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INFORME JUSTIFICATIU DE LES PROPOSTES DE MODIFICACIÓ  
A L ORDENANÇA FISCAL 3.12 ESTACIONAMENT REGULAT, ANY 2023 

 

FONAMENT JURÍDIC 

Taxes per a 
via pública (Àrea), en endavant, OF 3.12, tal de 
vehicles de tracció mecànica de més de dues rodes en les vies públiques del municipi de 

-Presidència. 

vigent, efectua aquesta regulació amb els mitjans humans i materials organitzats a través 
de la seva societat unipersonal Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (en endavant, BSM). 

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

la Llei 8/1989  de Taxes i Preus Públics, 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, es presenten diverses modificacions a 
introduir en la vigent Ordenança Fiscal 3.12 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. 
punt 3.u del mencionat RDL 2/2004. 

Les propostes a incorporar porten compte  tal 
ia, en consonància amb el Pla de Mobilitat Urbana 2024 (en 

endavant, PMU). 

Així també, les modificacions que es proposen deriven del requerit per la sentència número 
3799 de la Sala Contenciós-administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
(secció primera), de data 22 de setembre de 2021, que resol el recurs contenciós-

l de 

Plenari del Consell Municipal de Barcelona de data 31.01.2020 publicat al Butlletí Oficial 
de la província de Barcelona en data 07.02.2020 que resol les reclamacions presentades 

 

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

 Lle
 

 
Article 19.  Elements quantitatius de las taxes: 

 
1) s taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del 

domini públic es fixarà prenent com a referència el valor de mercat 
corresponent o el de la . 
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 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s el text refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 

 
Article 24: Quota tributària 

 
1)  
especial de domini públic local es  amb les següents regles: a) 
Amb caràcter general, prenent com a referència el valor que tindria al mercat la 

utilització o aprofitament si els béns afectats no fossin 
de domini públic. A tal fi, les ordenances fiscals podran senyalar en cada cas, 
atenent a la ial 
que es tracti, els criteris i paràmetres que permetin definir el valor de mercat de 
la utilitat derivada. 

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

a) La aplicar una tarifa 

b) Una quantitat fixa , o

c) La s. 

 
Article 25:  de taxes: informe tècnic-econòmic 

 

del domini públic, o per a finançar total o parcialment els nous serveis,  
adoptar- informes tècnic-econòmics on es posi de manifest el valor de 
mercat o l ment.  

 

En conseqüència, es presenten i justifiquen a continuació les següents propostes de 
modificació:  

-  

- Registre obligatori dels vehicles no subjectes  

- contaminació 
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1.  

CONTINGUT DE LA PROPOSTA 

Pel que fa a les 1.1 , relatiu a la 
Blava i Verda (per a no residents), 

proposa eliminar les mateixes de la 
descripció del fet imposable, mantenint-se únicament les zones A i B  
 
Quedant el text, per tant, com es reprodueix: 
 

A.  

1. Component base: 

1.1. Places  Blava: 

Arrea 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.  
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. 

 

JUSTIFICACIÓ DEL CANVI 

zona C  cal que sigui eliminada 
atès que ja no existeixen aquest tipus de places, en haver estat absorbides per les 

Àrea Verda. 
 

que sigui 
eliminada atès que, fruit de les successives absorcions conseqüència de les ampliacions 

queden molt poques places que en justifiquin el seu manteniment.  
 
Amb aquesta proposta de supressió, es pretén alhora una simplificació de 
tarifari, simplificant el sistema per a una millor comprensió per part de la ciutadania. 
 
 










