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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15 
TAXES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL) i de conformitat amb el que 
disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’ajuntament estableix les taxes pels serveis 
d’atenció a les Persones de Martorell, que es regiran per aquesta ordenança fiscal. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable la prestació dels serveis regulats en l’annex d’aquesta Ordenança.  

Article 3. Subjecte passiu 
 
Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei general tributària, a favor 
de les quals es prestin els serveis regulats en aquesta ordenança.  
 
Article 4. Responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la 

Llei general tributària. 
 

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 
 
1. No s’aplicaran amb caràcter general exempcions, bonificacions ni reduccions per a la 

determinació del deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquests preus 
públics; excepció feta de les entitats i associacions determinades en cadascun dels annexos 
de la present ordenança. 
 

2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, als annexos d’aquesta Ordenança es contenen tarifes 
reduïdes aplicables quan els subjectes passius compleixin els requisits allà establerts.  
 

3. Amb la finalitat de facilitar l’accés als serveis de les persones que acreditin insuficiència 
econòmica per fer front als preus públics de determinats serveis recollits a la present 
ordenança, el departament de serveis socials disposa d’una dotació pressupostària destinada 
a ajuts econòmics per a persones o famílies que ho requereixin. 
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Article 6. Quota tributària i graduació 
 
1. La quota per la prestació de serveis regulats en aquesta ordenança es detalla en els seus 

annexos. 
 

2. Graduació de les tarifes. Per fomentar les activitats recollides en aquesta ordenança l’import 
de les quotes tindrà la següent graduació: 

 
a) Quan l’usuari sigui membre d’una família nombrosa o monoparental degudament 

reconegudes amb el títol corresponent, el 95% de la quota total. 
b) Quan  l’usuari tingui una discapacitat reconeguda en grau igual o superior al 65%, el 

75% de la quota de qualsevol activitat. 
c) Quan el titular de pagament d’un rebut esdevingui en situació d’atur amb dret a 

subsidi, als usuaris en situació d’alta vinculats a aquest titular de pagament se’ls 
aplicarà el 50% fins a la finalització del curs. A aquests efecte s’entendrà que per a 
totes les activitats un curs tindrà una durada de setembre a juny. 

 
A cada usuari se li aplicarà entre aquestes graduacions aquella que li resulti més avantatjosa. 
 
A aquests efectes la definició de nucli familiar respon a una concepció moderna de la família 
limitada als vincles de parentiu més estrets (relacions paternes/maternes i filials) que hi 
convisquin en un mateix domicili. Les famílies poden ser d’un o varis nuclis, segons el nombre 
d’aquests vincles. Les persones que no pertanyen al nucli es classifiquen com individus aïllats. 
Així es consideren els següents tipus de nucli: 
 

o Parelles. 
o Parelles amb fills o filles sense nucli propi constituït. 
o Pare sol, amb fills o filles sense nucli propi constituït. 
o Mare sola, amb fills o filles sense nucli propi constituït. 

 
Article 7. Acreditament i període impositiu 
 
1. Les taxes pels serveis regulades en aquesta Ordenança s’acrediten en el moment de 

sol·licitar el corresponent servei.  
 

2. Quan es tracti de serveis que s’han de dur a terme en un dia, la taxa s’acredita quan es 
presenta la sol·licitud del servei, el qual no es realitzarà sense que s’hagi efectuat el 
pagament de la taxa. 
 

3. En el cas que la sol·licitud del servei s’estengui a varis mesos, la taxa s’acreditarà amb 
caràcter previ al inici la prestació del servei i es meritarà per mesos avançats. 
 

4. Quan la sol·licitud d’inscripció als serveis s’efectuï amb data posterior al dia 1 dels mes en 
curs, el import a pagar d’aquella mensualitat serà el proporcional als dies naturals que li 
resten al mes de la quota mensual aplicable. 
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5. L’obligació de contribuir s’extingeix mitjançant sol·licitud per escrit de causar baixa com a 
usuari dels serveis i tindrà efectes el dia 1 del mes següent al de la seva presentació. 
 

6. L’obligació de contribuir també podrà extingir-se per acord de l’òrgan competent de l’ens 
gestor del servei de cancel·lar el dret d’utilització dels equipaments o dels serveis a aquelles 
persones que no compleixin les normes d’utilització establertes. 
 

7. L’incompliment de l’obligació de contribuir comportarà la suspensió dels drets d’utilització dels 
equipaments i dels serveis. 
 

8. No s’admetrà cap sol·licitud d’inscripció als serveis o de reserva d’utilització dels equipaments 
a qualsevol persona o entitat que, en el moment de formular la sol·licitud, tingui pendent de 
pagament qualsevol import a l’ens gestor del servei. 

 
Article 8. Règim de declaració i ingrés 
 
1. Un cop acreditada la taxa, l’ens gestor del servei lliurarà les liquidacions corresponents, que 

es notificaran individualment als subjectes passiu i que s’hauran de satisfer mitjançant 
domiciliació bancària. 
 

2. Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment. 
 
Article 9. Infraccions i sancions 
 
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran per allò disposat en la Llei general 
tributària i en la seva normativa de desenvolupament. 

 
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 transitòria 
 
Serveis esportius:  
 
Els abonats jove, adult, gent gran, pensionista i total amb antiguitat anterior al dia 1 d’abril de 
2011 continuaran gaudint en la seva modalitat d’abonament de la possibilitat d’accedir al CIES 
dos dies a la setmana, mentre no es donin de baixa de la modalitat d’abonament que tenien. 
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Disposició final 
 
La present ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació, en sessió del dia 
16 de novembre de 2020 i que ha quedat aprovada definitivament en data 18 de gener de 2021, 
entrarà en vigor l’1 de gener de 2021 i regirà fins la seva modificació o derogació expressa. 
 
Disposició derogatòria  
 
Queden derogades les ordenances fiscals següents: 
 
. Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de la taxa per publicitat als mitjans de comunicació 
municipals. 
. Ordenança fiscal núm. 16, reguladora de la taxa per la prestació del servei de guarderia infantil. 
. Ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la taxa per la prestació de serveis de tipus cultural o 
recreatiu. 
. Ordenança fiscal núm. 19, reguladora de la taxa per la utilització dels equipaments i dels serveis 
esportius. 
. Ordenança fiscal núm. 21, reguladora de la taxa pel servei del centre de dia per a gent gran. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Última modificació aprovada pel Ple el 19/10/05. 
Última modificació aprovada pel Ple el 20/10/08. Aprovació definitiva 01/12/08. Articles 1 i 6. 
Última modificació aprovada pel Ple el 18/10/10. Aprovació definitiva 15/12/10. Canvi “patronat” per “ens gestor del servei”. 
Última modificació aprovada pel Ple el 21/11/11. Aprovació definitiva 30/01/12. Tot el redactat. 
Última modificació aprovada pel Ple el 18/06/12. Aprovació definitiva 30/07/12. Annexos tarifes 2 i 4.  
Última modificació aprovada pel Ple el 16/12/13. Aprovació definitiva 17/02/14. Articles 5 i 6. Annexos 2, 3, 4 i 5. 
Última modificació aprovada pel Ple el 16/10/17. Aprovació definitiva 18/12/17. Annex 1. 
Última modificació aprovada pel Ple el 16/11/20. Aprovació definitiva 18/01/21. Annex 4. 
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ANNEX Nº 1 
TAXA PER PUBLICITAT ALS MITJANS DE COMUNICACIO MUNICIPALS 

 
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada en les tarifes següents: 
 
1. Butlletí municipal 

 
1 pàgina 753,36 € 
½ pàgina 417,96 € 
¼ pàgina (A contraportada 20% més) 237,36 € 
1/8 pàgina (A contraportada 20% més) 144,48 € 
1/16 pàgina (A contraportada 20% més) 77,40 € 
Contraportada 1.078,44 € 

 
2. Ràdio Martorell 91.2 FM 

 
2.1. Falques publicitàries o passis 

 
• Servei standar: 

1 mes de servei amb 1 passi diari (dill-diu-30) 116,62 € 
1 mes de servei amb 2 passis diaris (dill-diu-60) 233,23 € 
1 mes de servei amb 3 passis diaris (dill-div-60) 233,23 € 
1 mes de servei amb 4 passis diaris (dill-div-80) 268,32 € 
1 mes de servei amb 4 passis diaris (dill-diu-120) 467,50 € 

 
• Servei cap de setmana:  

1 mes amb 3 passis (diss i diug) (24)  129,00 € 
 

El preu del passi és de 3,92 € de dilluns a divendres i de 5,16 € el dissabte i el diumenge. 
 

- Totes les falques seran d’uns 30 segons per a un ús habitual. 
- S’estableix una bonificació del 10% de la tarifa per a la contractació de falques, per un 

període superior a 3 mesos. 
 

2.2. Patrocinis 
 

• Informatiu: 
Compartit                         159,96 € mensuals 
Exclusivitat  258,00 € mensuals 

 
• Magazine matinal: 

Compartit                                                      159,96 € mensuals 
Exclusivitat  258,00 € mensuals 
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• Magazine tarda: 

Compartit  159,96 € mensuals 
Exclusivitat  258,00 € mensuals 

 
• Esports (Ràdio esport)  237,36 € mensuals 

 
- Tots els programes es poden patrocinar. Els patrocinis resten subjectes als canvis que 

puguin derivar-se dels canvis a la graella de programació. 
 

2.3. Mencions 
 

5 passis setmanals 92,88 € 
10 passis setmanals 139,32 € 
15 passis setmanals 170,28 € 

 
- Per menys de 5 passis setmanals el preu unitari per menció és de 10,32€. 

 
2.4. Disposicions comunes 
 

Els contractes per a l’emissió de falques, patrocinis i mencions es podran realitzar per 1,3, 6 i 12 
mesos. 
La tarifa del cost de producció serà de 39,22 €. 
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ANNEX Nº 2 
TAXA PER LA PRESTACIO DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS MUNICIPAL 

 
 

a) Horari  de 9 a 12 i de 15 a 17 PREU ALUMNE 138,00 € al mes  
1R GERMÀ 117,00 € al mes 
2N GERMÀ 110,00 € al mes 

b) Acolliment 1 hora  PREU ALUMNE   28,00 € al mes 
c) Acolliment 2 hores  PREU ALUMNE   38,00 € al mes 
d) Acolliment puntual 1 hora PREU ALUMNE     4,00 € dia 
e) Acolliment puntual 2 hores PREU ALUMNE     6,00 € dia 
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ANNEX Nº 3 
TAXA PER LA PRESTACIO DE SERVEIS DE TIPUS CULTURAL O RECREATIU  

I LA UTILITZACIÓ D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS 
 
 
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada en les tarifes següents: 
 
A) EDICIONS  
 

- Obres editades  
 
Aquesta taxa dóna dret a l’adquisició de les obres editades amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Martorell o dels seus organismes autònoms: 
 

 Premis Vila de Martorell:        6,66 € per llibre 
 Josep Salvany i Blanch. Fotografies ( 1910-1926 ):     6,66 € per llibre 
 Ceràmica catalana del segle XVII: 63,17 € per llibre  
 Petita història de l’enrajolada:   3,25 € per llibre  
 Retallable del Convent de Caputxins :  4,33 €     
 Guia de l’Enrajolada (2010):   3,00 € 
 CD de l’edicio facsimil de la guia l’Enrajolada de 1910:  5,00 € 

 
- Catàlegs d’exposicions i certàmens  

 
Aquesta taxa dóna dret a l’adquisició de catàlegs d’exposicions i certàmens editats amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Martorell o els seus organismes autònoms: 

 
A: 3,30 € ( 0 a 10 pàgines ) 
B: 6,66 € ( 10 a 20 pàgines ) 
C: 9,96 € ( 20 a 30 pàgines ) 
D: 13,31 € ( 30 a 40 pàgines ) 

 
- Làmines de Martorell  

 
Aquesta taxa dóna dret a l’adquisició de les làmines de dibuixos del patrimoni 
arquitectònic, cultural i natural de Martorell editades per aquest ens gestor del servei: 

 Taxa per unitat:   1,08 € per làmina 

- Altres 

 Rajoletes iman: 1,34 €/unitat 
 Fireta: (reproduccions miniatures ceràmica): 0,67 €/unitat 
 Joc de xicra i mancerina: 8,62 € 
 Pot de farmàcia: 16,20 € 
 Puzzle del Pont del Diable: 6,45 €/unitat 
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B) EQUIPAMENTS CULTURALS 

- Entrada general museu 
 
Aquesta taxa dóna dret a una visita comentada a l’Enrajolada Casa-Museu Santacana o 
al museu Vicenç Ros, els itineraris urbans amb monitor, les visites monogràfiques 
comentades a monuments i altres elements del patrimoni cultural martorellenc. 

 
 Entrada per a majors de 16 anys. 3,00 € 
 Entrada per a grups de més de 15 persones. 2,00 €  

 
- Entrada combinada 

 
 Aquesta tarifa dóna dret a una de les tres visites comentades. 
 

a) Visita comentada a l’Enrajolada, Casa-Museu Santacana i al Museu Municipal Vicenç 
Ros. 
b) Visita comentada a un dels dos museus i a un itinerari urbà amb monitor. 
c) Visita comentada a un dels dos museus i una visita monogràfica comentada a un 
monument o element del patrimoni cultural martorellenc. 
 

 Entrada per a majors de 16 anys 5,00 € 
 Entrada per a grups de més de 15 persones 3,00 €  

 
- Utilització de l’auditori de la Casa de Cultura La Vila 

 
Aquesta taxa dóna dret a la utilització de l’auditori de la Casa de Cultura La Vila de 
manera eventual: 

 
 De dilluns a dijous de 10 a 13 h i 16 a 20 h. 11,30 € per hora 
 Divendres de 10 a 13 h. 22,55 € per hora 
 Divendres de 16 a 21 h .  189,17 € 
 Dissabtes i festius de 10 a 15 h. 189,17 € 
 Dissabtes i festius de 16 a 21h.  189,17 € 
 Fora de l’horari anterior (per hora o fracció). 27,66 € 

 
Aquesta taxa dóna dret a la utilització de la sala d’actes i les sales de la 2ª planta de la 
Casa de Cultura La Vila per a cursos de formació: 
 
De dilluns a dissabte ( matí i tarda ) i diumenge matí: 

 
- Fins a 10 h 75,34 € 
- Per cada fracció igual o inferior a 5 h  30,13 € 
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- Utilització del Centre Cultural 
 
Aquesta taxa dóna dret a la utilització de l’auditori, la sala de conferències i les sales 
polivalents de la 1ª i 2ª planta de manera eventual: 

 
 a) Sales: 

- De dilluns a dijous de 10 a 13 h i 16 a 20 h. 11,30 € per hora 
- Divendres de 10 a 13 h. 22,55 € per hora 
- Fora dels horaris anteriors. 22,55 € per hora 

 
b) Sala de conferències: 

- De dilluns a dissabte de 8 a 15 h i diumenges i festius matí 56,45 € 
- De dilluns a dissabte de 15 a 23 h.  56,45 € 

 
c) Auditori Joan Cererols: 

- De dilluns a diumenge 

 Matí de 10 a 15 h.  189,17 € 
 Tarda de 16 a 21 h.  189,17 € 
 A partir de les 21 h (per hora o fracció)   27,66 € 

 
La utilització de l’auditori Joan Cererols estarà destinada únicament a cerimònies. 

Aquesta taxa dóna dret a la utilització de la sala de conferències i les sales polivalents de 
la 1ª i la 2ª planta  per a cursos de formació: 

- De dilluns a dissabte ( matí i tarda ), diumenge i festius matí 
 

 Fins a 10 h  75,34 € 
 Per cada fracció igual o inferior a 5 h  30,13 € 

 
Per a usos especials del Centre Cultural, l’import d’aquesta taxa es fixarà mitjançant conveni 
entre aquest ens gestor del servei i els interessats per a cada utilització o aprofitament del Centre 
Cultural. 

 

- Utilització dels jardins de l’Enrajolada Casa-Museu Santacana 

Aquesta taxa dóna dret a la utilització dels jardins de l’Enrajolada Casa-Museu Santacana 

- De dilluns a diumenge 
 

 Matí de 10 a 15 h.  267,70 € 
 Tarda de 16 a 21 h.  267,70 € 
 A partir de les 21 h. (per hora o fracció)   27,66 € 
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- Utilització de les sales de Ca n’Oliveras 

L’import d’aquesta taxa es fixarà mitjançant conveni entre l’Ajuntament i els interessats 
per a cada utilització o aprofitament de les sales i espais de Ca n’Oliveras. 

 
- Utilització dels jardins de Ca l’Oller 

Aquesta taxa dona dret a la utilització d’aquest equipament de manera eventual d’acord 
amb aquest horari: 

- De dilluns a diumenge 
 

 Matí de 10 a 15 h.  267,70 € 
 Tarda de 16 a 21 h.  267,70 € 
 A partir de les 21 h. (per hora o fracció)   27,66 € 

 
 

- Utilització de l’auditori de Cal Nicolau 

Aquesta taxa dóna dret a la utilització d’aquest equipament de manera eventual d’acord 
amb aquest horari: 

 
- De dilluns a diumenge 

 
 Matí de 10 a 15 h.  189,17 € 
 Tarda de 16 a 21 h.  189,17 € 
 A partir de les 21 h. (per hora o fracció)   27,66 € 

 
La utilització de l’auditori de Cal Nicolau estarà destinada únicament a cerimònies. 

 
 

- Utilització del Museu Municipal Vicenç Ros 
 
Aquesta taxa dóna dret a la utilització d’aquest equipament de manera eventual d’acord 
amb aquest horari: 

 
- De dilluns a diumenge 

 
 Matí de 10 a 15 h.  267,70 € 
 Tarda de 16 a 21 h.  267,70 € 
 A partir de les 21 h. (per hora o fracció)   27,66 € 

 
La utilització del Museu Municipal Vicenç Ros estarà destinada únicament a cerimònies. 
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Exempcions i bonificacions 
 
1. Estaran exempts de taxa d’utilització dels equipaments culturals municipals que gestiona l’ens 

gestor del servei: 
a) Les entitats associatives de Martorell sense ànim de lucre que estiguin 

legalment constituïdes. Hauran d’aportar el seu NIF, el número de registre de 
l’entitat atorgat per l’organisme oficial competent i el número de registre de 
l’Ajuntament de Martorell. També quedaran exempts d’aquesta taxa els partits 
polítics. 

b) Les activitats organitzades o patrocinades per l’Ajuntament de Martorell. 
c) Les activitats escolars. 

 
Per tal d’optar a l’exempció de la present taxa caldrà fer la  presentació prèvia, a les 
oficines de l’ens gestor del servei, d’una instància adreçada al president de l’ens gestor 
del servei, adjuntant la documentació acreditativa dels requisits esmentats en l’apartat 
anterior. 

    
2. Estaran exempts de taxa d’entrada general museu: 

 
a) Els associats a les entitats associatives de Martorell sense ànim de lucre que 

estiguin legalment constituïdes. 
b) Nens fins a 12 anys, estudiants i jubilats. 
c) Membres de l’ICOM (Consell Internacional dels Museus), Associació de   

Museòlegs de Catalunya, Amics del Museus i els posseïdors del carnet El 
museu més gran de Catalunya.  

d) Amb motiu de la Fira de Primavera, el Dia Internacional dels Museus (18 de 
maig), Festa Major, Diada Nacional de Catalunya i la Festa del Roser els 
visitants dels museus.  

 
Per tal d’optar a l’exempció de la present taxa caldrà fer la  presentació a la recepció del 
museu de la documentació acreditativa dels requisits esmentats a l’apartat anterior. 
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ANNEX Nº 4 
TAXA PER LA UTILITZACIÓ DELS EQUIPAMENTS I DELS SERVEIS ESPORTIUS 

 
 
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada en les tarifes següents: 
 

1. Abonat infantil: Aquesta taxa s’aplicarà als nens i nenes fins a 14 anys d’edat i dóna dret 
a la utilització del Complex Esportiu La Vila, la piscina d’estiu, les pistes d’atletisme del 
Complex Esportiu Torrent de Llops i a la reserva de plaça en les activitats dirigides 
aplicant les taxes destinades a abonats. 
 
1.1. Inscripció 33,00 € 
1.2. Quota mensual 23,00 € 
 

2. Abonat jove: Aquesta taxa s’aplicarà a persones des dels 15 als 25 anys d’edat. Dóna 
dret a la utilització del Complex Esportiu La Vila, la piscina d’estiu, les pistes d’atletisme 
del Complex Esportiu Torrent de Llops i a la reserva de plaça en una de les activitats 
dirigides destinades a les persones del seu grup d’edat, aplicant les taxes destinades a 
abonats.  
 
2.1. Inscripció 40,00 € 
2.2. Quota mensual 27,00 € 
 

3. Abonat adult: Aquesta taxa s’aplicarà a persones a partir dels 26 anys d’edat i dóna dret 
a la utilització del Complex Esportiu La Vila, la piscina d’estiu, les pistes d’atletisme del 
Complex Esportiu Torrent de Llops i a la reserva de plaça en les activitats dirigides 
destinades a les persones del seu grup d’edat, aplicant les taxes destinades a abonats.  
 
3.1. Inscripció 43,00 € 
3.2. Quota mensual 29,00 € 
 

4. Abonat gent gran: Aquesta taxa s’aplicarà a persones més grans de 64 anys d’edat. 
Dóna dret a la utilització del Complex Esportiu La Vila, la piscina d’estiu, les pistes 
d’atletisme del Complex Esportiu Torrent de Llops, a la reserva de plaça en les activitats 
dirigides destinades a les persones del seu grup d’edat, aplicant les taxes destinades a 
abonats i a accedir dos dies a la setmana fins a les 16’00 hores al Centre Integral d’Esport 
i Salut. 
 
4.1. Inscripció 16,50 € 
4.2. Quota mensual 10,00 € 
 

5. Abonat pensionista/jubilat: Aquesta taxa s’aplicarà a persones titulars del benefici d’una 
pensió menors de 65 anys. Dóna dret a la utilització del Complex Esportiu La Vila, la 
piscina d’estiu, les pistes d’atletisme del Complex Esportiu Torrent de Llops, a la reserva 
de plaça en les activitats dirigides destinades a les persones del seu grup d’edat, aplicant 



Ajuntament de Martorell. Ordenances Fiscals 2021 
Taxes per la prestació de serveis d’atenció a les persones  

    

  

les taxes destinades a abonats i a accedir dos dies a la setmana fins a les 16’00 hores al 
Centre Integral d’Esport i Salut. 
 
5.1. Inscripció 16,50 € 
5.2. Quota mensual 14,00 € 
 

6. Abonat total: Aquesta taxa dóna dret a la utilització del Complex Esportiu La Vila, la 
piscina d’estiu, les pistes d’atletisme del Complex Esportiu Torrent de Llops, a la reserva 
de plaça en les activitats dirigides destinades a les persones del seu grup d’edat, aplicant 
les taxes destinades a abonats i a accedir dos dies a la setmana al Centre Integral 
d’Esport i Salut. 
 
6.1. Inscripció 44,00 € 
6.2. Quota mensual 31,00 € 
 

7. Abonament Complex Esportiu “La Vila”: Aquesta taxa dóna dret a la utilització dels 
espais esportius i complementaris del C.E. La Vila i la piscina d’estiu. 
 
7.1. Inscripció. 33,00 € 
7.2. Quota mensual  27,00 € 
 

8. Abonament Pàdel: Aquesta taxa dóna dret a la utilització de les pistes pàdel del C.E. La 
Vila i del Centre Integral d’Esport i Salut, prèvia reserva. 
 
8.1. Inscripció. 33,00 € 
8.2. Quota mensual  27,00 € 
 

9. Abonament Pista d’Atletisme del Complex Esportiu “Torrent de Llops”: Aquesta taxa 
dóna dret a la utilització de la pista d’atletisme del Complex Esportiu del Torrent de Llops. 
 
9.1. Inscripció  23,50 € 
9.2 Quota mensual  13,00 € 
 

10. Abonament Centre Integral d’Esport i Salut (CIES): Aquesta taxa dóna dret a l’accés al 
CIES en la franja horària seleccionada, a la participació a les activitats que s’hi realitzin, a 
la piscina d’estiu, a la pista d’atletisme de C.E. Torrent de Llops, al C.E. La Vila i a la 
reserva de plaça en una activitat dirigida aquàtica aplicant les taxes destinades a abonats. 
 
10.1. Inscripció 35,00 € 
 
10.2. Quota mensual (de dilluns a divendres amb accés abans de les:) 

10.2.1. 8.00 h. 32,00 € 
10.2.2. 13.00 h. 33,00 € 
10.2.3. 16.00 h. 34,00 € 
10.2.4. 17.00 h. 35,00 € 
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10.2.5. 18.00 h. 38,00 € 
10.2.6. 19.00 h. 42,00 € 
10.2.7. 20.00 h. 46,00 € 
10.2.8. Qualsevol hora 49,00 € 

 
10.3. Quota mensual cap de setmana a qualsevol hora 21,00 € 
 
10.4. Quota mensual accés de dilluns a divendres a partir de les 19’30 h. 37,00 € 
 
10.5. Quota mensual (de dilluns a divendres + cap de setmana amb accés abans de les:) 

10.5.1. 8.00 h. 38,00 € 
10.5.2. 13.00 h. 39,00 € 
10.5.3. 16.00 h. 40,00 € 
10.5.4. 17.00 h. 42,00 € 
10.5.5. 18.00 h. 44,00 € 
10.5.6. 19.00 h. 48,00 € 
10.5.7. 20.00 h. 52,00 € 
10.5.8. Qualsevol hora 55,00 € 

 
10.6. Entrada puntual   20,00 € 
 
10.7. Entrada puntual abonat CIES fora del seu horari 3,00 € 
 
10.8. Entrada puntual acompanyant un abonat CIES 6,00 € 
 
10.9. Reserva individual pista pàdel 7,00 € 
 
10.10. Servei programació wellness amb suport informàtic 21,00 € 
 

11. Activitat dirigida infantil sense competició esportiva: Aquesta taxa s’aplicarà per la 
participació en les activitats dirigides sense competició esportiva adreçades a nens i 
nenes fins a 14 anys d’edat, exceptuant les activitats aquàtiques. 
 
11.1.Inscripció 

11.1.1. Abonats als serveis esportius. 0,00 € 
11.1.2. No abonats als serveis esportius.  26,50 € 

 
11.2.Quota mensual (activitats amb una dedicació setmanal entre 150 i 180 minuts) 

11.2.1. Abonats als serveis esportius. 
11.2.1.1. Primera activitat 0,00 € 
11.2.1.2. Per cada nova activitat 5,00 € 

11.2.2. No abonats als serveis esportius. 19,00 € 
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12. Activitat dirigida infantil amb competició esportiva: Aquesta taxa s’aplicarà per la 
participació en activitats dirigides amb competició esportiva adreçades a nens i nenes fins 
a 14 anys d’edat, exceptuant les activitats aquàtiques. 
 
 
12.1.Inscripció 

12.1.1. Abonats als serveis esportius. 0,00 € 
12.1.2. No abonats als serveis esportius. 26,50€ 

 
12.2.Quota mensual (activitats amb una dedicació setmanal entre 150 i 200 minuts) 

12.2.1. Abonats als serveis esportius. 
12.2.1.1. Primera activitat 6,00 € 
12.2.1.2. Per cada nova activitat 9,00 € 

12.2.2. No abonats als serveis esportius. 27,00€ 
 

13.  Activitat dirigida per a pares o mares i fills: Aquesta taxa s’aplicarà per la participació 
en activitats dirigides, excepte les activitats aquàtiques, en que pel seu desenvolupament 
hagi de participar un nen acompanyat del seu pare o la seva mare. 
 
13.1.Quota mensual per cada hora de classe: 

13.1.1.Abonats als serveis esportius. (s’aplicarà quan sigui abonat el nen/a o el 
pare o la mare)  6,00 € 
13.1.2.No abonats als serveis esportius. 11,00€ 

 
14. Activitat dirigida joves i adults: Aquesta taxa s’aplicarà per la participació en activitats 

dirigides, no aquàtiques, adreçades a persones 15 a 64 anys d’edat amb un màxim de 
dues hores de durada setmanals. 
 
14.1.Inscripció 

14.1.1. Abonats als serveis esportius. 0,00 € 
14.1.2. No abonats als serveis esportius. 43,00 € 

14.2.Quota mensual (activitats amb una dedicació setmanal entre 80 i 120 minuts) 
14.2.1. Abonats als serveis esportius. 

14.2.1.1. Primera activitat 0,00 € 
14.2.1.2. Per cada nova activitat 12,00 € 

14.2.2. No abonats als serveis esportius. 27,00 € 
 

15. Activitat Física Gent Gran: Aquesta taxa s’aplicarà per la participació en activitats 
dirigides, no aquàtiques, adreçades a persones més grans de 64 anys d’edat amb un 
màxim de dues hores de durada setmanals:  
 
15.1. Inscripció 

15.1.1. Abonats als serveis esportius. 0,00 € 
15.1.2. No abonats als serveis esportius. 15, 75 € 
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15.2. Quota mensual (activitats amb una dedicació setmanal entre 80 i 120 minuts) 

15.2.1. Abonats als serveis esportius. 2,00 € 
15.2.2. No abonats als serveis esportius. 9,00 € 

 
16. Activitat dirigida aquàtica: Aquesta taxa s’aplicarà per la participació en activitats 

dirigides aquàtiques, excepte cursets de natació, amb un màxim de dues sessions 
setmanals: 
 
16.1. Inscripció 

16.1.1. Abonats als serveis esportius. 0,00 € 
16.1.2. No abonats als serveis esportius. 33,00 € 

 
Quota mensual (activitats amb una dedicació setmanal entre 90 i 100 minuts) 

16.2.1. Abonats als serveis esportius. 
16.2.1.1. Primera activitat 0,00 € 
16.2.1.2. Per cada nova activitat 12,00 € 

16.2.2. No abonats als serveis esportius. 29,00 € 
 

17. Cursets de Natació: 
 
Quota mensual (activitats amb una dedicació setmanal entre 90 i 100 minuts) 

17.1.1. Menors de 3 anys (acompanyats de una persona adulta) 
17.1.1.1. Abonats als serveis esportius. (s’aplicarà quan sigui abonat el nen o 
bé la  
 persona que l’acompanyi) 35,00 € 
17.1.1.2. No abonats als serveis esportius. 57,00 € 

 
17.1.2. A partir dels 3 anys d’edat 

17.1.2.1. Abonats als serveis esportius. 27,00 € 
17.1.2.2. No abonats als serveis esportius. 44,00 € 

 
18. Servei de medicina esportiva:  Les persones que vulguin participar en les activitats 

esportives dirigides han de realitzar una revisió d’aptitud medico esportiva al Servei de 
Medicina Esportiva del ens gestor del servei, de conformitat amb els següents criteris: 
 

 De 0 a 6 anys d’edat: A requeriment dels pares o tutors i únicament en el cas de que els 
antecedents clínics ho facin aconsellable. 
 

 7 anys d’edat: En complir els set anys d’edat és obligatori  que els nen o nena realitzi la 
revisió d’aptitud medico esportiva. 
 

 De 7 a 17 anys d’edat:  És obligatori per participar de les activitats dirigides realitzar la 
revisió d’aptitud mèdic esportiva,en el moment de donar-se d’alta, i renovar-la com a 
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mínim cada dos anys i sempre que es modifiquin les circumstàncies de l’estat de salut 
dels usuaris. 
 

 Des dels 18 anys d’edat: És obligatori per participar de les activitats dirigides realitzar la 
revisió d’aptitud mèdic esportiva,en el moment de donar-se d’alta, i renovar-la sempre 
que es modifiquin les circumstàncies de l’estat de salut dels usuaris. 

 
Tots els usuaris de les activitats dirigides resten obligats a passar la corresponent revisió 
d’aptitud mèdic esportiva quan així siguin requerits pel servei de medicina de l’esport del 
ens gestor del servei. 
 
Per gaudir d’aquest servei cal que l’usuari utilitzi l’horari programat pel servei de medicina 
de l’activitat física i de l’esport del ens gestor del servei. En el cas de no presentar-se 
haurà d’abonar integrament l’import establert del servei no utilitzat, així com l’import de la 
nova programació. 
 
En el cas de que qualsevol persona desitgi realitzar la revisió d’aptitud medico esportiva a 
qualsevol altre servei de medicina, haurà de recollir el formulari  a una de les oficines 
d’informació de l’ens gestor del servei i retornar-lo degudament emplenat (en tots els seus 
apartats), amb la signatura del metge que l’hagi realitzat. 
 
18.1. Reserva per a revisió d’aptitud física per a la pràctica de l’activitat física i esportiva 

18.1.1. Abonats als serveis esportius i/o esportistes  
 dels clubs de Martorell 33,00 € 
18.1.2. No abonats als serveis esportius. 50,00 € 

 
18.2. Reserva per a visita o consulta 

18.2.1. Abonats als serveis esportius. 20,00 € 
18.2.2. No abonats als serveis esportius. 35,00 € 

 
19. Taxa de Manteniment d’Inscripció: Aquesta taxa s’aplicarà prèvia sol·licitud de l’usuari, 

dóna dret a conservar la vigència de la inscripció, amb la renúncia voluntària i temporal a 
la utilització de les activitats i serveis. 
 
 Quota mensual: 50% de la mensualitat. 
 

20. Escola Esportiva d’Estiu: 
(4 setmanes d’activitat) 
20.1. Abonats als serveis esportius. 95,00 € 
20.2. No abonats als serveis esportius. 125,00 € 
 

21. Activitats dirigides infantils intensives d’estiu: 
(Per 4 hores diàries i 4 setmanes d’activitat) 
21.1. Abonats als serveis esportius. 165,00 € 
21.2. No abonats als serveis esportius. 195,00 € 
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22. Entrada a Complex Esportiu La Vila i Piscina d’Estiu: Aquesta taxa s’aplicarà al 

Complex Esportiu La vila i a la piscina municipal d’estiu, i dóna dret a l’accés a 
l’equipament a on s’hagi fet efectiu el pagament. 
 Més grans de 5 anys d’edat: 
22.1. De dilluns a divendres 7,00 € 
22.2. Dissabtes, diumenges i festius 10,00 € 
 
22.3 Entrada puntual acompanyat d’un abonat: 

22.3.1. De dilluns a divendres 4,00 € 
22.3.2. Dissabtes, diumenges i festius  6,00 € 

 
23. Utilització Pista de tennis de pala i frontó: 

23.1. ¼ d’hora d’enllumenat elèctric 1,00 € 
 

24. Utilització Pista Esportiva Coberta: 
24.1. Preu hora 55,00 € 
24.2. ¼ d’hora d’enllumenat elèctric 1,70 € 
 

25. Utilització Pista Esportiva Descoberta: 
25.1. Preu hora 40,00 € 
25.2. ¼ d’hora d’enllumenat elèctric 1,70 € 
 

26. Utilització Carrer de la Piscina Municipal Coberta:      24,00 € per hora. 
 

27. Utilització Camp de Futbol: 
27.1. Preu hora 66,00 € 
27.2. ¼ d’hora d’enllumenat elèctric 1,70 € 
 

28. Utilització Gimnàs:             4,00 € per hora. 
 

29. Utilització casquet de bany: Per jornada de bany:        3,40 € 
 

30. Utilització armariets vestidors amb clau (al mes)     10,00 € 
 

31. Taxa de reposició clau armariet           5,00 € 
 

32. Utilització pilotes d’altres esports: 
32.1. Preu hora 4,40 € 
32.2. Per pilota perduda o no retornada 20,00 € 
 

33. Utilització espais esportius per entitats no esportives: Es faculta al òrgan competent 
de l’ens gestor del servei per a la fixació a través de convenis dels imports a satisfer per 
les entitats sol·licitants. 
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34. Utilització espais esportius per activitats no esportives: Es faculta al òrgan competent 
de l’ens gestor del servei per a la fixació a través de convenis dels imports a satisfer per 
les persones o entitats sol·licitants. 
 

35. Utilització espais publicitaris als equipaments esportius municipals: Es faculta al 
òrgan competent de l’ens gestor del servei per a la quantificació a través de convenis dels 
imports a satisfer per les persones o entitats sol·licitants. 
 

36. Abonaments de temporada d’estiu per la utilització de les piscines municipals: 
Aquestes taxes donen dret a la utilització de les piscines municipals en els horaris 
establerts pel bany durant la temporada d’estiu i d’acord amb les condicions establertes 
per a cada tipus d’abonament: 
 
36.1. Abonament infantil: Aquesta taxa s’aplicarà als nens 
 i nenes més grans de 5 anys i fins els 14 anys d’edat   35,00 € 
36.2. Abonament jove: Aquesta taxa s’aplicarà a les persones  
 amb edats compreses entre els 15 i els 25 anys.   50,00 € 
36.3. Abonament adult: Aquesta taxa s’aplicarà a les persones 
 amb edats compreses entre els 26 i els 64 anys.   75,00 € 
36.4. Abonament gent gran: Aquesta taxa s’aplicarà a les persones  
 més grans de 64 anys d’edat.   25,00 € 
36.5. Abonament familiar: Aquesta taxa inclou tots els membres 
 de la unitat familiar, excepte els fills més grans de 18 anys 
 d’edat. Els membres adults podran ser substituïts per una 
 altra persona adulta, en aquest cas, la persona incor- 
 porada únicament podrà accedir acompanyada com a 
 mínim d’un dels membres menors de l’abonament familiar. 
 100,00 € 
 

37. Taxa de reemissió de carnet: 4,00 € 
 

38. Altres activitats organitzades amb caràcter eventual: És faculta a l’òrgan competent 
per a la quantificació de la taxa a aplicar a cadascuna d’aquelles activitats que amb 
caràcter eventual organitzi l’ens gestor del servei. 
 

39. Activitats formatives: Les activitats formatives que organitzi o co-organitzi l’ens gestor 
del servei, que per raó de les seves característiques no quedin recollides a la present 
ordenança, s’aplicaran els imports establerts pels organismes públics o federacions que 
expedeixin els certificats oficials d’assistència o titulacions a les que donin dret. 
 
 L’import de la inscripció es pagarà una sola vegada en el moment de donar-se d’alta 

com a abonat o a l’activitat desitjada. 
 Per activitats dirigides amb durada diferent a la prevista en cada taxa s’aplicarà 

l’import proporcional a la durada. 
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 L’ens gestor del servei podrà signar convenis amb entitats, per regular les condicions 
d’utilització per part d’aquestes, dels serveis i equipaments esportius municipals, 
aquests convenis hauran d’ésser aprovats l’òrgan competent. 

 
 
Exempcions  

 
Estaran exempts de la present taxa: 
 

a. L’ús dels Equipaments Esportius Municipals per a activitats organitzades o patrocinades 
per l’Ajuntament de Martorell. 
 

b. L’ús dels Equipaments Esportius Municipals per a activitats escolars. 
 

c. Les entitats esportives sense ànim de lucre que reuneixin els següents requisits, i sempre 
prèvia aprovació per part del òrgan competent de l’ens gestor dels serveis: 
 

i. L’entitat ha d’ésser de la Vila de Martorell. 
ii. L’entitat haurà d’estar degudament legalitzada, motiu pel que haurà d’aportar el 

número de registre d’entitat atorgat pel Registre d’Entitats Esportives del Consell 
Català de l’Esport, i el número de registre d’entitats del Registre de l’Ajuntament 
de Martorell. 

iii. L’entitat haurà de justificat la seva participació en les competicions oficials 
corresponents. 

 
Per tal d’optar a l’exempció de la present taxa, és imprescindible presentar a la secretaria de 
l’ens gestor del servei, una sol·licitud degudament raonada adreçada a la Presidència de l’ens 
gestor del servei, adjuntant la documentació acreditativa dels requisits esmentats. 
 
 
Amb motiu de la necessitat de realitzar la modalitat on line, s’estableix una reducció transitòria en 
un 50% de la quota tributària prevista a l’Annex 4 referent a les Activitats Esportives segons 
programació durant el període compres entre les 00.00 hores del dia 24 d’octubre de 2020 i les 
00.00 hores fins el dia 7 de novembre de 2020, així com les seves eventuals pròrrogues 
establertes per decret d’alcaldia de persistir les raons que justifiquin l’ús de l’atribució legal 
prevista a l’article 21.1.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.  
 
Amb motiu de la necessitat de realitzar la modalitat on line en el futur per raons sanitàries 
derivades del COVID-19 o per qualsevol altra emergència sanitària, també per Decret d’Alcaldia 
es podrà establir una reducció transitòria de la quota tributària en el percentatge necessari, pels 
períodes previstos i en referència als serveis gravats per l’ordenança que es determinin en 
l’esmentat decret d’alcaldia, i quan concorrin raons que justifiquin l’ús de 26 l’atribució legal 
prevista a l’article 21.1.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.  
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En el cas de les Activitats Esportives que es puguin prestar presencialment de forma restringida, 
s'aplicarà una reducció del 25%.  
 
Amb caràcter general, si l'usuari decideix renunciar a fer ús de les activitats i serveis, podrà 
suspendre la seva inscripció o abonament sense necessitat de fer cap pagament durant el 
període de suspensió i podrà activar-lo sense l'obligació de pagar la matrícula durant els 15 dies 
següents a l'obertura de les instal·lacions i la finalització de la vigència de les mesures 
extraordinàries. 


	Disposició transitòria

