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Expedient 1109/21 

 

 

El Consell Tributari, en sessió del dia 15 de setembre de 2021, ha aprovat el següent informe: 

 

“El Consell Tributari, en sessió de 15 de setembre de 2021, de conformitat amb l'article 

47.1.b) de la Llei 1/2006, de 13 de març, reguladora del règim especial del municipi de 

Barcelona, i l'article 2.1.b) del seu Reglament orgànic, emet informe relatiu a la proposta 

realitzada per la Gerència de Pressupostos i Hisenda sobre la modificació de l’Ordenança 

Fiscal 3.2, reguladora de les Taxes per Serveis de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvament. La sol·licitud d’emissió d’informe de data 21 de juliol s’acompanyà en la 
mateixa data dels següents documents: (i) Proposta de text de projecte normatiu; (ii) 

Informe econòmic realitzat pel Departament d’Administració Econòmica i Contractació de 
la Gerència de Seguretat i Prevenció, i (iii) Informe Jurídic realitzat per la Direcció de 

Serveis d’Assessorament Jurídic de la Gerència de Seguretat i Prevenció. L’examen que 

realitza el Consell Tributari sobre les ordenances reguladores dels ingressos de dret públic, 

així com sobre qualsevol altra disposició de caràcter general, relativa totalment o 

parcialment als ingressos de dret públic, es limita a l’anàlisi jurídica dels textos normatius 
continguts a l’expedient. 
 

                                                         INFORME 

 

I.-Introducció       

 

El procediment per a la modificació de la regulació general dels tributs locals haurà 

d’ajustar-se a les previsions legals contingudes als articles 15-17 del RDLegislatiu 2/2004, 

de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals        

(TRLRHL), i l’expedient haurà de contenir tota la documentació exigida per la normativa 
aplicable. L’expedient conté els documents i informes esmentats al paràgraf primer 
d’aquest informe.  
 

Les normes sobre les que se sol·licita emissió d’informe a aquest Consell es refereixen a 

l’Annex de la OF 3.2, reguladora de les Taxes per Serveis de Prevenció, Extinció 
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d’Incendis i Salvament, en els termes exposats al número següent. A més es refereix a la 

Disposició final de l’Ordenança en la qual s’estableix la data de la seva entrada en vigor. 

 

II.- Sobre la legalitat del projecte normatiu 

 

Las normes afectades per la proposta de modificació són les següents: 

 

Article 6è. Tarifes  

 

“Les quotes a satisfer pels serveis d’extinció d’incendis seran el resultat d’aplicar les 
tarifes següents a la base establerta en l’article anterior. 

 

SERVEI D’EXTINCIÓ D’INCENDIS 

1. Quotes per servei d’intervenció 

 

Apartat Concepte Import € 

 

1.1 Quota  

La quota de 213,97€ és d’aplicació en tots els serveis esmentats en l’article 2n 
d’aquesta Ordenança sempre que es compleixin els condicionants següents: 

1r. Quan la durada màxima del servei sigui una hora. 

2n. Quan en la intervenció no s’utilitzin materials dels esmentats en el punt 4 d’aquest 
article. 

 

224,10 

2. Servei de vehicles (personal i material) 

 

Apartat Concepte Import € 

 

2.1 Autobomba lleugera tipus B-100. Per hora o fracció 

 

291,68 

2.2 

 

Autobomba pesant tipus B-200 o B-300. Per hora o fracció 

 

335,65 

2.3 Autobomba gran incendi tipus B-400. Per hora o fracció 

 

467,41 

2.4 Escala o braç articulat pesat => 30m. Per hora o fracció 

 

322,20 

2.5 

 

Escala < 20m. Per hora o fracció 371,70 

2.6 

 

Vehicle de salvament (tipus C). Per hora o fracció 288,17 
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2.7 

 

Ambulància. Per hora o fracció 176,95 

2.9 

 

Vehicle especial (tipus J). Per hora o fracció 222,85 

2.10 

 

Furgó de transport (tipus F). Per hora o fracció 87,39 

2.11 

 

Embarcació pneumàtica. Per hora o fracció 186,75 

 

3. Material 

 

Apartat Concepte Import € 

 

3.1 Puntal triangular. Per dia o fracció 

 

50,91 

3.2 

 

Puntal estabilitzador de tracció-compressió. Per dia o fracció 47,97 

3.3 

 

Puntal telescòpic. Per dia o fracció 11,04 

3.4 

 

Tauló de 4 m. Per dia o fracció 8,57 

3.5 

 

Xarxa protectora. Per dia o fracció 13,69 

3.6 Corda comanda de 20 m. (per cada ús) 11,59 

 

 

4. Préstec de roba i equips d’intervenció del SPEIS 

 

Apartat Concepte Import € 

 

4.1 Equip d’intervenció sense equip respiratori (ERA) 

 

122,43 

4.2 

 

Equip d’intervenció amb equip respiratori (ERA) 179,40 

4.3 

 

Mànega 51,58 

NOTA: El material amb tarifa per dia o fracció es facturarà per un import màxim al seu valor de reposició. 
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Espai Bombers – Parc de la Prevenció 

 

Apartat Concepte Import € 

 

5.1 Entrades per accés a l’exposició permanent 

 

 

 

  Entrada Ordinària 

 

2,50 

  Entrada Reduïda 1,50 

 

  Entrada gratuïta 

 

0,00 

5.2 Sales de Formació 

 

 

  Sala 1 (53,60 m²) - dia 

 

300,00 

  Sala 1 (53,60 m²) – mig dia 

 

180,00 

  Sala 2 (37,80 m²) - dia 

 

250,00 

  Sala 2 (37,80 m²) – mig dia 

 

120,00 

  Unificació sales de formació (Sala 1 + Sala 2) - dia 

 

450,00 

  Unificació sales de formació (Sala 1 + Sala 2) - mig dia 

 

250,00 
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Cessió d’espais amb reducció de les tarifes  

  Parc Eixample - dia 

 

425,18 

  Parc Vall d’Hebron - dia 

 

460,41 

  Parc Sant Andreu - dia 

 

400,86 

  Parc de Llevant - dia 

 

402,85 

  Parc Montjuïc - dia 

 

464,18 

  Parc de Zona Franca - dia 

 

383,57” 



Ajuntament
de Barcelona

Consell Tributari
Palau Foronda
Rda. Sant Pau, 43-45, 1r
08015 Barcelona
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Fax 93 402 78 48
conselltributariO ben.cat

Les modificacions proposades afecten la quantia de les quotes tributáries a satisfer com a

consegiiéncia de la prestació del "Servei d'extinció d'incendis" 1 es corresponen amb l'exercici

de la potestat tributaria reconeguda als ens locals en l'article 133.2 de la CE en concordanga

amb el que preveuen els articles 137 1 142 de la mateixa Constitució. Cap problema de

legalitat cal oposar a la norma proposada. L'expedient consta a més amb el preceptiu informe

economic que té com finalitat fonamentar les propostes de modificació quantitativa

assenyalades.

Se constata que en el número 1, "Quotes per serveid'intervenció", apartat 1.1 sestable1x: "La

quota de 213,17..." Doncs bé respecte d'aquesta norma cal assenyalar que la quota proposta no

coincideix amb la prevista en la mateixa amb la qual cosa hi ha discordanca entre totes dues.

Entén el Consell Tributari que en el cas de tractar-se d'un error ha de ser esmenat.

Disposició final

La present Ordenanga, aprovada definitivament pel Plenai del Consell Municipal en data

XX de desembre de 2021, comencara a regir a partir de 11 de gener de 2022 continuara

vigent mentre no se n 'acordi la modificació o derogació."

Respecte de la Disposició final, que preveu la data d'entrada en vigor de la proposta de OF

de referencia, no cal oposar cap dubte de legalitat.

TII.- Conclusió

Per tot el que s*ha dit, el Consell Tributari no observa, en la proposta de text de 1" Ordenanca

sotmesa a la seva consideració, cap infracció de l'ordenament jurídic amb les precisions

posades de manifest en el cos de informe."

El Secretari del Consell Tributari

FERNANDO Signat digitalment per
FERNANDO JAVIER FRIAS

JAVIER FRIAS VALLE DNI

VALLE DNI (AUT)
Data: 2021.09.22 08:45:17

(AUT) +0200'


