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CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ DE CEM CAN FELIPA  
 
 
Les presents Condicions Generals s'estableixen entre:  
 
           1.  D'una banda, la FUNDACIÓ POBLENOU 1924 (CEM CAN FELIPA).  
           2.  I, d'altra banda, qualsevol persona física que realitzi una sol·licitud de 
contractació (en endavant, el CLIENT).  
 
Les presents condicions de contractació (en endavant també referides com «condicions  
d'inscripció on-line») regulen la contractació on-line per inscriure com client (en endavant,  
«client» i / o «usuari» i/o  «abonat») al CEM CAN FELIPA .  
 
L'acceptació de les presents condicions per part del client és condició prèvia indispensable 
i obligatòria perquè es pugui inscriure on-line com a client, juntament amb l'acceptació de la  
política de privacitat i la normativa del centre (totes elles referides conjuntament com 
«condicions»).  
 
Les condicions vàlides aplicables són les que figuren publicades en cada moment en la 
web, i a les quals en tot moment l'usuari pot accedir lliure i gratuïtament i emmagatzemar-
les, imprimir-les i / o reproduir-les des del seu ordinador, d'una manera fàcil, permanent i  
directe. 
 
 
INFORMACIÓ SOBRE LA CONTRACTACIÓ ON-LINE DE L'ALTA  
 
Només poden contractar on-line l'alta com a client els majors d'edat amb prou capacitat  
per a celebrar contractes. CEM CAN FELIPA es reserva la facultat de realitzar aquesta  
comprovació i d'exigir la signatura d'autorització suficient per a la inscripció de el menor  
d'edat per part dels progenitors o tutors legals. La durada de la contractació com a client  
cobreix el període pel qual satisfà el rebut i es prorroga indefinidament per períodes  
successius iguals, llevat que el client causi baixa seguint els requisits exigits a l'efecte en 
les condicions generals d'inscripció. El pagament de la quota serà amb la periodicitat  
contractada.  
 
Tots els rebuts posteriors al primer pagament es domiciliaran pel banc. Per això cal que 
ens faciliti les dades del seu compte bancari en què domiciliar els rebuts.  
 
Una vegada que el client ha realitzat l'alta on-line, haurà d'anar a la recepció per finalitzar  
els tràmits complementaris que li permetin l'accés a les instal·lacions des del mateix dia de  
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l'alta on-line, com pot ser per a configurar-a l'accés o per a la signatura del document 
d'autorització de domiciliació bancària. 
 
 
QUI POT CONTRACTAR? QUÈ DECLARACIONS I RESPONSABILITATS ASSUMEIX?  
 
La contractació on-line es destina a consumidors finals residents al territori espanyol, per al  
consum propi de client o de les persones en nom de les quals el client ha estat legalment  
autoritzat per actuar, segons s'estableix en el Reial decret legislatiu 1 / 2007, de 16 de  
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels 
Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. Per tant, s'exclou la contractació per 
no consumidors finals. En conseqüència, queda totalment prohibida la revenda o cessió  
dels serveis contractats a través de la web. Igualment, la posició que ocupa l'usuari en el 
contracte electrònic d'alta on-line com a client no podrà cedir ni transmetre, ni total ni  
parcialment, a un tercer sense el consentiment previ de CEM CAN FELIPA. El client que  
contracta online l'alta com a client assumeix i accepta en aquest moment que:  
· La contractació la fa lliurement, i prèvia i degudament informat de les condicions.  
· Declara ser major d'edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les 
condicions al contractar de forma on-line.  
· Declara i assumeix, sota la seva única responsabilitat, que les seves condicions físiques i 
de salut són aptes per a realitzar activitats físiques i / o esportives, eximint de qualsevol 
responsabilitat al centre en cas de lesió o malaltia producte de l’exercici físic. 
· Coneix i accepta totes les condicions i es compromet a respectar-les, sabent que 
l'incompliment de les mateixes comportarà, en conseqüència, la baixa com a client. 
 · Accepta, de forma expressa i sense excepcions des de la llibertat i l'autonomia de la seva  
voluntat, que l'accés a la web i la seva utilització estan sota la seva responsabilitat i que es 
fa responsable de l'acompliment dels compromisos assumits en el / s contracte / s 
electrònic / s que subscriu. 
 
Com es pot contractar on-line l'alta? 
  
Si es vol contractar on-line l'alta com a client ha d'emplenar el formulari amb la informació  
que se li requereix. Si es facilita informació errònia o falsa respecte de l'usuari que es vol  
donar d'alta com a Client, CEM CAN FELIPA es reserva la facultat de resoldre el 
Contracte, tota vegada que s'ha basat en unes dades errònies o falses.  
 
L'accés i ús de la web és completament lliure i gratuït per als usuaris. L'usuari que desitgi 
contractar on-line l'alta com a client, a més de conèixer i acceptar les condicions, haurà  
d'omplir el formulari d'alta on-line que s'incorpora a l'efecte en el procés de contractació on-
line.  
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Les dades personals sol·licitades en aquest formulari, així com qualsevol altra dada 
sol·licitat durant el procés de contractació on-line estan subjectes a la normativa sobre 
protecció de dades de caràcter personal i sobre serveis de la societat de la informació i de 
comerç electrònic. 
 
Com es pot tramitar la baixa del centre? 
 
Les baixes s’haura de tramitar abans del dia 25 del mes en curs, per tal que no es carregui 
el proper rebut. 
 
La forma de tramitar la baixa és: 
 

 Presencialment, omplint el full oficial que lliura el centre. En cas de ser vostè el 
titular, simplement cal identificar-se i omplir el full corresponent. Per tal de donar de 
baixa a terceres persones, cal omplir el full igualment i adjuntar fotocòpia del DNI-
NIE o passaport de la persona que causa baixa. 
 

 Per correu electrònic a l’adreça canfelipa@canfelipa.com. Si opteu per aquesta via 
s’ha de lliurar amb justificant de recepció. La baixa serà efectiva en el moment que 
el departament d’administració verifiqui que les dades són correctes i us donarà 
confirmació de la vostra baixa. Per tal de fer efectiva la baixa per correu electrònic 
cal consignar les següents dades: 
- Nom i cognoms del titular 
- Nº DNI-NIE o passaport 
- Quatre últims dígits del compte bancari i on teniu domiciliat el pagament dels 

rebuts de CEM CAN FELIPA. 
 
En cap cas s’accepten baixes telefòniques. 
 
Altres consideracions 
 

- Per tal d’accedir a la instal·lació s’ha d’estar al corrent de pagament de la quota. 
- En cas que el banc retorni el rebut, aquest s’haurà de pagar en efectiu al centre 

amb el recàrrec corresponent de despeses bancàries. 
- En cas de tenir dos rebuts pendents de pagament, automàticament es causarà 

baixa. En cas de voler donar-se d’alta s’hauran de pagar els rebuts pendents i fer 
una nova inscripció. 

- No es podran acollir a noves promocions d’alta en el termini dels 6 mesos 
següents d’ haver cursat una baixa. 


