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Els nous abonats podran descarregar el formulari des el nostre lloc web o bé recollir-ne un a 

les oficines del Club. Cal un formulari individual per a cada nou abonament. 

Hauran de presentar la seva sol·licitud, presencialment, a les oficines del Club (c/Baixada del 

Molí 31-35, d’Andorra la Vella) 

L’import de l’abonament serà satisfet completament, bé en efectiu o mitjançant targeta de 
crèdit, en el moment de formalitzar l’alta a les oficines del club. 

Acreditació condicions que donen dret a tarifes reduïdes 

Caldrà acreditar amb la documentació escaient, que es té dret a gaudir de les diverses 

reduccions de tarifa (edat, estudiant, familiar). 

Tarifa FAMILIAR: només s’aplicarà a persones (3 o més) membres de la mateixa unitat familiar 

(cònjuge, fills o germans) que convisquin en el mateix domicili. El primer abonament (cap de 

família) serà a partir del qual s’estableixi la unitat familiar susceptible de beneficiar-se 

d’aquesta tarifa.  

Excepcionalment, es podran beneficiar d’aquesta tarifa reduïda, les relacions familiars avis-

nets, avis-fills-nets o germans (amb els seus cònjuges i/o descendents). 

En tots els casos, caldrà acreditar documentalment les relacions de parentiu que donin dret a 

gaudir d’aquesta tarifa reduïda. 

Per computar els mínim de 3 membres d’una unitat familiar, s’exclourà el carnet per menors 
de 6 anys sense seient. 

Tot i que sigui computable a efectes de acumular 3 persones per a gaudir de la tarifa Familiar, 

els abonaments Penya 3Color i jugadors/entrenadors, no disposaran de cap descompte 

addicional al haver-se establert unes tarifes específiques per a ells. 

MENORS DE 6 ANYS SENSE SEIENT  

Per a sol·licitar el carnet acreditatiu que permet l’accés (sense seient) als nascuts a partir del 1 

de Gener de 2011, caldrà personar-se a les oficines del club. Caldrà acreditar l’edat i vincular-

ho amb un abonat adult. En el moment de la formalització caldrà satisfer el preu establert pel 

carnet 

SOCIS NO ABONATS  

La condició de soci no abonat dona dret a adquirir una (1) entrada per partit a preu preferent 

(descompte del 50% sobre la tarifa general), però sense tenir la consideració d’abonament. 


