
NORMATIVA SECCIÓN DE PÀDEL 

1. Drets dels socis i abonats/des: tots els socis/es, abonats/des de pàdel tenen drets a
la utilització de les pistes dintre de l’horari de funcionament del Club amb les condicions
que estableix el següent reglament. 1.2.- El drets d’utilització de pistes el tenen socis/es
i abonats/des, sempre que el responsable de les pistes de pàdel no decideixi anular per
causes tècniques, la qual cosa comunicarà a la recepció del Club.

2. Ús de las pistes:
2.1. El període de temps màxim per la utilització de les pistes és de 60 minuts. El temps

comença a comptar a partir de l’anotació a la recepció, realitzada per l’empleat
responsable, el soci/a o abonat/da es fa responsable de qualsevol retràs no essent 
imputable al Club.  

2.2. Ningun soci/a o abonat/da, podrà tornar a jugar el mateix dia, tret que hagin 
transcorregut 3 hores des de l’últim partit. Només el soci/a té dret a tornar a jugar 60 
minuts si ho fa amb 3 jugadors/as nous que no hagin jugat prèviament en un període 
mínim de 3 hores, pagant un cànon de 3€ i  en l’horari establert (no en horari laborable 
de dilluns a divendres de 18.00 a 21.00hs). 

2.3. Si hi hagués pistes buides el/la soci/a, abonat/da pot seguir ocupant la pista sense 
complir el temps reglamentari.  

2.4. En horari d’alta ocupació (laborables de dilluns a divendres de 13.00 a 15.00hs i de 
18.00 a 21.00hs, dissabtes, diumenges i festius de 10.00 a 14.00hs) no està permès 
jugar partits de 2 jugadores en 1 pista.  

3. Assignació de pistes
3.1. Reserva oficina Virtual

a. Només el/la soci/a pot reservar.
b. El/la soci/a ha d’informar de totes les persones que juguen i es sancionarà a qui

doni noms falsos.
c. El/la soci/a pot reservar amb 72hs d’antelació, però no està permès fer una segona

reserva si no ha jugat el 1r partit.
d. Només poden coincidir reservades 5 pistes en el mateix temps. Essent en les

mitges les pistes 3, 4 i 5 (en cap de setmana) i reserves en las hores en punt la 1 i
2.

e. En una de les dos pistes les reserves son a la hora en punt i en les altres tres
pistes a les mitges en cap de setmana i en punt en dies laborables).

f. El personal de recepció, sempre respectant l’horari de la reserva, podrà modificar
la pista de joc.

g. Una vegada la recepció del Club assigni una pista de joc, aquesta no pot ser
canviada pels usuaris. Els/les socis/es poden anular les seves reserves pa través
de l’Oficina Virtual.

3.2. Reserva presencial 

a. La sol·licitud de pista es pot fer a l’hora en punt, a la mitja o a quarts d’hora.
b. La reserva de pista es podrà fer fins a 30 minuts abans a la Recepció del Club.
c. Tots/es els/les jugadors/es tindran que estar presents a la Recepció abans d’entrar

a la pista.
d. En el moment que hi ha 3 jugadors/es esperant el canvi de torn, es procedirà al

canvi de jugadors/es, respectant l’horari establert per la Recepció del Club.



4. Invitats
a. Només el/la soci/a pot invitar.
b. El número d’invitats/des no podrà superar el número de socis/es.
c. El mateix invitat/da pot venir un màxim de 3 vegades l’any.

5. Menors
5.1. Els menors de 12 anys hauran de jugar tutelats o acompanyats d’un adult.

6. Competició i esdeveniments especials:
6.1. Si per causes de força major: campionats, exhibicions o altres esdeveniments, es
determinés la no utilització de les pistes, s’anunciarà amb la màxima antelació possible, a
la recepció de control de pistes.
6.2. La Lliga Nocturna Lliga de Pàdel Barcelona començarà a jugar-se a les 22.15hores i
sempre de dilluns a dijous.

7. Règim intern del Club:
7.1. El comportament dels/les socis/es i abonat/des a la pista de pàdel, està subjecte a les
normes indicades en el Reglamento de Règim Intern del Club.
7.2. La vestimenta serà roba i calçat esportiu indicat per la modalitat pertinent. No està
permès jugar sense samarreta ni en roba de bany.
7.3. Queda prohibit canviar-se de roba a les pistes.
7.4. Qualsevol modificació que la Junta Directiva consideri necessària incloure en aquest
Reglament serà anunciada en el taulell d’anuncis del Club.

8. Incompliment de la normativa:
8.1. L’incompliment de la normativa està subjecte al Reglament de Règim Intern del Club.
8.2. El Reglament de Règim Intern està disponible a la recepció del Club.

9. Equips de Pàdel:
9.1. Tots els equips del Club jugaran en hores de baixa ocupació. Els equips masculins en
cap de setmana i els equips femenins en horari nocturn, 1 pista a les 20hs, 2 pistes a les
21hs y 2 pistes a las 22hs.
9.2. Serà obligatori jugar els campionats per equips amb l’equipació oficial del Club.

10. L’Escola de Pàdel:
10.1. L’escola de pàdel té dret a utilitzar 4 pistes en horari de 18.00 a 22.00hs. Fora de
l’horari punta poden utilitzar més pistes amb el vistiplau de la Direcció del Club.

11. Preu de pistes

Preus pista 

Invitats/des de soci/a 10,20 € 

Invitats/de d’abonats/des 11,55 € 

Lloguer pista laborables (dilluns a divendres) de 08.00 a 12.00 AM 30,00 € 

Lloguer pista festius i caps de setmana (13.00 a 18.00hs) 35,00 € 



NORMATIVA ESPECIAL COVID-19 

Degut a l’emergència sanitària el Club va actualitzant i adaptant la normativa, podeu 
seguir les novetats a https://laieta.cat/ca/covid-19/ 

Vigent a novembre 2020: 

1. Les reserves es faran telefònicament: horari d’atenció telefònica de dilluns a divendres
de 08.00 a 18.00hs i caps de setmana de 08.00 a 10.00hs i de 14.00 a 20hs.

2. En el moment de la reserva es donarà el nom i cognom de tots/es els/les jugadors/es.
Només es facilitarà accés a usuaris amb reserva.

3. En el caso de socis/es es poden fer fins a 3 reserves per trucada. Els/les abonats/des
podran fer una reserva per trucada i no podran fer una nova fins no haver relaitzat la
reserva prèvia.

4. Les reserves es faran en unes pistes concretes ja assignades a la trucada telefònica.

5. Només es podrà fer 1 activitat per dia tret que hi hagi disponibilitat.

6. En cas de voler dies consecutius o més d’una hora d’activitat en un dia, caldrà
comunicar-ho al personal de reserves o recepció, que prendran nota de la petició i
trucaran a l’usuari per comunicar-li la disponibilitat en caso de que n’hi hagués.

7. Quan s’acaba l’activitat es pot consultar a la recepció si hi ha una pista buida a la
següent hora, però sempre que s’hagi abandonat la pista de la reserva realitzada.

8. L’activitat durarà 55 minuts.

9. Si per causes meteorològiques o alienes al Club no es pot realitzar l’activitat, la reserva
queda anul·lada i no se traspassa a un altre dia, havent de fer una nova reserva.

10. Telèfon Reserves Pistes de pàdel: 934 486 350

11. Reserves online: https://laieta.miclubonline.net/ (el nom d’usuari es un codi numèric que
us donaran a l’oficina d’atenció al soci i la contrasenya també, aquesta la podreu
canviar després d’entrar la primera vegada).Per reservar una pista de pàdel, entreu
dintre del mòdul i us demanarà el vostre codi personal i el de la resta de jugadors/es,
l’aplicació permet fer llistat d’“amics”.


