
ORDENANCES REGULADORES DE PREUS PÚBLICS

ORDENANÇA  NÚM.  1:   REGULADORA  DEL  PREU  PÚBLIC  PER  A  LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ACCÉS A LA XARXA INALÀMBRICA MUNICIPAL 
(“CELRÀ SENSE FILS”).

Article 1 – Fonament i naturalesa
D'acord amb el que disposa l'article 41  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals  aprovat  pel  Reial  Decret  Legislatiu  2/2004,  de  5  de  març  (TRHL),  l’Ajuntament 
estableix preus públics per la prestació del servei d’ accés a la xarxa inalàmbrica municipal 
de Celrà, l’ especificació del qual es conté en l’ article 4 d’ aquesta Ordenança.

Article 2 – Concepte
El  preu  públic  regulat  en  aquesta  Ordenança  constitueix  prestacions  patrimonials  de 
caràcter públic  que es satisfaran pels  usuaris  que voluntàriament  sol·licitin  els serveis 
oferts per part  de l’Ajuntament.

Article 3 - Obligats al pagament 
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança les persones o 
entitats que sol·licitin o es beneficiïn dels serveis prestats o realitzats a través de la xarxa 
inalàmbrica municipal.

Article 4 -  Quantia
1.- La quantia del preu públic serà la fixada en la tarifa continguda en l’apartat següent.

2.- La tarifa d’aquest preu públic és la següent:
Per l’accés a la xarxa inalàmbrica de l’Ajuntament, gaudint d’accés a Internet i d’altres 
serveis d’interconnexió dels diferents usuaris de la xarxa: 10,00€/mes, IVA exclòs.

3.- L’obligació de pagament del preu públic neix amb l' inici de la sol.licitud d’accés a la 
xarxa i entrega del nom d’usuari i contrassenya per accedir-hi.

4.- El preu públic es pagarà en la primera desena de cada trimestre natural, mitjançant 
domiciliació bancària.

Article 5 - Impagament del preu públic
La falta de pagament produeix el cessament immediat de la prestació del servei d’accés a 
la xarxa inalàmbrica municipal.

Article 6 - Compromís i qualitat del servei 
1.-  L’Ajuntament,  com a prestador  del  servei  de connexió  a la  xarxa inalàmbrica  per 
accedir  a  serveis  de  connexió  a  internet,  entre  d’altres,  assumeix  els  següents 
compromisos de qualitat:

a) La xarxa estarà operativa, com a mínim, 325 dies l’any.
b) La velocitat garantida d’accés serà el 10% de la velocitat màxima d’accés que 

serà de 128 kilobits.

2.- L’Ajuntament no assumeix els problemes de lentitud de l’usuari derivats de la seva 
qualitat de senyal deficient, entenent com a deficient una qualitat de senyal inferior a 10.

3.- L’ Ajuntament no assumeix cap responsabilitat pels possibles talls en la línia ADSL que 
connecta la xarxa inalàmbrica amb internet.
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Disposició  addicional.  Modificació  dels  preceptes  de  l’  ordenança  i  de  les 
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes 
posteriors.
Els preceptes d’aquesta Ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de 
la  legislació  vigent  i  altres  normes  de  desenvolupament,  i  aquells  en  què  es  facin 
remissions  a  preceptes  d’aquesta,  s’entendrà  que  són  automàticament  modificats  i/o 
substituïts,  en  el  moment  en  què  es  produeixi  la  modificació  dels  preceptes  legals  i 
reglamentaris de què porten causa. 

136


