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Discapacitació: 

Els imports anteriors es reduiran un 40 % en cas que el beneficiari del servei concorrin les circumstàncies següents: 

 -Una discapacitació en el grau igual o superior al 50 %. 

 -Ingressos inferiors a l’1,5 de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples vigent (IPREM). 

Si el beneficiari amb discapacitació és el tercer membre d’un abonament familiar, l’import de la taxa serà el que s’indica en la tarifa específica de 

l’apartat següent. 

 

Familiar: 

Tot abonament familiar inclourà al menys un adult i no més de dos. En el supòsit d’abonament constituïts per un adult i dos o més menors, s’imputarà, 

com a segon membre de l’abonament familiar, el de major edat. La quota dels dos primers membres serà l’ordinària que correspongui segons les 

tarifes anteriors i, a partir del tercer membre, serà la corresponent a les establertes en les dades següents: 

 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRADES PUNTUALS: Infantil (de 4 a 14 anys): 3,62 € | Joves i adults (de 15 a 64 anys): 7,24€ | Gent Gran (a partir de 65 anys): 3,62 € 

 

 

AB. 10 ACCESSOS: Infantil (de 4 a 14 anys): 32,58 € | Joves i adults (de 15 a 64 anys): 65,16 € | Gent Gran (a partir de 65 anys): 32,58 € 

* Personals, intranferibles i amb vigència d’un any per poder gaudir-los. 

 

 

HORARI DE LES INSTAL·LACIONS: de dilluns a divendres de 8 a 22h, dissabtes de 9 a 20h i diumenges de 10 a 14h. 

TIPUS D’ABONAMENT     DRETS D’INSCRIPCIÓ      QUOTA MENSUAL 

             Empadronats  No empadronats 

Infantil (4 fins a 14 anys)....................................................... 29,15 €....................................................17,00 €...........................19,42 € 

Jove (de 15 fins a 17 anys).................................................... 29,15 €....................................................24,29 €...........................29,15 € 

Adult (de 18 fins a 64 anys)...................................................38,85 €....................................................30,36 €...........................35,21 € 

Gent Gran (a partir de 65 anys)............................................. 29,15 €....................................................20,66 €...........................23,06 € 

Caps de setmana (a partir de 15 anys)................................. 26,71 €....................................................18,22 €...........................21,86 € 

Migdia (a partir de 15 anys) .................................................. 26,71 €....................................................18,22 €...........................21,86 € 
-de dilluns a divendres de 12 a 16,30h- 

TIPUS D’ABONAMENT    DRETS D’INSCRIPCIÓ     QUOTA MENSUAL 

             Empadronats  No empadronats 

Infantil (4 fins a 14 anys).......................................................29,15 €...................................................12,77 €...........................17,49 € 

Jove (de 15 fins a 17 anys)....................................................29,15 €...................................................18,22 €...........................26,21 € 

Infantil amb discapacitació (4 fins a 14 anys)......................29,15 €.....................................................8,49 €.............................9,73 € 

Jove amb discapacitació(de 15 fins a 17 anys)....................29,15 €...................................................14,14 €...........................14,58 € 



 CURS         QUOTA MENSUAL 

                    

 Núm. sessions Abonat No Abonat 
AiguaNadons (1 setmanal).................14,58 €..............29,15 € 

AiguaInfants (1 setmanal)..................14,58 €..............29,15 € 

AiguaMotricitat (2 setmanals)...........17,00 €...............34,00 € 

Natació Infantil (2 setmanals)...........14,58 €...............29,15 € 

Natació Adults (2 setmanals)............17,00 €...............34,00 € 

Natació Gent Gran (2 setmanals)......14,58 €...............29,15 € 

AiguaEmbaràs (2 setmanals).............19,42 €...............38,85 € 

AiguaSalut (2 setmanals)...................19,42 €...............38,85 € 
 

* En cursets, als menors de 4 anys, se’ls aplicarà la quota d’abonat 
si el pare, mare o tutor/a estan abonats al CAM. 
 

          SERVEI                   QUOTA SESSIÓ 

                           

Teràpies individualitzades (50 minuts).........................24,29 € 

Servei d’entrenador personal (1 hora)...........................24,29 € 

Lloguer d’un carril (1 hora)............................................48,53 € 

Manteniment de plaça.....................................................7,26 € 

Pèrdua de la clau de la taquilla.......................................3,62 € 

Renovació del carnet d’abonament.................................3,62 € 

√ Per inscriure’s, cal portar:  

o Fotocòpia del DNI 

o Fotocòpia de la targeta sanitària 

o Omplir el document SEPA amb l’IBAN i el BIC del banc. 

√ Les quotes mensuals es faran efectives a principis del mes en 

què es presti el servei, i hauran d’abonar-se mitjançant 

domiciliació bancària. 

√ Les despeses per la devolució de rebuts aniran a càrrec de 

l’abonat. 

√ L’impagament de rebuts comportarà la pèrdua dels drets de 

matrícula o inscripció, i la baixa automàtica de l’activitat 

√ Les quotes menusals corresponents als abonats del CAM tindran 

caràcter ininterromput. Durant el mes d’agost la quota es pagarà 

igualment, rebent els usuaris el servei de les piscines municipals 

descobertes en lloc dels serveis ordinaris del CAM. 
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Passeig de l’Estació, 24 BIS 08630 Abrera  (BCN) 
Tel. 93 770 51 00 · Fax 93 770 23 80 
Email: cam@ajuntamentabrera.cat 

 

 

 

 

 

 


