
CALENDARI DE LES PISCINES MUNICIPALS 2014 
 
 
Període d’obertura: del 20 de juny a l’11 de setembre de 2014. 
 
Horari: d’11 a 20 hores de dilluns a diumenge. 
 
Formalització prèvia d’abonaments:  
- A partir del 16 de juny (11 a 13.30 h. i de 17.00 a 19.30 h.).  
- A partir del 20 juny en l’horari normal d’obertura de la instal�lació. 
 
ABONAMENTS TEMPORADA 
 
Individual de 26 a 64 anys (ambdós inclosos) 85,00 € 
Individual de 5 a 25 anys (ambdós inclosos) 53,00 € 
Menors de 5 anys Gratuït 
Majors de 64 anys 42,00 € 
Majors de 75 anys Gratuït 
 
ENTRADES DIARI 
 
Individual de 26 a 64 anys (ambdós inclosos) 3,90 € 
Individual de 5 a 25 anys i de 65 a 74 anys (ambdós inclosos) 2,60 € 
Menors de 5 anys Gratuït 
Majors de 75 anys Gratuït 
 
ENTRADES FESTIU 
 
Individual de 26 a 64 anys (ambdós inclosos) 5,80 € 
Individual de 5 a 25 anys i de 65 a 74 anys (ambdós inclosos) 3,65 € 
Menors de 5 anys Gratuït 
Majors de 75 anys Gratuït  
 
BONIFICACIONS ABONAMENTS TEMPORADA 
 
- Inscrites al padró municipal de Sant Fruitós de Bages en el moment de treure's 

l'abonament 50% 
- Tinença del carnet de família nombrosa en el moment de treure's l'abonament 

20% 
- Pensionistes per incapacitació reconeguda per la Seguretat Social 20% 
 
Notes: Tots els carnets són individuals i les bonificacions només 
s'apliquen a la persona que acredita la condició corresponent. A 
efectes d'edat computa l'edat del dia en que es tramita l'alta de 
l'abonament o s’adquireix l’entrada. 
 
Acreditació de cada condició: 
 
Edat: DNI o Carnet de Conduir 
Empadronat: DNI o certificat d'empadronament. 
Família Nombrosa: Carnet individual vigent de família nombrosa 
Pensionista per Incapacitació SS: Còpia full pensió SS 
Pensió Inferior SMI: Còpia full pensió SS 
 
Les presents bonificacions seran de caràcter acumulatiu i s’ aplicaran a 
petició del beneficiari que reuneixi les condicions recollides en el present 
article. 


