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- icle 6.2 atès que els operadors postals facturen als 
remitents, no als destinataris. 

- 
inseguretat jurídica. 

- icle 9.3) es demana perfilar 
amb més claredat aquesta obligació per tal de no afectar al secret de les 
comunicacions o el dret a la protecció de dades.  

- Pel  que fa a la declaració dels punts de recollida, hauria de tenir efectes en relació a 

següent (article 10).  
 
Resposta: 
 

 
 

imposable, motiu pel qual no resulta procedent incorporar elements o precisions que resulten 

decret que ho desenvolupi
. 

 
i subsidiàriament, exempció-  de la taxa, 

43/2010, de 30 de desembre, del servei postal universal, dels 
el operador designado por el Estado para la 

prestación del servicio postal universal quedará exento de los tributos que graven su actividad 
vinculada al servicio postal universal, excepto el impuesto sobre Sociedades
norma ha estat analitzada 
doctrina legal que aquest precepte "debe ser interpretado en el sentido de que la exención 
tributaria que establece a favor del operador designado por el Estado para la prestación del 
servicio postal universal no alcanza a los bienes inmuebles desde los que provee tal servicio y 
las demás prestaciones postales que realiza en régimen de competencia con otros operadores 
del sector". Com 

9/2016), en un supòsit en el qual se 
 de la taxa de guals i reserva de via pública, la societat reclamant no 

només presta servei exclusivament vinculats al servei universal, 
comercials, 

pues de 
lo contrario se incurría en una interpretación extensiva o analógica de la norma tributaria, que 
expresamente prohíbe el art. 14 de la Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre , que 
expresamente dispone que: "No se admitirá la analogía para extender más allá de sus términos 
estrictos el ámbito del hecho imponible, de las exenciones y demás beneficios o incentivos 
fiscales". En correspondència 
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II. C
jurisprudència tributària, per tres motius principals:  
 

1.  
2. Doble imposició amb la t  
3. Reverteix excessiva complexitat tècnica que fa impossible el seu control i auditoria.  

 
 
Resposta:  
 

 
 
Pel que fa a la primera part de la reclamació, relativa 
el mètode de quantificació de la taxa, hem de partir del fet que la proposta que se sotmet a 
aprovació definitiva compleix amb les estipulacions aplicables a la matèria, concretament el que 

los acuerdos de establecimiento de tasas 
por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, o para financiar 
total o parcialmente los nuevos servicios, deberán adoptarse a la vista de informes técnico-
económicos en los que se ponga de manifiesto el valor de mercado o la previsible cobertura del 
coste de aquellos, respectivamente. Dicho informe se incorporará al expediente para la 
adopción del correspondiente acuerdo pora una memòria 
econòmica en la que queda justificada la quantia de 

a particulars de béns adquirits per comerç electrònic. 
 

és el corol·lari de tot el procediment seguit per a 

banda, el valor d ment, valoració que es fa des de 
criteris de prudència t 

aprofitament, en funció del seu aprofitament.  
 

ingressos 
bruts facturats, una vegada exclosos els obtinguts de facturacions als establiments comercials 
o modalitat B2B (business to business) i punts de recollida. Amb independència de la subjecció 
o no de la 

rdenança fiscal, de forma que resultarà irrellevant aquesta 
circumstància, per quant la qüestió decisiva serà la delimitació objectiva i subjectiva del fet 

rellevan
dels subjectes passius de la taxa, sense perdre de vista que la memòria tècnic-econòmic 

comuniquin per part dels obligats tributaris.  
 
La fórmula establerta incorpora la suficient predeterminació, ja que permet de forma directa 

estableixen els criteris per a la determinació de la base imposable, base liquidable i càlcul de la 
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e, si la realitat així ho aconsella, es pugui 
actualitzar i modificar alguns dels paràmetres emprats en la fórmula de càlcul, a través de les 
successives modificaci  
 
Sobre la relació entre intensitat i nivell de facturació, ens hem de remetre aquí al que es diu a 

I pel que fa a la denúncia de manca 
 

-econòmic, donant compliment 
així mateix als requeriments de proporcionalitat i transparència.  
 
En segon lloc, es fa referència a una pretesa doble imposició amb la taxa existent 

de manifestacions diferents del fet imposable de la taxa: mentre que en el cas de el seu 
fet imposable és 

, en aquesta nova ordenança el fet imposable està 
constituït per l'aprofitament especial del domini públic per part de les empreses que actuen al 
mercat com operadors postals, que realitzen la càrrega i descàrrega a la via pública, mitjançant 

mb la finalitat de distribuir directament els béns adquirits a 
través de comerç electrònic a destins finals indicats pels consumidors. Per tant, mentre en un 

activitat diferenciada (element objectiu del fet imposable), realitzat per uns determinats 
subjectes (element subjectiu) i sense vincular-

Per tant, no cal abundar sobre la inexist
imposició entre aquestes dues figures. 

ja que suposa el establiment de càrregues administratives innecessàries o accessòries.  
 

 
precisament simplificar les càrregues administratives, sol·licitant la informació exclusivament 
necessària per a la gestió del tribut. En aquesta línia, es preveu la creació d
municipal de punts de recollida, que permetrà a partir de la informació proporcionada pels 
subjectes passius, alleugerir i agilitzar la gestió de la taxa i el compliment de les obligacions 
formals. 
 
 
Add dues al·legacions addicionals: 
 
III. S
innecessària; i es genera un risc de sobrecàrrega fiscal. 
 
Resposta:  
 

següents motius. 
 

realitat:  
 destinar, preferentment, a finançar actuacions 
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orientades a l'enfortiment del comerç de proximitat i serveis minoristes a la ciutat de Barcelona, 
resulta 

opció de la mesura ha de revertir positivament en el model de comerç de la ciutat.  
 
En segon lloc, la presumpta innecessarietat de la taxa correspondrà determinar-la al Plenari del 
Consell Municipal, que com a dipositari del mandat democràtic és qui ostenta la prerrogativa 

. 
 
Sobre el risc de sobrecàrrega fiscal, hem de tenir present que la necessària coordinació entre 
diferents administracions i les previsions de la Llei Orgànica 8/1980, de 22 setembre, de 
Finançament de les Comunitat Autònomes 
mateixa matèria imposable, sense oblidar que precisament aquesta taxa resulta un mandat 

e la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de 
comerç, serveis i fires. 
 
 
IV. Se sol·

 
 
Resposta:  
 
Es  
 

dels operadors postals que no hagin realitzat la seva inscripció en el registre administratiu 
corresponent.  

registrats, sinó precisament aquelles que efectivament realitzen aquesta activitat, amb 
e, que en cap cas és constitutiva.  

 

subjectes passius de les taxes, qui gaudeixi, utilitzi o aprofiti especialment el domini públic local 
en benefici particular

en els casos així establerts- o bé la inscripció en registres 
administratius, com el cas que ens ocupa. 
  
 
 
Asociación Española del Express y de la carga aérea internacional  AECI (5). 
 
I. constitucional 
principis de necessitat, proporcionalitat i eficiència.  
 
Resposta: 
 
Es desestima.  
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La norma resulta conforme amb les potestats tributàries, de caràcter derivat, de les que disposa 

un aprofitament especial o privatiu del domini públic local. Aquesta circumstància és la 
d
crea. 
 

recordem 
que és una facultat potestativa- la corporació local pot decidir sobre quines manifestacions del 
fet imposable pot exercir el seu poder tributari, i en ús del seu limitat- marge de política fiscal, 

dins de les prescrip
-

ne aquestes modalitats com supòsits de no subjecció.  
 
En qualsevol cas, no existeix c
el fet imposable de la taxa suposa un aprofitament especial del domini públic, segons queda 

forma que dins dels seus àmbit competencials. 
 
 
I

 
 
Resposta: 
 
Es desestima.  
 

tant entre els operadors postals i els transportistes, per la delimitació subjectiva del fet 
imposable, així xistència de determinades 
exempcions.  
 

igualtat davant de la norma. 
Com ha recordat el Tribunal Constitucional, el que prohibeix aquest principi és la creació de 
situacions desiguals, artificioses o injustificades, que no es recolzin en criteris objectius i 

, tractaments diferenciats per situacions distintes, 
per existir una justificació objectiva i raonable, sempre i quan les conseqüències jurídiques 
siguin proporcionades, evitant resultats greujosos o desmesurats. 
60/2015, de 18 març (FJ 4, in fine) en el ámbito tributario, para comprobar si una determinada 
medida es respetuosa con el principio de igualdad ante la ley es preciso, en primer lugar, 
concretar que las situaciones que se pretenden comparar son iguales; en segundo término, una 
vez concretado que las situaciones son comparables, resulta precisa la existencia de una 
finalidad objetiva y razonable que legitime el trato desigual de esas situaciones iguales; y, en 
tercer lugar, que las consecuencias jurídicas a que conduce la disparidad de trato sean 
razonables, por existir una relación de proporcionalidad entre el medio empleado y la finalidad 
perseguida, evitando resultados especialmente gravosos o desmedidos    
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Doncs bé, en el supòsit  
 

- la pròpia reclamant reconeix 
que ens trobem davant 

present que la distribució de mercaderies es troba subjecta al règim fiscal establert a 
 

 
- aplicable a aquells 

operadors 
previsió leg ; previsió 

del Capítol III del Títol III del TRLHL, previsió que té la seva translació també en el cas 
dels preus públics (article 44.2 del TRLHL).  
fiscal local no és aliè a aquest limitació, ja que 

ts 
econòmiques (IAE). 

 

. Ara bé, la reclamant no fa una anàlisi ni 
tan sols succint- sobre els requisits per tal que pugui considerar-
contrari al Dret Europeu. En aquest sentit, c ha ocupat de recordar el Tribunal de 
Luxemburg (Sentència de 27 de juny de 2017, paràgraf 38)

ha de tractar-se mitjançant fons estatals; en segon lloc, la 
intervenció ha de poder afectar als intercanvis comercials entre els Estats membres; en tercer 
lloc, ha de conferir un avantatge selectiu al seu beneficiari; i en quart lloc, ha de falsejar o 
amenaçar amb falsejar la competència.  
 

enança com una 

excepcions normativament previstes, particularment del règim de minimis,  el que 
disposen  els articles 107.3 i 108.4 TFUE. 
  
 
I  
 
Resposta: 
 
Es desestima.  
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en general, y 
con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la prestación de un 
servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o 
previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 
recibida

r el coste del 
servicio o de la actividad que constituya su hecho imponible . Com es pot col·legir de la lectura 

imposa  
administrativa en règim de dret públic de competència local, però en cap sobre el fet imposable 

públic local.  
 
La det
manera- 

con carácter general, 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 tal fin, las ordenanzas fiscales podrán señalar en cada caso, atendiendo a la 
naturaleza específica de la utilización privativa o del aprovechamiento especial de que se trate, 
los criterios y parámetros que permitan definir el valor de mercado de la utilidad derivada

-econòmic que 
figura a  s emprats en aquesta quantificació.  
 
 
I

 
 
Resposta: 
 
Es desestima.  
 
El meritament de la taxa no es troba inescindiblement 

subjectes passius gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic local en benefici 
propi. 
 
 

tabliment i la unitat de mercat: la taxa suposa un obstacle a la 

econòmica. 
 
Resposta: 
 
Es desestima.  
 

a norma resulta conforme amb les 
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e habiliten a les entitats locals per a 
.  

 
No es pot buidar o sostraure, sota una pretesa vulneració, les potestats pròpies de 

ia, sense acreditar objectivament la seva 
concurrència. I sense tenir en compte que, fins i tot normes de caràcter comunitari, com ara les 
Directives en matèria de comunicacions electr , 
vinculats itament del domini públic, sobre el desplegament de xarxes de 
telecomunicacions. Dit en altres paraules, resulta reconegut per part del legislador comunitari la 

s que 
en cap cas tindran la consideració de resultar contraris a les llibertats comunitàries. 
 
 
Asociación Española de Empresas de Mensajería  AEM (6) 
 
I. Se sol·licita 

 
 
Resposta: 
 

. 
 

col·legis oficials, cambres oficials
vetllar pels interessos professionals, econòmics o veïnals quan actuïn en defensa dels que hi 
són propis.  
 

, la condició 

que podrà ser comuna per tots aquelles al·legacions que plantegin qüestions substancialment 
iguals. 
 
 
II. Es considera que existeix una clara contradicció entre la vocació de la norma i els efectes 
que produeix la mateixa  
 
Resposta: 
 
Es desestima. 
 
La delimitació dels elements bàsics del tribut es fa al seu articulat, concretament, quan es 
defineixen el fet imposable, el subjecte passiu, la base imposable i la determinació de la quota 

especialitzat i que vetlla pel compliment de l  
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local, així c
competència local que es refereixin, afectin o beneficien de forma particular als subjectes 
passius.  
 
 
III. La norma pretén adulterar els hàbits de consum dels ciutadans i resulta discriminatori que 
als ciutadans i residents a la ciutats els resulti més car les adquisicions a través de comerç 
electrònic. 
 
Resposta: 
 
Es desestima. 
 
La norma resulta conforme amb les potestats tributàries, de caràcter derivat, de les que disposa 

 
 

 que es limita a establir un tribut, en relació 
a una determinada manifestació del fet imposable de les taxes, com ocorre en altres múltiples 

estacionament regulat, x

 
 
 
IV. 

 
 
Resposta: 
 
Es desestima. 
 

 
 
 
V. La taxa provoca una càrrega fiscal excessiva i desproporcionada.  
 
Resposta: 
 
Es desestima. 
 

-
figura a A més a més, la taxa 
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pretén és precisament simplificar les càrregues administratives, sol·licitant la informació 
exclusivament necessària per a la gestió del tr
registre municipal de punts de recollida, que permetrà a partir de la informació proporcionada 
pels subjectes passius, alleugerir agilitzar la gestió de la taxa i el compliment de les obligacions 
formals. 
VI.  
 
Resposta: 
 
Es desestima. 
 

2023:  
 

 
 
Com es pot veure, els ingressos relatius a taxes per aprofitament del domini públic, es preveu 

significació anecdòtica en aquest context, ja que en el moment en què es posi en funcionament 
questa naturalesa.  

 

33 TAXES PER UTILITZACIÓ PRIV O APROF ESPEC 99.678.074,00

330 TAXA ESTACIONAMENT DE VEHICLES 44.101.174,00

33000 Taxa estacionament de vehicles (parquím.) 43.313.174,00

33001 Taxa reserva estacionament 788.000,00

331 TAXA PER ENTRADA VEHICLES 16.541.000,00

33100 Taxa per entrada vehicles (Guals) 16.541.000,00

332 TAXA UTILIT PRIV O APROF ESPECIAL EMPRES 21.082.700,00

33200 Taxa uti. priv. empreses explot. submini 21.082.700,00

333 TAXA UTILIT PRIV O APROF ESPECIAL EMPRES 1.011.900,00

33300 Taxa uti. priv. empreses explot. telecos 1.011.900,00

335 TAXA PER OCUPACIÓ LA VIA PÚBLICA TERRASS 7.149.300,00

33500 Taxa de taules i cadires (vetlladors) 3.960.800,00

33501 Taxa de quioscos i vidrieres 562.500,00

33502 Taxes d'altres ocupacions via pública 2.626.000,00

338 COMPENSACIÓ TELEFÒNICA DE ESPAÑA SA 6.268.000,00

33800 Compensació Telefònica de España SA 6.268.000,00

339 ALTRES TAXES PER UTILIZACIÓ PRIVATIVA DO 3.524.000,00

33900 Taxa utilitza. privada enllumenat públic 1.000,00

33901 Taxa utilització privada fonts ornamenta 4.000,00

33902 Taxa per serveis especials de vialitat 272.000,00

33903 Taxa per caixers automàtics 536.000,00

33904 Taxa ocupació vp per mudances 646.000,00

33905 Taxa ocupació vp per bastides 74.000,00

33906 Taxa ocupació vp per grues 243.000,00

33907 Taxa ocupació vp per reserves 748.000,00

33910 Taxa transport energia 1.000.000,00
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Organización Empresarial de Logística y Transporte  UNO (7). 
 
I. Comentaris generals: amb la proposta municipal es condiciona el desenvolupament digital de 

determinats efectes no desitjats; es lamenta especialment la idea preconcebuda del comerç 
electrònic com a factor destructiu del comerç físic. 
 
Resposta:  
 
Atès que coincideix amb la reclamació feta per Federación Catalana de Transportes de 
Barcelona  TRANSCALIT (4), Asociación de Empresas de Fabricantes y Distribuidores (8) i 
ADigital (12), ens remetem a la resposta donada sobre aquest mateix punt. 
 
 
II. 
genèrica a les operadors postals de forma il·legal, arbitrària i discriminatòria 
 
Resposta: 
 
Es desestima.  
 
Atès que coincideix amb la primera reclamació feta per AECI (5), ens remetem a la resposta 
donada sobre aquest mateix punt. 
 
 
II  de destinar-la al comerç local, de 

electrònic a la UE. 
 
Resposta: 
 
Es desestima.  
 
Tot i que en aquesta matèria regeix el principi general de no afectació dels ingressos tributaris, 

orientades a l'enfortiment del comerç de proximitat i serveis minoristes a la ciutat de Barcelona, 
 

 
La reclamant considera que, aquest compromís, constitueix una vulneració del Dret de la Unió 

reclamant no fa una anàlisi ni tan sols succint- sobre els requisits per tal que pugui considerar-

recordar el Tribunal de Luxemburg (Sentència de 27 de juny de 2017, paràgraf 38), la 



 
Gerència de Pressupostos i Hisenda
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal 
Direcció de Planificació Estratègica i Fiscalitat
Pl. Sant Miquel, 4, 6a. planta 

15 
 

107.1 del Tractat és a dir, ha de tractar-
estatals; en segon lloc, la intervenció ha de poder afectar als intercanvis comercials entre els 
Estats membres; en tercer lloc, ha de conferir un avantatge selectiu al seu beneficiari; i en quart 
lloc, ha de falsejar o amenaçar amb falsejar la competència. 

 
 

 
seva concurrència. I sense tenir en compte que, fins i tot normes de caràcter comunitari, com 

locals, v
telecomunicacions. Dit en altres paraules, resulta reconegut per part del legislador comunitari la 

spai públic, tributs que 
en cap cas tindran la consideració de resultar contraris a les llibertats comunitàries. 
 
 
IV

 innecessària.  
 
Resposta: 
 
Es desestima.  
 

precisament simplificar les càrregues administratives, sol·licitant la informació exclusivament 
necessària per a la gest
municipal de punts de recollida, que permetrà a partir de la informació proporcionada pels 
subjectes passius, alleugerir agilitzar la gestió de la taxa i el compliment de les obligacions 
formals. 
 
 

 
 
Resposta: 
 
Es desestima.  
 
En primer lloc, es fa referència a una prestesa doble imposició amb la taxa existent 

de manifestacions diferents del fet imposable de la taxa: mentre que en el 
fet imposable és 

, en aquesta nova ordenança el fet imposable està 
constituït per l'aprofitament especial del domini públic per part de les empreses que actuen al 
mercat com operadors postals, que realitzen la càrrega i descàrrega a la via pública, mitjançant 

e de vehicle, amb la finalitat de distribuir directament els béns adquirits a 
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través de comerç electrònic a destins finals indicats pels consumidors. Per tant, mentre en un 

activitat diferenciada (element objectiu del fet imposable), realitzat per uns determinats 
subjectes (element subjectiu) i sense vincular-

imposició entre aquestes dues figures. 
 
En segon lloc, resulta improcedent referir-

es diu que 
en general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la 

prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su 
conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del 
valor de la prestación recibida

cubrir el coste del servicio o de la actividad que constituya su hecho imponible . Com es pot 

activitat administrativa en règim de dret públic de competència local, però en cap sobre el fet 
pecial del 

domini públic local. 
 

com no pot 
- 

con carácter general, 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 tal fin, las ordenanzas fiscales podrán señalar en cada caso, 
atendiendo a la naturaleza específica de la utilización privativa o del aprovechamiento especial 
de que se trate, los criterios y parámetros que permitan definir el valor de mercado de la utilidad 
derivada -
econòmic que figura 
quantificació.  
 

el fet imposable de la taxa suposa un aprofitament especial del domini públic, segons queda 

 
 
 
Grup Municipal Junts per Catalunya (9) 
 
I. Se sol·licita que en base als informes l nombre o 
percentatge de desplaçaments que es preveuen disminuir stalvi d'emissions 
contaminants; i establir un mecanisme de control que estudiï el compliment dels objectius fixats 
en l'ordenança.   
 
Resposta: 
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disponibles en aquests moments, sense que els objectius de la norma fiscal es vinculin a 
igor i aplicació 

 
 
 
II. Se sol·licita que s'adopti el compromís que la recaptació anirà destinada a polítiques 
públiques de suport del comerç de proximitat. 
 
Resposta: 
 

 
 
L

ferentment, a finançar actuacions 
orientades a l'enfortiment del comerç de proximitat i serveis minoristes a la ciutat de Barcelona, 

el compromís de què la recaptació es destinarà, preferentment, a polítiques de suport del 
comerç de proximitat. 
 
 
III. Es demana aplicar una bonificació de la taxa als operadors postals que realitzin el transport 
amb vehicles que tinguin el distintiu 0 emissions, així com estudiar la possibilitat de destinar 
una part de la taxa a millorar la xarxa d'electrificació augment els punts de recarrega. 
 
Resposta: 
 
Es desestima.  
 

del fet imposable implica de per se un aprofitament especial del domini públic, amb 
independència de la tipologia de vehicles emprats per al seu exercici, així com una congestió 

 
 

res inversores privades, sense que tingui 

amb més de 700 punts de recàrrega elèctrica de turismes i motocicletes.  
 
 
IV. Es vol conèixer quins seran els criteris que s'establiran per conceptualitzar els punts de 
recollida. 
 
Resposta: 
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al Consell Tributari un informe on es s'avaluï la compatibilitat de la taxa 
amb la normativa estatal i autonòmica, que es treballi de forma coordinada amb les diferents 
administracions una estratègia coordinada i es doni compte del treball que s'ha fet.   
 
Resposta: 
 

 
 

 
 
En aquest moment no existeix cap tribut supramunicipal que afecti el mateix fet imposable de la 

mecanismes necessaris per assegurar la seva compatibilitat o incompatibilitat i, en el seu cas, 

Comunitat Autònomes.  
 

e forma coordinada entre les diferents 
Administracions implicades. 
 
 
VI. Que es doti a l lnstitut Municipal d'Hisenda del personal necessari per tal de realitzar la 
revisió i el control de les autoliquidacions i oferir assistència i assessorament als obligats 
tributaris. 
 
Resposta: 
 

 
 
La nova taxa afecta a un nombre molt limitat de subjectes passius segons les estimacions de 
la memòria tècnic econòmica, inferior a 30 subjectes- de forma que es considera que no ha de 
tenir un impacte rellevant en la gestió tributària. 

relacionar-

Administracions Públiques, de forma que el canal de relació serà telemàtic, sense necessitat 
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No obstant, amb la finalitat de donar el suport necessari a les empreses afectades que ho 
requereixin
compliment de les seves obligacions tributàries.  
  
 
VII. Es recomana no augmentar la càrrega fiscal amb la creació de noves figures tributàries, 

 
 
Resposta: 
 

 
 

subjecció es troba la distribució de béns efectuada en un punt de recollida, per tant, es potencia 
rega al domicili, com pot ser 

concertats o de conveniència, taquilles (lockers), etc.  
 
 
 
SABA Aparcamientos,SA (10), GEEVER (11) i BAMSA (13) 
 
I. Amb caràcter general i en línia , amb la que es vol 

la taxa els vehicles de mobilitat personal i les bicicletes.  
 
Resposta: 
 
Es desestima.  
 

, al seu article 2.2, incorpora una definició de vehicle, als efectes de clarificar 
als 

comerços de la ciutat amb la finalitat de ser comercialitzades en fase minorista (B2B) . 
 

uesta delimitació respon a que 

turalesa no és aliena al sistema fiscal de la ciutat de Barcelona, on es 
sharing) dels vehicles de mobilitat personal, 

bicicletes i motocicletes.  
 
 
II. a la incorporació de certs canvis, en 

la distribució feta a partir dels CDUM. 
 
Resposta: 
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Es desestima, de conformitat amb els motius explicitats a la resposta a la reclamació anterior, 
concretament es considera que existeix efectivament un aprofitament especial del domini 
públic.

III. En relació , es reiteren les anteriors peticions relatives a la 
exclusió dels VMP i les CDUM.

Resposta:

Es desestima, de conformitat amb els motius explicitats a la resposta a la reclamació primera
concretament es considera que existeix efectivament un aprofitament especial del domini 
públic.

IV. En relació 3 , es reiteren les anteriors peticions relatives a la no 
subjecció dels lliuraments efectuades des de CDUM.

Resposta:

Es desestima, de conformitat amb els motius explicitats a la resposta a la reclamació primera,
ja que resulta palès que existeix efectivament un aprofitament especial del domini públic.

V. En relació , se sol·licita una clarificació dels elements objectius de 

correspondència 

Resposta:

Es desestima, de conformitat amb els motius explicitats a la resposta a la reclamació primera 
concretament es considera que existeix efectivament un aprofitament especial del domini 
públic.

Barcelona, a la data de la signatura

Jordi Ayala Roqueta
Gerent de Pressupostos i Hisenda




