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Piscina Municipal  

 a) Tiquets  

 1.1  Tiquets d’ús diari      5 euros  Tiquets d’ús diari menors 3 a 8 anys  2 euros  

  Tiquet de cap de setmana    8 euros  Tiquets de cap de setmana menors 3 a 8 anys 3 

euros  

 Obertures nocturnes:      2 euros  

 1.3 Tiquets d’ús múltiple (10 entrades)    70 euros   

 Els tiquets d’ús múltiple tindran la validesa de 10 entrades. Tindran deu requadres al 

dors; cada dia que se’n faci ús, el vigilant anotarà la data dins d’un nou requadre, fins 

que el tiquet s’exhaureixi. Els tiquets d’ús múltiple s’expediran a l’Oficina d’atenció al 

ciutadà de l’Ajuntament.  

 b) Abonaments de temporada:   

- Persones en disposició del carnet vigent de resident, previst a l’Ordenança Fiscal 

número 17, reguladora de la TAXA PER L'EXPEDICIÓ I ÚS DE PLAQUES, PATENTS 

I DISTINTIUS.    20 euros  

 - Menors de 3 a 8 anys en disposició del carnet vigent de resident, previst a 

l’Ordenança Fiscal número 17, reguladora de la TAXA PER L'EXPEDICIÓ I ÚS DE 

PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS.   gratuït  

 c) Abonaments mensuals:  

 - Persones que siguin titulars d’un habitatge a Sant Vicenç de Montalt o titular d’un 

contracte d’arrendament de vivenda de Sant Vicenç de Montalt amb vigència de 

contracte superior a un any tindran dret a adquirir un abonament mensual per cada 

membre de la unitat familiar (màxim 5 persones)        35 euros adults        17 euros 

menors de 3 a 8 anys  

 Tots els abonaments s’expediran a l’Oficina d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament.  

 d) gandules Lloguer gandula 2 euros. Serà gratuïta per a aquelles persones que 

presentin un certificat mèdic que acrediti que per motius de salut es recomana que 

facin ús de gandula al recinte de la piscina (el certificat ha de tenir data de l’any en 

curs).  

 * Els menors de 3 anys podran accedir al recinte de la piscina municipal de forma 

gratuïta. Els majors de 65 anys, pensionistes i jubilats amb carnet vigent de resident 

també podran accedir al recinte de la piscina municipal de forma gratuïta 


