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PREUS PÚBLICS NÚM. 3 
 
 
NORMES REGULADORES DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SARDINADA 
POPULAR AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR   
 
Article 1. Fonament Legal 
 
Fent ús de les atribucions conferides en els articles 41 al 47 i 127 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, aquest Ajuntament 
estableix el preu públic per la prestació del servei de sardinada popular, amb motiu de la Festa Major. 

 
Article 2. Naixement de l’Obligació 
 
L'obligació de pagar el preu públic naixerà quan s'iniciï la prestació del servei. No obstant això, es podrà 
exigir el pagament previ de l'import en el moment de formular la sol·licitud del servei. 
 
Article 3. Obligats al pagament 
 
3.1. S'establiran preus públics com a contrapartida dels serveis que presti l'Ajuntament sempre que no 
siguin de sol·licitud o recepció obligatòria, i siguin susceptibles de ser prestats o realitzats pel sector privat, 
d'acord amb l'article 41 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de 
les Hisendes Locals. 
 
3.2. Estaran obligats al pagament dels preus públics els que es beneficiïn del servei pel qual s’ha de satisfer 
el preu públic, encara que no hagi formulat la corresponent sol·licitud. 
 
Article 4. Quantia 
 
La quantia del preu públic per a la prestació del servei de sardinada popular amb motiu de la Festa Major es 
fixa en 4,00 euros per comensal. 
 
Article 5. Normes de gestió 
 
5.1. El preu públic s’haurà d’abonar de forma anticipada en el moment de sol·licitar la prestació del servei de 
sardinada popular. Una vegada satisfet el preu, el beneficiari rebrà un tiquet que haurà de presentar el dia 
de la sardinada per poder rebre el servei sol·licitat. 
 
5.2. En cas que l’obligat al pagament es vulgui donar de baixa com a beneficiari del servei, haurà de 
comunicar-ho a l’Ajuntament amb una antelació mínima de 24 hores i tindrà dret a la devolució de la 
quantitat satisfeta. 
 
5.3. Hi haurà dret a la devolució del preu satisfet quan per causes no imputables a l’obligat al pagament el 
servei no es presti.  
 
5.4. Els deutes per preus públics s’exigiran, si s’escau, pel procediment de constrenyiment. 
 
Article 6. Remissió normativa 
 
En tot allò no previst en aquestes normes, s’estarà al que al respecte determinin el Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, la Llei de 
taxes i preus públics i altres disposicions concordants.  



     
 
 
 
        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     
 

 
 
 

Plaça Ajuntament, 6 - Telèfon 977671350 - Fax 977671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711 BANYERES DEL PENEDÈS - NIF P4302000G 

 
DISPOSICIÓ FINAL  

 
L’acord d’establiment d’aquest preu públic començarà a regir a partir del dia següent al de la seva publicació 
íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i seguirà en vigor fins que s’acordi la seva derogació o 
modificació expressa per l’Ajuntament. En cas de modificació parcial, els articles no modificats romandran 
vigents.  
 
Aprovació per Junta de Govern Local de data 6 de juliol de 2017. Publicació text íntegre al BOPT núm. 140, 
de data 20 de juliol de 2017. 
 


