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PREUS ABONAMENTS TEMPORADA 2018/2019 

Quota PISCINA 

Dóna dret a accedir a tots els serveis de les instal·lacions d’ús lliure (piscina, sauna, bany de vapor, dutxes bitèrmiques 
i pista d’atletisme) 
Dóna dret a gaudir d’un descompte del 25% en el primer curset d’aigua al que s’inscrigui i d’un 50% en el segon i 
següents (coincidents en el mateix període i exceptuant cursets exclusivament d’un dia)           

Tipus abonat 
Quota 

mensual 
Quota 

trimestral 
Quota 
anual 

1ª Quota 
d’Inscripció 

2ª Quota 
d’Inscripció 

Infantil (3 a 13 anys), 3ª edat (majors 65 anys) 
i discapacitats* 

  7,70 € 22,20 €  84,00 € 

  Gratuïta 

20,00 € 

Juvenil (14 a 22 anys) 11,70 € 33,30 €   126,00 € 20,00 € 
Adult  (major de 23 anys) 16,90 € 47,70 € 181,20 € 20,00 € 

Familiar (parella i fills menors de 18 anys) 37,10 €   106,20 € 402,00 € 20,00 € 
 

Quota FITNESS 

Dóna dret a accedir a tots els serveis de les instal·lacions d’ús lliure (sales de fitness, piscina, sauna, bany de vapor, 
dutxes bitèrmiques i a la pista d’atletisme). 
Accés al programa d’assessorament a la sala de fitness. 
Dóna dret a gaudir d’un descompte del 50% en el primer curset d’aigua al que s’inscrigui i d’un 75% en el segon i 
següents (coincidents en el mateix període i exceptuant cursets exclusivament d’un dia)                    

Tipus abonat 
Quota 

mensual 
Quota 

trimestral 
Quota 
anual 

1ª Quota 
d’Inscripció 

2ª Quota 
d’Inscripció 

3ª edat (majors 65 anys) i discapacitats* 17,00 €  48,30 € 183,60 € 

Gratuïta 

40,00 € 
Juvenil (16 a 22 anys) 26,00 €  73,50 € 279,00 € 40,00 € 
Adult  (major de 23 anys)      37,00 € 105,00 € 399,00 € 40,00 € 
Familiar (parella i fills menors de 18 anys)           54,00 €    153,30 €    582,00 € 40,00 € 
 

Quota PME  

Dóna dret a accedir a tots els serveis de les instal·lacions d’ús lliure (sales de fitness, piscina, sauna, bany de vapor, 
dutxes bitèrmiques i a la pista d’atletisme). 
Accés a les activitats dirigides de gimnàs i al programa d’assessorament a la sala de fitness. 

Dóna dret a gaudir d’un descompte del 50% en el primer curset d’aigua al que s’inscrigui i d’un 75% en el segon i 

següents (coincidents en el mateix període i exceptuant cursets exclusivament d’un dia)                    

Tipus abonat 
  Quota    

mensual 
Quota 

trimestral 
 Quota 
anual 

1ª Quota 
d’Inscripció 

2ª Quota 
d’Inscripció 

3ª edat (majors 65 anys) i discapacitats*     19,60 €       56,10 €      213,00 € 
Gratuïta 

40,00 € 
Juvenil (16 a 22 anys)     29,40 €       84,00 €      319,20 € 40,00 € 
Adult  (major de 23 anys)           42,00 €     120,00 €      456,00 € 40,00 € 

Familiar (parella i fills menors de 18 anys)   61,60 €   176,10 €  669,60 €   40,00 € 

*Quota Discapacitat:  acreditar discapacitat igual o superior al 33% 
 

   
 

 

Quota Tennis 

Dóna dret a accedir a les pistes de tennis de la instal·lació de Sant Salvador                 

                         Tipus abonat Quota trimestral  Matricula  

Individual  38,60 €  20,00 €  
 

    

 

Quota Piscina Estiu 

Dóna dret a accedir a les piscines del Patronat Municipal d’Esports en el període comprés del 25 de juny al 10 de 
setembre. 

                                Tipus abonat Quota temporada 

Infantil (3 a 13 anys), 3ª edat (majors 65 anys) i discapacitats 18,90 € 
Juvenil (14 a 22 anys) 28,20 € 
Adult  (major de 23 anys) 40,50 € 
Familiar (parella i fills menors de 18 anys) 90,60 € 

      

Quota manteniment 

Màxim 6 mesos, (Amb el justificant pertinent i coincidint amb trimestres naturals) 
                                Tipus abonat Quota trimestral 

Infantil (3 a 13 anys), 3ª edat (majors 65 anys) i discapacitats 11,80 € 

Juvenil (14 a 22 anys) 15,20 € 
Adult  (major de 23 anys) 18,80 € 
Familiar (parella i fills menors de 18 anys) 22,50 € 
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