
 

 

 

 

 

 

 

Ordenança Fiscal núm. 17 

 

PRESTACIÓ PERSONAL I DE TRANSPORT 

 

 

Article 1. Fonament i naturalesa 

 

 

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la Llei 7/1985 de 2 

d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i de conformitat amb el que disposa en els articles 15 al 19 del Real 

decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, 

aquest Ajuntament, estableix la Prestació personal i de transport, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les 

normes de la qual s’atenen al que disposa els articles 128 al 130 de l’esmentat Real decret legislatiu 2/2004, de 5 de 

març, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals. 

 

 

Article 2. Objecte 

 

1.  La prestació indicada consistirà en l’aportació de treball personal en jornades de vuit hores, dels cridats a 

cooperar; i en l’aportació dels elements de transport que tinguin en el terme municipal afectes a explotacions 

empresarials en el mateix, en jornades de mateixa duració. 

 

2.  Les prestacions personal i de transport son compatibles entre si, pels qui, ademés de ser residents en el terme 

municipal, son propietari dels esmentats mitjans de transports. 

Les dues modalitats de prestació, la personal i la de transport, poden esser redimides en metàlic. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Article 3. Obligació de la prestació 

 

1. L’adopció per la Corporació de l’acord de realització d’obres de competència municipal o que hagin estat cedides 

o transferides per altres Entitats Públiques. 

 

2.  Neix l’obligació des del moment en que es notificat en forma l’acord municipal. 

 

3.  La duració de l’obligació serà la següent: 

 

a) La prestació personal no podrà exigir-se a cada persona per mes de quinze dies a l’any, ni de tres consecutius i 

podra ésser objecte de substitució i rendició a metàl.lic per un import del doble del sou mínim interprofessional 

vigent en el moment de la rendició. 

b) La prestació de transport no excedirà per vehicles de tracció mecànica, de cinc dies a l’any, sense que puguin 

esser consecutius. En els demes casos la seva durada no podrà ésser superior a deu dies a l’any ni dos consecutius. 

 

També la prestació de transport podrà ésser redimible amb prestacions en metàl.lic per un import de tres vegades 

el sou mínim interprofessional. 

 

 

Article 4. Subjecte obligats 

 

1. Estaran subjectes a la prestació personal els residents del Municipi, excepte els següents: 

a) Menors de divuit anys i majors de cinquanta-cinc anys. 

b) Disminuïts físics, psíquics i sensorials. 

c) Reclusos en establiments penitenciaris. 

d) Mossos durant el servei militar. 

 

2.  L’obligació de la prestació  de transport es general, sense  excempció, per a totes les persones físiques o 

jurídiques, residents o no en el municipi, que tinguin elements de transports en el terme municipal afectes  a 

explotacions empresarials ubicades en el mateix. 

 

Article 5. Tarifes 

 

La reducció a metàl.lic de la prestació personal i de transport, s’efectuarà en base als següents tipus: 

 

a) Prestació personal: 

 

Per mitja jornada de treball.............................................................. 25,00 € 



 

 

 

b) Prestació de transport 

 

Per mitja jornada................................................................................. 35,00 €  

 

 

Article 6. Declaració i liquidació 

 

1.  Als efectes d’exigir la prestació es realitzarà un Padró dels habitants del terme, subjectes a la mateix, així com els 

elements de transports afectats. 

 

Aquest Padró s’exposarà al públic durant quinze dies, previ anunci per mitjà d’Edictes en el Butlletí Oficial de la 

Província i en la forma acostumada en la localitat als efectes de reclamacions pels interessats. 

 

Finalitzat el termini d’exposició al públic, l’Ajuntament resoldrà sobre les reclamacions presentades ia provarà 

definitivament el Padró. 

 

2.  L’obligació  de la prestació es generarà de forma automàtica en metàl·lic, si el subjecte passiu no comunica a 

l’ajuntament la voluntat de satisfer aquesta obligació personalment. El termini per comunicar tal voluntat 

esdevindrà el darrer trimestre de cada anualitat, per a efectes en la següent. En cas que el subjecte passiu no 

comuniqui res, el meritament de l’obligació, suposarà autorització per a que l’ens efectuí el cobrament en metàl·lic. 

 

La falta de concurrència a les prestacions o la no satisfacció de la redempció corresponent, comportarà que es faci 

efectiu l’import corresponent per via de constrenyiment d’acord amb el vigent Reglament General de Recaptació. 

 

 

Disposició final 

 

Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada el dia 31.10.1989, començarà a regir el dia 1 de 

gener de l’any 1990 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació 

parcial, els articles no modificats restaran vigents. 

 

 

 


