
 

 
Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirient, 
que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en 
virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d'un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables 
al Comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes. 
A més, les següents activitats també estan prohibides explícitament: Vendre medicaments 
 

PROTECCIÓ DE DADES 
A l'efecte del previst en la llei orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, i amb els compromisos de 
confidencialitat propis de la seva activitat, el CLUB ESPORTIU EIXAMPLE 
SABADELL (Basic Factory) posa en el teu coneixement l'existència d'uns fitxers 
de dades de caràcter personal, titularitat de C.E. EIXAMPLE SABADELL (Basic 
Factory), per les finalitats pròpies de gestió, comunicació i informació. 
Aquests fitxers es troben inscrits en el registre general de l'agencia espanyola 
de protecció de dades, al qual pot accedir l'abonat per a comprovar la situació 
d'aquests. 
 
L'estructura de fitxers, equips i sistemes d'informació a fi de donar 
compliment a la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s'aplicarà 
a tots els fitxers, temporals o permanents, titularitat de C.E. EIXAMPLE 
SABADELL (Basic Factory), que continguin dades de caràcter personal, així 
com a qualsevol equip o sistema d'informació que els tracti. 
 
Tot el personal contactat per C.E. EIXAMPLE SABADELL (Basic Factory) i els 
seus encarregats de tractament, estan obligats al compliment de la citada 
normativa, amb especial atenció en el relatiu a les funcions i obligacions, que 
seran degudament determinades per C. E. EIXAMPLE SABADELL (Basic 
Factory). 
 
L'acceptació de les presents condicions, necessita de l'abonat la recollida 

d'unes dades imprescindibles per la prestació dels seus serveis, que li seran 
sol·licitats personalment a través de formularis o de la pàgina web. En el 
moment de la recollida de les dades, l'abonat serà degudament informat dels 
drets que se li donen. 
Per a tenir sempre actualitzada la base de dades de caràcter personal, 
demanem als nostres abonats i usuaris que ens comuniquin les modificacions i 
rectificacions de les dades sempre que hagin i lloa més ràpid possible. 
 
El C.E. EIXAMPLE SABADELL (Basic Factory), no cedirà dades de caràcter 
personal sense el consentiment dels seus titulars. 
 
El C.E. EIXAMPLE SABADELL (Basic Factory) podrà utilitzar les dades personals 
dels usuaris amb la finalitat d'informar-los de les diferents novetats, activitats 
i promocions (esportives, de relació social, de nutrició, d'entrenament 
personal, d'oci...) que es puguin dur a terme. 
 
C.E. EIXAMPLE SABADELL (Basic Factory), amb el necessari i explícit 
consentiment previ dels afectats, podrà obtenir imatges dels usuaris per a 
comunicar i difondre l'activitat pròpia del centre esportiu sense cap ànim de 
lucre, fins i tot a través de les xarxes socials. 
 
No està permès fotografiar ni filmar dins de la instal·lació sense previ permís 
de la direcció del centre. 

 

 
NORMATIVA DE FUNCIONAMENT 

El Centre de fitness BASIC FACTORY és una instal·lació esportiva, de propietat privada, gestionada per l'empresa C.E. EIXAMPLE SABADELL. situada en 
Fra Luís de Lleó 179, Sabadell. L'horari d'obertura de la instal·lació és de dilluns a divendres de 6.00 a 23.00, els caps de setmana i festius de 8.00 a 
20.00. 
 

Condicions del contracte de serveis 
 

· Les presents condicions generals de la contractació s'apliquen a 
tots els contractes realitzats entre C.E. EIXAMPLE SABADELL amb 
domicili Fra Luís de Lleó 179 de Sabadell i amb CIF A-08922478 
denominat habitualment Basic Factory, i els seus abonats. 

· La subscripció del contracte actual serà aplicable per a totes les 
persones per igual. 

· Seran considerats abonats/dones totes les persones que tinguin 
un contracte d'abonat signat amb qualsevol de les diferents 
quotes de serveis que ofereix Basic Factory. 

· Signant el contracte actual, que és vinculant per totes dues 
parts, es declara i es garanteix que: la informació proporcionada 
en aquest contracte sigui correcta i una certa i les dades 
personals seran actualitzats en tot moment; que es té una bona 
salut i s'és capaç de realitzar exercici actiu o passiu, i aquests 
exercicis no van en contra de la salut, seguretat, comoditat, 
benestar o condició física. 

· Amb la inscripció del present document des del lloc web 
mitjançant la casella “ He llegit i accepto les condicions del 
contracte i he completat amb total sinceritat aquest qüestionari”, 
s'accepten les presents condicions de contractació. 

· L'accés i la permanència a l'interior de les instal·lacions requereix 
un estricte compliment de les normes següents. Aquestes 
normes, inclouen- do els preus, estan publicades per l'empresa 
gestora i es troba a la disposició de tots els interessats, així i tot 
pot ser modificada segons les necessitats de l'empresa.

LA INSCRIPCIÓ A BASIC FACTORY 
1.1 Quotes i pagaments 

· La inscripció és personal i intransferible. 
· La inscripció implica l'acceptació de totes i cadascuna de les 

normes i reglament de la instal·lació establerta per Basic Factory. 
· Durant la campanya de preobertura: La quota d'inscripció i la 

quota del primer mes es cobrarà mitjançant un càrrec al núm. de 
compte, amb targeta de crèdit o dèbit facilitada durant la teva 
sol·licitud de la inscripció, i no serà retornat sota cap motiu, 
excepte en aquells casos en què fos procedent la devolució, tal i 
com es detalla mes avanci. 

· El primer pagament es carregarà en la targeta de crèdit o dèbit 
facilita- dona durant la teva sol·licitud d'inscripció, juntament amb 
la quota triada del primer mes. 

· El segon i els següents rebuts es cobraran per domiciliació 
bancària a dia 1 de cada mes. 

· S'abonarà una quota mensual corresponent a l'assegurança 
mèdica esportiva i per als esports de contacte serà anual. 

· La persona que s'inscriu ha d'acreditar que és titular del número 
de compte que facilita, si no és així haurà de fer la inscripció amb 
autorització de la persona titular del compte. 

· Els menors d'edat que es vulguin donar d'alta com abonats han 
de fer-ho amb autorització signada per un tutor legal o persona 
autoritzada per a verificar el consentiment i assumir la 
responsabilitat, així com de tots els actes del menor dins de les 
instal·lacions i manifestant que el menor aquesta en optima 
condició física necessària per la pràctica de l'esport, exonerant 
plena i expressament a Basic Factory de qualsevol contratemps, 
problema, lesió o accident que per tal circumstàncies es 
poguessin produir. 



 

 

· Una vegada finalitzada la inscripció hauràs de recollir en la 
recepció del centre un xip d'aproximació per a accedir a la 
instal·lació i signar els documents per a formalitzar la inscripció: 
autorització de titular del número de compte (en cas de no ser el 
titular del número de compte, hauràs de venir acompanyat del 
titular i que aquesta persona ferma els documents); autorització 
d'un tutor en cas de ser menor de 18 anys; drets d'imatge i el 
document de protecció de dades. El xip té un cost de 5 euros que 
s'abonarà en el moment de la inscripció. En cas de pèrdua, el 
duplicat també anirà a càrrec de l'abonat. Aquest xip és 
imprescindible per a entrar i sortir de la instal·lació i fer la reserva 
de totes les activitats dirigides. En cas de no portar-lo, podrà 
accedir a la instal·lació abonant 1’50€. Entrar de manera 
incorrecta (saltar els torns, entrar juntament amb una altra 
persona, passar per sota…) serà motiu d'expulsió i baixa 
automàtica del centre. 

· Una vegada realitzada la inscripció en línia hauràs de signar els 
documents a en la recepció del centre - El pagament de la quota 
d'inscripció és únic mentre l'abonat estigui donat d'alta, en el cas 
de baixa i reincorporació posterior restarà penalitzat sense poder-
se acollir a cap promoció de descomptes sobre la matricula 
d'inscripció fins passa- dues 6 mesos des de la data de la baixa, 
veient-se obligat a abonar de nou el cost de la mateixa al preu 
vigent. 

· Si la inscripció es realitza sota alguna promoció de quota (inclosa 
oferta de preobertura i/o qualsevol altra oferta que suposi una 
rebaixa de la quota vigent), l'usuari accepta i consent que, una 
vegada finalitzat el període promocional contemplat en mesos 
naturals, Basic Factory comenci a aplicar la quota mensual en 
vigor, tret que l'usuari tramiti la baixa de Basic Factory per voluntat 
pròpia dins dels terminis indicats. En cas que posteriorment es 
vulgui donar d'alta, encara que no hagi passat el període 
promocional, s'haurà de tornar a inscriure i abonar de nou la quota 
d'inscripció o matricula al preu vigent en aquell moment. 

· El no ús de les quotes pagades no eximeixen el pagament 
d'aquestes. 
Les quotes abonades no podran ser retornades ni compensades. 

· Quan el banc retorna un rebut i no es paga una quota de servei, 
es bloqueja automàticament l'entrada del client fins que l'impagat 
sigui reconduït. A més, l'abonat haurà d'assumir una penalització 
i despeses de gestió/devolució bancària 8 €. 

· Excedència: Per a poder acollir-se a la quota d'excedència haurà 
de ser per un període mínim de tres mesos, no podent assistir a 
la instal·lació durant aquest període i havent de justificar aquesta 
excedència amb un document o informe el qual es valorarà la seva 
validesa per la direcció de l'empresa. Si per qualsevol motiu es 
cancel·la abans dels tres mesos deurà abonar la quota que tenia 
vigent abans d'entrar en vigor l'excedència. 

· L'impagament de qualsevol quota suposa la pèrdua de tots els 
drets adquirits en la inscripció. 

· Tots els serveis i productes addicionals seran abonats amb 
targeta de crèdit o dèbit en el moment de la contractació. En cap 
cas seran domiciliats amb la quota mensual. 

· Si l'abonat desitja canviar de quota, aquesta l'haurà de mantenir 
vigent un mínim de 6 mesos, per a tornar a fer un altre canvi. Una 
vegada vençut el període anterior, haurà d'abonar la quota vigent 
a Basic Factory en el moment en què es decideixi canviar la 
mateixa. 

· En signar el contracte actual, autoritzes i acceptes de manera 
expressa el càrrec a la seva targeta de crèdit i compte corrent els 
pagaments contractats. 

· No hi ha cap tipus de contracte de permanència. 
· Podràs donar-te de baixa en qualsevol moment a través de l'àrea 

de clients de la nostra web o App i es farà efectiva l'últim dia del 
mes en què se sol·licita, sempre que el tràmit es faci abans del dia 
20 de cada mes. 

· Les baixes seran de mesos naturals i mai parts proporciona- els. 
· Tota persona amb deutes anteriors pendents no podran entrar a 

la instal·lació ni donar-se d'alta fins que no s'hagin abonat les 
quotes impagades. Tant si la baixa s'ha tramitat voluntàriament, 
com si s'ha tramitat per impagat, l'usuari sempre podrà tornar a 
donar-se d'alta en BASIC FACTORY. Sempre que s'assumeixi 
l'import impagat pendent, i s'aboni la penalització per despeses 
bancàries de devolució i despeses de gestió de rebuts , així com 

la matricula d'alta i la quota del mes en què s'incorpora en el centre 
de fitness. 

· Si no es fa el pagament del deute abans del dia 26 del mes en curs, 
el programa de gestió d'abonats donarà de baixa a l'usuari del 
sistema de manera automàtica i aquest perdrà tots els drets 
d'abonat. 

· Totes la persones poden accedir a la instal·lació i als serveis 
contractats durant un període màxim d'un dia, amb el previ 
pagament d'una entrada puntual segons les tarifes vigents i signant 
un document d'acceptació de les normes i sense deutes pendents. 

· L'usuari només pot fer ús del servei contractat, pot fer ús general 
de les instal·lacions, la sala de fitness i les activitats col·lectives 
impartides dins de l'horari que inclogui la quota contractada i 
segons el quadrant de les activitats exposat al públic a Basic 
Factory, els quals seran establerts pel centre per ús lliure sempre 
que hi hagi aforament suficient en l'activitat que vulguis triar. 

· L'usuari es compromet a complir aquesta normativa general de 
Basic Factory i les diferents normatives específiques existents, o les 
que es puguin crear, per al correcte funcionament de les diferents 
sales o espais d'ús que ho requereixin. 

· En qualitat d'abonat, client o soci de Basic Factory és personal i 
intransferible. Qualsevol mal o perjudici que s'origini pel mal ús de 
la titularitat d'abonat Basic Factory, serà responsabilitat tant de 
l'abonat infractor com de la persona que suplanti la identitat del 
soci. 

· Basic Factory es reserva el dret a modificar, amb previ avís, les 
tarifes en vigor en qualsevol moment, a aplicar la pujada de l'IPC 
anual i aplicar ofertes i promocions de venda. Els nostres preus ja 
inclouen l'IVA. 

· La teva inscripció serà cancel·lada immediatament si anul·les l'ordre 
de domiciliació bancària o el pagament amb la targeta de crèdit o 
dèbit, causant una devolució de rebut i per tant un deute pendent. 

· En el cas d'arribar al nombre màxim autoritzat d'abonats, aforament 
de les instal·lacions, per raons de seguretat Basic Factory es reserva 
el dret inscriure a l'abonat en una llista d'espera en estricte ordre 
de preinscripció, comunicant l'existència de plaça vacant lliure quan 
Basic Factory tingui coneixement de la vacant. 
 

SITUACIONS Y OBJECTES PERSONALS 
1.2 Responsabilitats 

· Basic Factory no serà responsable dels problemes de salut que 
puguis sofrir a conseqüència de l'ús de les nostres instal·lacions 
o dels nostres programes d'activitats. Et recomanem que 
consultis un metge abans de contractar els nostres serveis en cas 
que tinguis la pressió alta, angina de pit, cardiopaties, diabetis, 
malalties cròniques, desmais i, en general si sofreixes qualsevol 
altra circumstància que afecti la teva salut i/o forma física. En el 
moment que ferms aquest contracte de servei declares que estàs 
en bones condicions per a realitzar activitat física. 

· L'abonat i/o tutors legals, en el seu cas, sota la seva 
responsabilitat, declara tenir la capacitat física o la del seu 
representat, per la pràctica de l'esport dins de les instal·lacions de 
Basic Factory, assumint sota la seva responsabilitat qualsevol 
eventualitat, contratemps, dificultat, problema, lesió o accident 
que per tal circumstància es pugui produir, exonerant plena i 
expressament a Basic Factory de qualsevol responsabilitat per 
aquest concepte. 

· La responsabilitat mèdica de la pràctica esportiva correspon 
exclusivament a l'usuari. 

· És convenient que cadascú conegui les seves possibilitats i 
limitacions abans d'iniciar una activitat física. 

· La persona amb una malaltia/patologia que afecti la pràctica 
esportiva ha de comunicar-ho a la direcció del centre i als tècnics. 
Ha d'aportar un document mèdic que acrediti el tipus d'esport que 
pot practicar. 

· Si es troba malament, s'ha d'avisar a qualsevol treballador o 
tècnic. 

· Tot allò que es guardi en les taquilles del vestuari és 
responsabilitat de l'abonat.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· Basic Factory no es fa responsable dels objectes perduts, oblidats o 
sostrets dins de les taquilles o espais dins de les instal·lacions. 

· Es recomana no portar objectes de valor. Abstenir-se de portar joies 
(penjolls, pendents, diners...) que moltes vegades es perden fent activitat 
i/o en els vestuaris, i que són molt difícils de recuperar. 

· Per motius de seguretat, Basic Factory posa a la disposició dels seus 
abonats l'ús de taquilles d'ús diari on es guardaran els objectes 
personals. Sempre sota la responsabilitat dels mateixos usuaris, 
l'ocupació de les taquilles es limita al temps de permanència diària de 
l'abonat a les instal·lacions i han de deixar-se buides i disponibles una 
vegada finalitzat aquest temps. 

· Basic Factory no es fa responsable dels objectes que puguin ser sostrets 
pels mateixos abonats, especialment roba i objectes de valor, diners o 
documentació. Assumeixes, per tant, el risc de robatori o furt o la pèrdua 
d'objectes personals. 

· Basic Factory no es fa responsable dels danys i perjudicis que puguis 
sofrir pel mal ús de la maquinaria esportiva. 

Les parts acorden que qualsevol diferència, discussió o litigi que es pugui 
produir en l'origen d'aquest contracte o derivat de la seva execució, serà 
resolta pels jutjats i tribunals de la ciutat en la qual es duu a terme el servei 
Basic Factory. 

 

1.3 Funcionament i normes de les instal·lacions 
· Tenim una normativa general per a ser respectada per tots els nostres 

abonats: L'abonat es compromet a complir les normes de Basic Factory 
exposades en la instal·lació i en la pàgina web 
www.basicfactoryterrassa.com. Aquestes fan referència a les hores 
d'obertura del centre, l'ús de les instal·lacions i la conducta que s'ha de 
mantenir dins de les instal·lacions. En qualsevol moment la direcció del 
centre pot fer canvis i/o modificacions sempre orientades a la millora 
del servei i a una bona convivència dels nostres abonats. 

· L'adreça es reserva el dret de fer els comunicats de la manera que crea 
més indicada i ràpida, tauler d'anuncis, correu electrònic, telèfon, 
correu ordinari, pàgina web o xarxes socials. 

· Tindràs dret a ús general de les instal·lacions, la sala de fitness, les 
classes col·lectives impartides dins de l'horari que hagis contractat i 
segons el quadrant d'activitats de la temporada en curs establertes pel 
centre sempre que l'aforament sigui prou per a dur-les a terme. 

· Per a realitzar qualsevol activitat col·lectiva dirigida és imprescindible 
reservar assistència. Es pot realitzar pre-reserva (24h) a través de la 
pàgina web o reserva (15 min) en el mateix centre. 

· Les pre-reserves a través d'internet hauran de ser confirmades en el 
centre de 30 minuts fins a 15 minuts abans de l'inici de la sessió, en 
cas de no confirmar assistència 15 minuts abans la plaça quedarà 
lliure per a una altra persona. Si un mateix usuari reserva i no assisteix 
a les activitats en més de quatre ocasions al mes, li suposarà la 
restricció de reserva durant 15 dies, podent reservar solament en el 
centre 15 minuts abans. 

· Només es podrà fer pre-reserva en línia (24h abans) d'una classe 
col·lectiva al dia. 

· S'han de respectar els horaris de les activitats, així com els d'obertura 
i tancament del centre Basic Factory. 

· No es pot menjar en cap lloc que no sigui la zona adequada per aquesta 
acció. 

· Es prohibeix l'ús i consum de substàncies estupefaents, anabolitzants 
i/o alcohol i fumar en tot el club. L'incompliment d'aquesta prohibició 
serà causa d'expulsió automàtica de les instal·lacions i la baixa 
definitiva com a client de Basic Factory, amb la pèrdua dels drets 
derivats de la condició d'abonat, sense perjudici de les accions que 
legalment procedeixin. 

· S'ha de ser respectuós amb l'ús de les instal·lacions i el material. Una 
vegada acabada l'activitat, les maquines han de quedar netes i 
disponibles pels altres. Els espais utilitzats s'han de deixar endreçats i 
nets. 

· Durant tota l'activitat o entrenament és obligatori utilitzar una tovallola, 
en les zones esportives o d'activitat s'ha d'usar roba còmoda i calçat 
exclusiu per a fer esport. 
 
 
 

· No està permès entrar amb motxilles o bosses a les sales, tant de 
fitness com d'activitats dirigides. 

· No està permès entrar begudes en envasos de vidre dins de les 
sales. 

· S'ha de fer un ús correcte de l'equipament, material i instal·lacions, 
sent responsable l'usuari de qualsevol material que es pugui haver 
espatllat pel seu mal ús i/o ús inadequat. 

· Els aparells de musculació (manuelles, discos, bancs, pesos...) no 
poden ser desplaçats fora de la seva zona d'ús i han de ser guardats 
en el seu lloc. 

· Les barres i els discos han de descarregar-se i deixar-se en lloc i en 
correcte ordre. 

· El material de les sales d'activitats dirigides és d'ús exclusiu per a 
cada activitat i no poden ser utilitzats fora d'elles. El material s'ha de 
deixar en el seu lloc i en correcte ordre. 

· Si fos necessari s'ha de compartir el material i equipament. Mentre 
es descansa pot ser utilitzat per una altra persona. 

· És important ajudar a mantenir els espais nets, devem que utilitzar 
les papereres instal·lacions en el gimnàs per a dipositar tot el que 
generem (ampolles, paper, escombraries, cabells, productes 
d'higiene personal...) 

· El robatori i/o destrucció o danys materials comportarà l'expulsió 
automàtica i la baixa definitiva com a client de Basic Factory, amb 
pèrdua de tots els drets derivat de la condició d'abonat, així com la 
devolució el que s'hagi robat i/o la reposició del destruït o espatllat o 
del seu valor econòmic, sense perjudici de les accions que legalment 
procedeixi. 

· Les taquilles puntuals no són assignades de manera permanent. La 
seva utilització es limita al temps de presència de l'abonat a les 
instal·lacions , pel qual s'han de deixar lliures en marxar del vestuari 
i en qualsevol cas, al final del dia. Basic Factory es reserva el dret 
d'obrir i buidar les taquilles que s'hagin deixat ocupades o tancades 
sense autorització, sense tenir dret a recuperar el cadenat 
corresponent. Les pertinences retirades es guardaran durant 10 
dies, una vegada transcorregut aquest temps s'entendrà que el 
material s'ha abandonat i serà dipositat als contenidors d'Humana o 
altres entitats similars. Basic Factory no tindrà cap responsabilitat 
sobre els objectes dipositats. 

· Basic Factory disposes de taquilles de lloguer 
· Basic Factory no es fa responsable de cap material que pugueu 

deixar en qualsevol dels espais del centre i en particular, dels que es 
dipositen en les taquilles de lloguer o servei puntual. 

· No es tolerarà en cap cas les agressions, insults o comportaments 
agressius ofensius o inadequats. En aquests casos des de Basic 
Factory es podrà procedir a l'expulsió automàtica i la baixa definitiva 
com a client, amb la pèrdua de tots els drets derivat de la condició 
d'abonat, sense perjudici de les accions que legal- ment procedeixin. 

· S'ha de tenir respecte i bon tracte amb els altres abonats i 
treballadors de Basic Factory. Al mateix temps cada persona ha de 
mantenir una higiene personal correcta. Un mal tracte amb els altres, 
mala olor o falta d'higiene personal pot comportar a l'expulsió del 
centre. 

· Les instal·lacions estan equipades amb sistemes de vigilància i 
seguretat amb enregistrament d'imatges. 

· El centre esportiu Basic Factory es reserva el dret de fer parades 
tècniques, anul·lar i/o canviar una activitat o horari per causes 
justificades i/o de força major. 

· Basic Factory es reserva limitar o impedir el dret d'admissió a les 
instal·lacions quan les circumstàncies o la seguretat de les persones 
així ho aconsellin, amb la finalitat d'impedir l'accés de persones que 
es comporten de manera violenta, que puguin produir molèsties al 
personal o a la resta d'usuaris. 

· És obligatori utilitzar calçat i indumentària adequada per a la pràctica 
esportiva. Només en la zona de vestuaris i recepció de la instal·lació 
es pot entrar amb roba i calçat de carrer. Per a la resta d'espais s'ha 
d'usar sabatilles exclusives, per a mantenir-los en òptimes 
condicions. Excepte per a les visites autoritzades per la direcció del 
centre, i amb protectors específics pel calçat si fos necessari.



 

 
 

· No està permès en cap cas usar sabates de carrer per a caminar per la 
zona de dutxes. 

· No està permès menjar dins de la instal·lació sense previ permís de la 
direcció del centre, excepte en la zona de bar o descans. 

· Els mòbils han d'estar apagats o en silenci, s'han- de deixar a les taquilles. 

· No està permès cridar i córrer per la instal·lació. 

· Els usuaris són responsables dels danys que causin a la instal·lació per 
culpa seva o negligència, i s'estableix la responsabilitat dels usuaris verso 
la conducta i per tant dels danys que puguin ocasionar els usuaris menors 
d'edat al seu càrrec i/o els seus convidats ocasionals. 

· La direcció de la instal·lació pot retirar l'autorització i el dret d'utilització 
total o parcial a qui no respecti els serveis, el material i la instal·lació, de 
manera temporal o definitiva. 

· El servei de pàrquing una vegada el soci estacioni el seu vehicle haurà de 
fer ús de les instal·lacions del gimnàs, per a entrar al pàrquing i sortir 
accedirà amb el seu propi xip per a registrar les 2 hores gratuïtes que 
ofereix la instal·lació, si no és així l'excés de temps, la no 
presentació/perduda del xip es farà càrrec el propi soci havent d'abonar 
aquest import en la recepció. L'horari és de dilluns a divendres de 06.00 
a 22.30 hores caps de setmana i festius de 08.00 a 20.00.Basic Factory 
Sabadell no es farà responsable dels desperfectes o danys ocasionats en 
el vehiculo, ni sostraccions, robatoris o furts ocasionats al client i/o 
vehicle. 

· No està permesa l'entrada de cap mena d'animals al centre esportiu. En 
el supòsit de persones cegues que vagin acompanyades de gossos guia 
caldrà estudiar, en cada cas, les possibilitats d'accés de l'animal al 
centre esportiu. 

1.4  Direcció web de contacte 

· El lloc web www.basicfactoryterrassa.com, es gestionat per C.E. 
EIXAMPLE SABADELL (Basic Factory), inscrita en el registre mercantil de 
Barcelona, amb les següents dades: tom , foli i fulla , inscripció i amb Cif A-
08922478. El fitxer creat està situat en el domicili social, el qual queda 
establert a l'efecte del present avis legal, a Basic Factory, amb domicili 
social C/ Fra Lluís de Lleó, 179 de Sabadell; sota la supervisió de C.E. 
EIXAMPLE SABADELL, qui assumeix la responsabilitat en l'adopció de 
mesures de seguretat, tècniques i organitzatives per a protegir la 
confidencialitat i integritat de la informació, d'acord amb el que s'estableix 
en la llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal i altres legislacions aplicables. 

· C.E. EIXAMPLE SABADELL (Basic Factory), d'acord amb la llei 
34/2002, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, 
comunica que l'acceptació amplia d'aquesta llei, engloba entre aquests 
serveis el subministro d'informació per aquest mitjà. En tot cas, serà 
aplicable a aquest respecte, la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de protecció de caràcter personal, i la seva normativa de desenvolupament, 
especialment, en la qual fa referència a l'obtenció de dades personals, la 
informació als interessats i la creació i manteniment de fitxers de dades 
personals. 
Avís legal i política de cookies 
 

OBJECTE 
La present pàgina web ha estat dissenyada per a donar a conèixer els 
serveis oferts per l'entitat C.E. EIXAMPLE SABADELL amb domicili al Fra 
Luís de Lleó 179, Sabadell i amb CIF A-08922478 denominat 
habitualment Basic Factory, així com per a la recepció de possibles clients, 
contactes comercials i demandes d'ocupació. 
 
PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL 
Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina 
www.basicfactoryterrassa.com, el seu codi font, disseny, estructures de 
navegació i els diferents elements en ella continguts són titularitat de C.E. 
EIXAMPLE SABADELL, a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets  
d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de 
reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, d'acord amb 
la legislació espanyola i de la unió europea aplicable. El portal de BASIC 
FACTORY, les pàgines que comprèn i la informació o elements continguts 
en aquestes, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, 
representacions gràfiques, programes informàtics, així com logotips, 
marques, noms comercials, o altres signes distintius, protegits per drets 

de propietat intel·lectual o industrial, dels quals C.E. EIXAMPLE SABADELL 
són titulars o legítimes licenciataries. 
 
CONTINGUT 
Es facilita a través d'aquesta web informació sobre serveis destina- dos a 
coneixement públic que en tot cas se subjectaran als termes i condicions 
expressament detallats a cada moment i que són accessibles des 
d'aquesta pàgina web, els quals se subjectaran a les diferents disposicions 
legals d'aplicació. 
 
ACCES I ÚS 
Tant l'accés a aquesta pàgina web, com l'ús que pugui fer-se de la 
informació i continguts inclosos en aquesta, seran de l'exclusiva 
responsabilitat de qui el realitzi. 
 
Les condicions d'accés a aquesta web estaran supeditades a la legalitat 
vigent i els principis de la bona fe i ús lícit per part de l'usuari d'aquesta, 
quedant prohibit amb caràcter general qualsevol tipus d'actuació en 
perjudici de C.E. EIXAMPLE SABADELL (Basic Factory). Es considerarà 
terminantment prohibit l'ús de la present pàgina web amb finalitats il·legals 
o no autoritzats. Queda prohibida qualsevol modalitat d'explotació, 
incloent tot tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació 
pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mig, de les 
obres abans referides, creacions i signes distintius sense autorització 
prèvia i expressa dels seus respectius titulars. L'incompliment d'aquesta 
prohibició podrà constituir infracció sancionable per la legislació vigent. 
No obstant això, pel seu compte i risc, l'usuari podrà descarregar o realitzar 
còpia de tals elements exclusivament per al seu ús personal, sempre que 
no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial de C.E. 
EIXAMPLE SABADELL, ni els alteri totalment o parcialment. En cap cas, això 
significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de C.E. 
EIXAMPLE SABADELL 
Queda prohibit, excepte en els casos que expressament ho autoritzi C.E. 
EIXAMPLE SABADELL, presentar les pàgines de C.E. EIXAMPLE SABADELL, 
o la informació continguda en elles baix frames o marcs, signes distintius, 
marques o denominacions socials o comercials d'una altra persona, 
empresa o entitat. 
 
RESPONSABILITATS 
C.E. EIXAMPLE SABADELL no es fa responsable en cap concepte per cap 
mena de mal que poguessin ocasionar els usuaris a la present pàgina 
web, o a qualsevol altra, per l'ús il·legal o indegut d'aquesta, o dels 
continguts i informacions accessibles o facilitades a través d'ella. 

 
SERVEIS 

C.E. EIXAMPLE SABADELL es reserva el dret de suspendre l'accés a la seva 
pàgina web, sense previ avís, de manera discrecional i temporal, per raons 
tècniques o de qualsevol altra índole, podent així mateix modificar 
unilateralment tant les condicions d'accés, com la totalitat o part dels 
continguts en ella inclosos. 
 
GENERALS 
Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi la pàgina web de C.E. 
EIXAMPLE SABADELL serà aplicable la legislació espanyola, sent 
competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats 
amb l'ús d'aquesta pàgina web, els jutjats i tribunals del domicili de l'usuari. 
L'accés a la pàgina web de C.E. EIXAMPLE SABADELL implica l'acceptació 
de totes les condicions anteriorment expressades. 

 
ENLLAÇOS 
Els enllaços continguts en el lloc web de C.E. EIXAMPLE SABADELL 
poden dirigir a pàgines web de tercers. C.E. EIXAMPLE SABADELL no 
assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que 
poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter 
informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre 
C.E. EIXAMPLE SABADELL. i a les persones o entitats titulars de tals 
continguts o titulars dels llocs on es trobin. 

 
 
 
 



 

     POLÍTICA DE PROMOCIONS  
Les promocions s'anunciaran el mateix dia que entrin en vigor, mitjançant 
la publicació d'un post en la mateixa web o enviant un e-mail a socis o ex-
socis depenent a qui vagin dirigides aquestes promocions. També 
s'informarà mitjançant un pòster en el centre, 
a partir de la vigència de l'oferta. 

POLÍTICA DE COOKIES 
C.E. EIXAMPLE SABADELL (Basic Factory) comunica als usuaris, a través 
d'aquest avís, que pot utilitzar cookies quan l'usuari navega per les 
diferents pantalles i pàgines del lloc. Durant l'ús de la nostra pàgina web 
acceptes i autoritzes expressament l'ús de cookies, d'acord amb la nostra 
política de privacitat. 
Una cookie és un arxiu de text molt petit que un servidor Web pot guardar 
en el disc dur d'un equip per a emmagatzemar algun tipus d'informació 
sobre l'usuari. La cookie identifica l'equip de manera única, i només pot 
ser llegida pel lloc web que el va enviar a l'equip. Una cookie no és un 
arxiu executable ni un programa i per tant no pot propagar o contenir un 
virus o un altre programari maliciós, ni pot tenir una longitud superior a 
4.000 caràcters. La utilització de les cookies té com a finalitat exclusiva 
recordar les preferències de l'usuari (idioma, país, inici de sessió, 
característiques del seu navegador, informació d'ús de la nostra Web, 
etc.).Recordant les seves preferències no haurem de, per exemple, 
preguntar-li pel seu país cada vegada que visiti la nostra Web. Sabrem les 
característiques de l'ordinador que està usant i així podrem oferir-li una 
millor experiència de navegació. Les cookies poden ajudar el nostre lloc 
web a distingir el navegador de l'usuari com a visitant anterior i així 
guardar i recordar les preferències que puguin haver-se establert mentre 
l'usuari estava navegant pel lloc, personalitzar les pàgines d'inici, 
identificar quins sectors d'un lloc han estat visitats o mantenir un registre 
de seleccions en un “carro de compra”. C.E. EIXAMPLE SABADELL pot 
utilitzar les cookies a fi de reconèixer als usuaris que s'hagin registrat i 
poder oferir-los un millor servei i més personalitzat. 
Així mateix poden ser utilitzades per a obtenir informació sobre la data i 
hora de l'última visita de l'usuari, mesurar alguns paràmetres de trànsit 
dins de la pròpia web i estimar el nombre de visites realitzades, de manera 
que C.E. EIXAMPLE SABADELL pugui enfocar i ajustar els serveis i 
promocions de forma més efectiva. 
Normalment els llocs web utilitzen les cookies per a obtenir informació 
estadística sobre les seves pàgines Web. 
Tingui en compte que recollim dades sobre els seus moviments i ús de la 
nostra Web com a dades estadístiques, no personals.  
1.5 Altres 

· Aquest establiment disposa de fulles oficials de reclamació/- denuncia a 
la disposició dels clients. 

· Aquest text és revisat i actualitzat cada trimestre, el client accepta les 
modificacions que aquest pugui tenir durant les actualitzacions següents, 
que seran penjades en el centre i a la pàgina web de Basic Factory. 

· Els usuaris poden dirigir-se al personal del centre per a intentar resoldre 
qualsevol dubte o consulta sobre el seu funcionament. 

1.6 Drets d’imatge 
En aquest apartat, vostè ens autoritza el tractament de la seva imatge (foto- 
representes gràficament, vídeos o qualsevol mitjà per a captura d'imatges) 
i per la inclusió de la mateixa en tots els suports i accions promocional de 
la societat (pàgina web, xarxes socials i suports impresos). Els informem 
que totes les imatges seran tractades amb la màxima confidencialitat i la 
seva finalitat serà exclusivament la promoció de l'entitat.

1.7 Normativa Pádel 
USO 
- Per a fer ús de qualsevol servei de pàdel (reserves, entrenos, etc.), 
s'haurà d'abonar l'import en recepció previ ús. 

-  Padel Basic Factory no es fa responsable de les pertinences deposi- 
tadas en les instal·lacions del club, ni en vestuaris ni taquilles. 

- No està permès jugar amb qualsevol tipus de pilota en les zones entre 
pistes. 

- No es permet saltar la xarxa ni repenjar-se a ella de manera 
desproporcionada. 

- És obligatori l'ús de la corda de la pala. 
- No es podrà jugar en les pistes fora de les hores reservades. 
- No es permet l'entrada a les pistes sense la roba i el calçat adequat per 
a la pràctica esportiva. 

- No es permet l'entrada d'animals. No està permès l'ús de bicicletes, 
monopatins o similars en les instal·lacions. Es deuen respectar les 
instal·lacions, l'ús indegut d'elles suposarà motiu de expulsió. 
 
- No es pot fer ús del gimnàs quan es lloga una pista de pàdel. Per a això, 
s'haurà d'abonar la quota diària GYM. No està permès estar en “sala 
fitness” si utilitzes el 
servei només pàdel. 
- Qualsevol lesió que afecti un jugador per fer un mal ús de les 
instal·lacions o una lesió esportiva, no serà responsabilitat del centre. 
 
- Es llogaran pales per un import de 4 euros per partit. Se sol·licitarà el 
DNI de l'usuari, i tant en el moment de la cessió com en la recollida es 
realitzarà una revisió per a comprovar el seu estat. 
- Està prohibida la venda de qualsevol article dins de les instal·lacions 
sense el consentiment exprés de la direcció. 

 - El club es reservà el dret a modificar o cancel·lar qualsevol condició o 
normativa dels serveis oferts amb l'única fi de garantir el bon 
funcionament d'aquests. 

 
RESERVES 

- Les reserves s'han d'abonar abans de jugar. 
- Els socis Pàdel Basic Factory podran reservar amb 7 dies d'antelació, 
els altres usuaris amb 5 dies d'antelació. La cancel·lació d'una reserva ha 
de ser amb 1 hores d'antelació, en cas contrari, s'haurà d'abonar la 
totalitat de la reserva. 
- El responsable de la reserva és la persona que ha realitzat la reserva. 
- En cas de no presentar-se o cancel·lar fora del temps reglamentari 
s'haurà d'abonar l'import total de la pista. 
- Les pistes que quedin arracades d'abonar, hauran de ser abonades 
abans de jugar en el club. 
- En tots els casos s'haurà d'abonar l'import total de la pista (encara que 
no siguin 4 jugadors o falli 1 en l'últim moment). 
- En el cas de jugar més temps del reservat, s'haurà d'abonar la part 
addicional jugada per franges de 30 minuts. 
- Pàdel Basic Factory es reserva el dret de modificar la pista reserva- 
dona per a optimitzar l'ús dels recursos. 

 
PARTIDES 

- El sistema “m'apunto” és una eina que Pàdel Basic Factory posa al 
servei dels seus usuaris amb la finalitat de facilitar a persones amb 
horaris complicats, amb poques contactes padeleros, nov@s en el nostre 
club o per a aquell@s que puntualment no són suficients per a tancar un 
partit tinguin una forma o més oportunitats de jugar. 
- La confirmació de la partida arribarà per mail a cada usuari. 
- En el cas de cancel·lació de partida arribarà un mail a cada usuari. 
 
- Les persones que es comprometin a entrar en una partida no podran 
cancel·lar-la amb menys de 1h d'antelació. 
 
- En el cas d'incomplir aquest requisit, quedarà l'import pendent 
d'aquesta persona i ens reservem el dret d'excloure a la persona d'aquest 
servei. 
- Les partides obertes es cataloguen per nivells. 
 
- Pàdel Basic Factory es reserva el dret de modificar el nivell de cada 
usuari. 

- El club ajudarà a buscar jugadors per a la partides obertes fins a 1 hora 
abans del partit, que la partida quedarà anul·lada. 
 

CLASES I ESCOLA – ADULTS I NENS 
 

- Per a programar classes, serà necessari disposar d'un bo de 5 classes. 
 
- S'haurà d'avisar amb més de 4h d'antelació per a l'anul·lació d'una 
classe, si no és així, la classe quedarà pendent de pagament o es 
descomptarà del bo. 

- No es realitzaran classes particulars més tard de les 18h. 
- A partir de la 18h només es realitzaran classes d'escola de pàdel. Els 
grups d'escola s'obriran quan hi hagi almenys 3 persones i el pagament 
serà trimestral, ja que aquests cursos requereixen d'una bona 
programació a mitjà termini. La baixa haurà d'avisar-se amb 15 dies 
d'antelació, si no és així, es reserva plaça automàtica per al següent 
trimestre. 

- L'escola infantil es realitzarà de 17h a 19h. 
 



 

  
- En totes dues escoles s'ha d'abonar una matrícula de 35 euros 
en cas de no ser soci de Pàdel Basic Factory. Aquesta matrícula 
s'haurà d'abonar tantes vegades com l'alumne s'apunti al curs 
havent-hi prèviament estat baixa per qualsevol motiu. En el cas 
que finalitzi una temporada (mes de juny/juliol) i la persona 
continuï al setembre, no haurà d'abonar de nou matrícula. 
 
- Els cursos seran per nivells i compatibilitat d'horaris, realitzant-
se si són necessàries, proves de nivell per part del centre, les 
quals seran gratuïtes. 
 

- L'escola es reserva el dret de reestructurar els grups trimestral- 
ment sobre la base de nivells i necessitats. 
 

SOCIOS 
- Ser soci de Pàdel Basic Factory comporta una sèrie 
d'avantatges en preus de reserva, cursos d'escola de pàdel, 
esdeveniments, etc. 
- També implica avantatges en l'antelació de les reserves. 
 
- Per a ser soci Pàdel Basic Factory s'haurà d'abonar una 
matrícula de 35 euros i comportarà el lliurament d'un Welcome 
Pack. 
L'usuari que ja sigui soci del gimnàs Basic Factory i desitgi 
afegir l'opció pàdel ,es convertirà en soci Pàdel Basic 
Factory+Gym i haurà d'abonar una matrícula de 15 euros. 
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