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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE TAXA PER 
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC DERIVAT DE LA 
DISTRIBUCIÓ A DESTINS FINALS INDICATS PELS CONSUMIDORS DE 
BÉNS ADQUIRITS PER COMERÇ ELECTRÒNIC (BUSINESS TO 
CONSUMER, B2C)   
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I.- INTRODUCCIÓ  

El creixement del comerç electrònic propiciat per les grans operadores postals en els 
darrers anys ha tingut un fort impacte en l'activitat econòmica de Barcelona i, per 
satisfer-lo, s'ha incrementat el trànsit rodat amb un alt percentatge d'ocupació del 
domini públic local. 

La utilització del domini públic amb aquesta finalitat genera congestions en el trànsit 
urbà, més contaminació i provoca distorsió amb el comerç de proximitat, que és el que 

més, aquest fenomen es produeix quan el govern de Barcelona està adoptant mesures 
en sentit contrari, dirigides a enfortir la cohesió social a tots els barris, incrementar els 
espais lliures de trànsit, apostar pels carrils bici i afavorir els desplaçament a peu de la 
ciutadania i dels visitants. Aquest aprofitament especial del domini públic mitjançant la 
distribució massiva de mercaderies des de punts d'origen externs a Barcelona, es 

beneficis econòmics que no estan gravats per la hisenda municipal o no ho estan de 
-, en clar avantatge 

respecte als i les comerciants i les veïnes de la ciutat, que sí contribueixen a la 
despesa pública a través dels seus tributs. 

int cada cop més rellevant a 
-19. És per això que 

especial del domini públic derivat de la distribució a destins finals 
indicats pels consumidors dels productes adquirits per comerç electrònic (B2C). 

comerç, serveis i fires, estableix un mandat en aquesta matèria quan determina al seu 
artic
distribució dels productes adquirits per Internet o a distància, d'acord amb llurs 

En 
aplicaci  de taxa. 

 

II.- JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA 

II.1.- Encaix legal  

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 

las entidades locales, en los 
términos previstos en esta ley, podrán establecer tasas por la utilización privativa o el 
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aprovechamiento especial del dominio público local, así como por la prestación de 
servicios públicos o la realización de actividades administrativas de competencia local 
que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos. En todo 
caso, tendrán la consideración de tasas las prestaciones patrimoniales que 
establezcan las entidades locales por: A) La utilización privativa o el aprovechamiento 
especial del dominio público local . 

artat tercer del mateix precepte determina que les entitats podran establir taxes 

local, per posteriorment establir una llista enunciativa, no limitativa, de possibles 
supòsits . Tal i com es refereix a la 
Sentència del Tribunal Suprem de 12 febrer 2009 (Recurs de Cassació núm. 
6385/2006 como ha puesto de relieve la doctrina, la Ley 25/1998, de 13 de julio, al 
dar nueva redacción al art. 20 de la LRHL , señaló que las Entidades locales pueden 
establecer tasas --remarcándose así el carácter potestativo y voluntario de estos 
tributos, cuyo establecimiento depende exclusivamente de la voluntad de la Entidad 
local respectiva, pudiéndose exigir únicamente previo acuerdo expreso de imposición y 
ordenación-- por cualquier supuesto de utilización privativa o aprovechamiento 
especial del dominio público local, y en particular por los que aparecen 
expresamente configurados con carácter no taxativo, sino meramente 
enunciativo, en el referido precepto, del que se desprende que para que la utilización 
del dominio público pueda generar tasas locales es necesaria la concurrencia de estas 
tres circunstancias : a) Que se trate de un aprovechamiento especial o privativo ; b) 
Que su uso sea legítimo , y c) Que los bienes sean de dominio público local. 

En rigor, no es necesario ninguna relación de supuestos, ni abierta ni cerrada, 
en base a los que las Entidades locales puedan exigir tasas , ya que la 
configuración en la Ley de la categoría genérica de la tasa local y la regulación, 
también genérica, de todos sus elementos esenciales, es suficiente como para 
dar por adecuadamente cumplido el principio de reserva de ley. De esta forma, el 
legislador, trató de evitar la crítica que se le había dirigido, al promulgarse tanto la Ley 
de Tasas y Precios Públicos como la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de 
que la definición genérica de tasas podía implicar una vulneración del principio de 
reserva de ley, al no venir luego desarrollado el concepto general por una serie de 
supuestos concretos que motivasen el cobro de este tributo . 

Precisament, aquesta mateixa Sentència a la que ens acabem de referir reafirma la 
 

instal·lació de caixers automàtics en línia de façana per part de les entitats bancàries. 
Segons es conclou al Fonament Jurídic quart no ofrece 
dudas que la instalación de cajeros por una entidad bancaria, en línea de fachada y 
orientados hacia la vía pública, con la evidente finalidad de posibilitar su utilización por 
todo usuario que posea la tarjeta magnética imprescindible para acceder a la serie de 
servicios que prestan, tiene como efecto inmediato la realización de operaciones 
bancarias desde la vía pública a través de tales instrumentos, con la consiguiente 
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ocupación de la vía pública por los clientes receptores de los servicios bancarios, cuya 
prestación es trasladada así desde el interior de la oficina bancaria a la vía pública. 
Todo ello permite apreciar que la existencia de esos cajeros automáticos comporta 
un aprovechamiento, no privativo pero si especial de la vía pública por parte de 
la entidad bancaria titular del cajero automático, que es la que obtiene con dicha 
instalación un beneficio económico específico y exclusivo, subsumible en el art. 
20 de la  Ley 39/1988 , Reguladora de las Haciendas Locale , donde se contiene una 
relación no cerrada sino abierta, es decir, meramente enunciativa, de los conceptos 
concretos que motivan el cobro de una tasa (ex  sentencia de la Sala de la Jurisdicción 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 10 de enero de 2008, recurso de 
apelación num. 584/2007; en el mismo sentido las  sentencias del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid de 26 de enero  y  31 de mayo de 2004     

comerç electrònic que realitzen els operadors postals encaixaria perfectament dins del 
fet imposable de les taxes, com a conseqüència de aprofitament especial que fan del 
domini públic local. 

En efecte, apareix així una nova modalitat d'ús del domini públic que ja no es fa servir 
per proveir comerços ni per fer entrega de productes comprats a botigues de proximitat 
amb suport físic, sinó que procedeix de llocs aliens a l'estructura comercial de la ciutat. 

electrònics, però que requereixen per al lliurament d'un suport físic (el vehicle) que 
aprofita el domini públic com a plataforma de lliurament que substitueix la botiga 
tradicional, sense abonar a la ciutat els tributs que comporta la radicació. Amb aquest 
comerç, la ciutadania ja no es desplaça al mercat local, sinó que un mercat universal, i 
per tant no necessàriament proper, es desplaça a casa seva amb la utilització de les 
zones de càrrega i descàrrega i qualsevol altra, a aquests efectes. 

Competeixen al mateix mercat tant els/les comerciant/s que obren la seva botiga a la 
ciutat, els mercaders sedentaris o no sedentaris que ofereixen una mercaderia a la via 

 
però sense  que aquests darrers abonin la taxa que correspon a aquest aprofitament. 
L'ocupació del domini es posa aquí de manifest per la necessitat d'utilitzar un vehicle 
per poder completar la venda.  

En aquest context, resulta conforme al principi de justícia tributària promoure 

dels vehicles de distribució de la mercaderia, de forma contraposada amb el model 
tradicional 
dels corresponents tributs i, en el seu cas, taxes per aprofitament especial del domini 
públic. 

 



 
 
Gerència de Pressupostos i Hisenda
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal 
Direcció de Planificació Estratègica i Fiscalitat

5 
 

II.2.-  -commerce a la ciutat de Barcelona  

ures reguladores i no reguladores per 
aconseguir que la distribució sigui més competitiva, ordenada, eficient, eficaç, 
sostenible i segura possible. 

2018 
operacions de comerç electrònic a la ciutat, les quals varen comportar 27 milions de 

a pandèmia de la 
COVID-19 ha restringit molt la visita comercial i és necessari que els poders públics 
promocionin i tornin a estimular hàbits de consum més sostenibles, envers una 
tendència que precisament es va veure accelerada per les restriccions sanitàries a la 
mobilitat. En efecte, aquestes xifres es varen veure incrementades en un 43

 

-
 prefereix tenir opcions de compra més sostenibles i un 

no pagaria més per un producte en línia respectuós amb el medi ambient. Dels que 

50% més. 

transaccions de comerç electròni
 

La facturació del comerç electrònic a Espanya ha augmentat en el primer trimestre de 
les últimes 

dades de comerç electrònic disponibles al portal CNMCData. Per número de 

 

nya estima que 

quals el 84% es lliuren a domicili i només el 13% es recullen en alguna modalitat de 
punts de recollida. Això representa que es realitzen 66 milions de desplaçaments per a 

 

Les previsions que fan tots els analistes pels anys vinents són de creixement 
 

Pel que fa als reptes del comerç tradicional davant del comerç electrònic realitzat pels 
grans operadors postals, valgui dir que la distribució domiciliària massiva de 
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mercaderies realitzada per aquests operadors genera diverses problemàtiques al 
comerç local i de proximitat en particular.  

deslocalitza i la seguretat dels carrers. El Govern de Barcelona està adoptant 
contínuament mesures dirigides a enfortir la cohesió social a tots els barris. 

Al marge de les respostes que aquesta situació exigeix per part dels diferents nivells 
de govern amb més capacitat reguladora (Unió Europea, Estat i Generalitat), resulta 

t de les 
seves competències, prendre mesures per tal de minimitzar aquests efectes negatius 
sobre el seu comerç local i de proximitat.  

creixement desmesurat de la distribució a domicili pot deteriorar la trama urbana en 
tant que posa en perill la pròpia supervivència dels comerços de proximitat, que 

cohesió social, la convivència en els barr
 

planta baixa i actualitzades a 31 de març de 2022, donen com a resultat un total de 
65.055 locals que tenen una activitat econòmica vigent, dels quals 21.225 són 
comerços, 21.503 són Serveis, 10.806 Restauració i 6.027 altres (usos administratius, 
industrials o equipaments).  

Enguany hi ha una disminució de 1.997 locals amb activitat econòmica i un augment 

2019. La utilització del comerç electrònic per part del comerç de proximitat és 
complementària i pressuposa l'existència d'un local a Barcelona, sense que hi concorri 
aquesta radicació en aquesta classe de comerç quan el fan els grans operadors 
postals. 

Pel que fa a la no aportació tributària dels grans operadors postals per aquest ús 
espec
de proximitat i el comerç electrònic realitzat pels grans operadors postals. Tot i que 
aquests últims realitzen activitat econòmica i obtenen beneficis econòmics a 
Barcelona, no contribueixen de la mateixa manera al pressupost municipal i es 

nova economia digital.  

municipal en 
sense realitzar contribuir proporcionadament al municipi on 

 



 
 
Gerència de Pressupostos i Hisenda
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal 
Direcció de Planificació Estratègica i Fiscalitat

7 
 

Els grans operadors postals es beneficien del domini públic fent-ne un aprofitament 
especial que és diferent de la resta d'operadors, consistent en el lliurament de  la 
mercaderia al domicili del client. 

El comerç de Barcelona, segons dades de les enquestes pròpies del sector comercial, 
és resilient a la transformació digital i fa passes per a poder competir en les màximes 

 

un 50,50%, el que suposa un augment de
utilització pels seus negocis de les xarxes socials (Facebook i Instagram) arribant a un 
49,83%, és a dir, augmenta un 7,03% respecte el 2020.  

Pel que fa a la possibilitat de fer comandes online, la xifra mostra també una tendència 
clarament alcista, doncs passen de 15,5% al 2019 a un 26,6% al 2020 i al 37,8% al 
2021.  

at, signe identitari de la 
ciutat. De la mateixa manera, ha de garantir, dins del seu marc competencial, que tots 
els competidors del mercat puguin competir en igualtat de condicions. 

Pel que fa als aspectes que fan decidir entre comprar en botiga física o online, la 
relació qualitat preu, les ofertes i promocions i la varietat de productes i marques són 
els aspectes més destacats per fer-
anivellament en la contribució al pressupost municipal de tots els agents comercials 
del mercat, de manera que els qui utilitzen el domini públic amb finalitat de comerç 
electrònic siguin objecte del gravamen corresponent a l'aprofitament especial del 
domini públic i dels béns i serveis que li són inherents. 

En aquest context, es fa necessari establir els criteris i paràmetres bàsics als que 

comerç electrònic, a partir de criteris homologables amb el que es fonamenta el 
conjunt de la regulació existent aplicable als establiments comercials oberts al públic, 
per tal de moderar els avantatges competitius i desequilibris en la prestació de serveis 
i facilitar el seu encaix en el model comercial de la ciutat. 

La nova modalitat de comerç electrònic feta pels grans operadors postals distorsiona 
l'ús del domini públic a efectes comercials, tradicionalment basat en les zones de 
càrrega i descàrrega habilitades a la ciutat, amb la finalitat exclusiva de proveir 
comerços i prestar determinats serveis. 

als comerços de la ciutat per a la seva venda, sinó que es possibilita la venda a 
distància, si bé segueix resultant imprescindible un suport físic per lliurar el producte 
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per a fins comercials, per poder fer el lliurament del producte al client final, amb uns 
costos alts per a la ciutat pels quals no tributa. 

Competeixen en el mateix mercat el mercader que ofereix una mercaderia a la via 

que, utilitzant aquesta mateixa via pública, porta les mercaderies al domicili del client. 
Només cal imaginar els metres quadrats de domini públic que ocuparien els productes 
lliurats als domicilis dels clients o a la direcció postal consignada, si aquests fossin 
distribuïts en un mercat convencional  o la superfície que ocupen fora de Barcelona, 
les naus logístiques d'alguns operadors. 

L'Ajuntament de Barcelona ja preveu aquesta classe d'aprofitament del domini a 
l'ordenança fiscal 3.10 en què, entre moltes altres modalitats, es grava les empreses 
que estacionen vehicles de mobilitat personal a Barcelona amb finalitat lucrativa i les 

aquesta mateixa finalitat, com va ser avalat pel Tribunal Suprem en la seva sentència 
 

per als operadors postals. Aquests fan un ús diferent i més intensiu del que es 
 

ortunitat. En la mesura que aquest cost no sigui internalitzat 
pels operadors postals es generen les següents conseqüències de naturalesa 

 

Això provoca que no totes les activitats comercials de la ciutat estiguin en igualtat de 
 

Aquesta futura regulació no afectarà la distribució urbana de mercaderies que té per 
objecte abastir ael comerç i els serveis locals  de productes per ser comercialitzats o 
utilitzats en fase minorista (Business to Business, B2B), distribució que ja compta amb 
la seva pròpia ordenació. 

 

II.3.- Afectació de la mobilitat i congestió  

Pla de Mobilitat Urbana 2023 (PMU)
, el 

que suposa un total de més del 23% dels desplaçaments diaris en vehicle privat a la 
ciutat de Barcelona. 
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En la següent infografia es pot observar la distribució dels punts de lliurament de les 
mercaderies adquirides per via online, observant que el lliurament a domicili particular 
té un protagonisme preponderant (68%), mentre que les entregues a punts de recollida 
(click and collect) només representa un 14%. 

 

Pel que fa al volum 

lliuraments fallits precedents:  
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- 44.069 desplaçaments al dia de furgonetes i camions. 
- 27.748 desplaçaments interns dins de la ciutat de furgonetes i camions.  

tres espais diversos. PMU xifra en 
490.500 els desplaçaments al dia de furgonetes i camions. 

descàrrega (CiD) a la via pública que es poden classificar de la següent manera: 
 

 Carrils multiús: Són carrils de circulació del trànsit general o carrils bus en què 
durant unes hores fixades es poden realitzar les operacions de càrrega i 

, en canvi, en 
hores vall es poden utilitzar per a la càrrega i descàrrega de mercaderies, de nit 

segons la franja horària. Se senyalitzen amb senyals verticals dinàmiques i 
llums de senyalització al paviment o senyals fixes. No es requereix de cap 
validació horària per fer-ne ús. 

 

tiona 
s. La 

durada d estacionament es defineix segons la senyalització vertical 

 com la possibilitat de disposar de més temps 
 

 

en places regulades. 
 
Així, la ciutat de Barcelona ofereix la següent oferta  
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En un dia laborable de dilluns a divendres, 123.116 hores plaça totals distribuïdes de 
la següent manera:  
- 7.544 hores· plaça en carril multi ús. 
- 15.445 hores· plaça en places no regulades per BSM. 
- 100.127 hores· plaça en places regulades per BSM. 
 
En dissabte, 29.472 hores· plaça totals distribuïdes de la següent manera:  
- 329 hores· plaça en carril multi ús. 
- 4.773 hores· plaça en places no regulades per BSM.  
- 24.370 hores· plaça en places regulades per BSM. 
 

Així doncs, cada setmana s'ofereixen 645.052 hores plaça. 

- La ciutat ofereix 645.052 hores plaça setmanals, 123.116 cada dia laborable i 
29.472 en dissabte. 

- 
plaça en places no regulades per BSM, 100.127 hores plaça en places regulades 
per BSM.  

- 
places no regulades per BSM i 24.370 hores plaça en places regulades per BSM.  

 

tègia de la distribució urbana de mercaderies 2030 (EDUM 2030), 
es defineixen tres models de distribució urbana de mercaderies: 

 B2B: Distribució de mercaderies als 96.000 establiments comercials de la 
ciutat (petit comerç, hoteleria, restauració, supermercats i grans 
superfícies,...). 

 B2C: Repartiment de productes a les persones consumidores de la ciutat 
(paqueteria i transport urgent,...). 

 DUS: Distribució de serveis a les persones usuàries i establiments (residus, 
 manteniment,...) 

 

el 21%, el model B2C és del 16%, la distribució DUS representa el 45%, i hi ha un 18% 
de distribució que presenta dubtes en la seva assignació.  

 

Finalment, cal indicar també, en termes de congestió, que durant 2019 es van produir 
a la ciutat 1.566 sinistres amb furgonetes i camions implicats, amb un resultat de tres 
víctimes mortals, 23 ferits greus i 1.833 ferits lleus.  
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II.4.- Afectacions en termes de contaminació ambiental 

objecte de gravamen origina externalitats 
qualitat acústica, congestió viària, etc., com hem 
prèviament.  
 
En el cas particular de la contaminació ambiental, d

n relació a la 

contaminació atmosfèrica (Font: BR a partir de RSD 2017 i Ajuntament de Barcelona), 

nova taxa:  
 

- 215.714,09 tn /any CO2 de les furgonetes i camions.  
- 1.150,25 tn/any NOx de les furgonetes i camions.  
- 59,9 tn/any PM10 de les furgonetes i els camions.  

 
Això suposa que el 31% de les PM10 i el 34% de NOX deriven de la mobilitat 
generada per part de furgonetes i camions. 
 

l parc circulant dels vehicles de distribució urbana 
de mercaderies tenen antiguitat mitjana de 8,5 anys, segons el següent detall, i que 

:   
 

- els camions tenen de mitja 10 anys  
- les furgonetes de 7,7 anys.  

 
Ara bé, en aquest punt cal posar de manifest que els objectius de la regulació no es 
troben vinculats exclusivament a la reducció de les emissions, objectiu perseguit per 
altres normatives municipals, 
sinó que un dels seus objectes prioritaris és obtenir una distribució urbana de 
mercaderies més eficient, reduint el nombre de lliuraments a domicili, privilegiant els 
lliuraments en els punts de conveniència.  
 
Per això, no es considera adient establir-

la taxa, sense perjudici de que efectivament es t

 a la ciutat, de 
.   

 
 
 
  
 






