TAXA PISCINA COBERTA DE MANLLEU
TEMPORADA 2016/17
INDIVIDUAL
Modalitat
Fins a 3 anys
De 4 a 5 anys
Infant
De 6 a 16 anys Infantil
De 17 a 30 anys Jove
De 31 a 64 anys Adulta
Des de 65 anys, amb
pensió o amb discapacitat

1 Entrada

5 Entrades

Matrícula

Gratuïta
2,00 €
4,50 €
5,50 €
7,00 €
4,50 €

Gratuïta
8,00 €
18,00 €
22,00 €
28,00 €
18,00 €

Gratuïta
18,60 €
41,40 €
51,00 €
61,20 €
41,40 €

Quota
Mensual
Gratuïta
6,20 €
13,80 €
17,00 €
20,40 €
13,80 €

FAMILIAR
Modalitat
Familiar 2

Descripció

Inclou dues persones d’una mateixa
família*
Familiar 3
Inclou tres persones d’una mateixa
família*
Familiar 4 o més
Inclou quatre o més persones d’una
mateixa família*
Familiar 2 amb
Inclou dues persones d’una mateixa
jubilació/amb
família* on una d’elles tingui 65 anys o
pensió o amb
més, o bé sigui pensionista o
discapacitat
discapacitada
Familiar 3 o més
Inclou tres persones o més d’una mateixa
amb jubilació/amb família* on una d’elles tingui 65 anys o
pensió o amb
més, o bé sigui pensionista o
discapacitat
discapacitada

Matrícula
77,40 €

Quota
Mensual
25,80 €

102,00 €

34,00 €

114,00 €

38,00 €

67,50 €

22,50 €

86,25 €

28,75 €

* Família, entenent la parella i fills fins a 30 anys d’edat que estiguin empadronats en
el mateix domicili, a partir de 31 anys, només es pot formar part de la parella
conjugal o pare/mare del beneficiari.
Preus aplicats a partir de l’1 de setembre de 2015 segons ordenança fiscal núm. 17

Informació
Documentació que cal portar per cada carnet





Document d’Identitat, en cas de no tenir-ne, del Llibre de
Família
Document acreditatiu del titular de les dades bancàries amb
(1)
els 24 dígits del número del compte
Import de la matrícula i de la quota del mes vigent (part
proporcional dels dies restants) que es podrà pagar en
efectiu o amb targeta.
Document acreditatiu de la situació de pensionista o persona
discapacitada (major o igual al 33%)

(1)

Per l’abonament de 5 entrades no cal portar-lo, ja que la totalitat s’ha
d’abonar en efectiu o amb targeta.



Els menors de 14 anys hauran d’anar acompanyats d’una
persona major d’edat



Cal portar banyador, gorro i xancletes

És necessari que l’abonat o abonada porti el carnet de la piscina
Per donar-se de baixa com a abonat/da caldrà comunicar-ho i
retornar el carnet a la recepció de la Piscina municipal prèviament a
la finalització del mes en vigor, perquè no es cobri la quota del mes
següent.

Horaris
Dies laborables: de 7 h a 22.30 h
Dissabte:
de 10 h a 14 h i de 16 h a 19.30 h
Diumenge:
de 10 h a 14 h

Cursos
Es fan cursos trimestrals de setembre a juny per a nadons, nens i
nenes a partir d’1 any fins a 17 anys i per a adults.

Telèfon 93 851 13 55

www.manlleu.cat

esports@manlleu.cat

