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El Consell Tributari, en sessió de 13 , 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 a 

Fiscal núm. 3.2, reguladora de Taxes pels Serveis 

Salvament.  de data 7 de setembre de 2022 

en la mateixa data amb dels següents documents: (i) proposta de modificació del text 

normatiu i (ii) Informe relatiu a la Ordenança Fiscal 3.2 - Taxes pels Serveis de 

Contractació de la Gerència de Seguretat i Prevenció, i de la Gerent de Seguretat i 

Prevenció.  

 

 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

normatius c  

 

INFORME  

 

I.- Introducció 

 

La modificació que se sotmet a informe del Consell Tributari constitueix, bàsicament, en la 

modificació de les tarifes dels apartats 4.1, 4.2 i 4.3, i en la nova incorporació de conceptes 
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o partides amb la seva nova tarifa en el mateix apartat 4. En concret, 6 partides amb un nou 

apartat 4.4, i 6 partides més amb un nou apartat 4.5. 

        

II.- Sobre el procediment normatiu  

 

 (OF) haurà -se a les 

previsions contingudes als articles 15 a 19 del Text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals (TRLRHL) 

la normativa aplicable, incloent-hi el preceptiu informe econòmic-financer que valori les 

 i, en el seu cas, el 

preceptiu informe econòmic-financer de les taxes per la utilització privativa o 

serveis, en el qual es posi de manifest el valor de mercat o la previsible cobertura del cost 

 25 del TRLRHL.  

 

Tenint en compte totes aquestes exigències, el Consell Tributari realitza les següents 

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

 

III.-  Observacions 

 

A) Se sotmet a informe del Consell Tributari la modificació de les tarifes previstes en els 

apartats 4.1, 4.2 i 4.3, que, en cap cas, arriba al 1,90%. Totes aquestes modificacions 

afecten a la quantia de les quotes tributàries a satisfer com a 

Aquesta potestat tributària, en principi, no es 

els articles 137 i 142 CE.   

 

B) Se sotmet a informe del Consell Tributari la incorporació de 12 noves tarifes al apartat 4 

paràgra  

 

C) , s'adverteix que no consta 

incorporat ni l'informe tècnic justificatiu ni l'informe econòmic financer que recolzin i 

justifiquin totes i cadascuna de les modificacions tarifàries proposades per a l'any 2023. 

Cal, en conseqüència, una justificació tant tècnica com econòmic financera sobre les 

propostes de modificació de tarifes que pretenen incloure's per a l'any 2023. 

 






