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NORMATIVA DE L’ABONAMENT DEL GIMNÀS I UTILITZACIÓ DE LA PISTA 
POLIESPORTIVA 

1. Condicions generals 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.  

• L’abonament al Gimnàs es pot fer en un pagament únic, si es fa anualment, o en 2 pagaments, si es tria la 
modalitat semestral. Aquest pagament s’ha de fer 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.  

• Per accedir a les instal·lacions esportives cal presentar a la recepció el DNI o el carnet de la UPC.  
• 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 sancionar de forma temporal o definitiva 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 en la recepció durant un màxim de 15 dies. 

• 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 les persones abonades. Recomanem 
examinar-los sovint. 

• 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. 
• El Servei d’Esports de la 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. 

2. 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). 
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• 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 LA SALA I PISTA 

3. 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. 
• Cal retornar tot el material al seu lloc quan es finalitzi la pràctica esportiva. 
• És important i molt recomanable realitzar exercicis d’estirament abans i sobretot després de l’activitat esportiva. 
• És vital hidratar-se abans, durant i després de l’exercici. 
• Està totalment prohibit fumar en qualsevol sala o dependència de la instal·lació. 
• Per raons d’higiene i respecte a la resta d’usuaris, és obligatori fer servir una tovallola en el treball amb les 

màquines. 
• 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 als responsables de les 

instal·lacions). 
• És convenient que comuniqueu al responsable de les instal·lacions les vostres necessitats si voleu realitzar 

algun programa d’entrenament i obtenir els resultats o beneficis previstos. 
• Hi ha una monitora especialitzada que us pot fer aquest assessorament i guiar-vos en el vostre treball. 

4. Pista Poliesportiva 

• Qualsevol persona abonada, UPC o no UPC, pot reservar i utilitzar la pista poliesportiva. 
• La reserva s’ha de fer presencialment en la recepció del gimnàs en l’horari establert. 
• La instal·lació facilita el préstec d’una pilota, que s’ha de retornar en bones condicions en el moment en què 

finalitza l’activitat.  
• La reserva de la pista implica dipositar una paga i senyal en el moment que es realitza. Aquesta es descompta 

en el moment del pagament definitiu. 
• El pagament definitiu de la pista s’ha de fer en el mateix moment de reservar la pista o abans de l’inici de 

l’activitat. 
• Està permesa la utilització de material propi, sempre que es respectin les infraestructures de la instal·lació. 
• En cas de cessió o lloguer de la pista a altres persones o grups per a la pràctica d’activitats no esportives i no 

organitzades pel Servei d’Esports, aquest no es farà responsable de possibles accidents i podrà reclamar pels 
possibles danys materials o desperfectes que s’hi hagin pogut produir. 
 
 

http://www.upc.edu/esports/serveis/assegurances/accident


                    NORMATIVA GENERAL

 
 

5. Tennis de Taula 

• Es pot utilitzar sense reserva prèvia en l’horari de la instal·lació, sempre que estigui lliure. 
• L’ús de la taula està reservada exclusivament als abonats al gimnàs amb l’única excepció dels participants a la 

competició. 
• En el cas de coincidència, els partits de competició tenen prioritat a la resta d’usuaris. 
• 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 pot reclamar l’import íntegre. 

 

NORMATIVA  DELS ARMARIETS 

6. 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 la pista 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 15 dies per recollir-los.  

• La clau no pot sortir mai de la zona de vestidors i/o gimnàs. 
• En cas de pèrdua de la clau s’ha d’avisar el personal de recepció de la instal·lació i s’ha d’abonar el cost de la 

còpia. 
 

7. Armariets de Lloguer 

• Per cada armariet es lliura 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 corresponent. L’assignació d’armariets es 

renova cada curs automàticament i, per tant, és obligatori deixar-lo lliure a final del curs (mes de juliol). 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 pèrdua de la clau s’ha d’avisar el personal de recepció de la instal·lació i s’ha d’abonar el 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. 
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PROTECCIÓ DE DADES I DRETS D’IMATGE 

8. 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. 

9. 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). 
 

http://www.upc.edu/esports/proteccio-dades

