
  

 

 
 

 

 

 C/ La Fàbrica, 1 - 46114 Vinalesa (València) - Tel: 961499798 - Fax:  961495621 

 Correu-electrònic: ajuntament@vinalesa.org 

SOL·LICITUD DE MATRÍCULA GIMNÀS 2020-2021 
- Empleneu i signeu aquesta matrícula i presenteu-la al responsable del Gimnàs en l´Ajuntament o al Gimnàs en 

el seu horari d´obertura.  
- Els nous usuaris adjuntaran fotocòpia del Nº de compte bancari i emplenar el quadre d´autorització bancària. 

- Les modalitats de pagament de temporada, semestral, trimestral o mensual es faran per domiciliació bancària, i la 

de bono 10 es pagarà en l´Ajuntament en el seu horari d´obertura amb targeta de crèdit.  

- Per a més informació: 96 148 12 29 (Gimnàs) o al 96149 97 98 (Ajuntament), al email gimnas@vinalesa.org o en 

horari d´atenció presencial (Dilluns a divendres de 09.30h. a 13.30h. a l´Ajuntament i de 16.30h. a 20.00h. al 

Gimnàs Municipal). 

COGNOMS  NOM  
DOMICILI  LOCALITAT  

DATA NAIX  DNI  TELÈFON  
E-Mail  

 

FORMA DE PAGAMENT 
(Fes una creu junt la forma de pagament que tries) 

 PREU  
Bono Mensual 35,75€  
Bono Trimestral 84,15€  
Setembre - Gener 120,00€  
Febrer - Juliol 120,00€  
Bono temporada (de Setembre a Juliol) 197,00€  
Bono 10 usos 38,50€  
Jubilats, pensionistes i discapacitats  Gratuïta  
Gimnàstica de climateri (temporada) 21,00€  
Oferta juliol: Amb 1 curs de natació i/o aquagym, gimnàs en Juliol 
Gratuït 

Curs de 
natació 

 

 

AUTORITZACIÓ DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA (ANUAL, SEMESTRAL, MENSUAL Y TRIMESTRAL) 
NOM I COGNOMS DEL TITULAR  

 

COMPTE Nº IBAN:     ES __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __  /__ __ __ __ / __ __ __ __ 

Signatura Titular del Compte. 

 

 

 

Accepte les consideracions i condicions d´utilització i abonament del gimnàs, que figuren en el 

dors d`esta sol·licitud. 

 

 

 
Data dd/mm/aaaa 

 

 

Signatura 
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 C/ La Fàbrica, 1 - 46114 Vinalesa (València) - Tel: 961499798 - Fax:  961495621 

 Correu-electrònic: ajuntament@vinalesa.org 

CONSIDERACIONS: 
 La signatura d´esta matrícula comporta la contractació les activitats ofertades pel Gimnàs Municipal i el 

compliment total de les normes establides. 

 La gestió i funcionament del Gimnàs es realitzarà amb reserves, mitjançant l´APP municipal (Ajuntaments de 

València) 

 Es podrà reservar amb l´APP qualsevol activitat fins completar l´aforament permès per a cada activitat. Es 

permet la reserva de l´activitat fins a 15 minuts abans de començar l´activitat. 

 Es podrà anul·lar fins a 15 minuts abans de l´activitat. Sempre haurà d´anul·lar la reserva en cas de no poder 

acudir a l´activitat per a deixar disponibilitat i aforament a altres persones que vulguen participar. Els monitors 

i monitores revisaran les reserves i els assistents presents en l´activitat.  

 En cas de no anul·lació per part de l´usuari i/o usuària, es farà un avís formal a la persona (2 avisos), i al 

tercer avís es sancionarà durant una setmana sense prioritat en ninguna de les activitats que es realitzen al 

Gimnàs Municipal de Vinalesa. 

 Les reserves de les activitats es faran de setmana en setmana (a partir del divendres a les 13.00h. es podran 

reservar les activitats de la setmana següent). 

 El PASIV es reserva el dret d´anular qualsevol activitat per baixa assistència. Tanmateix es compromet a 

tindre en compte la demanda de noves activitats o horaris per a afegir a la present oferta. Des de la regidoria 

d´esports, els convidem a fer propostes (gimnas@vinalesa.org). 

 En cas de baixa assistència de qualsevol activitat, el PASIV haja de cancel·lar una activitat per baixa 

assistència dels usuaris, estos romandran d´alta mentre no sol·liciten la baixa conforme l´apartat 4. 

 L´edat mínima per a matricular-se són 16 anys. Els menors tenen l´oferta de les Escoles Esportives. 

 Els Serveis Socials Municipals tenen prevista la seua col·laboració facilitant l´accés a estes activitats a 

persones sense recursos. 

 Per a jubilats i pensionistes, l´activitat de Gimnàstica per a Majors (de dilluns a dijous de 16:30h. a 17:30h. i 

la sala de musculació (dimarts i dijous de 09:30h. a 10:30h.) és gratuït. 

 

CONDICIONS D´UTILIZACIÓ I ABONAMENT DEL GIMNÀS: 
1. El període d´activitats del gimnàs comprèn des del més de setembre fins a juliol inclosos i es cobrarà mentre 

l´usuari no ho demane  la baixa en temps i forma conforme al punt 6. En cas de baixa anticipada no es 

tornaran els imports abonats. 

2. La modalitat trimestral coincidirà amb els trimestres de l´any natural, enlloc de tres mesos des de que 

s´apunte l´usuari i no inclou els mesos de setembre i juliol que es liquidarà a preu mensual. 

3. El bono 10 servirà durant tota la temporada de Setembre 2020 a Juliol 2021. 

4. El cobrament de la taxa del gimnàs es realitzarà normalment durant la primera setmana de cada mes de 

forma domiciliada. 

5. Les baixes del gimnàs s´hauran de tramitar abans del dia 25 del mes previ, presentat instància de la 
baixa pel registre general de l´Ajuntament i tornant la targeta de soci. Posteriorment als dies 25 no es 
tramitarà cap baixa. La devolució dels rebuts carregats en el compte per part de l´usuari comportarà afegir 

al deute les despeses d´emissió i de devolució. La devolució d´un rebut també comportarà automàticament la 

baixa del gimnàs i passe a recaptació en via de constrenyiment. 

6. No es tornaran els diners de cap abonament (es consideraran excepcions a valoració de l´Àrea d´Esports, 

aportant justificacions mèdiques o altres casos de gravetat).  
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