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PROPOSTA PREUS PÚBLICS 2022 

ANNEX II ÀREA DE PREVENCIÓ, SEGURETAT 
 

Art. 1r. Disposicions generals.  

D’acord amb allò que disposa l’article 16.m) de la Carta Municipal de Barcelona i l’article 127 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals i de conformitat amb els articles 41 a 47 del mateix text refós es fixen els preus públics per la presentació de determinats 
serveis de l’àrea de Seguretat i Prevenció, a sol·licitud de les persones interessades. 

 

Art. 2n. Objecte.  

Es regula la contraprestació pecuniària per la prestació de: 

a. Serveis de la unitat muntada de la secció canina de la Guàrdia urbana. 
b. Serveis de la galeria de tir de la Guàrdia Urbana. 
c. Cursos de formació realitzats pel Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament. 
d. Cursos de formació realitzats per la Guàrdia Urbana per als cossos policials d’altres entitats locals. 
e. Serveis de l’Espai Bombers-Parc de la Prevenció: tallers, visites guiades i altres activitats. 

 

Art. 3r. Objecte.  

Estaran obligats al pagament de la tarifa totes les persones interessades que sol·licitin aquests serveis. 
 

Art. 4t. Quantia.  

Les tarifes a aplicar són les consignades en l’annex. 

 

Art. 5è. Naixement del’obligació de pagament.  

L’obligació de pagament neix amb la prestació del servei. 

 

Art. 6è. Normes de gestió.  

La gestió del preu s’inicia a petició de la persona interessada. 

 

Art. 7è. Regles específiques dels serveis de la Unitat muntada i de la secció canina.  

Aquesta prestació té un caràcter purament discrecional, podent l’Ajuntament acceptar o refusar la sol·licitud del particular. 

S’aplicarà un descompte del 50% del preu a les sol·licituds que realitzin associacions o fundacions de caràcter benèfic o assistencial. 

En els casos en que s’estimi i previ informe de la Gerència de Seguretat i Prevenció, per les prestacions de serveis de la Unitat Muntada i de 
la secció Canina, es podrà eximir de pagament a l’entitat sol·licitant quan es tracti d’una associació de veïns i comerciants o en una entitat 
sense ànim de lucre amb àmbit d’actuació a Barcelona i l’acte afavoreixi la proximitat local, o quan l’acte contribueixi a la projecció de la 
Ciutat, l’Ajuntament o la Guàrdia Urbana. 

Quedaran eximits del pagament del preu públic per la utilització de la Galeria de Tir, quan es tracti d’altres cossos policials. 

En totes les actuacions fora del termini municipal de Barcelona, el transport del personal i del bestiar anirà a càrrec del sol·llicitant. 

 

Art. 8è. Data de vigència.  

Aquesta regulació començarà a regir l’1 de gener de 2022 i continuarà vigent mentre no se ‘acordi la modifiació o derogació. 
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ANNEX TARIFES  

 

ACTUACIONS UNITAT MUNTADA I SECCIÓ CANINA      

Categoria Torn Proposta 
2022 

Tarifa 
2021 

Agent (€/hora) Diurn 65,15 62,96 
Agent (€/hora) Nocturn 70,36 67,87 
Agent (€/hora) Festiu 70,36 67,87 
Caporal (€/hora) Diurn 69,68 67,23 
Caporal (€/hora) Nocturn 73,89 71,31 
Caporal (€/hora) Festiu 73,89 71,31 
Sergent (€/hora) Diurn 73,50 70,94 
Sergent (€/hora) Nocturn 77,30 74,53 
Sergent (€/hora) Festiu 77,30 74,53 
Sots Inspector Dedicació Plena 80,21 77,27 
Inspector/a Dedicació Plena 85,73 82,48 
Intendent Dedicació Plena 91,44 87,82 
Per cavall (€/dia)   21,32 22,88 
Per gos (€/dia)   13,98 13,32 

UTILIZACIÓ GALERIA DE TIR 2020     

Utilització Linia de Tir   16,05 15,61 
Agent (€/hora) Diurn 65,15 62,96 
Agent (€/hora) Nocturn 70,36 67,87 
Agent (€/hora) Festiu 70,36 67,87 

 

 

Curs de Formació Policial     
 

  
Proposta 

PP 2021 
PP 2022 

Preparació del Curs           
Personal Administratiu 

57,47 €/curs 56,95 €/curs 
Personal Uniformat 

Docència         

Sargent Diürna 43,70 €/hora 43,41 €/hora 
Sargent Nocturna 47,32 €/hora 47,00 €/hora 
Caporal Diürna 40,06 €/hora 39,70 €/hora 
Caporal Nocturna 44,07 €/hora 43,78 €/hora 
Agent Diürna 35,75 €/hora 35,43 €/hora 
Agent Nocturna 40,71 €/hora 40,34 €/hora 

Utilització Aula         

Aula (*) 206,20 €/curs 200,00 €/curs 

Material Docent         

Material (*) 5,16 €/alumne 5,00 €/alumne 
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PREUS PÚBLICS - FORMACIÓ SPCPEIS 

          
           FORMACIÓ EXTINCIÓ INCENDIS 

          
Preparació del Curs + Docència: 

Proposta  
PP 2022 

 

PP 2021 

Personal Especialitzat 12,37 €/hora 
 

12,00 €/hora 

Docència: 
     Personal Uniformat 35,67 €/hora 

 
34,60 €/hora 

Personal administratiu 26,99 €/hora 
 

26,18 €/hora 

Cursos de Tècnicques d'Extinció 
     Curs Bàsic (2 formadors; 3 hores;10 alumnes) 1.267,27 €/hora 

 
1.229,17 €/hora 

Curs Intermedi (2 formadors; 5 hores; 8 alumnes) 1.751,84 €/hora 
 

1.699,17 €/hora 
Curs Avançat (2 formadors; 10 hores; 8 alumnes) 3.146,60 €/hora 

 
3.051,99 €/hora 

Túnel del Foc 
     Utilització Túnel del Foc 231,43 €/dia 

 
224,47 €/dia 

Equipament i Maquinaria 
     Neteja Granota 3,70 €/ús 

 
3,59 €/ús 

Neteja Jaquetó 24,89 €/curs 
 

24,14 €/curs 
Neteja Sobrepantaló 21,33 €/curs 

 
20,69 €/curs 

Neteja Guants 3,76 €/ús 
 

3,65 €/ús 
Neteja Tovallola 1,55 €/ús 

 
1,50 €/ús 

Neteja Caretes i Regulador 39,87 €/ús 
 

38,67 €/ús 
Neteja espatlleres i CU 17,59 €/ús 

 
17,06 €/ús 

Bombones d'Oxígen 14,11 €/ús 
 

13,69 €/ús 
Utilització Vestit Risc Químic 32,95 €/ús 

 
31,96 €/ús 

Extintors 
     Extintor Aigua 24,46 €/ús 

 
23,72 €/ús 

Extinció CO2 22,98 €/ús 
 

22,29 €/ús 
Extintor Pols 25,08 €/ús 

 
24,33 €/ús 

EPI 
     

EPI #0:   jaquetó + granota + sobrepantaló + botes + guants + casc 53,68 €/ús  52,07 €/ús 

EPI #1:  jaquetó + granota + sobrepantaló + botes + guants + casc + espatllera + 
màscara + ampolla 125,26 €/ús  121,49 €/ús 

FORMACIÓ TÈCNIQUES SANITÀRIES     
 

    

Preparació del Curs + Docència 
Proposta  
PP 2022 

 

PP 2021 

Preparació 10,86 €/curs 
 

10,48 €/curs 
Monitor - Tècniques Sanitàries 41,66 €/hora 

 
38,15 €/hora 

Material 
     Utilització Ninot de Pràctiques 6,19 €/curs 

 
6,00 €/curs 

Utilització Ninot Suport Vital 14,38 €/curs 
 

13,95 €/curs 
Utilització Ninot Suport Vital Avançat 40,84 €/curs 

 
39,61 €/curs 
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ACTIVITATS ESPAI BOMBERS - PARC DE LA PREVENCIÓ   
PÚBLIC EN GENERAL PROPOSTA 2022 2021 
Visita guiada 60 € per grup 2,5 € per persona 60 € per grup 2,5 € per persona 
Visita + taller 80 € per grup 3,5 € per persona 80 € per grup 3,5 € per persona 
Activitats específiques 120 € per grup 5 € per persona 120 € per grup 5 € per persona 
          
ESCOLES PROPOSTA 2022 2021 
Visita guiada 40 € per grup 1 € / alumne extra 40 € per grup  1 € / alumne extra 
Visita + taller 60 € per grup 1,5 € / alumne extra 60 € per grup  1,5 € / alumne extra 

 

Descomptes i gratuïtats: 

L’espai Bombers determinarà unnombre de places gratuïtes per a activitats pedagògiques adreçades a grups d’escoles públiques de la 
ciutat. La Comissió de gratuïtats formada pel Consorci d’Educació de Barcelona, referents d’educació dels Districtes. Escoles Bressol, 
representants de les entitats del Consell de Coordinació Pedagògica i liderada per l’Institut Municipal d’Educació, en base a la Resolució de 
Centres Educatius classificats com de Màxima complexitat, distribueix les places gratuïtes que les entitats i institucions membrs posen a 
disposició, seguint uns criteris públics, transparents i equitatius. La secretaria tènica del Consell de Coordinació Pedagògica comunica el 
nom de les escoles i el nombre d’alumnes a les entiats i institucions membres. 

El nombre de places gratuÏtes serà aprovat pel Director de l’SPEIS. 

S’aplicaran descomptes dle 50% en el preu de les activitats escolars per a escoles amb necessitats especials que ja estiguin incloses en la 
relació d’escoles de Màxima complexitat del Consorci d’Educació de Barcelona. Igualment aquesta mesura s’aplicarà a escoles de barris que 
siguin objecte d’intervenció en el pla de barris la desigualtat que impulsa l’Ajuntament. 

L’Espai Bombers oferirà activitats gratuïtes durant les jornades de portes obertes dels dies a determinar per l’ICUB de les setmanes del 12 
de febrr (Santa Eulàlia), 24 de setembre (Mare de Déu de la Mercè. Patrona de Barcelona), Nit dels Museus i Barcelona Open House. 

De manera puntual l’Espai Bombers podrà oferir alguna de les seves activitats gratuïtament sempre que es tracti d’accions promocionals 
del propi centre, siguin de lliure accés del públic en general o dirigides a un públic prescipto i habin estat autoritzades per la Direció de 
l’SPEIS. 
 


