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I. INTRODUCCIÓ 

de març, preveu que les entitats locals puguin establir taxes: 

  administrativa en règim de 
dret públic de competència local que es refereixi, afecti o beneficiï de manera particular al 

o afecta al subjecte passiu, quan hagi estat motivat directa o indirectament per aquesta raó que 

e 
urbanístic, o qualsevol altra (art. 20.2) 
 

 (...) quan es produeixen qualsevol de les circumstàncies següents: a) que no sigui de sol·licitud 
o recepció voluntària per als administrats. A aquests efectes no es considerarà voluntària la 
sol·licitud o la recepció per part dels administrats : // Que vingui imposada per disposicions 
legals o reglamentaries. // Quan els béns, serveis o activitats requerits siguin imprescindibles 
per a la vida privada o social del sol·licitant. b) Que no prestin o realitzin pel sector públic 
conforme a la normativa vigent (art. 20.1. B) 

-  que en tot cas 
numerus clausus  de les prestacions de serveis i activitats per les 

 

 
enderrocaments, salvaments i en general, de protecció de persones i béns, comprenent també 

tals com escales, cubes, motobombes, barques, etc.   

 

II. FET IMPOSABLE 

mitjans mat

construccions i enderrocs, salvaments i, en general, els serveis de protecció de persones i béns que 
 

 

III. SUBJECTE PASSIU 

Seran considerat subjectes passius les entitats asseguradores del risc 

 

IV. MERITACIÓ I LIQUIDACIÓ 

1. La 

meritació es produirà el primer dia del període impositiu 

2. A compte de la posterior liquidació, les entitats asseguradores estaran obligades a ingressar, 
mitjançant la corresponent autoliquidació 
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l de la meritació, als efectes de poder practicar les 
oportunes liquidacions o, en el seu cas, les devolucions que puguin correspondre en el supòsit 

 

3. Les liquidacions tributàries que corresponguin seran notificades als subjectes passius en els 
 

Llei General Tributaria i en el Reglament General de Recaptació. 

4. 

convenis de col·laboració amb institucions, entitats i organitzacions representatives de les 
companyies i societats asseguradores, amb la finalitat de simplificar el compliment de les 
obligacions formals i material derivades de la present taxa. Aquest conveni només regirà per a 

les normes de gestió, liquidació i pagament previstes a aquesta ordenança. 

 
V. INFORME ECONÒMIC FINANCER DE LA TAXA PEL MANTENIMENT  DELS SERVEIS QUE 

 

Locals, és la norma en vigor per poder exigir tributs per part de les hisendes locals, en aquest marc 
 

prendre en consideració els costos directes i indirectes, inclusivament els de caràcter financer, 

tot allò amb independència del pressupost o organisme que ho satisfaci. El manteniment i 

 

imputables al 
 

 

1. ESTUDI DE COSTOS  Costos del SPEIS i Taxa de Cobertura 

 

 ent. Son processos operatius o finalistes adreçats a la 
ciutadania 

 Subprocés. Subclassificació del procés en unitats més concretes 
 Activitats. Subclassificació dels subprocessos en unitats concretes 

El model té per objectiu atribuir a les diferents activitats els factors de cot com els ingressos provinents 

forma obtenir el càlcul de la taxa de cobertura dels diferents serveis.  

El procés que tenim en compte és el 0700   en el que 
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amortitzacions dels vehicles, edificis i la resta de mitjans materials que utilitza el servei de 
bombers per la tasca assignada. 

 

financera, àrees ce

associat uns costos originats per la pròpia estructura municipal. 

El cost total del procés de SPCPEIS 2020, és de 
 i els ingressos han suposat un total de  el que suposa una taxa de 

cobertura del 12,36 % i consta per aquest exercici una plantilla de 742 operatius que han desenvolupat 
un total de 1667 hores/any. 

 
compte aquells subprocessos i activitats tant els que estan relacionats directament amb les tasques 
reacti

 

 

 0701. Assessorament i Formació      Preventiva 
o 070102. Visites concertades amb entitats i empreses 
o 070103. Atenció al ciutadà i consultes telefòniques 

 0704. Incendis         Reactiva 
o 070401. Incendis en edificis 
o 070402. Incendis en la via pública 
o  

 0706. Assistència Tècnica       Reactiva 
o 070601. Assistència en edificis 
o 070602. Assistència en la via pública 
o  

 0707. Salvaments        Reactiva 
o 070701. Auxili i socors a persones 
o 070702. Rescat en ascensors 
o 070703. Rescat a persones mortes 
o 070704. Rescat  
o 070705. Falses alarmes 

 0708. Prevenció Operativa       Preventiva 
o  
o 070802. Descàrregues de matèries perilloses al Port 
o 070803. Simulacres 

 0709. Informes i Accions Administratives     Preventiva 
o 070902. Informes preceptius de projectes 
o  
o  

 0710. Divulgació, prevenció i participació ciutadana    Preventiva 
o 071002. Portes obertes als parcs de bombers 
o 071003. Activitats divulgatives 

 0711. Inspeccions        Preventiva 
o 071101. Projectes pirotècnics i fogueres 
o  

 0712. Prevenció Proactiva        Preventiva 
o 071201. Prevenció Proactiva 
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Exercici 2020 

Costos referits al fet imposable   

Ingressos referits al fet imposable   

Taxa de cobertura   12,36% 

 

VI. PREVISIÓ DEL RENDIMENT DE LA TAXA  

Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per la determinació de la quantia de 
les taxes es prendrà en consideració els costos directes i els indirectes, inclosos els financers, 
amortitzacions del immobilitzat i quan sigui el cas, els necessaris per garantir el manteniment i el 

 determinació de la 
quantia de la taxa poden tenir-se en compte criteris genèrics de capacitat econòmica dels subjectes 
passius. 

que tenen les entitats locals per la determinació dels elements quantitatius de les taxes, sempre que els 

rat. 

determina pel resultat de prorratejar la part del cost imputable als immobles amb cobertura de risc en 

sobre el valor cadastral del municipal de Barcelona. 

 

VII. CALCUL DE LA QUOTA TRIBUTARIA 

El càlcul de la quota tributaria que, de forma individualitzada, correspon a cada subjecte passiu 
 

Quota Tributaria = (Cg x VCi) / VCt 

On, Cg és el cost del manteniment dels serveis que presta el Servei de 

la taxa; i VCt representa la suma dels valors cadastrals de la totalitat dels béns immobles que consten 
en les matrícules del IBI de naturalesa urbana, de característiques especials i de naturalesa rústica de 

eritació de la taxa. 

amb els criteris defin -
 

En qualsevol cas, la quota tributaria a satisfer per les entitats o societats asseguradores, en concepte de 
subjectes passius substituts del contribuent, haurà de ser equivalent al 5 per cent de les primes 

ingrés 
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En els darrers anys, els imports ingressats en v
 AIE han estat: 

 Any Previsió inicial Recaptat 

 2012 6.950.000,00 7.745.218,28 

 2013 6.950.000,00 8.310.317,80 

 2014 8.670.000,00 8.295.891,09 

 2015 8.250.000,00 7.896.286,29 

 2016 8.250.000,00 8.685.477,25 

 2017 7.568.528,00 8.497.982,99 

 2018 7.819.528,90 8.300.621,69 

 2019 8.154.000,00 7.961.563,25  

 2020 8.154.000,00 8.185.228,24 

 2021 8.154.000,00 8.456.574,77  

 

 la quantitats que resulti 

anterior i que es referiran a  

 2020, en base a les dades reals de que es disposa de: 

DADES PRIMES:   

LIQUIDACIÓ:   

 

VIII. MERITACIÓ I LIQUIDACIÓ 

Es proposa a la Ordenança Fiscal la norma de liquidació següent: 

a. 
Salvament tindrà caràcter 
meritació es produirà el primer dia del període impositiu. 

b. A compte de la posterior liquidació, les entitats asseguradores estaran obligades a ingressar, 
mitjançant la corresponent aut

 
c. s a 

oportunes liquidacions o, en el seu cas, les devolucions que puguin correspondre en el supòsit 
 

d. Les liquidacions tributàries que corresponguin seran notificades als subjectes passius en els 
termes establers en la Llei General Tributària i la Ordenança Fiscal. 

e. 
la Llei General Tributària i en el Reglament General de Recaptació. 
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f. eguladora de les Hisendes 

convenis de col·laboració amb institucions, entitats i organitzacions representatives de les 
companyies i societats asseguradores, amb la finalitat de simplificar el compliment de les 
obligacions formals i materials de derivades de la present taxa. Aquests conveni només regirà 

subjectes a les normes de gestió, liquidació i pagament previstes en aquesta ordenança 

 

Barcelona, juliol de  2022 

 

 

 

 

Marta Martí i Besas     Maite Casado Cadarso 

    Gerent de Seguretat i Prevenció 

i Contractació de la Gerència  

de Seguretat i Prevenció 

 

  

 

 

 




