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INFORME TÈCNIC-ECONÒMIC PER A LA DETERMINACIÓ DE LA QUANTIA 
DE LES TAXES PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC, 

ESTACIONAMENT REGULAT, ANY 2023 

 

INTRODUCCIÓ 

cord amb la legislació vigent i, fonamentalment, amb el Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
, 

i la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de 
Modificació del Règim Legal de les Taxes Estatals i Locals i de Reordenació de les 
Prestacions Patrimonials de Caràcter Públic, -econòmic 
per a la determinació 2023, per la utilització privativa 

Estacionament de vehicles de 
tracció mecànica en les vies dels Municipis dins les zones que a tal efecte es determinin i 
amb les limitacions que poguessin establir-se. Supòsit de fet imposable recollit a l art.20, 
punt 3.u del mencionat RDL 2/2004. 

Del marc legal indicat, destaquem les següents disposicions relatives a la quantificació de 
les taxes: 

 
 

Article 19.  Elements quantitatius de les taxes: 
 
1) 

domini públic es fixarà prenent com a referència el valor de mercat 
corresponent o el de la  

2) En general i  en el paràgraf s taxes 
per la prestació r la una activitat no podrà 
excedir, en el seu conjunt, del cost real o previsible del servei o activitat que 
es tracti o, en el seu defecte, del valor de la prestació rebuda. 

3)  els costos 
directes i indirectes, inclosos els de caràcter financer, amortització de 

eu cas, els necessaris per a garantir el manteniment i 
desenvolupament raonable del servei o activitat per la prestació del qual o 

a, tot amb independència del pressupost amb 
càrrec al qual es satisfan. 

4) La quota tributaria podrà consistir en una quantitat fixa , 
determinar- s 
quantitatius que serveixin de base imposable o establir-se conjuntament per 
ambdós procediments. 
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Article 20. Memòria econòmic-financera: 

 
1) Tota una nova taxa o de modificació específica 

de les una preexistent, entre els antecedents 
i estudis previs per a la seva elaboració, una memòria economico-
financera sobre el cost o valor del recurs o activitat de que es tracti i 
sobre la justificació de la quantia de la Taxa proposada.   

 
 

la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
 

Article 24: Quota tributària 

 
1) 

a) Amb caràcter general, prenent com a referència el valor que tindria al 

afectats no fossin de domini públic. A tal fi, les ordenances fiscals podran 

ial que es tracti, els criteris i paràmetres que 
permetin definir el valor de mercat de la utilitat derivada.(...) 

2) 
una activitat no podrà 

excedir, en el seu conjunt, del cost real o previsible del servei o activitat de 
que es tracti o, en el seu defecte, del valor de la prestació rebuda.  

Per a la determinació de dit import es prendran en consideració els costos 
directes i indirectes, inclosos els de caràcter financer, amortització de 

, en el seu cas, els necessaris per a garantir el manteniment 
i un desenvolupament raonable del servei o activitat per la prestació del qual 
o reali exigeixi la taxa, amb independència del pressupost o 
organisme que el satisfagui. El manteniment i desenvolupament raonable 
del servei o activitat de que es tracti, es calcularà l pressupost 
i . 

3) La quota tributària consistirà, segons disposi la corresponent Ordenança 
Fiscal, en: 

a)  

b)  

c)  

(...) 
 

tabliment de taxes: informe tècnic-econòmic 

 

adoptar- c-econòmics on es posi de manifest el valor de 
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REFERÈNCIA AL VALOR DE MERCAT 

 s taxes previstes, per la 
utilització privativ
referència el valor que tindria en el mercat la utilitat derivada de dita utilització o 
aprofitament si els bens afectats no fossin de domini públic. 

La realitat social de la ciutat de Barcelona, de la mateixa manera que altres grans ciutats, 
demanda iniciatives que tendeixin a la reducció de la contaminació i congestió del trànsit 

promoure la utilització de vehicles de baixes emissions. Aquesta necessitat comporta que 

domini públic que aquest suposa i que genera costos socials, directes i indirectes, derivats 
de la contaminació i congestió, que han de ser degudament suportats per qui els origina. 

A la Ciutat de Barcelona, aquesta mesura va acompanyada d'altres mesures positives de 
foment de transports alternatius i de dissuasió de l'ús del vehicle privat, com ara la Zona 

circulació dels vehicles més contaminants i que és una de les mesures municipals per 
r el dret a la salut a la ciutadania. 

destinats a finançar actuacions orientades a impulsar la mobilitat sostenible.  

Real Decret Legislatiu 2/2004, 

com a referència el valor que tind
aprofitament, si els béns afectats no fossin de domini públic. A tal fi, les ordenances fiscals 
podran assenyalar en cada cas, atenent a la naturalesa específica de la utilització privativa 
o de 
el valor de mercat de la utilitat derivada. 

de vehicles de tracció mecànica en les vies del municipi, dins les zones determinades a 
-

via pública sense incloure la responsabilitat de vigilància del vehicle, que sí està inclosa en 
el di  

Aquesta diferència relativa a la vigilància no fa inadequada la presa de referència del valor 

pública, ja que 
vehicle. La responsabilitat de vigilància és secundària de la utilitat principal buscada per 

da perquè 

preferència de molts usuaris d'estacionar en la via pública regulada donat la seva proximitat 
a la destinació, la immediatesa i la facilitat d'estacionar, en comparació amb 
l'estacionament en aparcament. 
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cost que suposa la responsabilitat de vigilància és poc significativa respecte al total de 

vigilància dels vehicles estacionats. 

En conseqüència, es considera adient prendre com a referència per a valorar la utilitat 

equiparables al mateix, en el 

de destí desitjat. 

materialitza amb la tarifa 
en presentar imports diferents no lineals amb la tarifa horària. 

euros en la immensa majoria dels casos, i en 3,4 euros per als de Concessió i Gestió 

3,6 euros al 2023.  
 

uè suposa 

zona, en quant al seu primer component base, i un segon component variable, en funció 

hicles de motor. És per 
això que, en aquest casos, es preveu incrementar en 2 euros/hora. 
 
Una consideració essencial a tenir en compte és que el nivell de taxes proposat ha de 
contribuir a assolir els objectius previstos per la política de mobilitat en regular 

 

En aquest sentit, en línia amb el previst al Pla de Mobilitat Urbana 2024, orientat a les 
necessitats de mobilitat de les persones i mercaderies al municipi de Barcelona conforme 
als reptes derivats de la crisi ambiental, la crisi de salut pública i de seguretat, i la crisi 

per als vianants i sense obstacles, en concret, es fixa en relació al vehicle privat i motoritzat, 
. 

E anda amb 

equitatiu entre tots els usuaris, aquest ús rotatiu justifica per si 

 

requereix un tractament diferenciat dels supòsits de fets diferenciats. Amb aquest 
motiu, atenent als criteris manifestats per reiterada jurisprudència, les quotes tributàries 
meritades ponderen la residència del subjecte passiu reduint significativament el cost de 

efectes. 
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 a determinats col·lectius com a 
gremis i col·legis professionals i per a vehicles comercials en operacions de càrrega i 
descàrrega. Així com per a Autocars segons les diferents necessitats per zones de la 
Ciutat. 

 
 

 
 

 Reduir la congestió generada per 
 

 

 
 

 

El programa preveu la regulació de les següents places: 

 
 Núm. Places Núm. Places Núm. Places 

 previstes previstes previstes 
 01/01/2023 31/12/2023 Mitjana 2023 
    

Places per a turismes 70.636 69.503 70.069 
Places per a autocars 180 181 172 

    

TOTAL 70.816 69.684 70.241 
 

Aquestes places, respecte a turismes, en 4 trams tarifaris per a no residents, 1 
per a residents, 3 per a autocars i 1 per a AREA DUM
certes variacions per a o recàrrecs per a determinats col·lectius 
o tipus de vehicles. 

dilluns a dissabtes (no festius) AREA Blava de 9 a 20 hores 
ininterrompudament . Existeixen certes zones de no regulació 
en dissabtes. Existeixen zones especials amb regulació en diumenge. 

AREA 
divendres (no festius) per als residents i per als no residents . 
Existeixen certes zones amb regulació en dissabte (no festius) pels no residents. 

Addicionalment, es regulen al voltant de 9.800 places per vehicles en càrrega i descàrrega 
no sotmeses a tarifa. 

aproximadament 2.440 
parquímetres i mitjançant el dispositiu mòbil   

per personal de Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM), societat unipersonal de 
Barcelona, amb el corresponent nomenament de vigilant i actuant sota la 

direcció jeràrquica de la Guàrdia Urbana, amb la utilització dels mitjans humans i 
tecnològics necessaris per a la seva gestió. 



Estacionament Regulat 

Pàg. 7 

BSM incorpora un sistema de vigilància amb vehicles de control (scancar) basat en la gestió 
digital dels tiquets i amb matrícula obligatòria, que complementa el servei 
de vigilància mitjançant personal. Els vehicles circulen per la Ciutat en base a unes rutes 
predefinides i van fent lectures de matrícules successivament dels vehicles estacionats. 

 

rtades 
són les següents: 

 

 

 

 Places  Places  Places   
Hores  operatives operatives operatives  

 01/01/2023 31/12/2023 Mitjana 2023  ofertades 
      

AREA BLAVA A 1.591 1.521 1.556  4.750.794 

AREA BLAVA B 4.511 4.306 4.408  13.119.310 

Total Turismes 6.102 5.827 5.964  17.870.104 
 

     
AREA ZONA BUS A 39 36 35  151.173 

AREA ZONA BUS B 76 80 78  341.866 

AREA ZONA BUS - Font Màgica 65 65 60  17.843 

Total Autocars  180 181 172  510.882 

 

 

Zona exclusiva per a residents (AREA Verda Exclusiva) 

 Places operatives  Dies 
 Mitjana 2023  Ofertats (*) 

    

Zones Tarifa Resident 3.088  762.748 
 

(*) Dies ofertats, es refereix a dies de pagament obligatori pel total de places operatives. 

 

 

Zona no exclusiva per a residents (AREA Verda) 

 
Places  

operatives 
Places  

operatives 
Places  

operatives  Dies 

 01/01/2023 31/12/2023 Mitjana 2023  Ofertats(*) 

      

Zona Verda Tarifa Resident 61.446 60.588 61.017  15.072.642 
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Aquestes mateixes places, quan no estan ocupades per residents, poden ser ocupades per 
no residents, si bé ament amb la tarifa 
més elevada, disminueixen de forma molt significativa la disponibilitat de places per al no 
resident i resulten una ocupació per a aquests més baixa.  

 

La distribució de places per trams tarifaris i l  

 
Places  

operatives 
Places  

operatives 
Places  

operatives  Hores 

 01/01/2023 31/12/2023 Mitjana 2023  Ofertades 

      

Zona Tarifa no Resident:      

Zona Tarifa mixta A: 3.898 3.843 3.871  11.810.126 

Zona Tarifa mixta B: 57.548 56.745 51.147  169.572.437 

      

Total 61.446 60.588 61.017  181.382.563 
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RECURSOS HUMANS I MATERIALS 

 

 2023 

 
 Plantilla mitjana 

 prevista pel 2023 
  

Cap  11,0 
Encarregats 14,0 
Personal de vigilància 260,0 
Manteniment 3,5 
Recaptadors 9,0 
Atenció al Client 13,2 
Serveis Centrals Operacions  7,5 

 318,2 
 

 

 Serveis Corporatius i de Suport  : 

divisions operatives i, en conseqüència, a les diferents activitats que aquestes 
. 

Aquests serveis son els prestats per la Direcció General; les Sotsdirecció General 
-Financera, Assessoria Jurídica i Serveis Corporatius, Direcció 

de Persones, Organització i RSC; la Direcció de Sistemes de la Informació; Direcció de 
Serveis Tècnics; Direcció de Màrqueting i Comunicació; Direcció de Planificació 
Estratègica, Gestió Integrada i Seguiment de Projectes; Direcció Atenció al Client, entre 

, i el SCO (servei central operacions).  

I addicionalment, els serveis professionals contractats (jurídic, fiscal, auditoria, tècnics, 

consums i manteniment de les oficines centrals.  
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 Dipòsits: 

Distribuïts per la ciutat, el servei disposa d
vestidors per al personal, custò
instruccions al personal. 

 

 Lloguer de vehicles 

BSM disposa de 8 vehicles de control ScanCar el qual realitza el sistema de vigilància 
la gestió digital dels tiquets i matrícules dels 

vehicles estacionats. 

Addicionalment, hi ha un total de 77 motos necessàries com a suport per prestar el nou 
servei de vigilància esmentat. 

 

 Màquines Multiparquímetre: 

Per l hi ha aproximadament 2.440 
màquines distribuïdes estratègicament en les zones . 

els dispositius mòbils. 

BSM, S.A. adquireix al seu càrrec i activa al seu immobilitzat material el parc de 

seu manteniment. 

 

 Sistemes de comunicacions: 

Les comunicacions amb els 
individuals i una Central de Comunicacions. 

Emissor i Receptor de dades. 

mitjançant telefonia mòbil.  

 

 Serveis externs contractats: 

Serveis que es contracten per a completar les necessitats generades pel correcte 
funcion  i el manteniment dels equips i senyalització 
ve  
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PROPOSTA DE TAXES I PREVISIÓ D  

 

En funció dels criteris i paràmetres indicats, la proposta de taxes per a 2023, és la recollida 
 

La previsió de recaptació de taxes per al 2023, és la següent: 

 

 

 
 

 de les ordenances, , generen un 
previsió de recaptació anualitzada de 40.077 euros. 
de pressupost, ingressos derivats del recàrrec per possibles  
 
  

en euros

Mitjana Hores  Dies  % Hores Dies Tarifa Mitja Recaptació

Places Ofertades Ofertats Ocup. Pagades Pagats Hora/Dia Prevista

PLACES AREA BLAVA

Component Base :

Tarifa A 1.556 4.750.794 54,9% 2 606 650 2,50 Eur 6.516.625

Tarifa B 4.408 13.119.310 39,3% 5.154 051 2,25 Eur 11.596.616

Component Variable (etiqueta mediambiental) 1.583.124

5.964 17.870.104 43,4% 7.760.701 19.696.364

PLACES AREA VERDA (AREA VERDA NO EXCLUSIVA)

NO Resident:

Component Base :

Tarifa Mixta A 3.871 11 810.126 3,42% 403.338 3,00 Eur 1.210.013

Tarifa Mixta B 57.147 169.572.437 2,70% 4 572.100 2,75 Eur 12.573.275

Component Variable (etiqueta mediambiental) 2.306.253

Tarifa Resident 61.017 15 072 642 105,0% 15.823.032 0,20 Eur 3.164.606

61.017 4.975.438 15.823.032 19.254.147

PLACES AREA EXCLUSIVA PER A RESIDENTS (AREA VERDA EXCLUSIVA)

Tarifa Resident 3.088 762.748 107,6% 820.789 0,20 Eur 164.158

3.088 762.748 820.789 164.158

PLACES ZONA BUS (AUTOCARS)

Component Base :

ZonaBus-Blava A 35 151.173 13,1% 19.762 12,00 Eur 237.147

ZonaBus-Blava B 78 341 866 7,7% 26.303 4,00 Eur 105.211

Component Variable (etiqueta mediambiental) 66.122

113 493.039 9,3% 46.065 408.480

PLACES ZONA BUS (AUTOCARS FONT MÀGICA)

Tarifa ZonaBus-Blava Font Màgica 60 17.843 39,8% 7.101 20,00 Eur 142.025

60 17.843 7.101 142.025

PARADA D'ENCOTXAMENT/DESCONTXAMENT

Tarifa Encotxament/Descotxament 76.500

76.500

ALTRES

Anul lació Denúncies 9,00 Eur 338.810 

Altres (devolució ingressos)  (3.600)

335.210 

TOTAL PREVIST RECAPTACIÓ TAXES AREA 2023 40.076.884

TAXES AREA 2023
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ANNEX  

proposta de taxes per al 1/01/2023

 

ESTACIONAMENT REGULAT EN VIES PÚBLIQUES 
 
A. Places  Blava i Area Verda (per a no residents) 

1. Component base: 
 

1.1. Places  Blava: 
 

Area Blava A: 

Durada màxima permesa per vehicle: segons indiqui la 
senyalització Import: 2,50 euros/hora.  

Area Blava B: 

Durada màxima permesa per vehicle: segons indiqui la 
senyalització Import: 2,25 euros/hora.  

1.2.   
Area Verda A: 

Durada màxima permesa per vehicle: segons indiqui la 
senyalització Import: 3,00 euros/hora.  

Area Verda B: 

Durada màxima permesa per vehicle: segons indiqui la 
senyalització Import: 2,75 euros/hora.  

 

2. Component variable (igual per a places  Blava i Verda per a no resident): 
 

2.1. Per episodi de contaminació: 
 

al component base la quantitat de 2 euros/hora en tots els casos, excepte 
  en que excepcionalment serà de 0,0 

euros/hora. 

 

2.2 Per tipus de vehicle: 

taula, en que en les columnes hi ha la tipologia de vehicle segons la 
classificació de la Dirección General de Tráfico de vehicles segons el seu 
potencial contaminant. 

 

Eco C B 
Resta de 
vehicles 

 +0,7  +1,0  +1,25  
 

La tarifa a aplicar serà la suma dels components base i variable, amb la excepció de les 
tarifes especials, que  segons  en cada cas. 



Estacionament Regulat 

Pàg. 13 

Els components variables seran aplicables a partir de la indicació per part de 
 

 

de la Direcció General de la Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, organisme de la 
Generalitat de Catalunya que té per funció regular, vigilar, prevenir i controlar l'ambient 
atmosfèric i les seves diverses classes de contaminació.  
 

ambiental NO2 i/o PM10, aquest consistirà en una pre-alerta sense activació de 

comunicació de la seva declaració, a les 07.00 hores, conforme el previst al Protocol 
tmosfèrica  

 

 
 

 canals 
autonòmics i municipals,  mitjançant publicació, amb caràcter enunciatiu i no restrictiu, 
als següents: www.net.gencat.cat; www.areaverda.cat; https://barcelona.cat/qualitataire, 
o bé els que en el futur els puguin substituir; i, en tot cas, als ap
parquímetre corresponent a les àrees verda i blava de la ciutat mitjançant el corresponent 

facebook, Instagram, etc. i, en tot cas, aquelles que es puguin desenvolupar amb 
posterioritat o que els puguin substituir).  
 

 com a mínim, a través dels tres canals de 
comunicació següents: mitjançant comunicació al web oficial vigent previst a nivell 

canals i x

ies en que hi hagi episodi de contaminació. 
 

B.  

Targeta de resident: gratuïta. 

Durada màxima permesa per vehicle: 7 dies naturals 

1. Component base 

Import: 0,20 euro/dia o fracció,  

2. 
hagi episodi de contaminació. 

  



Estacionament Regulat 

Pàg. 14 

 
C.  

 AREA ZonaBus-Blava A: 

Durada màxima permesa per vehicle: segons indiqui la senyalització. 

 

- Etiquetes   0,00 euros/hora (bonificació del 100%). 

-  

-  

- euros/hora. 

- Sense etiqueta i Vehicles en que no sigui possible determinar el tipus de 
etiqueta: 18,00 euros/hora. 

AREA ZonaBus-Blava B: 

Durada màxima permesa per vehicle: segons indiqui la senyalització. 

cació establerta per la DGT: 

-  

-  

-  

-  

- Sense etiqueta i Vehicles en que no sigui possible determinar el tipus de 
etiqueta: 8,50 euros/hora. 

AREA ZonaBus-
 

lització. 

Import: 20,00 euros/hora. 

AREA ZonaBus-Parada breu: 

Durada màxima permesa per vehicle: segons indiqui la senyalització. 

Import: 2,50 euros per operació. 

 

D.  

Durada màxima permesa per vehicle: segons indiqui la senyalització. 

duració màxima serà de 30 minuts addicionals a allò que determini el senyal. 








