
 
 
 
GERÈNCIA DE RECURSOS 
Direcció  dels  Serveis  Jurídics

 
Plaça Carles Pi i Sunyer, 8-10, 1a planta 
08002 Barcelona 
Tel. 93 402 33 92         Fax 93 402 79 51 
 

 

 
1/7 

 
 

Referència  AIN-2022/2168 

Objecte Informe sobre avantprojecte d'ordenança fiscal relativa a la 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) 

Sol·licitant  Gerència de Pressupostos i Hisenda 

 

1. Antecedents 

El Director de Planificació Estratègica i Fiscalitat, de la Gerència de Pressupostos i Hisenda, 

la 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) dels Serveis Jurídics el dia 15 de novembre 
de 2022. 

Consta que d'acord amb allò que estableix l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, es va dur a terme una 
consulta pública, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte normatiu, per recollir l'opinió 
dels ciutadans i organitzacions més representatius potencialment afectats per la futura norma 
entre el dia 29 de juliol i el dia 21 de setembre de 2022. 

 

2. Consideracions 

a. Règim jurídic 

, l

hisendes locals (TRLHL), los ayuntamientos podrán establecer y exigir tasas  por 
la utilización privativa o el aprovechamiento especial de los bienes del dominio público 
municipal, según las normas contenidas en la sección 3.ª del capítulo III del título I de esta ley , 
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mentre que . Per la seva part, 
 85.2 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions 

públiques (LPAP), defineix el que, sin impedir el uso común, 
supone la concurrencia de circunstancias tales como la peligrosidad o intensidad del mismo, 
preferencia en casos de escasez, la obtención de una rentabilidad singular u otras semejantes, 
que determinan un exceso de utilización sobre el uso que corresponde a todos o un menoscabo 
de éste  

regula el règim especial del municipi de Barcelona, que es remet a les disposicions de règim 
co
domini públic local. 

Per tant, l
previsions legals esmentades. 

 

b. Contingut de  

El fet imposable està constituït per l'aprofitament especial del domini públic 
per part de les empreses que actuen al mercat com operadors postals (definide
de la Llei 43/2010, de 30 de desembre, del servei postal universal dels drets dels usuaris i del 
mercat postal), que realitzen la càrrega i descàrrega a la via pública, mitjançant qualsevol classe 
de vehicle, amb la finalitat de distribuir directament els béns adquirits a través de comerç 
electrònic a . 

E articles, una disposició addicional i una de final, que 
estableixen les disposicions generals que conformen aquesta ordenança, el fet imposable de la 
taxa subjectes 
passius (obligats tributaris), quota tributària, meritació, liquidació i pagament; juntament amb 
una remissió a la regulació del futur Registre Municipal de punts de recollida, règim 

vigor. 

Cal tenir present que, tal i com prev a potestat 
reglamentària dels ens locals en matèria tributària s exerceix a través d s 
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reguladores dels tributs propis al que 
dona compliment a 

aquesta exigència formal. 

 

c. Aspectes materials 

  
es desprèn  especial 
intensitat, en atenció al volum de negoci generat per les 

 no és 

 desenvolupat 
per aquests últims ic de capacitat econòmica dels 

tomando como referencia el valor que tendría en 
el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados 
no fuesen de dominio público  

A onòmics previstos 
 i a la memòria econòmica financera exigida per l article 20 de la Llei 

8/1989  de taxes i preus públics, en els quals cal posar de manifest el valor de 
mercat del domini públic objecte de la taxa, el llindar a partir del qual es computen els 
ingressos bruts i la justificació de la quantia de la taxa proposada, etc., 

  

 la modificació pe

aprovada pel Plenari del Consell Municipal el dia 28 de setembre de 2018, anul·lada per 
Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya número 846 de 23 de juny de 2019 
segons la qual el informe técnico-económico [...] no puede considerarse que contenga los 
criterios concretos, datos y elementos para determinar el valor de mercado del 
aprovechamiento o utilidad del dominio público local que cumpla las exigencia de 
determinación de la tasa y a su vez constituya justificación alguna de su cuantificación, 
atendida la generalidad de sus afirmaciones, que no se concretan en ningún importe económico 
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sobre la zona en cuestión, parámetros de comparación ciertos sobre los que deducir el valor de 
mercado  

En canvi, una motivació suficient i clara permet justificar tant la implementació de la taxa com 
la seva quantificació, tal i com va resultar acreditat en el cas de la modificació de la mateixa 
Ordenança fiscal número 3.12 Taxes per estacionament regulat de vehicles a la via pública  

 
ència turística, aprovada pel Plenari del Consell 

Municipal de Barcelona el dia 31 de gener de 2020, que va ser validada per la Sentència del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya número 3799, de 22 de setembre de 2021. 

i la concreció de la normativa sotmesa al present informe, que a criteri de qui subscriu dona 
compliment als requisits exigits per la legislació; si bé cal tenir present que la seva suficiència 

 

 

d. Aspectes no tributaris 

L Municipal de 

constitueix un mecanisme destinat a desincentivar el repartiment de mercaderies sotmès a 
tributació tot afavorint  de recollida, ja que 
de l  punts restaran no subjectes a la taxa, mesura que 
hauria de redundar per tant en una menor distribució directa als destinataris per part dels 
vehicles estacionats a la via pública.  

extrafiscal, en el sentit que no es destina a obtenir una major 

eficients i en conseqüència més sostenibles a tots els nivells.  

El Tribunal Constitucional ha proclamat reiteradament la legitimitat constitucional de 
Sentència 37/1987, de 26 de març, tot considerant que 

ès general es pot dur a terme, també, a través 
; i la jurisprudència ha acollit aquesta doctrina, sense anar més lluny en 
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la Sentència anteriorment citada del TSJ Catalunya núm. 3799/2021, 
termes que podri la disuasión del 
uso del vehículo privado y la mejora de la calidad de vida y disminuir el coste social de la 

os de 
interés general perseguidos conjuntamente considerados constituyen fundamento válido de la 
imposición de las tasas por estacionamiento en la vía pública a través de la ordenanza fiscal, 
también de las concretas tasas impugnadas  

 

e. Consideracions relatives a les activitats econòmiques 

les condicions de 
competència en el mercat, inclosos els obstacles o les càrregues administratives sobre les 
activitats econòmiques, qui subscriu considera 
estrictament tributari, destinat a regular la utilització especial del domini públic, i per tant no 
restaria sotmès ni a la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de 
desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, ni a la Llei 17/2009, de 23 de 
novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici

rodat (inclosa la 
 (consideració 9 de la Directiva 2006/123/CE), i encara menys a 

 

En conseqüència, i pel que fa als aspectes formals vinc
 ens podem remetre a la 

repetidament esmentada Sentència del TSJ Catalunya núm. 3799/2021 per afirmar la 
normativa fiscal local aquí impugnada tiene por objeto en el amplio marco de la regulación del 
uso de la vía pública la concreta imposición de tasas por estacionamiento regulado en las vías 
públicas, y más concretamente la sujeción a tasa por ocupación privativa del dominio público 

quella incidencia directa en la competencia, el mercado y la competitividad 
a que se refiere aquella normativa, aplicable además a normas emanadas del Gobierno del 

normativas autonómica (artículo 4 del Decret 106/2008) y local del Ayuntamiento de Barcelona 
(artículo 110 del Reglamento Orgánico Municipal y directrices de 2015 para la elaboración de 
las normas municipales), sin que las directrices de estricta técnica legislativa o normativa 
constituyan per se parámetros de legalidad de las normas. No ha de pasarse por alto  que la 
regulación impugnada lo es de la utilización privativa del espacio público, concretamente, del 
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incremento e implantación de tasas por estacionamiento de autocares en la vía pública (zona 
bus azul A, B y entorno de la Font Màgica), que tiene su propio marco normativo legal fiscal, 
que no derechamente de la actividad económica del transporte, ni dentro de la misma la más 
específica de transporte de viajeros en autocar. Tampoco la imposición de tasas por 
estacionamiento en la vía pública para la consecución de objetivos de interés general 
cuantificadas con arreglo al precio de mercado justificado a través de informe técnico-
económico o memoria económico-financiera comporta la imposición de condiciones, 
limitaciones o restricciones desproporcionadas al ejercicio de la específica actividad económica 
ejercida por las empresas operadoras de autocares turísticos. En definitiva, la normativa traída 
por la actora no ampara per se aquella exigencia de valoración expresa en el informe técnico-
económico de la afectación y el impacto económico en el concreto sector de transportes de 

. 

 

f. Abast territorial 

avant
serveis postals que realitzen distribució individual de béns adquirits per comerç electrònic dins 

107.2 de la LBRL 
de la ciutat, independentment del municipi en què estiguin domiciliats els obligats tributaris. 

 

g. Consideracions finals 

Per tot el caràcter jurídic en el text de 

en el qual a més 

haurà de donar resposta també a les eventuals al·legacions o reclamacions 
que es presentin en el tràmit . 

a suficient justificació de les mesures impositives 

criteri que adoptin els òrgans jurisdiccionals competents en el cas 



GERÈNCIA DE RECURSOS
Direcció  dels  Serveis  Jurídics

Plaça Carles Pi i Sunyer, 8-10, 1a planta
08002 Barcelona
Tel. 93 402 33 92         Fax 93 402 79 51

7/7

per tal de donar compliment a les exigències establertes per la normativa als efectes de la seva 
aprovació inicial per part de la Comissió del Consell Municipal (òrgan municipal competent en 

Barcelona) mínim els preceptius informe tecnicoeconòmic i/o memòria 
econòmica financera, els dictàmens del Consell Tributari i del Consell Econòmic i Social, i 

2.1 de les Directrius per a l'elaboració de les normes 
municipals, aprovades per la Comissió de Govern en la seva sessió celebrada el dia 15 d'abril de 
2015).

3. Conclusions

Per emet informe favorable en relació amb la tramitació 
de 
públic derivat de la distribució a destins finals indicats pels consumidors de béns adquirits per 
comerç electrònic (Business to Consumer, B2C). 

Vist i plau,

Lletrat consistorial




