CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE EL PROJECTE D’UNA ORDENANÇA
FISCAL AMB L’OBJECTE DE CREAR UNA TAXA PEL MANTENIMENT DELS
SERVEIS QUE PRESTA EL SERVEI DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D’INCENDIS I
SALVAMENT (SPEIS) DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

D’acord amb el que disposa l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb l’objectiu de
millorar la participació de la ciutadania en el procediment d’elaboració de normes, amb
caràcter previ a l’elaboració del projecte d’ordenança fiscal, es duu a terme una
consulta pública, a través del portal web de l’Ajuntament de Barcelona, amb l’objectiu
de recollir l’opinió de la ciutadania i organitzacions més representatives potencialment
afectades per la futura norma sobre:
a)
b)
c)
d)
e)

Els antecedents.
Els problemes que es pretén solucionar amb la iniciativa.
La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
Els objectius de la norma.
Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

En compliment de l’esmentat, el marc en el que es planteja aquest reglament és el
següent:

a) Antecedents
El RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals, és la norma en vigor per poder exigir tributs per part de les
hisendes locals. Dins d'aquest marc regulador és on es troba, tant la possibilitat
d'exigir les taxes per la prestació de serveis públics i les seves possibles formes de
quantificació de l'obligació tributària, com els instruments jurídics necessaris per poder
exigir les mateixes.
Així mateix, la potestat reglamentària de l'Ajuntament en matèria d'aprovació
d'ordenances s'empara en el que es disposa en l'art. 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, de les Bases de Règim Local i legislació autonòmica d'aplicació i competència
municipal en la matèria, en Catalunya el DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, legislació derivada dels
principis de fiscalitat i autonomia municipal recollits en els articles 140 i 142 de la
Constitució Espanyola, base jurídica per apreciar la potestat en matèria d'aprovació
d’una nova taxa pel manteniment dels serveis que presta el servei de prevenció,
extinció d’incendis i salvament de l’Ajuntament de Barcelona.
En aplicació de la Llei 20/2015, de 14 de juliol, d’ordenació, supervisió i solvència de
les entitats asseguradores i reasseguradores, en l’actualitat, aquests serveis del
SPEIS es financen a través d’un conveni entre l’Ajuntament i la Unió Espanyola
d’Entitats Asseguradores i Reasseguradores (Unespa) i s’instrumentalitza com una
ampliació d’aquests serveis que es beneficien les entitats asseguradores.

b) Problemes que es vol solucionar amb la iniciativa
Amb el finançament actual a través del conveni esmentat en l’apartat anterior, només
contribueixen a finançar els costos dels serveis en qüestió aquelles entitats
asseguradores que formen part d’Unespa, de manera que les entitats asseguradores
que no formen part d’aquesta patronal no financen aquests costos tot i beneficiar-se’n
també. Per tant, l’objectiu de la proposta de nou tribut és corregir aquesta falta
d’equitat des del punt de vista del principi del benefici de les entitats asseguradores en
relació als manteniment dels serveis prestats des del SPEIS de l’Ajuntament de
Barcelona.

c) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
La necessitat per tirar endavant la regulació d’aquesta proposta de nou tribut obeeix al
fet de corregir l’actual falta d’equitat pel que fa als serveis d’SPEIS de l’Ajuntament de
Barcelona i que se’n beneficien totes les entitats asseguradores però no totes elles
contribueixen al seu finançament al no formar part d’Unespa.

d) Els objectius de la norma
Amb aquest nou tribut es pretén finançar el cost del manteniment dels serveis que
presti el Servei de 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, construccions i enderrocs, salvaments i, en general, els serveis de protecció
de persones i béns que depenen del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i
Salvament de l’Ajuntament de Barcelona.

e) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores
Es considera que no hi ha solucions alternatives, reguladores o no, que permetin
regular adequadament i mitjançant una ordenança fiscal, l’establiment d’una nova taxa
pel manteniment dels serveis que presta el servei de prevenció, extinció d’incendis i
salvament de l’Ajuntament de Barcelona, atès que per la seva naturalesa es tracta
d’una matèria reservada a ordenança fiscal.

Barcelona, 15 de febrer de 2021

