
 

 
MATRÍCULA 
 
Matrícula Abonament individual     35€ 

Matrícula Abonament DUO      50€ 

Matrícula Abonament Familiar     70€ 

 

ABONAMENTS 
 

ABONAMENTS       €/mes 
Infants (de 12 a 15 anys)                30€ 

Jove (de 16 a 24 anys)      37€ 

Adult (de 25 a 64 anys)      44€ 

Gent gran (a partir de 65 anys o pensionistes per   32€ 

jubilació o incapacitat laboral permanent absoluta) 

DUO (2 persones amb un mateix número de compte)  80€ 

 

ABONAMENTS FAMILIARS      €/mes 

Familiar 1 (1 adult   + 1 fill de 12 a 15 anys)    70€ 

Familiar 2 (2 adults + 1 fill de 12 a 15 anys)    90€ 

Familiar 3 (2 adults + 2 fills de 12 a 15 anys)                110€ 

 

ENTRADA PUNTUAL 
 

ENTRADA PUNTUAL      €/dia 

Dia, adult                  10€ 

Dia, infants (de 12 a 15 anys)        8€ 

Dia, infants menors de 12 anys, exclusivament per ús de pistes       6€ 

de pàdel i tennis       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CURSETS DE NATACIÓ 
 

Abonats (*)        €/mes 
1 dia a la setmana       28€ 

2 dies a la setmana       35€ 

1 dia a la setmana per a nadons (de 3 mesos a 3 anys)  30€ 

 

 

No abonats        €/mes 
1 dia a la setmana       35€ 

2 dies a la setmana       43€ 

1 dia a la setmana per a nadons (de 3 mesos a 3 anys)  37€ 

 
 
Tots els grups es dividiran en funció del nivell i del nombre d’inscrits. 
Hi haurà d’haver un mínim de 3 inscrits per a poder iniciar el curset. 
Classes de 45 minuts 

 

Classes individuals de natació (30 minuts): 

 

Abonats (*)        €/mes 
1 dia a la setmana       50€ 

 

No abonats        €/mes 
1 dia a la setmana       63€ 

 

 

(*)  Per infants menors de 12 anys, s’aplicarà la tarifa d’abonat si el pare, la mare o tutor 
legal són abonats del complex. 

 

 
  



 

 

 

ESCOLA DE PÀDEL I TENNIS 
 

Abonats (*)        €/mes 
1 dia a la setmana       30€ 

2 dies a la setmana       50€ 

 

No abonats        €/mes 
1 dia a la setmana       40€ 

2 dies a la setmana       60€ 

 
 
Hi haurà d’haver un mínim de 3 inscrits per a poder iniciar el curset. 
Classes de 60 minuts 

 

Classes individuals de pàdel i tennis (60 minuts): 

 

Abonats (*)         
1 classe individual (**)      30€/hora 

Paquet de 4 classes (***)      105€ 

 

No abonats         
1 classe individual (**)      35€/hora 

Paquet de 4 classes (***)      120€ 

 

 

(*)  Per infants menors de 12 anys, s’aplicarà la tarifa d’abonat si el pare, la mare o tutor 
legal són abonats del complex. 

 

(**)  Es podrà realitzar la classe per 2 persones, en aquest cas el preu es repartirà a parts 
iguals entre els 2 participants. 

 

(***) Es podran compartir amb un màxim de 4 persones. 

 

 

  



 

 
BONIFICACIONS 

 

1. La quantitat a satisfer per l’abonament pels usuaris que es donin d’alta del dia 1 al 15 del 
mes, serà la que correspon a la quota íntegra i els usuaris que ho facin a partir del dia 15 del 
mes, tindran una reducció del 50% de la quota. 
 

2. Bonificació equivalent a 1 mensualitat pels usuaris que realitzin el pagament anticipat per 1 
any d’abonament. 
 

3. Pels cursets de natació i l’escola de pàdel i tennis per infants fins a 15 anys, s’aplicarà un 
descompte del 5% a partir del 2n germà inscrit a la mateixa activitat. 
 

4. Gaudiran d'una bonificació del 20% en la tarifa les persones que tenen reconegut un grau 
de discapacitat del 33% o superior (expedit per la Generalitat). Cal que s’acrediti 
documentalment aquesta situació. 
 

5. Bonificació del 100% pels acompanyants de les persones amb barem de necessitat de 
tercera persona o amb mobilitat reduïda certificada. L’acompanyant no podrà fer ús de les 
instal·lacions de forma individual. 
 

6. Bonificació de la part proporcional de la quota mensual per baixa mèdica degudament 
justificada d’una durada mínima de 15 dies. 

 
Excepte el descompte 1, la resta no són acumulables. 

 

 


