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Pavelló Municipal  

 TARIFES  

 A. PISTA POLIESPORTIVA  

 SALA SENCERA  

 1 hora amb llum empadronats     30,93 euros  

1 hora sense llum empadronats    24,74 euros  

1 hora amb llum      46,40 euros  

1 hora sense llum      37,12 euros  

1 dia sencer empadronats 8:00 – 20:00   257,75 euros  

1 dia sencer no empadronats 8:00 – 20:00  463,95 euros  

1 cap de setmana empadronats (2 dies sencers) 515,50 euros  

1 cap de setmana no empadronats (2 dies sencers) 927,90 euros  

 USOS PARCIALS  

 —1/3 terç de la pista — bàsquet o voleibol  

 1 hora amb llum empadronats     25,78 euros  

1 hora sense llum empadronats    20,62 euros  

1 hora amb llum      41,24 euros 1 hora sense llum      30,93 euros  

 —1/3 terç de la pista — bàdminton  

 1 hora amb llum empadronats     20,62 euros  

1 hora sense llum empadronats    10,31 euros  

1 hora amb llum      36,09 euros  

1 hora sense llum      20,62 euros  

 

 

 



 

 B. GIMNÀS  

 SALA SENCERA  

 1 hora amb llum empadronats    20,62 euros  

1 hora sense llum empadronats    16,50 euros  

1 hora amb llum      36,09 euros  

1 hora sense llum      25,78 euros  

1 dia sencer empadronats (8:00 – 20:00 h.)  185,58 euros  

1 dia sencer no empadronats (8:00 – 20:00 h.)  340,23 euros  

1 cap de setmana empadronats (2 dies sencers) 371,16 euros  

1 cap de setmana no empadronats (2 dies sencers) 680,46 euros  

 USOS PARCIALS  

 —Tenis taula  

 1 hora amb llum empadronats    10,31 euros  

1 hora sense llum empadronats    5,16 euros  

1 hora amb llum      15,47 euros  

1 hora sense llum      10,31 euros  

 CONDICIONS  

 Per poder disposar de les instalꞏlacions del Pavelló caldrà adreçar una 

solꞏlicitud al Coordinador d’Esports. El Coordinador d’Esports determinarà, amb 

una antelació de 7 dies, la disponibilitat horària, amb prevalença sempre de 

l’interès públic i de l’ordre de solꞏlicitud.  

 El lloguer de la pista o del gimnàs dóna dret a l’ús dels vestidors assignats per 

l’encarregat de la instalꞏlació, com a màxim, des de 20 minuts abans i fins a 20 

minuts després de l’horari del lloguer.  

 El preu del lloguer inclou el material necessari per a la pràctica de l’esport.  

 Els usuaris es faran responsables del material emprat mitjançant la signatura 

del corresponent document de cessió del material. En el cas que el solꞏlictant 

sigui menor d’edat, se n’haurà de fer responsable una persona major d’edat.  



 

 Els preus s’hauran de pagar per avançat, un cop aprovada la solꞏlicitud d’ús 

per part del responsable de la instalꞏlació. L’import satisfet no serà retornat en 

el cas que no s’arribés a fer ús de la instalꞏlació per causes imputables al 

solꞏlicitant.  

 Els lloguers superiors a dues hores s’hauran de pagar mitjançant ingrés 

bancari; el resguard de l’ingrés servirà de justificant davant del responsable de 

la instalꞏlació.  

 Els lloguers de fins a dues hores es podran pagar en efectiu al responsable de 

la instalꞏlació, que estendrà el rebut corresponent.  

 L’Ajuntament es reserva el dret d’admissió a totes les instalꞏlacions del Pavelló 

Municipal Toni Sors.  

 


