
 

#ACTISALUDABLE
PER A PREVINDRE 
L’OBESITAT

Per a inscriure’s o renovar un programa hi haurà que complir el calendari d’inscripcions, que és el següent:

1er Trimestre: Del 03 d’Octubre fins al 30 Desembre.
Inscripcions del 05 al 30 de Setembre.
2n Trimestre: Del 09 de Gener al 31 de Març. Inscripcions del 12
al 30 de Desembre.
3er Trimestre: Del 03 d’Abril al 30 de Juny. Inscripcions del 20 al
31 de Març.
Per a inscriure’s o renovar el Gimnàs hi haurà que complir el
calendari d’inscripcions, que es el següent:
Gimnàs comença del 5 de Setembre fins al 28 de Juliol.
Inscripcions i renovacions: 
Setembre...................29 d’Agost al 2 de Setembre.
Octubre......................26 al 30 de Setembre.
Novembre..................24 al 31 d’Octubre.
Desembre..................23 al 30 de Novembre.
Gener.........................26 al 30 de Desembre.
Febrer........................24 al 31 de Gener.
Març...........................22 al 28 de Febrer.
Abril............................27 al 31 de Març.
Maig...........................24 al 28 d’Abril.
Juny............................24 al 31 de Maig.
Juliol...........................26 al 30 de Juny.

Calendari Inscripcions i Renovacions

Reserva i pagament de lloger de pistes
Reserva
* Les reserves dels espais esportius es faran per l’APP de l’Ajuntament i
web: https://www.alcasser.es/va/citaprevia
* La reserva d’una pista es podrà fer, com a màxim, amb 5 dies
d’antelació sobre la data desitjada.
* La reserva de l’ús de les instal·lacions es podran fer en fraccions de 30
minuts amb un mínim d’una hora i màxim de 1 hora i 30 minuts.
* No es fan reserves telefònicament.
Cancel.lacions
* La cancel·lació d’una reserva es podrà realitzar telefònicament o en
persona amb una antelació mínima de 48 hores.
* En cas de pluja s’admetran canvis de dia i hora.

   Informació General molt Important       

                   INSCRIPCIONS                      

                  SI HAS SIGUT USUARI/A                

* Els usuaris de les Escoles Esportives Municipals hauran de realitzar
les inscripcions, abans del 31 de Juliol, després d’aquesta data no es
pot garantir que queden places lliures en la modalitat escollida. 
* Les inscripcions seran per mitjans telemàtics, en la URL:
http://esports.alcasser.es, a més, per aquelles persones que no
disposen dels mitjans telemàtics o tinguen algun problema,
podran inscriure’s a les escoles i activitats per adults a la
consergeria del poliesportiu en horari: de 09:00 a 14:00 hores i de
17:30 a 20:30 hores.
El díptic informatiu el podreu trobar a la pàgina web de l’Ajuntament
en: https://www.alcasser.es/va/pagina/area-desports
• Passes a seguir a l’hora de fer la inscripció: 
Primer de tot hem de saber si havem estat, els últims 5 anys, alguna
vegada com a usuari/a d’una Escola Esportiva Municipal o d’un
programa d’adults. 

1. Si has sigut usuari/a, hauràs de posar com a Usuari el DNI   i la
Contrasenya serà 123456, contrasenya que hauràs de canviar per
seguretat.
Usuari: 00000000X
Contrasenya: 123456
2. Una vegada has entrat al formulari, hauràs de triar el tipus
d’usuari que vas a ser (xiquet, germans, matrimoni, adult, jubilat,
etc…).
Per acreditar qualsevol tipus d’usuari que obtingui bonificacions,
com jubilats, discapacitats, germans, matrimoni…, haureu
d’adjuntar els documents que ho acrediten.
3. Una vegada hem fet el pas anterior, podrem passar a fer la
inscripció a l’activitat que volguem apuntar-se.
4. L’últim pas serà procedir al pagament via electrònica de
l’activitat escollida.

1. Has de donar-te d’alta com usuari/a. Important donar d’alta
d’usuari aquell que faça l’activitat i no al pare o la mare. En el cas
de no tindre dni, posar el dni del pare/mare o tutor/a
2. Una vegada hem fet el pas anterior, podrem passar a fer la
inscripció a l’activitat que volguem apuntar-se.
3. L’últim pas serà procedir al pagament via electrònica de
l’activitat escollida.
* Si compleix alguns dels requisits per obtenir Bonificacions de la
taxa (OFRTAE)^, s’haurà de adjuntar quant fas la inscripció
telemàtica de la documentació corresponent:
Bonificacions per primer germà, segon germà documentació llibre
de família.
Bonificacions per jubilat, documentació carnet de jubilat.
Bonificacions per discapacitat, documentació carnet de
discapacitat.

               FAS ÚS PER PRIMERA VEGADA               

En cas que l’usuari es done de baixa en l’activitat, tindrà dret al
reintegrament de la quota abonada segons els casos (Art. 8
RUIIEE)^: excepte per prescripció médica degudament justificat,
i segons (Art. 3 OFRTAE)^: quan no s’haja iniciat l’activitat.
^RUIIEE: Reglament d’ús de les Instal·lacions Esportives
Municiplas.
 ^OFRTAE: Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa Activitats
Esportives.

https://www.alcasser.es/va/citaprevia


 

        PROGRAMES ESPORTIUSPROGRAMES ESPORTIUS              
ADULTS +18
PERSONES MAJORS +65

    ACTIVITATS   TRIMESTRALS     

La quota per a les persones majors de 60 anys és de 20 € al
trimestre.
* Per altra activitat nova, hi ha un increment de 30 €.
* Les activitats es realitzaran sempre i quan hi haja un mínim
d’usuaris interessats segons modalitats.
* Les baixes de les activitats, únicament es poden fer per escrit, a
l’Oficina de Coordinació Tècnica Esportiva (O.C.T.E.) i/o
consergeria, amb 5 dies d’antelació a la finalització del trimestre.
* Per motius organitzatius tant les activitats com l’hora de les
sessions podran modificar-se en qualsevol moment.

* A partir del dia 05 de Setembre de 2022 s’inicien les activitats les
Escoles Esportives Municipals (EEMM) per al curs 2022/2023, que
finalitzaran  el dia 04 de Juny de 2023.
* Els usuaris podran participar a les EEMM des dels 6 anys (1er curs
de primària) fins als 18 anys per a les activitats federades, i fins als 15
anys per a les no federades.
* Les activitats es realitzaran sempre i quan hi haja un mínim
d’usuaris interessats segons modalitat. Per motius organitzatius tant
les activitats com l’hora de les sessions podran modificar-se en
qualsevol moment.
* La quota única és de 80€ si s’inscriu abans del 31 d’Agost, i  de 100
€, si s’inscriu després del 31 d’Agost.
* Es podrà pagar en dues quotes (primera i segona quota de 50€),
aplicant-se la quota de 100 €. A partir de Gener inclòs, la quota única
serà de 100 €.
* El servei d’autobusos per a desplaçaments als partits s’habilitarà
quant el lloc on es competeix diste igual o més de 30 quilometres.
* Les baixes o canvis d’activitats, únicament es poden fer per escrit, a
l’Oficina de Coordinació Tècnica Esportiva (O.C.T.E.) i/o consergeria
del poliesportiu.

CALENDARI D'ACTIVITATS         ESCOLES ESPORTIVESESCOLES ESPORTIVES                
XIQUETS I XIQUETES (-18ANYS)

    ACTIVITATS TEMPORADA       

No hi ha classe d'Escoles
 i Programes esportius

3er Trimestre
programes adults

2on Trimestre 
programes adults

1er Trimestre 
programes adults

Començament i finalització
 d'Escoles Esportives

MÉS INFORMACIÓ 

Servei Àrea d'Esports de l'ajuntament

esports@alcasser.com

96 123 17 17


