
 

 
Gerència de Seguretat i Prevenció 
Direcció de Serveis d’Assessorament Jurídic 

 

Pl. Carles Pi i Sunyer, 8-10 
08002 Barcelona 
Telèfon  93 402 34 46 
Fax 93 402  35 12 
www.bcn.cat 

 

 

1 

 

 INFORME SOBRE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES 
FISCALS PER A L’ANY 2022 

 
 
 
1.- ANTECEDENTS  
 

L’objecte d’aquest informe és la proposta de modificació de les vigents Ordenances 

Fiscals 3.1 reguladora de les taxes per serveis generals, 3.2 reguladora de les taxes per 

serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvament i 3.8 reguladora de les taxes per 

prestacions de la Guàrdia Urbana i circulacions especials, així com la creació d’una nova 
taxa regulada a l’Ordenança 3.19 pel manteniment dels serveis que presta el Servei de 
Protecció Civil, Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, que formula la Direcció de 

Serveis de Gestió Econòmica i Control de Recursos, de la Gerència de Seguretat i 

Prevenció, per a l’any 2022.  

 

 
2.- BASE LEGAL APLICABLE  
 

.- Articles 15, 20 i següents i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s’aprova la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 

.- Article 11.1 j) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre de la Carta Municipal de 

Barcelona. 

 

.- Article 40 i següents de la Llei 1/2006, de 13 de març, per la qual es regula el règim 

especial del municipi de Barcelona  

 

.- Ordenances fiscals de l’Ajuntament de Barcelona  
 

 
3.- CONSIDERACIONS GENERALS SOBRE LES MODIFICACIONS PROPOSADES  
 

 
ORDENANÇA FISCAL 3.1 REGULADORA DE LES TAXES PER SERVEIS GENERALS 
 

 
Primer.- En relació a les tarifes, la proposta es considera jurídicament viable, sempre que 
vagi acompanyada dels estudis econòmics financers sobre la seva adequació econòmica. 
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ORDENANÇA FISCAL 3.2 REGULADORA DE LES TAXES PER SERVEIS DE 
PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENT  
 
 
Primer.-  En relació a les tarifes, la proposta es considera jurídicament viable, sempre 
que vagi acompanyada dels estudis econòmics financers sobre la seva adequació 
econòmica. 
 
 
 
ORDENANÇA FISCAL 3.8 REGULADORA DE LES TAXES PER PRESTACIONS DE 
LA GUÀRDIA URBANA I CIRCULACIONS ESPECIALS  
 
 

Primer.- En relació a les tarifes, la proposta es considera jurídicament viable, sempre que 
vagi acompanyada dels estudis econòmics financers sobre la seva adequació econòmica.  
 
 

 

ORDENANÇA FISCAL 3.10 REGULADORA DE LES TAXES PER LA UTILITZACIÓ 
PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL I LA 
PRESTACIÓ D’ALTRES SERVEIS  
 

 
Primer.- En relació a les tarifes, la proposta es considera jurídicament viable, sempre que 
vagi acompanyada dels estudis econòmics financers sobre la seva adequació econòmica. 
 
 
 
ORDENANÇA FISCAL 3.19 REGULADORA DE LA TAXA PEL MANTENIMENT DELS 
SERVEIS QUE PRESTA EL SERVEI DE PROTECCIÓ CIVIL, PREVENCIÓ, EXTINCIÓ 
D’INCENDIS I SALVAMENT  
 
En relació a la taxa pel manteniment dels serveis que presta el Servei de Protecció Civil, 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, es considera ajustada a dret la proposta de 
regulació, atenent a la potestat reglamentaria de les entitats locals en matèria tributaria 
reconeguda per la Llei de Bases de Règim Local i la Llei reguladora de les Hisendes 
locals, que permeten a l’Ajuntament establir i exigir taxes per la prestació de serveis de la 
seva competència.  
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En igual forma, en relació a aquesta proposta, s'ha de destacar que Il'Ordenanca

s'alinearia amb les mesures fiscals introduides per Ajuntaments com el de Madrid i

Malaga, entre d'altres.

Segons article 20 de la Llei d'"Hisendes Locals (LHL), les entitats locals podran establir

taxes per la utilizació privativa o laprofitament especial del domini públic local, així com

per la prestació de serveis públics o la realització d'activitats administratives de

competéncia local que es refereixin, afectin o beneficien de manera particular als

subjectes passius entre elles, les taxes pels serveis de prevenció extinció d'incendis,

de prevenció de ruines, construccions enderrocs, salvaments i, en general, de protecció

de persones béns, comprenent també el manteniment la cessió de l'ús de maquinaria i

equip adscrits a aquests serveis, com escales, cubes motobombes, barques... (apartat

4.k)

Per aquest motiu, es considera jurídicament viable la creació de la nova taxa pel

manteniment dels serveis que presta el Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció

d'Incendis Salvament.

En aquest sentit s'ha pronunciat la Direcció de Serveis Jurídics en el seu informe de data

11 de maig de 2021, que es dona per reproduit s'adjunta com annex 1.

4.- CONCLUSIONS

Vist tot Panterior, s'informen favorablement les propostes de modificació formulades, amb

les consideracions contingudes al present informe.

Barcelona, 30 de juny de 2021

Data:

2021.07.02Ajuntament
de Barcelona
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Vist i

Director de Serveis

Assessorament Jurídic


