Mensualitat

Horari

QUOTES INFANTILS I JUVENILS
Requisits

Adult

42,50€ (TS)

Complet

De 0 a 5
anys

Adult matí

27,70€ (TS)

De 7 a 13h

Infantil

Migdia

27,45€

Divendres

13,20€

Cap de
setmana

25,50 (TS)

De 13 a 15h
Divendres de 7 a
13h
De divendres a les
7h fins diumenges a
les 15h i festius de 9
a 15h

PACK FAMILIA (a partir de 16 anys)

(És imprescindible tenir el mateix domicili i domiciliació bancària)

Mensualitat
Adult
2on familiar
3er familiar

Horari

42,50€ (TS)
38,40€

Complet

29,70€

La mare o el
pare han de
ser abonats

De 6 a 15
anys

Infantil cap
de setmana

De 6 a 15
anys

Jove

De 16 a 22
anys

Jove cap de
setmana

De 16 a 22
anys

Mensualitat
0€

(TS)

29,70€ (TS)
17,00€

(TS)

Horari

Requisits

En el mateix
horari que la
mare o pare
abonat

Residents a
Cerdanyola amb
un 33% o més de
dicapacitat.

25,55€ (TS)

Mínim 5 persones
de la mateixa empresa.
Inscripció gratuïta.
Cal abonar prova
d’esforç

34,10€

Per cossos de
seguretat de l’estat,
Mossos, cossos
de Protecció Civil,
Bombers i Creu
Roja.
Inscripció gratuïta.
Cal abonar la prova
d’esforç.

34,10€

De divendres
a les 7h fins
diumenges a
les 15h i festius
de 9 a 15h

De 7 a 16h

25,50€

De divendres
a les 7h fins
diumenges a
les 15h i festius
de 9 a 15h

Els menors de 14 anys han d’entrar sempre acompanyats
d’una persona adulta que se’n faci responsable. Els menors
de 16 anys només podran accedir a la piscina.

QUOTA MANTENIMENT O BAIXA TEMPORAL
En cas de baixa per motius
de salut, canvi temporal
de feina i/o residència per
període superior a 3 mesos
i inferior a un any.
Cal aportar justificant.

Discapacitat*

Complet

31,80€ (TS)
(TS)

QUOTES ESPECIALS

Mensualitat

Horari

10,60€

Sense
accès

Empreses**
Cal conveni
empresa-PEM Guiera

Col·lectius***

Mensualitat Horari

Complet

QUOTES INDIVIDUALS
(a partir de 16 anys)

* Cal aportar certificat d’empadronament i certificat de discapacitat.
** Cal aportar la capçalera de la darrera nòmina de cada treballador. Quan no hi hagi el mínim de 5 persones, es deixarà
d’aplicar aquesta quota a la resta de persones de l’empresa.
Cal aportar la revisió mèdica de l’empresa.
*** Cal aportar la capçalera de la darrera nòmina de cada
treballador. Cal aportar la revisió mèdica de l’empresa.

Quotes íntegres: Adult, infantil, 2on familiar, 3er
familiar, empreses i col·lectius.

QUOTA ANUAL (TS)

TARIFACIÓ SOCIAL

Pagament per avançat d’11 mensualitats amb 1
mensualitat gratuïta. Exempt de quota d’inscripció.
No inclou la revisió mèdica obligatòria. Aplicable a les
quotes íntegres. Aquesta quota s’ha de formalitzar
abans del 10 de desembre. Vàlid per anys naturals.

Les quotes mensuals marcades amb (TS) són susceptibles a l’aplicació de la Tarifació Social que es va aprovar
al Ple municipal del 29 de novembre de 2018 i que s’aplicarà a partir de l’1 de març de 2019. Per sol·licitar la
Tarifació Social cal aportar la documentació corresponent (que es facilitarà al PEM Guiera) a les oficines de
l’OAC. Les quotes susceptibles a Tarifació Social són: infantil, adult, adult matí, jove, discapacitat, adult cap
de setmana, jove cap de setmana, infantil cap de setmana i anual.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Quota

Quota en promoció

81,95€*

53,15€*

2on i 3er familiar
(preu per persona)

61,50€*

53,15€*

Infantil

49,25€

49,25€

De 0 a 5 anys

Exempt

Exempt

Carnet Jove **

Gratuïta

Gratuïta

Documentació necessària per ser abonat/da del
Parc Esportiu Municipal Guiera
• 1 fotocòpia del DNI i del DNI del titular del
compte.
• 1 fotocòpia de la llibreta d’estalvis o del núm. de
compte corrent.
• Justificant de convivència, si es tracta d’un abonament familiar.
• Per acollir-se a les modalitats del pack familiar
és imprescindible tenir el mateix domicili i la
mateixa domiciliació bancària.
L’import de la quota d’inscripció i la primera/es mensualitat/s s’han d’abonar mitjançant autoliquidació.
Els següents pagaments es domiciliaran a l’entitat
bancària que indiqui la persona abonada.

*Inclou la revisió mèdica obligatòria.
**Si es compleix alguna de les següents condicions al formalitzar l’alta:
-Empadronat a Cerdanyola del Vallès
-Estudiants d’ensenyament reglat, presentant el justificant.
-Treballar a Cerdanyola i que es pugui justificar amb el contracte de treball en vigor més la nòmina del darrer mes.
En qualsevol cas el Carnet Jove i la documentació ha d’estar
en vigor. No inclou la revisió mèdica obligatòria.

REVISIÓ MÈDICA OBLIGATÒRIA

CONDICIONS D’INSCRIPCIÓ
Mensualitats que cal abonar al
matricular-se

Dies
Dels dies 1 al 10

100% quota mes actual

Dels dies 11 al 14

100% quota mes actual + 100%
quota mes següent

Revisió mèdica majors de 16 anys

49,60€

Revisió mèdica majors de 65 anys

41,90€

Infantil

Exempt

Dels dies 15 al 24

De 0 a 5 anys

Exempt

Dels dies 25 al 31

Prova d’esforç

31,90€

50% quota mes actual + 100%
quota mes següent
0% quota mes actual + 100%
quota mes següent

TIQUET O ENTRADA PUNTUAL DIÀRIA
Vàlid per un accès. Cal presentar el DNI

7,80€

93 586 36 36

Av. de Guiera nº6-8
08290 Cerdanyola del Vallès

www.guiera.cerdanyola.cat
facebook: @Guiera
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QUOTES INSCRIPCIÓ

QUOTES
2019
Horari:
De dilluns a divendres de 7:00 a 23:00h
Disabtes de 8:00 a 20:00h
Diumenges i festius de 9:00 a 15:00h

Aquest horari es pot modificar per causes d’interès general. 15 minuts abans de
l’hora de tancament els usuaris han d’abandonar els diferents espais esportius i
complementaris.

