
 
 
CASALS MUNICIPALS D’ESTIU SALT 2022 

 
 
PREINSCRIPCIONS DEL 18 al 28 D’ABRIL 2022 a www.viladesalt.cat 
SORTEIG 29 D’ABRIL 
 
Suport preinscripcions a l’Estació Jove de Salt, de dilluns a divendres de 9h a 
14h. 
 
Novetats d’aquest any! 

• El programa d’inscripcions és nou, es imprescindible registrar-se encara que ja 
t’hagis registrar anys anteriors. 

• Que els tutors/es legals de l’infant que farà l’activitat treballin dona més punts 
de cares al sorteig. Cal adjuntar la nòmina, contracte de treball o certificat de 
l’empresa. 

• Aquest any s’oferten dos Casals nous: el Casal de natura per a nens/es de 7 a 
12 anys el mes d’agost i un Casal de cultura urbana per a joves de 12 a 16 
anys durant el mes de juliol. 

• Aquest any hi ha 4 categories de preu en funció dels ingressos anuals de la 
unitat familiar.  

 
Punts públics de Salt amb servei d’ordinadors gratuïts 

1. Punt Omnia. Hotel d'Entitats Les Bernardes. Cr. Sant Dionís 42. Dimarts, 

dimecres i dijous de 11’30 a 13’30h. Cita prèvia al 644.190.866. 

2. Aula espai obert EMO. Ajuntament de Salt. Cr Major 163. Dilluns i dimecres de 

10 a 13h 

3. Biblioteca Iu Bohigas. C. Sant Antoni 1 (Coma Cros). Dilluns de 15h a 19h, de 

dimarts a divendres de 9h a 13h i de 15h a 19h. Dissabtes de 10h a 13h 

 
Descripció dels Casals municipals 
L’objectiu dels Casals municipals d’estiu de Salt és prestar un servei de lleure educatiu 
en temps de vacances escolars . 
 
En funció de l’edat dels participants s’ofereixen quatre casals amb activitats i objectius 
diferenciats: el Casal de Lleure, el Casal Esportiu Ter-Aventura i aquest any com a 
novetat el Casal de natura i el Casal de cultura urbana. 
 
CASAL DE LLEURE 
Per a infants de P3 fins a 3er de primària. 
Es realitzen jocs en totes les seves modalitats, cançons, danses, manualitats, sortides 
a llocs d’interès del municipi i piscina, tot dinamitzat en relació a un eix d’animació. 

Les activitats es realitzaran a l’Escola del Pla, a la piscina i altres instal·lacions 
municipals. 

Els dinars es serviran al menjador de l’Escola del Pla. 

Horaris: de 9h a 13h, de 9h a 15h amb dinar o de 9h a 17h. 
  



 

TORNS 

1T Del 27 al 30 de juny 

2T De 1 al 15 de juliol 

3T Del 18 al 29 de juliol 

4T De 1 al 12 d’agost 

5T Del 16 al 31 d’agost 

 
 
CASAL ESPORTIU TER-AVENTURA 
Per a infants i joves de 1er de primària a 2on d’ESO. 
Es realitzen jocs d’iniciació esportiva, esports d’equip, esports individuals, piscina, 
piragüisme, orientació, coneixement de Salt, del seu territori i del seu entorn natural. 
 
Els joves de 6è fins a 2on d’ESO els (nascuts entre 2007 i 2009) hauran de portar la 
seva pròpia bicicleta i casc. 
 

Les activitats es realitzaran al Pavelló Municipal d’Esports, a la piscina i altres 
instal·lacions municipals. 

Els dinars es serviran al menjador de l’escola del Gegant del Rec. 

Horaris: de 9h a 13h, de 9h a 15h amb dinar o de 9h a 17h. 

 

TORNS 

1T Del 27 al 30 de juny 

2T De 1 al 15 de juliol 

3T Del 18 al 29 de juliol 

4T De 1 al 12 d’agost 

5T Del 16 al 31 d’agost 

 
 
CASAL DE CULTURA URBANA (NOVETAT!) 
Per a joves de 1er a 4art d’ESO 
 
Casal de cultura urbana per a joves de 12 a 16 anys on es farà tallers de break dance, 
poping, big box, dj, rap amb talleristes especialitzats. També es faran activitats de 
piscina, caiac, jocs i excursions. 
 

Les activitats es faran al Casal Cívic de Salt.  Carrer de la Diputació, 2 (darrera escola 
d’adults i hotel d’entitats les Bernardes) 
 
Horaris: de 9h a 13h.  
 

TORNS 

1T De 1 al 15 de juliol 

2T Del 18 al 29 de juliol 

 
  



 
CASAL DE NATURA DE LES DEVESES DE SALT (NOVETAT!) 
Per a infants de 1er a 6è de primària 
 
Al casal de natura els nens i les nenes aprendran els usos de les plantes, observaran 
les aus de ben a prop i descobriran l'espai natural del riu Ter. La majoria de les 
activitats es faran a l'exterior, aprofitant l'entorn a les Deveses de Salt. 
 
Les activitats es faran a l’escola del Veïnat i a les Deveses de Salt.  
 
Horaris: de 9h a 13h 
 
TORNS 

1T De 1 al 12 d’agost 

2T Del 16 al 31 d’agost 

 
 
 
SORTEIG DE PLACES 29 D’ABRIL 
 
En cas d’haver més sol·licituds que oferta es farà un sorteig. Una vegada escollit el 
número inicial del sorteig es comença a adjudicar les places per ordre de número. 
S'adjudiquen tots els torns que s'han demanat. En cas de no obtenir plaça queda en 
llista d’espera. 
 

 
TORNS I PREUS 
 
Segons els ingressos bruts corresponents a l’any 2021 i els membres de la unitat 
familiar, s’atorgarà un tram d’entre A i D , sent A el tram més baix i D (o general) el 
més alt. El preu final de cada activitat quedarà fixat pel tram que pertoqui a cada 
família. El número de membres de la unitat familiar són totes les persones que estan 
empadronades en el mateix domicili. Els ingressos anuals bruts són els ingressos de 
tots els membres de la unitat familiar. 
 
 

INGRESSOS BRUTS DE LA UNITAT FAMILIAR € 

Unitat familiar Categoria A 
Fins a 

Categoria B 
Fins a 

Categoria C  
Fins a  

Categoria D  
(general).  
Més de 

2 membres 10.752,00 13.503,00 19.444,00 19.444,00 
3 membres 11.652,00 17.732,00 25.534,00 25.534,00 
4 membres  12.552,00 21.033,00 30.287,00 30.287,00 
5 membres  14.292,00 23.868,00 34.370,00 34.370,00 
6 membres 15.397,00 26.606,00 38.313,00 38.313,00 
7 membres  16.895,00 29.195,00 42.041,00 42.041,00 
A partir de 8 18.383,00 31.767,00 45.744,00 45.744,00 
 
Per determinar el preu a pagar en el moment de la preinscripció s’haurà de posar 
indicar els ingressos bruts de l’any 2021 de totes les persones que treballen de la 
unitat familiar. S’ha d’indicar la casella [505] de la Renta de l'any passat. En cas de 
tenir rendes separades, cal indicar la suma de les rendes de la unitat familiar. Si no es 
fa la declaració de la renda s'ha de posar els ingressos bruts de l'any 2021 de totes les 
persones que treballen de la unitat familiar. 



 

D’acord amb aquest sistema de categories, els preus de les activitats de casal d’estiu 
queden fixats de la següent manera: 
 

Preu setmana juny 
PREU 
categoria A 

PREU 
categoria B 

PREU 
categoria C 

PREU 
categoria D 
(general) 

Matí (9h a 13h) 13 € 26 € 39 € 52 € 

Matí + dinar (9h a 15h) 27 € 54 € 81 € 108 € 

Matí + dinar+ tarda (9h a 17h) 33 € 65 € 97 € 129 € 

Preu quinzenes juliol i agost 
PREU 
categoria A 

PREU 
categoria B 

PREU 
categoria C 

PREU 
categoria D 
(general) 

Matí (9h a 13h) 21 41 61 81 

Matí + dinar (9h a 15h) 43 85 127 169 

Matí + dinar+ tarda (9h a 17h) 51 102 153 203 

 
Sol·licitud descompte per tipologia de família 
En els casos que l’assistent al casal d’estiu formi part d’una família nombrosa, 
monoparental o bé tingui reconegut una diversitat funcional podrà gaudir de les 
següents descomptes: família nombrosa general o monoparental 10%, família 
nombrosa especial 20%, menor inscrit al casal amb diversitat funcional 10%. 
 
Aquests descomptes s’aplicaran sobre el preu corresponent a la inscripció efectuada al 
casal, en funció de la categoria assignada.  
 
Els descomptes són acumulables entre sí. 
 
Per l’obtenció del descompte s’ha de demanar en el moment de la preinscripció i 
adjuntar la documentació justificativa 
 
 
FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA 
 

1. Un cop s’ha obtingut plaça s’ha de fer el pagament dins del termini establert. 
Per línia oberta de Caixabank o bé imprimint el document d’autoliquidació, que 
es podrà fer efectiu a qualsevol oficina o caixer automàtic de Caixabank. 

2. S’ha adjuntar la documentació requerida per participar als Casals en el portal 
d’inscripcions municipals. 

3. S’ha de signar les autoritzacions amb firma digital o manualment i escanejar-les 
 

DOCUMENTACIÓ NECESÀRIA PER LA PREINSCRIPCIÓ 
 

 En cas que no autoritzar a l’Ajuntament a consultar amb l’agència tributària 
els documents justificatius d’ingressos de l’any 2021. 

 Nòmina o contracte laboral en cas de que els tutors legals treballi 
 Si s’escau carnet família monoparental o nombrosa 
 Certificat de discapacitat del menor.  

 

DOCUMENTACIÓ NECESÀRIA PER LA FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA 
 DNI del tutor/a legal 
 DNI del nen. 
 Targeta sanitària del participant 
 Llibre de vacunes 

 Informe mèdic de les al·lèrgies 

 Firmar autoritzacions 

  



 
CONDICIONS 

 

• No es retornarà l’import en concepte de matrícula en les baixes  i canvis de 
modalitat NO JUSTIFICAT. Es consideraran baixes  i canvis justificats: 
- Malaltia de l’infant o jove amb justificant del metge 

- Canvis d’horaris laborals després de fer la inscripció, amb justificant de 
l’empresa 

- Altres motius que l’Ajuntament pugui considerar justificables 

 
• Prèvia comunicació, l’Ajuntament es reserva la possibilitat de suspendre els 

torns o les modalitats horàries que no comptin amb un mínim de 10 
inscripcions. En aquest cas es retornarà el 100% de l'import de les inscripcions 

 

• La simple formalització de la inscripció implica l’acceptació d’aquestes 
condicions així com l’autorització per tal que la persona inscrita participi a totes 
les activitats programades dins els casals. 

 
 
 


