
nPer a utilitzar qualsevol instal·lació s’haurà de 
reservar prèviament parlant amb l’encarregat i 
caldrà tindre el CEM. En cas contrari, es pagarà 
el preu establit en el moment de la reserva.

nPer a utilitzar el camp de futbol, la pista 
poliesportiva exterior o la pista del pavelló 
seran necessaris almenys 5 usuaris.

nEn els supòsits de menors d’edat no 
empadronats a Faura que temporalment 
residisquen amb familiars empadronats, es 
valorarà per la Junta de Govern la conveniència 
o no d’equiparar-los als empadronats a 
efectes de pagament per l’ús d’instal·lacions 
o activitats.

nTots els cursos i activitats tindran ofertades 
places limitades per tal de impartir-les amb la 
major seguretat.

nLes persones amb una discapacitat 
acreditada del 33% o superior gaudiran d’una 
bonificació del 100% del pagament.

Fes esport. Ja no tens 
excusa per a no moure’t

#fauraesportx25

Carnet Esportiu Municipal
25€/any

pistes poliesportives
 curs esport i salut

bany lliure piscina estiu

+ esport + salut

Ajuntament
de Faura

Preus d’activitats i d’ús
de les instal·lacions esporti

ves

Normes Generals

Per a més informació visita:

www.faura.es
o les nostres xarxes socials:

@Ajtfaura

Ajuntament de Faura
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preu de 
l’activitat

Escola d’Estiu 30€
Nadal a la Biblioteca 5€ 
Volta a Peu 
Memorial Héctor Forner 5€ 

Campus de Pilota 100€
70€ amb CEM

Altres activitats

preu mensual
de l’activitat

Esport i Salut* 12€
Gimnàstica de Manteniment* 30€ 
Altres cursos programats 30€

*gratuïtes amb CEM

Activitats

preu hora
sense llum

preu hora
amb llum

Pista Poliesportiva Exterior
Frontó
Pista de Tenis
Trinquet
Carrer de Pilota

4€ x usuari
3€ empadronats

5€ x usuari
4€ empadronats

Entrenament individual 
al Pavelló o Camp de futbol

4€ x usuari
3€ empadronats

Instal·lacions esportives

preu
Abonament de temporada (majors de 3 anys) 10€ x usuari 

*empadronats més de 6 mesos
Entrada simple de 3 a 15 anys 3€ x pers

2,5€ empadronada
Entrada simple de 16 a 65 anys 4€ x pers

3€ empadronada
Entrada simple majors de 65 anys 3€ x pers

1€ empadronada
Abonament 10 entrades per a majors de 65 anys
no empadronats 18€ x pers

Abonament 30 entrades per a majors de 65 anys
no empadronats 50€ x pers

Curs (15 sessions) 40€ x pers
25€ amb CEM

Curs majors de 65 (15 sessions) 25€ x pers
15€ amb CEM

Piscina

preu
Abonament 10 partits pavelló 220€
Abonament 10 partits camp futbol 140€ 

Abonaments temporada 
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