
 
 
 
L’ORDENANÇA FISCAL QUE REGULA LA TAXA PEL SERVEI DE CONNEXIÓ A 
LA XARXA WI-FI. 
 
Article 1. Naturalesa, objecte i fonament. 
En ús de les facultats que concedeix l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les 
Bases de règim local i, especialment l’article 57 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova 
el text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat amb el que disposen els 
articles 20 a 27 d’aquesta norma, aquest Ajuntament fixa la taxa per la prestació del servei de 
connexió a la xarxa WI-FI municipal. 
 
Article 2. Fet imposable i subjectes passius. 

1. Fet imposable. El constitueix l’ús de qualsevol dels serveis que regula aquesta ordenança. 
L’obligació de contribuir comença en el moment que l’Ajuntament autoritza al sol·licitant 
a connectar-se a la xarxa WI-FI municipal. 

2. Subjectes passius. Tenen la consideració de subjectes passius i estan obligats al pagament: 
a) Les persones físiques o jurídiques domiciliades a Bell-lloc d’Urgell qui, prèvia sol·licitud, 

es beneficiïn dels serveis que regula aquesta ordenança o els seus representants legals. 
b) Les agrupacions, les associacions o les entitats, tant públiques com privades, domiciliades 

a Bell-lloc d’Urgell, que rebin els serveis que regula aquesta ordenança. 
 
Article 3. Tarifes. 

1. Les tarifes a aplicar són les següents: 
 

Alta al servei 110 Euros 
Quota Semestral 50  Euros 

 
2. Les anualitats es comptaran per anys naturals o fracció. 

 
Article 4. Normes. 
La liquidació i el pagament de les tarifes fixades en l’article anterior es farà en el moment que se 
sol·liciti la prestació del servei, i les anualitats posteriors durant el primer trimestre de l’any. 
El pagament de l’alta al servei es farà efectiu en el moment de la sol·licitud de prestació del 
servei. 
Pel pagament de la quota anual és obligatòria la domiciliació bancària. 
Si se sol·licita la baixa del servei no hi haurà dret a la devolució de la part proporcional anual. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
Aquesta ordenança fiscal entra en vigor, prèvia publicació, l’endemà de la seva integra publicació 
al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i continuarà vigent mentre no se n’acordi la 
modificació o derogació. 
 
Contra els acords definitius es podrà interposar recurs contenciós administratiu d’acord  
Amb l’article 19 del RD 2/04, de 5 de març (TRLRHL), davant el Tribunal Superior de Justicia 
de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació d’aquest 
anunci al BOP de Lleida. 
 
Bell-Lloc d’Urgell, 30 de juny de 2006. 
 
 
L’Alcalde. 
Ramon Cònsola i Palau. 


