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OBERTURA PISCINA DIA 22 DE JUNY DE 2018 

EXPEDICIÓ ABONAMENTS PISCINES MUNICIPALS 
 

A partir del proper dia 11 de juny es posaran a la venda els Abonaments de les Piscines 

Municipals de Valls de Torroella, a les oficines de l’Ajuntament. (Horari: dilluns, dimecres i 

divendres de 9 a 13 hores; dimarts, dijous i dissabte de 10 a 13 hores;  dilluns, dimecres i 

divendres tarda de 4 a 7) 

 

Els preus aprovats per l’any 2018 són els següents: 

a) Abonament per temporada Residents  

Sant Mateu-Palà 

No 

residents 

- Infantil (de 4 i fins a 16 anys) 38,00 45,60 

- Adult (17 anys o més). 65,00 78,00 

- Adults de 65 anys o més. 38,00 45,60 

- Matrimonis o parelles de fet. (amb documentació 

justificativa) 

89,00 106,80 

- Per cada fill de 4 i fins a 16 anys 26,00 31,20 

- Per cada fill de 17 anys o més, empadronat amb els pares 50,00 60,00 

- Matrimonis o parelles de fet de 65 anys o més. 70,00 84,00 

-Matrimonis o parelles de fet amb nomes un membre de 65 

anys o mes. 

79,50 95,40 

- Família nombrosa (matrimoni i tres fills) 76,00 91,20 

- Per cada fill entre 4 i fins a 16 anys 20,00 24,00 

- Per cada fill de 17 anys o més, empadronat amb els pares 44,00 52,80 

- Expedició de nou carnet piscina per pèrdua o deteriorament 7,00 7,00 

b) Entrades. Feiners Feiners Feiners 

- Infantil de 4 anys i fins a 16 anys 3,00 3,00 

- Adults de 65 anys o més. 3,00 3,00 

- Adult de 17 anys o més. 3.50 3,50 

c) Entrades. Dissabtes i festius Festius Festius 

- Infantil de 4 anys i fins a 16 anys 4,00 4,00 

- Adults de 65 anys o més. 4,00 4,00 

- Adult de 17 anys o més. 6,00 6,00 

 

Aquests imports tenen l’IVA INCLOS” 

 

Per poder obtenir l’abonament: 

- Cal portar el carnet de l’any passat, i es posarà el segell de renovació, una vegada 

abonat l’import.  

- Els nous abonats hauran de portar fotografia mida carnet i DNI. 

 

Sant Mateu de Bages, 7 de juny de 2018. 

 

 

 

 

Joan Ullé Castellà. Alcalde. 
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