TAXA DE LA PISCINA COBERTA DE MANLLEU
TEMPORADA 2021/22
INDIVIDUAL
Modalitat

1 Entrada

5 Entrades

Matrícula

Fins a 3 anys
De 4 a 5 anys
Infant
De 6 a 16 anys Infantil
De 17 a 30 anys Jove
De 31 a 64 anys Adult
Des de 65 anys, amb pensió o
amb discapacitat

Gratuïta
2,00 €
4,50 €
5,50 €
7,00 €
4,50 €

Gratuïta
8,00 €
18,00 €
22,00 €
28,00 €
18,00 €

Gratuïta
27,00 €
42,00 €
51,90 €
62,40 €
42,00 €

Quota
Mensual
Gratuïta
9,00 €
14,00 €
17,30 €
20,80 €
14,00 €

FAMILIAR
Modalitat

Descripció

Inclou dues persones d’una mateixa
família*
Familiar 3
Inclou tres persones d’una mateixa
família*
Familiar 4 o més
Inclou quatre o més persones d’una
mateixa família*
Familiar 2 amb
Inclou dues persones d’una mateixa
jubilació/amb
família* en què una tingui 65 anys o
pensió o amb
més, o bé sigui pensionista o
discapacitat
discapacitada
Familiar 3 o més
Inclou tres persones o més d’una
amb jubilació/amb mateixa família* en què una tingui 65
pensió o amb
anys o més, o bé sigui pensionista o
discapacitat
discapacitada
Familiar 2

Matrícula
81,00 €

Quota
Mensual
27,00 €

106,65 €

35,55 €

119,10 €

39,70 €

70,50 €

23,50 €

90,15 €

30,05 €

* Família. S’entén per família la parella i fills fins a 30 anys d’edat que estiguin
empadronats en el mateix domicili. A partir de 31 anys, només es pot formar part de la
parella conjugal o pare/mare del beneficiari.
S’aplicarà un descompte del 10% de l’abonament familiar a les famílies monoparentals
que acreditin aquesta situació mitjançant el carnet de família monoparental, tant en la
quota com en la matrícula de qualsevol de les tres primeres modalitats.
Preus aplicats a partir de l’1 de setembre de 2017 segons ordenança fiscal núm. 17

Informació general
Per entrar a la Piscina Municipal cal portar el document acreditatiu d’identitat
(DNI, NIE, Passaport).

Alta de l’abonament
Els abonaments es tramiten a la recepció de la Piscina Municipal.
Documentació que cal portar per a cada carnet
▪
▪
▪
▪

Document d’Identitat, en cas de no tenir-ne, el Llibre de Família
Document acreditatiu del titular de les dades bancàries amb els 24 dígits
del número del compte (1)
Import de la matrícula i de la quota del mes vigent (part proporcional dels
dies restants) que es podrà pagar en efectiu o amb targeta.
Document acreditatiu de la situació de pensionista o persona
discapacitada (major o igual al 33%)

Per a l’abonament de 5 entrades no cal portar-lo, ja que la totalitat s’ha
d’abonar en efectiu o amb targeta.
(1)

Gratuïtat
El titular principal d’un abonament amb antiguitat superior a un any gaudirà el
dia del seu aniversari de dues entrades gratuïtes a consumir en el període
màxim d’un any.

Baixa de l’abonament
Per donar-se de baixa com a abonat/da caldrà tramitar-ho i retornar el carnet
a la recepció de la Piscina Municipal, a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC, 1r
pis de l’Ajuntament), o bé fer-ho en línia a https://tramits.manlleu.cat
abans del dia 25 del mes en vigor, perquè no es cobri la quota del mes
següent.

Horaris
Dies laborables:
Dissabte:
Diumenge:

de 7 h a 22.15 h
de 9 h a 15 h
de 10 h a 14 h

Cursets de natació
Es fan cursos de natació de setembre a juliol per a nadons (a partir de 5
mesos), nens i nenes a partir d’1 any fins a 17 anys i per a adults.
Tot allò que no quedi reflectit en aquest full, es regirà d’acord a l’Ordenança fiscal número 17, Taxa
per la prestació de serveis en la piscina municipal.

Telèfon 93 851 13 55

www.manlleu.cat

esports@manlleu.cat

NORMATIVA D’ÚS DE LA PISCINA MUNICIPAL
És obligatori
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Dutxar-se abans del bany.
Fer ús del casquet de bany.
Seguir les indicacions del personal de la instal·lació.
Respectar els altres usuaris.
Respectar els espais que es destinin a cursets de natació o activitats dirigides, així
com els carrers destinats a jocs i bany públic.
Que els infants que no sàpiguen nedar duguin un dispositiu (armilla, bombolleta,
etc.) adaptat a cada edat que afavoreixi la flotabilitat i que els mantingui el cap fora
de l’aigua.
Que els infants estiguin controlats en tot moment per una persona adulta i dins del
seu camp de visió, quan es trobin dins de l’aigua o a l’entorn de la piscina.
Portar el carnet d’abonat i ensenyar-lo en cas que el personal ho sol·liciti.
Sortir de la zona de l’aigua 15 minuts abans del tancament de la instal·lació.
Deixar els vestidors en bones condicions per als usuaris posteriors.
Fer ús de les papereres.

No es permet
▪ L’entrada als menors de 14 anys en horari de bany lliure. Hauran d’anar acompanyats
d’una persona major d’edat que, alhora, pot acompanyar un màxim de 5 menors.
▪ Fumar ni menjar en tot el recinte de la instal·lació, exceptuant les zones destinades
expressament a aquest fi.
▪ L’entrada d’animals, excepte en casos especials, com els gossos pigalls.
▪ Introduir objectes de vidre o de qualsevol altre material que es pugui esmicolar a la
zona de platja.
▪ Entrar a la zona de bany amb roba o calçat de carrer.
▪ Utilitzar cap tipus de material (pilotes, objectes inflables, etc) que pugui suposar un
risc o una molèstia per als usuaris, excepte en els horaris i espais establerts amb
aquest fi.
▪ Fer ús del material destinat a cursets de natació.
▪ Córrer ni donar empentes. A la vora de la piscina s’ha de circular caminant.
▪ Tirar-se de cap a la piscina petita.

▪ Els jocs perillosos dins de l’aigua, com ara enfonsar una altra persona.
▪ Tirar fotos ni gravar vídeos dins la instal·lació, per tal de preservar la intimitat de les
persones banyistes, excepte quan hi hagi permís previ dels responsables de la
instal·lació.
▪ Afaitar-se, tenyir-se o depilar-se dins la instal·lació.
▪ Menjar o beure dins els vestidors.

Es recomana
▪ Que, si voleu tirar-vos de cap, comproveu que la fondària és suficient i que no hi ha
elements o persones amb els quals podeu xocar.
▪ L’ús de sabatilles de bany.
▪ Nedar sempre per la dreta en els carrers.
▪ No travessar els carrers, ja que es pot interrompre l’activitat d’altres usuaris.
▪ No deixar que els infants juguin prop dels vasos no apropiats per a ells.
▪ Respectar un mínim de dues hores per banyar-se, després d’un àpat.
▪ No entrar de cop a l’aigua per banyar-se per primera vegada, després de menjar,
d’haver pres molta estona el sol o d’haver fet un exercici físic intens.
▪ Fer silenci a la zona de recepció.
▪ Fer ús des armariets per guardar el material personal de cadascú.
▪ Eixugar-se bé després de la dutxa, un cop acabada la sessió de banys, per evitar
infeccions.

La Direcció de la instal·lació no es responsabilitza, en cap cas, dels objectes dipositats
als vestidors.

