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Expedient 1111/21 

 

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 3.8, reguladora de les Taxes per Prestacions de la Guàrdia Urbana i Circulacions 

Especials. La sol·licitud d’emissió d’informe de data de data 21 de juliol de 2021 
s’acompanyà en la mateixa data dels següents documents: (i) Proposta de text de projecte 

normatiu; (ii) Informe de l’Assessoria Jurídica de l’Ajuntament, de data 30 de juny de 2021; i 

(iii) Informe econòmic del Departament d’Administració Econòmica i Contractació, Gerència 

de Seguretat i Prevenció, de la mateixa data. 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 

 

La modificació de la OF 3.8 que se sotmet a informe afecta exclusivament a l’Annex de 

Tarifes i consisteix el la modificació del seu import. 

 

II.- Sobre la legalitat del projecte normatiu  

 

El procediment per a la modificació de l’Ordenança fiscal (OF) haurà d’ajustar-se a les 

previsions contingudes als articles 15 a 19 del TRLRHL i l’expedient haurà de contenir tota la 
documentació exigida per la normativa aplicable, incloent-hi el preceptiu informe 

economicofinancer que valori les conseqüències pressupostàries derivades de l’aprovació de 
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l’Ordenança i, en el cas de les taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del 
domini públic, o per finançar total o parcialment els nous serveis, els informes 

tecnicoeconòmics en els quals es posi de manifest el valor de mercat o la previsible cobertura 

del cost d’aquells respectivament, exigits per l’article 25 del TRLRHL. 

 

En el present cas, consta a l’expedient la documentació que es ressenya en l’encapçalament 
d’aquest informe. 

 

Sense perjudici del que s’ha afirmat, el Consell Tributari realitza les següents precisions i 

observacions a la proposta normativa que se li sotmet a informe: 

 

III.-  Observacions 

 

Com s'ha dit anteriorment, la modificació de l'OF 3.8 que se sotmet a informe afecta 

exclusivament l'Annex de Tarifes i consisteix en la modificació dels imports corresponents, 

els quals queden fixats de la següent manera: 

 

ANNEX TARIFES 

 

Epígraf Concepte Import € 

I 

 

Prestacions de la Guàrdia Urbana  

1.1 Per agent i hora diürna 

 

59,81 

 Per agent i hora nocturna o festiva 

 

63,78 

1.2 

 

Per la prestació de serveis extraordinaris de vigilància  

 Per servei, agent i hora diürna 

 

59,81 

 Per servei, agent i hora nocturna o festiva 

 

63,78 

 Per servei, caporal i hora diürna 

 

63,26 
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 Per servei, caporal i hora nocturna o festiva 

 

66,46 

 Per servei, sergents i hora diürna 

 

66,17 

 Per servei, sergents i hora nocturna o festiva 

 

69,06 

 Per servei, motorista i hora diürna 

 

65,86 

 Per servei, motorista i hora nocturna o festiva 

 

69,07 

 Per servei, cotxe patrulla i 2 guàrdies/hora 106,69 

 

II 

 

Circulacions especials i conducció, vigilància i acompanyament de vehicles  

2.1 

 

Per cada autorització de vehicle sense acompanyament 31,89 

2.2 

 

Per cada motorista i hora o fracció que acompanyi vehicle diürn 65,85 

2.3 

 

Per cada motorista i hora o fracció que acompanyi vehicle nocturn 70,78 

2.4 

 

Per cada autorització anual per circular un vehicle especial sense càrrega i sense 
acompanyament (semiremolc, conjunt no excedirà de 20 metres/logitud, 3 
metres/amplada i 4,5 metres/alçada) 

 

319,36 

 

2.5 

 

Per cada autorització anual, per circular un vehicle especial amb càrrega i itinerari 
exclusiu de Ronda Litoral (B-10) Sud fins el Port de Barcelona 

 

374,75 

2.6 Per cada autorització de transports especials fins un total de 115 tones i/o 12,6 TN 
per eix. Tramitació general únicament de Guàrdia Urbana 

 

26,61 

2.7 Per cada autorització de transports especials superiors a 115 tones i/o 12,6 TN per 
eix, que necessiti de intervenció d’altres dependències municipals 

 

70,01 

 

En el preceptiu i detallat estudi econòmic justificatiu que acompanya la proposta es posa de 

manifest de manera expressa que la quantia de les taxes propostes per a 2022 "no excedeixen 
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el cost total de cadascuna de les prestacions de la Guardia Urbana subjectes", fet que acredita

el compliment del principi d'equivalencia de l'article 24.2 del TRLRHL, d'acord amb la

interpretació continguda en la STS de 8 d'octubre de 2010, derivada de les SSTC 296/1994 1

16/2003.

IV.- Conclusió

Per tot el que s'ha dit, el Consell Tributari no observa, en la proposta de text de lOrdenanca

sotmesa a la seva consideració, cap infracció de l'ordenament jurídic amb les precisions 1

observacions posades de relleu en el cos del present informe."

El Secretari del Consell Tributari

FERNANDO
Signat digitalment

JAVIER FRIAS per FERNANDO

JAVIER FRIAS VALLE
VALLE DNI

DNI
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