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DADES DEL TITULAR 

Nom i cognoms DNI Data de naixement 

   

Adreça  

Telèfon de contacte  

Municipi i codi postal  

 
TIPUS D’ABONAMENT  
 

  INFANTIL   
  JOVES   
  ADULTS              

   JUBILATS 
 

 TEMPORADA 
 MENSUAL   JUNY     JULIOL   AGOST 
 BIMENSUAL   JUNY – JULIOL    JULIOL-AGOST 
 

 

PREUS  Mensual (€) Bimensual (€) Temporada (€)  

Abonaments INDIVIDUALS Juny o Juliol o Agost Juny-Juliol o Juliol-11 set Del 2 de juny a l’11 de setembre  

Menors (de 6 a 16 anys) 22 38,5 53,90  

Joves (de 17 a 30 anys) 27,5 44 61,60  

Adults (des de 30 anys) 44 55 77,00  

Jubilats 22,55 39,60 55,40  

TOTAL  

 

Taxa per emetre el duplicat d’un carnet 1,00  

 
S’entén per abonaments mensuals, bimensuals i de temporada els que permeten l’accés a les piscines municipals en els períodes següents: 
 

TIPUS TEMPORALITAT 

Mensual 

1. De l’1 al 30 de juny 

2. De l’1 al 31 de juliol 

3. De l’1 d’agost a l’11 de setembre 

Bimensual 
1. Del 1 de juny al 31 de juliol 

2. De l’1 de juliol a l’11 de setembre 

Temporada Del 1 de juny a l’11 de setembre 

 
Podran gaudir dels serveis de les piscines municipals de forma gratuïta: 
 
a) Les persones amb disminució física o psíquica acreditats amb el certificat de l’ICASS amb un grau igual o superior al 33%. 
b) Aquelles persones amb un grau de minusvalia acreditat amb el certificat de l’ICASS amb un grau igual o superior al 33% que no puguin desplaçar-se de 
manera autònoma i requereixin d’acompanyament, la persona que l’acompanyi tindrà gratuïtat en l’accés. En cap cas s’aplicarà aquesta gratuïtat a més d’una 
persona. 
c) Els menors de 6 anys i els majors de 70. 
 
Podran gaudir dels serveis de les piscines municipals amb quota reduïda del 15% les famílies nombroses i monoparentals que ho acreditin amb el carnet 
original expedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya o document equivalent. Aquesta bonificació s’aplicarà 
també en els casos d’abonaments individuals dels membres de les famílies esmentades, amb la deguda acreditació.  
 
Podran gaudir dels serveis de les piscines municipals amb quota reduïda del 50% i/o de forma gratuïta, famílies en situacions personals i/o familiars de caire 
social greus o molt greus, degudament acreditades documentalment i amb informe favorable dels Serveis Socials de Breda. 

Per a l’expedició d’un abonament familiar caldrà aportar un volant de convivència del municipi on estigui empadronada la família. 
 
Amb la present documentació s’accepta cedir a l’Ajuntament de Breda els drets d’imatge de les persones que hi figuren per reproduir-ne imatges al web i/o 
butlletí municipal. 
 
SIGNATURA: 
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ENTITATS FINANCERES Número de Compte 

BBVA ES64 0182 3482 60 0201511957 

Banc Santander ES17 0075 0365 03 0661200157 

Caixabank   

  

Directament al caixer automàtic 


