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COMUNICAT INFORMATIU 

 
El proper 1 de juliol s’inicia la temporada de bany de la piscina municipal fins l’11 de setembre. 
 
Aquest any a causa de la greu crisi sanitària provocada pel coronavirus SARS-CoV-2 i 
segons Decret de l’Alcaldia 2020-0000173 de data 26 de juny de 2020 només tindran 
accés les persones empadronades al municipi, les unitats familiars que acreditin 
residència temporal durant el període en el que estigui obertes les instal·lacions, així 
com a les persones que acreditin parents de fins segon grau de consanguinitat 
empadronats a l’Aleixar. 
De la mateixa forma, s’acorda el tancament de les instal·lacions de 15:30 a 16 
h per procedir a les tasques de desinfecció i neteja 
 
L’horari de l’accés a la zona de bany és de les 11:00 a les 20:00 h. 
 
I les tarifes per aquest any 2020 són les següents: 
 

Abonament de temporada ( majors de 10 anys) 44,00 

Abonament de temporada (de 4 a 10 anys) 26,00 

 
L’entrada a la piscina és gratuïta pels nens i nenes fins als tres anys i pels majors de 65 anys. 
 
Per realitzar el pagament, prèviament us heu de posar en contacte amb l’Ajuntament 
mitjançant trucada telefònica, després heu de fer una transferència al compte ES06 0182 5634 
1102 0008 8408, indicant: el número d’abonaments, noms i número de targeta d’accés. 
 
Per accedir a la zona de bany és obligatori disposar la targeta d’accés al recinte, que serà 
entregada a l’ajuntament una vegada s’ha realitzat el pagament. 
DESCOMPTES: 

Associació de Joves. 15% de descompte presentant el carnet de l’Associació de Joves 
de l’Aleixar en tots els abonaments de temporada.  Els joves es situaran en l’últim 
lloc de la unitat familiar) 

 Família nombrosa 15% de descompte presentant el carnet de família nombrosa 
(aplicació del descompte en tots els membres de la unitat familiar 

Família monoparental 15% de descompte presentant el carnet de família monoparental 
(aplicació del descompte en tots els membres de la unitat familiar 

Abonaments familiars de temporada. Descomptes en els abonaments de temporada: 
per obtenir-los, caldrà tramitar tots els abonaments en el mateix moment i aplicar els 
descomptes amb el següent ordre en els membres de la unitat familiar :  

• 1r membre sense descompte, 2n membre 5% de descompte i resta de membres 
10% de descompte. 


