INFORMACIÓ I PREUS ABONAMENTS 2022
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
Matrícula

47,50 €

PISCINA CLIMATITZADA
Titular

15,80 € / mes (47,40 € trimestre)

Familiar

8,50 € / mes (25,50 € trimestre)

Jubilat local (Matrícula gratuïta )

6,30 € / mes (18,90 € trimestre)

Jubilat no local (Matrícula gratuïta )

15,80 € / mes (47,40 € trimestre)

GIMNÀS DEL POLIESPORTIU ( Només per a majors 16 anys )
Titular

21,00 € / mes (63,00 € trimestre)

Familiar

14,70 € / mes (44,10 € trimestre)

Jubilat local (Matrícula gratuïta)

14,70 € / mes (44,10 € trimestre)

Federats a clubs de Figueres (Matrícula gratuïta)

14,70 € / mes (44,10 € trimestre)

Jubilat no local (Matrícula gratuïta)

21,00 € / mes (63,00 € trimestre)

PISCINA + GIMNÀS DEL POLIESPORTIU
Titular
Familiar

36,80 € / mes (110,40 € trimestre)
TTRIMESTREtrimestre)
23,20 € / mes (69,60 € trimestre)

Jubilat local (Matrícula gratuïta)

21,00 € / mes (63,00 € trimestre)

Jubilat no local (Matrícula gratuïta)

36,80 € / mes (110,40 € trimestre)

Estudiants universitaris empadronats a Figueres (Matrícula gratuïta)

23,20 € / mes (69,60 € trimestre)

ESTADI ALBERT GURT - INCLÒS A LA QUOTA DELS ABONATS A PISCINA I/O POLIESPORTIU
*Els membres familiars d’un abonament poden ser-ho d’instal·lacions diferents a la del titular

CONDICIONS I REQUISITS
Com a familiars només podran figurar el cònjuge o parella i les persones menors de 18 anys que convisquin al domicili del titular. Cal acreditar
amb document oficial la convivència.
Els membres familiars d’un abonament poden ser-ho d’instal·lacions diferents a la del titular.
- El cobrament de les quotes serà trimestral i per domiciliació bancària. Les quotes retornades només es podran pagar en metàl·lic al SME i
tindran un recàrrec del 5% respecte de la quota retornada.
- Per donar-se de baixa, cal comunicar-ho (per escrit o per correu electrònic) al Servei d’Esports màxim 15 dies abans de iniciar-se el període al
qual ja no desitja fer ús de les instal·lacions.
familiars
d’un abonament
poden ser-ho
d'instal·lacions
- Cal respectar
la normativa
d’ús de les diferents
instal·lacions
esportives. diferents a la del titular.
- Documentació necessària:

Fotocòpia DNI Titular

Fotocòpia llibre família o certificat de convivència en cas d’abonament familiar

Dades bancàries amb el codi IBAN

Foto (es pot fer amb la càmera instal·lada al Poliesportiu)

INFORMACIÓ I PREUS ENTRADES I LLOGUERS 2022
ENTRADES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
20222022MUNICIPALS
PISCINES MUNICIPALS

CLIMATITZADA

Entrades ADULT

4,70 €

Entrades ADULTS no local

7,00 €

Entrada MENOR 14 anys

3,60 €

Entrada MENOR 2 anys

Gratuïta

Entrada JUBILAT local

1,10 €

Entrada JUBILAT no local

2,50 €

GIMNÀS DEL POLIESPORTIU
Sala de musculació - Sauna

6,10 €

ESTADI ALBERT GURT
Pista d’atletisme

3,40 €

ROCÒDROM
Soci del Centre Excursionista Empordanès

Gratuït

Abonat al Servei Municipal d'Esports (piscina o poliesportiu)

1,10 €

No soci CEE / No abonat al SME

3,30 €

LLOGUERS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
SENSE LLUM

AMB LLUM

Estadi “Albert Gurt“ (Camp futbol - 7)

48,50 €

59,00 €

Estadi “Albert Gurt“ (Camp futbol - 11)

74,80 €

94,90 €

Tennis/Pàdel ABONAT (1h / 1,5h) x persona

2,90 €

3,40 €

Tennis/Pàdel NO ABONAT (1h / 1,5h) x persona

7,70 €

8,30 €

Poliesportiu - Pista lateral (1 hora)

27,40 €

Poliesportiu - Pista central (1 hora)

83,20 €

Pavelló (1 hora)

39,00 €

