NORMATIVA GENERAL
NORMATIVA DE L’ABONAMENT
1. Condicions de l’abonament
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•

•
•

Qualsevol persona pot ser abonada titular pagant la quota corresponent al col·lectiu al qual pertany en funció
de la seva relació amb la Universitat.
Els drets de matrícula són un pagament únic que es fa efectiu només en el moment de formalitzar la inscripció.
Si l’abonat o abonada es dóna de baixa, perd aquests drets.
L’abonament al centre està limitat als majors de 14 anys. Els menors entre 14 i 16 anys hauran de portar signat
el full d’autorització parental que lliurarà el mateix centre.
L’import de la inscripció i la primera quota mensual cal abonar-los en el moment de l’alta. Els pagaments
successius es carreguen a l’entitat bancària corresponent.
Els rebuts bancaris impagats tenen un recàrrec de 2 €, que s’han d’abonar juntament amb el rebut impagat a
les oficines del Servei d’Esports. Si l’abonament no es fa dins el mes en curs, es dóna de baixa
automàticament la persona interessada, la qual ja no pot fer ús de les instal·lacions.
L’impagament d’un rebut suposa la baixa automàtica de la persona abonada a la instal·lació, la qual n’ha de fer
el pagament a la recepció de les instal·lacions. Mentre hi hagi rebuts pendents, l’usuari no pot accedir al centre
ni fer ús de les instal·lacions. En cap cas no es pot retornar l’import dels rebuts tramitats. Si hi ha rebuts
pendents i l’usuari es vol tornar a donar d’alta, ha d’abonar tots els rebuts que té pendents.
Per donar-se de baixa del centre, l’abonat o abonada ha d’emplenar la sol·licitud abans de l’últim dia laborable
del mes anterior al mes en què es vol donar de baixa. Si no pot desplaçar-se a les instal·lacions,
excepcionalment pot enviar un missatge a info.esports@upc.edu, en el qual ha d’indicar les seves dades i el
motiu de la baixa.
La persona abonada pot canviar de modalitat d’abonament, sempre que ho comuniqui abans que finalitzi el
mes en curs. La baixa té efectes el mes següent.
En casos de malaltia o lesió greu, embaràs o estudis fora de Catalunya, l’abonat o abonada pot sol·licitar una
baixa temporal, cosa que ha de fer constar en el full de baixa, al qual ha d’adjuntar la documentació que ho
justifiqui. En aquest cas, la persona abonada estarà exempta de matrícula.
Si l’abonat o abonada es dona de baixa i vol tornar a donar-se d’alta en un període inferior a 1 any, l’import de
la matrícula serà de 65 € per al Poliesportiu del Campus Nord i de 45 € per al Gimnàs del Campus Sud,
excepte en els casos de baixes temporals.
Qualsevol canvi en les dades personals pot ser notificat per escrit a info.esports@upc.edu, des de l’espai del
web del Servei d’Esports o en persona en la recepció de les nostres instal·lacions.
Els abonats i abonades ens poden fer arribar la seva opinió mitjançant el formulari de contacte del web del
Servei d’Esports o enviant un missatge a info.esports@upc.edu. Hi ha fulls de queixes, suggeriments o
agraïments en la recepció de la instal·lació.

2. Condicions generals
•
•
•
•

•

•

El carnet d’abonat és personal i intransferible.
La instal·lació pot realitzar periòdicament comprovacions del DNI.
Deixar el carnet a una altra persona o permetre l’accés indegut a la instal·lació a persones no abonades suposa
una sanció temporal de 15 dies. La repetició d’aquest comportament suposa la baixa definitiva.
En cas de perdre el carnet d’abonat EsportsUPC o el provisional, la persona que n’és titular ha d’informar-ne
immediatament a les oficines del Servei d’Esports. Si disposa de carnet UPC, s’ha d’adreçar a Identitat Digital
UPC perquè es facin un duplicat.
Ser usuari implica fer un bon ús de les instal·lacions i del material i tenir un comportament correcte. Si la
situació ho requereix, la direcció pot retirar el carnet de forma temporal o definitiva a la persona que no hagi
acreditat un bon comportament o hagi incomplert la normativa vigent.
La instal·lació no pot responsabilitzar-se dels objectes perduts o oblidats. Els objectes que s’hagin recuperat es
guardaran a recepció durant un màxim de 15 dies.
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Els taulers d’anuncis, el web i el correu electrònic són els mitjans més directes i ràpids que utilitzen les
instal·lacions i el Servei d’Esports per comunicar-se amb els usuaris i persones abonades. Recomanem
examinar-los sovint.

3. Assegurances i cobertures
La pràctica física i esportiva pot comportar riscos i per aquest motiu es recomana fer-se una revisió mèdica
abans d’iniciar la pràctica esportiva en aquestes instal·lacions, ja que desconèixer l’estat de salut pot causar
possibles accidents o lesions per una incorrecta planificació de l’exercici físic.

•

•

•
•

•

En cas d’accident i, en funció de la tipologia d’abonat, les cobertures existents o que s’han d’acreditar són:
Estudiants UPC menors de 28 anys: queden acollits per l’assegurança escolar obligatòria (en endavant, AE) en
el moment de formalitzar la matrícula a la seva escola o facultat. Aquesta assegurança cobreix els accidents
que puguin patir durant la pràctica de l’activitat física en aquestes instal·lacions.
En cas d’accident, qualsevol tipus de prestació s’efectuarà en els centres sanitaris concertats amb la mutualitat
de l’assegurança escolar. En cas de ser atesos en algun centre que no tingui previst el recurs de l’AE,
l’estudiant pot sol·licitar la devolució de les despeses derivades, sempre amb la normativa oficial vigent de l’AE.
En aquest enllaç es pot consultar tota la informació referent a la cobertura de l’AE:
http://www.upc.edu/esports/serveis/assegurances/escolar
Estudiants UPC majors de 28 anys: no estan acollits a l’assegurança escolar obligatòria i per tant, en el
moment de la seva inscripció, han d’acreditar que disposen d’assegurança pròpia que cobreixi els accidents
(pública o privada). Veure Assegurança voluntària d’accidents.
PDI i PAS de la UPC: en cas d’accident, cobreix la pròpia cobertura del sistema nacional de salut.
Estudiants, PDI i PAS d’altres universitats, familiars i altres abonats que no siguin membres de la UPC: en el
moment de la seva inscripció, han d’acreditar que disposen de la cobertura d’una assegurança (pública o
privada).
Assegurança voluntària d’accidents: amb la voluntat que tots els usuaris de les nostres instal·lacions gaudeixin
d’una cobertura d’accidents, el Servei d’Esports facilita la contracció d’assegurances voluntàries d’accidents i
salut, amb un preu especial. Et pots informar a les oficines del Servei d’Esports o a:
http://www.upc.edu/esports/serveis/assegurances/accident , especialment pensada per als estudiants majors
de 28 anys.
L’acceptació d’aquesta normativa implica que els abonats coneixen les assegurances existents o les que han
d’acreditar. Els estudiants majors de 28 anys o aquells que no formin part de la comunitat universitària de la
UPC coneixen, especialment, l’obligatorietat de disposar d’una assegurança pública o privada, que han de
mantenir durant tot el període de vigència de l’abonament per tal de garantir la cobertura de possibles
accidents derivats de la pràctica esportiva a les instal·lacions de la UPC.

NORMATIVA DE LES SALES I PISTES
4. Condicions generals
•
•
•
•

•
•

És obligatori utilitzar roba esportiva adequada i calçat esportiu que no sigui de sola negra.
Si patiu qualsevol patologia, es recomana que ho comuniqueu als instructors, per tal d’evitar possibles
accidents o lesions, provocats per l’exercici físic inadequat.
Està prohibida l'entrada de menjar i begudes, excepte l’aigua. De totes maneres, la instal·lació disposa de
sortidors d’aigua gratuïts.
A les sales i a les pistes no s’hi poden deixar objectes personals (bosses, cascs, roba de carrer...). La
instal·lació disposa d’armariets d’ús puntual i d’altres serveis a la recepció destinats a guardar aquests
objectes.
Cal retornar tot el material al seu lloc quan no s’utilitzi.
És important i molt recomanable realitzar exercicis d’estirament abans i sobretot després de l’activitat esportiva.
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És vital hidratar-se abans, durant i després de l’exercici.
Està totalment prohibit fumar en qualsevol sala o dependència de la instal·lació.

5. Sales de fitness i cardiovascular
•

•
•
•
•

Per raons d’higiene i respecte a la resta d’usuaris, és obligatori fer servir la tovallola en el treball amb les
màquines. Si no es disposa de tovallola, la instal·lació ofereix un servei de lloguer de tovalloles que podeu
demanar a la recepció.
És obligatori descarregar les barres de musculació i deixar els pesos al seu lloc, quan acabeu de realitzar els
exercicis.
Cal fer un bon ús de les màquines i els pesos (en cas de dubte, adreceu-vos a l’instructor de la sala).
És convenient que comuniqueu al tècnic de la sala les vostres necessitats per realitzar el seguiment del
programa d’entrenament i obtenir els resultats o beneficis previstos.
Les fitxes de treball s’han de deixar al fitxer un cop finalitzada la sessió.

6. Pista poliesportiva (només Poliesportiu UPC)
•
•
•
•

•
•

Dels tres mòduls de la pista, el primer està a disposició de les persones abonades.
La direcció es reserva el dret d’utilitzar aquest mòdul per a actes puntuals, previ avís als abonats i abonades.
La utilització dels mòduls 2 i 3 és lliure, sempre que no estiguin ocupats.
La instal·lació facilitarà el préstec de material esportiu en la recepció, en el cas que siguin lloguers de pista i
tots els jugadors siguin abonats. Aquest material s’ha de tornar en bones condicions en el moment d’abandonar
la pista.
La persona abonada perd els drets com a tal quan lloga la pista o participa amb jugadors que no són abonats.
Està permesa la utilització de material propi, sempre que es respectin les infraestructures de la instal·lació.

7. Sales d’activitats dirigides
•
•
•
•

És obligatori utilitzar la tovallola per treballar amb els matalassos.
Cal ser puntual a les sessions d’activitats dirigides i seguir els consells dels tècnics.
No es pot incorporar cap persona a la sessió un cop passats 10 minuts de l’hora d’inici.
Està prohibit manipular qualsevol dels aparells de música o equips multimèdia.

NORMATIVA DE PRÀCTICA D’ESPORTS A LES INSTAL·LACIONS
8. Bàdminton (només Poliesportiu UPC)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La utilització de la zona de bàdminton es fa prèvia reserva de la pista..
El temps mínim de reserva és de 30 minuts i el màxim és de 2 hores.
Aquestes reserves es poden fer personalment o trucant a les oficines del Poliesportiu, a les quals cal facilitar el
nom dels dos jugadors o jugadores, i mitjançant el nostre web: https://esportsonline.upc.edu.
Les reserves són gratuïtes per a les persones abonades.
Si no utilitzeu la pista reservada, cal avisar amb antelació.
Si, quan hagin passat 15 minuts, no s’ocupa la pista reservada, s’hi perd el dret i queda a disposició de
qualsevol abonat o abonada que en sol·liciti la reserva en aquell moment
No es poden fer dues reserves consecutives. Si en acabar el període reservat, la pista està lliure, es pot
continuar fent servir.
Si la pista està lliure, es pot reservar en aquell mateix moment.
La disponibilitat de pistes per reservar queda sota criteri de la direcció.
La instal·lació facilita les raquetes als abonats si és necessari.
El volant de joc no es facilita; en la recepció es disposa d’un servei de venda de volants.
Cal tenir cura del material de préstec. Si s’observa que el material està malmès per vandalisme o es detecta la
sostracció de material, se’n podrà reclamar l’import íntegre.
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9. Tennis de taula
•
•
•
•

Es pot utilitzar sense reserva prèvia en l’horari de la instal·lació, sempre que estigui lliure.
És indispensable l’ús de roba i calçat esportius.
La instal·lació facilita les raquetes i la pilota als abonats si és necessari.
Cal tenir cura del material de préstec. Si s’observa que el material està malmès per vandalisme o es detecta la
sostracció de material, se’n podrà reclamar l’import íntegre.

10. Escalada (només Poliesportiu UPC)
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La utilització del rocòdrom comporta l’ús de material d’escalada propi de l’usuari. L’usuari és responsable del
bon estat del seu material i de fer-lo servir correctament, tal com dicten les normes de seguretat de la Unió
Internacional d’Associacions d’Alpinisme.
Tot usuari és responsable de conèixer les nocions bàsiques de les tècniques d’escalada.
Està totalment prohibit escalar sense cordes per sobre dels 3 metres (alçada de l’escalada de blocs). Per a
més seguretat, és obligatori l’ús del gri gri (aparell bloquejador). Demaneu-lo en la recepció.
Cal fer servir sempre bagues, mai mosquetons sols.
Cal que poseu una baga com a mesura de seguretat si heu de treballar una via amb la corda per dalt (top
rope).
No es permet canviar preses de lloc ni emportar-se-les.
És obligatori utilitzar peus de gat per fer servir el rocòdrom i els blocs. Està prohibit anar descalç o utilitzar
qualsevol altre tipus de calçat.
S’han de fer servir cordes dinàmiques d’un gruix mínim de 10,5 mil·límetres per escalar amb corda simple, o bé
d’un gruix mínim de 8 mil·límetres per escalar amb corda doble.
Si l’usuari observa alguna anomalia o desperfecte del rocòdrom ho ha de comunicar a la direcció de la
instal·lació immediatament.
En els horaris de cursets o durant actes concertats prèviament i que s’han fet públics, només poden tenir accés
al rocòdrom les persones que hi estan implicades.
L’ús del rocòdrom es limita als horaris establerts per la direcció de la instal·lació, sota la responsabilitat de
l’abonat.
La direcció del Poliesportiu UPC no es fa responsable dels accidents o lesions que es puguin produir per no
respectar aquestes normes i/o fer un mal ús de la instal·lació.
Si la situació ho requereix, la direcció pot prohibir l’accés al rocòdrom de forma temporal o definitiva a la
persona que no hagi acreditat un bon comportament o que hagi incomplert la normativa vigent.

NORMATIVA DE LES ZONES HUMIDES
11. Condicions generals
•
•
•
•
•

Aquestes zones estan reservades exclusivament als abonats a la instal·lació.
El banc és per deixar-hi tovalloles o estirar-s’hi; les bosses i la roba s’han de deixar als vestidors.
L’horari d’utilització és de 7.45 h a 22.30 h, de dilluns a divendres, i de 9.30 h a 14.30 h, els dissabtes.
Està estrictament prohibit fumar a la zona de la banyera d’hidromassatge i del bany de vapor, així com a tota la
instal·lació.
La dutxa del bany de vapor no es pot utilitzar amb sabons de cap mena

12. Bany de vapor (només Poliesportiu UPC)
•
•

Cal dutxar-se amb aigua tèbia i eixugar-se bé abans d’entrar al bany de vapor.
Cal utilitzar banyador. Sota cap concepte, no s’hi pot entrar sense aquesta peça de roba ni fer servir altres
peces de roba no específiques per al bany.
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•
•
•
•
•
•
•

Cal portar una tovallola per seure o estirar-se als seients. No és pot utilitzar cap producte de cosmètica, ja que
no és recomanable i els deteriora.
NO UTILITZEU el bany de vapor si patiu cardiopaties o problemes vasculars, si teniu alguna infecció aguda
(grip, etc.), esteu embarassades, us han operat recentment, teniu hemorràgies de qualsevol mena, patiu del
ronyó, teniu hipertensió arterial greu o hipotensió, o patiu de diabetis o èczemes a la pell.
Cal consultar un professional mèdic si l’ús del bany de vapor pot estar contraindicat per a l’usuari, especialment
si pateix hipertensió o alguna cardiopatia.
No és permès afaitar-se ni depilar-se dins d’aquest espai.
No és permès portar joies, rellotges, telèfons mòbils ni qualsevol altre objecte metàl·lic al bany de vapor.
No es pot menjar, ni beure, ni fumar dins del bany de vapor.
No s’hi poden introduir substàncies aromatitzants o productes inflamables (esprais, colònies, alcohol, etc.).
No és permès utilitzar sabó ni cap altre producte.
Cal evitar fer un bany de vapor durant el procés digestiu.
El temps d’estada aconsellat és de 8 a 12 minuts.
És convenient beure un o dos gots d’aigua abans d’entrar-hi.
En sortir del bany de vapor, està totalment prohibit llançar-se a les banyeres d’hidromassatge. Cal primer
dutxar-se i descansar una mica.
Cal sortir del bany de vapor si es té sensació de manca d’oxigen. Cal refredar el cos, primer els peus i finalment
el cap.
Cal respectar la capacitat de la cabina del bany de vapor.

13. Hidromassatge (només Poliesportiu UPC)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abans d’utilitzar la banyera és necessari haver-se dutxat als vestidors i esbandir-se bé el sabó.
Per raons d’higiene, no utilitzeu cap mena de productes de cosmètica a la banyera d’hidromassatge.
La dutxa del jacuzzi no es pot utilitzar amb cap tipus de sabó.
Cal utilitzar l’hidromassatge amb roba de bany.
És convenient recollir-se els cabells, perquè no quedin a l’aigua.
No és permès abocar cap mena de líquid a la banyera d’hidromassatge.
Cal no estar més de 15 minuts a l’interior de la banyera.
Cal respectar la capacitat de la banyera d’hidromassatge.
És convenient dutxar-se amb aigua freda o tèbia en acabar la sessió d’hidromassatge.

NORMATIVA DELS ARMARIETS
14. Armariets d’ús puntual
•
•
•

La instal·lació no es fa responsable de les possibles desaparicions, pèrdues o robatoris dels objectes dipositats
dins dels vestidors. Es recomana tancar els armariets amb clau.
Són d’ús puntual i han de quedar buits quan l’abonat abandoni el Poliesportiu o el Gimnàs.
Cada dia, en acabar l’horari d’obertura de les instal·lacions, la persona responsable desallotja els armariets que
no estan lliures i els objectes que hi ha passen a tenir la condició d’objectes perduts. La persona que ha deixat
els objectes té com a màxim una setmana per recollir-los.

15. Armariets de lloguer
•
•

•

Per cada armariet es lliure una clau, de la qual en cap cas no es permet fer còpies.
Per a l’adquisició d’un armariet de lloguer, s’ha de fer el pagament abonant la part proporcional fins al final del
curs. L’assignació d’armariets es renova cada curs automàticament, el pagament es fa per domiciliació
bancària a principis d’octubre i l’import és anual si la persona continua sent abonada i no manifesta el contrari.
Si no es fa el pagament o la persona abonada es dóna de baixa durant el curs, es perden els drets d’ús de
l’armariet i s’ha de retornar la clau al personal de recepció i deixar l’armariet buit i en bones condicions. No se’n
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•
•
•
•
•
•

retorna la part proporcional. Si no es retiren les pertinences en un termini de 10 dies, els responsables de la
instal·lació buiden l’armariet i guarden els objectes un màxim de 10 dies més.
En cas de baixa temporal, el dret a l’armariet es tracta en funció de cada cas.
En cas de pèrdua de la clau s’ha d’avisar el personal de recepció de la instal·lació, que en lliurarà una altra amb
l’abonament previ del cost de la còpia.
La instal·lació no es fa responsable de les possibles desaparicions, pèrdues o robatoris dels objectes dipositats
dins dels vestidors. Es recomana tancar els armariets amb clau.
No s’hi poden deixar productes que es puguin deteriorar o que siguin inflamables.
Es recomana no deixar peces de roba o sabatilles humides per evitar males olors.
L’ús inadequat de l’armariet, així com l’incompliment d’aquestes normes, donen dret a la instal·lació a retirar
l’assignació.

PROTECCIÓ DE DADES I DRETS D’IMATGE
16. Protecció de dades
•

•
•

REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes
dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals
(LOPDGDD).
Més informació sobre protecció de dades a www.upc.edu/esports/proteccio-dades.

17. Drets d’imatge
•

•

Mitjançant la signatura d’aquest document, el sotasignat autoritza la UPC perquè utilitzi la seva imatge per fer
difusió, publicitat i promoció de les activitats organitzades pel Servei d’Esports de la UPC, mitjançant
fotografies, cartells, vídeos, pàgina web, Facebook i altres.
Tanmateix, pot comunicar expressament el dret a no utilitzar la seva imatge, enviant un escrit a l'adreça
info.esports@upc.edu i comunicar-ho verbalment, cada cop que es realitzi una captura de la seva imatge
(fotografies).

