
MODEL D’ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ 
DEL SERVEI DE TELEVIÓ, TELÈFON E INTERNET.  

 

 

ARTICLE 1. Fonament Legal 

 

1. De conformitat amb el que disposa l’article 148 del Text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’ajuntament de Riba-

roja d’Ebre, estableix l’Ordenança general reguladora dels preus públics per la prestació de 

serveis de Telefonia, Internet i Televisió FTTH GPON, segons les normes contingudes en el 

capítol VI del títol I del Text refós esmentat 

2. Amb caràcter supletori, serà d’aplicació el títol III de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i 

preus públics, d’acord amb la seva disposició addicional setena.  

3. En tot allò que no preveuen els articles anteriors, cal aplicar les previsions d’aquesta 

Ordenança. 

ARTICLE 2. Concepte 

Tenen la consideració de preus públics la prestació de serveis o la realització d’activitats de 

competència municipal, sempre que hi concorrin les dues circumstàncies següents:  

a) Que els serveis o les activitats siguin de sol�licitud o recepció voluntària per als administrats. 

b) Que els serveis o les activitats es prestin o realitzin pel sector privat, estigui establerta o no 

la seva reserva a favor del sector públic conforme a la normativa vigent. 

 

ARTICLE 3 . Naixement de l’Obligació 
 

L’obligació de pagar el preu públic neix des de que s’inicia la prestació del servei o la 

realització de l’activitat, si bé la Corporació podrà exigir el dipòsit previ del seu import total o 

parcial, conforme a l’article 46 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. 

 

ARTICLE 4. Obligats al Pagament 
 
Està obligat al pagament del preu públic qui es beneficiï dels serveis o activitats pels 



quals s’hagi de satisfer tal pagament. 

 

ARTICLE 5. Quantia 

 

La quantia dels drets a percebre pel preu públic serà la següent: 

 

1- ALTES    

  FINS A 31/12/10 A PARTIR 1/1/11 

ALTA SERVEI ABONAT TV 
CABLE GRATUÏT 200 € 

  NOU ABONAT 100 €  200 € 

ALTA 
TELÈFON/INTERNET TOTS 30 € 60 € 

 

 

2- QUOTES / MENSUALS   

  COST 

QUOTES  MENSUALS 
BÀSIQUES TV FIBRA ÒPTICA (1) 6 € 

 TELÈFON 12 € 

 INTERNET 35 € 

QUOTES MENSUALS PAQUETS TV+TELÈFON 18 € 

 TV+INTERNET 41 € 

 TELÈFON+INTERNET 43 € 

 TRIO (TEL+TV+NET) 46 € 

 
• Preus amb IVA inclòs. 

      (1) Abonats a TV per cable actual, quota gratuïta fins el 31/12/201 

 

ARTICLE 6. Cobrament 

 

Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu, el servei o l’activitat no es 

presti o desenvolupi, es procedirà a la devolució de l’import corresponent. 

El preu públic podrà exigir-se en règim d’autoliquidació. 

L’ajuntament pot exigir les quantitats que es deuen per via de constrenyiment. El procediment 

executiu s’inicia amb l’expedició de la provisió de constrenyiment i la justificació que s’ha 

intentat el cobrament o se n’ha fet el requeriment. Quan la deutora sigui una Administració 

pública, s’aplicarà en la via de constrenyiment el procediment especial que en cada cas 



correspongui.. 

 

 

ARTICLE 7. Fixació de preus 

 

1. L’establiment o modificació dels preus públics corresponen al Ple, sense perjudici de les seves 

facultats de delegació en la Junta de Govern Local i en l’alcalde, segons ultrapassi o no l’import 

de 601,01 €, a percebre per la prestació individualitzada de cada servei o la realització de cada 

activitat, de conformitat amb l’article 23.2.b. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

bases de règim local, i la refosa 2/2005. 

2. En tota proposta de fixació o modificació de preus públics, s’haurà d’acompanyar una 

memòria econòmica-financera que justifiqui l’import dels preus que es proposin, el grau de 

cobertura financera dels costos corresponents, i, en el seu cas, les utilitats derivades de la 

realització de les activitats i la prestació dels serveis o els valors de mercat que s’hagin pres 

com a referència, d’acord amb l’article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus 

públics. 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA 

 

Les quanties del preu públic regulades en la present ordenança són amb IVA inclòs. 

 

 

 


