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EXPLICATIU CONCEPTES TARIFES ESPORTS 2017-2018 

 
Les següents consideracions complementen la informació de tarifes de l’Àrea Municipal 
d’Esports i el Reglament de Règim Intern al que fan referència i que es podrà consultar 

després de la seva aprovació a: www.ametllamar.cat/esports/reglament-de-regim-intern 
 

MATRÍCULES ABONAMENTS CEM LA CALA 
 
Pagament únic en efectiu o targeta bancària, vàlid mentre es mantingui continuïtat en el 

pagament d'algun tipus de quota d'abonament mensual del cem La Cala. 

 
QUOTES ABONAMENTS CEM LA CALA 
 
Universal Pre-infantil (0-2 anys): Quan es compleixen 3 anys es gira quota universal infantil si 

no es presenta baixa abans del dia 20 del mes anterior. 

Universal Infantil (3-13 anys): Quan es compleixen 14 anys es gira quota universal júnior si no 

es presenta baixa abans del dia 20 del mes anterior. 

Universal Júnior (14-20 anys): Quan es compleixen 21 anys es gira quota universal adult si no 

es presenta baixa abans del dia 20 del mes anterior. 

Universal Adult (21-64 anys): Quan es compleixen 65 anys es gira quota universal sènior si no 

es presenta baixa abans del dia 20 del mes anterior. 

Universal Sènior (>64 i pensionistes): És necessari acreditar la condició de pensionista i la 

baixa en cas de defunció per part d'un familiar (devolució justificada en cas de que no es faci). 

Familiar 2, 3 I 4: Unitat familiar de matrimoni o similar,  o pare/mare i mare/pare + fills menors 
de 31 anys empadronats en mateixa vivenda. 
 
Família Nombrosa o Monoparental: Carnet oficial acreditatiu de família nombrosa o mono-

parental. 

Atur: Full de la Tresoreria de la SS on aparegui la data de renovació de la condició d'aturat. 

Matí : De dilluns a divendres de 7 a 14 h i dissabtes i diumenges en horari d'obertura de matí. 

1 Sessió Setmanal: Dret a accés a les instal·lacions 1 dia setmanal de dilluns a diumenge no 

recuperable. 

Cap de Setmana : Des de divendres a les 14.00h  dissabte i diumenge en horari d'obertura. 

http://www.ametllamar.cat/esports/reglament-de-regim-intern
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Manteniment hivern: Quota que preserva el dret de no pagament de la matrícula en períodes 

d'absència voluntària sense dret a accés a les instal·lacions i serveis durant els mesos de juliol i 

agost. 

Manteniment Estiu 3ª edat i pensionistes: Quota que preserva el dret de no pagament de la 

matrícula en períodes d'absència voluntària sense dret a accés a les instal·lacions i serveis 

durant els mesos de juliol i agost. 

Manteniment Estiu Júnior i Adults: Quota que preserva el dret de no pagament de la matrícula 

en períodes d'absència voluntària sense dret a accés a les instal·lacions i serveis durant els 

mesos de juliol i agost. 

Baixa mèdica: Quota que preserva el dret de no pagament de la matrícula en períodes de baixa 

acreditada per un facultatiu a renovar la seva acreditació abans del dia 20 de cada mes 

posterior a la seva presentació. No dóna accés fins la presentació d'alta per facultatiu. 

Pagaments agrupats semestral I agrupat: Només aplicables a les quotes universals individuals. 
No es pot donar de baixa baix cap concepte durant el període agrupat. 
 
 
Quotes col·lectiu 1 
 

Comerç Local: Comerços i empreses present a la guia comercial; De dill a div, de 7 a 9h, de 

13.30 a 16.30h i de 20 a 22h + caps de setmana. Alta d'autònoms, contracte o certificat 

d'empresa amb durada de la relació laboral. 

Alumnes CEIP Sant Jordi: Alumnes matriculats al CEIP Sant Jordi (3-12 anys). Repetidors cal 

acreditar matrícula després dels 12 anys. 

Alumnes IES Mare de Déu de La Candelera: Alumnes matriculats al IES Mare de Déu de la 

Candelera a la ESO i Batxillerat i Cicles Formatius (12-13 anys fins 17-18 anys). Repetidors cal 

acreditar matrícula després dels 18 anys. 

Treballadors AME: Gratuïtat abonament cem (no activitats amb quota) treballadors de l'AME 

amb dedicacions de 10 hores setmanals o més i 1 familiar (cónjugue o fill menor de 18 anys). 

Personal Ambulància S.U.M.: Gratuïtat abonament cem o activitats amb quota fills 

treballadors del SUM i fills menors de 18 anys;  Full de sol·licitud amb signatura de Presidència 

o Alcaldia. 

Educació Especial: Alumnes Centre Ocupacional de L'Ametlla de Mar; llista certificada pel 

Centre Ocupacional revisable cada mes de setembre; acompanyats d'un tutor legal o monitor. 



 
Àrea Municipal d’Esports 

 

 

Promoció i Turisme: Compensació de treballs de traducció, altres prestacions a l'administració 

o premis amb mesos o períodes exempts de pagament. 

Cursetistes Natació Esportiva: Gratuïtat abonament cem per als inscrits a Natació Esportiva 

per a entrenaments addicionals . 

 
Quotes col·lectiu 2 
 

Ajuntament: Treballador/aen actiu de l'Ajuntament + cònjuge i fills menors de 18 anys; 1ª 

matrícula gratuïta; Acreditar amb còpia de contracte on es reflecteixi la durada o certificat de 

l'Ajuntament de la durada del contracte. 

Centre d'Esports El Perelló: Socis del Centre d'Esports; 1ª matrícula gratuïta;  rebut anual 

vigent del Centre d'Esports. 

Confraria de Pescadors de L'Ametlla de Mar: Socis de la Confraria + cònjuge i fills; 1ª matrícula 

gratuïta; certificat Confraria de Pescadors. 

Cossos de Seguretat: Mossos, guàrdia civil, policia local, bombers, seguretat privada, protecció 

civil + cònjuge i fills; 1ª matrícula gratuïta; carnet oficial + llibre de família. 

Personal Centres Docents: Personal i professorat de centres d'ensenyament locals; 1ª 

matrícula gratuïta; carnet docent o certificat de centre d'ensenyament de vigència i durada 

determinada de relació laboral. 

Escola Capacitació Nàutica i Pesquera: Alumnat, professorat i treballadors en actiu de la 

ECNPC; 2x1 en matrícules (presentar-se junts); carnet docent o certificat de centre 

d'ensenyament de vigència i durada determinada de relació laboral. 

Patronat Municipal d'Esports: Quota acordada pels abonats a l'extint PME que eren alta a 30 

de juny de 2010; qui es dóna de baixa d'aquesta quota no pot tornar a adherir-s'hi. 

Grup Balfegó: Treballadors en actiu del Grup Balfegó; Acreditar amb còpia de contracte on es 

reflecteixi la durada o certificat d'empresa de la durada del contracte. 
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SERVEIS 
 
SERVEIS RENOVABLES 
 
Quota VIP Cem La Cala: Taquilla personal, Reserva de bici de cicle indoor a qualsevol hora, 2 

hores mensuals de pàdel, 2 entrenaments personals i 2 sessions de power plate de 30' en 

horari de monitor de sala de fitness. 

Quota Cicle Indoor Cem La Cala: Reserva de bici de cicle indoor a qualsevol hora. 

Quota Pàdel Il·limitat Cem La Cala: Reserva i lloguer gratuït de pistes de pàdel amb 48h 

d'antelació. 

Quota Taquilla Personal Cem La Cala: Mateixa taquilla personal reservada. 

 
SERVEIS PUNTUALS 
 
Entrenaments personals (individuals, col·lectius i bonos): A concretar segons disponibilitat 
horària de l'entrenador personal. Personal i intransferible amb durada màxima de 3 mesos. 
 
Sessió Power Plate 30' I bonos: En horari de monitor de sala de fitness. 

Sessió bronzejat artificial (UVA) 10' I bonos: Requereix acreditació i consentiment; personal i 

intransferible; validesa durant 3 mesos. 

 

ACTIVITATS 
 
MATRÍCULES ACTIVITATS 
*Són d'aplicació quan sigui 1ª matrícula o matrícula després de baixa voluntària  o que hagi 
deixat de pagar algun més encara que sigui en diferents temporades (excepte baixa mèdica 
acreditada). 
*Aquesta matrícula és històrica i es mantindrà en el temps si no es demana cap baixa 
voluntària encara que es canviï de modalitat esportiva o de temporada. 
*L'activitat de futbol federat queda exempta del pagament de la 1ª matrícula d'acord amb el 
conveni amb la SCER i només pagarà matrícula després de baixa voluntària o impagament 
d'alguna quota mensual durant la temporada o entre temporades. 
*En cas que no es continuï l'activitat realitzada en una nova temporada i no hagi hagut un 
canvi de modalitat esportiva, es considerarà que la persona ha causat baixa i per tant, en cas 
de tornar-se a inscriure, haurà de pagar matrícula. 
*L'import de la matrícula només es satisfarà un cop en cas d'inscriure's a més d'una activitat. 
*Durant l'inici de la temporada esportiva 2017-2018, entre els mesos de setembre i octubre, la 
1ª matrícula serà gratuïta. 
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QUOTES ACTIVITATS 
 
*Descompte del 5% en les tarifes per als germans menors d'edat. 
*Descompte del 5% en les tarifes en cas de realitzar 2 activitats o més per a menors d'edat. 
*Les assegurances, mutualitats i llicències són cobrament a compte d'altre i estan exemptes 
d'IVA. 
*Futbol federat: Només matrícula després de baixa voluntària o impagament no satisfet abans 
del dia 20 del mes del rebut. 
 

TARIFES CURSETS, CAMPUS, MONOGRÀFICS, ESTADES I CASALS 
 
*Aquestes tarifes no estan sotmeses a cap concepte de matrícula o abonament. 
*Descompte del 5% en les tarifes per als germans menors d'edat. 
*Descompte del 5% en les tarifes en cas de realitzar 2 activitats o més per a menors d'edat. 
*impossibilitat de baixa i/o devolució baix cap concepte. 
 

ACCESSOS TEMPORALS 
 

Entrades puntuals: Cal acreditació personal o de mare, pare o tutor legal; Entrada o entrades 

reiterades durant el dia de contractació durant el seu horari d'obertura. 

Bonos temporals: No donen dret a descomptes atribuïts a abonats/des; Dret a serveis i 

activitats dirigides oberts; impossibilitat de baixa i/o devolució baix cap concepte. 

Bonos 10: Tarifa personal i intransferible a satisfer en dies consecutius o alterns durant 1 any. 

Bonos estiu: Mesos naturals de juliol, agost i setembre; import mensual íntegre independent 

de la data de formalització; no fraccionable; impossibilitat de baixa i/o devolució baix cap 

concepte. 

PUBLICITAT I PATROCINIS 
 

Tots els lloguers i arrendaments estan subeditats als horaris i disponibilitats que estableixi l'Àrea 
Municipal d'Esports. 
Per a qualsevol arrendament o lloguer caldrà dipositar com a mínim un document original 
acreditatiu oficial d'identitat. 

El pagament dels lloguers es realitzarà de forma prèvia a l'ús dels espais. 
*Ànim de lucre: Segons naturalesa de la forma jurídica organitzadora i/o cobrament del servei 
a tercers. 
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COMISSIONS DEVOLUCIO REBUTS 
 
*Satisfer les devolucions presencialment i en metàl·lic o targeta bancària conjuntament amb el 
deute pendent abans del dia 20 del mateix mes d'aplicació de l'import retornat. 
*En cas contrari, s'efectuarà automàticament la baixa d'abonat o de l'activitat, havent de 
pagar la matrícula i els deutes pendents abans de tornar a poder accedir a qualsevol servei de 
l'entitat. 
 

MUTUALITATS, ASSEGURANCES I LLICÈNCIES 
 
*Les mutualitats, assegurances o llicències s’hauran de satisfer en pagament únic per endavant 
a l’inici de l’activitat. 
*L'AME es reserva el dret d'adaptar el preu de les assegurances, mutualitats i llicències en cas 
de variació de les mateixes per part de les entitats facilitadores. 
 

FIANCES 
 
*El concepte de fiança no és un ingrés propi i només es tracta d'un dipòsit. 
*Les fiances no reclamades per l'interessat/da passat un any del període d'avís general per a 
recuperar-les passaran a ser un ingrés propi de l'entitat. 
*Totes les fiances estan exemptes d'IVA. 

 
Marc Vilabrú Noró 
Gerent-Tècnic  
Llicenciat INEFC. Nº col·legiat: 9238 
Postgrau i Màster en Gestió Esportiva 
 
Àrea Municipal d'Esports  
La Cala Serveis Municipals, sl  
Ajuntament de L'Ametlla de Mar  
Tel. 647 655 223 / 977 103 897 
www.ametllamar.cat/sports  
mvilabru@ametllamar.cat 
 

L’Ametlla de Mar, 31 d’agost de 2017 
 


