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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 35
TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE LA PISTA DE PÀDEL MUNICIPAL

Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.o) 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, aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització de la pista de
pàdel municipal, que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització de la pista de pàdel municipal.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques que sol·licitin o es
beneficiïn de la utilització de la pista de pàdel municipal.
Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General
Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu,
en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que els
subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa de les reserves de la pista de pàdel per partit de 90 minuts son les següents:
Dies
Dilluns a divendres

Hores
07:30 a 16:30 h
16:30 a 24:00 h

Empadronats
6€
10 €

No empadronats
12 €
20 €

Extra llum
2€
2€
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Dissabte i diumenge
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07:30 a 16:30 h

10 €

20 €

2€

16:30 a 24:00 h

12 €

24 €

2€

SIGNAT
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2. La quantia de la taxa dels abonaments son les següents:
Abonament 10 partits
Abonament 20 partits

Empadronats
60 €
100 €

No empadronats
150 €
250 €

HORARIS:
1. L’horari utilitzable de la pista de pàdel serà de dilluns a diumenge de 07:30 a 24:00 hores en franges de
90 minuts.
2. Les franges disponibles seran les següents: 07:30 a 09:00 hores - 09:00 a 10:30 hores - 10:30 a 12:00
hores - 12:00 a 13:30 hores - 13:30 a 15:00 hores - 15:00 a 16:30 hores - 16:30 a 18:00 hores - 18:00 a
19:30 hores - 19:30 a 21:00 hores - 21:00 a 22:30 hores - 22:30 a 24:00 hores.
Article 7. Acreditament i període impositiu
1. En el supòsit de serveis de recepció singular, la taxa s’acredita quan es presenta la sol·licitud del servei,
el qual no es durà a terme sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent.
2. En el supòsit de serveis que s’estenen a varis mesos, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del
servei o la realització d’activitats a la pista de pàdel municipal.
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés
El pagament de les taxes per part dels usuaris s’efectuarà en el moment de formular la sol·licitud.a través
de l’APP de Playtomic:
a. Per a poder fer la reserva de la pista de pàdel s’haurà d’estar registrat com a usuari a la plataforma
corresponent, triant posteriorment la pista de pàdel de Torrelles de Foix, dia i franja lliure que interessa i
fent el pagament amb targeta o mitjançant l’abonament del que es disposi.
b. En cas d’utilització nocturna de les pistes, la despesa d'enllumenat serà sempre a càrrec de l'usuari i
apareixerà com a cost en el moment de la reserva.
Article 9. Infraccions i sancions
El personal municipal encarregat del cobrament de la taxa és responsable de la defraudació que es pugui
produir en l’expedició dels comprovants, amb la penalització conseqüent d’acord amb les disposicions
legals vigents.
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Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la
normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes
d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es
produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió ordinària
celebrada el dia 15 de març de 2022 i que ha quedat definitivament aprovada, entrarà en vigor al dia
següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i continuarà vigent mentre no
se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles que no s’han modificat
restaran vigents.

Vist-i-plau
L’Alcalde,
Sergi Vallès Domingo

Dono fe
La Secretària-Interventora Accidental,
Irene Bolet Jiménez
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