
 

 

 

CONDICIONS DE LA RESERVA A LA PISCINA COBERTA 

 

• Les reserves seran setmanals (s’obriran tots els dijous a les 12h. del matí per 
la setmana propera) 
 

• Cada usuari podrà fer un màxim de 3 reserves setmanals (no en el mateix dia) 
 

• Les reserves seran d’una hora  
 

• Les reserves seran individuals 
 

• En cas de no poder assistir a la piscina un cop reservada la plaça, cal que 
anul·leu la reserva, per tal que quedi lliure per un altre usuari. 
 

• Els horaris de piscina són: 
 

. de dilluns a divendres (7h. a 22h.) 

. dissabtes (9h. a 20h.) 

. diumenges i festius (9h. a 14h.) 

 
• Per fer qualsevol reserva cal disposar de DNI/NIE. 

 
• En el cas de menors d’edat que no tinguin DNI, s’haurà de posar el DNI del 

tutor (pare o mare) i l’any de naixement del nen/nena. 
 
 

CONDICIONS DE LA RESERVA A LA SALA CARDIO-FITNESS 

 

• Les reserves seran setmanals (s’obriran tots els dijous a les 12h. del matí per 
la setmana propera) 
 

• Cada usuari podrà fer un màxim de 3 reserves setmanals (no en el mateix dia) 
 

• Les reserves seran d’una hora  
 

• Les reserves seran individuals 
 

• En cas de no poder assistir un cop reservada la plaça, cal que anul·leu la 
reserva, per tal que quedi lliure per un altre usuari. 
 



 

 

• Els horaris de la sala cardio-fitness són: 
 

. de dilluns a divendres (7:15h. a 22:15h.) 

. dissabtes (9:15h. a 20:15h.) 

. diumenges i festius (9:15h. a 14:15h.) 

 
• Per fer qualsevol reserva cal disposar de DNI/NIE. 

 
• En el cas de menors d’edat que no tinguin DNI, s’haurà de posar el DNI del 

tutor (pare o mare) i l’any de naixement del nen/nena. 
 
 

 

PREUS 

 

- Entrades puntuals «COVID19» Vàlida per a la pisci na coberta i sala cardio-fitness 
 EMPADRONATS  

-MENORS DE 14 ANYS: 1,00 Euros 

-MAJORS DE 14 ANYS : 2,00 Euros 

 

- ABONAMENTS 20 BANYS «COVID19» Vàlida per a piscin a coberta i sala cardio-
fitness, tots els dies. EMPADRONATS 

 

- 20 BANYS: MENORS DE 14 ANYS: 10 Euros 

- 20 BANYS: MAJORS DE 14 ANYS: 20 Euros 

 

 

 

 


