
NORMES REGULADORES   
DE LES ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS 

 
- INSCRIPCIÓ: 

Podrà inscriure's totes les persones, socis i no socis del poliesportiu, que 
reunisquen les condicions físiques i de nivell esportiu exigides per al curs i no  
presenten contraindicacions mèdiques per al seu desenvolupament. 
Hi haurà un termini de matrícula preferent per a socis, cada vegada que 
s'òbriga un període de matriculació. 
El període de matriculació general comença el primer dia laboral del mes 
de agosto, d'agost, per al curs 2017-2018 seria:  
- període de matriculació de socis d'1 al 5 d'agost de 2017, 
- a partir del 8 d'Agost també no socis. 

            període de preinscripció només per a alumnes que van assistir en el curs   
            anterior, per norma aquest període s'obri l'últim mes del curs. 

 
- NORMES SOBRE MATRICULACIÓ DE LES E.D.M.: 

1. La matriculació és personal i intransferible, podent-la tramitar qualsevol 
persona en el seu nom. 

2. Les places oferides tenen caràcter limitat. Les inscripcions s'atendran per 
rigorós ordre de presentació en l'oficina de les escoles esportives. 

3. Cada persona pot matricular a tots els membres de la seua unitat familiar i 
dues més d'una altra. 

4. Les matrícules per a ser efectives han de ser registrades i pagades en el 
termini d'un dia. El pagament fora de termini invalida la inscripció i 
impedeix l'assistència al curs. 

5. La matriculació és un procés administratiu que es realitza una vegada a 
l'any i que és obligatori per a tots els alumnes, realitzant-se sempre en les 
oficines del poliesportiu, i mai a través del professorat. 

6. Per motius de seguretat i imperatiu legal, no es proporcionarà als usuaris 
cap dada personal o bancari (llei de protecció de dades). Els fulls 
d'inscripció hauran de lliurar-se farcides per l'usuari pel que concerneix 
aquest tipus d'informació.  

7. Sólo Només en el cas que el curs per al qual s'haguera inscrit l'interessat no 
es poguera celebrar per causes alienes a l'usuari (sobrevingudes en 
l'organització i instal·lacions), se li retornarà l'import de la matrícula abonada per 
endavant. 

 
- NORMES SOBRE EL FUNCIONAMENT DE LES E.D.M.: 

Totes les activitats comencen el 3 d'Octubre de 2017 i finalitzen el 31 de 
Maig de 2018. 
Totes les activitats i escoles Esportives Municipals es regeixen pel calendari 
laboral escolar 2017/2018 de la Generalitat Valenciana i al calendari escolar 
local, quant als períodes vacacionals.  

1. El primer dia de classe es presentarà el justificant de pagament (fulla 
groga de la matricula) al monitor/a de l'activitat. 

2. L'accés a les sales i instal·lacions on s'imparteixen les classes, queda 
exclusivament restringit als alumnes/as i al personal del centre. No poden 
entrar acompanyants, xiquets/as, ni material no autoritzat (menjar, calçat 
inadequat, bicis, etc...) 



3. El professorat podran reservar-se el dret d'admissió d'aquells alumnes/as 
que no complisquen aquestes normes. 

4. És obligatori assistir a les activitats amb el vestuari adequat per a la 
pràctica esportiva així com una altra indumentària indispensable, com a 
tovalloles per a aparells i matalassets, calçat especial, uniformitat (si es 
requereix), i aquelles que recomane el professorat. 

5. Els usuaris hauran d'observar les indicacions del monitor/a i coordinadors, 
tant en la pràctica esportiva com en el bon ús d'instal·lacions i material 
esportiu. 

6. Els usuaris no poden canviar sense consultar de grup i horari. Han de fer-ho 
saber a la coordinació a través de l'oficina de les escoles i amb l'aprovació 
del monitor. 

7. Les faltes no comunicades i reiteres (mes de 6 en un mes), i depenent de 
l'activitat (si té llista d'espera), fan perdre la plaça immediatament i el dret 
d'inscripció en cursos i activitats posteriors, durant el període escolar vigent. 

8. El no respectar les normes d'ús de la instal·lació i els materials, així com la 
falta de consideració cap al personal del centre, serà motiu d'expulsió de la 
classe. 

 
- TARIFES I BONIFICACIONS DE LES E.D.M.: 

1. El pagament de la matrícula serà en el moment de fer la matrícula, 
mitjançant pagament amb targeta o ingrés bancari, no havent-hi reserva 
de places sense pagament, ni devolucions de les matricules pagades, 
(excepte en el supòsit 7 de l'apartat de matriculació) 

2. Les quotes mensuals es domiciliaran en rebuts quadrimestrals per 
endavant, a començament de cada quadrimestre, octubre i febrer. 

3. Les baixes voluntàries hauran de presentar-se per escrit i almenys 15 dies 
abans del cobrament dels rebuts, per a ser efectives, els rebuts cobrats 
tindran un termini de 15 dies per a la seua devolució en cas de baixa 
sobrevinguda, però els cobrats i no notificats no seran objecte de devolució. 

4. Tarifes vigents per al curs escolar 2017-18: consultar ordenança fiscal 
reguladora del preu publique de les escoles esportives municipals. 

5. Bonificacions : 
 VEÍ DE SANT JOAN. 
             Bonificació del 25% 
 SOCI: 
             Bonificació del 25% 
 PERSONES AMB DISCAPACITAT 

                                       física o psíquica igual al 65 %……………………..bonificació del 50% 
 MEMBRES DE FAMÍLIES NOMBROSES 
     bonificació del 55% 
 2 O MES MEMBRES DE LA MATEIXA UNITAT FAMILIAR (ni veïns ni socis) 
            inscrits en una activitat durant un mateix curs  
            bonificació del 25% 
 PERSONES DE LA TERCERA EDAT (JUBILATS) 
            per a realitzar activitats de manteniment físic especifique per a la seua 

condició    
  bonificació  del 100% 


