
 

 

COMPLEX  AQUÀTIC COOPERATIVA D’AIGÜES DE LA FLORESTA       
TEMPORADA ESTIU 2017 

 
MODALITAT LABORABLES                     FESTIUS 
Entrada individual adults, a partir de  17 anys 4,78€ 5,67€ 
Entrada individual menors de 6 a 16 anys 2,83€ 3,79€ 
Entrada individual pensionistes* i persones amb 
discapacitat * 2,42€ 2,42€ 

Entrada individual gent gran reduïda** 1,42€ 1,42€ 
Entrada individual de 3 a 5 anys 1,42€ 1,42€ 

Abonaments:      Preus: 
Abonament 10 banys adults 25,70€ 
Abonament 10 banys menors 16,08€ 
Abonament 10 banys pensionistes* i persones 
amb discapacitat * 12,09€ 

Abonament 10 banys gent gran reduïda** 7,09€ 
Abonament 20 banys adults 41,12€ 
Abonament 20 banys menors 25,72€ 
Abonament 20 banys pensionistes* i persones 
amb discapacitat * 19,34€ 

Ab. Temporada individual (17 a 64 anys) 106,32€ 

Ab. Temporada individual (6 a 16 anys) 65,82€ 

Ab. Temporada individual (+65/discapacitats) 58,00€ 

Abonament 20 banys gent gran reduïda** 11,34€ 
Abonament familiar temporada parella + 1 fill/a 60€ 
Abonament familiar temporada parella + 2 fills 80€ 
Abonament familiar temporada parella + 3 fills 100€ 
Abonament familiar temporada parella + 4  fills 120€ 
Abonament familiar de temporada 
monoparental + 1 fill/a 40€ 

Abonament familiar de temporada 
monoparental + 2 fill/a 60€ 

Cursos: 
Curs  3 a 5 anys x 10 sessions 44,19€ 
Curs infantil-jove  x 10 sessions 41,12€ 
Natació adults x 10 sessions 41,12€ 
Aquagim  x 1 sessió setmana al mes 15,83€/dia (mensual) 
Entrenament personal natació 30€/hora 
Casal x alumne i dia 2,77€ 
Casal i campus per alumne i per dia per ens 
amb descompte (1) 

1,78€ 

Casal x alumne x dia+ tècnic 4,10€ 
 
OBSERVACIONS: 
Aquests preus són amb l’IVA inclòs i vigent a data de desembre de 2016, susceptibles de canvi 
en cas que es modifiqui aquest impost. 
Les persones que acreditin la seva condició de família nombrosa, tindran un descompte del 
20% a aplicar a qualsevol de les modalitats d’ús de les piscines. 
*Cal mostrar carnet o certificat demostratiu. 
**Persones  jubilades o pensionistes amb una renda menor o igual al salari mínim 
interprofesional vigent. Cal mostrar certificat emès per l’OAC 
(1)Descomptes adreçats a activitats organitzades per l’Ajuntament, per entitats de Sant Cugat i 
per empreses que organitzin activitats dins l’àmbit escolar del municipi. 


