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Ordenança fiscal núm. 3.2

TAXES PER SERVEIS DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D’INCENDIS
I SALVAMENT

Art. 1r. Disposicions generals. D'acord amb allò que disposa 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 dels serveis del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salva-
ment que es regeixen pels articles 20è a 27è del text refós esmentat.

Art. 2n. Fet imposable. Constitueix 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) Intervencions 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) Retirada de vehicles de la via pública, llevat dels casos exempts.

Art. 3r. Subjectes passius. 1. Estan obligats al pagament de les taxes, en qualitat de contribu-
ents, 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 benefici de cada beneficiat, segons l’informe
tècnic, i, si no fos possible individualitzar-los, per parts iguals.

2. Les empreses asseguradores del risc tenen la condició de substitut del contribuent.
3. En el cas d'intencionalitat o negligència, és subjecte passiu el causant del fet imposable.

Art. 4t. No subjecció. No estan 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 inten-
cionalitat o negligència greu del subjecte passiu o de terceres persones, sempre que aquestes perso-
nes siguin identificables.

b) Els que tinguin com a objectiu el salvament o l'assistència a persones en situació de perill.
c) Les intervencions com a conseqüència de fenòmens meteorològics extraordinaris o d'altres es-

deveniments 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) Els serveis prestats a semovents en situació de perill.
f) Els serveis prestats a persones en situació de discapacitat o famílies els ingressos de les quals

no superin el doble del sou mínim interprofessional.

Art. 5è. Bases. 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.
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Art. 6è. Tarifes. Les quotes a satisfer pels serveis d’extinció d’incendis seran les resultants d'apli-
car les tarifes següents a la base establerta en l'article anterior:

1. SERVEI D’EXTINCIÓ D’INCENDIS
1. Quotes per servei d’intervenció
1.1. Quota màxima 186,92
La quota màxima de 186,92 € és d'aplicació en tots

els serveis esmentats en l'article 2n d'aquesta Orde-
nança sempre que es compleixin els condicionants
següents:

1r. Quan la durada màxima del servei sigui una ho-
ra

2n. Quan en la intervenció no s’utilitzin materials
dels esmentats en el punt 4 d’aquest article.

2. Personal
2.1. Per nombre i hora o fracció 37,55

3. Servei de vehicles (personal i material)
3.1. Autobomba lleugera tipus B-100. Per hora o fracció 244,64
3.2. Autobomba pesant tipus B-200 o B-300.  Per hora o fracció 273,46
3.3. Autobomba gran incendi tipus B-400. Per hora o fracció 338,04
3.4. Escala o braç articulat pesant => 30 m. Per hora o fracció 279,76
3.5. Escala < 25 m. Per hora o fracció 155,06
3.6. Vehicle de salvament (tipus C). Per hora o fracció 257,37
3.7. Ambulància. Per hora o fracció 139,98
3.8. Grua. Per hora o fracció 321,83
3.9. Vehicle especial (tipus J). Per hora o fracció 202,73
3.10 Furgó de transport (tipus F). Per hora o fracció 61,78
3.11 Embarcació pneumàtica. Per hora o fracció 170,82
3.12 Vehicle històric. Per hora o fracció 202,73

4. Material
4.1. Motobomba. Per hora o fracció 22,19
4.2. Electrobomba. Per hora o fracció 8,86
4.3. Petit grup electrogen. Per hora o fracció 12,57
4.4. Puntal triangular. Per dia o fracció 47,10
4.5. Puntal estabilitzador de tracció-compressió. Per dia o fracció 23,38
4.6. Puntal telescòpic. Per dia o fracció 5,35
4.7. Tauló de 4 m. Per dia o fracció 4,59
4.8. Xarxa protectora. Per dia o fracció 11,53
4.9. Corda comanda de 20 m. (per cada ús) 12,19

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

Art. 7è. Correccions de la quota. 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.

Art. 8è. Acreditació i liquidació. 1. L'obligació de contribuir neix pel fet de la prestació del servei,
després d’haver-se fet la sol·licitud, llevat que es tracti d'un servei d'urgència: en aquest cas, l'obliga-
ció naixerà també sense el requeriment de l'interessat.

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

3. En aquells serveis sol·licitats al SPEIS que, segons el parer d'aquesta entitat, no tinguin caràcter
sinistral ni urgent, es podrà exigir al beneficiari l'ingrés previ de la liquidació que correspongui, provi-
sional o definitiva.
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Art. 9è. Infraccions i sancions. Es procedirà d’acord amb allò que es disposa en l'Ordenança fis-
cal general.

Disposició final. La present Ordenança, aprovada definitivament pel Consell Plenari amb data 21
de desembre de 2007, començarà a regir l’1 de gener del 2008 i continuarà vigent mentre no se n'a-
cordi la modificació o derogació.
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