
 
 

Des de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Torres de Segre, s’està preparant la nova temporada 

de piscines que reprèn la normalitat, després de dos estius marcats per les mesures i restriccions a causa 

de la pandèmia de la Covid-19. 
 

            La data prevista d’obertura de les piscines municipals serà el proper 

              DISSABTE 18 DE JUNY, a partir de les 11:00h. El primer dia serà gratuït. 
 
 

 

PREUS ENTRADES D’UN DIA   -article 4. Epígraf 1.- 
 

Entrades Piscina Municipal 

Entrada individual menors (4 a 10 anys, inclosos) 3,00 € 

Entrada individual adult 4,00 € 

Entrada persones jubilades 2,00 €  

Entrada diumenges i dies festius 10,00 € 
 

Els menors de 4 anys i les persones que tinguin reconeguda, per l’autoritat competent,  
una discapacitat del 33% o superior, es consideraran exempts de pagament de la quota tributària. 

 
 

PREUS DELS ABONAMENTS    -article 4. Epígraf 2.- 
 

(Els preus dels abonaments estan subjectes a que els beneficiaris estiguin empadronats al municipi) 
 

ABONAMENT INDIVIDUAL 

Abonaments menors (4 a 10 anys) 20,00 € 

Abonaments d’adults 30,00 € 

Abonaments persones jubilades 15,00 €  
 

Per l’abonament individual i familiar serà necessari: Una fotografia de carnet i Portar el DNI 
 

ABONAMENT FAMILIAR 

Per 2 persones membres de la unitat familiar 50,00 € 

Per 3 persones membres de la unitat familiar 70,00 € 

Per 4 persones membres de la unitat familiar 90,00 € 

Per 5 persones membres de la unitat familiar 110,00 € 

A partir de 6 persones 130,00 € 

Per abonament famílies nombroses 88,00 €  

Els menors de 4 anys i les persones que tinguin reconeguda, per 
l’autoritat competent, una discapacitat del 33% o superior, es 
consideraran exempts de pagament de la quota tributària  

GRATUÏT 

 

 

Per l’abonament familiar s’haurà de verificar a l’Ajuntament ja que sols en podran gaudir els 

empadronats (certificat de convivència). Per tenir dret a un abonament familiar, com a mínim, una de 

les persones que s’abonen ha de ser un adult. 

(ESTIU 2022) 
 



EL PAGAMENT es realitzarà a l’entitat bancària “La Caixa” a través de: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

S’haurà de mostrar el justificant de pagament en el moment de fer la 

inscripció.   

  
 

Els abonaments es faran a l’Ajuntament del 6 al 17 de juny, amb horari d’oficina actual 

de 8:30 a 13:30 hores del migdia i, a partir del dissabte 18 de juny es faran a les 

piscines. 

CAIXER AUTOMÀTIC LÍNIA OBERTA (clients Caixabank) 


