
                                                                                                                                                                 

                                                                                                           
 

Normativa "Club Esport Jove" 

 
� USUARIS/ÀRIES 

� Els joves entre 12-18 anys que viuen o estudien al Prat. 
 
� LLOC DE REALITZACIÓ 

� Centre Esportiu Municipal Estruch  joves de 12 a 15 anys, encara que es podran fer 
servir puntualment altres instal·lacions esportives, en funció de les necessitats d'activitats 
programades. 
 
� Centre Esportiu Municipal Sagnier joves de 16 a 18 anys, encara que es podran fer 
servir puntualment altres instal·lacions esportives, en funció de les necessitats d’activitats 
programades 

    
� HORARIS  
L'abonament al Club Esport Jove serà del 3 d'octubre de 2022 al 9 de juny de 2023. 

� Abonament al CEM Estruch i CEM Sagnier: de dilluns a divendres de 15:00 a 18:00h. La 
sortida dels CEM’s s'haurà de fer com a màxim 30' després del final de l'horari de la modalitat 
Club Esport Jove. 
� Activitats mensuals: L'horari anirà en funció del tipus d'activitat. 
� Tallers: El lloc de realització, dies i horaris serà en funció del tipus de taller. 
 

� INSCRIPCIONS  

� Per a la gestió de la inscripció haureu de: 
Tramitar inscripció:  per internet o a les oficines de la Secció d'Esports (Plaça de la 
Vila,9).  
Abonar la quota: 22€ la temporada esportiva 2022/23.  
Lliurament d'autorització dels pares/tutors del menor, en cas dels menors de 18 anys 
(porteu-la el 1r dia d'assistència a la instal·lació).  

 
� Un cop tramitada la inscripció, els usuaris/àries tindran un carnet d'accés al CEM Estruch o 
CEM Sagnier en funció de la seva edat, personal i intransferible. És imprescindible presentar-lo 
per accedir a la instal·lació. La pèrdua d'aquest i posterior renovació tindrà un cost de 7€ 
segons les taxes municipals. 
 Els usuaris que un cop iniciada l’activitat compleixin els 16 anys seran canviats d’Instal·lació 
i caldrà que renovin el carnet sense cap tipus de cost. 
 
� Les inscripcions als tallers es faran presencialment a la Secció d’Esports (Plaça de la Vila, 
9) un cop s’hagi fet el pagament del Club Esport Jove. Aquestes activitats són exclusives per 
abonats del Club Esport Jove. La quota serà de 17€ trimestre/taller. 

 
� PREU 

� El preu de l'activitat per tota la temporada és de 22€ per abonat. Per a abonats que tramitin 
la inscripció un cop iniciat el servei, es cobrarà igualment la quota íntegra del servei. 
Aquest import no serà retornat en cas de renúncia o expulsió del servei. 

    
� ASSEGURANÇA 

� Els usuaris/àries del Club Esport Jove,  tindran una assegurança contra accidents durant 
l'horari en el que es realitzin les diferents activitats i serveis. 

 
 
 



 
� ACTIVITATS 

� Abonament al CEM Estruch (12 a 15 anys): accés a diferents espais esportius:  
Edifici de piscina:  

Zona de piscina: es disposarà de programes de natació de diferents nivells 
per als usuaris (Accés fins les 17h). 
Sala d'activitats: amb sessions dirigides per monitors especialitzats. Les 
activitats aniran variant en funció de la dinàmica d'assistència, demanda o 
funcionament. L'accés a aquest espai serà únicament els dies i horaris en què 
s'organitzi una activitat dirigida (Accés fins les 18h) 

 
� Abonament al CEM Sagnier (16 a 18 anys): accés a diferents espais esportius: 

Zona de piscina: us lliure els carrers per abonats (horari fins a les 18h). 
Sala de fitnes i sala musculació: ús lliure (horari fins a les 18h) 
Sala d’activitats: amb sessions dirigides per monitors especialitzats. Mateixes 
activitats que el “Prat Activitats” sempre que un cop hagin entrat els abonats 
generals quedin places lliures  (no hi haurà reserva prèvia) 

 
� Activitats mensuals: organitzades fora del centre esportiu i relacionades amb el medi 
natural (Survivo Race, esquí, esports nàutics, parc d’aventura, bolera, etc...). 
Algunes requeriran reunió prèvia explicativa i/o pagament d’una part del cost de l'activitat. 
 
� Tallers trimestrals prèvia inscripció i pagament (17€ trimestre/taller) 

 
    

� CONTROL  
� El director dels CEM’s té l'autoritat per fer complir l'Ordenança i comunicar a l'Ajuntament 
qualsevol incompliment d'aquesta, la sanció corresponent anirà en funció del tipus d'infracció i 
pot suposar la suspensió del dret d'ús de les instal·lacions i l'expulsió del Club Esport Jove 
temporal o permanentment. 

* S'aplicarà la mateixa Ordenança reguladora de l'ús de les instal·lacions esportives municipals, 
aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària celebrada el 6 de juny de 2005 com a criteri 
general, però s'afegeixen els aspectes específics de la Normativa del Club Esport Jove. 


