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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

Horari d'oficina
De dilluns a divendres de 8.30-13.30h
Dimarts i dijous de 17.00-19.00h

Horari d'oficina (JULIOL)
De dilluns a divendres de 8.30-13.30h

CALENDARI DIES ESPECIALS)

festius (TANCAT)               1 i 6 de Gener
                                         25 i 26 de desembre

HORARIS ESPECIALS        5 de gener, 23 de juny(*)
                                           24 i 31 de desembre

AGOST (Aturada tècnica)
                                       

(7-14.45 o  9.15-13.45)
*Tanquem a les 20h

NORMATIVA Abonaments
L'abonament anual comporta el compromís de romandre abonat a
la instal·lació mínim 2 semestres. Fins a la fí d'aquest període no es
podrà donar de baixa.
La baixa s'ha de presentar per registre de forma telemàtica a
www.cerdanyola.cat/seu-electronica/tramits o de forma
presencial a l'OAC de l'Ajuntament. Si no es realitza aquest tràmit
la persona romandrà d'alta. NO s'acceptes baixes telefòniques.
L'usuari 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.
Els abonats amb accès a activitats disposaran dels horaris de les
activitats a les que poden accedir.
L'accès a les activitats serà limitat. tindran preferència les persones
inscrites a les activitats.

PRESTACIÓ ABONAMENT ANUAL

2 piscines climatitzades (25x12,5 i 12,5 x 6m)
1 Sala de fitness (amb assessorament tècnic)
2 Sales d'activitats dirigides (reserva prèvia)
2 Frontons (reserva prèvia)
2 Pistes exteriors cobertes poliesportives (reserva)
1 Pista exterior poliesportiva (reserva prèvia)

10% de descompte en tots els cursos.
Accés a activitat dirigida CICLO-INDOOR dins de l'horari 

Gratuïtat de frontons i descomptes en lloguers de pistes.
Accés a la instal·lació durant 11 mesos, el mes d'agost la

Espais que es poden utilitzar:

AVANTATGES de l'abonament anual:

      contractat.

instal·lació fa aturada tècnica i es dona accès a les piscines
d'estiu del Turonet o instal·lació alternativa.

DOCUMENTACIÓ
DNI/ NIE
DNI del pare, mare o tutor (en el cas de menors)
Dades bancàries (Document amb titular i núm IBAN)
Llibre de família o Certificat de PARELLA de Fet.
CERTIFICAT ICAR (descomptes DISCAPACITAT)
Justificant d'ensenyament reglat o situació d'atur.

 TS:  S'aplicarà els descomptes de Tarifació Social a aquelles
persones que acreditin la resolució amb el % de dte.

El rebut corresponent al 1er semestre es lliurarà en el moment de la inscripció i
hi ha un termini de 10 dies per realitzar el pagament. S'haurà de lliurar el
justificant de pagament a la instal·lació, els rebuts posteriors s'emetran pel
núm de cte bancàri facilitat.



Abonaments INDIVIDUALS (TS)

INFANTIL                                          101,47€
(9,22€/MES)

Menors de 4 a 14 anys. Els menors, han d'accedir a la instal·lació
acompanyats 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 
en el moment de la inscripció. Caldrà presentar justificant.

INDIVIDUAL TOT EL DIA               209,10€
(19,01€/ MES)

A partir dels 15 anys.
Accés a la instal·lació: piscina, sala de fitness, frontons (*), pistes
poliesportives(*), descompte 10% en tots els cursos ofertats, accés a
l'activitat dirigida ofertada per la temporada(*). Durant el mes
d'agost (aturada tècnica del CEM Can Xarau) accès a piscina
Turonet.

INDIVIDUAL + ACTIVITATS           276,78€
A partir dels 15 anys.
Accés a tots els serveis de la instal·lació, en tot l'horari d'apertura. 
Accés a totes les activitats dirigides ofertades (consultar horaris)(*)

INDIVIDUAL TARDES                       158,80€

A partir dels 15 anys.
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

Abonaments FAMILIARS (TS)

PARELLA                                            311,46€
(28,31€/MES)

Accés a tots els serveis de la instal·lació durant tot l'horari d'ús.
Cal acreditar ser parella (llibre de familia o certificat de parella de
fet)

PARELLA + ACTIVITATS                  402,98€
(36,63€/MES)

Accés a tots els serveis de la instal·lació durant tot l'horari d'ús i a
totes les activitats dirigides ofertades

Pare o mare + Fill petit                 223,00€
Abonament de pare o mare més fill menor de 4 a 14 anys.
L'adult te accès a tota la instal·lació i el menor nomès a piscina i
sempre ha d'anar acompanyat de l'adult.

REDUCCIONS

Afegir al Ab. Familiar

FILL PETIT (4-14 anys)                     21,93€
Import a afegir a alguna de les modalitats anteriors, per cada fill
menor de 4 a 14 anys que s'incrigui a un abonament familiar.

FILL GRAN (15-25 anys)                105,02€

Import a afegir a alguna de les modalitats anteriors, per cada fill de
15 a 25 anys que s'incrigui en l'abonament familiar i estigui estudiant
reglat o en situació d'atur.

ALTRES INFORMACIONS

Tots els abonaments individuals tenen accés a partir dels 15 anys a
la instal·lació: piscina, sala de fitness (els menors 15-16 només
podran fer ús de màquines de càrdio), frontons  i pistes
poliesportives (prèvia reserva). Descompte del 10% als cursos
trimestrals ofertats de piscina i gimnàs i accés a l'activitat de ciclo-
indoor (o la que s'ofereixi per aquella temporada) que es realitzi
dintre del seu horari contractat. 

Els abonaments anuals son d'onze mesos, el mes d'agost la
instal·lació realitza l'aturada tècnica i durant aquell mes s'ofereix als
abonats anuals la possibilitat d'accedir a la piscina del Turonet.

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 s'haurà d'abonar en el termini de 10 dies i
presentar el comprovant de pagament a la recepció. Els rebuts
posteriors s'emetran i carregaran al compte bancàri facilitat en el
moment de la inscripció.

Les persones que NO ESTIGUIN EMPADRONADES a Cerdanyola,
abonaran una matrícula de 156,14€ (única quota)

A tots els usuaris se'ls farà un CARNET de forma gratuïta la primera
vegada que es donen d'alta a la instal·lació. És personal e
intransferible.
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 perdua de la clau de la taquilla suposarà abonar 3,95€.
Venda de PEUCS (parell) 0,60€

(25,16€/ MES)

INDIVIDUAL MATINS                     101,47€

A partir dels 15 anys.
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.

(9,22€/ MES)(Fins les 15h)

(14,44€/ MES)(A partir de les 15h)

INDIVIDUAL MIGDIES                       70,00€
(LABORABLES) (6,36€/ MES)

A partir dels 15 anys.
Aquest tipus d'abonament te limitat l'accés de dilluns a divendres de
13 a 17h. 

INDIVIDUAL Caps de Setmana      70,00€
(LABORABLES) (6,36€/ MES)

A partir dels 15 anys.
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 antel·lació.

PARELLA + Fill petit                         333,41€
(30,31€/MES)

Accés a tots els serveis de la instal·lació durant tot l'horari d'ús.
Parella + un fill petit de 4 a 14 anys. 

PARELLA + Fill gran                         412,92€
(37,54€/MES)

Accés a tots els serveis de la instal·lació durant tot l'horari d'ús.
Parella + un fill de 15-25 anys estudiant d'ensenyament reglat o en
situació d'atur. 

(20,27€/MES)

Pare o mare + Fill petit + ACT     283,69€
(20,27€/MES)

Abonament de pare o mare més fill menor de 4 a 14 anys.
L'adult te accès a tota la instal·lació i a totes les activitats
dirigides que estiguin ofertades. El menor només a piscina i
sempre ha d'anar acompanyat de l'adult.

Pare o mare + Fill gran                 302,52€
Abonament de pare o mare més fill de 15-25 anys que estigui
estudiant reglat o en situació d'atur.
Accès a tota la instal·lació.

(27,50€/MES)

Pare o mare + Fill gran + ACT     383,38€
Abonament de pare o mare més més fill de 15-25 anys que
estigui estudiant reglat o en situació d'atur.
Accès a tota la instal·lació i a totes les activitats dirigides que
estiguin ofertades. 

(34,85€/MES)

DISCAPACITAT: Les persones amb una discapacitat reconeguda
igual o superior al 33% segons ICASS, gaudiran d'una reducció del
30% en els abonaments individuals, sempre que la discapacitat li
permeti realitzar l'activitat física.
TARIFACIÓ SOCIAL: S'aplicarà el descompte en la quota.

(1,99€/MES)

(9,55€/MES)

FILL GRAN (15-25 anys) + ACT.   145,53€
Import a afegir a alguna de les modalitats anteriors, per cada fill de
15 a 25 anys que s'incrigui en l'abonament familiar i estigui estudiant
reglat o en situació d'atur i vulgui realitzar activitats dirigides.


