
ACORD APROVACIÓ PREU PÚBLIC SERVEI DE COMUNICACIONS 
ELECTRÒNIQUES 

 
1.- Antecedents 
 
Per part de l’Ajuntament de Vilanova de Prades s’està procedint a la creació del servei 
de comunicacions electròniques. En aquest sentit s’ha redactat la memòria justificativa, 
el projecte d’establiment i el reglament del servei. 
 
El projecte d’establiment contempla un estudi econòmic i financer, amb la corresponent 
proposta de tarifes: 
 
 
2.- Fonaments de dret 
 
Els arts. 41 i 127 del Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), 
aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, preveu que els ajuntaments poden exigir i 
establir preus públics per la prestació de serveis o realització d’activitats de competència 
local.  
 
El seu import ha de cobrir com a mínim el cost del servei.  
 
El seu establiment o fixació correspon al Ple de l’Ajuntament, d’acord amb l’art. 47 
TRLHL 
 
Per aquest motiu, s’acorda: 
 
PRIMER: Establir el preu públic per la prestació del servei de comunicacions 
electròniques de Vilanova de Prades. 
 
SEGON: La liquidació i pagament del servei s’efectuarà d’acord amb les previsions del 
reglament regulador del mateix.  
 
TERCER: Aprovar el següent preu del servei : 
 

- Per connexió a la xarxa de l’Ajuntament, que inclou instal·lació d’antena i roseta 
acollada  i router voip gatewy: 36 € mensuals, més IVA. 

 
QUART: Publicar aquest acord en el Butlletí oficial de la Província. 
 
 
 
 
 
 



ACORD MODIFICACIÓ PREU PÚBLIC SERVEI DE COMUNICACIONS 
ELECTRÒNIQUES 

 
1.- Antecedents 
 
El Ple de l’Ajuntament de Vilanova de Prades, en la seva sessió del dia 26 de maig de 
2012, va establir el preu públic per a la prestació del servei de comunicacions 
electròniques. A l’esmentat acord no es preveia el preu de la telefonia per la part de 
consum que superi la taifa plana.  En conseqüència s’ha de procedir a la modificació per 
incorporar aquests preus. 
 
Tenint en compte que el preu proposat equival al preu que es facturarà a l’Ajuntament, 
la memòria econòmica queda englobada en la proposta econòmica de preu. 
 
 
2.- Fonaments de dret 
 
Els arts. 41 i 127 del Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), 
aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, preveu que els ajuntaments poden exigir i 
establir preus públics per la prestació de serveis o realització d’activitats de competència 
local.  
 
El seu import ha de cobrir com a mínim el cost del servei.  
 
El seu establiment o fixació correspon al Ple de l’Ajuntament, d’acord amb l’art. 47 
TRLHL 
 
Per aquest motiu, s’acorda: 
 
PRIMER: Aprovar la següent modificació del preu públic per la prestació del servei de 
comunicacions electròniques de Vilanova de Prades: 
 

- Per connexió a la xarxa de l’Ajuntament, que inclou instal·lació d’antena i roseta 
acollada  i router voip gatewy: 36 € mensuals, més IVA. Aquest Preu inclou una 
tarifa plana de 300 minuts de trucades a telèfons fixes estatals. 

 
- Abonaments per trucades a mòbils nacionals:  

o 100 minuts:   15,80 € 
o 150 minuts:   23,00 € 
o 300 minuts:   45,00 € 
o 600 minuts:   89,00 € 
o 1000 minuts:            145,00 € 
o 1500 minuts:            210,00 € 
 



- Trucades no estatals o superant el temps de tarifa plana o abonament (en tots els 
cassos, sense cost d’establiment de trucada): 

o Fix Regne d’Espanya:   0,0168 € minut 
o Mòbil Regne d’Espanya:    0,1800 € minut 
o Fix Europa  Occidental i EE.UU.:  0,0498 € minut 
o Mòbil  Europa  Occidental i EE.UU.: 0,2100 € minut 
o Europa Oriental Fix:     0,0504 € minut 
o Europa Oriental Mòbil:   0,1200 € minut 
o Fix Llatinoamèria:    0,0900 € minut 
o Fix Carib:     0,3600 € minut 
o Fix Àsia:      0,0504 € minut 
o Fix Àfrica:     0,1500 € minut 
o Resta:      0,3300 € minut 

 
 
SEGON: És fixa un límit de consum màxim mensual de 100 € afegits a la tarifa plana o 
abonament contractat. Per superar aquest consum, s’haurà de comunicar de forma 
expressa a l’Ajuntament de Vilanova de Prades, que ho autoritzarà previ dipòsit de 
l’import sol·licitat. En el cas que no es consumeixi tot l’import ampliat, aquest es 
descomptarà de les factures mensuals següents, fins a la seva total cobertura. 
 
TERCER: Publicar aquest acord en el Butlletí oficial de la Província. 

 
 

 


