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ABONATS/ADES A LES PISCINES MUNICIPALS

Horaris i llocs per formalitzar les inscripcions
Piscina Municipal de Santa Eugènia - Can Gibert del Pla
Telèfon 972 237 306 / De dilluns a divendres de 9 a 21 h

Piscina Municipal de Palau
Telèfon 972 222 155 / De dilluns a divendres de 9 a 21 h

Servei d’atenció a l’abonat/ada
A/e: abonats@ajgirona.cat / www.girona.cat/esports
www.girona.cat/piscines

Procés d’inscripció
En el moment de la inscripció es lliurarà un resguard d’ingrés 
de “la Caixa” per fer efectiu el pagament corresponent a la quota
d’inscripció i a la part proporcional de la quota anual. Un cop fet
el pagament s’haurà de presentar aquest resguard a qualsevol de 
les piscines municipals (Palau o Santa Eugènia-Can Gibert) per 
a la tramitació del carnet de la persona titular i de les persones 
beneficiàries. Conjuntament amb el carnet es lliuraran els horaris 
d’obertura de les piscines així com les normes d’ús i recomana-
cions

Documents i dades a presentar en el moment 
de la inscripció

•  Cal omplir el full d’inscripció amb les dades personals dels 
titulars i beneficiaris (noms i cognoms, data de naixement, 
adreça, telèfon, DNI, adreça electrònica). S’han d’adjuntar fo-
tocòpies de DNI i llibre de família, si escau.

•  Número de compte corrent per fer els càrrecs dels rebuts del 
proper any.

•  En el cas de tenir una discapacitat igual o superior al 33%, 
s’haurà d’aportar la documentació acreditativa.

•  En el cas de família monoparental o família nombrosa, s’haurà 
d’aportar el carnet oficial emès per la Secretaria de Família del 
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat.

•  En el cas de tramitar un canvi de categoria individual a familiar, 
cal fer-ho de 9 a 14 h a les oficines de les instal·lacions de les 
piscines municipals de Palau o de Santa Eugènia-Can Gibert 
del Pla. 

Baixa com a abonat/ada a les piscines municipals
Cal omplir el formulari que trobareu al web abans del 15 de      
desembre de l’any anterior: www.girona.cat/piscines

Preus dels abonaments a les piscines municipals

CATEGORIA QUOTA 
INSCRIPCIÓ

QUOTA  
ANUAL

JUVENIL (fins a 20 anys, any natural) 55,50 € 41,25 €
JUVENIL amb discapacitat1

(fins a 20 anys, any natural) 37,90 € 41,25 €

ADULT 75,75 € 112,40 €
ADULT amb discapacitat1 37,90 € 51,90 €
PENSIONISTA 
(a partir de de 65 anys, any natural) 37,90 € 51,90 €

FAMILIAR2  100,90 € 192,40 €
FAMILIAR2 amb un o més membres  
amb discapacitat1 90,80 € 173,15 €

FAMILIAR2 monoparental amb més 
d’un fill/a o família nombrosa  100,90 € 173,15 €

FAMILIAR2 monoparental amb un 
fill/a  100,90 € 138,25 €

FAMILIAR PENSIONISTA (titular a 
partir de de 65 anys, any natural) 50,40 € 78,25 €

* Febrer exempció del 50% de la taxa d’inscripció |  Accés gratuït fins a 3 anys.
1 Grau de discapacitat igual o superior al 33%.
2 Els beneficiaris de tots els abonaments familiars seran fins a 20 anys (any natural).

Avantatges que suposa ser abonat/ada 
de les piscines municipals

Ús de les instal·lacions esportives municipals:
•  Accés a la piscina de Palau, de Santa Eugènia - Can Gibert del Pla i de 

la Devesa en tot l’horari d’obertura.
•  Reducció en el preu per a l’ús de les pistes de tennis i pàdel de la Zona 

Esportiva de la Devesa.
•  Ús gratuït de les pistes de tennis platja i vòlei platja de la Zona Espor-

tiva de la Devesa segons disponibilitat.
•  Accés, mitjançant el pagament d’una quota, a la sala de musculació i al 

servei de tutoria de la piscina de Santa Eugènia - Can Gibert del Pla.

Abonaments a les pistes de tennis i pàdel de la Zona Esportiva de la 
Devesa:
•  Reducció de quasi un 30% en la taxa d’inscripció com a abonat/ada a 

les pistes de tennis i de pàdel de la Zona Esportiva de la Devesa.

Activitats esportives municipals:
•  Reducció en el preu d’inscripció i preferència en les activitats esportives 

municipals que es porten a terme en pavellons i piscines municipals.

Ús d’instal·lacions d’altres entitats:
•  GEIEG. Reducció del 50% en el preu d’entrada per a l’ús de les pistes 

d’atletisme, circuit de fúting i altres instal·lacions del Complex Esportiu 
del GEIEG de Palau, en la franja horària de 10 a 13 h i de 15 a 17 h.

•  Universitat de Girona. Ús de les pistes de tennis i pàdel del Servei 
d’Esports de la Universitat de Girona amb preu reduït.

Palau
Santa Eugènia - Can Gibert del Pla 
La Devesa
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Horaris - Piscina de Palau

De dilluns a divendres de 8 a 22 h
Dissabtes de 9 a 20 h
Diumenges de 10 a 14 h
Juliol - Dissabtes de 9 a 15 h, diumenges tancat
Agost - Tancat
Setembre - De l’1 al 15 de dilluns a divendres de 7 a 22 h

Preus passi - Piscina de Palau

De dilluns a divendres de 8 a 16 h
Dissabtes de 9 a 20 h
Diumenges de 10 a 14 h
Agost - Accés a la piscina de Santa Eugènia - Can Gibert del Pla

CATEGORIA QUOTA ANUAL

JUVENIL (fins a 18 anys, any natural) 26,60 €

ADULT 75,30 €

PENSIONISTA (a partir de 65 anys, any 
natural), i persones amb discapacitat 33,55 €

FAMILIAR 121,80 €

FAMILIAR amb un o més membres amb 
discapacitat i famílies monoparentals amb 
més d’un fill/a o nombroses

109,65 €

FAMILIAR monoparental amb un fill/a 91,75 €

FAMILIAR PENSIONISTA (titular a partir de 
65 anys, any natural) 50,50 €

Preus entrades puntuals - Piscina de Palau

CATEGORIA QUOTA

JUVENIL (fins a 18 anys) 3,05 €

ADULT 5,70 €

PENSIONISTA (a partir de 65 anys) i 
persones amb discapacitat 2,80 €

CARNET SERVEI ESPORTS UdG 2,85 €

Contacte

Complex Esportiu de Palau
Telèfon 972 222 155 - A/e: palau@ajgirona.cat

Horaris - Piscina de Santa Eugènia - Can Gibert del Pla

De dilluns a divendres de 7 a 22 h 
Dissabtes de 8 a 20 h 
Diumenges de 9 a 14 h
Setembre - Tancat de l’1 al 15 

Preus entrades puntuals - Piscina de Santa 
Eugènia - Can Gibert del Pla

CATEGORIA QUOTA

JUVENIL (fins a 18 anys) 5,35 €

ADULT 7,55 €

PENSIONISTA (a partir de 65 anys) i 
persones amb discapacitat 3,55 €

CARNET SERVEI ESPORTS UdG 3,80 €

Altres serveis

CATEGORIA QUOTA

Abonament anual sala fitnes-musculació 210,25 €

Abonament anual pensionistes a partir de 
65 anys sala fitnes-musculació (horari de 7 
a 14 h)

102,55 €

Abonament trimestral sala fitnes-musculació 58,50 €

Abonament trimestral pensionistes a partir 
de 65 anys sala fitnes-musculació (horari de 
7 a 14 h)

31,55 €

* Per gaudir del servei de musculació cal ser prèviament abonat/ada a 
les piscines municipals.

Zona solàrium

De l’1 de juny al 30 de setembre
De dilluns a divendres de 10 a 20 h
Dissabtes de 10 a 19.30 h
Diumenges de 10 a 13.30 h

Contacte

Piscina de Santa Eugènia - Can Gibert del Pla
Telèfon 972 237 306 - A/e: piscinacangibert@ajgirona.cat

Horaris - Piscina de la Devesa

Del 12 de juny al 31 d’agost de 2020 
De dilluns a diumenge de 10 a 20 h
De l’1 a l’11 de setembre de 2020 
De dilluns a diumenge de 10 a 18 h

Preus abonaments de temporada - 
Piscina de la Devesa

CATEGORIA QUOTA

JUVENIL (fins a 18 anys) 53,80 €

ADULT 95,30 €

PENSIONISTA (a partir de 65 anys) i 
persones amb discapacitat 47,55 €

FAMILIAR (amb beneficiaris fins a 18 anys) 192,15 €

FAMILIAR amb un o més membres amb 
discapacitat i famílies monoparentals amb 
més d’un fill/a o nombroses

172,90 €

FAMILIAR monoparental amb un fill/a 134,15 €

FAMILIAR PENSIONISTA (titular a partir de 
65 anys) 91,85 €

Preus entrades puntuals - Piscina de la Devesa

CATEGORIA QUOTA

JUVENIL (fins a 18 anys) 5,00 €

ADULT 7,00 €

PENSIONISTA( a partir de 65 anys) i 
persones amb discapacitat 3,50 €

CARNET SERVEI ESPORTS UdG 3,50 €

Altres serveis

• 3 pistes de tennis  • 2 pistes de pàdel
• Pista de vòlei platja • Pista de tennis platja
• Vestidors

Contacte

Zona Esportiva de la Devesa
Telèfon 972 209 354 - A/e: instal.lacionsesports@ajgirona.cat

Piscina de Palau Piscina de la DevesaPiscina de Santa Eugènia -  
Can Gibert del Pla

*Consulteu al web les normes d’utilització de les piscines municipals del Reglament de piscines aprovat per Ple en data 8 d’abril de 2019 : www.girona.cat/piscines 


