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Ajuntament de  
Santa Bàrbara  

 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA PISCINA MUNICIPAL 

 
 
 
 
Categories: 
 - Normal: de 12 a 65 anys 
 - Bonificat: de 3 a 12 anys , més de 65 anys, pensionistes, famílies nombroses, famílies monoparentals, 

persones amb una minusvalia reconeguda superior al 65% i aturats de llarga durada. 
 
Descomptes: 

- Tenen dret a l’aplicació del descompte 10% en el abonaments aquelles persones incloses dins la unitats 
familiars empadronades a la mateixa adreça. 

 - Tenen dret a l’aplicació del descompte 10% en el abonaments aquelles persones que acreditin ser sòcies 
d’alguna entitat o associació de Santa Bàrbara. 

 - Els descomptes 1 i 2 es poden acumular fins a obtenir un descompte màxim del 20% per persona. 
 
Especificacions: 

- El bono-curset inclou el curs de natació més l’entrada del titular els dies festius, dissabtes i diumenges. 
- Els menors de 7 anys han d’anar obligatòriament acompanyats d’un major amb entrada. 
- Els nens de 0 fins a 3 anys tenen l’entrada lliure. 
- Els abonaments quinzenals costaran el 60 % del cost dels mensuals. 

 
(Per acollir-se a una de les diferents categories o tenir dret a l’aplicació dels descomptes serà necessari acreditar-ho 
amb la següent documentació:  

DNI, Llibre de família, certificat de pensionista, carnet de família nombrosa o monoparental, certificat de 
reconeixement de minusvalia o carnet de minusvàlid, certificat del Servei d’Ocupació de Catalunya per a 
demandants d’ocupació de més de 12 mesos, certificat d’empadronament o l’últim rebut pagat a l’entitat o 
associació municipal a la qual es pertany) 

PREU DE L’ENTRADA DIES 
LABORABLES 

FESTIUS, 
DISSABTES I 
DIUMENGES 

MIG DIA DE FESTIUS, 
DISSABTES I DIUMENGES 

Normal 3,00 € 5,00 € 3,00 € 
Bonificat 2,00 € 2,00 € - 
    ABONAMENT TEMPORADA PREU PREU AMB 10% 

DE DESCOMPTE 
PREU AMB 20% 
DE DESCOMPTE 

Normal 80,00 € 72,00 € 64,00 € 
Bonificat 50,00 € 45,00 € 40,00 € 
    ABONAMENT MENSUAL PREU PREU AMB 10% 

DE DESCOMPTE 
PREU AMB 20% 
DE DESCOMPTE 

Normal 45,00 € 40,50 € 36,00 € 
Bonificat 30,00 € 27,00 € 24,00 € 
Curs de natació 40,00 € - - 
Curs de natació majors de 65 anys 35,00 € - - 
    ABONAMENT JUNY-JULIOL PREU PREU AMB 10% 

DE DESCOMPTE 
PREU AMB 20% 
DE DESCOMPTE 

Normal 60,00 € 54,00 € 48,00 € 
Bonificat 40,00 € 36,00 € 32,00 € 
    BONO-CURSET PREU   
Bono-curset 50,00 €   
Bono-curset majors de 65 anys 45,00 €   
    ABONAMENT P10 PREU   Normal 25,00 €   
Bonificat 15,00 €   


