ABONAMENTS I INSCRIPCIONS ALS SERVEIS ESPORTIUS
Abonament General Infantil (0 a 14 anys)
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. Les activitats dirigides infantils
són:
Activitats infantils sense Competició Esportiva : Psicomotricitat, preesportiu, Iniciació Esportiva, New
Dance.
Activitats Esportives amb Competició Esportiva :
Futbol sala.
Taxa

Matricula
Quota Mensual

33,00 €
23,00 €

Abonament General Jove (15 a 25 anys)
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.
Les activitats dirigides d’aquest grup d’edat són: aigua-gim, aigua-salut, ioga, matronatació, natació per a
adults, fibroteràpia aquàtica, rehabilitació aquàtica, teràpia aquàtica per l’esquena.
Taxa

Matricula
Quota Mensual

40,00 €
27,00 €

Abonament General Adult (26 a 64 anys)
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.
Les activitats dirigides d’aquest grup d’edat són: aigua-gim, aigua-salut, ioga, matronatació, natació per a
adults, fibroteràpia aquàtica, rehabilitació aquàtica, teràpia aquàtica per l’esquena.
Taxa

Matricula
Quota Mensual
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43,00 €
29,00 €

Abonament General Gent Gran (a partir de 65 anys)
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.
Les activitats dirigides d’aquest grup d’edat són: activitat física per a gent gran, aigua salut, natació gent
gran.
Taxa

Matricula
Quota Mensual

16,50 €
10,00 €

Abonament General 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 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.
Les activitats dirigides dels diferents grups d’edat són les que figuren als diferents apartats de les
modalitats d’abonament.
Taxa

Matricula
Quota Mensual

16,50 €
14,00 €

Abonament 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.
Les activitats dirigides dels diferents grups d’edat són les que figuren als diferents apartats de les
modalitats d’abonament.
Taxa

Matricula
Quota Mensual
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44,00 €
31,00 €

Abonament Complex Esportiu La Vila
Aquest tipus d’abonament dóna dret a la utilització del espais esportius i complementaris del Complex
Esportiu La Vila i la Piscina d’Estiu.
Taxa

Matricula
Quota mensual

33,00 €
27,00 €

Abonament Pàdel
Aquest tipus d’abonament dóna dret a la utilització de les pistes de pàdel del C.E. LA Vila i del Centre
Integral d’Esport i Salut, prèvia reserva.
Taxa

Matricula
Quota mensual

33,00 €
27,00 €

Abonament Pista d’Atletisme del Complex Esportiu Torrent de Llops
Aquesta modalitat d’inscripció dóna dret a la lliure utilització de la pista d’atletisme.
Taxa

Matricula
Quota mensual
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23,50 €
13,00 €

Abonament Centre Integral d’Esport i Salut (CIES)
Aquesta modalitat d’inscripció 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.
Accés de dilluns a divendres o caps de setmana
Matricula
Quota mensual de dilluns a divendres amb accés abans de les 8.00 h.
Quota mensual de dilluns a divendres amb accés abans de les 13.00 h
Quota mensual de dilluns a divendres amb accés abans de les 16.00 h
Quota mensual de dilluns a divendres amb accés abans de les 17.00 h
Quota mensual de dilluns a divendres amb accés abans de les 18.00 h
Quota mensual de dilluns a divendres amb accés abans de les 19.00 h
Quota mensual de dilluns a divendres amb accés a partir de les 19.30 h
Quota mensual de dilluns a divendres amb accés abans de les 20.00 h
Quota mensual de dilluns a divendres amb accés a qualsevol hora
Quota mensual amb accés de cap de setmana

Accés de dilluns a diumenge
Matricula
Quota mensual de dilluns a diumenge amb accés abans de les 8.00 h.
Quota mensual de dilluns a diumenge amb accés abans de les 13.00 h
Quota mensual de dilluns a diumenge amb accés abans de les 16.00 h
Quota mensual de dilluns a diumenge amb accés abans de les 17.00 h
Quota mensual de dilluns a diumenge amb accés abans de les 18.00 h
Quota mensual de dilluns a diumenge amb accés abans de les 19.00 h
Quota mensual de dilluns a diumenge amb accés abans de les 20.00 h
Quota mensual de dilluns a diumenge amb accés a qualsevol hora
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Taxa

35,00 €
32,00 €
33,00 €
34,00 €
35,00 €
38,00 €
42,00 €
37,00 €
46,00 €
49,00 €
21,00 €
Taxa

35,00 €
38,00 €
39,00 €
40,00 €
42,00 €
44,00 €
48,00 €
52,00 €
55,00 €

ENTRADA al Centre Integral d’Esport i Salut
Dona dret a l’accés al Centre Integral d’Esport i Salut.
Taxa

Entrada puntual
Entrada puntual pels abonats al CIES
fora del seu horari d’accés
Entrada puntual per una persona que
acompanyi a un abonat al CIES

20,00 €
3,00 €
6,00 €
Taxa

Reserva Individual pista de pàdel
Servei de programació wellnes amb
suport informàtic

7,00 €
21,00 €

INSCRIPCIÓNS D’ACTIVITAT DIRIGIDA
Modalitat Inscripció Activitat Dirigida Infantil sense competició esportiva
Aquest tipus de modalitat dóna dret a la participació en les activitats dirigides sense competició esportiva
adreçades a nens i nenes fins a 14 anys d’edat, a excepció de les activitats aquàtiques. Les activitats
dirigides infantils sense competició esportiva són : New Dance, psicomotricitat, preesportiu, Iniciació
Esportiva.
Taxa

Matricula Abonats als Serveis Esportius
0,00 €
Matricula No Abonats als Serveis
26,50 €
Esportius
Quota mensual per activitats amb dedicació setmanal
entre 150 i 180 minuts
Primera activitat Abonats als Serveis
0,00 €
Esportius
Segones i successives activitats
5,00 €
Abonats als Serveis Esportius
No Abonats als Serveis Esportius
19,00 €
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Modalitat Inscripció Activitat Dirigida Infantil AMB competició esportiva
Aquest tipus de modalitat dóna dret a la participació en les activitats dirigides amb competició esportiva
adreçades a nens i nenes fins a 14 anys d’edat, a excepció de les activitats aquàtiques. Les activitats
dirigides infantils amb competició esportiva són : Futbol Sala.
Taxa

Matricula Abonats als Serveis Esportius
0,00 €
Matricula No Abonats als Serveis
26,50 €
Esportius
Quota mensual per activitats amb dedicació setmanal
entre 150 i 200 minuts
Primera activitat Abonats als Serveis
6,00 €
Esportius
Segona activitat i successives Abonats
9,00 €
als Serveis Esportius
Quota mensual No Abonats als Serveis
27,00 €
Esportius

Modalitat Inscripció Activitat Dirigida per a pares o mares i fills
Aquest tipus de modalitat dóna dret a la participació en les activitats dirigides, excepte les activitats
aquàtiques, en que pel seu desenvolupament hagi de participar un nen acompanyat del seu pare a o la
seva.
Taxa

Quota mensual per cada hora de classe
Abonats als Serveis Esportius
(s’aplicarà quant sigui abonat el nen o
nena o el pare o la mare
Quota mensual No Abonats als Serveis
Esportius

6,00 €
11,00 €

Modalitat Inscripció Activitat Dirigida Joves i Adults
Aquest tipus de modalitat dóna dret a la participació en activitats dirigides, no aquàtiques, adreçades a
persones entre els 15 i els 64 anys d’edat, amb un màxim de dues hores de durada setmanals. Les activitats
dirigides d’aquest grup d’edat són: Ioga.
Taxa

Matricula Abonats als Serveis Esportius
0,00 €
Matricula No Abonats als Serveis
43,00 €
Esportius
Quota mensual per activitats amb dedicació setmanal entre 80 i 120 minuts
Primera activitat Abonats als Serveis
0,00 €
Esportius
Segona activitat i successives Abonats
12,00 €
als Serveis Esportius
No Abonats als Serveis Esportius
27,00 €
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Modalitat Inscripció Activitat Física Gent Gran
Aquest tipus de modalitat dóna dret a 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. Les activitats
dirigides d’aquest grup d’edat són: activitat física per a gent gran.
Taxa

Matricula Abonats als Serveis Esportius
0,00 €
Matricula No Abonats als Serveis
15,75 €
Esportius
Quota mensual per activitats amb dedicació setmanal entre 80 i 120 minuts
Abonats als Serveis Esportius
2,00 €
No Abonats als Serveis Esportius

9,00 €

Modalitat Inscripció Activitat Dirigida Aquàtica
Aquest tipus de modalitat dóna dret a la participació en un grup d’activitat dirigida aquàtica, excepte
cursets de natació, amb un màxim de dues sessions setmanals. Les activitats dirigides aquàtiques són:
Aigua-gim, aigua-salut, matronatació, natació per a adults i gent gran, fibroteràpia aquàtica, rehabilitació
aquàtica i Teràpia aquàtica per l’esquena.
Taxa

Matricula Abonats als Serveis Esportius
0,00 €
Matricula No Abonats als Serveis
33,00 €
Esportius
Quota mensual per activitats amb dedicació setmanal entre 90 i 100 minuts
Primera activitat Abonats als Serveis
0,00 €
Esportius
Segona activitat i successives Abonats
12,00 €
als Serveis Esportius
No Abonats als Serveis Esportius
29,00 €

Cursets de Natació Infantils, Jove, Adults i Gent Gran
Aquest tipus de modalitat dóna dret a la participació en un dels cursets de natació adreçats a
persones fins els tres anys i a partir dels 3 anys.
Taxa

Quota mensual per activitats amb dedicació setmanal entre 90 i 100 minuts

Menors de 3 anys (acompanyats d’una persona adulta)
Abonats als Serveis Esportius. (S’aplicarà quan sigui abonat el
nen o bé la persona que l’acompanyi)

35,00 €

No Abonats als Serveis Esportius

57,00 €

A partir dels 3 anys d’edat (grups de dos dies a la setmana)
Abonats als Serveis Esportius.
o Abonats als Serveis Esportius
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27,00 €
44,00 €

Servei de Medicina Esportiva
Les persones que vulguin participar en les activitats esportives dirigides han de realitzar una
revisió d’aptitud medico esportiva als Servei de Medicina Esportiva del ens gestor del servei de
conformitat amb el 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 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 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 corresponent 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 i número de col·legiat del metge que l’hagi realitzat.
Taxa

Reserva per a revisió d’aptitud física per a la pràctica de l’activitat física i esportiva.
Abonats als serveis esportius i/o esportistes
33,00 €
clubs de Martorell
No Abonats als serveis esportius
50,00 €
Reserva per a visita o consulta.
Abonats als serveis esportius
No Abonats als serveis esportius
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20,00 €
35,00 €

MANTENIMENT D’INSCRIPCIÓ
S’hi pot acollir tothom que per un període de temps no pugui gaudir dels serveis que tingui
contractats (feina, estudis, malaltia, rehabilitació, etc.). Caldrà sol·licitar-ho per escrit, explicant-ne
els motius i el temps previst de durada d’aquest període. Durant aquest període s’aplicarà una
quota del 50%.

Escola Esportiva d’ESTIU
Per 4 setmanes d’activitat.
Taxa

Abonats als Serveis
Esportius
No Abonats als Serveis
Esportius

95,00 €
125,00 €

Activitats dirigides infantils intensives d’ESTIU
Per 4 hores diàries i 4 setmanes d’activitat.
Taxa

Abonats als Serveis
Esportius
No Abonats als Serveis
Esportius

165,00 €
195,00 €

ENTRADA a Complex Esportiu La Vila i Piscina d’Estiu
Dona dret a l’accés a l’equipament a on s’hagi fet efectiu el pagament. S’aplicarà a les piscines del
C.E. La Vila i a la Piscina Municipal d’Estiu.
Taxa (Més grans de 5 anys d’edat)

Taxa ( acompanyat d’un abonat)

7,00 €
10,00 €

4,00 €
6,00€

De dilluns a divendres
Dissabtes, diumenges i festius

Utilització pista TENNIS DE PALA i FRONTÓ
Taxa

¼ d’hora d’enllumenat
elèctric

1,00 €

Utilització pista esportiva COBERTA
Taxa

Preu hora
¼ d’hora d’enllumenat elèctric
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55,00 €
1,70 €

Utilització pista esportiva DESCOBERTA
Taxa

Preu hora
¼ d’hora d’enllumenat elèctric

40,00 €
1,70 €

Utilització camp de FUTBOL
Taxa

Preu hora
¼ d’hora d’enllumenat elèctric

66,00 €
1,70 €

Utilització CARRER de la Piscina Municipal Coberta
Taxa

Preu hora

24,00 €

Utilització GIMNÀS
Taxa

Preu hora

4,00 €

Utilització CASQUET de bany
Per jornada de bany.
TAXA: 3,40 €

Utilització Armariets vestidors amb clau
Taxa

Quota Mensual

10,00 €

Taxa de reposició de clau d’armariet
TAXA: 5,00 €

Utilització pilotes d’altres esports
Taxa

Preu hora
Per pilota perduda o no retornada
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4,40 €
20,00 €

Abonaments Temporada d’Estiu d’Utilització de les Piscines Municipals
Abonament de Temporada (infantil, joves, adults, gent gran i familiar)
Aquesta modalitat d’inscripció dóna dret a la utilització de les piscines municipals en els horaris
establerts per al bany durant la temporada d’estiu.
Taxa

Abonament Infantil : Aquesta taxa
s’aplicarà als nens i nenes més grans de 5
anys i fins els 14 anys d’edat

35,00 €

Abonament Jove : Aquesta taxa
s’aplicarà a les persones amb edats
compreses entre els 15 i els 25 anys.

50,00 €

Abonament Adult : Aquesta taxa
s’aplicarà a les persones amb edats
compreses entre els 26 i els 64 anys.

75,00 €

Abonament Gent Gran : Aquesta taxa
s’aplicarà a les persones més grans de 64
anys d’edat.

25,00 €

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 altre persona
adulta, en aquets cas la persona
incorporada únicamente podrà accdir
acompanyada com a mínim d’un dels
membres menors de l’abonament familiar

100,00 €

Taxa de reemissió de carnet
Aquesta taxa s’aplicarà per la emissió d’un nou carnet.
TAXA: 4,00 €

DOCUMENTACIÓ PER MATRICULAR-SE
Per formalitzar la inscripció o l’abonament als serveis esportius del Patronat
Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones, cal presentar la documentació
següent:
En tots els casos :
- fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI) o document que acrediti
la seva identitat (Passaport o Targeta de residència)
- fotocòpia de la domiciliació bancària (Format IBAN)
- fotocòpia de la Targeta Sanitària CIP (menors de 14 anys)
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DE MEDICINA
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS MUNICIPALS

Horari: intensiu de 8 a 13 h. o partit de 9 a 12 i de 15 a 17 Preu Alumne
Horari: intensiu de 8 a 13 h. o partit de 9 a 12 i de 15 a 17 1r. Germà
Horari: intensiu de 8 a 13 h. o partit de 9 a 12 i de 15 a 17 2n. Germà
Acollida 1 hora
Acollida 2 hores
Acollida puntual 1 hora
Acollida puntual 2 hores

Taxa

138,00 €
117,00 €
110,00€
28,00 €
38,00
4,00 €
6,00 €

SERVEIS CULTURALS
Escola de Música 4 a 18 anys

Preu Públic

Matricula
Ensenyament elemental
Ensenyament mig
Sensibilització 4-5 anys
Sensibilització 6-7 anys
Ensenyament bàsic
Aprofundiment
Nivell Avançat

Escola de Música Adults

50,00 €
102,00 €
115,00 €
29,00 €
38,00 €
75,00 €
76,00 €
118,00 €
Preu Públic

Ensenyament elemental
Ensenyament adults

Escola de Ca l’Oller

105,00 €
72,00 €
Preu Públic

Matricula

40,00 €

Aula Municipal d’Idiomes
Anglès per a nens (fins a 14 anys)
Anglès per adults (majors de 14 anys)

32,00 €
42,00 €

Aula Municipal d’Arts
Art Infantil (fins a 14 anys)
Art per Adults (majors de 14 anys)

32,00 €
48,00 €

Aula Municipal de Moda
Costura i patronatge
Labors
Patchwork
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33,00 €
33,00 €
19,00 €

