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TEMPORADA 2017/18 
 
Quotes 
 

· TARIFA / TARIFA BONIFICADA: Dóna dret a accedir a les instal·lacions d’ús lliure i a les activitats dirigides 
gratuïtes.  
* La tarifa bonificada s’aplica als empadronats a La Selva del Camp i als empadronats a Almoster i l’Albiol, 
segons acord amb els municipis.  

   Instal·lacions d’ús lliure: Piscina coberta, jacuzzis, sauna , bany de vapor (≥ 18 anys ) els menors de 14 anys 
   han d’anar acompanyats d’un adult. L’accés al gimnàs no està permès als menors de 15 anys. 
  

· TARIFA MIGDIA: Dóna dret a accedir a les instal·lacions d’ús lliure, no activitats dirigides gratuïtes. 
L’horari d’accés és de 12 a 16h. Exempta de matrícula.  
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   Tarifa   

Bonificada*   Migdia     

Bonificada*   Migdia     

Bonificada*   Migdia  
  

     

  

     

  

    

 

         

 Mensual   23€   19€   14€  41€   34€   26€  74€   61€   45€  
 Trimestral   62€   52€   38€  111€   92€   71€  200€   165€   122€  
 Anual   221€   183€   135€  394€   327€   250€  711€   586€   432€  

 
MINI: ≥65 anys; discapacitats ≥65%; Infantils (5 anys – ≤15 anys) 
Quota d’inscripció: 35€ (tarifa migdia exempta).  
ADULT: ≥16 anys – ≤64 anys. Quota d’inscripció: 35€ (tarifa migdia exempta). 

 
FAMILIAR: Parella i fills menors de 20 anys. Quota d’inscripció: 70€ (tarifa migdia exempta). Cal aportar 
llibre de família, certificat de parella de fet o document conforme la parella forma una unitat familiar  

 
Entrades puntuals 
 
  1 entrada  5 entrades  10 entrades 

ADULT  7€  28€  49€ 
MINI  5€  20€  35€  

** Els nens/es fins a 5 anys o menys tenen entrada gratuïta. 

 
Aquests preus seran vigents fins que aquests es modifiquin i publiquin a les ordenances fiscals.  
L’entrada a la instal·lació comporta l’acceptació de les normes de la mateixa. 

 
Horaris: - De dilluns a divendres 7.00 a 22.00. - Diumenges de 10.00 a 14.00.  

- Dissabtes de 9.00 a 21.00. - Festius tancat.   
* L’horari es pot veure modificat segons activitat del pavelló. 
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Activitats dirigides 2017 - 2018 
 

 
Normes de les activitats dirigides gratuïtes: 

 
- Els socis de quota normal tenen dret d’accedir a les activitats gratuïtes que els pertoqui, sempre i quan tinguin ≥ 14 anys. 

 
- Per poder assistir a les classes s’ha de recollir un tiquet, en el cas d'activitats aquàtiques es repartirà a la piscina, i per  la resta d'activitats a recepció.  

Aquest tiquet és personal i intransferible i tampoc es poden fer reserves. 20 minuts abans de l'activitat es començarà a fer el repartiment per orde rigorós 
d'arribada, exceptuant activitats en les que la direcció en proposi un altre. 
L’accés a les classes dirigides gratuïtes és exclusiu per socis de quota normal, els socis de tarifa migdia no poden accedir-hi així com els usuaris amb entrada 
puntual 

 
- La direcció de les instal·lacions es reserva el dret de fer qualsevol canvi d'horari si ho creu necessari. 

 
- Les activitats dirigides gratuïtes poden quedar suspeses temporalment per causes internes o alienes a l’organització, així com períodes vacacionals. 

 
- Cada usuari ha de buscar les activitats dirigides que més s’adeqüin a la seva condició física. Per la pròpia salut de l’usuari el monitor recomanarà o 

aconsellarà a algú no fer l’activitat. 

 
- Les activitats tenen un nombre límit i mínim de participants atenent a raons d’espai, material i altres. 

 
- Les activitats aquàtiques es duran a terme a la piscina destinada a les mateixes, i la resta d’ activitats  als espais habituals. Exceptuant situacions en les que 

la direcció en determini altres. 
 

Altres activitats dirigides: 
 

PREUS ADULT SOCI NO SOCI 
Esquena (programa 2 dies) 21€ /mes 42€ /mes 

   

Esquena 2+1 (programa 3 dies) 27€ /mes 53€ /mes 
   

Salut per l'aigua 21€ /mes 42€ /mes 
   

Estiraments 15€ /mes 20€ /mes 
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