
TERMES I CONDICIONS D'ÚS  

 

Aquestes condicions d'ús regulen la utilització de l'aplicació DIR (d'ara endavant, l’ “App”), que pot 

instal·lar-se en dispositius “Smartphone” (telèfon intel·ligent), tauleta, televisió connectada així 

com qualsevol altre dispositiu compatible amb l'App (“Dispositiu/s”). Li preguem que llegeixi 

atentament la següent informació abans de fer descarregar i/o executar l'App.  

La utilització d'aquesta App està subjecta a aquestes condicions que accepta en fer ús d'ella, en 

cas contrari, no faci ús de l'App. 

 

CONDICIONS I LLICÈNCIA D'ÚS: 

– Titular 

GESTORA CLUBS DIR, S.L., amb CIF núm. B-62849146 i domicili al carrer de la Indústria, 90-92, 

entl. 6a, 08025 Barcelona; email de contacte: info@dir.cat. Inscrita en el Registre Mercantil de 

Barcelona al tom 34.506, foli 184, fulla B-248.890, inscripció 1a (d'ara endavant, “DIR”) és titular 

o legítima llicenciatària dels drets de propietat intel·lectual i industrial sobre l'App, incloent les 

marques, disposició dels continguts, els programes d'ordinador i drets sui generis sobre les bases 

de dades subjacents (inclosos els codis font i objecte), el disseny gràfic i interfície d'usuari (look 

& feel), així com els diferents elements que integren l'App (els “Continguts”). 

L'accés als Continguts no dóna a l'Usuari dret algun sobre els drets de propietat intel·lectual i 

industrial sobre aquests.  

– Obtenció de l'App 

L'App es pot obtenir mitjançant la seva descàrrega de les botigues virtuals: App Store i Play Store. 

Localitzant l'App a les botigues virtuals i seleccionant-la per a la seva descàrrega, s'instal·larà en 

el dispositiu de l'usuari. Una vegada instal·lada es veurà en el dispositiu la icona de l'App de DIR a 

través del qual podrà executar l'aplicació per a accedir a les seves funcionalitats. L'Usuari haurà 

d'acceptar les presents condicions de l'App per a accedir a les funcionalitats que DIR posa a 

disposició a través de l'App. 

La descàrrega de l'App es realitza sota les següents condicions: 

 Les presents Condicions es formalitzen única i exclusivament entre l'Usuari i DIR, i no amb 

el fabricant del dispositiu o l'empresa distribuïdora de l'App.  

 La llicència que s'atorga en virtut de les presents Condicions es limita a una llicència 

intransferible, per a utilitzar l'App en un Dispositiu titularitat o baix control de l'Usuari.  

 DIR, i no el fabricant o distribuïdor de l'App, és l'únic responsable d'atendre i gestionar les 

reclamacions que presenti l'Usuari, relacionades amb l'App. 

– Serveis i Funcionalitats 

Aquesta App, una vegada descarregada per l'Usuari, permetrà l'accés i ús de les funcionalitats 

que DIR tingui disponibles en aquest moment, entre altres:  

 Consulta de calendari d'activitats dirigides, permetent filtrar per club, hora, sala, tècnic 

que imparteix l'activitat i places disponibles, si escau. 

 Reserva de plaça en activitats que ho permetin, i possibilitat d'inscriure's en llista d'espera 

per si s'allibera alguna plaça. 

 Contractació de serveis d'entrenament personal, fisioteràpia, nutrició i pàdel. 

 Consulta de la disponibilitat d'agenda del professional que prestarà els serveis contractats 

i gestió de la reserva de sessions amb aquell.  

 Servei d'avisos i confirmació de reserves, gestió d'anul·lacions, cancel·lacions així com 

mancades d'assistència i/o penalització per reserves no assistides. 

 Eina de comunicació entre el professional i el client (xat). 



 Consulta dels programes d'entrenament personalitzat preparats pel professional contractat 

així com qüestionaris i test de valoració. 

Podrà ser Usuari qualsevol persona física que sigui major de 18 anys i que tingui capacitat legal 

per a contractar i obligar-se conforme a aquestes Condicions d'ús i privacitat.  

L'Usuari és conscient que l'accés i utilització de l'App es realitza sota la seva única i exclusiva 

responsabilitat. L'ús de l'App està protegit mitjançant contrasenyes que pot triar el propi Usuari, 

per la qual cosa aquest es compromet a mantenir en secret la contrasenya i a protegir-la d'usos 

no autoritzats per tercers. Si la revela a tercers, l'Usuari respondrà de l'ús que facin aquests 

tercers. Així mateix, haurà de comunicar immediatament a DIR qualsevol ús no consentit del seu 

compte o qualsevol violació de la seguretat relacionada amb l'App, de la qual hagués tingut 

coneixement. 

La descàrrega de l'App i els serveis oferts amb ella tenen caràcter gratuït, però el cost o despesa 

per l'accés o connexió a xarxes de comunicació o dades per a accedir i/o disposar dels serveis i 

continguts de l'App seran per compte de l'Usuari. 

L'Usuari haurà d'establir les mesures de seguretat adequades per a evitar la pèrdua d'arxius o 

informació, desconfiguració o qualsevol altra acció no desitjada en el seu dispositiu mòbil en el 

moment de descarregar, instal·lar o executar l'App. 

– Llicència d'ús 

Mitjançant la descàrrega, instal·lació de l'App i acceptació de les presents Condicions, s'atorga a 

l'Usuari una llicència d'ús gratuïta del programari de l'App, de forma personal i intransferible, 

limitada i no exclusiva, amb dret a la reproducció total o parcial del programari únicament a través 

d'un dispositiu mòbil mitjançant la seva descàrrega, instal·lació i execució. 

La descàrrega tindrà caràcter gratuït, no obstant això DIR es reserva el dret a introduir en el futur 

alguna contraprestació, la qual cosa serà comunicat a l'Usuari amb antelació suficient. 

Únicament podrà utilitzar l'App per a ús personal, sense finalitats comercials i segons les 

condicions anteriorment exposades. En cas d'utilitzar l'App per a altres finalitats diferents als 

descrits s'estarà vulnerant aquesta llicència d'ús i els drets de propietat intel·lectual i industrial. I 

queda expressament prohibida la manipulació, total o parcial, del programari de l'App per part de 

l'Usuari o de tercers. 

Els serveis i continguts de l'App s'ofereixen en castellà, català i si escau, en altres possibles 

llengües en les quals pugui configurar-se l'App. 

No s'atorga cap garantia del funcionament de l'App en tots els dispositius mòbils, devent l'usuari 

comprovar prèviament que el seu dispositiu és compatible amb l'App segons les indicacions i 

característiques del fabricant del dispositiu i del sistema operatiu del dispositiu. 

– Drets i obligacions de l'usuari 

L'usuari pot descarregar i instal·lar l'App de forma gratuïta i accedir als continguts i serveis 

disponibles a través de l'App, sense perjudici de les condicions tècniques, particulars, la necessitat 

del previ registre i els costos per l'accés a xarxes de comunicació per a interconnectar el dispositiu 

mòbil i accedir als continguts de l'App. 

L'usuari ha de comprovar que l'App és compatible amb el seu dispositiu i la idoneïtat del seu 

contingut per a les seves necessitats, assumint els danys d'utilització de l'App, inclosa la 

instal·lació, que pogués ocasionar en el dispositiu, per no estar aquest actualitzat i/o no ser 

compatible amb l'App. Per a evitar problemes en el funcionament i riscos per al dispositiu mòbil 

s'ha d'utilitzar sempre l'última versió de l'App, instal·lant i executant totes les actualitzacions. 

L'usuari serà responsable en els següents suposats: 

• Quan no utilitzi l'App d'acord amb les presents Condicions, en particular, quan no compleixi amb 

les obligacions per a la protecció del Dispositiu i/o si escau, de les claus d'accés a l'App. 

• Quan el Dispositiu i/o si escau, les claus d'accés a l'App, fossin utilitzats indegudament per un 

tercer, i l'usuari no hagi notificat a DIR aquesta utilització no autoritzada sense demora indeguda 

quan tingui coneixement d'això o sospita que la mateixa s'hagi produït. 



L'usuari pot resoldre l'acord de la Llicència d'ús de l'App, en qualsevol moment i lliurement, 

mitjançant la desinstal·lació de l'App del dispositiu, sense cap altre requisit. 

– Drets de DIR 

DIR es reserva el dret a: 

• Modificar aquestes Condicions d'ús i la Llicència d'ús de l'App, de forma unilateral i sense 

preavís als usuaris. 

• Limitar, excloure, denegar o condicionar la descàrrega, instal·lació i execució de l'App 

quan no es donin totes les garanties d'utilització, conforme a aquesta Llicència d'Ús pels 

usuaris de l'App, a criteri de DIR. 

• Modificar i/o actualitzar l'App amb noves versions, incloent millores o la incorporació de 

nova informació i/o serveis en l'App. 

• Esborrar o bloquejar la informació i continguts que s'enviïn o publiquin per l'usuari a 

través de l'App. 

• Finalitzar l'ús o funcionament de l'App, sense dret a indemnització, quan el mateix resulti 

il·lícit o contrari a les condicions i termes d'aquesta Llicència d'Ús. 

• Iniciar qualsevol acció legal o judicial que resulti convenient per a la protecció dels drets 

de DIR així com de tercers que prestin els seus serveis o continguts a través de l'App. 

• Exigir la indemnització que pogués derivar-se de l'ús indegut o il·lícit de l'App i dels 

serveis i continguts prestats. 

 

– Propietat intel·lectual i industrial 

L'usuari coneix que el programari, els continguts i serveis oferts amb l'App -incloent textos, 

gràfics, imatges, animacions, creacions musicals, vídeos, sons, dibuixos, fotografies, tots els 

comentaris, exposicions, aplicacions informàtiques, bases de dades i codi d'aquest, sense que 

aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu- es troben protegits per les lleis de propietat 

intel·lectual. Respecte als continguts inclosos en l'App, els drets d'autor i d'explotació econòmica 

són propietat de DIR i de tercers amb acords amb DIR d'acord a les lleis vigents de propietat 

intel·lectual. 

La descàrrega, instal·lació i execució de l'App i la prestació dels serveis i publicació dels continguts 

d'aquesta no implicarà en cap cas la cessió, renúncia o transmissió, total o parcial, de la titularitat 

dels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. 

L'App i el seu contingut protegit, íntegrament o part, no pot ser distribuïda, transmesa, copiada, 

comunicada públicament o transformada, en tot o en part, mitjançant cap sistema o mètode 

manual, electrònic o mecànic, a través de qualsevol suport actualment conegut o que s'inventi en 

el futur, sense autorització prèvia de DIR o dels tercers titulars dels drets de propietat 

intel·lectual. La utilització, sota qualsevol modalitat, de l'App, diferent a la regulada en aquestes 

condicions de Llicència d'ús, queda subjecta a la necessitat de sol·licitar autorització prèvia i 

escrita de Dir. 

Es fa constar que l'Usuari, en publicar continguts (tals com “vídeos”, “fotografies” o “comentaris”) 

en les seccions habilitades per a això en l'App, està concedint a DIR una llicència sobre els drets 

de propietat intel·lectual i/o industrial que si escau poguessin correspondre-li sobre tals 

continguts. Aquesta llicència no és exclusiva i abasta la totalitat dels drets i modalitats d'explotació 

de tals continguts (incloent, de forma no limitativa, la reproducció, distribució, comunicació pública 

i transformació per qualsevol mitjà i en qualsevol suport o forma, tangible o intangible, amb 

inclusió expressa d'Internet), per a tothom i durant tota la seva vida legal, sense percebre per 

això cap remuneració. Així mateix l'Usuari garanteix en relació amb els referits continguts, que no 

està vulnerant cap dret de tercers ni infringint cap disposició legal o reglamentària, assumint plena 

i exclusivament l'Usuari qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se del subministrament de 

tals continguts. 

– Durada i terminació 



La Llicència d'ús de l'App té una durada indefinida. No obstant això, tant DIR com l'Usuari poden 

resoldre el contracte en qualsevol moment, quedant així cancel·lada la llicència d'ús del 

programari. DIR ho comunicarà a l'usuari a través de l'App amb l'antelació deguda. L'Usuari podrà 

resoldre'l desinstal·lant l'App, sense cap altre requisit. 

– Legislació aplicable i jurisdicció  

Les presents condicions generals i la resta de condicions establertes en la Lloc web queden 

subjectes a l'ordenació jurídica espanyola. 

En cas de desavinença o controvèrsia entre les parts, aquestes acorden sotmetre's als jutjats i 

tribunals de la ciutat corresponent al domicili de l'Usuari de l'App. 


