
HORARI:  
      12:00 a 20:30 de dilluns a divendres  
      11:00 a 20:30 dissabtes, diumenges i festius 

PREUS PÚBLICS:  
 

ENTRADA INDIVIDUAL 

Menors de 4 anys GRATUÏT 

De 4 a  13 anys 2,50€ 

Majors de 14 anys 3,50€ 

ABONAMENT  INDIVIDUAL 

TEMPORADA SENCERA MITJA TEMPORADA* 

De 4 a  13 anys 38,00€ De 4 a  13 anys 27,00€ 

+ de 14 anys 49,00€ +de 14 anys 32,00€ 

*Mitja temporada: 
1a Temporada del 23/6 al 31/7, 2a Temporada 2 del 1/8 al 11/9 

ABONAMENT  FAMILIAR 

per unitats familiars empadronades o amb habitatge al 
municipi amb fills menors de 21 anys que convisquin al 
mateix domicili (cal fer abonament conjunt) 

Unitat familiar de 3 membres 115,00€ 

Unitat familiar de 4 membres 125,00€ 

Unitat familiar de 5 membres 130,00€ 

Unitat familiar de 6 o +  membres 145,00€ 

HORARI:        

HORARI EDATS ACTIVITAT 

 
10 a 11 

+16 a. Gimnàstica aquàtica 

+ 12 a. Natació perfeccionament 

7-11 a. Natació infantil 

4 -6 a. Natació educativa  
11 a 12 

2-3 a. Natació educativa 

PREUS ACTIVITATS AQUÀTIQUES:  

GRUP €/SETMANA 

Menors de 4 anys 14,00€ 

Majors de 4 anys amb abonament 14,00€ 

Majors de 4 anys sense abonament 20,00€ 

Gimnàstica aquàtica amb abonament 10,00€ 

Gimnàstica aquàtica sense abonament 15,00€ 

La persona que realitzi més de 5 setmanes de curset, gaudirà d’un 
descompte del 25% en la tarifa del curs de la 6a. setmana i succes-
sives. 

S’ha de presentar el carnet d’inscripció per accedir a la pis-
cina i fer l’activitat. 
Aquest carnet només serveix per les classes, la resta d’hor-
es s’ha de pagar entrada o ensenyar l’abonament per acce-
dir a la piscina. 

CALENDARI ACTIVITATS AQUÀTIQUES:  

Set. Dll Dt Dc Dj Dv 

JUNY 

1a 26 27 28 29 30 

JULIOL 

2a 3 4 5 6 7 

3a 10 11 12 13 14 

4a 17 18 19 20 21 

Festa Major: no hi  ha cursets 

AGOST 

5a 31 1 2 3 4 

6a 7 8 9 10 11 

7a 14 NO 16 17 18 

8a 21 22 23 24 25 

9a 28 29 30 31 1 

El termini d’inscripció finalitza el dimecres anterior a la 
setmana d’inici. 
Els cursets es realitzaran sempre que s’assoleixi un nombre 
mínim d’inscrits. 
La classe en la qual un alumne no hagi assistit: 

NO ÉS RECUPERABLE. 

BONIFICACIONS: 
(Per aplicar-les s’ha d’adjuntar el certificat que ho demostri)  
 

Podran gaudir d’una bonificació del 50% dels abonaments 
individuals:  

Les persones que pateixin una minusvalidesa superior 
al 33%.  
Tots aquells pensionistes per invalidesa, i sempre que la 
minusvalidesa sigui inferior al 50%. 

Podran gaudir d’una bonificació del 100% dels abona-
ments individuals:  

Els majors de 65 anys empadronats o amb habitatge al 
municipi.  
Tots aquells pensionistes per invalidesa, i sempre que la 
minusvalidesa sigui superior al 50%.  

 

L’edat es computarà per anys naturals, independent-
ment del mes de naixement.  
Els abonaments són vàlids per les piscines de Tivissa, La 
Serra d’Almos i Darmós. 
Els carnets dels abonaments dels cursets i de la gimnàsti-
ca aquàtica, es podran adquirir a partir del 12 de Juny a 
l’Oficina d’Atenció al Públic de l’Ajuntament de Tivissa. 



-Mostrar al personal del servei de les instal·lacions l'autorització 
per utilitzar-les (entrada, abonaments, etc.), en el moment d'acce-
dir-hi i en qualsevol moment en què els la demanin. 
 

-Fer un correcte ús dels espais i les infraestructures de les ins-
tal·lacions, mantenir l'ordre i la netedat, respectar les plantes, els 
arbres, els jardins i les infraestructures destinades a facilitar l'accés 
i la mobilitat de les persones disminuïdes, el mobiliari i les ins-
tal·lacions en general. S'ha de tractar amb respecte a la resta d'usu-
aris i al personal que treballa a les instal·lacions. També s'ha de 
respectar l'espai i el relaxament de la resta d'usuaris i usuàries. 
 

-Fer ús de l'equipament amb el material i la vestimenta adient. És 
obligatori l'ús del vestit de bany i sabatilles de bany per a la circula-
ció per les zones de piscina. 
 

-Tots els usuaris hauran d'utilitzar els vestidors per canviar-se de 
roba, ja que no està permès fer-ho en cap altre lloc de la ins-
tal·lació. 
 

-És obligatori dutxar-se abans d'entrar a l'aigua. Si abans s'ha realit-
zat un exercici físic, cal que la dutxa es faci amb sabó en els espais 
de vestidors. 
 

-Els nens usuaris de la piscina infantil hauran d'estar sempre acom-
panyats d'un adult que es faci responsable de la seva utilització i 
que es responsabilitzi de no deixar que els nens petits juguin prop 
dels vasos no apropiats per a ells.  
 

-Utilitzar les papereres i ajudar a mantenir els espais de la ins-
tal·lació nets. No embrutar. 
 

-No es permet l'entrada a les instal·lacions de patinets, de vehicles, 
bicicletes i animals.  
 

-No es permet fumar, menjar ni portar envasos de vidre a qualsevol 
espai de la instal·lació, llevat dels llocs degudament autoritzats.  
 

-Està prohibida la pràctica de qualsevol tipus d'activitat, sigui o no 
esportiva, que pugui ocasionar danys a qui la realitzi o a tercers 
degut a la seva perillositat.  
 

-No es permet fer jocs que puguin resultar perillosos o molestin a la 
resta d'usuaris, com pot ser córrer, saltar, empènyer o enfonsar 
algú.  
 

-No es permet enfilar-se a les sureres limitadores d'espais a la làmi-
na d'aigua. 
 

-No es permet fer servir objectes inflables lúdics com pilotes, mata-
lassos, barques, etc, excepte aquells facilitats per la direcció i utilit-
zats en els horaris i les zones determinades. Sí que es podran utilit-
zar els que faciliten la pràctica de la natació i l'estabilitat a l'aigua, 
com braçalets, bombolletes i similars.  
 

AJUDA’NS A MILLORAR AQUEST SERVEI!!! 


