PISCINA MUNICIPAL DE VACARISSES
2019
PREUS ABONAMENTS DE TEMPORADA:
Abonament infants de 4 a 13 anys 23,50€
Abonament usuaris a partir de 14 anys 45.50€
Abonament infants de 4 a 13 anys (socis del pavelló) 18,63€
Abonament de 14 a 65 anys (socis del pavelló) 40,00€
Abonament de 12 a 30 anys (carnet jove) 40,00€
Majors de 65 anys i discapacitats amb més d’un grau de 33% 15,00€
Abonament familiar (unitats familiars de pares i menors de 18 anys, de 3 membres o
més que visquin en la mateixa adreça) 80,00€
Abonament familiar monoparental 40,00€
Menors de 14 anys hauran d’entrar acompanyats d’una persona adulta.
Documentació necessària:


Imprescindible per a qualsevol abonament presentar el DNI.



En el cas de l’abonament familiar, també s’haurà de presentar el llibre de
família.



Per als abonaments monoparentals, s’ha de presentar també el carnet i/o
document acreditatiu.



Els abonaments del carnet jove han de presentar el carnet.



Jubilats, pensionistes i discapacitats que vulguin gaudir de la bonificació hauran
de presentar la documentació abans de fer-se l’abonament al Poliesportiu.

Gaudiran de les bonificacions les següents persones físiques i jurídiques:
Jubilats, pensionistes i discapacitats (amb més d’un grau de 33% o més, justificat amb
certificat emès pel departament corresponent de la Generalitat de Catalunya), tot
acreditant tal condició abans de fer l’abonament al Poliesportiu. Serà d’aplicació una
bonificació de les quotes, determinada als intervals que es detallen a continuació,
prenent com a valor base l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (RSC).

TRAMS

CAPACITAT ECONÒMICA

% BONIFICACIO DE LA QUOTA

1

-€

663,98 €

100%

2

663,99 €

1.327,96 €

80%

3

1.327,97 €

1.991,94 €

60%

4

1.991,95 €

2.665,92 €

40%

5

2.665,93 €

3.319,90 €

20%

6

3.319,91 €

0%

No es farà cap carnet si no s’ha aportat tota la documentació a la recepció
del Poliesportiu.
Els abonaments es faran al Poliesportiu Municipal de Vacarisses:
Matins: dimarts, dimecres i dijous, de les 9.30 a les 12.30 h
Tardes: de dilluns a divendres, de les 17 a les 19h
Més informació: 93 828 10 27

