
Per a més informació podeu trucar a l’Ajuntament al 977625006 i a l’Espai Municipal de Puigdelfí al 
977625554 

 
 

 

 

ESPORTS DATA DE PUBLICACIÓ: 30/05/2017 

 

El proper dissabte, 17 de juny, s’inicia la 
 temporada de les Piscines Municipals 

Ja pots sol·licitar el teu abonament a l’Ajuntament de Perafort o a l’Espai Municipal 
de Puigdelfí 

  
Us informem que la temporada de les Piscines Municipals de Perafort i Puigdelfí s’iniciarà obrint el proper cap de setmana 
del 17 de juny i s’ obriran tots els dies fins a final de temporada, el 17 de setembre. 
 
Com cada any, els usuaris habituals podran adquirir un abonament econòmic per a la utilització de les Piscines 
Municipals, sol·licitant-ho a l’Ajuntament de Perafort o a l’Espai Municipal de Puigdelfí. 
 
Els preus dels abonaments disponibles per a l’any 2017 són els mateixos de l’any anterior: 
 

 ABONAMENTS MENSUALS     ABONAMENTS DE TEMPORADA 
Socis 25€  30€ (1) 
No socis contribuents 30€ 35€ 
No socis 60€ 75€ 
Exempcions de pagament Nens/es que no hagin complert 6 

anys 
Nens/es que no hagin complert 6 anys 

(1) Les cases amb més de 2 socis: els dos primers pagaran 30€ i els següents 10€. Podran gaudir d’aquest benefici sempre i 
quan tots els membres de la mateixa unitat familiar interessats a abonar-se treguin el passi de temporada al mateix temps. 

 
Horari de funcionament de les piscines: 

 
 Del 17 de juny al 27 d’agost: d’11 a 21h. 
 Del 28 d’agost al 17 de setembre: d’11 a 19.30h. 
 

Preus d’entrades sense abonament: 
 
Aquelles persones que no tinguin abonament municipal i vulguin utilitzar la piscina, hauran d’abonar l’entrada 
corresponent  al preu de 4€ 
 
Notes addicionals pels abonaments: 
 

1. Podran ser SOCIS tots els veïns i veïnes de Perafort i Puigdelfí que figurin en el padró d’habitants. 
2. Tindran la consideració de NO SOCIS aquells que no estiguin empadronats al nostre municipi. 
3. Tindran la consideració de NO SOCIS CONTRIBUENTS tots aquells que paguin la contribució de l’IBI Urbana o 

de Rústica a l’Ajuntament de Perafort i que no estiguin empadronats. 
4. Els abonaments de SOCIS i NO SOCIS hauran de retirar-se a l’Ajuntament de Perafort. 
5. Es podran retirar els abonaments a partir del dia 1 de juny 
6. Important: s’haurà de portar una fotografia actual, mida carnet, per al moment de fer l’abonament. 
7. Els abonaments podran ser utilitzats en les piscines de Perafort , Puigdelfí i la Secuita indistintament. 
8. L’abonament de temporada no inclou l’entrada  als parcs aquàtics de la festa Major de Perafort i la festa d’Estiu 

de Puigdelfí, aquestes seran de caire solidari i es destinaran al servei d’Oncologia de l’Hospital Sant Joan de 
Déu). 

9. L’entrada comprada l’any anterior, només es podrà validar a les oficines de l’Ajuntament a Perafort o Puigdelfí. 


