
 

SOBRE
 
Amb l'objectiu de donar millor servei, 
Aquesta eina permet fer inscripcions, altes d'abonament, 
lloc, a qualsevol hora, sense esp
 
A l'hora d'accedir a l'Oficina Virtual 
 

A. Vostè ja ha contractat anteriorment amb SportGest i a la nostra base 
consten el seu nom, DNI, data de naixement i numero de telèfon mòbil. 
 
Si es donen aquestes circumstàncies, vostè podrà 
l'Oficina Virtual per Internet i fer inscripcions, renovar l'abonament de la piscina, e
 
Si ens manca alguna dada, hi ha hagut algun canvi o hi ha errors, el sistema no li 
permetrà activar el seu compte i haurà de venir presencialment 
seu centre per a resoldre
 
Passos a seguir per a activar el seu compte:
 
Accedeixi a l'Oficina Virtual clicant a la icona que li apareix a la pàgina d'informació del 
servei que vol contractar:

 
 Seleccioni l'opció "Activar el meu compte per l'accés per internet".
 

 
A la pantalla següent haurà d'introduir el seu DNI i data de 
de coincidir amb els de la seva fitxa:
 

 
 

SOBRE LA CONTRACTACIÓ ONLINE 

Amb l'objectiu de donar millor servei, SportGest està posant en funcionament 
fer inscripcions, altes d'abonament, reserves,... per Internet, a q

lloc, a qualsevol hora, sense esperes, i pagant amb targeta de crèdit. 

A l'hora d'accedir a l'Oficina Virtual es poden donar dues circumstàncies: 

Vostè ja ha contractat anteriorment amb SportGest i a la nostra base 
consten el seu nom, DNI, data de naixement i numero de telèfon mòbil. 

Si es donen aquestes circumstàncies, vostè podrà activar el seu compte
l'Oficina Virtual per Internet i fer inscripcions, renovar l'abonament de la piscina, e

Si ens manca alguna dada, hi ha hagut algun canvi o hi ha errors, el sistema no li 
permetrà activar el seu compte i haurà de venir presencialment al punt d'atenció del 
seu centre per a resoldre-ho. 

Passos a seguir per a activar el seu compte: 

deixi a l'Oficina Virtual clicant a la icona que li apareix a la pàgina d'informació del 
servei que vol contractar: 

 

Seleccioni l'opció "Activar el meu compte per l'accés per internet". 

 

A la pantalla següent haurà d'introduir el seu DNI i data de naixement, els quals hauran 
de coincidir amb els de la seva fitxa: 

 

 

SportGest està posant en funcionament l'Oficina Virtual. 
reserves,... per Internet, a qualsevol 

Vostè ja ha contractat anteriorment amb SportGest i a la nostra base de dades hi 
consten el seu nom, DNI, data de naixement i numero de telèfon mòbil.  

activar el seu compte d'usuari/a de 
l'Oficina Virtual per Internet i fer inscripcions, renovar l'abonament de la piscina, etc... 

Si ens manca alguna dada, hi ha hagut algun canvi o hi ha errors, el sistema no li 
al punt d'atenció del 

deixi a l'Oficina Virtual clicant a la icona que li apareix a la pàgina d'informació del 

naixement, els quals hauran 

 



Si les dades introduïdes no coincideixen amb les de la seva fitxa, el sistema li indicarà i 
haurà de venir presencialment 
 
Si les dades introduïdes coincideixen amb les de la seva fitxa
de telèfon mòbil que vostè ens va facilitar amb anterioritat
d'introduir a la pantalla següent, on també haurà d'establir la contrasenya que vulgui i 
validar. Si disposem de la seva adreça de correu electrònic
SMS el rebrà  per aquesta
per a fer inscripcions, abonaments,...
 
Si no disposem del seu número de telèfon mòbil, o aquest és antic o obsolet, el 
sistema li indicarà, i haurà de venir presencialment 
a resoldre-ho. 

 
B. Vostè NO ha contractat anteriorment amb SportGest.

 
Si es dóna aquesta circumstància, vostè haurà de 
online amb les seves dades
d'abonament, etc... 
 
Accedeixi a l'Oficina Virtual clicant a la icona que li apareix a la pàgina d'informació del 
servei que vol contractar:

 
Seleccioni l'opció "Donar

 
Ompli el formulari amb les seves dades i cliqui
A partir d'aquest moment podrà utilitzar l'Oficina Virtual per a fer inscripcions, 
abonaments,... 
 
Si el sistema detecta que vostè ja consta a la nostra base de dades el reenviarà al punt
"A". 

 
Nota: 
La posada en funcionament de l'Oficina Virtual és un procés d'una certa complexitat i que 
presenta algunes limitacions. És per això que li volem demanar disculpes per les molèsties que 
li puguem ocasionar si no pot activar el seu compte per Internet per la
ha de venir presencialment per a resoldre

Si les dades introduïdes no coincideixen amb les de la seva fitxa, el sistema li indicarà i 
haurà de venir presencialment al punt d'atenció del seu centre per a resoldre

des introduïdes coincideixen amb les de la seva fitxa, rebrà un SMS al número 
de telèfon mòbil que vostè ens va facilitar amb anterioritat, amb el 
d'introduir a la pantalla següent, on també haurà d'establir la contrasenya que vulgui i 

Si disposem de la seva adreça de correu electrònic, en lloc de rebre el codi
per aquesta via. A partir d'aquest moment podrà utilitzar l'Oficina Virtual 

per a fer inscripcions, abonaments,... 

Si no disposem del seu número de telèfon mòbil, o aquest és antic o obsolet, el 
haurà de venir presencialment al punt d'atenció de

Vostè NO ha contractat anteriorment amb SportGest. 

Si es dóna aquesta circumstància, vostè haurà de donar-se d'alta omplint el formulari 
online amb les seves dades. Una vegada s'hagi donat d'alta podrà fer inscripcions, al

Accedeixi a l'Oficina Virtual clicant a la icona que li apareix a la pàgina d'informació del 
servei que vol contractar: 

 

Donar-me d'alta al centre". 

 

Ompli el formulari amb les seves dades i cliqui la icona "Alta". 
A partir d'aquest moment podrà utilitzar l'Oficina Virtual per a fer inscripcions, 

Si el sistema detecta que vostè ja consta a la nostra base de dades el reenviarà al punt

La posada en funcionament de l'Oficina Virtual és un procés d'una certa complexitat i que 
presenta algunes limitacions. És per això que li volem demanar disculpes per les molèsties que 
li puguem ocasionar si no pot activar el seu compte per Internet per la manca d'alguna dada, i 
ha de venir presencialment per a resoldre-ho.  

 
Si les dades introduïdes no coincideixen amb les de la seva fitxa, el sistema li indicarà i 

al punt d'atenció del seu centre per a resoldre-ho. 

rebrà un SMS al número 
el codi que haurà 

d'introduir a la pantalla següent, on també haurà d'establir la contrasenya que vulgui i 
, en lloc de rebre el codi per 

A partir d'aquest moment podrà utilitzar l'Oficina Virtual 

Si no disposem del seu número de telèfon mòbil, o aquest és antic o obsolet, el 
al punt d'atenció del seu centre per 

omplint el formulari 
. Una vegada s'hagi donat d'alta podrà fer inscripcions, altes 

Accedeixi a l'Oficina Virtual clicant a la icona que li apareix a la pàgina d'informació del 

A partir d'aquest moment podrà utilitzar l'Oficina Virtual per a fer inscripcions, 

Si el sistema detecta que vostè ja consta a la nostra base de dades el reenviarà al punt 

La posada en funcionament de l'Oficina Virtual és un procés d'una certa complexitat i que 
presenta algunes limitacions. És per això que li volem demanar disculpes per les molèsties que 

manca d'alguna dada, i 


