ON PRESENTAR LA INSTÀNCIA I DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR?
OFICINA D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA (OIAC)
Plaça del Vi, 1
17004-GIRONA
Tel. 972 419 010
Horari: de dilluns a divendres de 8.30 a 18 h i dissabtes de 9 a 14 h.
JULIOL i AGOST: de dilluns a divendres de 8.30 a 15 h i dissabtes de 9 a 14 h.
Centre Cívic Santa Eugènia
C. Santa Eugènia, 146
Horari: dimarts, dijous i divendres de 9 a 14 h i dilluns i dimecres de 16 a 18 h
JULIOL: dimarts de 9 a 14 h
AGOST: tancat
Centre Cívic Sant Narcís
Pl. Assumpció, 27
Horari: dimarts, dijous i divendres de 9 a 14 h i dilluns i dimecres de 16 a 18 h
JULIOL: divendres de 9 a 14 h
AGOST: tancat
Llar de gent gran de Germans Sàbat
C. Modeguera Gran, 1
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h i dimecres de 16 a 18 h
JULIOL: dimecres de 9 a 14 h
AGOST: tancat
Centre Cívic Pont Major
C. Pont Major, 67-73
Horari: dimarts de 16 a 18 h i dijous de 9 a 14 h
JULIOL: dijous de 9 a 14 h
AGOST: tancat
Centre Cívic Pla de Palau
C. Saragossa, 27
Horari: dilluns, dimecres i divendres de 9 a 14 h i dimarts i dijous de 16 a 18 h
JULIOL: dilluns de 9 a 14 h
AGOST: tancat
Centre Cívic Onyar:
C. Camp de la Plana, 13
Horari: dimarts i dijous de 16 a 18 h
JULIOL i AGOST: tancat

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR PER OBTENIR LA BONIFICACIÓ
1. Model general d’instància per sol·licitar la reducció de les taxes d’abonats a les piscines
municipals.
2. Justificants dels ingressos de tots els membres del nucli familiar (tant si es treballa com no),
cal aportar la documentació següent:
a. Full de nòmina del darrer mes.
b. En cas de cobrar alguna prestació o subsidi cal aportar el certificat que acrediti
l’import i el tipus de prestació o subsidi.
c.

En el cas que algun dels membres del nucli familiar no treballi, i no cobri cap
prestació o subsidi cal aportar:


Document de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (c/ Santa
Eugènia, 40 – tel. 872 08 25 00): acreditant que no figura com a titular de
cap pensió del sistema de la Seguretat Social, ni d’altres pensions
públiques.



Document de la Oficina de treball (av. Lluís Pericot, 86-90 – tel. 972 48
72 80): acreditant que hi figura inscrit/a i no rep cap prestació ni subsidi
d’atur.

d. En cas de jubilació: certificat conforme es cobra o no prestació o pensió.
3. Certificat mèdic que especifiqui la necessitat terapèutica per un ús a les piscines.
4. Altre documentació:
a. Tenir un infant acollit: resolució administrativa d’acolliment (Generalitat de
Catalunya)
b. Reconeixement de disminució: Certificat de disminució Generalitat de Catalunya
c.

Família nombrosa: carnet de família nombrosa

d. Família monoparental: carnet de família monoparental

