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Modificacións nas reservas de pista de pádel 

 
Vigo, 14 de xaneiro de 2021.  As novas restricións marcadas pola Xunta de Galicia para facer 

fronte a esta terceira onda da COVID-19 obrígannos a facer modificación nos nosos horarios 

de peche, o cal suporá cambios nas reservas realizadas por algúns dos nosos usuarios/as. 

 

Como ben sabedes, estas medidas son de obrigado cumprimento, e en Máis que Auga 

trataremos de minimizar ao máximo as molestias ocasionadas, pero cumprindo a normativa. 

Así, na reserva de pistas de pádel xa realizadas a afección será para ás últimas reservas 

do día. Aqueles usuarios/as cuxa reserva finaliza ás 22:00 ou 22:15 horas, deberán 

abandonar as instalacións ás 21:45 horas. O departamento de administración de Máis que 

Auga porase en contacto con todas e todos os afectados para informarlle de como se fará a 

devolución da porcentaxe correspondente do custe abonado. 

 

As incidencias serán exclusivamente para este último tramo horario e para aquelas 

persoas que xa fixeran a súa reserva. Ademais, nas reservas realizadas ata hoxe e que non 

resulten afectadas polos novos horarios de peche, respectaranse os horarios existentes, a pesar 

de que nas parrillas visualicedes os novos horarios. Recordade que podedes comprobar as 

vosas reservas na área de usuario en www.maisqueauga.com. E a partir de agora, cando 

fagades as reservas xa estarán modificados os tramos horarios de forma que se adapten á nova 

normativa, polo que os horarios serán os correctos, finalizando todos ás 21:45 horas. 

 

Estamos a vivir momentos complicados nos que temos que amosar a nosa responsabilidade 

individual e colectiva, pero coa confianza de saber que se facemos as cousas ben sairemos 

adiante todos xuntos. Por iso, dende Máis que Auga queremos pedirvos que os coidedes moito 

a vós e a todos os que os rodean. 
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