
 
 

 

 
 

Normativa i condicions de participació als Casals d’Estiu de Masquefa 

Inscripcions, preu i forma de pagament 

a) Les inscripcions als Casals d’Estiu de l’Ajuntament de Masquefa es realitzen per via telemàtica 
mitjançant la pàgina web. 

b) Els participants trien les setmanes que són indivisibles, i que millor s’ajusten a les seves necessitats. 
S’estableixen quotes setmanals, pels Casals d’Estiu. 

c) Els serveis complementaris són opcionals, s’ofereixen exclusivament als infants inscrits al casal, i no 
compten amb cap descompte. Hi ha la possibilitat de ser usuari fixe (ús del servei durant la setmana 
complerta del Casal) o esporàdic (ús del servei menys dies de la setmana complerta de Casal). 

d) Les places són limitades i s’assignen per ordre d’inscripció, un cop introduïdes al sistema d’inscripcions, 
fins a completar les disponibles. Tindran prioritat en l’accés: famílies monoparentals, famílies amb altres 
càrregues en l’àmbit de les cures, dones en situació de violències masclistes, dones en situació d’atur 
de llarga durada, dones de més de 52 anys, dones sense xarxa de suport.  

e) La inscripció només es farà efectiva amb el lliurament de tota la documentació, degudament      
emplenada, i un cop s’hagi realitzat el pagament de l’activitat.  

f) Els preus públics dels Casals d’Estiu estan regulats a l’Ordenança núm. 27  i aquesta aplica els següents 
descomptes, sobre la quota de Casal d’Estiu d’empadronats o escolaritzats a Masquefa: 10% de 
descompte al 2n germà inscrit, i un 15% al 3r germà inscrit. Els % de descompte s’aplicaran als germans 
participants amb la major quota a pagar. 

g) L’import d’inscripció a l’activitat de casal d’estiu (9 a 13.30h) i als serveis complementaris fixes (acollida 
matí 8-9h; menjador 13.30-15.30h; acollida tarda 13.30-17h) el cobrarà l’Ajuntament a través de 
domiciliació bancària. Es podrà escollir entre domiciliació del 100% de l’import durant la 2a quinzena 
de juny; o domiciliació del 50% de l’import durant la 2a quinzena de juny, i domiciliació del 50% restant 
a la 1a quinzena de juliol.  

h) En cas de devolució d’un rebut domiciliat, les despeses bancàries corresponents, seran a càrrec del 
subjecte passiu del preu públic. 

i) En cas d’ampliació de setmanes, un cop iniciats els casals, caldrà fer una nova inscripció que entregarà 
la directora del Casal. L’import corresponent s’haurà d’abonar a través de transferència bancària o 
ingrés al caixer automàtic, al número de compte que establirà l’ajuntament.   

j) El pagament dels serveis complementaris esporàdics s’haurà d’abonar a través de transferència bancària 
o ingrés al caixer automàtic, al número de compte que establirà l’ajuntament, abans de l’ús del servei. 
Caldrà entregar el justificant de pagament a la directora del Casal. 

k) El no pagament del preu públic comporta la baixa del servei. 

Anul·lació de l’activitat 

a) Es podrà anul•lar la inscripció al servei i tenir dret a la devolució de l’import abonat, presentant 
instància al registre d’entrada de l’Ajuntament de Masquefa, sempre i quan no s’hagi iniciat l’activitat 
sol•licitada. S’entén com a data d’inici de l’activitat, la data en que comencen els Casals d’Estiu. 

b)   Una vegada iniciada l’activitat només es tindrà dret a la devolució del 75% de l’import pagat en cas de 
baixa mèdica justificada. 



 
 

 

 
 

Anul·lació i modificació d’activitats per part de l’Ajuntament 

a) L’Ajuntament es reserva el dret d’anul·lar alguna de les activitats dels Casals d’Estiu, així com el de 
modificar algun dels aspectes previstos en elles i en la seva programació. 

Normes durant el desenvolupament de l’activitat 

a) Els participants de l’activitat hauran de respectar les normes de convivència establertes per part de 
l’equip de monitors i monitores relatives a horaris, a participar a les activitats, a normes de conducta, a 
convivència i respecte vers l’equip de monitors/es i la resta de participants. 

b) Els participants de l’activitat hauran de respectar les normatives i condicions d’ús de les instal·lacions 
on es desenvoluparan les activitats. 

c) Per normativa interna de funcionament i per garantir l’adequat desenvolupament de l’activitat, no es 
permet que els participants duguin diners, telèfons mòbils, càmeres fotogràfiques, videoconsoles, 
aparells de reproducció de música, etc. L’Ajuntament no es farà responsable,  en cap cas, de la pèrdua 
o incidències provocades en aquests efectes personals. 

d) Per garantir l’adequat desenvolupament de l’activitat, no es permeten visites per part dels familiars o 
tutors dels participants durant el desenvolupament de l’activitat. 

e) Qualsevol incompliment de les normatives establertes, pot derivar en l’expulsió del participant.  

Dades, documentació i informació per al desenvolupament de l’activitat 

a) Les dades facilitades en la inscripció es comparteixen amb l’empresa adjudicatària de la prestació del 
servei de Casals d’Estiu, per la gestió i organització de les activitats i serveis, la planificació i la 
comunicació amb les famílies dels infants participants.  

b) Per al bon desenvolupament de l’activitat, és necessari que els participants lliurin a l’empresa 
adjudicatària la documentació sol·licitada en el moment de fer la inscripció: fitxa de salut, foto carnet, 
fotocòpia targeta sanitària, DNI para/mare/tutor/a que fa la inscripció. Cal fer arribar aquesta 
documentació a l’empresa adjudicatària amb un termini màxim d’una setmana prèvia a l’inici de 
l’activitat. 

c) En la fitxa de salut cal fer constar, per part del participant, qualsevol dada significativa i d’interès, 
especialment les que fan referència a la salut: necessitat de dietes especials, possibles trastorns, etc. 

d) La documentació sol·licitada respon al que estableix el Decret 137/2000, de 10 de Juny, que regula les 
Activitats d’Educació en el Lleure per a infants i Joves menors de 18 anys. 

Assegurances i assistència mèdica 

a) Tots els participants disposaran d’una assegurança d’accidents i responsabilitat civil, tal i com preveu la 
normativa vigent. Aquesta està inclosa en el preu de l’activitat. 

b) En cas que els participants hagin de prendre medicaments, només s’administraran aquells que estiguin 
autoritzats i en la dosi indicada (mitjançant l’imprès d’autorització corresponent) pels pares, mares o 
tutors/es de l’infant o aquells que en siguin responsables, o receptats per un facultatiu mèdic. Caldrà 
lliurar els medicaments a administrar als responsables de l’activitat prèviament a l’inici de la mateixa. La 
custòdia dels medicaments anirà a càrrec dels responsables de l’activitat. L’Ajuntament i l’empresa 
adjudicatària no es fan responsables dels efectes que pugui sofrir un participant per causes 
d’automedicació. 



 
 

 

 
 

c) L’empresa adjudicatària vetllarà per l’assistència mèdica dels participants en cas de malaltia o accident. 
En cas de ser necessari, i amb la finalitat de satisfer aquesta assistència, s’efectuarà el transport d’un 
participant mitjançant el vehicle que es consideri adient. 

Interpretació i aspectes no previstos 

a) L’Ajuntament es reserva la interpretació d’aquesta normativa i condicions de participació. Així mateix, 
es reserva el dret a resoldre, de la forma que estimi oportuna, aquells aspectes no previstos en la 
mateixa. 

 


