
 

 
 
 

 
 

ALTRES TARIFES ANY 2022-23 
 

ABONAMENTS TEMPORALS 
 

  1 mes  2 mesos  3 mesos 
       

MINI  25€  50€  75€ 
       

ADULT  44€  88€  132€ 
       

FAMILIAR  79€  158€  237€ 
 

MINI: Infantils (3 anys – ≤17 anys); pensionista 100%; discapacitats ≥65%; ≥65 anys. 

*Els menors de 3 anys tenen entrada gratuïta a la piscina. 
ADULT: ≥18 anys – ≤65 anys. 
FAMILIAR: Parella i fills menors de 20 anys. Cal aportar llibre de família, certificat de parella de fet o document conforme la parella és una 
unitat familiar. 
 

- Es tracta d’una tarifa adreçada a persones que volen fer ús de les instal·lacions durant un període concret de temps, no interessant-los fer-se 
socis. 

- És una tarifa que no fa distincions entre empadronats o no, ja que va adreçada a persones que en principi estan de pas o temporalment a 
prop de les instal·lacions. 

- Existeixen 3 modalitats no prorrogables d’abonament: 1, 2 i 3 mesos. Sent 3 mesos el màxim període al que es poden abonar per any i, tenint 
en compte que al moment de fer la compra de l’abonament han de decidir quants mesos compren, passant a ser després no prorrogable. 

- Els períodes d’abonament són naturals, és a dir, compten 30, 60 o 90 dies naturals a partir del de la data d’inscripció. Si per exemple 
s’inscriuen el dia 12 tenen accés fins el 12 del mes següent. 

- El pagament es fa en efectiu o amb targeta de crèdit en el moment de fer la inscripció, i pel total de l’import del període adquirit. 

- Els abonats hauran de seguir la normativa de les instal·lacions com qualsevol altre soci. 

- Els abonats ompliran un full d’inscripció i entregaran la documentació pertinent. 

- Els abonats a qualsevol de les modalitats de la tarifa temporal són considerats en tot moment socis de ple dret com qualsevol altre i es poden 
beneficiar dels descomptes aplicats als socis, tant en serveis com en activitats. 
 

EMPRESES (10 persones) 
 

Dóna dret a accedir a les instal·lacions d’ús lliure i activitats dirigides gratuïtes. 
 

  Mensual  Trimestral  Anual 

EMPRESES  246 €  664 €  2.362 € 

Persona addicional  28 €  76 €  269 € 
 

 
- Cal fer una inscripció per cadascun dels membres que es vulguin donar d’alta amb la documentació requerida. 
- Cal aportar documentació empresa (alta, NIF o similar) i núm. compte corrent (IBAN). 
 
 

LLOGUER ESPAIS (preu per hora) 
 

 

 
Carrer Horta, 39 | 43470 La Selva del Camp Tel. 977 84 52 27-977 84 52 28/ 608 31 41 92 

esports@laselvadelcamp.cat | 

 Amb il·luminació Sense il·luminació 

1/3 pista pavelló 40 € 20 € 

Pista pavelló (sencera) 80 € 50 € 

Camp futbol gespa (exterior) 60 € 

Carril piscina  25 € 

Pavelló municipal d’esports 
La Selva del Camp 


