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Piscina Municipal 
 

a) Tiquets 
 

N’hi haurà de dues menes: d’un sol ús i múltiples (10 jornades) 
 
1.1 Tiquets d’un sol ús 
 
A efectes d’aquests tiquets, es contemplen tres horaris: 
 matí: des de l’obertura fins a les 15 h 
 tarda: des de les 14 h fins a la clausura 
 jornada completa 
 
Els tiquets es pagaran en el moment d’entrar al recinte de la piscina, i el vigilant 
hi farà constar el període de validesa (matí, tarda o jornada completa) i la data. 
L’usuari haurà de conservar el tiquet i ensenyar-lo al vigilant a la sortida. En cas 
que un banyista amb tiquet de matí surti del recinte en horari de tarda, haurà 
d’abonar la diferència entre el tiquet que ha adquirit i el tiquet de jornada 
completa. En cas de pèrdua del tiquet, a la sortida haurà d’abonar la jornada 
completa. 
 
Tarifes: 
  
Tiquets d’ús diari   empadronats   no empadronats 
 
De dilluns a divendres no festius  
Matí de 10 a 15 hores     2,80 euros       4,50 euros  
Tarda de 14 a clausura     2,80 euros       4,50 euros  
Jornada completa      4,60 euros       6,70 euros 
 
Dissabtes, diumenges i festius 
Matí de 10 a 15 hores      3,60 euros       6,20 euros  
Tarda de 14 a clausura      3,60 euros       6,20 euros  
Jornada completa       5,90 euros                10,30 euros 
  
 
Tiquet de temps parcial 1:30 h 
De dilluns a divendres no festius 1,15 euros   3,00 euros 
 
 
Obertures nocturnes: 2 euros 
 
 
 
 
 



 

1.2 Tiquets d’ús múltiple (10 entrades a jornada completa) 
 
Els tiquets d’ús múltiple tindran la validesa de 10 entrades de jornada completa. 
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. En un sol dia, un 
mateix tiquet d'ús múltiple el podran fer servir com a màxim tres persones 
diferents. 
 TARIFA:  
 Empadronats: 23,70 euros 
 No empadronats: 50,00 euros 
 
Per beneficiar-se de la tarifa d’empadronats serà necessària la presentació d’un 
carnet personal que es podrà obtenir a les oficines de l’Ajuntament portant-hi 
una fotografia de carnet. Cada carnet donarà dret a la compra d’un sol tiquet 
(d’ús diari o múltiple) i caldrà presentar-lo a l’entrada de la piscina juntament 
amb el tiquet. 
 

b) Abonaments 
 
Els abonaments seran personals i intransferibles i s’hauran d’adquirir a les 
oficines de l’Ajuntament amb 48 hores d’antelació. En el moment de sol·licitar-
lo, caldrà portar 1 fotografia de tipus carnet de l’usuari i acreditar-ne, si és el 
cas, la condició, l’empadronament i l’edat. 
 
 Aquests abonaments podran ser de validesa quinzenal, mensual o per 
tota la temporada. En el cas dels quinzenals i els mensuals, en cada 
abonament hi figurarà la data d’inici i de final de validesa. 
 Les tarifes distingeixen entre empadronats i no empadronats, i quatre 
franges d’edat: 
 A) menors de 8 anys 
 B) entre 8 i 14 anys  
 C) adults 
 D) majors de 65 anys, pensionistes i jubilats. 
 
 
 
Tarifes: 
 
 
EMPADRONATS A B C D 
 

Quinzenal gratuït 20,62 € 25,78 € gratuït 
 
Mensual gratuït 40,24 € 51,55 € gratuït 
 
Temporada gratuït 61,86 € 82,48 € gratuït 



 

 
NO EMPADRONATS  A B C D 
 

Quinzenal gratuït 36,09 € 41,24 € 30,93 € 
 
Mensual gratuït 61,86 € 72,17 € 51,55 € 
 
Temporada gratuït 82,48 € 113,41 € 72,17 € 

 

 


