
                                     

                  AJUNTAMENT   DELS   POBLETS
                                            
                                            C.I.F. P-0312600-J  -  Avinguda Jaume I, 7  -  Telèfon 96 647 43 99  –  03779 ELS POBLETS (Alacant)
                                            Email:  ajuntament@elspoblets.es      Fax       96 647 42 87      www.elspoblets.es

TAXA PER ENTRADA AL POLISPORTIU MUNICIPAL, PISCINA I 
UTILITZACIÓ DE LES SEUES INSTAL·LACIONS

AUTOLIQUIDACIÓ

REF: 31300

DATA:  

SUBJECTE PASSIU:   

DNI/NIE/CIF:  

DOMICILI:  

TELÈFON:   

ACTIVITAT SOL·LICITADA:

 Pista de tennis  
a) Utilització per hora o fracció......................................................................4,00 €
b) Abonament trimestral (amb un màxim de 25 hores)................................60,00 €
c) Per hora o fracció de consum de llum........................................................3,00 €

 Pista de tennis de gespa artificial  
a) Utilització per hora o fracció.....................................................................7,00 €
b) Abonament trimestral (amb un màxim de 25 hores)..............................100,00 €
c) Per hora o fracció de consum de llum........................................................3,00 €

 Frontó  
d) Utilització per hora o fracció.....................................................................4,00 €
e) Abonament trimestral (amb un màxim de 25 hores)................................60,00 €
f) Per hora o fracció de consum de llum........................................................4,00 €  

 

 Pista poliesportiva  
a) Futbet per hora o fracció............................................................................9,00 €
b) Bàsquet per hora o fracció.........................................................................9,00 €
c) Per hora o fracció de llum........................................................................10,00 €

 Gimnàs  
a) Utilització per hora o fracció.....................................................................6,00 €
b) Abonament trimestral (amb un màxim de 25 hores)..............................100,00 €
c) Per hora o fracció de consum de llum........................................................5,00 €

http://www.elspoblets.es/
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 Piscina d’estiu  
a) Persones majors de 65 anys.......................................................................0,60 €
b) Persones fins 65 anys................................................................................ .1,00 €
c) Abonament mensual majors de 65 anys.....................................................9,00 €
d) Abonament de temporada majors de 65 anys..........................................20,00 €
e) Abonament mensual menors de 18 anys.................................................10,00 €
f) Abonament de temporada menors de 18 anys.........................................25,00 €
g) Abonament mensual majors de 18 anys i menors de 65 anys.................15,00 €
h) Abonament de temporada majors de 18 anys i menors de 65 anys.........30,00 €
i) Abonament mensual familiar ( fins 4 persones ).....................................30,00 €
j) Abonament de temporada familiar ( fins 4 persones ).............................50,00 €

 Sala de musculació  
a) 1 mes........................................................................................................18,00 €
b) Abonament trimestral..............................................................................45,00 €

TARIFA APLICABLE:  

LLOC PER A EFECTUAR L’INGRÉS:

* BANC DE SABADELL
OFICINA DELS POBLETS
IBAN: ES34  0081-1142-93-0001016705
SWIFT -  BSAB ESBB

* CAIXABANK
OFICINA DELS POBLETS
IBAN ES60 2100 8015 09 0200022713
SWIFT - CAIXESBBXXX
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