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Expedient 386/22 

 

 

El Co , ha aprovat el següent informe: 

 

 

 

El  , de conformitat amb l'article 47.1.b) 

de la Llei 1/2006, de 13 de març, reguladora del règim especial del municipi de Barcelona i 

l'article 2.1.b) del seu Reglament orgànic, emet informe relatiu a la proposta realitzada per la 

Gerència de Pressupostos i 3.20, reguladora 

de 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) 17 de novembre de 2022 

Fiscal relativa de 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) ; (ii) Certificat del secretari general 

29 de setembre de 2022, relatiu a la consulta pública prèvia (article 133 de la Llei 39/2015, 

; (iii) Memòria justificativa de 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) , emesa per la Direcció de 

Planificació Estratègica i Fiscalit ; (iv) Informe econòmic per 

a la determinació de la quantia de 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) , emès per la Direcció de Planificació Estratègica i 

impacte de gènere, codi: 26IIG/2022 

d , emès per la Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del 

Temps; (vi) Informe referència AIN-  emès per la 

.  
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peligrosidad o intensidad del mismo, preferencia en caso de escasez, la obtención de 

una rentabilidad singular u otras semejantes, que determinan un exceso de utilización 

 

 

Aquesta norma, que és fonamental als efectes de la realització del fet imposable de la taxa 

prevista a l'article 20 del TRLRHL, especifica algunes de les situacions en què pot haver-hi 

aprofitament especial del domini públic. Així, partint de l'ús d'aquest últim, i sempre que no 

suposi cap restricció de l'ús general o comú, hi ha aprofitament especial quan concorrin 

circumstàncies com 

otras semejantes, que determinan un exceso de utilización sobre el uso que corresponde a 

, tots ells elements que tal com s'ha assenyalat es produeixen al pressupost previst a 

l'article 2 analitzat. En aquest sentit, la Sentència del Tribunal Suprem de 27 d'octubre de 

2022 núm. 3922/2022 (ECLI:ES: TS:2022:3922) en el seu FJ SISÈ assenyala: 

la jurisprudencia relativa a imposición de una tasa semejante a la aquí recurrida, en dos 

sentencias de nuestra Sala, las sentencias de 12 de febrero de 2009 (rec. cas. 6385/2006) y de 

22 de octubre de 2009 (rec. cas. 5294/2006) hemos declarado, respecto a la tasa por 

aprovechamiento especial de la vía pública con cajeros automáticos de entidades bancarias, 

que la utilización de estos cajeros automáticos produce, sin lugar a duda, un provecho 

económico, una "rentabilidad singular" (en los términos de la Ley 33/2003) para la entidad 

titular de los mismos, al suponer un ahorro de costes por permitir la realización de 

operaciones comerciales en horario y fuera de horario comercial. El uso de los cajeros 

automáticos situados en la línea de fachada y orientados hacia la vía pública, conlleva una 

mayor intensidad de uso del dominio público local, o cuando menos, una intensidad de uso 

 

 

En el cas objecte del nostre informe produeixen ambdues 

circumstàncies, d'una banda, un profit econòmic o rendibilitat singular vinculada a l'exercici 

de l'activitat econòmica per part de l'obligat tributari (no necessitar un local obert al públic 

amb les consegüents despeses i tributació) i, de l'altra, com ja s'ha assenyalat, es constata un 

ús intensiu de la via pública. Tot això es correspon a més amb allò que estableix l'art.23.1.a) 

del TRLHL que exigeix un benefici particular a favor del subjecte passiu. 
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que concorre en el supòsit previst a l'article 2.1 de l'ordenança 

projectada un aprofitament especial del domini públic local en els termes establerts a l'article 

20.1 i 3 del TRLRHL. 

 

Article 3. Supòsits de no subjecció 

 

Estableix el precepte esmentat: 

 

Són supòsits de no subjecció els aprofitaments especials del domini públic en els quals 

concorri, quan es distribueixen béns, alguna de les circumstàncies següents: 

a) Distribucions efectuades en el marc del servei de transport de mercaderies que no 

intervinguin en el mercat com a operadors postals. 

b) Distribucions realitzades als comerços de la ciutat amb la finalitat de ser 

comercialitzades en fase minorista (B2B). 

c) Distribucions realitzades sense utilitzar cap vehicle. 

d) Distribucions efectuades en un punt de recollida.   

 

Segons criteri d'aquest Consell cap obstacle jurídic, cal oposar a aquest precepte ja que cap 

dels supòsits previstos es pot subsumir en l'element objectiu del fet imposable regulat a 

l'article 2 de la proposta presentada per a l'evacuació de l'informe preceptiu. 

 

En efecte, els dubtes que poguessin plantejar-se respecte de la lletra a) es dissipen atenent al 

propi concepte d'activitat de l'article 2 ja que l'activitat de transport no associada a qualsevol 

de les activitats pròpies de la distribució postal, és a dir, la recollida, classificació i distribució, 

incloent-hi el lliurament al destinatari, no s'inclou als serveis que constitueixen aquesta 

última. En conseqüència, l'activitat de transport, en si mateixa considerada, és aliena a la de 

prestació de serveis postals que és a la base d'aquesta taxa. Així es disposa expressament a la 

Directiva 2008/6/CE del Parlament i el Consell per la qual es modifica la Directiva 97/67/CE 

en relació amb la plena realització del mercat interior de serveis postals en la declaració núm. 

El mero transporte no debe considerarse servicio postal  

(DOUE, núm. 52, de 27 de febrer de 2008). 

 

Tampoc la regulació de les lletres c) i d) d'aquest article presenten cap obstacle jurídic. 

 

Article 4. Supòsits d'exempció 
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exclou les facturacions a establiments comercials o modalitat B2B (bussiness to bussiness) i 

punts de recollida, a quina exclusió es refereix l'apartat 2 (5.2), en la mesura en què ni els 

establiments comercials ni els punts de recollida són destinacions finals indicats pels 

consumidors.  

Els lliuraments, o millor, la distribució directa, que és l'expressió que utilitza la delimitació 

positiva del fet imposable de la taxa en l'article 2. 1 de l'avantprojecte, a destinacions finals 

indicades pels consumidors, i que coincideix amb la de distribució individual que utilitza 

exclou per si mateixa els lliuraments destinats al comerç 

minorista. I també a judici nostre, els lliuraments en punts de recollida, ja que la possible 

selecció d'un punt de recollida efectuada pel consumidor que pot donar-se en aquests casos, 

difícilment es pot ser assimilar a la indicació per part del mateix d'una destinació final, això 

és, a la indicació per part del consumidor d'una destinació que no impliqui un ulterior 

lliurament al propi consumidor. A més ambdós lliuraments han estat expressament exclosos 

dels lliuraments que integren el fet imposable per la delimitació negativa del mateix que 

suposa l'enumeració dels supòsits de no subjecció. Per consegüent, també han de ser 

considerats lliuraments aliens al fet imposable i, en conseqüència, a la delimitació de la base 

imposable de la taxa. 

Per consegüent, el Consell considera que l'apartat 2 de l'article 5 realitza 

dels esmentats lliuraments per a la delimitació final de la base de la taxa. 

Tal com s'exposa més endavant, amb ocasió de les observacions a l'article 7 de 

l'avantprojecte, relatiu a la quota tributària, la quantificació que avala l'informe tècnic 

econòmic que acompanya aquesta proposta normativa, en compliment de les exigències legals 

que obliguen a partir del valor de mercat del bé de domini públic quin aprofitament especial 

es grava (arts. 7 i 9.2 de la LTPP i arts. 24 i 25 del TRLRHL), determina aquest valor de 

mercat i estableix com a criteri de repartiment de la utilitat obtinguda per cada contribuent, el 

paràmetre dels ingressos bruts procedents de la facturació anual de cada contribuent que 

provinguin dels lliuraments realitzats al municipi de Barcelona. Criteri raonable i objectiu, 

que es justifica tècnicament i incorpora el principi constitucional de capacitat econòmica de 

l'article 31.1 CE al càlcul de la quota individual de cada operador postal, i que permet ser 

complementat amb l'exclusió de la facturació pels lliuraments no subjectes que refereix  

l'article 5.2. 
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tributaris, a títol de contribuents, són els realitzadors del fet imposable, és a dir, els operadors 

postals que fan el fet imposable. 

 

A) Al número 1 s'estableix que els obligats són els operadors postals que realitzin la 

distribució individual de béns adquirits on line. Doncs bé, seria convenient referir-se a la 

utilització de vehicle en ser aquesta última un element essencial de l'activitat definida a 

l'article 2. 

 

A més, i en concret, el precepte es refereix particularment als  

és a dir, són obligats a títol de contribuents els operadors de serveis postals. S'introdueix així 

un terme,  a què no es fa referència a l'article 2 que, com s'ha assenyalat, 

suposa la plasmació de l'enllaç que relaciona els elements objectiu i subjectiu del fet 

imposable. Aquesta situació posa de manifest no només la conveniència que es tracti 

unitàriament una qüestió que és a la base de la pròpia taxa sinó també la importància de 

regular de forma sistemàtica els elements que identifiquen el tribut. 

 

D'altra banda, si bé s'observa, la delimitació realitzada per la norma en definir l'activitat que 

han de realitzar els obligats operadors postals  per tenir aquesta consideració es concreta en 

 i no de la 

 

establert a  

 

element fonamental de l'activitat que no està inclòs expressament a l'article 2. 

 

jecte aclarir els requisits que han de reunir els 

operadors postals per ser considerats obligats tributaris. Així cal assenyalar que ho són tots els 

que reuneixin els establerts a l'ordenament jurídic per ostentar aquesta qualificació al marge 

que estiguin o no registrats. En aquest sentit, la proposta es limita a establir que el registre no 

forma part de l'element subjectiu del fet imposable, però sempre que, és clar, siguin 

qualificats d'operadors postals d'acord amb l'ordenament jurídic. És a dir, si l'element 

subjectiu es regula atenent la seva condició d'operador postal, aquest últim ha de reunir tots 

els requisits establerts a l'ordenament esmentat. Una qüestió diferent és que no s'hagi practicat 

la inscripció registral a què es refereix l'article i el nombre esmentat, tret, és clar, que aquest 

últim requisit sigui un element constitutiu per ser operador postal. Són doncs obligats, 

exclusivament, els subjectes que tinguin la condició de tal d'acord amb el que preveuen els 

articles 35 i següents de la LGT. En particular, hi són contribuents tots els operadors postals, 
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 que facin el fet imposable definit a l'article 2 de la proposta 

d'ordenança. 

 

En definitiva, allò que es regula conjuntament en els articles 2 i 6 de la proposta normativa és, 

primer, que el fet imposable està constituït per l'aprofitament especial del domini públic; 

segon, aquest últim es manifesta com a conseqüència de l'exercici de l'activitat de distribució i 

entrega de béns adquirits en línia realitzada mitjançant vehicle, i, tercer, aquesta última l'ha de 

dur a terme operadors postals,  En aquest sentit l'article 3.1 de 

la Llei 43/2010, de 30 de desembre, esmentada, estableix que: 

 

servicios consistentes en la recogida, la 

admisión, la clasificación, el transporte, la distribución y la entrega de envíos 

 

 

Aquesta definició legal es reprodueix en aquest article 6.3 de manera que una anàlisi conjunta 

dels articles 2 i 6, en què s'estableix i regula l'obligat tributari per referència al concepte 

 permet afirmar que són obligats tributaris a títol de contribuents tots els 

operadors postals que distribueixin i lliurin, mitjançant la utilització de vehicle, els béns 

adquirits mitjançant comerç electrònics. Aquesta darrera afirmació posa de manifest que els 

termes no es corresponen exactament amb 

la definició d'obligat tributari, és a dir, no tenen relació ni amb l'article 2 ni amb allò previst 

en aquesta mateixa norma. Per tot això considera el Consell Tributari que la seva utilització 

no és del tot precisa, per la qual cosa, o s'hauria de suprimir o, si escau, aclarir-se el sentit 

amb què s'utilitzen. En aquest darrer supòsit potser seria més adequat considerar que s'estan 

 

 

D) El número 4 ratifica que el lliurament dels béns objecte de distribució forma part essencial 

del concepte d'activitat i, sobretot, que aquesta darrera es realitza mitjançant transport amb 

vehicle, sense perjudici que l'activitat de transport en si mateix considerat no estigui subjecte 

com s'ha dit anteriorment. Motiu pel qual es disposa que el transport es pugui subcontractar 

sense que aquesta situa obligat tributari de l'operador postal. És a 

dir, la subcontractació no converteix el subjecte que el presta en operador postal. Aquesta 
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respectivamente. Dicho informe se incorporará al expediente para la adopción del 

 

 

En definitiva, el valor de mercat està a la base de la quantificació però sense que s'imposi cap 

mecanisme ni metodologia específica per a la seva determinació, remetent la norma legal a 

posar de manifest

de l'aprofitament que justifiqui la quota tributària. 

 

que és contrari a l'article 24.1a) del 

límit legal d'acord amb 

l'article 24 del TRLHL

quantia total de la taxa, ni tampoc individual respecte dels obligats tributaris. 

 

Tot això sense perjudici de la possibilitat que l'Ordenança estableixi límits a la quantia a 

satisfer pels obligats tributaris però que, en cap cas, podrien emparar-se a l'article 24.1a) 

transcrit. 

 

Com s'ha assenyalat, és a l'informe esmentat on s'ha de fixar el valor de mercat de la utilitat 

vista dels informes tècnic es posi de manifest el valor de mercat

Doncs bé, a l'Informe tècnic econòmic incorporat a l'expedient es reflecteixen els criteris, 

paràmetres i metodologia mitjançant els quals, en primer lloc, es procedeix a la determinació 

del valor de mercat i, en segon lloc, es procedeix a la quantificació de la utilitat que 

l'aprofitament especial del domini públic produeix per a cada obligat tributari. Respecte de la 

primera de les fases es pot dir que el paràmetre utilitzat per concretar el valor de mercat de la 

utilitat derivada de l'aprofitament especial del domini públic és el preu de l'estacionament 

regulat a les anomenades àrees DUM, càrrega i descàrrega, en els termes previstos a 

l'Ordenança núm. 3.12 reguladora de la Taxa per l'estacionament regulat de vehicles a la via 

pública. Es tracta d'estacionaments per a la valoració dels quals es té en compte la situació de 

d'aquest criteri i mitjançant la metodologia reflectida a l'Informe, concretat el valor de mercat, 

s'especifica la utilitat derivada per a cadascun dels obligats tributaris, és a dir, l'import de la 

quota a satisfer per cadascun dels realitzadors del fet imposable. Doncs bé en aquesta segona 

fase es reflecteix el paràmetre utilitzat per dur a terme la quantificació esmentada, a saber: els 

ingressos obtinguts pels obligats tributaris al municipi de Barcelona. 

 

ingressos bruts obtinguts pel contribuent. En definitiva, la norma considera que el paràmetre 
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adequat per concretar la utilitat individual derivada de l'aprofitament especial és l'ingrés 

obtingut en el període impositiu, sempre d'acord amb allò que s'ha assenyalat anteriorment. 

No sembla oposar-se a les normes legals que regulen la quantificació d'aquesta taxa l'elecció 

del paràmetre que expressa monetàriament aquest aprofitament, ingressos bruts, ja que, tal 

com es deriva de l  Informe esmentat, no és aliè a la utilitat derivada de l'ús d'uns béns encara 

que tenint en compte que el 

reflectir la utilitat individual de cada subjecte. D'aquí que el propi article 7 fixi el percentatge 

que, aplicat individualment a la base de cada subjecte, expressa la utilitat obtinguda 

particularment ja que no es podria exigir a cada obligat la mateixa quantia sinó només la que 

quantifiqui la utilitat particular que li reporta l'ús del domini públic. 

 

La metodologia utilitzada, doncs, per concretar aquesta última, que és la prestació a satisfer 

per la realització del fet imposable, apareix a l'Informe de referència en què s'ha procedit, en 

paràmetre assenyalat i, en segon lloc, a fixar la utilitat corresponent a 

cada obligat tributari. És en aquesta segona fase quan es parteix de les bases imposables que 

regula l'article 5 de l'ordenança projectada. 

 

Definit així el valor de mercat, és a dir, quantificada la utilitat global corresponent s'ha 

procedit a la quantificació concreta per a cada obligat, ja que aquesta requereix tenir com a 

el valor que tindria al mercat la utilitat derivada d'aquesta utilització o 

aprofitament, si els béns afectats no fossin de domini públic

Doncs bé, l'Informe utilitza la quantia de la facturació dels operadors postals al municipi de 

Barcelona com a mecanisme per determinar el tipus a aplicar a cada subjecte a la base 

liquidable corresponent. Per fixar aquest últim es parteix de la proporció existent entre la 

facturació global generada a Barcelona i el valor econòmic global de la utilitat derivada, 

establint-se la mateixa en l'1%, percentatge que representa la utilitat obtinguda. És a dir, 

concreta l'import a satisfer per la realització del fet imposable. 

 

En definitiva, es tracta de regular l'import de la taxa d'acord amb les previsions legals 

aplicables: valor de la utilitat derivada per l'aprofitament especial del domini públic a través 

del qual es concreta per a cada obligat tributari, partint de la base imposable i tipus de 

gravamen, l´aprofitament especial gravat. És precisament aquesta modalitat de quantificació 
















