
CONDICIONS D’ÚS DE L’APLICACIÓ MÒBIL (APP) 

Aquestes condicions d’ús i privacitat regulen la utilització de l’aplicació (en endavant App) de 

PÀDEL DIR, que pot instal·lar-se en dispositius mòbils per accedir als continguts i serveis dels 

centres DiR amb servei de pàdel. Preguem que llegeixi atentament la següent informació abans de 

descarregar i/o executar la App. 

La utilització d’aquesta App està subjecta a aquestes condicions que accepta al fer ús d’ella. En cas 

contrari, no faci ús de l’App. 

CONDICIONS I LLICÈNCIA D’ÚS: 

- Titular 

El titular de l’App és GESTORA CLUBS DIR, S.L., amb CIF núm. B-62-849146 i domicili al carrer de 

la Indústria, 90-92, entl. 6a, 08025 de Barcelona. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 

34.506, foli 184, full B-248.890, inscripció 1a (en endavant, DIR). 

Per qualsevol consulta o pregunta sobre aquesta aplicació pot adreçar-se a DIR a través dels seus 

canals de comunicació facilitats en el seu lloc web: www.dir.cat. 

- Obtenció de l’App 

La App es pot obtenir mitjançant la seva descàrrega a les botigues virtuals: App Store i Play Store. 

Localitzant l’App a les botigues virtuals i seleccionant-les per la seva descàrrega, un cop 

acceptades les condicions de l’App, s’instal·larà al dispositiu de l’usuari. Un cop instal·lada es veurà 

al dispositiu la icona de l’App de PÀDEL DIR a través de la qual podrà executar l’aplicació per 

accedir a les seves funcionalitats.  

- Serveis 

Aquesta App ofereix informació i serveis relatius al servei de pistes de pàdel dels centres DiR i 

s’adquireix la condició d’usuari al descarregar-la i/o executar-la. Podrà ser usuari qualsevol 

persona física que sigui major de 18 anys i que tingui capacitat legal per contractar i obligar-se 

conforme a aquestes Condicions d’ús i privacitat. L’usuari és conscient de que l’accés i ús de l’App 

es realitza sota la seva única i exclusiva responsabilitat. 

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

despesa per l’accés o connexió a les xarxes de comunicació o dades per 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 evitar la pèrdua d’arxius o 

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

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

- Llicència d’ús 

Mitjançant la descàrrega i instal·lació de l’App s’accepta per l’usuari la llicència d’ús gratuïta del 

software de l’App, de forma personal i intransferible, limitada, no exclusiva, sempre que 

s’accepten aquestes condicions, amb dret a la reproducció total o parcial del software únicament a 

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

Únicament podrà utilitzar l’App per ús personal, sense fins comercials i segons les condicions 

anteriorment exposades. En cas d’utilitzar la App per altres fins diferents dels 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 software de l’App per part de l’usuari o 

de tercers. 

Els serveis i continguts de l’App s’ofereixen en català, i en el seu cas, en altres possibles llengües 

en les que es pugui configurar l’App. 

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

de 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. 

http://www.dir.cat/


- 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 

de previ registre i les despeses per l’accés a les xarxes de comunicació per interconnectar el 

dispositiu mòbil i accedir als continguts de l’App. 

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

contingut per les necessitats, assumint els danys d’utilització de l’App, inclosa la seva instal·lació, 

que pogués ocasionar en el dispositiu, per no estar aquest actualitzat i/o no ser compatible amb 

l’App. Per evitar problemes de funcionament i riscos pel dispositiu mòbil s’ha d’utilitzar sempre la 

última versió de l’App, instal·lant i executant totes les actualitzacions. 

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 al 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 a l’App. 

 Esborrar o bloquejar la informació i continguts que s’envien o publiquen per l’usuari a 

través de l’App. 

 Finalitzar l’ús o funcionament de l’App, sense dret a indemnització, qual el mateix resultat 

esdevingui il·lícit o contrari a les condicions i termes d’aquesta Llicència d’ús. 

 Iniciar qualsevol acció legal o judicial que esdevingui convenient per 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. 

- Funcionalitats o aplicacions del dispositiu utilitzades per l’App 

L’App disposa de serveis amb els que es podrà accedir a altres funcionalitats i aplicacions del 

dispositiu de l’usuari, podent configurar l’usuari, depenent del sistema operatiu del dispositiu, la 

deshabilitació d’aquest accés a determinades funcionalitats o aplicacions, podent-se limitar amb 

això determinats serveis oferts amb l’App. 

Amb l’App s’executaran o accediran a les següents funcionalitats o aplicacions del dispositiu: 

 Historial d’aplicacions i dispositiu: l’App dona la opció de compartir continguts mitjançant 

altres aplicacions, i precisa d’aquesta informació per saber si estan instal·lades (p.ex. 

Facebook, correu electrònic, Whatsapp...). 

 Identitat: és un permís bàsic per interactuar amb les Apis del telèfon. 

 Calendari: permet registrar un esdeveniment de l’App al calendari del dispositiu mòbil. 

 Ubicació: en alguns buscadors està la opció de filtrar per la teva ubicació. 

 Telèfon: permet que mitjançant els enllaços habilitats en els telèfons publicats a l’App, es 

pugui realitzar la trucada mitjançant dispositiu mòbil en el que es troba instal·lada. 

 Fotografies: és un permís per activar la càmera de fotos del dispositiu mòbil. Aquesta opció 

està prevista per personalitzar la fotografia del perfil de l’Usuari de la App. 



 Multimedia: és un permís per a que l’App accedeixi a les fotografies arxivades en el 

dispositiu. Aquesta opció està prevista per personalitzar la fotografia de perfil d’Usuari de 

l’App. 

 Arxius: l’App te una base de dades local i grava “logs”. 

L’accés als diferents permisos relacionats aquí és exclusivament per a l’ús, per part de l’Usuari, de 

l’App. En cap cas s’utilitza per recavar informació de l’Usuari ni utilitzar-la per una finalitat diferent 

que la d’oferir aquestes funcionalitats. 

- Propietat intel·lectual i industrial 

L’usuari coneix que el software, els continguts i serveis oferts amb l’App – incloent textos, gràfics, 

imatges, animacions, creacions musicals, vídeos, dibuixos, fotografies, tots els comentaris, 

exposicions, aplicacions informàtiques, bases de dades i codi del mateix, sense que aquesta 

enumeració tingui caràcter limitatiu – es troben protegits per les lleis de propietat intel·lectual. 

Respecte als continguts inclosos a l’App, els drets d’autor i de l’explotació econòmica son propietat 

de DIR i de tercers amb acords amb DIR d’acord amb les lleis vigents de propietat intel·lectual. 

La descàrrega, instal·lació i execució de l’App i la presentació dels serveis i publicació dels 

continguts d’aquesta no implicarà en cap cas la cessió, renuncia o transmissió, total o parcial, de 

la titularitat dels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. 

La App i el seu contingut protegit, en la seva totalitat o en 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 de 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. 

- Durada i terminació 

La Llicència d’ús de l’App te una durada indefinida. No obstant, DIR pot donar per terminada en 

qualsevol moment, sense cap motiu, la Llicència d’ús i suspendre els seus serveis i continguts. 

Quan sigui raonablement possible, DIR advertirà prèviament de la terminació o suspensió de la 

prestació dels continguts i serveis de l’App. 

- Legislació aplicable, jurisdicció i idioma 

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

subjectes a la ordenació jurídica espanyola. 

En cas de desavinences o controvèrsia entre les parts, aquesta acorden sotmetre’s, a la seva lliure 

elecció, i amb renúncia a qualsevol altre fur o jurisdicció al que poguessin tenir drets, als jutjats i 

tribunals de la ciutat corresponent al domicili de l’usuari de l’App. 

 

 


