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I. INTRODUCCIÓ 

 

1.1. Objecte  

diverses prestacions realitzades per la Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat i que es regulen en 
 

 

1.2. Fonament legal de la contraprestació 

/2004, de 5 de març, 

en règim de dret  públic de competència local que es refereixin, afectin o beneficiïn de manera particular 
ri 1 , quan per aquests serveis o activitats concorrin qualsevol de les següents 

circumstàncies: i) no ésser de sol·licitud o recepció voluntària per als obligats tributaris2, o ii) no ésser 
prestades o realitzades pel sector privat, estigui o no establerta la seva reserva a favor del sector públic 

TRLHL. 

e
inclou:  

 

 

II. CARACTERÍSTIQUES DE LES PRESTACIONS 

 

2.1. Definició de la prestació o fet imposable 

  (A- abines i pistoles accionades per aire o per un altre 

semiautomàtic, i les armes utilitzables en les activitats lúdic -  

 terme 
municipal. Per les armes de tipus B (un sol tret), la validesa és permanent, mentre que les de tipus A 
(semiautomàtiques) requereixen renovació anual. 

Les  armes utilitzables en les activitats lúdic - tiques 

Decret 137/1993, de 29 de gener.  

                                                
1 t o indirecta per 

 serveis per raons de 
HL). 

2No es considerarà voluntària la sol·licitud o la recepció per part dels administrats: (i) quan vingui imposada per disposicions legals o 
reglamentàries i (ii) quan els béns, serveis o activitats requerits siguin imprescind bles per a la vida privada o social del sol·licitant. 
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utilitzen en les  activitats lúdic -  

- esportiu, aquella arma accionada per moll, resort, aire o gas comprimit, 
odegradables, que 

poden contenir o no líquids o gels en el seu interior, els quals hauran de complir amb la normativa 
- esportiu, es distingeix entre 

 

 (A-
circulació. 

Quan s'ha produït un accident de trànsit i han hagut d'intervenir agents de la Guàrdia Urbana, aquests 
elaboren un informe o atestat amb les dades i les proves de l'accident (vegeu apartat 2.2). D'aquest 
informe i de les fotografies preses al lloc del sinistre es pot sol·licitar una còpia sempre que hagin passat 
com a mínim 20 dies des de la data de l'accident. En cas contrari es pot sol·licitar un informe base amb 
les dades de les persones i dels vehicles implicats en l'accident. 

 (A-1.6.1/ A-
ics, estimulants o altres substàncies anàlogues, 

mitjançant anàlisi clínica de sang, orina o altres anàlegs. 

conductor de les proves de contrast per determinar e
estimulants o altres substàncies anàlogues, mitjançant anàlisi clínica de sang, orina o altres anàlegs, 

xims  
permesos per a la conducció de vehicles o denoti que existeix una efectiva incorporació o ingesta 

 

 ( A-  

establiment o dependència, les emergències que es poden produir com a conseqüència de la seva 
pròpia activitat i les mesures de resposta davant de situacions de risc, de catàstrofe i de calamitats 
públiques que els poden afectar. 

 

 

adoptar mes  

 

 (A-
sobre sinistres en els que hagi intervingut el Servei de Prevenció, Extinció 

Incendis i Salvament. 

ncions en sinistres realitzades,  en els que 
hagin estan implicats directament. 

ferència per a la protecció civil del 
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Descripció del servei o activitat  

 Targeta de carrabines i armes utilitzables en les activitats lúdic  
paintball (A-1.2) 

empadronat al municipi de Barcelona. Per i

 

 -1.3) 

 de la patrulla de la Guàrdia Urbana, 

persones  i dels v

è tenen accés les companyies asseguradores 
a de 

Seguretat i Prevenció implicats en l'accident. 

intervencions del Serveis de Prevenció, Extinció Incendis i Salvament. Les persones físiques o 

corresponent a les intervencions realitzades,  en els que hagin estan implicats directament. 

instància de parts per actuacions de patrulles i efectius de la Guàrdia Urbana. Es grava la tasca 

 

 -test (A-1.16) 

 
control preventiu i el control que deriva en proves analítiques de contrast a petició del conductor 

ehicle i el material 
necessari per a efectuar-la,  més el temps de personal administratiu. La petició de prova analítica 

Toxicologia o al laboratori de referència. 

  
 

sobre sinistres en els que hagi intervingut el Servei de Prevenció, Extinció Incendis i 
Salvament. 

 
protecció civil. (A-1.17 i A-1.18) 

Per poder realitzar els informes corresponents a la taxa A-1.18, intervenen un administratiu i un tècnic 
superior e
servei. 
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Per les taxes A- per totes les empreses, 

 

quip administratiu i tècnic de la Direcció de Protecció 

hores en el cas del seguiment i control.  

 (A- e la via pública per rodatges de pel·lícules, 
vídeos, enregistraments televisiu, realització de maquetes i sessions fotogràfiques, vol de 

 

 videos, enregistraments televisius, 
realització de maquetes i sessions fotogràfiques: 

no), tasques professionals tipus 
revisió façanes, o qualsevol altre interès que es manifesti per aquesta activitat. 

 

l·licules i/o 

professionals tipus revisió façanes, o qualsevol altre interès que es manifesti per aquesta activitat. 

udances: 

altres localitats i viceversa, de tota mena de mobiliari usat i dels seus complements (robes, parament, 
aixovar domèstic, objectes ornamental
altres) o algunes de les operacions complementaries de trasllat, com ara inventari, preparació, 
desarmat i armat, embalatge i desembalatge, càrrega i descàrrega, estiba, condicionament, 
manipulació, dipòsit i emmagatzematge. 

grues mòbils autopropulsades: 

elevar i distribuir en l'espai càrregues suspeses d'un ganxo o qualsevol altre accessori d'aprehensió, 
dotat de mitjans de propulsió i conducció propis o que formin part d'un conjunt amb aquests mitjans que 
possibiliten el seu desplaçament per les vies públiques. 

 

Ocup
desmuntatge de bastides tubulars destinades a la rehabilitació de façanes. 

Ocupació de la via pública per maquinaria de treball, i vehicles no especificats en els punts 
anteriors:  

Tota ocupació temporal del viari municipal amb vehicles, plataformes elevadores, maquinària destinada 
a la realització de treballs relacionats amb obres d'edificació (camions formigonera, contenidors, 
generadors, compressors, equip de bombes de formigó, etc..), grues auto càrrega (aparell d'elevació 
de funcionament discontinu instal·lat sobre vehicles aptes per transportar materials i que s'utilitzen 
exclusivament per a la seva càrrega i descàrrega), així com altres reserves requerides a títol personal 
per qualsevol altre activitat (casaments, esdeveniments, etc..). 

Altres usos temporals: que requereixin una reserva de vehicles o maquinària per facilitar 
 culturals, 

congressos, acadèmics, comercials o lúdics. 
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3.2. Costos de realització del servei o activitat 

En el present informe es consideren els costos directes i indirectes associats a la producció de cada 
servei. 

Costos directes 

Per a la determinació del cost directe de les activitats es tenen en compte: els costos de personal 
dedicats a la mateixa : (Quadre 1);  els costos per consums associats als vehicles (Quadres 2 i 3 ); els 
costos per serveis i equips de la Guàrdia Urbana que intervenen en el procés; altre material específic 
necessari pel servei. 

Costos indirectes 

ctes:  

1- Les despeses de funcionament de la Guàrdia Urbana (G.U.), constituïdes per les obligacions 
reconegudes de Capítol II, Funcional 132.11, minorades per 

 directe, o bé no tenen 
relació mediata amb la prestació del servei de referència imputades per hora de treball tenint en 

 (Quadre 
4). 

 
2- Les despeses de funcionament dels serveis generals del sector de Prevenció, Seguretat i 

Mobilitat, definides per les obligacions reconegudes per despesa de Capítol II del codi funcional 
130.11 i orgànic 0400. uncionament dels serveis 
generals es té en compte quan fan referència a personal de Guàrdia Urbana (es pren rati de 
personal de Guàrdia Urbana respecte del sector, que és el 82,30 %) o no uniformat (1,36%) i 

 dedicació i els efectius (Quadre 5). 

 

IV.  

 

taxa proposada per serveis prestats per la Guàrdia Urbana, no excedeix el cost real calculat del servei o 
 

 

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 
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Resum costos vehicles   
Vehicles de 
dos rodes 

Vehicles de 
quatre rodes 

A Manteniment euros/hora 0,52 0,30 

B Consum euros/hora 0,18 2,05 

C Amortització euros/hora 0,49 0,27 

D Renting euros/hora 0,95 3,52 

E Assegurances euros/hora 0,05 0,46 

  TOTAL   2,19 6,61 

   

 

Quadre 3.  Costos associats als vehicles - 2021 

A. Consum     

recorregut realitzat km/any 4.051.244 a 

velocitat mitjana km/hora 20 b 

hores circulació hores/any 202.562 c=a/b 

Import consum anual euros 416.109,00 d 

Import consum/hora euros/hora 2,05 e=d/c 

B. Rènting     

Despesa euros/any 2.834.293,10 a 

Nombre de vehicles rènting unitats 184 b 

Utilització hores/any 4.380 c 

Cost rènting euros/hora 3,52 d=a/(b*c) 

Resum     

Consum euros/hora 2,05 A 

Renting euros/hora 3,52 B 

TOTAL 5,57 

Hores d'utilització 1,5 (Per Informes d'accidents) 8,36 

   

 

 

 

 

 

 

 

 










