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PISCINES MUNICIPALS 

TEMPORADA : ESTIU 2019 

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PISCINES 
ENTRADES 

Fins a 3 anys.........................Gratuït 

De 4 a 15 anys 

Feiners...............................1,85 Euros. 
Festius................................2,05 Euros. 

A partir de 16 anys 

Feiners.............................3,10 Euros 
Festius.............................3,35 Euros. 
Passeig.............................1,45 Euros 

ABONAMENTS TEMPORADA , 1 MES 

De 4 a 15 anys i JUBILATS 
- Temporada ...........................41,50 euros- C.Jove:  37,35 euros  
- Mensual..................................27,00 euros. 
-  A 10 ......................................20,00 euros. 

A partir de 16 anys 
- Temporada...................................48,50 euros-C.Jove: 43,65 euros.  
- 1 mes.............................................34,50 euros. 
- A 10...............................................20,00 euros. 

ELS ABONAMENTS FAMILIARS ES FARAN PER, 

1. Temporada ( tot l’estiu). 
2. Mensuals (1 -30/31 Juliol/agost) 
3.  A 10 – per 10 entrades .  
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ABONAMENTS PISCINES - BENEFICIS FISCALS, ( Article 5è.) 

• Els abonaments familiars es faran per temporada i mensuals (1-30/31) i sobre 
els preus establerts s’aplicarà  un descompte del 5 % del total. 

• En les famílies nombroses, el tercer fill i posteriors menors inscrits, tindran 
l’abonament gratuït.  

• En les famílies amb un fill inscrit i un discapacitat, aquest últim tindrà 
l’abonament gratuït. 

• Les persones titulars del Carnet Jove amb vigència , tindran un descompte del 
10 % en el preu de l’abonament.  

• Els grups de colònies d’estiu i les cases rurals, gaudiran d’un descompte del 10 
% sobre el preu total de l’entrada. 

• Les persones que acreditin la seva situació d’atur, tindran un descompte del 30 
% ( no extensible a familiars).  

A TENIR EN COMPTE :  

Per l’expedició d’abonaments, s’haurà de portar una fotografia tamany carnet.  
El pagament s’haurà de fer   amb targeta. 

Del 18 al 28 de juny 2019 els abonaments es faran a la biblioteca municipal en 
horari de 16:00 h a 20:00 h. 
A partir de l’1 de juliol 2019 es faran a les oficines de l’Ajuntament. 

L’obertura de les piscines municipals serà el divendres, 21 de juny de 2019 . 

Els dies 21 i 22 de juny l’entrada serà gratuïta. 

Els nens que facin curs de natació, una vegada acabat el mateix hauran de 
treure l’entrada per a poder gaudir de les instal.lacions esportives. ( LA 
INSCRIPCIÓ AL CURS DE NATACIÓ, NO TÉ CONDICIÓ D’ENTRADA A LES 
PISCINES). 

Els descomptes per un mateix servei no són acumulatius. 

Cal acreditar documentalment les situacions a qui van adreçats cada un dels 
descomptes.  
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Per la determinació de l’edat de la persona, només es tindrà en compte l’any de 
naixement, sent diferent el dia i mes de naixement de la persona  

Torà, estiu 2019.  
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