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I. INTRODUCCIÓ 

 

1.1. Objecte de l’informe 

El present informe té per objecte posar de manifest l’adequació a la regla de quantificació de 
l’art.24.2 TRLHL de les tarifes proposades en l’Ordenança fiscal 3.01, de taxes per serveis 
generals, quant a diverses prestacions realitzades per la Gerència de Prevenció, Seguretat i 
Mobilitat i que es regulen en l’article 2n de l’ordenança i l’epígraf I, de l’annex A de tarifes. 

1.2. Fonament legal de la contraprestació 

L’article 20 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de 
març, preveu que les entitats locals puguin establir taxes per la prestació de serveis o la realització 
d’activitats en règim de dret  públic de competència local que es refereixin, afectin o beneficiïn de 
manera particular l’obligat tributari1, 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 conforme a la normativa vigent. Queden exclosos de l’exigència 
de taxa els serveis de l’article 21 TRLHL. 

L’apartat 4t de l’article 20 conté una relació exemplificativa dels serveis i activitats per les quals les 
entitats locals, de conformitat amb l’apartat 1r del mateix article, podran establir taxes. Entre 
aquestes inclou:  

“a) Documents que expedeixin o de les quals entenguin les administracions o autoritats 
locals, a instància de part”. 

 

II. CARACTERÍSTIQUES DE LES PRESTACIONS 

 

2.1. Definició de la prestació o fet imposable 

  (A-1.2): L’obtenció de targetes per a carrbines i pistoles accionades per aire o per un 
altre gas comprimit, no assimilades a escopetes, d’ànima llisa o ratllada i d’un sol tret o 
de tret semiautomàtic, i les armes utilitzables en les activitats lúdic -esportives d’airsoft  
i paintball. 

Targeta exigida per al transport i utilització d’armes de Quarta categoria fora del domicili, de 
conformitat amb allò que disposa l’art. 105è Reial Decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual 
s’aprova el reglament d’armes. Les targetes són concedides i retirades per l’Alcalde del municipi  
on resideixen els interessats prèvia consideració de la conducta i els antecedents d’aquests. La 
seva validesa es limita al 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 - esportives d’airsoft  i paintball presenten idèntiques 
característiques a aquelles de la 4ª categoria de l’article 3 del Reglament d’Armes, aprovat per 
Reial Decret 137/1993. De 29 de gener.  

                                                             
1S’entendrà que l’activitat administrativa o 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 locals a realitzar d’ofici activitats o a prestar 
serveis per raons de seguretat, salubritat, d’abastament de la població o d’ordre urbanístic, o qualsevol altra (article 20.2 TRLHL). 

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 imprescindibles per a la vida privada o social del sol·licitant. 
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La present Ordre es dicta amb el fi de determinar el règim del Reglament d’Armes aplicable a 
certes armes que s’utilitzen en les  activitats lúdic - esportives d’airsoft i paintball. 

S’entendrà arma d’ús lúdic - esportiu, aquella arma accionada per moll, resort, aire o gas 
comprimit, d’ànima llisa o ratllada, que dispara projectils de material a base de polímers  
biodegradables, que poden contenir o no líquids o gels en el seu interior, els quals hauran de 
complir amb la normativa mediambiental. En funció del projectil que disparen les armes d’ús lúdic - 
esportiu, es distingeix entre armes  denominades d’”airsoft” i armes denominades de “paintball”. 

 (A-1.3): L’obtenció de còpia autoritzada d’informes tècnics i de comunicats d’accidents 
de 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-1.6.2): Realització, a instància de l’interessat, de proves de contrast per 
determinar els nivells d’alcohol, estupefaents, psicotròpics, estimulants o altres 
substàncies anàlogues, mitjançant anàlisi clínica de sang, orina o altres anàlegs. 

L’article 23 del Reglament General de Circulació preveu explícitament el pagament a càrrec del 
conductor de les proves de contrast per determinar els nivells d’alcohol, estupefaents, psicotròpics, 
estimulants o altres substàncies anàlogues, mitjançant anàlisi clínica de sang, orina o altres 
anàlegs, quan el resultat d’aquesta prova verifiqui que els nivells d’alcohol en sang sobrepassen 
els límits màxims  permesos per a la conducció de vehicles o denoti que existeix una efectiva 
incorporació o ingesta d’estupefaents o psicòtrops, estimulants o altres substàncies anàlogues. 

 ( A-1.7): Per homologació de Plans d’Autoprotecció per la Protecció Civil. 

D’acord amb el que s’estableix en l’article 19 de la Llei de Protecció Civil de Catalunya, el Pla 
d’Autoprotecció (PAU) és el document que preveu, per a una determinada activitat, instal·lació, 
centre, 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. 

Les comissions municipals de protecció civil tenen com a funció principal, en l’àmbit d’aquest 
Decret, la redacció de plans d’autoprotecció de les empreses, establiments, centres, 
dependències, instal·lacions o activitats d’interès per a la protecció civil local. 

Es tracta d’aquells informes regulats en l’annex I.A (Catàleg d’activitats i centres d’interès per a la 
protecció civil de Catalunya) i I.C (Catàleg d’activitats i centres de referència per la protecció civil 
del municipi) del Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres 
obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa contingut d’aquestes mesures. 

Per procedir al tràmit d’homologació, l’Ajuntament realitza l’informe tècnic preceptiu. 

 (A-1.3.2): Per l’expedició a instància de persones físiques o jurídiques interessades, 
d’informes tècnics sobre sinistres en els que hagi intervingut el Servei de Prevenció, 
Extinció Incendis i Salvament. 

Les persones físiques o jurídiques poden sol·licitar al Servei de Prevenció Extinció d’Incendis i 
Salvament, l’expedició d’informe corresponent a les intervencions en sinistres realitzades,  en els 
que hagin estan implicats directament. 

Es tracta d’aquells informes regulats en l’annex I.A (Catàleg d’activitats i centres d’interès per la 
protecció civil de Catalunya) i I.C.(Catàleg d’activitats i centres  de referència per a la protecció civil 
del municipi) del Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres 
obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures. 
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Descripció del servei o activitat  

 Targeta de carrabines i armes utilitzables en les activitats lúdic – esportives d’airsoft 
i paintball (A-1.2) 

Per tramitar la targeta que dóna accés al transport de l’arma, és necessari que el sol·licitant estigui 
empadronat al municipi de Barcelona. Per iniciar el procés, el propietari de l’arma ha d’aportar la 
factura de compra on figura el seu  NIF, la seva adreça, la data de compra, la classe i el calibre de 
l’arma, i la sèrie. La fotocòpia d’aquesta factura, juntament amb el DNI del sol•licitant, es registra i 
s’envia a penals, que donen o deneguen el vist i plau. Posteriorment s’informa a la Guàrdia Civil de 
totes les tramitacions fetes durant l’any. 

 Informe tècnics i d’accidents (A-1.3) 

L’elaboració de l’informe d’accidents comença quan la intervenció de la patrulla de la Guàrdia 
Urbana, que pren una primera declaració dels fets. Posteriorment, la Unitat Especial d’Accidents 
elabora un informe o atestat amb les dades i les proves de l’accident. Aquest document inclou les 
dades de les persones  i dels vehicles implicats en el sinistre, el croquis del lloc de l’accident, les 
observacions fetes per la Guàrdia Urbana i les fotografies. Es pot obtenir còpia de l’informe  
presencialment a través de l’Oficina d’Informació i Tràmits, o bé a través del web al què tenen 
accés les companyies asseguradores i els gabinets d’advocats que han estat autoritzats 
prèviament pel servei jurídic de la gerència de Seguretat i Prevenció impliicats en l'accident. 

Per l’expedició a instància de persones físiques o jurídiques interessades, d’informes tècnics sobre 
intervencions del Serveis de Prevenció, Extinció Incendis i Salvament. Les persones físiques o 
jurídiques poden sol·licitar al Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament l’expedició 
d’informe corresponent a les intervencions realitzades,  en els que hagin estan implicats 
directament. 

D’altre banda s’incorpora una nova tarifa per elaboració i expedició d’informes tècnics de patrulla a 
instància de parts per actuacions de patrulles i efectius de la Guàrdia Urbana. Es grava la tasca 
administrativa de l’elaboració del informe, tal com queda recollit en els informes econòmics de 
càlculs de costos de cadascuna de les taxes i que s’acompanyen.  

 Anàlisi d’alcoholèmies i drogo-test (A-1.16) 

En  l’activitat  relacionada amb el test d’anàlisi d’alcoholèmia i de drogo test hem de distingir entre 
el control preventiu i el control que deriva en proves analítiques de contrast a petició del conductor 
denunciat. El control preventiu l’efectua una patrulla de la guàrdia urbana amb vehicle i el material 
necessari per a efectuar-la,  més el temps de personal administratiu. La petició de prova analítica 
comporta afegir a les despeses anteriors,  el temps de trasllat de les mostres a l’Institut Nacional 
de Toxicologia o al laboratori de referència. 

 Per homologació de Plans d’Autoprotecció per la Protecció Civil,  
 Per l’expedició a instància de persones físiques o jurídiques interessades, d’informes 

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

 Per actuacions de control i avaluació de la implantació dels Plans d’Autoprotecció per la 
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 en Enginyeria que elaboren el document de base als informes d’intervenció 
(Mycellium) del servei. 

Aquest informe es realitza a petició de l’interessat ja sigui persona física o jurídica. 

Per les taxes A-1.17, els Plans d’Autoprotecció han de ser homologats per totes les empreses, 
establiments, centres, dependències, instal·lacions o activitats d’interès per a la protecció civil 
local, d’aquesta funció s’encarreguen les comissions municipals de protecció civil. 
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En l’elaboració d’aquest informe, intervenen l’equip administratiu i tècnic de la Direcció de 
Protecció Civil, amb una mitjana de 5 hores de treball del personal tècnic en el cas de l’elaboració 
de les PAU, i 4 hores en el cas del seguiment i control.  

 (A-1.18): Autorització de sol·licituds d’ocupació de la via pública per rodatges de 
pel·lícules, vídeos, enregistraments televisiu, realització de maquetes i sessions 
fotogràfiques, vol de drons, mudances, bastides, grues i reserves d’estacionament. 
 

Ocupacions de l’espai públic per rodatges de pel·lícules, videos, enregistraments 
televisius, realització de maquetes i sessions fotogràfiques: 

Ocupacions de l’espai públic per activitats de filmacions de pel·licules i/o anuncis, reportatges 
fotogràfics, investigacions i/o estudis (poden ser d’interès general o no), tasques professionals 
tipus revisió façanes, o qualsevol altre interès que es manifesti per aquesta activitat. 

Ocupacions de l’espai públic per vols de drons:  

Ocupacions de l’espai públic per activitats de vols de drons amb motinu de filmacions de 
pel·licules i/o anuncis, reportatges fotogràfics, investigacions i/o estudis (poden ser d’interès 
general o no), tasques professionals tipus revisió façanes, o qualsevol altre interès que es 
manifesti per aquesta activitat. 

Ocupacions de l’espai públic per mudances: 
Ocupacions de l’espai públic per trasllat o canvi dins del terme municipal de Barcelona, o entre 
aquest i altres localitats i viceversa, de tota mena de mobiliari usat i dels seus complements 
(robes, parament, aixovar domèstic, objectes ornamentals així com material d’oficina, documents 
i biblioteques, entre 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. 

Ocupacions de l’espai públic per grues mòbils autopropulsades: 

Ocupació a la via pública per part d’un o més aparells d'elevació de funcionament discontinu, 
destinat a 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. 

Ocupacions de l’espai públic per bastides:  
Ocupació d’un vehicle, o més, a la via pública per operacions de càrrega i descàrrega per al 
muntatge i 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 l’encotxament, desencotxament 
i transport de persones per esdeveniments socials, culturals, congressos, acadèmics, comercials 
o lúdics. 
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 Gestió administrativa per tramitació. Autoritzacions de sol·licitud d’ocupació de l’espai 
públic per mudances, bastides, grues, maquinària de treball i vehicles. 

La liquidació de les taxes per l’autorització, llicència i gestió establertes a aquesta ordenança 
derivades de les ocupacions sol·licitades i comunicades del domini públic  es practicarà d’acord 
amb les següents regles :  

a) quan hagi estat objecte de denegació l’aprofitament per impossibilitat d’autoritzar allò 
sol·licitat d’acord amb la tipologia d’aprofitament sol·licitat, 

b) en els casos d’autorització expressa de l’aprofitament s’adequarà a la naturalesa  de 
l’aprofitament autoritzat i el fet imposable que el preveu.  
 

 Gestió per ocupació temporal efectiva de l’espai públic municipal. Autorització per la 
utilització privativa del domini públic municipal.  
 

La liquidació de les taxes per ocupació haurà de practicar-se d’acord amb  la naturalesa de 
l’aprofitament autoritzat i la tipologia de fet imposable que aquesta ordenança estableix. Si com a 
conseqüència d’una inspecció o el control de les activitats sobre el domini públic es determinés per 
l’administració que l’aprofitament ha estat desenvolupat sense autorització o sense adequar-se al 
fet imposable pel que s’ha practicat i liquidat la taxa, prèvia gestió del procediment tributari, es 
procedirà a la liquidació de la taxa conforme a l’ocupació o aprofitament realment practicat, sense 
perjudici de la sanció que pugui recaure.  

Les quotes meritades pels aprofitaments efectius i les autoritzacions prèvies pels conceptes de 
mudança, grues mòbils autopropulsades, bastides i reserves d’estacionament podran ser objecte 
d’una liquidació única.  

Restaran vigents per l’exercici 2022 les prescripcions corresponents a Ocupacions de l’espai 
públic per rodatge  de  pel·lícules,  vídeos  i  enregistraments  televisius  de  caràcter  publicitari  o 
comercial amb finalitat lucrativa que queden incloses en la Ordenança Fiscal 3.10. 
Independentment d’aquesta taxa tots aquells serveis que es requereixin es liquidaran d’acord 
amb el que s’estableixi en l’ordenança fiscal d’aplicació. 

 

 

III. COSTOS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI 

 

3.1. Regla de quantificació aplicable3 

L’art.24.2. TRLHL estableix que “en general, i d’acord amb allò previst en el paràgraf següent, 
l’import de les taxes per prestació d’un servei o per la realització d’una activitat no podrà excedir, 
en el seu conjunt, del cost real o previsible del servei o activitat de què es tracti o, en el seu 
defecte, del valor de la prestació rebuda. // Per a la determinació d’aquest import es tindran en 
compte els costos directes i indirectes, inclosos els de caràcter financer, amortització de 
l’immobilitzat i, en el seu cas, els necessaris per garantir el manteniment i un desenvolupament 
raonable del servei o activitat per quina prestació o realització s’exigeix la taxa, tot això amb 
independència del pressupost o organisme que el satisfaci [...].” 

 

3.2. Costos de realització del servei o activitat 

                                                             
3
 S’acompanyen a aquest informe els informes corresponents als càlculs de costos de cadascuna de les 

tarifes que conformen aquestes taxes 

 



Ajuntament
de Barcelona

Departamentd'Administració Económica Contractació
Gerencia de Seguretat i Prevenció

En el present informe es consideren els costos directes 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 2i3);

els costos per serveis equips de la Guardia Urbana que intervenen en el procés; altre material

específic necessari pel servei.

Costos indirectes

S'han considerat dos tipus de costos indirectes:

1- Les despeses de funcionament de la Guardia Urbana (G.U.), constituides per les

obligacions reconegudes de Capítol II, Funcional 132.11, minorades per les partides

d'arrendaments, manteniment, carburants altres, donat que o bé s'integren en el cost

directe, o bé no tenen relació mediata amb la prestació del servei de referéncia imputades

per hora de treball tenint en compte la plantilla d* uniformats de 2.907 una dedicació de

1.608 hores/any persona (Quadre 4).

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

Mobilitat, definides per les obligacions reconegudes per despesa de Capítol II del codi

funcional 130.11 organic 0400. Com a criteri d'imputació d'aquests costos de

funcionament dels serveis generals es té en compte quan fan referencia a personal de

Guardia Urbana (es pren rati de personal de Guardia Urbana respecte del sector, que és

el 82,30 o no uniformat (1,36%) simputa per hora de treball tenint en compte la

dedicació els efectius (Quadre 5).

1V ADEQUACIÓ A PRINCIPID'EQUIVALENCIA

D'acord amb el que es determina a l'article 24.2 del text refós de la llei d'Hisendes Locals, 1" import

de la taxa proposada per serveis prestats per la Guardia Urbana, no excedeix el cost real calculat

del servei o activitat administrativa previst per a lany 2022 (Quadre 6).

1888752
Barcelona, juliol de 2021 2021.07.15

Ajuntament
de Barcelona

10:41:37

+02'00'

Maite Casado Cadarso

Gerent de Seguretat Prevenció

Contractació de la Gerencia

de Seguretat Prevenció
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Quadre 1 - Cost Hora funcionari - 2020 

  

  
Import  

brut anual  
Cost  

Seguretat Social 
Hores  
anuals 

Cost  
mitjà/hora 

A1 42.478,33 10.916,93 1.601,5 33,34 
A2 33.025,54 8.487,56 1.601,5 25,92 
C1 27.666,52 7.110,30 1.601,5 21,72 
C2 25.010,44 6.427,68 1.601,5 19,63 
Agent 51.634,42 17.895,42 1.608,0 35,75 
L'exercici 2020 està afectat per la pandèmia COVID-19 

  
 

Quadre 2.  Costos associats als vehicles - 2020 
  

      
Vehicles de 
dos rodes 

Vehicles de 
quatre rodes 

A. Manteniment vehicles sense contracte d'arrendament   

a despesa euros/any 2.271,58 1.333,32 

b Utilització vehicle hores/any 4.380 4.380 

a/b Cost manteniment euros/hora 0,52 0,30 

B. Consum       

a recorregut realitzat km/any 1.511.810 4.051.244 

b velocitat mitjana km/hora 20 20 

c=a/b hores circulació hores/any 75.591 202.562 

d Import consum anual euros 420.450,36 416.108,00 

e=d/c Import consum/hora euros/hora 0,18 2,05 

C. Amortització vehicles       

a Valor d'adquisició euros 10.690,40 3.598,86 

b Període amortització anys 5 3 

c=a/b Cost  amortització any euros/any 2.138 1.200 

d Utilització vehicle hores/any 4.380 4.380 

e=c/d Cost amortització  euros/hora 0,49 0,27 

D. Rènting       

a Despesa euros/any 242.120,30 2.834.293,10 

b Nombre de vehicles rènting unitats 58 184 

c Utilització hores/any 4.380,00 4.380 

d=a/(b*c) Cost rènting euros/hora 0,95 3,52 

E. Assegurances       

a Cost mitjà/ any euros 216 2.000 

b Utilització hores/any 4.380 4.380 

c=a/b Cost assegurances euros/hora 0,05 0,46 

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 
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L'exercici 2020 està afectat per la pandèmia COVID-19 

  
 
Quadre 3.  Costos associats als vehicles - 2020 

 
 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  
L'exercici 2020 està afectat per la pandèmia COVID-19 

  
 

 

 
Quadre 4. Cost de funcionament de la Guàrdia Urbana - 2020 

   MAGNITUD VALOR UNITATS 

 Despeses Capítol II . Funcional 13211 10.425.151,25 € 
 (-) Arrendament Vehicles -3.193.806,87 € 
 (-) Manteniment Vehicles -690.019,08 € 
 (-) Carburant -619.539,46 € 
 (-) Manutenció animals -63.795,52 € 
 (-) Assistència Veterinària -91.960,00 € 
 (-) Vestuari -2.174.553,62 € 
 (-) Munició -1.234,20 € 
 (-) Servei Atenció Telefònica -133.322,48 € 
 Cost indirecte imputable 3.456.920,02 € A 

Nº plantilla uniformats (1ª i 2ona. Activitat, i plantilla no policial) 2.907 persones B 
Cost per persona 1.189,17 € c=a/b 
dedicació / any personal uniformat 1.608 hores D 
Cost / hora 0,74 € a/(b*d) 

L'exercici 2020 està afectat per la pandèmia COVID-19 
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Quadre 5.  Cost de funcionament del Sector - 2020 

   A- Imputable al personal de Guàrdia Urbana 

   MAGNITUD VALOR UNITATS 

 Despesa capítol  II funcional 13011 orgànic 0400 1.781.916,10 € a 
Guàrdia Urbana /  total personal Gerència 82,30% % b 
C. Indirecte imputable a GU 1.466.516,95 € c=a*b 
Dedicació Anual personal uniformat 1.608 hores d 
efectius personal  GUB 2.907 efectius e 
Dedicació anual total personal uniformat 4.674.456 hores f=d*e 

Cost funcionament gerència /hora 0,31 € g=c/f 

    B- Imputable al personal no uniformat 

   MAGNITUD VALOR UNITATS 

 Despesa cap.II Admin.i direcció SiP 1.781.916,10 € a 
Personal no uniformat/total àrea 1,36% % b 
Cost indirecte imputable 242,34 € € c=a*b 
Hores personal no uniformat àrea (any) 1.601,5 hores d 

Cost indirecte/ hora personal no uniformat 0,15 € e= 
c/d 

L'exercici 2020 està afectat per la pandèmia COVID-19 
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Quadre 6.  RESUM COSTOS I COBERTURA - 2020 Costos Directes Costos Indirectes           

Epígraf     

Personal Vehicl. Equipam. 
Vehicle 

Altres 
Serveis 

Cost 
Alcohol 

i 
Drogi-t 

Total 
Cost 

Directe 

Funcionam. 
Sector 

Funcionam. 
Guàrdia 
Urbana 

Total 
Cost 

Indirecte 

Cost 
 Total 

Tarifa 
Proposada 

2022 

% 
Cobertura 

Tarifa  
2021 

Variac.  
Absol. 

1.11.1 OCUPACIÓ PER MUDANCES                                

  
Tipus A - Vehicle pma ≤3,500 + no 
mitjans mecànics experns 

Autorització  
x   

Assabentat 42,63         42,63 0,31   0,31 42,94 0,00 0,00% 0,00 0,00 
  

Tipus B - Resta de vehicles 
Autorització   

NO  
Assabentat 42,63         42,63 0,31   0,31 42,94 40,79 95,00% 40,33 0,46 

  OCUPACIÓ PER BASTIDES                             0,00 
    Autorització   

NO  
Assabentat 42,63 

        
42,63 0,31 

  
0,31 42,94 40,79 95,00% 40,33 0,46 

  OCUPACIÓ PER GRUES                             0,00 
  Tipus A - Vehicle 2/4 eixos Autorització   

NO  
Assabentat 

42,63         42,63 0,31   0,31 42,94 40,79 95,00% 40,33 0,46 
  Tipus B - Vehicle 5/6 eixos 42,63         42,63 0,31   0,31 42,94 40,79 95,00% 40,33 0,46 
  Tipus C - Vehicle + ≥ 7 eixos 42,63         42,63 0,31   0,31 42,94 40,79 95,00% 40,30 0,49 

  OCUPACIONS PER RESERVES D'ESTACIONAMENT                           0,00 
  Tipus A - Vehicle 12 m2 Autorització   

NO  
Assabentat 

42,63         42,63 0,31   0,31 42,94 40,79 95,00% 40,33 0,46 
  Tipus B - Vehicle 30 m2 42,63         42,63 0,31   0,31 42,94 40,79 95,00% 40,33 0,46 
  Tipus C - Vehicle 30 m2 42,63         42,63 0,31   0,31 42,94 40,79 95,00% 40,33 0,46 

1.11.2 OCUPACIONS PER RODATGES, FILMACIONS i VOLS DE DRONS                       
  Autoritzacions de sol.licituds  

d'ocupació de la via pública per 
rodatges de pel.lícules, vídeos, 
enregistrament televisius, realització de 
maquetes i sessions fotogràfiques. 
AUTOLIQUIDACIÓ 

Autorització   
NO  

Assabentat 

88,66         88,66 0,31   0,31 88,97 88,97 100,00% 80,54 8,43 
  Autoritzacions de sol.licituds  

d'ocupació de l'espai públic per al vol 
de drons  
AUTOLIQUIDACIÓ 

Autorització   
NO  

Assabentat 124,41         124,41 0,31   0,31 124,72 124,72 100,00%   124,72 
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Quadre 6.  RESUM COSTOS I COBERTURA - 2020 (cont.) Costos Directes Costos Indirectes           

Epígraf     

Personal Vehicl. Equipam. 
Vehicle 

Altres 
Serveis 

Cost 
Alcohol 

i 
Drogi-t 

Total 
Cost 

Directe 

Funcionam. 
Sector 

Funcionam. 
Guàrdia 
Urbana 

Total 
Cost 

Indirecte 

Cost 
 Total 

Tarifa 
Proposada 

2022 
Cobertura Tarifa  

2021 
Variacions 
absolutes 

1.2 Targetes  de carrabines i pistoles 
accionades per aire o per un altres gas 
comprimit, no assimilades a escopetes, 
d'ànima llisa o retallada i  d'un sol tret, de 
tret semiautomàtic i les armes 
semiautomàtic i les armes lúdic esportives  
d'airsoft i paintball accionades per molla o 
resort i/o de tipus automàtic. 

  

25,99 0,00 0,00 0,00 0,00 25,99 0,15   0,15 26,14 26,14 100,00% 24,89 1,25 
1.3 INFORMES I COMUNICATS D'ACCIDENTS                       
1.3.1 Informes sol·icitats per finestreta   134,78 7,95 1,44 1,88   146,05 0,31 0,74 1,05 147,10 117,68 80,00% 116,09 1,59 
  Per cada fotografia addicional             3,78       3,78 3,78 100,00% 3,73 0,05 
1.3.2 Informes sol·licitats per internet   134,78 7,95 1,44 1,88   146,05 0,31 0,74 1,05 147,10 100,03 68,00% 98,68 1,35 
  Per cada fotografia addicional             3,16       3,16 3,16 100,00% 3,12 0,04 
1.3.3 Informes intervenció patrulla emesos per 

Guàrdia Urbana   34,17         34,17     1,05 35,22 28,18 80,00% 27,72 0,46 
  Per l'expedició a instància de persones 

físiques o jurídiques interessades, 
d'informes tècnics sobre sinistres en els 
que hagi intervingut el servei de Prevenció, 
Extinció d'incendis i Salvament   143,52 0,00 0,00 0,00   143,52 2,28 0,26 2,54 146,06 138,76 95,00% 133,13 5,63 

1.6.1 Anàlisi contrast d'alcoholèmia    230,31 5,57 0,96 1,88 32,25 270,97 0,31 0,74 1,05 272,02 272,02 100,00% 269,61 2,41 
1.6.2 Anàlisi contrast drogues   266,06 5,57 0,96 1,88 32,25 306,72 0,31 0,74 1,05 307,77 307,77 100,00% 305,04 2,73 
1.7 PAU - Informes per homologació de Plans 

d'autoprotecció per la Protecció Civil   176,52 0,00 0,00 0,00   176,52 2,28 0,26 2,54 179,06 170,11 95,00% 163,81 6,30 

L'exercici 2020 està afectat per la pandèmia COVID-19 
          

 


