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NORMES ADDICIONALS  D’ÚS DE LES PISTES DE TENNIS I  PÀDEL 

 
NORMES GENERALS 
 
.- Les pistes de tennis i de Pàdel són d’ús exclusiu per la pràctica d’aquests esports. 
 
.- Per l’ús de les pistes de tennis i de pàdel és imprescindible anar adequadament equipats amb 
samarreta i calçons d’esports (no banyadors), i calçat esportiu adequat a la superfície de la mateixa. 
 
.- Pel pàdel, tant les pilotes com les pales hauran de ser les apropiades pel pàdel. 
 
.- Pel tennis, tant les pilotes com les raquetes hauran de ser les apropiades pel tennis.        
 
.- A cada pista es pot practicar la modalitat per la que es apta, tant amb parella com en grup de 
màxim de quatre persones amb finalitats competitives, recreatives i/o de aprenentatge.  
 
.- Els/les usuaris/es, podran accedir a les instal·lacions durant l’horari establert de obertura al públic. 
 
.- L’ajuntament de Petra es reserva el dret de tancar les instal·lacions als/les usuaris/es, així com 
anul·lar les reserves, bé per tasques de manteniment, campionats, o be per altres motius  que 
s’estimin oportuns. 
 
.- Dins les pistes sols es permetrà l’entrada estricte dels/les usuaris/es de la reserva. Aquesta mesura 
està destinada a la seguretat del/la usuari/a, i a la racionalització de l’ús de les instal·lacions. 
 
.- No es permet l’entrada d’animals. 
 
.- Els/les menors de 16 anys hauran de utilitzar les pistes acompanyats d’un adult que serà el 
responsable. 
.- Les bicicletes, motos, cotxes i altres vehicles similars, no podran accedir als voltants de les pistes.     
 
 
NORMES DE CONSERVACIÓ DE LES PISTES 
 
.- Abans d’accedir a les pistes, els/les usuaris/es hauran d’eliminar tot tipus de restes de terra, fang o 
de qualsevol altre tipus que puguin dur al calçat; Igualment al sortir de las pistes no deixaran 
abandonat cap tipus d’utensilis, botelles, pots, bosses, etc. 
 
.- Si el/la usuari/a observa alguna anomalia o desperfecte a les instal·lacions, resta obligat a 
notificar-lo al punt de control.  
 
.- Dintre de les pistes resta totalment prohibit fumar ni introduir cap tipus d’aliment (inclòs 
llepolies, xiclets), ni cap objecte extern a la pràctica del esport corresponent. Es podran introduir 
begudes refrescants (no alcohòliques, inclòs cerveses i amb envasos no de vidre). 
 
.- Els/les jugadors/es en cap circumstància tiraran o pegaran voluntàriament i de forma violenta la 
pala, raqueta o altres objectes contra les xarxes, les parets, les malles o altre element de les pistes. 
 
.- Dintre de les pistes no es podrà introduir cap tipus d’element esportiu o no, que pugui danyar o 
perjudicar els païments esportius.     
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RESERVA DE LES PISTES 
 
.- Les reserves es faran personalment per un dels/de les usuaris/es, dintre dels horaris establerts i 
fent efectiu el import  corresponent. 
 
.- Es podran reservar coma màxim, 2 hores setmanals per usuari/a i per modalitat esportiva en un 
interval de 24h. entre reserves.  
 
.- No es podrà reservar amb una antelació de mes de quatre dies. 
 
.- No es podran acumular dos o més reserves consecutives en la mateixa instal·lació. 
 
.- Hi haurà un registre de control de les reserves on es registrarà el nom, llinatges i DNI del usuari/a 
que efectua la reserva així com del resta de usuaris/es.     
 
.- El torn de reserva de les pistes serà de 1 h, pel tennis i de 2 h pel pàdel.  
 
.- Per accedir a les pistes serà necessari la presència almenys de 2 usuaris/es. 
 
.- L’usuari/a haurà de recollir les claus de la pista al lloc assignat a tal afecte, previ presentació del 
seu DNI. 
 
.- Una vegada acabada l’hora del joc, els/les usuaris/es disposaran de 5 minuts per abandonar les 
pistes, recollir les seves pertinences, tancar les pistes i tornar les claus al lloc assignat. 
 
.- Per alquilar les pistes els/les usuaris/es el demanaran al lloc assignat quan no existeixi reserva de 
les mateixes i per espai de 1 h. pel tennis i 2 h. pel pàdel, que  es podrà allargar amb 1h. la 
utilització de la pista sempre i quant no hi hagi cap reserva ni cap demanda d’ús. 
 
.- En cas de pluja no es retornarà l’import de la reserva, sols es permetrà el canvi per un altre dia en 
que la pista no estigui ocupada. 
 
.- Sols es permetrà la anul·lació o canvi d’una reserva si aquesta es realitza amb un mínim de 48h. i 
sempre que la instal·lació estigui disponible.  
 
.- Passats 10 minuts de l’hora de reservada i en cas de no ser ocupada per els/les usuaris/es, la 
reserva quedarà anul·lada, i no es retornarà l’import bestret. 
 
.- És obligació dels/les usuaris/es avisar de la no utilització de la pista amb un mínim de 2h. 
d’antelació, de no fer-ho, es sancionarà al/la usuari/a amb la impossibilitat de reservar pista durant 2 
setmanes.        
 
.- L’ús  de les pistes es pagà sempre per anticipat. 
 
 
RESPONSEBILITATS 
   
.- L’ajuntament no es farà responsable dels possibles accidents i/o lesions que es produeixin  per 
l’ús de les instal·lacions, tant per part dels esportistes com del públic en general. 
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.- L’ajuntament no es farà responsable de la possible subtracció o pèrdua de doblers o altres 
objectes de valor que puguin sofrir els/les usuaris/es al interior de les instal·lacions. 
 
.- Els/les usuaris/es son responsables dels danys que per la seva negligència puguin sofrir les 
instal·lacions i/o el material esportiu o d’altre classe que pertany a aquestes, i resten oblidats a pagar 
els d’anys ocasionats, sota aplicació per part de l’ajuntament de la normativa sancionadora legal 
aplicable. 
 
            
NORMES FINALS 
 
.- Tot el que no estigui previst en aquest reglament, ho determinarà la Junta de Govern de 
l’Ajuntament de Petra.  
 
.- El present reglament, entrarà en vigor un cop l’aprovi el Ple de l’Ajuntament de Petra. 
 
.- Amb l’aplicació d’aquest reglament resta inclòs també l’aplicació del reglament d’ús de 
instal·lacions esportives Municipals aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Petra, així com de les taxes 
corresponents; aquestes es veuran incrementades en 2 € hora amb cas d’ús de llum artificial. 
          
 


