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El Consell Tributari, en dictamen de data 1 de desembre de 2022, ha emès informe en 
relació a la proposta d denança Fiscal 3.20, reguladora 
especial del domini públic derivat de la distribució a destins finals indicats pels 
consumidors de béns adquirits per comerç electrònic (Business to consumer, B2C). 
 
Aquest informe es pronuncia amb caràcter favorable sobre la proposta sotmesa a 

en una 

és la que se sotmet a aprovació provisional. Per tal de facilitar la localització de les 
 

 
- Article 2.1: s incorpora l ús  en referència a la modalitat d aprofitament de 

l espai públic, per tal de reforçar el caràcter intensiu, continuat i massiu 
d utilització dels béns de domini públic. 

- Article 4: es divideix en dos apartats, atesa la necessitat de remarcar la 
rellevància del requisit previst al nou apartat segon. 

- Article 5.1: s elimina la referència a la ciutat de Barcelona per resultar 
reiterativa; així mateix, se substitueix la referència a l exercici anterior al 
gravat  per període impositiu corresponent , per resultar conforme al principi 
de capacitat econòmica. 

- Article 6: es modifica la numeració, per sistemàtica, i passar a ser el nou article 
5, renumerant la resta de preceptes. S adequa la definició de contribuent; al 
seu apartat tercer es substitueix la referència al desenvolupament d activitats 
de comerç electrònic per la intervenció; finalment, s elimina l apartat 5è.  

- Article 7: se substitueix la referència al límit legal pel valor que té al mercat la 

. 
- Article 9: s afegeix l incís a la ciutat de Barcelona , en relació a l obligació de 

comunicar el nombre de lliuraments facturats; a l apartat 2n s aclareix l exclusió 
de comunicació de dades sobre destinataris. 

- Article 10.2: se substitueix el terme exercici  per període impositiu ; així 
mateix, se substitueix operadors de serveis postals  per obligats tributaris . 

- Disposició addicional única: s elimina la referència a excepcional, s adapta la 
terminologia i se substitueix el terme operadors postals  per subjectes 
passius . 
 

 
 
Atès l anterior, es considera adient proposar a l òrgan competent per a la seva 
adopció, la següent  
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