
Termini i altra informació per a la presentació de la sol•licitud
d’utilitizació fixa d’instal·lacions esportives temporada 2017-2018:

La data màxima de lliurament d’aquesta petició per la temporada 2017-2018 s’estableix abans de les 13,30 h de 
divendres, 9 de juny de 2017.

Per fer la sol•licitud cal que complimenteu el formulari i el presenteu al Registre General de l’Ajuntament de Reus, situat 
a l’OAC, Plaça del Mercadal, 1 (a partir del dia 1 de juny horari d’estiu, de dilluns a divendres de 8,30h a 13,30h).

Un cop feta la distribució d’horaris RELLSA notificarà la concessió d’ús de les instal•lacions esportives municipals per a 
la temporada 2017-2018. Una vegada notificada la concessió, s’haurà de retornar degudament signada l’acceptació de 
la mateixa en el termini de 5 dies hàbils i aportar, si s’escau, la documentació complementària que es pugui sol•licitar 
pel compliment de les condicions d’ús establertes. En aquest mateix termini es poden presentar al•legacions a la 
concessió rebuda.

NOTA IMPORTANT
L’ús de les instal•lacions esportives està subjecte a pagament, d’acord a les tarifes aprovades pel Consell 
d’Administració de Rellsa, o a la possibilitat de conveniar aquests usos habituals i d’especial intensitat, en les 
condicions i criteris que puguin establir l’Ajuntament de Reus i/o Rellsa.

Amb la comunicació de concessió s’informarà de l’import a pagar i de les condicions, així com dels períodes de 
facturació i terminis de pagament. A l’inici de temporada caldrà estar al corrent de pagament de les 
obligacions contretes amb Rellsa fins a la data.

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, Reus Esport i Lleure l’informa 
que les dades que disposem de la seva persona han estat incloses en un fitxer de Reus Esport i Lleure amb la finalitat de gestionar els 
serveis contractats i per informar-lo dels esdeveniments i serveis de Reus Esport i Lleure que puguin ser del seu interès. Amb aquesta 
exclusiva finalitat les seves dades podran ser cedides a altres empreses del grup. Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, 
cancel•lació i oposició dirigint-se a la següent adreça:
Reus Esport i Lleure, S.A. Oficina d’Atenció a l’Usuari. C. Mallorca, 1, 43205 Reus

Relació dels Espais Esportius Municipals disponibles
CAMP DE FUTBOL REDDIS
  CAMP FUTBOL 11 GESPA ARTIFICIAL
  CAMP FUTBOL 7 GESPA ARTIFICIAL
  CAMP FUTBOL 5/7 GESPA ARTIFICIAL

PAVELLÓ OLÍMPIC MUNICIPAL
  PISTA INTERIOR 1 PARQUET
  PISTA INTERIOR 2 PARQUET
  PISTA CENTRAL PARQUET
  PISTA CENTRAL TANCA HOQUEI
  PISTA EXTERIOR 1
  PISTA EXTERIOR 2

CAMP DE FUTBOL MAS IGLESIAS
  CAMP FUTBOL 11 GESPA ARTIFICIAL
  CAMP FUTBOL 7 GESPA ARTIFICIAL

CAMP DE FUTBOL LA PASTORETA
  CAMP FUTBOL 11 GESPA ARTIFICIAL
  CAMP FUTBOL 7 GESPA ARTIFICIAL
  CAMP FUTBOL 5/7 GESPA ARTIFICIAL

CAMP DE FUTBOL DISTRICTE V
  CAMP FUTBOL 11 GESPA ARTIFICIAL
  CAMP FUTBOL 7 GESPA ARTIFICIAL

POLILLEUGER ALBERICH I CASAS
  PISTA MATERIAL SINTÈTIC

POLILLEUGER CIUTAT DE REUS
  PISTA MATERIAL SINTÈTIC

AJUNTAMENT DE REUS
Esports


	IMPRIMIR: 


