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JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA SOBRE LA TAXA PER L’ÚS COMÚ ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC PER A 

L’ESTACIONAMENT DELS VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL D’ÚS COMPARTIT EN RÈGIM 

D’EXPLOTACIÓ ECONÒMICA AL TERME MUNICIPAL DE BARCELONA.  

 

Aquest informe té per objectiu justificar el càlcul de la taxa municipal per apreuar l’ocupació de l’espai 

públic per part dels vehicles de mobilitat personal d’ús compartit a la ciutat de Barcelona.  

 

L’import a abonar per part dels titulars de les futures llicències de vehicles de mobilitat personal d’ús 

compartit es calcularà d’acord a l’Ordenança Fiscal 3.10, relativa a les taxes per a la utilització privativa o 

aprofitament especial del domini públic municipal i la prestació d’altres serveis, tal i com es detallarà a 

continuació:  

 

Segons l’Article 6è, Meritació de la taxa i període impositiu:  

1. Aquesta taxa es meritarà en el moment en que s’inicia la utilització privativa o l’aprofitament 

especial del domini públic municipal i la prestació de serveis de gestió municipal sobre el domini 

públic estatal, encara que no s’hagi sol·licitat o obtingut la corresponent llicència.  

2. Amb caràcter general, el període impositiu de la taxa serà el temps de l’aprofitament especial, la 

utilització privativa o prestació de serveis que correspongui en cada cas. 3. En els supòsits 

d’utilització privativa o aprofitament especial i de prestació de serveis amb un termini anual, la 

taxa es meritarà l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural. En els 

supòsits d’inici en la utilització privativa, l’aprofitament especial o prestació del serveis no 

coincident amb l’1 de gener el període impositiu s’ajustarà als dies que faltin per acabar l’any 

natural. En els supòsits de cessament es farà el prorrateig de la quota d’acord amb els dies 

efectius en la utilització privativa, en l’aprofitament especial o prestació dels serveis. 

 

Segons l’Article 7è, relatiu a la Quota Tributària, s’indica que:  

1. Quan s’utilitzin procediments de licitació pública, l’import de la taxa estarà determinat pel valor 

econòmic de la proposició sobre la qual recaigui la concessió, autorització o adjudicació.  

2. Amb caràcter general, sens perjudici de les peculiaritats que determinats aprofitaments puguin 

establir, la quota tributària de la taxa estarà determinada per la fórmula següent:  

 

Quota tributària = PB x S x T x FCC x FCA x FCH 

 

On PB és la tarifa bàsica; S, la superfície en metres quadrats de la utilització o l’aprofitament; T, el temps 

en dies de la utilització o de l’aprofitament, sempre que no s’estableixi una durada mínima en altres 

articles de la present Ordenança; FCC, el factor corrector del carrer; FCA, el factor corrector de la classe 

d’utilització o d’aprofitament; i FCH, el factor corrector per als supòsits de guals a immobles destinats a 

habitatge. 
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2.1. La tarifa bàsica (PB) per metre quadrat o fracció i dia d’utilització o d’aprofitament és de 

0,4966 €.  

2.2. Regles per a l’aplicació del factor superfície (S): 

b) La superfície per a tots els usos o aprofitaments serà com a mínim de dos metres 

quadrats.  

2.3. Regles per a l’aplicació del temps (T):  

a) El temps és el de la durada de la utilització, l'aprofitament o la prestació de serveis 

c) Quan la llicència o autorització es concedeixi per a mesos, trimestres, festes o vigílies 

durant l'any, semestres, temporada o un any, es consideraran per al càlcul de la quota, 

respectivament, els mesos de 30 dies, els trimestres de 90 dies, les festes i vigílies de 

128 dies, els semestres o temporada de 180 dies i els anys de 360 dies.  

e) En els altres casos, la quota es calcularà segons el nombre de dies d'ocupació efectiva, 

d’aprofitament o de prestació de serveis 

 

2.4. Regles per a l'aplicació del factor corrector del carrer (FCC): 

 

a) El factor corrector del carrer és el determinat per a cada categoria de carrer als efectes de 

l'impost sobre activitats econòmiques.  

En el cas de l’aprofitament especial del domini públic per la utilització de cada bicicleta, 

motocicleta d’ús compartit o vehicle de mobilitat personal d’ús compartit en règim 

d’explotació econòmica, s’aplicarà el factor corrector del carrer 1 (equivalent a les 

categories de carrer E,F i Z industrial) 

 

En aquest cas, el factor corrector del carrer (FCC) serà igual a 1, dins l’àmbit ciutat, la categoria 

més baixa.   

 

2.5. El factor corrector de la classe d’ocupació o d'aprofitament (FCA) és el que correspon a 

cadascun de les següents ocupacions i aprofitaments: 

 

p) Ocupacions del domini públic local per la utilització de cada bicicleta, motocicleta d’ús 

compartit o vehicle de mobilitat personal d’ús compartit en règim d’explotació econòmica = 0,2 
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Per tant, la quota tributària per relativa a la utilització privativa o aprofitament especial del domini 

públic municipal per vehicles de mobilitat personal d’ús compartit en règim d’explotació econòmica es 

calcularia:  

 

Quota tributària = PBxSxTxFCCxFCAxFCH 

 

Segons l’art. 2.1 PB=0,4966 

Segons l’art. 2.2b S=2m
2
 (el mínim d’ocupació) 

Segons l’art. 2.3c T=360 dies 

Segons l’art. 2.4a FCC=1(categoria més baixa de carrer) 

Segons l’art. 2.5q FCA=0,2  

 

Per tant, la Quota tributària serà:   

QT=PBxSxTxFCCxFCAxFCH=0,4966x2x360x1x0,2= 71,51€/vehicle i any.  

 

Barcelona, 22 de setembre de 2020  

 

 

 

 

Manuel Valdés López 

Gerent de Mobilitat i Infraestructures 
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