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REGLAMENT INTERN DEL GIMNÀS: 

WTCB FITNESS CLUB I WTCB FITBOX CLUB 

 

ARTICLE 1. GESTIÓ DEL GIMNÀS 

El gimnàs corporatiu del WTCB és gestionat per TCG, empresa externa a WTCB i especialitzada en la 
gestió d’espais esportius i gimnasos corporatius a Espanya i França. Aquest centre té dues instal·lacions 
situades al mateix parc empresarial: 

• WTCB Fitness Club 
• WTCB Fitbox Club 

 
 

ARTICLE 2. CONDICIÓ DE SOCI/SÒCIA 

 

Té la consideració de soci/sòcia del gimnàs tot empleat per compte d’altri que, amb contracte laboral 
vigent, integri la plantilla de qualsevol de les empreses inquilines del WTCB i compleixi els requisits 
següents: (1) hagi estat degudament inscrit i donat d’alta; (2) es trobi al corrent del pagament de la 
quota, i (3) tingui el seu lloc de treball al WTCB. 

 

El/la soci/sòcia que reuneixi els requisits exposats anteriorment té dret a utilitzar –sense cap cost 
addicional– totes les instal·lacions del gimnàs, així com a participar en les classes dirigides, les activitats 
esportives i qualsevol mena d’acte que TCG organitzi a aquest efecte, a excepció d’aquells que, previ 
acord exprés entre el WTCB i TCG, tinguin assignat algun cost addicional específic. 

 

L’entrada i els drets d’ús es determinen d’acord amb les tarifes vigents en el moment de la signatura 
del contracte d’inscripció. 

 

Cada soci/sòcia està obligat/da a complir fidelment aquest reglament intern. 

 

 

ARTICLE 3. UBICACIÓ I ACCÉS AL WTCB FITNESS CLUB I AL WTCB FITBOX CLUB 

 

El gimnàs WTCB Fitness Club està situat al Moll de Barcelona, s/n, edifici Est, 1a planta, 08039 
Barcelona i és d’ús exclusiu per als/les socis/sòcies. L’entrada i la sortida del gimnàs requereix 
obligatòriament que cada soci/sòcia presenti la targeta d’accés a les instal·lacions; aquest document 
és de caràcter personal i intransferible. Així mateix, el personal de TCG es reserva el dret a sol·licitar –
en qualsevol moment i quan ho consideri convenient– que es mostri la targeta d’accés esmentada. 

 

El gimnàs WTCB Fitbox Club està situat al Moll de Barcelona, s/n, edifici Nord, planta baixa, 08039 
Barcelona i és d’ús exclusiu per als/les socis/sòcies, sempre que la propietat no organitzi activitats 
obertes a tots els treballadors del complex WTCB. L’entrada i la sortida del gimnàs requereix 
obligatòriament que cada soci/sòcia presenti la targeta d’accés a les instal·lacions; aquest document 
és de caràcter personal i intransferible. Així mateix, el personal de TCG es reserva el dret a sol·licitar –
en qualsevol moment i quan ho consideri convenient– que es mostri la targeta d’accés esmentada. 
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ARTICLE 4. HORARIS DEL WTCB FITNESS CLUB I EL WTCB FITBOX CLUB 

L’horari d’obertura del gimnàs –que només es pot modificar amb l’acord exprés previ entre el WTCB 
i TCG– és el següent: 
 
- De dilluns a divendres –excepte els festius estatals, autonòmics i locals–, de 7:00 a 10:00 i 

de 12:30 a 20:00. 
 

 

ARTICLE 5. INSCRIPCIÓ, ALTA I QUOTA DE SOCI/SÒCIA 

 
Per a la inscripció i l’alta al gimnàs, l’empleat per compte d’altri que, amb contracte laboral vigent, 
integri la plantilla de qualsevol de les empreses inquilines del WTCB ha de complir necessàriament 
totes les obligacions següents: 
 

• Subscriure el contracte d’inscripció corresponent amb TCG, facilitant totes les dades de 
caràcter personal, així com bancàries, que s’exigeixin a aquest efecte. 
 

• A l’hora d’inscriure’s, el/la soci/sòcia ha d’abonar l’equivalent d’un mes de quota amb motiu 
de les despeses de gestió i inscripció. Aquesta quota d’alta només s’abona una vegada durant 
l’estada del/de la soci/sòcia al parc. 
 

• Abonar la quota de soci/sòcia corresponent per domiciliació bancària. 
 
Els imports de la quota d’alta i de la quota mensual es poden revisar anualment amb un acord previ 
exprés entre el WTCB i TCG i amb efectes a data 1 de gener de cada any natural. 
 

• Subscriure una clàusula per la qual el/la soci/sòcia manifesti, reconegui i accepti expressament 
que l’activitat que faci al gimnàs té sempre el caràcter i/o la consideració de no laboral, 
eximint plenament l’empresa corresponent amb la qual manté un contracte laboral vigent i 
per a la qual presta els seus serveis per compte d’altri, de tota responsabilitat de caràcter 
laboral, social i/o envers la Seguretat Social. 
 

• Respondre el qüestionari d’aptitud física i d’objectius facilitat per TCG. Aquest requisit és 
indispensable en el procés de preinscripció. 

 
L’incompliment o la inobservança de qualsevol dels requisits exposats anteriorment suposarà la no 
adquisició de la condició de soci/sòcia del gimnàs i, per tant, la denegació per part de TCG de la seva 
inscripció i alta. 
 

ARTICLE 6. PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE SOCI/SÒCIA 

 

Prèvia comunicació expressa al WTCB, TCG procedirà a donar de baixa qualsevol soci/sòcia del 
gimnàs en els casos següents: 
 

• Incompliment de qualsevol de les normes d’aquest reglament intern del gimnàs i/o de les 
obligacions contretes en virtut del contracte d’inscripció. 

 
• Davant la presentació d’una actitud agressiva, indecent i/o contrària als bons usos i costums 

per part del/de la soci/sòcia, així com pel mal ús que pogués fer o danys que pogués causar 
a les instal·lacions o al material esportiu del gimnàs. 

 
• Amb la finalització de la relació laboral existent entre el/la soci/sòcia i l’empresa inquilina 

corresponent del WTCB, sigui quina en sigui la causa. En aquest cas, el WTCB s’obliga a 
comunicar aquesta circumstància a TCG. 
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• Per impagament de la quota de soci/sòcia. 
 

• Per decisió unilateral i voluntària del/de la soci/sòcia, notificada per escrit a TCG amb una 
antelació mínima d’un (1) mes. I tot això mitjançant l’emplenament del formulari de baixa 
corresponent proporcionat per TCG a aquest efecte. 

 
• El/la soci/sòcia del gimnàs que hagi perdut aquesta condició –per qualsevol de les causes 

tipificades anteriorment–, no té dret a la devolució dels imports ja abonats a TCG ni pel 
període del contracte que encara falti per utilitzar. 

 
 
ARTICLE 7. NORMES DE CONDUCTA AL GIMNÀS: WTCB FITNESS CLUB, WTCB FITBOX CLUB I LA 
TERRASSA 

 

Tots els/les socis/sòcies han de complir les normes de conducta següents: 
 

• Està prohibit menjar, fumar i consumir begudes alcohòliques a l’interior de totes les 
instal·lacions. 

 
• Cal fer servir roba i calçat esportius a l’interior de totes les instal·lacions, si bé es permet –

encara que no es recomana– l’ús de roba de carrer a la terrassa. 
 

• Cal emprar una tovallola a les màquines de fitnes, a les estoretes i a tot l’equipament 
d’entrenament funcional, i cal netejar cada aparell i material després d’utilitzar-lo. 

 
• Ni TCG ni el WTCB es fan responsables de cap robatori o furt d’objectes o béns que es puguin 

produir al recinte del gimnàs: WTCB Fitness Club, WTCB Fitbox Club i la terrassa. 
 

• Qualsevol activitat dirigida requereix un mínim de tres (3) socis/sòcies. 
 

• Està expressament prohibit impartir classes particulars al gimnàs per part de tècnics no 
contractats per TCG. 

 
• El/la soci/sòcia pot gaudir de les instal·lacions de la terrassa del gimnàs. Pot dur roba de 

carrer, esportiva o vestit de bany. En tot moment el/la soci/sòcia ha d’anar vestit de manera 
decent. 

 
• A la terrassa, les gandules i les taules s’han de deixar sempre netes després de fer-les servir. 

 


