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INFORMACIÓ FUNCIONAMENT APP RESERVAPLAY 
 
L’Ajuntament de la Pobla de Segur disposa d’una nova aplicació (APP) per la gestió de les 
Activitats i Instal·lacions de la població: 
 
https://lapobladesegur.reservaplay.cat/login  
 
INSTRUCCIONS  
 
Cal accedir a l’APP i REGISTRAR-SE. Una vegada registrats, podem fer: 
 
ABONAMENT +18 anys – 40€ 
ABONAMENT -18 anys – 15€ 
 
L’ABONAMENT serà per 1 any a comptar des del dia que fem el pagament. Amb aquest 
abonament podem obtenir descomptes en les activitats que organitza l’Ajuntament de 
qualsevol de les Regidories (Esports, Cultura, Educació, ....). També ens dona dret a 
descomptes en la utilització de les Instal·lacions Esportives (Padel, Pavelló Esports, ...). 
 
En cas de NO estar ABONATS, podem utilitzar igualment l’APP i totes les seves funcions 
SENSE obtenir els descomptes. 
 
IMPORTANT!!! Per tal de poder operar i reservar amb l’APP per a qualsevol activitat, cal 
recarregar el “MONEDER”. Podeu fer-ho amb la vostra targeta bancària. CAL FER-HO 
ABANS DE REALITZAR QUALSEVOL RESERVA. 
 
RESERVA PISTA PADEL 
 
Un mateix usuari pot reservar i fer el pagament de la pista per la resta d’esportistes. Cal 
seleccionar cada persona a l’apartat “PARTICIPANTS”. 
 
Si us manca esportistes per la partida, podeu deixar la “PARTIDA OBERTA”. Els esportistes 
que vulguin completar la partida accediran a la compra de la seva part de la pista. Us 
demanarà el “nivell de joc”. Es important tenir-lo actualitzat per tal de donar informació a 
altres usuaris que busquen jugadors/es del mateix nivell. 
 
Us aconsellem que a l’apartat de l’APP “Gestió d’usuari/a” marqueu les caselles “vull rebre 
notificacions de l’entitat al mail i/o a l’aplicació mòbil”. D’aquesta manera podeu saber si 
algú està utilitzant el vostre usuari per reservar pista o qualsevol altra notificació de 
l’adminitrador. 
 
ACTIVITATS 
 
Aquesta APP també permet realitzar la compra i reserva d’activitats de les diferents 
regidories. Només serà necessari omplir el formulari amb les dades sol·licitades i fer el 
pagament per tal d’accedir a la reserva de l’activitat. 
 
CONTACTE 
 
Per  incidències i aclariments podeu contactar amb l’Ajuntament a: 
esports@lapobladesegur.cat     
 

Tel. 973680038 


