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Normativa Pàdel 
 

1. NORMATIVA DE L’ESPAI 
 

• Només poden reservar pista de pàdel les persones majors de 14 anys si són 

socis. Els no socis només poden reservar les persones majors d’edat. La 

persona que reserva és la responsable dels menors que juguin dintre la seva 

reserva. 

 

• És necessari utilitzar roba esportiva i el calçat adequat.  No es permet entrar a 

les pistes amb banyador, xancletes o el tors nu o mullat. 

 

• No es permet jugar amb cap altre material esportiu que no sigui de pàdel 

(raquetes, pilotes...) ni a cap altre esport que no sigui pàdel. 

 

• No es permet saltar la xarxa ni repenjar-se de manera desproporcionada. 

 

• Només podran impartir classes de pàdel tècnics autoritzats pel CNB. 

 

• No es permet l’accés a pistes amb material propi dels entrenaments personals 

tals com: carros de pilotes o similars aliè al personal del Club. 

 

• És obligatori l’ús de la corda de la pala durant el joc. 

 

• No es podrà jugar a les pistes sense reserva prèvia a través de l’APP 

Playtomic. 

 

• La instal·lació no es fa responsable dels objectes personals que portin els 

jugadors. 

 

2. RESERVES 

• Les reserves sempre s’hauran de fer mitjançant l’APP Playtomic 

• Es poden fer reserves amb 7 dies d’antelació.  

• Només es permet 1 reserva al dia de 60 o 90 minuts. Es pot reservar novament 

quan ja s’ha validat aquesta reserva. 

• Les 4 persones titulars de la reserva s’hauran de personar a recepció de 

l’esquaix 15 minuts abans de l’hora de la reserva, per identificar-se i validar la 

reserva 

• Els no socis hauran de registrar-se a la Recepció Principal del CNB abans de 

jugar on se’ls lliurarà una polsera o clauer que hauran de retornar durant els 20 

minuts posteriors a la finalització de la reserva de la pista. En el moment de 

recollir-la els jugadors hauran de lliurar un dipòsit de 10 euros o carnet 

identificatiu, que li serà retornat en el moment de retornar-la. 

• No es permet fer reserves perquè juguin altres persones.  
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• Els jugadors hauran de respectar i cenyir-se als horaris de reserva, tot i que la 

pista estigui lliure per davant o per darrera de l’horari reservat. L’incompliment 

d’aquesta norma implicarà el pagament de la pista no reservada i utilitzada, a la 

sortida. 

• A Recepció de l’esquaix es farà entrega de la clau de la pista a canvi d’un 

dipòsit o carnet, que cal retornar durant els 15 minuts posteriors de la 

finalització de la reserva, deixant la porta de la pista tancada al finalitzar si no hi 

ha cap reserva posterior. 

• És obligatori respectar la pista assignada per evitar confusions. 

• El Club es reserva el dret de modificar el número de pista reservada. 

 

3. CANCEL·LACIONS 

• Les reserves es podran cancel·lar i/o modificar amb una antelació mínima de 

12 hores. Passades les 12 hores els diners no es retornaran. 

• Només podran anul·lar-se amb menys de 12 hores aquelles reserves que no 

s’hagin pogut fer efectives per malaltia o accident (caldrà aportar un justificant). 

• Les inclemències meteorològiques com pluja, neu i forta ventada seran motiu 

d’anul·lació de la reserva. En qualsevol cas serà el centre qui determinarà, amb 

el seu criteri, l’anul·lació de la reserva per a aquest concepte. En cap cas serà 

el jugador qui determini aquesta circumstància. 

• En cas d’anul·lacions per motius climatològics, la pista podrà ser anul·lada i es 

retornarà l’import. 

• El temps de cortesia de les reserves serà de 15 minuts. Passat aquest temps el 

club podrà cancel·lar la reserva i disposar de la pista per llogar-la a altres 

jugadors. 

• La Direcció del club pot suspendre o anul·lar les reserves de pistes per causa 

justificada. 

 

4. NORMATIVA D’HIGIENE COVID19 

• No comparteixis tovallola, l’aigua, ni material esportiu. 

• Recomanem utilització de  pilotes noves. 

• Utilitza el gel hidroalcohòlic per a  les mans a l’inici, final i cada cert temps. 

• Per canvis de camp utilitza les portes contràries, sempre que sigui possible, per 

garantir distància seguretat. 

• Recorda mantenir distància de seguretat de 2m. 

• Evita la salutació de mans a l’acabar el partit. 

• Utilitza la mascareta fins la pista i al finalitzar el partit. 
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• Desinfecta la pala després de jugar 

• Intenta no tocar els elements de la pista. 

• No escupis a la pista. 

 

5. TARIFES 2022 

• Socis CNB - 1,6€/persona/hora 

• Usuaris X5 - 5€/persona/hora 

• Usuaris X3 - 6€/persona/hora 

• No socis - 11€/persona/hora 

 

6. HORARIS 

HORARI HIVERN 

De dilluns a divendres  - de 07.00 a 21.30* (*Última reserva) 

Dissabtes - de 07.00 a 19.00* (*Última reserva) 

Diumenges i festius - de 07.00 a 17.00 * (*Última reserva) 

 

HORARI ESTIU 

De dilluns a divendres  - de 07.00 a 21.30* (*Última reserva) 

Dissabtes - de 07.00 a 20.00* (*Última reserva) 

Diumenges i festius - de 07.00 a 19.00 * (*Última reserva) 

 

NOTA:  El Club es reserva el dret de poder modificar aquesta normativa i/o 

tarifes, amb la finalitat de donar un millor servei. 

NOTA 2: L’horari pot veure’s restringit segons normativa vigent COVID19 

 


