
 
 
 
 
 
 

NORMATIVA Entrada Combinada 

 
� 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. 

� L’usuari tindrà accés a la instal·lació fins a la data de fi del 
període contractat, un cop finalitzat haurà de tornar a 
renovar l’entrada combinada. 

� Amb l’entrada combinada es tindrà accés a la piscina i a la 
sala de fitness. 

� El pagament es realitzarà mitjançant rebut, que s’haurà 
d’abonar a qualsevol banc o caixa de Cerdanyola. 

� Les persones que no disposin de DNI, hauran de 
presentar el justificant de pagament del rebut, abans de 
donar-los accés a la instal·lació. 

 
 
 

ESPAIS de Can Xarau 

 

Instal·lacions disponibles: 
� 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) 
 

Informació important: 
� Durant el mes d’agost la instal·lació romandrà tancada per 

parada tècnica, les persones amb entrades combinades 
que el seu període contractat inclogui el mes d’agost, se’ls 
prorrogarà el període d’accés a la instal·lació al mes de 
setembre. 

 
 

 
 

DOCUMENTACIÓ 
 
 

DNI  

DNI pare, mare o tutor (menors) 
Entrada 

combinada 
Certificat ICAR (Desc. Discapacitats) 

 
 
Les entrades puntuals el pagament es realitzarà 
en efectiu, la instal·lació no disposa de cobrament 
amb targeta. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
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 a 13.30h 
 

Dimarts i dijous de 17.00 a 19.00h 
 

HORARI d’OFICINA (JULIOL) 
 

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 5 de Gener 
(7-14:45 o 9.15-13.45) 23 de Juny(*)  
(*) Tanquem a les 20h 24 i 31 de Desembre 

   
AGOST (Aturada tècnica) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 
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ENTRADES COMBINADES 
MENSUAL 

 
INFANTIL                                      16,87€ 

(No empadronats       18,87€) 
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. 
Accés de dilluns a diumenge durant els 30 dies contractats. 
 

INFANTIL Caps setm i fest.        11,22€ 
(No empadronats       13,22€/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. 
Accés caps de setmana i festius durant els 30 dies 
contractats. 
 
 

INDIVIDUAL MATINS                    16,87€ 
(fins les 15h)                        (No empadronats       18,87€) 
A partir dels 15 anys. 
Accés a la instal·lació: piscina i sala de fitness 
Aquest tipus d’entrada combinada te limitat l’accés de dilluns 
a divendres de 7 a 15h, dissabtes, diumenges i festius de 
9.15-13.45h durant els 30 dies contractats. 
 

INDIVIDUAL Caps de setm i fes.   23,34€ 
(Caps de setmana i festius)   (No empadronats    25,34€) 
A partir dels 15 anys. 
Accés a la instal·lació: piscina i sala fitness. 
Aquest tipus d’abonament te limitat l’accés als caps de 
setmana i festius durant els 30 dies contractats.  
No es podrà fer ús quan hi hagi una activitat programada. 
Aquesta circumstància s’informarà amb antelació. 

 
INDIVIDUAL Tot el dia                 35,10€ 

 (No empadronats        37,10€) 
A partir dels 15 anys. 
Accés a la instal·lació: piscina i sala de fitness. 
Accés de dilluns a diumenge durant els 30 dies contractats 
 
 

 
Es poden contractar més d’un mes, a partir del 
quart mes ja passem a tarifa semestral. 

 

 
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€. 

ENTRADES COMBINADES 
SEMESTRALS 

(Tarifes anuals OF des’15) 

 
INFANTIL                                      67,48€ 

(No empadronats       73,48€) 
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. 
Accés de dilluns a diumenge durant els 180 dies contractats. 
 

INFANTIL Caps setm i fest.        44,88€ 
(No empadronats       50,88€/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. 
Accés caps de setmana i festius durant els 180 dies 
contractats. 
 
 

INDIVIDUAL MATINS                    67,48€ 
(fins les 15h)                        (No empadronats       73,48€) 
A partir dels 15 anys. 
Accés a la instal·lació: piscina i sala de fitness 
Aquest tipus d’entrada combinada te limitat l’accés de dilluns 
a divendres de 7 a 15h, dissabtes, diumenges i festius de 
9.15-13.45h durant els 180 dies contractats. 
 

INDIVIDUAL Caps de setm i fes.   93,36€ 
(Caps de setmana i festius)   (No empadronats    99,36€) 
A partir dels 15 anys. 
Accés a la instal·lació: piscina i sala fitness. 
Aquest tipus d’abonament te limitat l’accés als caps de 
setmana i festius durant els 180 dies contractats.  
No es podrà fer ús quan hi hagi una activitat programada. 
Aquesta circumstància s’informarà amb antelació. 
 

INDIVIDUAL Tot el dia               140,40€ 
 (No empadronats        146,40€) 

A partir dels 15 anys. 
Accés a la instal·lació: piscina i sala de fitness. 
Accés de dilluns a diumenge durant el període contractat. 
 
 

ENTRENADOR PERSONAL/NUTRICIÓ 
 

Per utilitzar aquest tipus de servei caldrà concertar cita 
prèviament. 

 Tarifa General Tarifa 
Abonat/da 

Una sessió 25,89€ 23,31€ 
Bo de 5 sessions 113,30€ 101,97€ 

Bo de 10 sessions 217,52€ 195,77€ 
 
 
 

 

ENTRADES PUNTUALS 

 

 

Entrada Activitats dirigides                 4,00€ 
(A partir dels 15 anys)    
Accés a UNA activitat dirigida o d’aquafitness (consultar 
horaris)      

Bonus  Activitats dirigides                 35,00€ 
(A partir dels 15 anys)    
Accés  a 10 activitats dirigida o d’aquafitness (consultar 
horaris) 
Te una caducitat d’un any a partir de la data de la compra.                                     

 

Entrada Tots els serveis                       8,00€ 
(A partir dels 15 anys)    
Accés a la piscina, sala de fitness i a totes les activitats 
dirigides o d’aquafitness  del dia (consultar horaris)      

 
 
 

ENTRADES PUNTUALS 
Laborables i festius 

 
LABORABLES (Accés piscina o sala de fitness) 
Horari piscina: 7 a 9h/ 13-15h/ 20:30 a 22h 
Horari sala fitness: Tot l’horari d’ús de la instal·lació. 

 1 entrada Bo de 10 

INFANTIL-JUVENIL 
(De 4 a 17 anys) 

2,30€ 20,70€ 

INDIVIDUAL (a partir 18) 4,40€ 39,60€ 

 
DISSABTES I FESTIUS(Accés piscina /sala de fitness) 
Horari: Tot l’horari d’ús de la instal·lació. 

 1 entrada Bo de 10 

INFANTIL-JUVENIL 
(De 4 a 17 anys) 

3,00€ 27,00€ 

INDIVIDUAL (a partir 18) 5,55€ 49,95€ 

 
 

 

FRONTONS 
 
MATINS (8 a 17h de dilluns a divendres) 

 Sense llum Amb llum 

1h per persona 3,00€ 3,95€ 
Bo de 10h  27,00€ 35,55€ 

TARDA/NIT (a partir17h de dilluns a divendres) 
 Sense llum Amb llum 

1h per persona 4,95€ 5,90€ 
Bo de 10h  44,55€ 53,10€ 

 


