ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24
TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DEL
MUNICIPAL DE “LA BARONDA”

DOMINI PÚBLIC

DE L’ESPAI

Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.3.I) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, l'Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat, estableix la taxa per la utilització privativa del domini públic de
l’espai municipal de “la Baronda”.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa de l'espai municipal de "la
Baronda", ja sigui a través d'usos terciaris d'oficina desenvolupats per empreses o
d'utilització de les places del pàrquing, així com la prestació del servei de pàrquing pels
visitants d'aquestes.

ESPAI
A
B
C
D
E

SUPERFÍCIE ÚTIL OFICINES
182'64 m2
276'76 m2
363'86 m2
486'33 m2
884,20 m2.

Nº MÀXIM PLACES
PÀRQUING ASSIGNADES
3
4
6
8
15

PLACES PÀRQUING VISITANTS
Nº PLACES
Per als visitants de les persones físiques o jurídiques a les
que s'hagi atorgat llicència per l'ocupació dels espais A
19
a E de l'Edifici.

Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats que es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, a
favor de les quals es concedeixen les llicències o autoritzacions d’ús per gaudir de la
utilització privativa de l'espai municipal de "la Baronda", ja sigui a través d'usos d'oficina
desenvolupats per empreses o d'utilització de places del pàrquing.

199

Article 4. Responsables
1.Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin
causants d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.
2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix
l'article 33 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves
respectives participacions de les obligacions tributàries d'aquestes Entitats.
3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries
pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d'elles
solidàriament i fins al límit del valor de la quota de liquidació que se'ls hagués adjudicat.
4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d'aquelles respondran
subsidiàriament dels deutes següents:
a) Quan s'ha comès una infracció tributària simple, de l'import de la sanció.
b) Quan s'ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l'import de les obligacions
tributàries pendents en la data de cessament.
5. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment
previst a la Llei General Tributària.

Article 5. Quota tributària.
ESPAI

TAXA

IMPORT MENSUAL

oficines

fixa

15,00 €/m² útil.

places d'aparcament

fixa general

50 euros

fixa reduida*

25 euros

*En el cas que la utilització sigui de la totalitat de les places assignades als Espais A i B
(3 i 4 places respectivament) o de com a mínim 5 places d'aparcament en el cas de la
resta d'espais.
DURADA OCUPACIÓ PLANTA
PÀRQUING VISITANTS

TAXA /minut

TAXA /minuts

Del minut 1' al 60'

0,0183 €/minut

1,10 €/60 minuts

Des del minut 61' al 90'

0,0217 €/minut

0,65 €/30 minuts

Des del minut 91' al 120'

0,0250 €/minut

0,75 €/30 minuts

Des del minut 121' al 150’
A partir del minut 151'

0,0283 €/minut
0,0333 €/minut

0,85 €/30 minuts
1,00 €/30 minuts
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Article 6. Acreditament.
1. La taxa s'acreditarà quan s'iniciï la utilització privativa, moment que, a aquests efectes,
s'entén que coincideix amb el de concessió de la llicència o autorització d'ús, si la mateixa
fou sol·licitada. En el cas del servei de pàrquing per visitants, la taxa s'acreditarà en el
moment que s'efectuï l'estacionament del vehicle.
2. Quan s'ha produït l'ús privatiu regulat en aquesta Ordenança sense sol·licitar llicència o
autorització d’ús, l'acreditament de la taxa té lloc en el moment de l'inici d'aquest
aprofitament
Article 7. Període impositiu
1. Quan la utilització privativa hagi de durar menys d'un any, el període impositiu
coincidirà amb aquell determinat en la llicència o autorització municipal d’ús.
2. Quan la utilització privativa s'estengui a varis exercicis, l'acreditament de la taxa tindrà
lloc l'1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l'any natural, excepte en
els supòsits d'inici o cessament en la utilització privativa, en què s'aplicarà el previst en els
apartats següents:
a) Quan s'iniciï la utilització privativa en el primer semestre, s'abonarà en concepte de
taxa corresponent a aquell exercici la quota íntegra. Si l'inici de l'activitat té lloc en el
segon semestre de l'exercici es liquidarà la meitat de la quota anual.
b). Si se cessa la utilització privativa durant el primer semestre de l'exercici procedirà la
devolució parcial de la quota (la meitat). Si el cessament té lloc en el segon semestre, no
será procedent retornar quantitat alguna.
5. Quan no s'autoritzi la utilització privativa o per causes no imputables al subjecte passiu,
no es pugui dur a terme el mateix, procedirà la devolució de l'import satisfet.

Article 8. Règim de declaració i ingrés
1. La taxa s'exigirà en règim de liquidació.
2. La taxa liquidada per l’utilització dels Espais A,B,C,D i E es pagarà pel subjecte passiu
únicament a través de de domiciliació bancària, mitjançant l'autorització a l'Ajuntament del
càrrec mensual de les taxes.
3. La taxa liquidada pel servei d’aparcament per visitants, es pagarà pel subjecte passiu
únicament a través de domiciliació bancària, mitjançant l'autorització a l'Ajuntament del
càrrec mensual o trimestral de les taxes
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Article 9. Infraccions i sancions.
En aquesta matèria s'estarà al que disposa la Llei general tributària normativa de
desenvolupament, i a aquest efecte:
1.La manca d'ingrés del deute tributari que resulta de la liquidació correcta de la taxa dins
els terminis establerts en aquesta ordenança, constitueix infracció tributària tipificada en
l'article 191 de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l'
esmentat article.
2. La resta d'infraccions tributàries que es puguin cometre en els procediments de gestió,
inspecció i recaptació d'aquesta taxa es tipificaran i sancionaran d'acord amb el que es
preveu a la Llei general tributària i en l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i
Recaptació dels Ingressos de Dret Públic Municipals.

Article 10. Gestió per delegació.
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes
contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer
l'Administració delegada.
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius
amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades
d'aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió
Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança General de
Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la
titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que delegaren
les seves facultats en la Diputació.
Disposició final
Aquesta Ordenança Fiscal va ser aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada
el 19 de juliol de 2017. La última modificació ha estat aprovada pel Ple Municipal en data
13 de febrer de 2019 i regirà a partir de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província, mantenint-se vigent fins la seva modificació o derogació expressa.
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