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    Piscina Municipal de Gualba 2018 

                                         ABONAMENT INDIVIDUAL    
DADES DEL TITULAR 

Nom i cognoms   DNI  Data de naixement  

       

Adreça     

Telèfon de contacte     

Municipi i codi postal     

Correu electrònic   

 

TIPUS D’ABONAMENT   

  
 INFANTIL     

 ADULT     

 PENSIONISTES I MAJORS DE 65 ANYS                   

  

 TEMPORADA  

 MENSUAL        JULIOL        AGOST  

     

  PREUS    Mensual (€) Temporada (€)   

Abonaments INDIVIDUALS  Juliol o Agost Del 23 de Juny al 2 de Setembre   

Infantil (de 3 a 14 anys)  20,00 € 30,00 €    

Infantil (Família Nombrosa) 18,00 € 27,00 €  

A partir de 15 anys  30,00 € 50,00 €   

Família Nombrosa, Pensionistes i 

Majors de 65 anys 

27,00 € 45,00 €   

  TOTAL    

  
S’entén per abonaments mensuals i de temporada els que permeten l’accés a la piscina municipal en els 

períodes següents:  

  

TIPUS  TEMPORALITAT  

Mensual  
1. Del 23 de juny al 31 de juliol  

2. De l’1 d’agost al 2 de setembre  

Temporada  Del 23 de juny al 2 de setembre 
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Podran gaudir dels serveis de les piscines municipals amb quota reduïda del 10%: 
 

 Les famílies nombroses que ho acreditin amb el carnet original expedit pel Departament de Treball, Afers 
Socials i Família de la Generalitat de Catalunya o document equivalent.  

 Els pensionistes i les persones majors de 65 anys que així ho acreditin.  
 

 
  

El pagament de l’abonament individual de piscina s’ha de realitzar al següent nº de compte: 
 
 

ENTITAT FINANCERA  Número de Compte  

BANKIA ES08 2038 6876 50 6400000685  

 

 

 
 

 
Signatura, 
 
 
 
 
 
 
 
Gualba, _____________________________ 
 
 
 
 
Documentació necessària: 
 

 Formulari d’abonament.. 

 Justificant pagament. 

 Foto mida carnet o fotocòpia a color DNI. 

 En el cas de quota reduïda: 
o Les famílies nombroses: el carnet original expedit pel Departament de Treball, Afers Socials i 

Família de la Generalitat de Catalunya o document equivalent.  
o Document acreditatiu de ser pensionista i major de 65 anys.  

 


