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b) Preus públics de la piscina i del casal i casalet
Preus IVA
21% inclòs

PISCINA
Entrades / dia
De 0 a 4 anys

Entrada gratuïta

De 5 a 14 anys

50% de l'entrada

Entrada general

4,40 €/dia

Cap de setmana

5,50 €/dia

Veïns de les Preses

2,20 €/dia

Carnet per temporada persones empadronades o que visquin a les Preses
Primer membre de la unitat familiar

33,00 €

Segon membre de la unitat familiar

22,00 €

A partir tercer membre unitat familiar

16,50 €

Abonaments persones NO de les Preses
10 entrades

38,50 €

20 entrades

71,50 €

30 entrades
Curset intensiu NATACIO/AIGUAGIM
(mes JULIOL)

PRESENCS
preus exempts
d’IVA

99,00 €
NO
PRESENCS
preus exempts
d’IVA

NATACIÓ 1 setmana

20,00 €

25,00 €

NATACIÓ 2 setmanes

35,00 €

45,00 €

NATACIÓ 3 setmanes

45,00 €

55,00 €

NATACIÓ 4 setmanes

50,00 €

65,00 €

60,00 €
PER SETMANA

80,00 €
TOT EL MES

5,00 €

15,00 €

NATACIÓ 5 setmanes (tot el mes)
AIGUAGIM
(dimarts i dijous de 19:00 a 20:00h)
Curset de natació (mes AGOST)

preus exempts d’IVA
10 sessions de curset

52,00 €

20 sessions de curset

90,00 €

Altres
preus IVA 21% inclòs
Entrada de 7 a 8 h. vespre
Grups de més de 20 persones adultes
Entrada adult Càmping i Casa de Colònies de Les
Preses
Gandula
Pal de minigolf

1,65€/dia
3,30 €/persona
2,20 €/persona
1,65 €/dia
3,30 €/dia
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Descomptes
- FAMÍLIES NOMBROSES I MONOPARENTALS

Família 3 fills
menors d’edat
30%

Família més
de 3 fills
menors d’edat:
40%

- Obligatori presentar el carnet corresponent en les dues situacions.
- Família monoparental amb dos fills és considera família nombrosa, per tant podrà
sol·licitar els descomptes propis de les famílies nombroses.
- Monoparental amb un fill no es considera família nombrosa. Si disposa del títol de
família monoparental o document equivalent acreditatiu, podrà sol·licitar el descompte
del 30%.
- ALTRES
- Empresaris que no són de les Preses, però tenen l'empresa donada d'alta al
municipi poden sol·licitar el carnet de temporada de la Piscina.
- Propietaris de segona residencia a les Preses, que paguen impostos i taxes a
l'Ajuntament, poden sol·licitar el carnet de temporada de la Piscina u optar per la
modalitat d'abonaments de piscina amb un 30% de descompte.
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