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CRITÈRIS ASSIGNACIÓ ESPAIS TEMPORADA 2019/2020 

 

El Patronat Municipal de Servei d’Atenció a les Persones de Martorell amb l’objectiu de 
fomentar la pràctica d'activitats físico-esportives, i de garantir el bon desenvolupament dels 
sistema esportiu estable dins les equipaments esportius municipals, prioritzant que la pràctica 
esportiva dins el municipi sigui per la gent de Martorell, marca un seguit de criteris a tenir 
presents per la formació dels equips en les entitats esportives. Aquests criteris es fonamenten 
a través de dues ordenances aprovades. Per una banda les bases per a l’atorgament de 
subvencions destinades a la realització d’activitats físiques i/o esportives adreçades als 
ciutadans de Martorell i per l’altre al Reglament regulador de l’ús dels equipaments esportius 
municipals. 

  

Totes les reserves d’espais seran considerades segons els següents aspectes:  

 

1. Tota utilització dels equipaments esportius municipals requereix autorització prèvia, a 

sol·licitud de la persona o entitat interessada, de la Direcció del Patronat Municipal 

d’Educació Física i Esports de Martorell o de la/es persones en qui delegui. 

 

2. Per obtenir l’autorització, la persona i/o l’entitat interessada ha de presentar sol·licitud 

per escrit, d’acord amb el model previst. Aquesta s’ha d’autoritzar segons la 

disponibilitat que tècnicament sigui possible.  

 

3. Es garantirà la continuïtat dels equips/activitats que en la temporada actual estiguin 

competint i hagin estat autoritzats amb una reserva d’espai sempre i quan compleixin 

amb els requisits exposats en aquest document. 

 

4. L’assignació d’horari i d’espai es realitzarà per equip/activitat determinat. En cap cas 

es podrà realitzar un intercanvi d’espais i /o horaris entre equips sense l’autorització de 

la Direcció del Patronat o de la/es persones en qui delegui. 

 

5. Quan la sol·licitud d’utilització no pugui ser atesa per manca de disponibilitat d’espais 

per a l’activitat sol·licitada, s’ha d’integrar en una llista d’espera per ordre de 

presentació, als efectes d’accedir en el moment que es produeixi l’oportunitat.  

 

6. Tots els equips de nova creació seran col·locats a la llista d’espera. 
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7. La inclusió en llista d’espera s’ha de comunicar a la persona o entitat interessada. Els 

criteris que s’han d’aplicar per a la gestió de les llistes d’espera són els següents:  

a. En les llistes d’espera d’usuaris individuals tenen prioritat les persones 

empadronades a Martorell envers les no empadronades. Després d’aquest 

criteri s’ha de tenir en compte l’ordre de presentació de la sol·licitud.  

b. En les llistes d’espera per a usos col·lectius tenen prioritat les entitats inscrites 

en el registre municipal d’entitats de participació ciutadana de l’Ajuntament de 

Martorell envers les no inscrites. Després d’aquest criteri es dóna preferència a 

les entitats que proposin activitats amb un major nombre de participants 

empadronats a Martorell. I per últim s’ha de tenir en compte l’ordre de 

presentació de la sol·licitud.  

 

8. Que el nombre mínim de participants sigui 10. Un equip que no arribi als mínims 

establerts, el Patronat Municipal de Servei d’Atenció a les Persones es reserva el dret 

de no adjudicar-li cap espai per la pràctica esportiva.  

 

9. Que com a mínim el 75% dels participants siguin residents a Martorell en les categories 

inferiors i el 65% en sèniors. El PMSAP prioritza la pràctica esportiva per la gent del 

municipi, tot i que es valoraran exempcions puntuals en el cas que el % de jugadors 

residents fora del municipi segons el nivell de categoria que competeixi l’equip. 

Entenent que per evitar que jugadors de Martorell marxin a altres municipis per poder 

jugar el mateix nivell. 

 

10. Les hores atorgades per equip/activitat seran les següents: 

 

a. Prebenjamí: 3 hores 

b. Benjamí: 3 hores 

c. Aleví: 3 hores 

d. Infantil: 3 hores 

e. Cadet: 3,5 hores 

f. Juvenil: 4 hores 

g. Sènior 4 hores 

 


