Nota de premsa
Terrassa, 1 de juny de 2016

Ja es poden tramitar els abonaments de les piscines
municipals per a aquest estiu
Enguany la temporada de bany anirà del 24 de juny al 4 de setembre

L’Ajuntament de Terrassa ha obert el termini per a formalitzar els tràmits per a
l’obtenció d’abonaments per a les piscines municipals del Parc de Vallparadís, Sant
Llorenç, la Maurina i Les Arenes. La temporada de bany a les piscines municipals de
Terrassa començarà el 24 de juny i s’estendrà fins el 4 de setembre. Totes quatre
piscines obriran de dilluns a diumenge, de 10.30 a 19.30 h.
En el cas de la piscina de Vallparadís, l’horari per a tramitar els abonaments, que
s’han de fer a les taquilles de la piscina, és de dilluns a divendres de 10 a 13 h i de
15 a 19 h. Per a qualsevol consulta els usuaris es poden adreçar també al telèfon 93
739 74 19. Un cop iniciada la temporada de piscina, la gestió d’abonaments es
realitzarà també a les taquilles, amb el mateix horari de dilluns a divendres, però
també els dissabtes, de 10 a 14 h.
Per a la resta de piscines municipals (Sant Llorenç, Les Arenes i La Maurina), els
usuaris s’han d’adreçar als respectius equipaments (en el cas de la Piscina de Les
Arenes, els tràmits es faran a la oficina del Poliesportiu Municipal Les Arenes, al c/
Sierra Nevada, 57, fins que comenci la temporada de bany. El termini per a la
consulta i recollida de documents per als abonaments serà el següent:
Fins el dia 23 de juny, de dilluns a divendres de 17h a 19h. Fora d’aquest
horari els tràmits podran efectuar-se prèvia consulta amb el personal de la
piscina.
A partir del dia 24 de juny, de dilluns a dissabte de 11h a 13h; i, de dilluns a
divendres de 17h a 19h, sempre a les mateixes piscines
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En tots els casos, la documentació que cal presentar per a tramitar els abonaments
és la següent:
Sol·licitud d’abonament a les instal·lacions esportives municipals.
Document d'Identitat de la persona sol·licitant i de cada membre de la família i
Llibre de Família, en cas de carnet familiar (còpia).
2 Fotografies, mida carnet, de cada membre de l’abonament (original).
Si s'escau l'aplicació de bonificació, cal presentar, segons la bonificació que
es sol·liciti, la documentació original que correspongui: títol de família
nombrosa, certificat del reconeixement de discapacitat o documentació
acreditativa de la situació de jubilat.

Preus i abonaments adaptats a tothom
Els preus d’entrada a les quatre piscines municipals per a 2016, regulats per
l’ordenança fiscal municipal 3.08, són els següents. L’ordenança contempla un
seguit de bonificacions, que poden arribar al 75%, per raó de discapacitat, jubilació,
família nombrosa i capacitat econòmica.
Usuaris entre 7 i 13 anys: 5,30 euros/dia
Usuaris de 14 anys i majors: 6,80 euros/dia
Usuaris jubilats: 5,00 euros/dia
Usuaris fins a 6 anys: entrada gratuïta
Escoles, esplais i cursets: 2,90 euros/dia per persona
Preu de tarda (a partir de les 16 h): 4,20 euros
Com cada any, els abonaments es podran fer per 15 dies o per tota la temporada, i
en modalitat individual o familiar. Els preus són els següents:
Abonaments individuals:
Abonats d’entre 7 i 13 anys: 36 euros/15 dies. 91,25 euros/temporada
Abonats de 14 anys i majors: 42,10 euros/15 dies. 116,20 euros/temporada
Abonats jubilats: 25,10 euros/15 dies. 67,70 euros/temporada
Abonaments familiars (parella o família monoparental amb fills/es fins als 23 anys):
53,80 euros/15 dies
146,70 euros/temporada
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Abonament multifamiliar (o família monoparental amb fills/es fins als 23 anys i els
avis paterns i/o materns):
188,70 euros/temporada
També es troben a disposició de les persones usuàries targetes multipersonals no
nominatives, de cinc o de deu entrades, que es poden utilitzar els dies que es
decideixi. Aquestes targetes tenen preus diferents en funció de l’edat i existeix també
una modalitat només per a les tardes.

Més informació sobre piscines i activitats a http://www.terrassa.cat/activitats-d-estiu
Informació sobre els abonaments i enllaç a l’ordenança fiscal corresponent i altra
documentació relacionada, a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Terrassa:
https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=4841

terrassa.cat
Servei de Premsa
Àrea de Presidència
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

