
Set. Dl. Dt. Dc. Dj. Dv. 

JULIOL 

1a 2 3 4 5 6 

2a 9 10 11 12 13 

3a 16 17 18 19 20 

Festa Major: no hi  ha cursets 

AGOST 

4a 30 31 1 2 3 

5a 6 7 8 9 10 

6a 13 14 NO 16 17 

7a 20 21 22 23 24 

8a 27 28 29 30 31 

CALENDARI ACTIVITATS AQUÀTIQUES: 

El termini d’inscripció finalitza el dime-
cres anterior a la setmana d’inici. 
Els cursets es realitzaran sempre que 
s’assoleixi un nombre mínim d’inscrits. 
Si un alumne no pot assistir a una classe, 
NO ÉS RECUPERABLE. 

Els  carnets  dels  abonaments  dels  
cursets i de la gimnàstica aquàtica, es 
podran adquirir a partir de l’11 de  juny  
a    l’Oficina    d’Atenció    al    Públic    de 
 l’Ajuntament de Tivissa. 
 
El reglament d’ús de la piscina es troba a 
l’entrada del recinte. 
 

Ajuda’ns a millorar aquest servei!! 

Amb el suport de: 



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 de l’1/8 a l’11/9 

ABONAMENT  FAMILIAR 

per unitats familiars empadronades o amb habitatge al muni-
cipi amb fills menors de 21 anys que convisquin al mateix do-
micili (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: 12.00 a 20.30 h de dilluns a divendres  
        11.00 a 20.30 h dissabtes, diumenges i festius 

BONIFICACIONS: 
(Per aplicar-les s’ha d’adjuntar la documentació que ho acrediti)  
 

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 mi-
nusvalidesa sigui inferior al 50%. 
Podran gaudir d’una bonificació del 100% dels abonaments 
individuals:  

ACTIVITATS DIRIGIDES: 

HORARI EDATS ACTIVITAT 

 
10.00 h a 11.00 h 

+16 anys Gimnàstica aquàtica 

+ 12 anys Natació perfeccionament 

7-11 anys Natació infantil 

11.00 h a 12.00 h  4 -6 anys Natació educativa 

2-3 anys Natació educativa 
   

11.00 h a 12.00 h 6-24 mesos Natació per a nadons 

1a setmana: 30/07 a 03/08 
2a setmana: 06/08 a 10/08 

Acompanyats d’un adult 

PREUS €/SETMANA 

Gimnàstica aquàtica amb abonament 12,00 € 

Gimnàstica aquàtica sense abonament 16,00 € 

Natació de + 4 anys amb abonament 14,00 € 

Natació de + 4 anys sense abonament 20,00 € 

Natació de 2 a 4 anys 14,00 € 

Natació per a nadons amb abonament 
(de l’acompanyant) 

20,00 € 

Natació per a nadons sense abonament 
(de l’acompanyant) 

25,00 € 

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

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

ATENCIÓ: Tots els abonaments, cursets i gimnàstica aquàtica es 

pagaran amb targeta de crèdit o dèbit (TPV) a les Oficines d’Aten-
ció al Públic, o bé, per transferència bancària al núm. de compte: 
ES03 0081 0422 3700 0111 7020 

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, independentment del mes de naixement.  
Els abonaments són vàlids per les piscines de Tivissa, la Serra d’Almos i Darmós. 


