Ordenança fiscal núm. 3.2
TAXES PELS SERVEIS DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENT
Art. 1r. Disposicions generals. 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 per la prestació de serveis del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament
que es regeixen pels articles 20è a 27è del text refós esmentat.
Art. 2n. Fet imposable. Constitueixen el fet imposable la prestació dels serveis de bombers en els
casos següents:
a)

Incendi o salvament, llevat dels casos exclosos en l’article 4t.

b)

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.

c)

Neteja de calçades per vessament de combustibles, olis, líquids perillosos o similars quan sigui
a causa d’una avaria.

d)

Intervenció en elements interiors o exteriors d’immobles (incloent-hi el sanejament de façanes,
rètols publicitaris, alarmes, etc.) quan aquesta intervenció sigui a causa d’una construcció o
d’un manteniment deficients.

e)

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.

f)

Intervencións en avaries de transformadors o cables elèctrics, instal·lacions de gas o aigua a la
via pública.

g)

Reforços de prevenció per a la iniciativa privada.

h)

Prestació de serveis o materials per a usos o actes d’iniciativa privada.

i)

Prèstec de roba i equips d’intervenció per filmacions.

j)

Accés i cessió d’espais i serveis de l’Espai Bombers-Parc de la Prevenció.

k)

Cessió d’espais interiors dels Parcs de Bombers de Barcelona per a filmacions i video
gravacions.

Art. 3r. Subjectes passius. Estan obligats al pagament de les taxes, en qualitat de contribuents:
1.

Les entitats, els organismes o les persones físiques o jurídiques que resultin beneficiàries de la
prestació del servei. Si hi ha diversos beneficiats pel servei al·ludit, la imputació de la taxa es
farà proporcionalment als efectius emprats en les tasques en profit de cada beneficiat, segons
l’informe tècnic, i, si no fos possible individualitzar-los, per parts iguals.

2.

En el cas d’intencionalitat o negligència, és subjecte passiu el causant del fet imposable, encara
que existeixi situació de perill.

3.

Les empreses que sol·licitin el prèstec de roba i equips d’intervenció per filmacions.

4.

Les persones físiques i jurídiques que accedeixin o facin ús de l’Espai Bombers per activitats
escolars o professionals.

5.

Les empreses asseguradores del risc tenen la condició de substituts del contribuent.

Art. 4t. No subjecció. No estaran subjectes a les taxes els serveis prestats dins del terme municipal
de Barcelona següents:
a)

Els motivats per incendis, sigui quin sigui el seu origen o intensitat, llevat que es provi la
intencionalitat o negligència greu del subjecte passiu o de terceres persones, sempre que
aquestes persones siguin identificables.

b)

Els que tinguin com a objectiu el salvament o l’assistència a persones en situació de perill,
excepte que existeixi intencionalitat o negligència en la causació del perill.

c)

Les intervencions com a conseqüència de fenòments meteorològics extraordinaris o d’altres
esdeveniments catastròfics.

d)

Els de col·laboració amb els cossos i òrgans de totes les administracions públiques, sempre que
siguin deguts a manca de mitjans adequats per part del sol·licitant.

e)

El serveis prestats a semovents en situació de perill.

f)

Els serveis prestats a persones en situació de discapacitat o per limitacions físiques i que es
trobin en situacions d’emergència.

Art. 5è. Bases per determinar la base imposable. Constitueixen la base per a l’exacció de la taxa:
a)

El nombre d’efectius, tant personals com materials, que intervinguin en el servei.

b)

El temps invertit en el servei.

c)

L’accés i cessió d’espais i serveis de l’equipament Espai Bombers i d’espais interiors dels parcs
de Bombers de Barcelona estaran subjectes a quota fixa.

Art. 6è. Tarifes.
Les quotes a satisfer pels serveis d’extinció d’incendis seran el resultat d’aplicar les tarifes següents a la
base establerta en l’article anterior.
SERVEI D’EXTINCIÓ D’INCENDIS
1.

Quotes per servei d’intervenció

Apartat

1.1

Concepte

Quota

Import €

224,10

La quota de 213,97€ és d’aplicació en tots els serveis esmentats en l’article 2n
d’aquesta Ordenança sempre que es compleixin els condicionants següents:
1r. Quan la durada màxima del servei sigui una hora.
2n. Quan en la intervenció no s’utilitzin materials dels esmentats en el punt 4 d’aquest
article.

2.

Servei de vehicles (personal i material)

Apartat

Concepte

Import €

2.1

Autobomba lleugera tipus B-100. Per hora o fracció

291,68

2.2

Autobomba pesant tipus B-200 o B-300. Per hora o fracció

335,65

2.3

Autobomba gran incendi tipus B-400. Per hora o fracció

467,41

2.4

Escala o braç articulat pesat => 30m. Per hora o fracció

322,20

2.5

Escala < 20m. Per hora o fracció

371,70

2.6

Vehicle de salvament (tipus C). Per hora o fracció

288,17

2.7

Ambulància. Per hora o fracció

176,95

2.9

Vehicle especial (tipus J). Per hora o fracció

222,85

2.10

Furgó de transport (tipus F). Per hora o fracció

2.11

Embarcació pneumàtica. Per hora o fracció

3.

87,39

186,75

Material

Apartat

Concepte

Import €

3.1

Puntal triangular. Per dia o fracció

50,91

3.2

Puntal estabilitzador de tracció-compressió. Per dia o fracció

47,97

3.3

Puntal telescòpic. Per dia o fracció

11,04

3.4

Tauló de 4 m. Per dia o fracció

3.5

Xarxa protectora. Per dia o fracció

13,69

3.6

Corda comanda de 20 m. (per cada ús)

11,59

4.

8,57

Préstec de roba i equips d’intervenció del SPEIS

Apartat

Concepte

Import €

4.1

Equip d’intervenció sense equip respiratori (ERA)

122,43

4.2

Equip d’intervenció amb equip respiratori (ERA)

179,40

4.3

Mànega

51,58

NOTA: El material amb tarifa per dia o fracció es facturarà per un import màxim al seu valor de reposició.

Espai Bombers – Parc de la Prevenció

Apartat

5.1

5.2

6

Concepte

Import €

Entrades per accés a l’exposició permanent

•

Entrada Ordinària

2,50

•

Entrada Reduïda

1,50

•

Entrada gratuïta

0,00

Sales de Formació

•

Sala 1 (53,60 m²) - dia

300,00

•

Sala 1 (53,60 m²) – mig dia

180,00

•

Sala 2 (37,80 m²) - dia

250,00

•

Sala 2 (37,80 m²) – mig dia

120,00

•

Unificació sales de formació (Sala 1 + Sala 2) - dia

450,00

•

Unificació sales de formació (Sala 1 + Sala 2) - mig dia

250,00

Cessió d’espais amb reducció de les tarifes

•

Parc Eixample - dia

425,18

•

Parc Vall d’Hebron - dia

460,41

•

Parc Sant Andreu - dia

400,86

•

Parc de Llevant - dia

402,85

•

Parc Montjuïc - dia

464,18

•

Parc de Zona Franca - dia

383,57

Art. 7è. Exempcions i bonificacions. Les quotes de les intervencions de caràcter sinistral urgent que
afectin locals destinats a activitats socioculturals sense afany de lucre tenen un coeficient reductor del 0,5.
L’Espai Bombers-Parc de la Prevenció aplicarà diferents bonificacions, reduccions i promocions en les
entrades al recinte depenent del tipus de públic:
•

Entrada Reduïda. Gaudiran d’entrada reduïda:
-

Titulars del carnet jove (fins els 26 anys).

-

Persones aturades.

-

Persones posseïdores de targeta rosa reduïda.

-

Famílies , amb un màxim de dos acompanyants adults, sempre que com a mínim un d’ells sigui
el pare, la mare o el tutor legal. És imprescindible que hi hagi com a mínim un membre menor
de 16 anys.

-

Persones posseïdores de carnet de familia nombrosa.

-

Persones posseïdores de carnet de familia monoparental.

-

Persones posseïdores del carnet de Biblioteques de Barcelona.

-

Persones posseïdores del carnet d’estudiants (fins els 26 anys).

-

Grups procedents de centres formatius i educatius.

-

Empleats/des de l’Administració Pública.

-

Persones posseïdores de bitllet d’autobús turístic.

-

Persones posseïdores de la targeta BCN Express

-

Membres d’altres cossos de Bombers.

En tots aquests casos caldrà acreditar la condició.
•

Entrada Gratuïta. Gaudiran d’entrada gratuïta:
a)

Amb caràcter general:
-

-

b)

Dia del mes amb l’horari d’entrada gratuïta en dissabte o diumenge que s’establirà segons
la programació de l’Espai Bombers-Parc de la Prevenció.
Jornada de portes obertes en dies a determinar per l’ICUB de les setmanes del 12 de
febrer (Santa Eulàlia), 18 de maig (Dia 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 Brcelona Open-House.
Jornada de Portes Obertes el dia que esdevingui un acte inaugural en el propi centre, una
festivitat d’especial rellevància per l’Espai Bombers, el barri o la ciutat, com ara les festes
majors del barri o districte municipal en què es troba ubicat, també en relació a la seva
disciplina, o en ocasió de l’aniversario de la creació de l’Espai Bombers.
Tardes de tots els diumenges de l’any que l’Espai Bombers estigui obert.

Amb caràcter personal, gaudiran d’entrada gratuïta:
-

Menors de 16 anys.

-

Persones jubilades i persones majors de 65 anys.

-

Empleats/des de l’SPEIS i de Bombers de la Generalitat.

-

Membres degudament acreditats de l’ICOM (International Council of Museums).

-

Guies turístics professionals en l’exercici de la seva feina.

-

El professorat d’ensenyament reglat acrteditats per la direcció del centre educatiu.

-

El professorat d’ensenyament reglat quan acompanyin un grup d’estudiants.

-

Persones posseïdores de la targeta rosa gratuïta.

-

Persones posseïdores de la targeta acreditativa de la discapacitat.

-

Persones qeu disposin del passi metropolità d’acompanyant d’una persona amb
discapacitat.

-

Periodistes degudament acreditats.

-

Persones posseïdores de la targeta BCN card.

-

Persones inscrites en el registre “Gaudir + Barcelona”

En tots aquests casos caldrà acreditar la condició.
•

Promocions:
a)

L’Espai Bombers en els períodes de baixa afluència de visitants i en les franges horàries de
14:00 a 16:30 hores i de 18:00 fins l’hora de tancament, pot aplicar descomptes del 50% en el
preu de l’entrada general. Igualment, pot aplicar descomptes del 50% de la taxa per
campanyes de promoció de centre, i com a incentiu per a l’afluència de sectors de públic
específics.

b)

L’Espai Bombers concertarà visites gratuïtes en hores convingudes per grups provinents
d’associacions i entitats sense ànim de lucre que reuneixin algun dels següents requisits:

c)

-

Associoacions i entitats vinculades al territori proper a l’Espai Bombers.

-

Associacions i entitats adherides a l’Acord ciutadà per una Barcelona inclusiva que
desenvolupin tasques amb especial atenció per a la inclusió social.

-

Associacions i entitats de temàtica adí i a les especialitats de les col·leccions de l’Espai
Bombers.

L’Espai Bombers també podrà concertar visites gratuïtes en hores convingudes per a grups de
persones participants en congresos d’especial rellevància a Barcelona, d’acord amb la relació
anual publicada pel Consorci de Turisme de Barcelona.

L’Espai Bombers-Parc de la Prevenció aplicarà diferents bonificacions, reduccions i promocions en les
cessions d’espais del recinte depenent del tipus de públic:
•

Tarifa reduïda

S’aplicarà un 50% de reducció de la taxa en el cas que la persona sol·licitant de la cessió temporal d’ús
sigui:

•

-

Enitat pública.

-

Organització Sindical.

-

Partit Polític que ho sol·liciti a través d’un grup municipal. Tindran prioritat els partits polítics
amb representació a l’Ajuntament de Barcelona.

Tarifa gratuïta
a)

La Sala polivalent i les aules de formació podran ser cedides de manera gratuïta, com a màxim
un cop al mes a entitats amb finalitats d’interès general, com ara culturals, cíviques, educatives,
científiques, sanitàries, esportives, d’assistència o promoció social, de defensa del medi
ambient i altres anàlogues, quan realitzin activitats no lucratives relacionades amb llurs finalitats
específiques, d’acord amb els seus estatuts i, preferentment, sempre que siguin obertes al
públic. Les entitats beneficiàries de la gratuïtat de la taxa, s’hauran de fer càrrec de les
despeses extraordinàries de subministraments, vigilància i neteja i d’altres que es derivin de la
utilització de l’espai. Aquestes sales també podran ser cedides gratuïtament, com a màxim 3
cops al mes cadascun d’aquests espais per a formació i reunions promogudes per l’SPEIS.

b)

Les demandes de cessió gratuïta s’atendran per ordre de sol·licitud. Tindran prioritat les
sol·licituds d’associacions que no hagin gaudit anteriorment d’aquesta exempció. L’ús de l’espai
i la realització de l’activitat no podrà interferir o dificultar el funcionament ordinari de l’Espai
Bombers. Es mantindrà un registre amb les anotacions de l’ús gratuït previstes en aquest
apartat, que podrà ser consultat per les entitats que ho sol·licitin.

c)

La sala polivalent i les aules de formació se cediran gratuïtament a entitats que realitzin
activitats en la promoció de la protecció civil i la seguretat ciutadana i sempre i quan no tinguin
caràcter lucratiu i estiguin obertes al públic en general. Per determinar l’interès d’una activitat
serà necessari l’informe favorable del Gerent de Seguretat i Prevenció. En aquests cas, les
entitats beneficiaries de la gratuïtat de la taxa s’hauran de fer càrrec de les despeses
extraordinàries de subministraments, vigilància i neteja i d’altres que es derivin de lautilització
de l’espai. L’ús dels espais i la realització de l’activitat no podrà interferir o dificultar el
funcionament de l’edifici.

Art. 8è. Meritació i liquidació.
1.

L’obligació de contribuir neix pel fet de la prestació del servei, deesprés d’haver-se fet la
sol·licitud, llevat que es tracti d’un servei d’urgència: en aquest cas, l’obligació naixerà també
sense el requeriment de la persona interessada.

2.

Les tarifes es liquidaran després que el servei hagi estat prestat i d’acord amb la durada i les
circumstàncies d’aquest, i de conformitat amb allò que es preceptua en aquesta Ordenança.

3.

En aquells serveis sol·licitats a l’SPEIS que no tinguin caràcter sinistral ni urgent, es podrà exigir
a la persona beneficiària l’ingrés previ de la liquidació que correspongui, provisional o definitiva.

Art. 9è. Infraccions i sancions. Es procedirà d’acord amb allò que es disposa en l’Ordanança fiscal
general.
Disposició final. La present Ordenançad, aprovada definitivament pel Plenai del Consell Municipal
en data XX de desembre de 2021, començarà a regir a partir de l’1 de gener de 2022 i continuarà vigent
mentre no se n’acordi la modificació o derogació.

