REGL AM ENT REG UL ADO R DE LES B ASES
PER A L A UTILI TZ ACIÓ DE L A P ÀGIN A WEB DE L’ AJUNTM ENT

Art. 1r. Fonament i naturalesa
A l´empara del previst en els articles 58 i 24.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19
del mateix text legal, aquest Ajuntament estableix els preus públics pel servei de pàgina
Web .
Art. 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d´aquests preus públics, la prestació del servei de elaboració
d´una pàgina web dins el domini www.santjoandelesabadesses.com., propietat de
l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
Art. 3r. Subjectes passius
Estan obligats al pagament dels preus públics per a l´elaboració de la pàgina web, les
persones físiques o jurídiques que es beneficiïn de la prestació del servei .
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Art. 4t. Tarifes
Pàgina web senzilla, d´una sola plana :
- Quota anual d´ocupació ......................................

GRATUÏTA
IL.LIMITADAMENT

Anirà a càrrec del client el disseny de la pàgina web.

Pàgina web amb capacitat mínima de 2,5 megas :
- Quota anual d´ocupació ....................................... 24,04 euros
- Quota anual compte FTP ..................................... 20,92 euros
- Per cada megabyte adicional ............................... 9,02 euros/any
Art. 5è. Obligacions
Correran a càrrec de la persona física o jurídica que es beneficiï de la prestació d´aquest
servei, qualsevol modificació que s´hagi d´introduir a la pàgina web, una vegada aquesta ja
estigui penjada a la xarxa.

Art. 6è. Modificacions
La persona física o jurídica que es beneficiï inicialment de la prestació d´aquest servei
mitjançant una pàgina web senzilla, és a dir, que ocupi una sola plana, si posteriorment vol
gaudir d´una pàgina web més complerta, haurà d´abonar les tarifes corresponents previstes

en l´article anterior, per a les pàgines web amb una capacitat mínima de 2,5 megas, així com
també, s´haurà de fer càrrec del disseny d´aquesta.
Si pel contrari, la persona física o jurídica gaudeix inicialment de la prestació del servei
mitjaçant una pàgina web amb una capacitat mínima de 2,5 megas i vol canviar a la pàgina
senzilla, l´any següent haurà de contractar un compte FTP, fer-se càrrec del disseny de la
pàgina web i, gaudirà gratuïtament de la quota d´ocupació .
Quan la persona física o jurídica gaudeix inicialment de la prestació del servei mitjaçant una
pàgina web senzilla i vulgui modificar-la, correrà a càrrec seu la contractació d´un compte
FTP, haurà de fer-se càrrec del disseny de la pàgina web i, gaudirà de la quota d´ocupació
gratuïtament.
Si la persona física o jurídica es vol beneficiar del servei mitjançant una pàgina web que
ocupin vàries planes, correrà a càrrec seu el disseny de la pàgina web, la contractació d´un
compte FTP, haurà de pagar la quota anual d´ocupació corresponent .
Art. 7è. Obligació de pagament
L´obligació de pagament del preu públic neix des de que es dòna el servei especificat en aquesta
Ordenança.
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Art. 8è. Sol.licitud
Qualsevol persona física o jurídica que vulgui beneficiar-se del servei regulat en aquesta
ordenança haurà de presentar per escrit una sol.licitud adreçada a l´Àrea de Promoció
Econòmica de l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, especificant amb claredat les
característiques que vol que tingui la seva pàgina web , la seva aplicació pràctica i el seu
abast.
Art. 9è. Òrgan decisori i procediment d´aprovació
Les sol.licituds seran olbigatòriament examinades per l´òrgan competent de la Corporació, el
qual tindrà total potestat per concedir l´autorització corresponent per a utilitzar el domini
www.santjoandelesabadesses.com mitjançant la corresponent pàgina web.
L´atorgament d´aquesta autorització es farà sota proposta del regidor de l´Àrea de Promoció
Econòmica i amb el vistiplau de la Comissió de Govern.
En cap cas seran autoritzades les pàgines web que ataquin la dignitat de la persona, que
fagin escarni del nom de Sant Joan de les Abadesses, que tinguin un contingut susceptible
de perjudicar la sensibilitat de tercers o que tinguin altres utilitats similars a les descrites.
Art. 10è. Extinció
Qualsevol persona física o jurídica que es beneficiï de la prestació del servei i vulgui deixar
de gaudir-ne, haurà de comunicar-ho per escrit amb una antel.lació de 60 dies sense que en
cap cas, siguin abonades les tarifes satisfetes per l´any en curs.
Art. 11è. Nom adreça correu electrònic
Totes les pàgines web que s´ubiquin dins del domini www.santjoandelesabadesses.com,
propietat de l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, hauràn d´utilitzar necessàriament
en
la
seva
adreça
de
correu
electrònic
el
nom
santjoandelesabadesses.com/_________________ .

DISPOSICIÓ ADDICIONAL :
Les tarifes regulades en aquesta ordenança són susceptibles de ser revisades en funció
dels preus estipulats pel servidor contractat per part de l´Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses.
DISPOSICIÓ FINAL :
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Aquesta Ordenança entrarà en vigor una vegada hagi estat aprovada pel Plenari municipal i,
continuarà produint efectes fins a la seva modificació o derogació expressa.

