
 

SOLICITUDE ALTA ABONADO 

 
 

Data de alta:      /       /20__ Tipo de abono:  Nº Abonado:  
          

DATOS DO TITULAR DO ABONO: 

Apelidos:  Nome:  

DNI:  Enderezo:  

Localidade:  C.P:  Data nacemento:            /        / 

Tfno. contacto:   e-mail:     

        

DATOS DOS ABONADOS ASOCIADOS: 

Nome e Apelidos DNI/NIF/NIE 
Data de 

Nacemento 
Parentesco 

             /        / Cónxuxe 

             /        / Fillo/a 

             /        / Fillo/a 

             /        / Fillo/a 

     

ORDE DE DOMICILIACIÓN BANCARIA: 

Titular da conta:  DNI:  
    

E S                       

IBAN Entidade Oficina DC Nº conta 

Sinatura do titular   

 
 
 
 
 

 

**  Autorizo o pago dos recibos que sexan presentados polo Concello de Carral en 
concepto de Complexo Deportivo. 
**Declara tamén informarse-coñecer e aceptar as normas (de funcionamento e 
sanitarias) e recomendacións do Complexo Deportivo, comprometéndose  a cumprilas. 
 

** De conformidade co establecido na Lei Orgánica 3/2018 do 5 de decembro, de 
Protección de Datos Persoais e de Garantía de Dereitos Dixitais, así como o 
Regulamento Europeo (UE) 2016/679,  infórmase que estes datos pasarán a formar 
parte do ficheiro de datos de carácter persoal, cuxo responsable de tratamento será o 
Concello de Carral coa finalidade da xestión centralizada dos servizos deportivos 
municipais. Comunícaselle tamén que pode acceder ao seu ficheiro, podendo rectificar 
ou cancelar os datos na recepción do Complexo Deportivo de Carral. 
** O asinante declara seren certos os datos achegados. No caso de que o Concello de 
Carral detecte falsidade nos devanditos datos, o abonado causará baixa 
automaticamente. 

Sinatura 
(no caso pai/nai/titor-a acreditados)  

 

  

ESTA SOLICITUDE DE ALTA DE ABONADO DEBERÁ SER ACHEGADA PREFERIBLEMENTE  
POR CORREO ELECTRÓNICO A complexo.deportivo@carral.es. 

mailto:complexo.deportivo@carral.es


 

 

   HORARIOS DAS INSTALACIÓNS E SERVIZOS   

- Ximnasio: de luns a venres  de 9:00 h a 15:00 h e de 16:30 h  a 23:00 h. 
(O horario do monitor do ximnasio será de 9.00 e as 13.00 h e de 16.30 a 22.30 h. O resto do horario poderase utilizar a sala sen 

monitor, respetando as normas de uso e sanitarias da instalación). Os sábados de 10.00 a 13.00 h. 
- O Spa: * servicio suspendido temporalmente. 
 

 

   DOCUMENTACIÓN PARA O TRÁMITE DOS ABONOS 
 

- Impreso de solicitude de abono debidamente cuberta. 

- Fotocopia do DNI do titular (abono individual) e dos familiares (abonos familiares). 

- Fotocopia do libro de familia ou certificado de parella de feito (abonos familiares). 

- Xustificante do pago da matrícula e da primeira mensualidade.  

- A documentación entregarase preferiblemente por correo electrónico: complexo.deportivo@carral.es. 
 

    PAGAMENTO 

- Para a tramitación de calquera dos abonos, farase o pago do primeiro mes e a matrícula 
correspondente, podéndose aboar o importe con tarxeta bancaria na recepción do Complexo 
Deportivo  ou mediante transferencia bancaria ao número de conta    

     ES21 – 2100-5781-3102-0000-1826 (CaixaBank).  
(No concepto deberá aparecer “Abono Complexo Deportivo” e o nome do 

titular do abono. O xustificante de pago achegarase xunto co impreso de abono). 

- No resto das mensualidades cargarase a cota que corresponda á conta indicada polo aboado.   
 

   OBSERVACIÓNS IMPORTANTES 

- É recomendable, antes de comezar a actividade, que tódolos usuarios se sometan a un recoñecemento 
médico que descarte calquera problema ou enfermidade que lle incapacite ou limite para a práctica 
da actividade deportiva. De padecer algunha lesión, enfermidade ou outros datos relevantes que 
poidan incidir ou limitar a práctica deportiva, deberá indicalo ao persoal da instalación para a súa 
valoración. 

- A devolución dalgúns dos recibos mensuais, suporá automaticamente a baixa en calidade de socio/a.  

- As fotografías tomadas polo Concello de Carral terán un fin informativo (prensa, folletos, redes sociais, 
web municipal, etc) e de arquivo fotográfico. Calquera persoa que non desexe ser retratada, deberá 
indicalo no momento da toma fotográfica ou na recepción do C. Deportivo. 

- As solicitudes de baixa deberanse entregar na recepción do Complexo Deportivo antes do día 20 do mes 
en curso para que a súa tramitación teña validez a partir do día 1 do seguinte mes. 

 

    OBSERVACIÓNS  
- Os usuarios e aboados deberán cumprir a diversa normativa das funcionais e/ou sanitarias 

que se atopen en vigor.  
- Recoméndase manter a distancia  de seguridade interpersoal de 1,5 m. 
- RECOMÉNDASE O USO DE MÁSCARA en espazos pechados de uso público, en persoas con 

risco (maiores de 60 anos, sistema inmunolóxico debilitado, embarazadas, etc.) R.D. 
286/2022 do 19 de abril de 2022. 

- Recoméndase a desinfección de mans ao entrar na instalación 

- É OBRIGATORIO o uso de toalla para o adestramento así como limpar a suor das máquinas 
e equipamentos ao rematar o exercicio. 

mailto:complexo.deportivo@carral.es

