
NORMATIVA DE LLOGUER PER LES INSTAL·LACIONS
POLIESPORTIVES MUNICIPALS DE SANT SADURNÍ D’ANOIA

Totes les persones, clubs, equips, grups o entitats que vulguin accedir a fer ús de les
instal·lacions esportives municipals de Sant Sadurní d’Anoia, hauran de respectar les
normes establertes a la normativa d’ús d'Instal·lacions Esportives Municipals.

Els requisits bàsics per llogar les instal·lacions son:

• Ser major de  18 anys.
• Abonar les taxes municipals.

Les activitats que es realitzin han de ser de tipus esportives i/o recreatives. Per altres 
tipus d'activitats la direcció del Servei farà un estudi de viabilitat.

Segons  el  tipus  d'activitat  serà  la  direcció  del  Servei  la  que  acordarà  els  requisits
específics per accedir al lloguer.

Instal·lacions que es poden llogar.

• Pavelló municipal 
◦ PAV-2 44x24 terra sintètic (el lloguer es pot fer complert o per terços).

• Camps de futbol
◦ Futbol - 11, gespa artificial 100x65  
◦ Futbol - 7 gespa artificial 50x30

• Pista descoberta
◦ pol-2 44x26 paviment de ciment

• Pistes de tennis (2)  
◦ paviment de ciment

Horaris de lloguer: 

De dilluns a divendres 8 a 22h
Dissabtes, diumenges  i  festius de 8 a 20h

La disponibilitat s'ha de consultar setmanalment.



Lloguers fora de l'horari habitual de qualsevol instal·lació

Complements obligatoris:

• Conserge*
• Llum (si es necessària).
• Recepcionista* (si es necessari)

(*) Els conserges i recepcionistes seran personal  propi de l'Ajuntament.

La direcció es reserva el dret de demanar a les persones que sol·liciten el lloguer,  que 
apart del personal necessari d'Esports, n'hagi de contractar d'altre per tal de garantir la 
seguretat i el bon funcionament de l'activitat i assegurances si es el cas.

Formalització dels lloguer:

1. Fer la sol·licitud de reserva presencialment al Servei Municipal d'Esports, a través
de telèfon trucant al  93.891.00.44, a través del web municipal, o bé per correu
electrònic coordinacio.esports@santsadurni.cat 

2. El  servei  d'esports,  trucarà per confirmar la viabilitat  del  lloguer,  a la persona
responsable de la sol·licitud un cop hagi comprovat la disponibilitat de l'espai.

3. La reserva quedarà totalment realitzada, un cop el sol·licitant de la reserva faci
efectiu  el  pagament de la mateixa presencialment a la Recepció del  Servei
Municipal d'Esports.

4. Pels lloguer setmanals (dilluns a divendres), es podran fer les sol·licituds el mateix
dia abans de les 15h i es permetrà el pagament del lloguer (un cop s'hagi fet la
comprovació de disponibilitat per part del Servei Municipal d'Esports),  fins a un
quart d'hora abans de d'utilització de l'espai ( si no es fa el pagament del lloguer
no es podrà gaudir del mateix ).

5. Pels lloguers de caps de setmana, s'haurà de fer la sol·licitud com a molt tard fins
al  dijous  anterior  a  les  15h (  el  pagament  del  lloguer,  s'haurà  de  fer
obligatòriament dins l'horari de recepció, és a dir, de dilluns a divendres de 7h a
22h i dissabtes i diumenges de 10h a 15h, si no es fa el pagament del lloguer no
es podrà gaudir del mateix ).

6. Pels lloguers de les pistes de tennis, s'entregaran les claus a la recepció del Servei
Municipal d'Esports un cop es dipositi 20€ de fiança. Les claus hauran de tornar-
se a la mateixa recepció dins dels horaris marcats. 

Servei Municipal d'Esports

Sant Sadurní d'Anoia, a 3 de maig de 2021

mailto:coordinacio.esports@santsadurni.cat

