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Assumpte:  PREU PÚBLIC PER PRESTACIONS DE SERVEIS 

DELS MENJADORS DEL SERVEI D’ÀPATS EN 
COMPANYIA 

 
Document: PROPOSTA DE NORMATIVA 

 
 
 
Art. 1r. Disposicions generals. 
 
D’acord amb allò que disposen l’article 16.m) de la Llei 22/1998, de 30 de 
desembre, de Carta Municipal de Barcelona i els arts 41 a 47 i 127 del 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es fixen els preus públics per la 
prestació de serveis dels Menjadors del servei d’Àpats en Companyia de 
la ciutat de Barcelona. 
 
Art. 2n. Objecte. 
 
Es regula la contraprestació pecuniària per la prestació del servei d’Àpats 
en Companyia de la ciutat de Barcelona. 
 
 
 
Art. 3r. Obligació de pagament 
 
Estan obligats al pagament de les corresponents tarifes els qui utilitzin el 
servei d’Àpats en Companyia de la ciutat de Barcelona que és objecte 
d’aquesta regulació. 
 
 
Art. 4t. Quantia. 
 
Els preus públics per a l’any 2022 pel servei d’Àpats en Companyia de la 
ciutat de Barcelona seran: 
 

Preu àpat per persones usuàries amb PNC o 
similars 

0.50 € 

Preu àpat per persones usuàries amb Targeta 
Rosa Gratuïta  

  0.85 € 

Preu àpat per persones usuàries amb Targeta 
Rosa Reduïda  

1.80 € 

Preu àpat per persones usuàries sense 
Targeta Rosa 

3.90 € 
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Les persones usuàries que per l’informe relatiu a la seva situació 
socioeconòmica es consideri que no poden pagar el preu públic, gaudiran 
d’una exempció total del mateix. 
 
 
Art. 5è. Naixement de l’obligació de pagament. 
 
L’obligació de pagament comença en el moment en què s’inicia la 
prestació del servei que s’hi regula. 
 
Pel que fa referència al pagament del servei, amb caràcter general, 
aquest s’efectuarà el darrer dia del mes en curs al de la prestació del 
servei. En cas de què la finalització del servei es produeixi abans 
d’aquesta data, el pagament s’haurà d’efectuar el dia abans de dita 
finalització. 
 
Art. 6è. Data de vigència 
 
La present regulació començarà a regir l’endemà de la seva publicació al 
Butlletí Oficial de la Província i continuarà vigent men tre no se n’acordi la 
modificació o derogació. 
 
 
 
Barcelona, en la data de la signatura 
 
 
 
 
 
Patrici Hernández Claret  Anna de Palau Rovira 
Cap del Departament de Gestió de Recursos  
Socials Bàsics 

Directora de Serveis d’Atenció 
Social Territorial i Comunitària 
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