
 
 

 
NORMATIVA ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL 

 
Aquesta normativa serà efectiva per a tots els alumnes incrits en qualsevol dels grups de l’EEM ofertats per part del PME 
 
1.- DURACIÓ:  Les activitats començaran amb caràcter general el primer dia del curs escolar i finalitzaran a mitjans de juny. 
De tota manera hi haurà grups que per motius de competició podran començar abans o finalitzar més tard. 
 

2.- CALENDARI: S’ajustarà al calendari escolar establert en aquest municipi. 
 
3.- INSCRIPCIONS: 
 
Per els que ja estan apuntats: Durant el mes de juny les inscripcions seran només per els participants en aquestes activitats 
els quals tindran reservada la plaça fins al 30 de juny. Els monitors faran entrega d’un full d’incripció per la temporada següent 
la qual hauran de formalitzar mitjançant la web.  
 
Per els nous: A partir del mes de juliol també per la web, tot i que s’hauran de comprovar les dades que ens facilitin aportant 
posteriorment el DNI, el número de la Seguretat social, i la domiciliació bancària. 
 
4.- PAGAMENTS I QUOTES:   

 
Els preus s’aprovaran a l’Ordenança Fiscal Municipal per la temporada en qüestió. 
 
La matrícula s’abonarà per temporada en el moment de formalitzar la inscripció i a la qual s’inclou l’assegurança d’accidents i 
la revisió mèdica. 
Els abonats a totes les instal.lacions només ompliran el full d’autortizació bancària ja que ells no han d’abonar matrícula. 
 
Els pagaments es faran de forma trimestral, de manera que el primer rebut es facturarà a primers d’octubre, el segon a 
primers de gener i el tercer a primers d’abril. En el cas de que l’activitat  hagi començat en el mes de setembre, es passarà a 
l’octubre un rebut addicional de la part d’aquest mes. 
En el cas d’activitats que siguin més de 4 hores a la setmana o el cas del futbol camp i el tennis es facturarà mensualment. 
 
5.- BAIXES DE L’ACTIVITAT :  Les baixes  s’hauran de comunicar a les oficines del Complex l’11 abans del 28 de cada mes 
perquè tinguin validesa al mes següent. No s’acceptarà cap baixa per telèfon ni pel  mes començat. 
Automàticament tots els alumnes de l’Escola Esportiva que no hagin renovat la inscripció abans del 30 de juny seran baixa 
per la temporada següent. 
Baixes temporals: Els alumnes de l’EEM que pateixin una lesió o accident en la realització de l’activitat, podran sol.licitar per 
escrit una baixa temporal a partir del mes següent d’haver-se lesionat i durant un període mínim d’un mes. S’haurà de 
certificar mitjantçant justificant mèdic que ho acrediti i mai es podrà sol.licitar pel mes en el que es faci la lesió. 

  
6.- DEVOLUCIONS DE REBUTS: Les devolucions de rebuts estaran subjectes a la normativa de Règim Intern de les 
Instal·lacions Esportives Municipals, la qual estableix que s’han d’abonar les despeses ocasionades per la devolució dels 
rebuts i que per poder accedir a les activitats s’ha d’estar al corrent del pagament de les quotes. 
 
7.- ASSEGURANÇA I REVISIÓ MÈDICA 
 
Tots els alumnes tindran dret a una assegurança d’accidents durant el temps que estigui d’alta en l’activitat de l’Escola 
Esportiva. Hauran de comunicar l’accident al personal de la instal.lació. 
 
Tots els alumnes de l’EEM, estan obligats a fer-se una revisió mèdica, la qual està inclosa a la matrícula, i el departament 
d’activitats serà l’encarregat de comunicar per escrit el dia, l´hora i lloc de realització. 
En cas de no fer-la, l’alumne causarà baixa de l’activitat corresponent, tret que presenti un certificat mèdic que doni fe del seu 
estat de salut. 
 
 
 
 
 
 
 



8.- EQUIP OFICIAL I HIGIENE PERSONAL 
 
L’equipament pels entrenaments de l’Escola, donat que les activitats estan convingudes amb els clubs esportius 
corresponents, serà la que consideri el mateix club. 
 
En quan a l’higiene personal, tots els alumnes hauran de dutxar-se i canviar-se de roba un cop finalitzada l’activitat, ja que 
aquesta actuació es considera que forma part de la pròpia activitat. 
 
9.- REUNIONS INFORMATIVES, COMUNICATS I INFORMES TÈCNICS 
 
Es realitzarà una reunió a l’ inici del curs per informar dels aspectes generals de l’actuació. 
Tanmateix, per part dels pares o tutors es pot plantejar una reunió si cal amb el grup concret i el departament d’activitats. 
Qualsevol canvi o actuació que s’hagi de produir amb els alumnes de l’EEM, es comunicarà als responsables per escrit, mai 
de forma oral. 
 
Per part del Patronat es farà entrega a tots els alumnes, al mes de Juny,  d’un butlletí tècnic com a valoració i progressió de 
l’alumne durant l’activitat.  
 
10.- TARGETES 
 
Els alumnes de l’ EEM menors de 8 anys tindran una targeta d’accés a les instal.lacions, la qual en cas de pèrdua o 
trencament s’haurà de renovar abonant el preu que s’estableix en l’Ordenança Fiscal Municipal. Aquesta targeta serà 
obligaròria per accedir a l’activitat,  per tant, es podrà denegar l’accés si no es porta. La resta  accediran mitjançant 
l’empremta digital. 
El temps d’accés  la instal·lació serà de 15’ minuts abans i de sortida 25’ minuts, en cap cas es podrà entrar o sortir passat 
aquest temps. 
 
Les targetes s’entregaran a l’inici de l’activitat  i les recollirà el monitor l’últim dia d’activitat. En cas que no es torni la targeta el 
proper curs l’haurà d’abonar. Els abonats només tindran la targeta d’abonat que els servirà per tenir accés tan com a abonats  
i com a Escola Esportiva. 
 
11.- CONVENIS AMB ENTITATS ESPORTIVES 
 
Els grups d’atletisme, gimnàstica artística i gimnàstica aeròbica ( AESAB ), handbol (Club de Handbol St. Andreu), futbol sala 
(F.S. Sant Andreu), futbol camp ( CF Sant Andreu de la Barca Agrupació ) i tennis (Club de Tennis Sant Andreu de la Barca) 
són grups amb els quals existeix un conveni de promoció esportiva amb els respectius clubs per fomentar i desenvolupar 
aquests esports. 
 
Aquests convenis, amb caràcter general,  estableixen que el PME es farà càrrec de cedir les instal.lacions esportives i 
gestionar les pistes per poder realizar l’activitat, així com  de les competicions organitzades pel Consell Esportiu del Baix 
Llobregat de les quals l’empresa es farà càrrec dels arbitratges, assegurances i instal·lacions. 
 
D’altra banda, els clubs realitzaran competicions oficials organitzades per les respectives federacions els caps de setmana, 
sempre i quant ho creguin oportú. Per tant, en aquests casos, les entitats poden exigir als alumnes una quota de soci per 
assumir part de les despeses, la llicència federativa i l’equipació reglamentària del club  per poder participar en aquestes 
competicions. Tot això serà a càrrec dels participants o del club en qüestió en cap cas serà a càrrec de l’empresa. 
 
12.- SANCIONS I ALTRES ASPECTES NO RECOLLITS EN AQUESTA NORMATIVA 
 
S’aplicarà allò que s’estableix al Reglament de Règim Intern de les Instal·lacions Esportives Municipals.  

  

 

 
 


