Horaris instal.lacions i
serveis
HORARI ESTIU: De dilluns a divendres
de 8.30 h a 23.00h/ Dissabtes, diumenges i festius de 8.00 h a 21.00h
Piscina: d’11.00 h a 20.00 h
HORARI HIVERN: de dilluns a divendres de 9.30 h a 23.00 h Dissabtes de
8.00h a 21.00h, i diumenges i festius de
8.00h a 15.00 h.
Els serveis començaran 1/2 hora després
d’obrir la instal·lació i finalitzaran 1/2
hora abans de l’hora de tancament de la
instal·lació a exepció de la piscina.
Festius: els dies 1 i 6 de gener, 1 de maig
i 25 de desembre la instal·lació estarà
tancada
Els dies 24 i 31 de desembre, 5 de gener
i 23 de juny, la instal·lació tancarà a les
20.00h i els serveis a les 19.30h a exepció de si cau en diumenge.

Horari d’atenció al client: de dilluns a
divendres de 10.00 a 13.30h i de 17.00 a
19.30 hores.

CAN SALVI

Documentació per inscriure’s :
DNI, Tarjeta sanitària, dades bancàries,
certificat d’empadronament en cas de
descomptes per parelles i no consti al
DNI la mateixa adreça. Tarjeta alfa en
cas de menors d’edat
Import de la matrícula i la primera
mensualitat (en cas de no promoció)
S’accepten targetes de crèdit.

Bonaventura Pedemonte, s/n
08740 Sant Andreu de la Barca - Barcelona

Telèfon: 93.653.44.08-93.653.16.90
Fax: 93.653.42.01
Correu: esportssab@sabarca.cat
Web: http://esports.sabarca.cat

GIMNÀS
ZONA D’AIGÜES I
SAUNA
PISCINA ESTIU
CAMP DE FUTBOL 11
CAMP DE FUTBOL 7
9 PISTES DE TENNIS
5 PISTES DE PÀDEL
2 PISTES DE FRONTÓ

CIRCUIT DE FOOTING

ZONA DE PIC-NIC
ZONA DE PARC INFANTIL

BAR RESTAURANT

Altres serveis

Llista de preus 2021

Modalitats
Quota abonat
Entrada al Complex l’ll i Can Salvi, ús lliure de les instal·lacions gimnàs, sala fitness, piscina d’hivern i piscina
d’estiu a Can Salvi, zona spa, solàrium, Activitats dirigides
per a abonats adults.
Els menors no poden accedir a la sala de fitness, ni a la
zona de spa, ni fer activitats dirigides. Per accedir a la
piscina els menors de 10 anys han d’anar acompanyats
per un major de 18 anys.
Quota abonat Can Salvi
Entrada Can Salvi, ús lliure de les instal·lacions gimnàs,
piscina d’estiu, zona aigües i sauna, quota del Club de
tennis que dòna dret als torneigs socials, inclou el lloguer
de les pistes de raqueta a excepció de les de pádel 3,4 i 5.
Els menors no poden accedir a la sala de fitness, ni a la
zona d’aigües Per accedir a la piscina els menors de 10
anys han d’anar acompanyats per un major de 18 anys.

Matrícula abonat individual
Parelles (s’han d’abonar a la vegada)
Familiars (s’han d’abonar a la vegada)

45,00€
55,00€
65,00€

Quota abonat
Adult 1r membre
Adult 2n membre
Menors
3a edat 1r membre
3a edat 2n membre
Base quota familiar (1adult + 2n adult)
Per cada menor
Per cada adult

mes
41,41€
34,34€
17,47€
24,75€
17,47€
75,75€
4,04€
7,07€

Quota abonat Can Salvi
Adult 1r membre
Adult 2n membre
Menors
3a edat 1r membre
3a edat 2n membre
Base quota familiar (1adult +2n adult)
Per cada menor
Per cada adult

mes
43,63€
36,53€
18,88€
25,64€
18,88€
80,16€
4,04€
7,07€

Assegurança d’accidents anual personal

9,15€

Especificacions sobre les edats:
Adults: des de l’any que facin els 15 anys fins l’any que facin els 64 anys.
Menors: des de l’any que facin els 4 fins a l’any que facin els 14
3a edat a partir de l’any que facin els 65 anys.
Familiars:
Per a descomptes per 2n membre han de ser de la mateixa unintat familiar i
conviure al mateix domicili
Per a quotes familiars (3 membres o més) han de ser de la mateixa unitat
familiar i que convisquin al mateix domicili. La quota base (adult 1 membre + 2n
membre) s’afegirà 4,04€ per cada menor i 7,07€ per cada adult menor de 25
anys. A partir de l’any que facin els 25 anys no podrán ser inclosos a les quotes
familiars En les quotes familiars els menors no paguen matrícula. Descomptes
per a families monoparentals degudament acreditades. Els menors d’edat haruan
de venir acompanyats del pare/mare o tutor per inscriure’s.
Descomptes per a la quota d’abonat adult 1r membre: per a persones
amb discapacitat residents a Sant Andreu de la Barca degudament acreditades i
subjectes a renda.
- Del 33% al 64% de grau de discapacitat : s’aplicarà el 30% de bonificació
- Més del 64% de grau de discapacitat: s’aplicarà el 50% de bonificació

Entrades Can Salvi
Entrada única (vinculada al lloguer de pistes)
Entrada piscina estiu
Abonament 10 entrades (vinculades al lloguer
pistes)
Abonaments piscina estiu
Menors i 3a edat mensual
Menor i 3a edat temporada
Adult mensual
Adult temporada
Familiar mensual
Familiar termporada
Lloguers de pistes de raqueta
Tennis, pàdel i frontó 1 h dues pers/abon.
Tennis terra batuda 1h dues persones ab.
Llum 15’

4,00€
6,00€
35,35€

36,00€
58,00€
45,45€
82,90€
77,47€
129,95€
4,14€
6,46€
1,11€

Els no abonats a més de la pista han de pagar l’entrada a la
instal·lació.
En els partits de dobles es cobrarà un50% més de l’import per
hora i es jugarà una hora 1/2.

Altres
Camp de futbol 7 abonat/no abon.
Camp de futbol 11 abonat/no abo.
Llum/hora futbol7/futbol 11
Lloguer de guixetes mensual
Escola de tennis i pàdel adults 21/22
1 hora setmana 4 alumnes pista (només tennis)
1 hora setmana 3 alumnes pista (tennis/pàdel)*
1 hora setmana 2 alumnes pista (tennis/pàdel)
Classes particulars preu abonat/per hora

64,64€h /163,67€h
83,27€h /190,64€h
17,22€ /19,44€
5,40€

Mes
34,75€/persona
38,77€/persona
57,52€/persona
21,63€

En el cas de l’escola de pàdel, el preu per a 3 persones o més
será el de 3 alumnes pista

Escola Tennis/pàdel temp. 2021/2022
Matrícula Escola menors no abonats
Mini-tennis, mini-pádel, niciació i perfeccionam.
- 1 hora 1/2 setmana abonat/no abonat
- 3 hores setmana abonat/no abonat
Competició
- 2 hores setmana abonat/no abonat
- 4 hores setmana abonat/no abonat
- 6 hores setmana abonat/no abonat

26,26€
37,12€ / 53,50€
64,96€ /93,13€
56,82€ /70,91€
98,97€ /125,86€
139,67€/ 179,47€

