NORMATIVA Abonaments
L’abonament anual comporta el compromís de romandre
abonat a la instal·lació mínim un any natural. Fins a la fi
d’aquest període no es podrà donar de baixa.
Per donar-se de baixa s’haurà d’emplenar el full de baixa
i presentar-lo a l’OAC (registre de l’Ajuntament). Si no es
realitza aquest tràmit la persona romandrà d’alta.
L’abonat pot utilitzar les instal·lacions en tot l’horari
d’obertura que hagi contractat.
En l’espai de piscina com a mínim disposaran d’un carril
per a la pràctica esportiva. La disponibilitat d’espais està
penjada al tauló d’anuncis de la instal·lació.
Els usuaris hauran de complir les normes d’ús de la
instal·lació.

HORARIS INSTAL·LACIÓ
HORARI D’ÚS (INSTAL·LACIÓ)
De dilluns a Divendres de 7.00-22.00h
Dissabtes de 9.15-13.45 i de 16.15-19.45h
Diumenges i Festius de 9.15-13.45h

ABONAMENTS
ANUALS

2021

HORARI d’OFICINA

Els abonats amb accés a activitats disposaran dels
horaris de les activitats a les que poden accedir.

De dilluns a Divendres de 8.30-13.30h

L’accés a les activitats serà limitat. Tindran preferència
les persones inscrites a l’activitat.

Dimarts i dijous de 17.00-19.00h

HORARI d’OFICINA (JULIOL)

PRESTACIÓ ABON. ANUAL
Espais que es poden utilitzar:
2 piscines climatitzades (25 x 12,5m i 12,5 x 6m)
1 Sala de fitness (amb assessorament tècnic)
1 Sala de activitats dirigides (reserva prèvia)
2 Frontons (reserva prèvia)
2 pistes exteriors poliesportives (reserva prèvia)
1 pista exterior coberta poliesportiva (reserva)
AVANTATGES de l’abonament anual:
10% descompte en tots els cursos
Accés activitat dirigida (ofertada per la temporada)
Gratuïtat de frontons
Descomptes en lloguers de pistes poliesportives
Gratuïtat en l’ús d’una instal·lació (a determinar)
durant el mes d’AGOST.

De dilluns a Divendres de 8.30-13.30h

LA INSTAL·LACIO TANCA
FESTIUS

1 i 6 de Gener
25 i 26 de Desembre

HORARI ESPECIALS MATI
(7-14:45 o 9.15-13.45)
(*) Tanquem a les 20h

5 de Gener
23 de Juny(*)
24 i 31 de Desembre

AGOST (Aturada tècnica)

DOCUMENTACIÓ
Fotografia (nous abonats)

Abon.
ANUAL

DNI
Dades bancàries (1º fulla cartilla banc)
Llibre de família o certificat de parella de fet
Certificat ICAR (Desc. Discapacitats)
Justificant d’ensenyament reglat o situació
d’atur.

TS: Les persones que es vulguin acollir a la Tarifació social,
hauran de presentar la documentació per tal d’aplicar-li la
reducció de tarifa. (Díptic Tarifació)
El pagament es realitzarà mitjançant un rebut que s’haurà d’abonar a
qualsevol banc o caixa de Cerdanyola autoritzada per la Diputació.

Complex Esportiu Municipal “Can Xarau”
C/ Camèlies s/n
(08290) Cerdanyola del Vallès
Telèfons: 93.691.77.04/05
canxarau@cerdanyola.cat
www.cerdanyola.cat/esports (Can Xarau)
APP-Cerdanyola (Complex E. Can Xarau)

Can Xarau

Ab. INDIVIDUALS

Abonaments ANUALS (TS)

Afegir a ab. FAMILIAR ANUAL

(Tarifes anuals OF 08/ab/17)

INFANTIL

101,47€

(9,22€/mes)
Menors de 4 a 14 anys. Els menors, han d’accedir a la
instal·lació acompanyants d’un adult que en tot moment
se’n faci càrrec. Només es podrà accedir a la piscina.

ESTUDIANT REGLAT(15-25a)

131,73€

(11,96€/mes)
Joves de 15 a 25 anys que estiguin estudiant ensenyament
reglat (cal presentar justificant).

INDIVIDUAL TOT EL DIA

209,10€

(19,01€/mes)
Accés a la instal·lació: piscina, sala fitness, frontons (*),
pistes poliesportives(*)), descompte 10% en tots els cursos
ofertats, accés a una activitat dirigida ofertada per la
temporada, gratuïtat d’ús d’una instal·lació (a determinar)
durant el mes d’agost.
(*)Cal reservar prèviament

INDIVIDUAL ACTIVITATS

276,78€

(25,16€/mes)
Accés a la instal·lació i accés a totes les activitats dirigides
ofertades (consultar horaris)

INDIVIDUAL MATINS

101,47€

(fins les 15h)
(9,22€/mes)
Aquest tipus d’abonament te limitat l’accés de dilluns a
divendres de 7 a 15h, dissabtes, diumenges i festius de
9.15-13.45h.

INDIVIDUAL TARDES

158,80€

(A partir de les 15h)
(14,44€/mes)
Aquest tipus d’abonament te limitat l’accés de dilluns a
divendres de 15 a 22h, dissabtes tarda i diumenges i festius
de 9.15-13.45h.

INDIVIDUAL MIGDIA

70,00€

(LABORABLES)
(6,36€/mes)
Aquest tipus d’abonament te limitat l’accés de dilluns a
divendres de 13 a 17h, no es podrà fer ús quan hi hagi una
activitat programada. Aquesta circumstància s’informarà
amb antelació.

INDIVIDUAL Caps Setmana

70,00€

(Caps de setmana i festius)
(6,36€/mes)
Aquest tipus d’abonament te limitat l’accés als caps de
setmana i festius, no es podrà fer ús quan hi hagi una
activitat programada. Aquesta circumstància s’informarà
amb antelació.

Ab. FAMILIARS
PARELLA

FILL PETIT
311,46€
(28,31€/mes)

Accés a la instal·lació.
Acreditar mitjançant document oficial.

PARELLA ACTIVITATS

402,98€

(36,63€/mes)
Accés a la instal·lació i a totes les activitats dirigides
ofertades (consultar horaris).

Pare o mare + Fill petit

223,00€
(20,27€/mes)

Pare o mare més un fill menor de 4 a 14 anys.

Pare o mare + Fill p+ Activ.

283,69€

(25,79€/mes)
Pare o mare més un fill menor de 4-14 anys. L’adult tindrà
accés a totes les activitats dirigides ofertades (consultar h).
el menor només la piscina.

Pare o mare + Fill gran

302,52€

(27,50€/mes)
Pare o mare més un fill de 15-25 anys. Estudiant
d’ensenyament reglat o en situació d’atur.

Pare o mare + Fill g+ Activ.

383,38€

(34,85€/mes)
Pare o mare més un fill de 15-25 anys amb accés a totes les
activitats dirigides ofertades (consultar h).

PARELLA + fill petit

333,41€
(30,31€/mes)

Parella més un fill menor de 4 a 14 anys.

PARELLA + fill gran

412,92€

(37,54€/mes)
Parella més un fill de 15 a 25 anys estudiant d’ensenyament
reglat o en situació d’atur.

Reduccions
Les persones amb una discapacitat reconeguda igual o
superior al 33% segons ICASS, gaudiran d’una reducció
del 30% en els abonaments anuals individuals, entrades
combinades, sempre que la discapacitat li permeti realitzar
l’activitat.
Les persones amb T.Social reconeguda se li aplicarà el %.

21,93€

(1,99€/mes)
Import a afegir a alguna de les modalitats anteriors per cada
fill menor de 4 a 14 anys que s’inscrigui a l’abonament.

FILL GRAN

105,02€

(9,55€/mes)
Import a afegir a alguna de les modalitats anteriors per cada
fill major de 15 anys que s’inscrigui a l’abonament i sigui
estudiant d’ensenyament reglat o en situació d’atur.

FILL GRAN+ Activitats

145,53€

(13,23€/mes)
Import a afegir a alguna de les modalitats anteriors per cada
fill major de 14 anys que s’inscrigui a l’abonament i sigui
estudiant d’ensenyament reglat o en situació d’atur. I pugui
accedir a totes les activitats dirigides ofertades (consultar
horaris).

Altres informacions
Tots els abonaments individuals tenen accés a partir
dels 15 anys a la instal·lació: piscina, sala fitness, frontons
(prèvia reserva), descompte del 10% als cursos trimestrals
ofertats i accés a una activitat dirigida ofertada per la
temporada. Durant el mes d'agost tenen l'accés gratuït a
una instal·lació a determinar, donat que Can Xarau realitza
la parada tècnica.
Els abonaments amb horaris limitats (matins, tardes, migdia,
caps de setmana) hauran de respectar l'horari establert, si
s'excedeixen de l'horari hauran d'abonar l'import d'una
entrada puntual.
El pagament es realitzarà semestralment, el primer rebut
es farà mitjançant liquidació que caldrà presentar un cop
abonada a la recepció de la instal·lació, els rebuts posteriors
s’emetran mitjançant padró al núm. de compte facilitat.
Les persones que NO ESTIGUIN EMPADRONADES a
Cerdanyola abonaran una matrícula de 156,14€
(abonaments anuals).
A tots els usuaris se’ls farà un carnet de forma gratuïta la
primera vegada que es donen d’alta a la instal·lació.
Aquest carnet cal portar-lo per accedir a la instal·lació i la
pèrdua del mateix o mal ús, suposarà l’abonament de
7,10€.
La pèrdua de la clau de la taquilla suposarà abonar 3,95€.
Venda de PEUCS (parella) 0,60€

