
 Ajuntament de Ripollet 
 Carrer de Balmes, 2 
 08291 Ripollet 
 Barcelona 
 Tel. 935 046 000 
  ripollet.cat 

Poliesportiu Municipal Pavelló Municipal  Pavelló Municipal  Camp de Futbol Industrial 
C. de Magallanes, 22-26 d’Esports Joan Creus Francesc Barneda C. de Padró, s/n, cantonada 
Tel. 936 929 752 Rbla. dels Pinetons, 1 C. de Tamarit, 30 amb C. de Sant Andreu 
pame-ripollet.org  

Nom del titular de l’abonament ____________________________________________________________________________ 

Domicili _______________________________________________________________ DNI __________________________________ 

Localitat _____________________________ Telèfon __________________ e-mail _____________________________________ 

Sol·licita  un abonament del tipus _____________________________ per a les instal·lacions del Poliesportiu 

municipal, per a la temporada de  ___________________________ ,  per un import total  de _______________ €  

que es farà efectiu mitjançant els pagaments 

ANYAL                                                            MENSUAL 

 

Autoritzo que a partir de la data  _________________, carreguin al número de compte a baix assenyalat, 

els rebuts del PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS DE RIPOLLET per un import de _______________ €, 

tots els ________________ .  

 

TITULAR  

IBAN ENTITAT            OFICINA DC NÚM COMPTE 

    

 

Ripollet, a _________ de __________________________ de 20_____ 

 

Signat,  NORMES DELS ABONAMENTS 
-Si vol donar-se de baixa haurà de lliurar els carnets de tots els 

beneficiaris en les oficines o consergeria del poliesportiu.. 

-L’abonat que per qualsevol motiu es doni de baixa com a tal i 

posteriorment pretengués donar-se d’alta abans de passar un 

any, estarà obligat a pagar totes les quotes corresponents al 

període des de la seva baixa fins a la data de la nova alta. 

-L’abonat que tingui pendent el pagament de dos o més rebuts no 

podrà utilitzar la instal·lació, quan tingui tres se l’hi donarà de 

baixa.. 

-Per accedir a la instal·lació, haurem de realitzar-li un 

reconeixement de paràmetres biomètrics, on prenem 16 punts de 

referència del seu dit, mai l’empremta dactilar. També farem una 

fotografia digital de la persona per a una millor identificació.  

- Als menors de 14 anys, només li realitzarem la fotografia digital. 

DOCUMENTS I DADES DELS 

BENEFICIARIS DE L’ABONAMENT 

-Fotocòpia dels DNI. 

-Dues fotografies color, mida carnet 

-En tots els abonaments familiars, 

fotocòpia del llibre de família o 

document acreditatiu de convivència. 

En cas que l’adreça que indica el DNI 

no sigui l’actual és necessari el 
certificat d’empadronament. 

Segons estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’informem que les 

dades facilitades per a la formalització d’aquesta inscripció seran  incloses en un fitxer, del qual és titular i responsable el Patronat 

Municipal d’Esports de Ripollet, situat al C/ Magallanes 22-26 de Ripollet, on podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 

oposició en el termes previstos a la LOPD. 


