Ajuntament de Térmens
___________________________________________________________

DEROGADA AL 2019

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 26

PREU PÚBLIC PRESTACIÓ SERVEI XARXA WIRELESS

Article 1. Fonament i naturalesa
D’acord amb el que disposa 41 del 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 de comunicació interna sense cables dins el
radi del municipi de Térmens (xarxa wireless), l’ especificació dels quals es conté en les
tarifes de l’article 9 d’aquesta Ordenança.
Article 2. Concepte
Els preus públics regulats en aquesta Ordenança constitueixen prestacions
patrimonials de caràcter públic que es satisfaran pels usuaris que voluntàriament
sol·licitin l’alta del servei de la xarxa TérmensWireless.
Article 3. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta Ordenança les
persones, entitats o empreses que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació del servei a
què es refereix l’article 1.
Article 4. Objecte
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Accés a la xarxa “Térmens wireless” per la comunicació interna sense cables dins
del radi del terme municipal de Térmens.
Condicions de prestació del servei:
- El servei quedarà establert a partir d’abril de 2004.
- El número d’usuaris serà els que permeti la xarxa en tot moment.
- La franja horària serà les 24.00 hores sense interrupció.
- Manteniment del servidor de la xarxa.
L’accés està permès prèvia autorització dels serveis municipals.
Article 5. Usuari
L’usuari és aquella persona física, jurídica o institució que, comptant amb una
estructura informàtica adequada, contracta amb l’Ajuntament la utilització de la xarxa
local Térmens Wireless.
La condició d’abonat és personal i intransferible, no essent permesa la cessió a
terceres persones sense el consentiment previ de l’Ajuntament de Térmens.
Article 6. Drets i deures de l’usuari
1. L’usuari tindrà dret a la utilització dels serveis de comunicació local de la xarxa
TérmensWireless (accedir als servidors de la xarxa) i a que se li faciliti l’adquisició
del material corresponent que consistirà en antena, cable i tarja.
2. L’usuari s’obliga al manteniment del suport informàtic imprescindible per a l’accés
a la xarxa, a disposar d’antivirus actualitzat en tot moment, a complir les normes de
bona conducta i a mantenir les correctes condicions de funcionament del seu equip.
3. L’usuari respon del bon ús de la connexió, comprometent-se expressament a
evitar qualsevol tipus d’acció que pugui perjudicar a sistemes, equips o serveis
accessibles directa o indirectament a través de la xarxa TérmensWireless, incloent-hi
la congestió intencionada d’enllaços i sistemes.
Article 7. Condicions d’ús
1.L’usuari tindrà dret a l’ús dels serveis que ofereix la xarxa, responsabilitzant-se del
contingut de la informació que transfereixi a través d’ella.
2.Queda expressament prohibida la transmissió d’informació que atempti contra els
drets de tercers, la moral o la legislació vigent.
3. Queda prohibida la redistribució del canal a terceres persones sense consentiment
exprés de Térmens Wireless.
4. Queda completament prohibit la instal.lació i ús de programes de descàrrega P2P
(emule, bitorrent...)
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Article 8. Serveis prestats per l’Ajuntament de Térmens
1. Cuidarà del manteniment de les instal.lacions necessàries per al funcionament de
la xarxa amb un equip tècnic i informàtic adequat.
2. No exercirà cap control sobre el contingut de la informació que circuli per la xarxa.
3.L’Ajuntament es reserva el dret d’ampliar o millorar els serveis prestats, sense
necessitat de comunicació prèvia. En les mateixes condicions, l’Ajuntament es
reserva el dret d’alterar els mitjans utilitzats per la prestació del servei.
4. Posarà a disposició dels usuaris un telèfon de contacte o un número SMS per tal
que els usuaris puguin exposar qualsevol incidència.
Article 9. Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà la fixada en la Tarifa
continguda en l’apartat següent.
2. La Tarifa d’aquest preu públic serà la següent:
2.1 En el cas que es subministri el material requerit – antena, cable i tarja-, el cost és
de 179,40.-€. Les despeses de la instal.lació d’aquest material és a càrrec de
l’interessat.
2.2 Quota anual
a) Per particulars............................................................................ 84,23.-€
b) Per empreses............................................................................168,46.-€
Aquestes quotes seran divisibles com a màxim per trimestres, i s’efectuarà el seu
cobrament a partir del mes de març.
3. L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança neix des que
l’usuari sol.licita l’alta del servei.
Article 10. Sancions
Si l’usuari incompleix alguna de les condicions d’ús o les seves obligacions,
l’Ajuntament de Térmens es reserva el dret d’interrompre el servei amb caràcter
d’urgència, comunicant-ho immediatament a l’usuari, el qual haurà de corregir la
causa del defecte per a que el servei pugui ser restablert. Si l’usuari no corregeix el
defecte o repeteix l’incompliment d’alguna de les condicions d’ús, l’Ajuntament pot
perllongar la baixa temporal del servei fins a trenta dies, sense que l’usuari tingui dret
a la connexió ni a cap tipus de bonificació o compensació en la quota anual.
En el supòsit de passar el període de trenta dies i continua sense corregir-se el
defecte, o es repeteix el defecte per tercer cop, l’Ajuntament de Térmens pot
considerar-ho causa de suspensió de la llicència, amb obligació per l’usuari
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d’indemnització amb el pagament de danys i perjudicis causats com a conseqüència
de tal defecte.
Article 11. Manteniment del secret i protecció de dades
L’usuari coneix que l’Ajuntament de Térmens utilitza la direcció o dades del client
mecànicament per a funcions que resultin del contracte d’acord amb la Llei de
Protecció de dades i qualsevol altra que fos aplicable.
Article 12. Limitacions de responsabilitat.
Donat que l’Ajuntament de Térmens depèn dels serveis de tercers per l’adequada
prestació dels que els són propis, l’Ajuntament declina tota responsabilitat pels
danys o perjudicis causats per culpa d’aquests.
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.
Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor una vegada estigui aprovada definitivament i
publicat el text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, i transcorregut també el
termini previst a l’article 65.2 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, i mentre no s’acordi la seva
derogació.
L’Alcalde
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