
 
Normativa de gestió del servei de Bressol d’estiu 2020  

 

Respecte a les inscripcions: 

Els i les participants han d’haver nascut entre el 2017 i 2019 (ambdós inclosos). La inscripció 
l’haurà d’omplir i signar la mare, pare o tutor/a legal de l’infant. S’haurà d’omplir la fitxa 
d’inscripció i aportar la documentació que es demana per complementar la inscripció // Per 
inscriure’s a la Bressol d’estiu, s’haurà de tenir en compte l’inici i el final del període 
d’inscripcions. Totes les inscripcions degudament complimentades, rebudes dins aquest 
període seran acceptades (sense sorteig ni ordre de preferència). Un cop finalitzat aquest 
període, només s’acceptaran inscripcions si queden places lliures en els torns sol·licitats.// En 
cas de tenir torns plens al finalitzar el període d’inscripcions, s’iniciarà una llista d’espera amb 
les famílies que estiguin interessades. Quan el volum d’infants en llista d’espera arribi a un 
nombre que permeti la possibilitat de complementar l’equip amb una educadora més, així com 
modificar els serveis complementaris (alimentació,,...), es donarà cabuda a aquests/es infants a 
la bressol d’estiu per rigorós ordre de petició de plaça en aquell torn.  

Respecte a pagaments i devolucions:  

Si una família varia algun torn dins el període d’inscripcions es farà el canvi de manera 
automàtica. Si el canvi és posterior al darrer dia d’inscripció, en cas que es desitgi una 
ampliació, s’haurà de valorar les places que quedin lliures en els torns demanats, i en cas que 
es desitgi una reducció, s’haurà d’acollir als criteris de devolució marcats. Si superada la data 
límit de termini de pagament no s’ha abonat la totalitat del servei contractat, es procedirà a 
l’anul·lació de la inscripció i s’haurà d’acollir als criteris de devolució, abonant la part que 
correspongui tant si ha formalitzat algun pagament com si no.  

Criteris de devolucions:  

Fins el 21 de juny: per raó justificada es retorna el 90% de l'import i per no justificada el 50%. 
Entre el 22 de juny i el 12 de juliol: per raó justificada es retorna el 50% i per no justificada el 
20%. A partir del 13 de juliol: per raó justificada es retorna el 40% de l'import i per no 
justificada el 0%.  

Raons justificades (es requerirà documentació que ho justifiqui):  

• Malaltia o lesió física que impedeixi al/la participant la pràctica de les activitats del casal.  

• El pare /mare/ tutor/a legal es queda en situació d’atur laboral un cop realitzada la inscripció. 

 

En Cas de cancel·lació de la Bressol d’estiu (parcial o total), es retornarà el 100% del període no 
gaudit. 


