Ordenança número 23 reguladora del preu públic per a la prestació de serveis i
activitats formatives per part de l’àrea d’educació
Article 1.- Fonament i naturalesa
De conformitat amb el que es preveu als articles 41 a 47 del Reial Decret Legislatiu
2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, s’estableix en aquest municipi el preu públic per a la prestació de
serveis i activitats formatives per part de l’àrea d’educació de l’ajuntament
d’Argentona.
Article 2.- Concepte
Constitueix l’objecte del preu públic la prestació de serveis i activitats formatives per
part de l’àrea d’educació de l’ajuntament d’Argentona, exclosos els Programes de
formació i inserció (PFI), l’Aula d’estudi i altres cursos similars que promoguin la
inserció laboral i la continuïtat en la formació de joves fins a vint-i-cinc anys.
Article 3.- .- Obligats al pagament
Estan obligades al pagament les persones que sol·licitin la prestació del servei o
aquelles que resultin beneficiades per la realització de l'activitat que constitueix
l'objecte d’aquesta ordenança.
Article 4.- Meritament
La quota es meritarà quan s’iniciï la realització de l’activitat que constitueix
l’objecte de la present ordenança.
Article 5.- Règim de declaració i d’ingrés
El preu públic s’exigirà de la següent manera:
Per a les activitats que tinguin una durada igual o superior a tres mesos, el preu
públic s’exigirà fraccionadament durant els deus primers dies de cada trimestre.
En les altes o baixes produïdes al llarg del curs, s’exigirà la quota corresponent al
trimestre en curs.
Per a les activitats que tinguin una durada inferior a tres mesos, el preu públic es
farà efectiu en règim d’autoliquidació abans de la realització de l’activitat o servei.
Si per motius no imputables a la persona beneficiària no es realitzés l’activitat o el
servei, es podrà sol·licitar la devolució de l’import satisfet.
En les activitats que no s’exigeixin en règim d’autoliquidació es podrà sol·licitar la
domiciliació bancària de la quota a les oficines municipals. En aquest cas, les
baixes s’hauran de notificar per escrit al servei d’intervenció d’aquest ajuntament
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deu dies abans a l’acabament del trimestre per tal d’evitar despeses bancàries.
Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment, que
comporta el deure de pagar recàrrecs i també interessos de demora.
Article 6.-Beneficis fiscals
S’establiran bonificacions del 15% en el preu dels cursos a les persones següents:
• Jubilats, pensionistes i persones en situació d’atur
• Posseïdors del títol de família nombrosa o monoparental
• Posseïdors del carnet jove o carnet d’estudiant menors de 25 anys
• Persones amb discapacitat acreditada
Per poder gaudir d’aquesta bonificació l’interessat haurà d’acreditar que gaudeix del
dret mitjançant el títol o carnet corresponent.
Es podrà concedir la dispensa o bonificació del pagament del preu públic per la
prestació dels serveis objecte d’aquesta ordenança a totes aquelles persones que
acreditin manca de recursos econòmics o dificultats socials.
Els criteris per determinar la capacitat econòmica seran els que es descriuen en
l’annex 1 de l’ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels
ingressos de dret públic municipals.
Per gaudir de la dispensa o bonificació especificada d’aquests preus públics, les
persones interessades l’hauran de sol·licitar en el moment de la inscripció al curs.
Les bonificacions establertes en aquest apartat no són acumulables i, quan
concorrin els dos supòsits de bonificació, s’aplicarà aquell al qual correspongui la
bonificació d’import superior.
Article 7.- Quantia
La quantia dels preus públics per la prestació dels serveis objecte d’aquesta
ordenança es regularà d’acord amb les següents tarifes:
Cursos impartits per personal de l’ajuntament
De fins a 10h
De fins a 20 hores
De fins a 30 hores
€/hora per cada hora que excedeixi de les 30 hores

Import/curs
11,00
22,00
33,00
1,00
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Cursos impartits per empreses externes:
De fins a 10h
De fins a 20 hores

18,00
36,00

De fins a 30 hores

54,00

€/hora per cada hora que excedeixi de les 30 hores

2,00

Cursos impartits per professionals experts
De fins a 10h
De fins a 20 hores
De fins a 30 hores
€/hora per cada hora que excedeixi de les 30 hores
Cursos de català per a adults
De fins a 10h
De fins a 20 hores
De fins a 30 hores
€/hora per cada hora que excedeixi de les 30 hores

30,00
60,00
90,00
3,00

5,00
10,00
15,00
0,50

Disposició final
Una vegada aprovada definitivament la present ordenança entrarà en vigor el dia
següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i regirà fins la seva
modificació o derogació expressa.

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2015&12/022015027840.pdf&1
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