
PISTES DE PÀDEL 
Reserves / Casa de La Cultura  
C/ del Doctor Ortells, 1 

 
Horari de 10:00 a 13:30 i de 16:00 a 20:00 h. 
De dilluns a divendres 

 
 

 
NORMATIVA ÚS PISTES DE PÀDEL MUNICIPI DE BETXÍ 
 
L’Ajuntament de Betxí informa a tots els usuaris de les instal·lacions esportives, la 

següent normativa per al bon ús i funcionament de les instal·lacions de les pistes de pàdel. 
 
 
1.- EQUIPAMENT: 
 
Per a la utilització de les pistes de pàdel s’haurà d’anar proveït d’equipament i calçat 

esportiu adequat a l’activitat a realitzar. 
 
Tant les pales (raquetes) com les pilotes utilitzades hauran de ser les de l’esport del 

pàdel i les aportarà cada usuari. 
 
2.- RESPONSABILITAT DE L'USUARI: 
 
L’Ajuntament de Betxí no serà responsable de les lesions que es pogueren originar 

derivades de la pràctica esportiva. Els participants en el moment de fer la reserva han de 
manifestar que estan físicament aptes per a realitzar activitats fisicoesportives. 

 
3.-NORMES GENERALS: 
 
Amb l’objectiu de mantindre en bones condicions les instal·lacions esportives, els usuaris 

hauran de prestar especial atenció a les següents normes generals d’utilització: 
 

 Les pistes romandran tancades mentre no estiguen sent utilitzades. Si l’usuari 
observa alguna anomalia en les instal·lacions haurà de comunicar-ho a la 
persona responsable de les pistes. 

 

 L’Ajuntament no es fa responsable de la pèrdua de qualsevol objecte que es 
deixen en les instal·lacions.  

 

 Els menors de 14 anys, hauran d’utilitzar les pistes acompanyats d’un adult. 
 

 Queda prohibit utilitzar les pistes de pàdel per a impartir classes particulars o 
competicions sense l’autorització prèvia de l’Ajuntament de Betxí 

 
4.-SANCIONS: 

 
Aquells usuaris que facen un mal ús de les instal·lacions o provoquen danys 

intencionats en les mateixes, seran sancionats d’acord amb els danys provocats, amb la 
impossibilitat de fer ús de les pistes de pàdel durant el temps que es considere oportú i fent-se 
càrrec del pagament de la reparació dels danys ocasionats. 
 

5.- EXERCICI D’ACTIVITATS (TORNEJOS, COMPETICIONS, CURSOS, ETC): 
 

La inscripció en les diverses competicions que s’organitzen en les instal·lacions suposa 
l’acceptació de les regles generals disciplinàries. 
 

L’Ajuntament de Betxí estarà a disposició dels usuaris davant de possibles 
suggeriments sobre l’organització de tornejos o competicions que vulguen organitzar. 
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6.-HORARI DE LES PISTES DE PÀDEL DE BETXÍ: 

 
PISTA Núm. 1 PISTA Núm. 2 

   De dilluns a 
diumenge Horari    De dilluns a diumenge Horari 

Reserva pista 1  08:00 a 09:30 hores Reserva pista 2   07:30 a 09:00 hores 

Reserva pista 1 09:30 a 11:00 hores Reserva pista 2   09:00 a 10:30 hores 

Reserva pista 1 11:00 a 12:30 hores Reserva pista 2  10:30 a 12:00 hores 

Reserva pista 1 12:30 a 14:00 hores Reserva pista 2  12:00 a 13:30 hores 

Reserva pista 1 14:00 a 15:30 hores Reserva pista 2  13:30 a 15:00 hores 

Reserva pista 1 15:30 a 17:00 hores Reserva pista 2  15:00 a 16:30 hores 

Reserva pista 1 17:00 a 18:30 hores Reserva pista 2  16:30 a 18:00 hores 

Reserva pista 1 18:30 a 20:00 hores Reserva pista 2  18:00 a 19:30 hores 

Reserva pista 1 20:00 a 21:30 hores Reserva pista 2  19:30 a 21:00 hores 

Reserva pista 1 21:30 a 23:00 hores Reserva pista 2  21:00 a 22:30 hores 

 
7.-RESERVA DE LES PISTES DE PÀDEL DE BETXÍ: 

 
La reserva de les pistes de pàdel es farà de forma presencial en la Casa de La Cultura, 

ubicada en el carrer Doctor Ortells, 1, en horari de 10:00 fins a les 13:30 i de 16:00 fins a les 
20:00 hores de dilluns a divendres, i s’haurà de presentar document acreditatiu d’identitat per a 
poder reservar les instal·lacions. La tarifa de reserva de pista s’abonarà en efectiu i amb l’import 
exacte, l’Ajuntament no disposa de caixa per a canvi. 
 

L’Ajuntament disposarà d’un arxiu on s’anotaran les reserves, s’anotarà el Nom, 
Cognoms i DNI de la persona sol·licitant de la reserva, estes seran gestionades pel personal de 
l’Ajuntament. 

 
Es podrà reservar un màxim d’una hora i mitja al dia, i amb una antelació màxima d’una 

setmana (un mateix usuari no podrà llogar la pista durant dos torns consecutius excepte si 
haguera hores sense reservar). 
 

La no utilització d’una pista reservada s’ha de comunicar amb la suficient antelació 
perquè puga ser reservada per altres jugadors. 
 

Una vegada conclosa l’hora de joc, els usuaris hauran d’abandonar les pistes i 
arreplegar totes les seues pertinences, tancant les portes d’accés i tornant les claus en el punt 
de control, sempre que no hi haja un altre torn immediatament posterior, que en este cas se li 
entregaran les claus al responsable de la següent partida, arreplegant-li el consegüent rebut i 
responsabilitzant-se de la devolució de les claus. El termini per a la devolució de les claus serà 
de 24 hores, excepte les reserves en horaris de dissabtes, diumenges i festius, que es tornarà 
el següent dia hàbil. 
 

En cas d’incompliment del termini o pèrdua de les claus se sancionarà amb 5 euros.    
 

Es comprovarà periòdicament que es manté una adequada conservació de les 
instal·lacions. 
 

8.-TARIFES PER LA RESERVA DE LES PISTES DE PÀDEL: 
 

Reserva de les pistes de pàdel en horari diürn serà de 8 euros per 90 minuts. 
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Reserva de les pistes de pàdel amb ús d’il·luminació serà de 12 euros per 90 minuts. 
 

L’Ajuntament de Betxí es reserva la possibilitat de realitzar modificacions en la 
Normativa vigent per a un millora i gaudi de les instal·lacions. 
 

 


