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ORDENANÇA NÚM. 45 
 
 

ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PUBLIC PER LA PRESTAC IO DELS SERVEIS 
DE CURSOS D’INFORMATICA IMPARTITS PER L’AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DEL 

VALLÈS 
 
 
 
 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa 
 
De conformitat amb el que es preveu en l'article 127, en relació amb l'article 41, ambdós 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, aquest municipi estableix el preu públic per la prestació 
dels serveis de cursos d’informàtica. 
 
Article 2n. Obligats al pagament  
 
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança, els qui es beneficiïn 
dels serveis o les activitats, prestats o realitzats per aquest municipi, a què es refereix l'article 
anterior.  
 
Article 3r. Quantia  
 
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes 

que s’indiquen a continuació: 
 
Durada del curs Euros 
 
Fins a 7 hores. Per curs.......................................................................................................22,24 
Fins a 14 hores. Per curs. ....................................................................................................38,19 
Fins a 20 hores o més. Per curs. .........................................................................................48,40 
A partir de 20 hores. Per hora................................................................................................2,14 
 
2. Les tarifes establertes per aquest preu públic no comprenen l'Impost sobre el Valor Afegit, 

que es repercutirà d'acord amb la normativa que el regula. 
 
3. Als titulars del carnet de pensionista, expedit per aquest Ajuntament i carnet jove i del 

carnet de família nombrosa, s'aplicarà una bonificació del 25% sobre els preus anteriors, 
que mai serà acumulable. 

 
4. Estaran exempt dels preus regulat a aquesta ordenança les persones que acreditin estar en 

situació de atur sempre que no rebin cap mena de prestació econòmica ni subsidi 
 
Article 4t. Obligació al pagament  
 
1. L'obligació del pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix des del 

moment de formalitzar la inscripció al curs. 
 
2. El pagament d'aquest preu públic s’efectuarà en el moment de fer-se la inscripció al curso. 
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Article 5è. Remissió normativa  
 
En tot allò no previst en aquesta Ordenança, s'estarà al que al respecte determinin , la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, la Llei de Taxes i Preus Públics i altres Disposicions 
concordants. 
 
Article 6è. Bonificació  
 
Al preu regulat a aquesta ordenança es concedirà una bonificació del 25 % als titulars del 
carnet Jove, Montjove; Pensionistes i de família nombrosa. 
 
Disposició Final  
 
La present Ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2003 i seguirà vigent fins a la seva 
modificació o derogació expressa. 
 
 
DILIGÈNCIA.- Per fer per ella constar, que la present ordenança núm. 45 ha estat modificada, 
per acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada en el dia 11/11/2010 i 
publicada al Butlletí Oficial de la Província de data 31/12/2010. 


