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Expedient 327/22 

 

 

El Consell Tributari, en sessió de 13 d  de 2022, ha aprovat el següent informe: 

 

 

El Consell Tributari, en sessió de , 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 Hisenda sobre la modificació de l a 3.12, reguladora de 

 La sol·licitud 

de data 7 de setembre de 2022 ata del 

document de la proposta de modificació del text normatiu, i  es completà en data 21 de 

setembre de 2022 amb dels següents documents: (i) Informe tècnic-econòmic per a la 

determinació de la quantia de les taxes per aprofitament especial del domini públic, 

estacionament regulat, any 2023, i  (ii) Informe justificatiu de les propostes de modificació a 

 

 

 que realitza el Consell Tributari sobre les ordenances reguladores dels ingressos de 

dret públic, així com sobre qualsevol altra disposició de caràcter general, relativa totalment o 

parcialment als ingressos de dret públic

 

 

INFORME  

 

I.- Introducció 

 

Es sotmet a Informe del Consell tributari la modificació de  3.12, reguladora de les Taxes 

per  regulat de vehicles a la via pública, i que afecta a posició de Motius,  

als arts. 3r., 4t., 5è., 7è., a la disposició final, i a  apartats A. 5. i 6. 
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Els objectius de la modificació es relacionen en  emès per la gerent  

Urbana i la directora general de Barcelona Serveis Municipals SA. Es senyala en aquest 

informe que  general de  és el de la millora de la qualitat de  segons 

defineix el Pla de Mobilitat Urbana 2019-2024.  segons  és aconseguir un 

model de mobilitat col·lectiva més sostenible, eficient, segur, saludable i equitatiu, establint 

els objectius i les accions necessàries per a la convivència a la via pública dels diferents 

usuaris i modes de transport.  

 

Com després   té un doble objectiu, per un cantó el de caràcter fiscal, de 

retribuir ús del domini públic que es realitza amb  de vehicles i, per  

fomentar la utilització del vehicle privat de forma compatible amb  de millorar la 

qualitat de  i disminuir la contaminació. Les modificacions que ueixen afecten, 

fonamentalment, a aspectes de procediment i de gestió, mantenint els objectius i estructura de 

la disposició. 
 
II.- Sobre el procediment normatiu  

 

A) El procediment per a la modificació de les Ordenances fiscals (OOFF) haurà -se 

al que disposen els arts. 15 a 19 del Text refós de la Llei reguladora del règim local 

(TRLRHL).  ha de contenir la documentació exigida per la normativa aplicable, 

incloent-hi el preceptiu informe econòmic-financer que valori les conseqüències 

pressupostaries derivades de  de   

 

B) La recent Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), núm. 2609,  de 

30 de juny de 2022, ha establert els trets fonamentals que ha   informe 

econòmic-financer contingut a   de les OOFF  reguladores de les taxes, 

i que es poden resumir en els següents: Cost real del servei en el seu conjunt i, en el seu 

defecte, el valor de la prestació rebuda; justificació del criteris de quantificació de la quota per 

a  de les liquidacions; i explicació que justifiqui el compliment dels principis 

tributaris als que fa referència  31.1 de la CE. Pel seu cantó, la STSJC núm. 3799, de 22 

de setembre de 2021 va analitzar  reguladora de la Taxa  regulat de 

vehicles per a  2020 i va assenyalar aspectes  OF que  de modificar, 

alguns ls que afectaven a processos normatius a què es farà referència. 

 

C) Respecte a la necessitat de que  efectuat, previ a  del projecte, el tràmit de 

consulta previst a  133 de la Llei 39/2015,   del Procediment administratiu 

comú de les Administracions públiques, amb la finalitat de demanar  als subjectes i a 
















