
PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
D'INTERNET PER PART DE LA DIPUTACIÓ DE 

TARRAGONA

Liquidació
La meritació del preu públic te lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu compren l’any 
natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la recepció dels serveis, que s’aplicaran les 
normes següents:

- Quan s’inicii el servei el primer semestre, s’abonarà en concepte de preu públic corresponent a 
aquell exercici la tarifa íntegra. Si l’inici del servei té lloc en el segon semestre de l’exercici es 
liquidarà la meitat de la tarifa anual

- Si es cessa en el servei durant el primer semestre de l’exercici procedirà la devolució del 50% de 
la quota anual. Si el cessament té lloc en el segon semestre, no procedirà retornar cap quantitat.

Forma de pagament
El pagament d'aquests serveis professionals es realitzarà mitjançant domiciliació bancària.

La falta de pagament dels preus públics produeix el  cessament immediat de la prestació dels 
serveis per part de la Diputació.

Reduccions
Als preus públics se'ls aplicaran les següents reduccions:

Als Ajuntaments i 
C. Comarcals

A entitats sense 
ànim de lucre

Servei de DNS primari i secundari  100% 50%
Servei de DNS secundari 100% 50%
Hosting de web* 100% 50%
Hosting de domini amb Webfàcil 100% 50%
Hosting de Subdominis 100% 50%
Hosting de correu electrònic* 100% 50%

Als espais addicionals de web i als blocs addicionals de correu electrònic que es contractin se’ls  
aplicaran les mateixes reduccions.

A efectes d'aplicació d'aquesta norma, es defineix el concepte d'entitat sense ànim de lucre de la 
província  com  aquelles  entitats,  organitzacions,  funcions,  associacions,  etc.  que  segons  la 
legislació  que els  és  aplicable  o  per  disposició  expressa dels  seus estatuts  reguladors  estan 
qualificades com de caràcter no mercantil, sense afany lucratiu. A títol enunciatiu, s'inclouen en 
aquest grup, les entitats benefico socials, assistencials, de cooperació, culturals, educatives, etc.

Tarifes

TARIFA 1. Per la prestació dels següents serveis:

1.1. Servei de DNS primari i secundari: 20,00 euros/any.

1.2. Servei de DNS secundari: 10,00 euros/any.
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1.3. Hosting de web: 90,00 euros/any. Hostatge de web per a un nom de domini que l'usuari hagi 
registrat prèviament.

• Inclou el servei de DNS primari i secundari.

• 3 GB d'espai màxim de disc.

• Suport PHP i Perl.

• Base de dades Postgresql o MySQL, administrables via web.

• Fins  a  5  adreces  de  correu  electrònic  sota  el  domini  corporatiu  (amb  2GB de  quota 
cadascuna).

• Per cada GB d'espai addicional de disc: 25,00 euros/any.

• Quan ja es tingui contractat un servei de hosting de web, si es desitja es podran assignar 
un o més dominis addicionals a aquest mateix espai i continguts tan sols contractant els 
servei de DNS primari i secundari per aquests nous dominis.

• Quan ja es tingui contractat un servei de hosting de web, si es vol assignar un domini ".cat" 
addicional a aquest mateix espai, serà gratuït.

1.4.  Hosting de domini  amb Webfàcil:  50,00 euros/any.  Hostatge de web per a un nom de 
domini que l'usuari hagi registrat prèviament.

• Hosting de domini per a una web creada amb el Webfàcil de TINET.

• 3GB d'espai màxim de disc.

• Fins  a  5  adreces  de  correu  electrònic  sota  el  domini  corporatiu  (amb  2GB de  quota 
cadascuna).

• Per cada GB d'espai addicional de disc: 25,00 euros/any.

1.5. Hosting de correu electrònic: 90,00 euros/any.

• Fins a un màxim de 25 adreces de correu electrònic corporatives.

• Per cada 25 adreces de correu electrònic addicionals: 90,00 euros/any.

1.6. Servei de hosting de subdomini: 60,00 euros/any.

1.7. Housing (inclou IP fixa):

• 1024 Kbps d'ampla de banda garantit 158,00 euros/mes

• 2048 Kbps d'ampla de banda garantit 266,00 euros/mes

• 4096 Kbps d'ampla de banda garantit 482,00 euros/mes

• A  partir  de  4096  Kbps  482,00  euros/mes,  i  108,00  euros/mes  per  cada  1024Kbps 
addicionals

TARIFA 2. Quan es presti un servei que no estigui inclòs a TARIFA 1, la quantia del preu públic 
serà, com a mínim:

2.1- Quan s'executi  directament per la Diputació, la que en resulti  de la suma dels costos de 
personal i altres despeses suportades.

2.2- Quan es contracti externament, l'import de la factura.

En ambdós casos el preu final resultat s’obtindrà amb el corresponent estudi i pressupost, que 
serà aprovat per l’òrgan competent que correspongui.
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