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Ordenança fiscal núm. 3.19 

TAXA PEL MANTENIMENT DELS SERVEIS QUE PRESTA EL SERVEI DE PROTECCIÓ CIVIL, 
PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENT 

 

Art. 1r. Disposició general, caràcter i objecte.  

D’acord amb allò que disposen l’article 106è de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, i, específicament, l’article 57è del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i de 
conformitat amb els articles 15è i 19è del mateix text refós, s’estableixen taxes pel manteniment dels 
serveis del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament que es regeixen pels 
articles 20è a 27è del text refós esmentat. 

 
Art. 2n. Fet imposable.  
Constitueix el fet imposable el manteniment dels serveis que presti el Servei de Protecció Civil, 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de l’Ajuntament de Barcelona, amb independència que es 
sol·liciti o no una prestació directa i específica del servei, sorgint l’obligació de contribuir com a 
conseqüència de l’existència d’aquests serveis i de la disponibilitat permanent dels mitjans materials i 
personals adscrits als mateixos per a actuar davant de situacions de risc. S’entén per serveis 
d’emergència, a aquests efectes, els de prevenció i extinció d’incendis, de prevenció de runes, 
construcció i enderrocs, salvaments i, en general, els serveis de protecció de persones i béns que 
depenen del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de l’Ajuntament de 
Barcelona. 
 
Art. 3r. Subjectes passius.  
 

1. Són subjectes passius en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com 
les entitats que es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que resultin beneficiàries o 
afectades pel manteniment dels serveis referenciats a l’article 2n. 

2. No obstant el que es disposa a l’apartat anterior, tindran la condició de subjectes passius 
substituts al pagament de la taxa les entitats o societats asseguradores del risc en el municipi de 
Barcelona. 
 

Art. 4t. Quantificació 
 
La base estarà integrada pels conceptes previstos a l’apartat a l’article 7è. 

 
Art. 5è. Tarifes  

1. El càlcul de la quota tributària que, de forma individualitzada, correspon a cada subjecte passiu 
contribuent vindrà determinada per l’aplicació de la següent fòrmula: 

Quota tributària = (Cg x Vci) / VCt 

On, CG és el cost de manteniment dels serveis que presta el Servei de Protecció Civil, Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvament en l’exercici immediat anterior al que es refereix la meritació; Vci és 
el valor cadastral que consta en el rebut de l’IBI de l’obligat tributari en l’exercici immediat anterior al 
que es refereix la meritació de la taxa; i VCt representa la suma dels valors cadastrals de la totalitat 
dels béns immobles que consten en les matrícules de l’IBI de naturalesa urbana, de característiques 
especials i de naturalesa rústica de l’exercici immediat anterior al que es refereix la meritació de la 
taxa. 

S’entendrà, als efectes dels paràgraf anterior, per cost de manteniment dels serveis que presta el 
Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, l’import determinat per 
l’Ajuntament de Barcelona d’acord amb els criteris definits en l’estudi tècnic-econòmic que forma 
part de l’expedient per a l’adopció de l’acord d’establiment de la taxa. 

2. En qualsevol cas, la quota tributària a satisfer per les entitats o societats asseguradores, en 
concepte de subjectes passius substituts de la persona contribuent, haurà de ser equivalent al 5 per 
cent de les primes recaptades pel ram d’incendis en l’exercici immediat anterior al de la meritació, 
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sense perjudici de l’ingrés conjunt de les quotes que pugui resultar del que disposa l’article 5.4  
d’aquesta ordenança. En idèntica proporció i amb el límit corresponent resultarà d’aplicació a la  
resta de subjectes passius. 

 

Art. 5è. Meritació i liquidació. 

1. La taxa pel manteniment dels serveis que presta el Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvament tindrà caràcter periòdic, i el període impositiu coincideix amb l’any natural i la 
seva 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 a tal efecte, fins el 31 de març de cada any (inclòs), el 5 
per cent de les primes recaptades, en el ram d’incendis, en l’exercici precedent a l’anterior al de la 
meritació. 

També, fins el 15 d’octubre de cada any (inclòs), les entitats asseguradores estaran obligades a 
comunicar a l’Administració Municipal l’import total de les primes recaptades, en el ram d’incendis, 
en l’exercici immediat anterior al de la meritació, als efectes de poder practicar les oportunes 
liquidacions o, en el seu cas, les devolucions que puguin correspondre en el supòsit que el 
pagament a compte realitzat excedeixi de l’import de la quota de la taxa. 

3. Les liquidacions tributàries que corresponguin seran notificades als subjectes passius en els termes 
establerts en la Llei General Tributària i en l’Ordenança Fiscal General. 

El pagament de la quota resultant de les liquidacions s’efectuarà en els terminis determinats en la 
Llei General Tributària i l’Ordenança Fiscal General en el Reglament General de Recaptació. 

4. D’acord amb el que disposa l’article 27.2 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
i conforme a allò previst en l’article 92 de la Llei General Tributària, es podran subscriure 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 derivades de la present taxa. Aquest conveni només regirà per a les companyies i entitats 
que s’adhereixin al mateix. Les entitats quedaran subjectes a les normes de gestió, liquidació i 
pagament previstes en aquesta ordennaça. 

 

Art. 6è. Infraccions i sancions. 

Es procedirà d’acord amb allò que es disposa en la Llei General Tributària l’Ordenança Fiscal General. 

 

Disposició addicional única.  

La taxa regulada en aquesta ordenança no és compatible amb el cobrament de la contribució especial 
per instal·lació, ampliació o millora del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvament a les entitats o societats que cobreixin el risc per béns situats al municipi de Barcelona, 
quedant exclosa l’exacció d’aquesta contribució especial en el supòsit del pagament d’aquesta taxa. 

 

Disposició final.  

La present Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal en data XX de 
desembre de 2022, publicada al Butlletí Oficial de la Província de XX de XX de 2022, començarà a regir 
a partir de l’1 de gener de 2023 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. 

 


