
CEM Sant Andreu
C/Santa Coloma, 25 
Tel. 933 112 106

http://www.cnsantandreu.com/  
cemsantandreu-lasagrera@cnsantandreu.com  



Com puc gestionar la baixa?
Les baixes s’hauran de notificar amb 10 dies d’antelació al venciment del mes i per escrit 
mitjançant formulari oficial del Club o per correu a: 
cemsantandreu-lasagrera@cnsantandreu.com.
Mentre no s’efectuï aquesta baixa per escrit o per correu electrònic, el Club Natació Sant 
Andreu entendrà que els serveis contractats o les activitats contractades són de plena 
satisfacció per part de l’abonat/ada.

Recàrrec per devolució de rebut: 7€

Instal·lació Sant Andreu. 
C/ Santa Coloma, núm. 25. (cant. Rambla de l’Onze de Setembre). 
Horari oficines: de dilluns a divendres de 9 h a 13.30 h i de 16 h a 20.30 h 
i dissabtes de 9 h a 13.30 h.

Requisits per a la inscripció:

Com puc fer-me abonat/ada?

Emplenar full d’inscripció.
Dades bancàries (per domiciliar rebuts) signades.
Pagament de la inscripció i la primera mensualitat a l’inscriure’s.

Ús piscina
És obligatori l’ús de banyador,casquet de bany, sabatilles i dutxar-se abans d’entrar a 
la piscina.
L’abonat/ada disposa de 3 carrers lliures a la piscina gran i dos carrers a la piscina 
petita (a excepció d’esdeveniments esportius).
Els infants menors de 14 anys hauran d’anar acompanyats d’una persona adulta.

Ús gimnàs
Per utilitzar el gimnàs s’ha de ser major de 16 anys. Els/Les menors entre 12 i 15 anys poden 
realitzar activitats cardiovasculars sempre que vagin acompanyats d’una persona adulta.
És obligatori portar tovallola, calçat i roba adient per accedir a la sala.
S’ha de fer un bon ús del material i retornar-lo al seu lloc.

Horaris serveis 

Piscina 25m

Piscina petita

Servei

6.30 - 19.45 h

6.30 - 19.45 h

Dissabtes

8 - 12.45 h

8 - 12.45 h

Sala Fitness S.Andreu 6.30 - 19.45 h 8 - 12.45 h

6.30 - 20.45 h

6.30 - 21.30 h

De dl a dv

6.30 - 21.30 h

Diumenges i Festius

L’abonat/ada té dret a utilitzar les instal.lacions del CEM Sant Andreu - La Sagrera, C/ Santa 
Coloma, núm 25 (cant. Rbla. de L’Onze de Setembre) i C/Bonaventura Gispert, 37-47.

Infantil (de 4 a 14 anys)

Juvenil (de 15 a 17 anys)

Quota Abonat/ada

53 €

53 €

Inscripció

24,47 €

27,33 €

Abonat/ada (de 18 a 64 anys) 53 € 29,84 €

Gent gran (a partir de 65 anys) i targeta rosa gratuïta 26,50 € 24,28 €

Persones amb discapacitat i Targeta Rosa Gratuïta 26,50 € 17,13 €

Quota Mensual

4 membres o més

3 membres

Quotes Familiars
(fills/es fins a 25 anys amb mateixa residència*)

26,50 €

26,50 €

Matrícula
per família

86,84 €

66,78 €

Família Monomarental (cal presentar justificant) gratuïta 39,31 €

Quota Mensual
per família

Els preus es regulitzaran al gener.
Carnet acreditatiu obligatori 3€/carnet.

Preus

* Cal portar el padró.

Infantil (4 a 13 anys)

Abonat/ada (de 14 a 64 anys)

5,50 €

8 €

Persones amb Targeta Rosa Gratuïta 5,50 €

Els abonaments i les entrades puntuals inclouen: l’ús de la piscina i les sales de fitness, 
exceptuant les activitats dirigides.

L’entrada perd validesa al sortir de la instal·lació.

Entrades puntuals

Preu abonat/ada

Preu no abonat/ada

13,03 €

19,54 €

Dilluns i dimecres: 17.30-18.15
Dimarts i dijous 17.30-18.151 sessió

5 sessions

26,84 €

96,66 €

10 sessions 171,82 €

Entrenament personal Gent jove

Altres serveis

Dipòsit (Retornable al donar-se de baixa del servei)

Lloguer trimestral (Segons disponibilitat)

Lloguer Taquilla vestidor
55,36 €

15,67 €

Altres serveis: Activitats aquàtiques, esplais d’estiu (consultar díptic d’activitats aquàtiques)


