
                     

 

 

SOL·LICITUD D’ABONAMENT A LES PISCINES MUNICIPALS D’ESTIU 
DE LA ZONA ESPORTIVA DE LA DEVESA 

 

    Alta nova         Incloure beneficiaris/àries            Canvi de dades 
 

Tipus d’abonament:   
Juvenil (fins a 18 anys) Adult Familiar (amb beneficiaris fins a 18 anys) 

 

Pensionista a partir de 65 anys i persones amb discapacitat (*)  
 

Familiar amb un o més membres amb discapacitat i famílies monoparentals amb més d’un fill/a  o 
nombroses (*) 

 

Familiar monoparental amb un fill/a 
 

Familiar pensionista (titular a partir de 65 anys) 
 

(*) Les persones amb discapacitat igual o superior al 33%, hauran d’aportar la documentació acreditativa d’aquest grau. 
(*) Les famílies monoparentals o nombroses, hauran d’aportar el carnet oficial emès per la Secretaria de Família del Departament de Benestar Social i 
Família de la Generalitat. 
 

Dades del / la sol·licitant (figurarà com a titular de l’abonament i donarà el dret a modificar les dades)     
 

Nom ...................................................................... Cognoms ..............................................................................................     
 

Data de naixement ................................................ NIF ...............................................  Sexe:           Home               Dona 
 

Adreça ...................................................................................... CP ..................... Població .................................................. 
 

Correu electrònic ..................................................................................................................................................................     
 

Telèfon fix ..............................................................  Telèfon mòbil ......................................................................................  
          

 No autoritzo a rebre informació referent a activitats municipals via SMS a aquest número de telèfon. 
 

L’abonament serà en format de quota única mitjançant ingrés amb el full de pagament a la caixa de la corporació segons les taxes aprovades.  
 

Dades dels beneficiaris i beneficiàries (només omplir en els casos d’abonaments familiars de tots els tipus).     
 

Nom........................................................................ Cognoms ..............................................................................................   
 

Data de naixement .................................................. NIF ................................................ Sexe:           Home               Dona 
 

Nom........................................................................ Cognoms ..............................................................................................     
 

Data de naixement .................................................. NIF ................................................ Sexe:           Home               Dona 
 

Nom........................................................................ Cognoms ..............................................................................................   
 

Data de naixement .................................................. NIF ................................................ Sexe:           Home               Dona 
 

Nom........................................................................ Cognoms ..............................................................................................   
 

Data de naixement .................................................. NIF ................................................ Sexe:           Home               Dona 
 

 Autorització pare/mare o tutor/a (en el cas d’abonats/ades juvenils menors d’edat 
 

El pare/mare o tutor/a (nom i cognoms).........................................................................., amb DNI núm.............................. 
AUTORITZA el seu fill/filla, per mitjà del present document, a que el Servei Municipal d’Esports doni d’alta com a abonat/ada a les 
piscines municipals de Girona. A tals efectes, declara que assumeix tota la responsabilitat que es derivi de l’ús del servei per part del seu 
fill/filla, així com autoritza a que tots els càrrecs en relació a l’abonament es facin en el compte bancari indicat anteriorment i del qual 
declara ser titular. 
 

 He rebut les normatives d’ús de les piscines municipals aprovades per Junta de Govern Local de data 13 de juny de 
2014, i les faig extensives a tots els membres que formin part de l’abonament. 

 

 Política de protecció de dades de caràcter personal: Les vostres dades personals s’incorporaran en els fitxers automatitzats de l’Ajuntament de 
Girona únicament per a la resolució d’aquesta tramitació. En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, podreu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud expressa adreçada al Registre General de 
l’Ajuntament de Girona o al Registre Telemàtic habilitat al web www.girona.cat  

 

Les vostres dades personals s’incorporaran a un fitxer automatitzat amb la finalitat de ser utilitzades per l’Ajuntament de Girona i els seus organismes 
vinculats per a la difusió de les seves activitats. Si no autoritzeu l’ús de les vostres dades per aquesta finalitat marqueu la següent casella. 
 

 NO autoritzo la utilització de les meves dades per a la distribució d’informació d’activitats de l’Ajuntament de Girona. 
 NO autoritzo la utilització de les meves dades per a la distribució d’informació d’activitats d’altres entitats no municipals que col·laboren amb 

l’Ajuntament de Girona.      
          Signat 
 
Girona, ............ de ............................................ de 20.............. 


