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I. INTRODUCCIÓ 

 

L’art.20 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu que les entitats locals puguin establir taxes: 

- Per [...] la prestació d’un servei públic o la realització d’una activitat 

administrativa en règim de dret públic de competència local que es refereixi, 

afecti o beneficiï de manera particular al subjecte passiu [...](art.20.1.B).[...] 
S’entendrà que l’activitat administrativa o servei es refereix o afecta al 

subjecte passiu, quan hagi estat motivat directament o indirecta per aquest 

en raó que les seves actuacions o omissions obliguin a les entitats locals a 

realitzar d’ofici activitats o a prestar serveis per raons de seguretat, 

salubritat, d’abastament de la població o d’ordre urbanístic, o qualsevol altra 

(art.20.2). 

- [...] quan es produeixen qualsevol de les circumstàncies següents: a) que no 

siguin de sol·licitud o recepció voluntària per als administrats. A aquest 

efecte no es considerarà voluntària la sol·licitud o la recepció per part dels 

administrats: // Quan vingui imposada per disposicions legals o 

reglamentàries.// Quan els béns, serveis o activitats requerits siguin 

imprescindibles per a la vida privada o social del sol·licitant; b) Que no es 

prestin o realitzin pel sector privat, estigui o no establerta la seva reserva a 

favor del sector públic conforme a la normativa vigent (art.20.1.B). 

Conforme allò previst en l’art.20.1.TRLHL, l’apartat 4 del mateix article fa una 
relació –que en tot cas és de caire exemplificatiu i no un numerus clausus- de les 
prestacions serveis i activitats per les quals les entitats locals podran establir taxes, 
entre les que s’inclou: 

[...] a) Documents que expedeixin o dels quals entenguin les Administracions 

o autoritats locals, a instància de part. 
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II. CARACTERÍSTIQUES DE L PRESTACIÓ SUBJECTA A TAXA 
2.1. Definició de la prestació o fet imposable 

L’art.2n, epígraf a) de l’Ordenança fiscal 3.1., i els epígrafs A.1.2. i A.1.3. de l’annex 
de tarifes  regulen la taxa per l’activitat de concessió de targetes per a carrabines i 
pistoles accionades per aire o per un altre gas comprimit, no assimilades a 
escopetes, d’ànima llisa o ratllada i d’un sol tret o de tret semiautomàtic.  

El Reglament d’Armes de 29 de gener 1993, classifica les armes objecte d’aquesta 

autorització administrativa en la Categoria Quarta i determina que aquestes han 
d’estar documentades singularment mitjançant targetes d’armes que són 
concedides i retirades per l’Alcalde del municipi on resideix el titular de l’arma i la 
validesa la limita també cada municipi. Aquestes armes són de dos tipus: les de 
“classe A”, armes semiautomàtiques que necessiten ser renovades cada any;  i  les 
de “classe B”, armes d’un sol tir que no precisen de la renovació anual. 

El dia 5 de gener de 2013, es publica en el BOE l’ordre INT/2860/2012 de 27 de 
desembre per la que es determina el regim aplicable a certes armes utilitzables en 
les activitats ludico-esportives de airsolft i paintball 

 

2.2. Òrgan que presta el servei o activitat 

La competència per concedir targetes d’armes està delegada a la Guàrdia Urbana. 

 

2.3. Descripció del servei o activitat 

Per tramitar la targeta que dóna accés al transport de l’arma, és necessari que el 
sol·licitant estigui empadronat al municipi de Barcelona. Per iniciar el procés el 
propietari de l’arma ha d’aportar la factura de compra on figura el seu  NIF, la seva 
adreça, la data de compra, la classe i el calibre de l’arma, i la sèrie. La fotocòpia 
d’aquesta factura, juntament amb el DNI del sol·licitant, es registra i s’envia a 
penals, que donen o deneguen el vist i plau. Posteriorment s’informa a la Guàrdia 
Civil de totes les tramitacions fetes durant l’any. 
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III. COSTOS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI O REALITZACIÓ A 

L’ACTIVITAT 
 
3.1. Regla de quantificació aplicable 

L’art.24.2. TRLHL estableix que “[e]n general, i d’acord amb allò previst en el 

paràgraf següent, l’import de les taxes per prestació d’un servei o per la realització 

d’una activitat no podrà excedir, en el seu conjunt, del cost real o previsible del 

servei o activitat de què es tracti o, en el seu defecte, del valor de la prestació 

rebuda. // Per a la determinació d’aquest import es tindran en compte els costos 

directes i indirectes, inclosos els de caràcter financer, amortització de l’immobilitzat 

i, en el seu cas, els necessaris per garantir el manteniment i un desenvolupament 

raonable del servei o activitat per quina prestació o realització s’exigeix la taxa, tot 

això amb independència del pressupost o organisme que el satisfaci [...].” 

 

3.2. Costos de realització del servei o activitat 

En el present informe s’identifiquen els costos directes i indirectes associats a la 
tramitació d’una targeta per carrabina i pistola d’aire comprimit.  

 

3.2.1. Costos directes 

Per a la determinació del cost directe de l’activitat de referència únicament es 
tenen en compte els costos de retribució del personal. Es considera el sumatori dels 
costos de retribució de cada persona que intervé en el procés del producció, 
resultant del producte entre el cost mig hora corresponent a la seva categoria i el 
temps de dedicació necessari per prestar una unitat de servei. Partint del quadre de 
cost mig/hora per categories de personal facilitat pel Sector de Recursos Humans, i 
sabent que per tramitar una targeta es necessiten de ½ hora de dedicació d’ un 
administratiu i ½ hora d’un tècnic mig, estimem el cost directe de personal  en 
23,61 €/targeta. 

Quadre 1 - Costos directes de personal 

 
Categoria 

Cost/hora 
personal 

Hores per 1 
tarjeta 

Cost 
directe/targeta(€) 

Tècnic Mig 25,69 0,5 12,85 

Administratiu 21,52 0,6 12,91 

Cost directe 47,21 

 

25,76 

Font: Gerència de  Seguretat i Prevenció any 2020 
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3.2.2. Costos indirectes 

Els quadres 2 i 3 resumeixen el procediment de càlcul dels costos indirectes. 
Considerem com costos indirectes imputables a l’activitat de referència les 
despeses de funcionament (personal, compres de béns i serveis, despeses 
financeres, i altres) corresponents als serveis generals de  Seguretat i Prevenció, els 
quals presten serveis al conjunt de serveis finalistes d’aquest sector, incloses les 
unitats que realitzen l’activitat administrativa de concessió de targetes de 
carrabines i pistoles d’aire comprimit. Aquestes despeses venen definides per les 
obligacions reconegudes per despesa corrent (Capítols II), del codi funcional 13011 

(DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ), i orgànic 0401 (GERÈNCIA de SEGURETAT I 
PREVENCIÓ ), que l’any 2019 foren  1.616.239,12 €.  

Com a criteri d’imputació d’aquests costos de funcionament dels serveis generals 
del sector al personal que realitza tasques d’administració, prenem la raó entre el 
personal no uniformat i el total d’efectius del sector, que és el 1,36 % . Per tant, 
tenim que el cost indirecte imputable és 219,81 € . Atès que la dedicació anual 
d’una unitat de personal no uniformat s’estima en 1.608 hores, i que aquest 
col·lectiu consta de 25 efectius (personal no uniformat adscrits a l’Àrea), el cost 
indirecte / hora imputable a una hora de treball del personal no uniformat és 0,14 € 
Aplicant els temps de dedicació explicats en l’apartat 2.2.1., tenim que el cost 
indirecte imputable a la tramitació d’una targeta de carrabina o pistola d’aire 
comprimit és de 0,14 €. 

Costos Imputables al personal no uniformat   
 MAGNITUD VALOR UNITATS 

 Despesa cap.II Admin.i direcció SiP 1.616.239 € A 

Personal no uniformat/total àrea 1,36% % B 

Cost indirecte imputable 219,81 € c=a*b 

Hores personal no uniformat àrea (any) 1.608 hores D 

Cost indirecte/ hora personal no uniformat 0,14 € e= c/d 

Font: Gerència de  Seguretat i Prevenció any 2019   
  

Quadre 3 - Càlcul del cost indirecte imputable a al tramitació d'una targeta 

Categoria Cost indirecte/hora (€) 
hores per 1 

unitat llicència 
 Cost indirecte/autorització (€) 

Administratiu 0,14 0,5 0,07 

Tècnic  mig 0,14 0,5 0,07 

Cost indirecte 

  

0,14 

Font: Gerència de  Seguretat i Prevenció any 2019 
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IV. ADEQUACIÓ DE LA TARIFA AL PRINCIPI D’EQUIVALÈNCIA 

Del càlcul de l’apartat 3.2. se’n dedueix que el import proposat per la taxa per 
tramitació de targeta per a carrabines i pistoles d’aire comprimit en  24,89 € no 
excedeix el cost total de tramitació d’una targeta 25,90 € (Quadre 4). 

La taxa de cobertura s’estableix en un 96,11%, ja que l’ajuntament no considera 
prioritari l’obtenció d’aquestes targetes per aqueta modalitat d’armes. 

 

Barcelona, setembre 2020 

 
Marta Martí i Besas     Maite Casado Cadarso 
Cap d’Administració Econòmica   Gerent de Seguretat i Prevenció 
i Contractació de la Gerència  
de Seguretat i Prevenció 
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Quadre 4 

          
  Costos directes Costos indirectes 

TOTAL 
COST 

Tarifa 
Vigent 
2020 

Tarifa 
Proposada 

2021 

Taxa de 
Cobertura 

Variació 
%   

Personal Vehicles 
Total cost 

directe 
Funcionam. 

Sector 
Funcionam.GU 

  

  euros euros euros euros euros euros     %   

                      

Targetes  de carrabines i pistoles 
accionades per aire o per un 
altres gas comprimit, no 
assimilades a escopetes, d'ànima 
llisa o retallada i  d'un sol tret, de 
tret semiautomàtic i les armes 
semiautomàtic i les armes lúdic 
esportives  d'airsoft i paintball 
accionades per molla o resort i/o 
de tipus automàtic. 

25,76 0,00 25,76 0,14 0,00 25,90 24,89 24,89 96,11% 0,00% 

 




