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I. INTRODUCCIÓ 

de 5 de març, preveu que les entitats locals puguin establir taxes: 

- 
règim de dret públic de competència local que es refereixi, afecti o beneficiï de manera 
particular al subjecte passiu [...](art.20.1.B).[...] S
servei es refereix o afecta al subjecte passiu, quan hagi estat motivat directament o 
indirecta per aquest en raó que les seves actuacions o omissions obliguin a les entitats 

(art.20.2). 

- [...] quan es produeixen qualsevol de les circumstàncies següents: a) que no siguin de 
sol·licitud o recepció voluntària per als administrats. A aquest efecte no es considerarà 
voluntària la sol·licitud o la recepció per part dels administrats: // Quan vingui imposada 
per disposicions legals o reglamentàries.// Quan els béns, serveis o activitats requerits 
siguin imprescindibles per a la vida privada o social del sol·licitant; b) Que no es prestin o 
realitzin pel sector privat, estigui o no establerta la seva reserva a favor del sector públic 
conforme a la normativa vigent (art.20.1.B). 

que en tot 
cas és de caire exemplificatiu i no un numerus clausus- de les prestacions serveis i activitats per 

 

[...] 
enderrocaments, salvaments i en general, de protecció de persones i béns, comprenent 

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

 

II. CARACTERISTIQUES DE LA PRESTACIÓ SUBJECTA A TAXA 

 
2.1. Definició de la prestació o fet imposable 

Obertura de portes o altres accessos, quan sigui deguda a negligència o no hi hagi risc per a 
persones o béns en l'àmbit bloquejat; (3) Neteja de calçades per vessament de combustibles, 
olis, líquids perillosos o similars quan sigui a causa d'una avaria; (4) Intervenció en elements 
interiors o exteriors d'immobles (incloent-hi el sanejament de façanes, rètols publicitaris, alarmes, 

Inundacions ocasionades per obstrucció de desguassos, acumulació de brutícia, dipòsits en mal 
estat i casos similars, sempre que s'apreciï negligència en el manteniment dels espais, immobles 
o instal·lacions de gas o aigua a la via pública; (6) Intervencions en avaries de transformadors o 
cables elèctrics, instal·lacions de gas o aigua a la via pública; (7) Reforços de prevenció per a la 
iniciativa privada; (8) Prestació de serveis o materials per a usos o actes d'iniciativa privada; (9) 

espais i 
-

Parcs de Bombers de Barcelona per a filmacions i videogravacions. 
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Quadre 8. Cost indirecte total per cada intervenció - 2021 

  
Cost 

indirecte 
per SPEIS 

Cost 
indirecte per 

ADM 

Nº Efectius 
SPEIS/ADM 

Total 
costos 

indirectes 

Autobomba Lleugera Tipus B-100 1,9 0,14 6 2 11,69 

Autobomba Pesada Tipus B-200/ B-
300 

1,9 0,14 5 2 9,79 

Autobomba Gran Incendi Tipus B-400 1,9 0,14 6 2 11,69 

Escala/Braç articulat Pesat 30 m. 1,9 0,14 2 2 4,08 

Escala < 25 m. 1,9 0,14 2 2 4,08 

Salvament Tipus C 1,9 0,14 5 2 9,79 

Ambulància 1,9 0,14 3 2 5,98 

Vehicle especial tipus J 1,9 0,14 3 2 5,98 

Furgó de transport Tipus F 1,9 0,14 1 2 2,17 

Barca pneumàtica 1,9 0,14 3 2 5,98 

     

 

3.2.E. Costos de realització del servei o activitat (Espai Bombers  Parc de la Prevenció) 

ACCÉS A L EQUIPAMENT. 

El Benchmark o estudi de mercat és una anàlisi prèvia a la definició del Model de Gestió essencial 

similar. 

En relació a ESPAI BOMBERS-PAR
relacionats com no relacionats amb la prevenció, (63 relacionats i 40 no relacionats) que han estat 

ovador 
i original. 

ajustats a les necessitats del centre i no onerosos per a la ciutadania.  

 

Públic ESCOLAR 

A nivell internacional, en la gran majoria d'equipaments, l'enfocament dels continguts van destinats a 
un públic escolar (el 95% dels equipaments analitzats).  

Aquest tipus d'equipaments són de gran interès per a les escoles per la seva tasca didàctica i el seu 
compromís amb la formació dels més petits. L'interès dels escolars en aquest tipus de centres atrau 
un públic familiar (100% dels equipaments analitzats es comprometen amb el públic familiar). 
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Podem destacar que en l'anàlisi d'equipaments internacionals, un públic secundari de gran interès per 
als centres és el públic adult. Un 20% dels equipaments analitzats tenen espais de lloguer per a tot 
tipus d'esdeveniments que atrau un públic adult, així com un programa de afiliació que té com a 
objectiu involucrar el públic adult relacionat amb els bombers (aquests programes de afiliació estan 
compostos en la seva gran majoria per ex-bombers o altres professionals relacionats amb la 
seguretat). 

Podem destacar que hi ha alguns equipaments (un 20% dels equipaments analitzats) que només 
obren amb cita prèvia, de manera que el seu interès se centra, també, en un públic especialitzat, un 
públic que té interès en la història dels bombers i en els seus equips antics. 

 

Per realitzar una anàlisi de preus en els equipaments relacionats, hem consultat el valor del ticketing i 
els seus respectius descomptes en més de 60 centres relacionats amb la prevenció d'incendis, 
museus de bombers i altres equipaments relacionats amb la seguretat i la prevenció. 

Com a conclusió, podem extreure que la gran majoria dels centre internacionals: 

 70% dels equipaments analitzats  divideixen el preu de l'entrada en 3 tipus de preus: 

- Entrada ordinària. 

- Entrada amb descompte. 

- Entrada gratuïta 

 20% dels centres té entrada gratuïta, coincidint amb aquells que obtenen finançament públic.  

 10% restant, l'entrada és única i depèn d'una negociació. És el cas d'aquells centres en què 
només s'accedeix mitjançant cita prèvia (destinat al públic especialitzat o grups d'escolars). 

PREVENCIÓ-
observat en els equipaments són:  

- Entrada Gratuïta 
- Entrada Reduïda 
- Entrada Ordinària 
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- r una Barcelona Inclusiva que 
desenvolupin tasques amb especial atenció per la inclusió social.  

- 
Bombers. 

 en hores convingudes per a grups de 

publicada pel Consorci de Turisme de Barcelona. 

 

4.1.3 Reduccions 

1r. En el cas de les quantitats referides a entrades 
en els següents casos:  

a) Amb caràcter general:  

- 
 

- Jornada de portes obertes els dies 12 de febrer (Santa Eulàlia), 18 de maig (Internacional 
dels Museus), i 24 de setembre (Mare de Déu de la Mercè, Patrona de Barcelona). 

- Jornada de portes obertes durant la Nit dels Museus i el Barcelona Open House. 
- Jornada de portes obertes el dia que esdevingui un acte inaugural en el propi centre, una 

majors del barri o districte municipal en què es troba ubicat; també en relació a la seva 
disciplina, o  

-  

 

- Els menors de 16 anys. 
- Les persones majors de 65 anys. 
- Els  
-  
-  
- direcció del centre educatiu. 
-  
- Els posseïdors de la targeta rosa gratuïta.  
- Els posseïdors de la targeta acreditativa de la discapacitat. 
- Les persones que disposin del passi metropol

discapacitat.  
- Els periodistes degudament acreditats.  
- Els posseïdors de la targeta BCN card. 
-  

En tots aquests casos caldrà acreditar la condició. 

 

2n. En el cas de  

- Les persones aturades. 
- Les persones posseïdores de la targeta rosa reduïda.  
- 

sigui el pare, la mare o el tutor legal. És imprescindible que hi hagi com a mínim un membre 
menor de 16 anys.  
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- Els posseïdors de carnet de família nombrosa.  
- Els posseïdors de carnet de família monoparental.  
- Els posseïdors del carnet de Biblioteques de Barcelona. 
-  
-  
-  
- Els posseïdors de la targeta BCN Express. 
-  

En tots aquests casos caldrà acreditar la condició. 

 

4.2  

4.2.1 Tarifes 

-ne ús, tot diferenciant també entre tarifa general, tarifa 
reduïda i tarifa gratuïta. 

 

Així doncs les tarifes serien les següents: 

- SALES DE FORMACIÓ 

o Sala 1 (53,6 m2)     

o Sala 2 (37,8 m2)     

 

4.2.2 Reducció taxa 

 

- entitat pública 
- organització sindical  
- 

 

La reducció de taxes per patrocinadors, espònsors i mecenes estaran establerts en els corresponents 
convenis. 

 

4.2.3 Gratuïtat 

a) Les aules de formació podran ser cedides de manera gratuïta amb exempció de la taxa, com a 
ral, com ara 

defensa del medi ambient i altres anàlogues, quan realitzin activitats no lucratives relacionades amb 
cord amb els seus estatuts i, preferentment, sempre que siguin obertes 

in de la utilització de 
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Aquestes sales també podran ser cedides gratuïtament amb exempció de la taxa, com a màxim tres 
 

b) Les demandes de cessió gratuïta 

i Bombers. Es mantindrà un 

entitats que ho sol·licitin.  

c) Les aules de formació se cediran gratuïtament a entitats que realitzin activitats en la promoció de la 
protecció civil i seguretat ciutadana i sempre i quan no tinguin caràcter lucratiu i estiguin obertes al 

Gerent de Seguretat i Prevenció. En aquest cas, les entitats beneficiàries de la gratuïtat de la taxa 

ctivitat, no 
 

 

4.3 Taxa de Cobertura 

La proposta de taxa de cobertura de tarifes del PARC DE LA PREVENCIÓ-ESPAI BOMBERS que es 
proposen presenten un sostre de cobertura del 8,3% sobre el cost real en el cas de les entrades i de 

part del finançament de les activitats i el seu manteniment. 

arcelona per a filmacions i 
videogravacions 

Es proposa la utilització dels interiors dels Parc de Bombers per possibles filmacions i gravacions. 

El subjecte passiu serien les empreses de publicitat, productores i empreses amb departament de 
publicitat integrat. 

 sortides ni les vies de recorregut dels bombers als vehicles. 

 

Costos i recursos afectats: 

 Recursos Materials 

conceptes considerats per establir el preu de cessió per un dia (o fracció), són els següents: 

  el cost inicial i una vida útil de 60 anys. 
 

(facilitat per la Direcció de Logística i Infraestructures- DLI) 
 m2 obtingut del DLI de 

 
 Repercussió de les reparacions integrals i millores realitzades anualment, segons la 

 
  
  












