
PROCEDIMENT DE PREINSCRIPCIÓ I  INSCRIPCIÓ 

Per tal d’evitar cues i poder donar les mateixes possibilitats a tothom per accedir a una plaça, el procediment 
de preinscripció serà el següent:

- Període de preinscripció:  11, 12 i 13 de juny. L’usuari es pot preinscriure com a màxim a 1 grup 
d’activitat.

- Sorteig públic de les places disponibles entre els usuaris preinscrits: el dijous 14 de juny a les 10 h a 
la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament.

- Publicació de la llista de les persones admeses: el divendres 15 de juny. A les piscines i a les oficines 
d’atenció ciutadana.

* Les persones admeses restaran inscrites directament. 
* Els usuaris no admesos passaran directament a formar part de les llistes d’espera.
* Un cop passat el sorteig s’obrirà un nou període prorrogat d’inscripció a partir del divendres 15 de juny a les 
piscines i també a les oficines d’atenció ciutadana .

LLOCS DE PREINSCRIPCIÓ
I D’INSCRIPCIÓ

Piscines Municipals (Parc del Nord, Cal 
Marcet, Campoamor i Olímpia)

Oficines de Sabadell d’Atenció Ciutadana
Oficina Nord – Ca n’Oriac: c. d’Arousa, 2
Oficina Sud – Creu de Barberà: pl. de 
Castelao, 1
Oficina Est – Torre-romeu: pl.  de  Montcortès, 1
Oficina Oest – Can Rull: c. de Sant Isidor, 51

Despatx Lluch: c. de la Indústria,10

PREINSCRIPCIÓ
11, 12 I 13 DE JUNY

Dilluns 11 de 8 a 14 h
Dimarts 12 de 9 a 14 h

Dimecres 13  de 9 a 14 h

Dilluns 11 de 9  a 14 h
Dimarts 12 de 9 a 14 h

Dimecres 13  de 9 a 14 h i de 
16 a 19 h

                   
Dilluns 11 de 8.30 a 15 h

Dimarts 12 de  8.30 a 19 h
Dimecres 13 de 8.30 a 15 h

PERÍODE PRORROGAT 
D’INSCRIPCIÓ A PARTIR DEL 

15 DE JUNY

De 10 a 19 h

 de 9.00  a 14 h

de 8.30  a 15 h

Preinfantil

Infantil

Gent Gran

Adults

49,20 €

59 €

EDATS PREUTIPUS DE CURSET

De 3 a 5 anys

De 6 a 10 anys i d’11 a 15 anys

A partir de 65 

De 16 a 64 anys

L’usuari ha de tenir l’edat corresponent en el moment de començar el curs respectiu, o fer els anys al mes de juliol.

PREU DELS CURSETS A LES PISCINES MUNICIPALS



DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA  PER ALS  ALUMNES  NOUS
- Cal mostrar el DNI en tots els casos.
- Per als menors que no tinguin DNI, cal mostrar el llibre de família que acrediti l’edat de l’alumne i 
el DNI del pare, mare o tutor.
- Cal donar un número de compte bancari per tal de poder fer la facturació de la quota corresponent  
a través de domiciliació bancària.

FORMA DE PAGAMENT:
El pagament es farà únicament a través de domiciliació bancària. Cada usuari ha de portar 
un número de compte bancari al moment de formalitzar la preinsinscripció o la inscripció i, en un 
període màxim de 15 dies, es cobrarà el rebut corresponent a la quota d’inscripció.
Una vegada començat el curset, no es retornarà l’import de la matrícula, llevat dels casos 
d’accident i/o lesió dins del programa d’activitat.

BAIXES:
Si per algun motiu una persona admesa volgués renunciar a la seva plaça, hauria d’anar a tramitar la 
baixa a la taquilla de les piscines abans del 21 de juny, o bé a les oficines d’atenció ciutadana, en 
horari d’atenció al públic, per tal que no se li facturés la quota d’inscripció.

INFORMACIÓ
Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Sabadell, plaça de Sant Roc, 14

      Tel. 93 745 31 50 / 93 745 34 03 
      Al juny: feiners de 9 a 14 h i dilluns i dimecres de 16.30 a 18.30 h

      Al juliol: feiners de 9 a 14 h

Piscines municipals
Oficines d’Atenció Ciutadana, en horari d’atenció al públic

Web de l’Ajuntament www.sabadell.cat
Telèfon 010  (de dilluns a divendres de 8.30 a 15 h)

Jornada ENJOGASSA’T 
(Inscripció al Consell Esportiu Municipal de Sabadell
 www.consellsabadell.cat  o al Telèfon: 93 748 42 66)

Activitats esportives i recreatives adreçades 
als casals i esplais de Sabadell
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