
 

 

NORMATIVA DE RESERVA DE PISTES I ACTIVITATS DIRIGIDES 
 
 

Benvolgut soci/a, 

 

El present escrit detalla el funcionament de reserva de les pistes i de les ac�vitats dirigides amb l’objec�u 

d’oferir-vos un sistema àgil i eficient perquè feu les vostres reserves. Les podreu consultar en tot moment 

i, lògicament, fer les cancel·lacions per si no podeu assis�r. 

 

Des del Club tenim com a objec�u el donar la possibilitat a que tothom pugui fer ús de les nostres 

instal·lacions, i per aquest mo�u, creiem oportú dotar-nos d’unes normes bàsiques d’obligat compliment. 

 

Presteu especial atenció al punt de les validacions de les reserves un cop arribeu a Vall Parc. 

 
 

RESERVA DE PISTES DE TENNIS, PÀDEL i FRONTÓ 
 

a) El sistema de reserves està obert a totes les modalitats de soci-abonat. Cada modalitat marcarà 
alguns límits o no que queden reflec�ts en aquest document. 

 
b) Canals de reserva: 

a. On-line a través del Racó del Soci de la pàgina web (es pot accedir a través de telèfons 
mòbils amb sistema Android via navegador internet). 

i. Per poder accedir al Racó del Soci cal estar registrat. El registre és automà�c. Si 
algú no pot accedir-hi, poseu-vos en contacte amb oficines. 

ii. Els registres nous seran efec�us en 24-48 hores, i rebran un correu electrònic 
amb les claus d’accés per accedir al Racó del Soci. 

b. Telèfon trucant al 93 212 6789 
c. Presencial a la recepció del Club. 

 
c) Quan es pot fer una reserva? 

a. La reserva es pot fer des de 3 dies fins a 5 dies d’antelació en funció de l’abonament que 
�ngui cada soci.  

b. Les reserves amb 4 o 5 dies d’antelació cal que les feu online a través del Racó del Soci. 
c. En tots els canals, abonaments i dies, les reserves s’obren a les 08:00 hores. 
d. Les reserves de pistes per a campionats socials, aquestes s’hauran de fer sempre des del 

Racó del Soci clicant en el par�t i escollint dia i hora que es vol jugar aquell par�t. 
 

d) De quan de temps són les reserves: 
a. Les de tennis, frontó i squash són de 1 hora de pista. Un cop al Vall Parc es pot jugar les 

hores que vulgueu sempre i quan hi hagi disponibilitat. 
b. Pàdel: 

i. Es des�naran unes pistes amb reserva de 1 hora i unes altres de 1:15 hores. 
ii. Les classes d’adults, classes par�culars, els clínics i els abonats de pista fixa 

seguiran sent de 1 hora de pista, i per tant, s’ubicaran en les pistes de 1 hora. 
iii. El número de pistes des�nades a cada temps podrà variar en funció de les 

necessitats de cada moment. 



 

 

 
e) És comú de tots els abonaments els següents punts: 

a. Es podrà fer una reserva d’un esport i una d’un altra esport. Exemple: 1 hora de tennis + 

1 hora de pàdel. 

b. Es podrà fer més d’una reserva del mateix esport per dia sempre i quan hi hagi un 

decalatge de almenys 4 hores entre una reserva i l’altra, de tal forma, es podrà reservar 

una hora pel maA i també per la tarda. 

c. Les reserves només seran vàlides amb el número de soci que teniu, per tant, no es 

reservaran pistes amb els noms sinó amb els números. 

d. La reserva la farà efec�va un soci i haurà de donar el seu nº de soci i els dels seus 

companys de joc. En el sistema de reserva on-line trobareu un cercador dels companys 

de joc que siguin socis-abonats. 

 

f) Com es reserva? 

a. Amb el nº de soci de tots els jugadors mitjançant algun dels canals habilitats esmentats 

en el punt b. 

b. Tennis i frontó: haurà de ser un mínim de 2 socis i un màxim de 4 socis. No es permetrà 

fer una reserva amb un sol soci excepte per la funcionalitat del Vall Parc Play. 

c. Pàdel: 
i. Caldrà donar 4 socis per procedir a la reserva en horari de màxima ocupació, que 

és: 

1. Laborable de 17:30 a 23 hores. 

2. Dissabtes, diumenges i fes�us de 9 a 14 hores i de 17 a 19 hores. 

ii. el Club des�narà una pista (la de mur de 1 hora) per a reserves de 2 persones en 

totes les franges horàries. Aquestes només es podran fer per telèfon i caldrà 

donar els números de socis de les dues persones. 

iii. En horari que NO sigui de màxima ocupació, es permetrà la reserva amb 2 o 3 

socis. 

iv. Un cop a la instal·lació, es podrà reservar pista de 2 o 3 socis sempre i quan hi 

hagi disponibilitat. 

d. Vall Parc Play: aquesta funcionalitat us dona l’opció d’obrir una reserva sols i teniu fins a 

les 24 hores del mateix dia perquè els companys que vulguin jugar amb vosaltres 

s’afegeixin al par�t. Si no queda plena la reserva, desapareix a la mitjanit. El Vall Parc 

Play dona l’opció d’obrir par�ts amb grups d’amics que aneu creant, o bé, par�ts públics 

per a tots els socis del Club. 

e. Quan feu una reserva, us enviarem un correu electrònic amb les dades de la reserva. 

Aquest mail arribarà a tots els integrants de la reserva perquè tothom �ngui constància. 

 

 
RESERVES PER A CAMPIONATS SOCIALS 

- Les reserves per a par�ts de campionats socials (ranking, primavera, aniversari...) s’obriran 

en funció dels dies d’antelació de l’abonament que �ngui cada soci. 

- Aquestes reserves només es podran fer a través del Racó del Soci, clicant a damunt del par�t 

en qües�ó i escollint dia i hora per jugar. 

- En el cas de tornejos de tennis primavera i aniversari, la reserva de pista serà 

excepcionalment de 2 hores per poder donar temps a acabar els par�ts ja que són a tres 

sets. 

- Les reserves de la resta de compe�cions seran de 1 hora (ranking). 



 

 

- Els socis que �ngueu restricció horària i jugueu algun par2t de campionats fora del vostre 

horari, es girarà un càrrec a la vostra fixa del �quet de soci fora d’hora. 

- Si heu agafat pista per jugar una compe�ció,  no podreu tenir una segona reserva dins de les 

4 hores. 

 

 

RESERVES PER A CAMPIONATS PER EQUIPS 

- Tennis: les pistes assignades pel Club en totes les compe�cions per equips de tennis seran 

de 3. 

- Pàdel: les pistes assignades pel Club en totes les compe�cions per equips de pàdel seran de 

2. 

- Si en el moment de jugar hi ha disponibilitat de pista suficient per acabar els par�ts sense 

que afec� reserves posteriors, es podrà agafar més pistes. 

- Les pistes assignades podran anar variant segons necessitats del Club, i en el cas del pàdel, 

es podran assignar tant pistes indoor com outdoor. 

 

 

ALTRES TIPUS DE RESERVES 

- Convidats: 

o Podreu fer reserves amb persones no sòcies, és a dir, convidats. 

o Quan feu la reserva clicant convidat, podreu escollir l’opció de restar de les 

invitacions que teniu assignades a la vostra fitxa (en cas que en �ngueu), o bé 

escollir l’opció de pagar els convidats al moment de la reserva amb targeta de crèdit. 

o Les reserves amb convidats no donaran dret a recuperar la invitació si finalment es 

juga amb un soci. Si finalment heu �ngut algun imprevist us podeu posar en 

contacte amb el mail validacions@vallparc.com 

o En cas de pluja, es res�tuirà a la vostra fitxa tantes invitacions com convidats hagueu 

posat a la reserva. En cap cas es farà devolució econòmica dels convidats. 

- Abonaments amb restricció horària: 

o Els socis que �ngueu restricció horària (ma�ns, cap de setmana, pista fixa), podreu 

reservar fora del vostre horari. 

o Totes les reserves fetes fora de l’horari del vostre abonament comportarà un càrrec 

a la vostra fixa del �quet de soci fora d’hora. 

- Abonats de pista: 

o Els abonats que voleu jugar un altra dia fora del vostre abonament, us farem un 20% 

de descompte en el preu de la pista. 

- Socis sense raqueta: 

o Els abonats al gimnàs, podreu reservar pista o jugar amb un soci de raqueta sempre 

que voleu. 

o Se us girarà un càrrec a la vostra fitxa del �quet de soci fora d’hora. 

- Reserva de soci amb 2 o 3 amics: 

o Podeu u�litzar les invitacions en cas que en �ngueu o abonar amb targeta de crèdit 

en el moment de fer la reserva. Una invitació per persona. 

o El preu dels convidats anirà en funció del número de convidats que poseu, és a dir, 

un convidat serà el �quet de convidat, mentre que si en teniu 2 o 3 es farà la part 

proporcional de la pista de lloguer restant la part del soci. 

- Socis amb quotes pendents: 



 

 

o Els socis-abonats que �nguin una mensualitat pendent d’abonar, cal que es posin al 

corrent de pagaments de seguida. 

o El segon rebut tornat consecu�u, el sistema donarà de baixa automà�cament al 

soci-abonat, i per tant, no podrà reservar pistes ni fer ús de les instal·lacions del 

Club. 

 

 

CANCEL·LACIONS DE LES RESERVES 

- En cas de no poder assis�r a la reserva per qualsevol mo�u, haureu de cancel·lar-la a través 

del Racó del Soci, per telèfon o presencial. 

- Teniu fins a 2 hores abans de l’hora de la pista per procedir a la cancel·lació. 

- En cas de no cancel·lar-la o fer-ho fora de l’horari marcat, això comportarà l’ac�vació del 

BLOQUEIG DE LES RESERVES al �tular de la reserva durant 1 setmana. 

- Les cancel·lacions de par�ts de campionats socials quedaran anul·lades defini�vament i no 

es podran modificar els jugadors. 

- Les cancel·lacions que �nguin convidats, us res�tuirem tants convidats com hagueu posat a 

la vostra fitxa del Racó del Soci. 

 

 

CANVIS DE JUGADORS 

- Teniu fins a 2 hores abans de l’hora de pista per canviar jugadors. 

- Els canvis els podreu fer des del Racó del Soci o directament a recepció. 

- Altres incidències de jugadors en PADEL: 

o Si us falla un jugador dels 4 que estaven en la reserva, podreu buscar un suplent fins 

el mateix moment de jugar, encara que aquest jugador/a suplent ja �ngui una altra 

reserva dins de les 4 hores. 

o Si us fallen dos jugadors dels 4 que estaven en la reserva, podreu buscar un suplent 

fins el mateix moment de jugar, però no el segon. Per tant, es quedarà un jugador 

penalitzat per no haver assis�t. 

- Els jugadors convidats �ndran dret a canvi per un jugador soci però no es res�tueix la 

invitació ni s’abona el �quet de convidat que s’ha abonat. Si finalment teniu algun imprevist 

amb els convidats podeu contactar amb el mail validacions@vallparc.com 

 

 

 

ANUL·LACIONS PER CAUSES METEOROLÒGIQUES: 

- En cas de pluja a les instal·lacions de Vall Parc, es procedirà a declarar dia de pluja. 

- Les reserves es man�ndran però no s’aplicarà les penalitzacions per no presentats. 

- Podreu decidir si finalment assis�u o no. Això és significa�u especialment en pàdel outdoor. 

- Lògicament, els que �ngueu reserva en pista indoor de pàdel, en cap cas afectaran les 

inclemències meteorològiques, que per això són cobertes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VALIDACIONS DE LES RESERVES 
- Serà d’obligat compliment la validació de la vostra assistència en les reserves de pistes. 
- La validació es farà amb les empremtes dac�lars. Trobareu 2 aparells a la recepció del Club. 

- En cas que no us funcioni l’aparell, ho haureu de comunicar al personal de recepció per tal 

que us validin l’assistència. 

- La validació s’obrirà 30 minuts abans de l’hora de pista i es tancarà 1 hora després de jugar 

(exemple: si teniu pista a les 18 hores, s’obre a les 17:30 i es tanca a les 20 hores). Per tant, 

no �ndrà cap efecte validar abans o després. 

- Carnet amb xip: 
o Si el sistema no us agafa l’empremta d’una manera recorrent, pregunteu al personal 

del Club ja que disposem d’un carnet amb xip que també valida. 

o Haureu de demanar el carnet a recepció tot signant una fulla d’entrega. 

o Cal que �ngueu ben present que el carnet amb xip és personal i intransferible, i que 

per tant, el mal ús del mateix comportarà la seva desac�vació. 

o Els duplicats de carnets s’hauran d’abonar i �ndrà un cost de 10 euros, quedant 

desac�vat el carnet anterior. 

 

 
 
PENALITZACIONS PER NO-PRESENTATS 

- Les NO cancel·lacions de les vostres reserves o les NO validacions (entendrem que no heu 

vingut) comportarà un BLOQUEIG de les reserves durant 1 SETMANA: 

o La no cancel·lació bloquejarà al �tular de la reserva 

o La no validació bloquejarà al soci que no ha validat l’assistència 

- El bloqueig es desac�varà després de 7 dies, dia que tornareu a tenir accés a les reserves. 

- En cas que �ngueu que comunicar algun incidència de força major per tal que no us 

apliquem el bloqueig de reserva, podeu enviar un mail a validacions@vallparc.com 

jus�ficant el mo�u pel qual no heu pogut assis�r. 

- Des de Vall Parc volem que els màxims socis possibles podeu trobar pista, els sistemes de 

penalitzacions econòmiques no ens agraden, i per això, apliquem un sistema de bloquejos 

perquè siguem conscients que la bona praxis de les reserves comporta un benefici per a tots. 

 

 

Mail d’incidències per imprevistos i bloquejos: validacions@vallparc.com 
 
 
NOTA IMPORTANT: aquest document, així com els punts descrits, podran pa�r modificacions, i estem 

oberts als vostres comentaris per millorar el sistema. 

 

Vall Parc, octubre de 2015 


