
 

   

 
    

  

  



 

2 
 

Índex de continguts 
Presentació ................................................................................................................................................................... 3 

Àrea d’usuari ................................................................................................................................................................ 4 

Qui pot registrar-se a l’àrea d’usuaris de Gestions Online? ..................................................................................... 4 

Quins són els problemes més habituals en registrar-se o accedir-ne? .................................................................... 4 

Com s’accedeix a l’àrea d’usuaris? ........................................................................................................................... 4 

Usuaris nous passin per recepció! ............................................................................................................................ 4 

Com és el procés de registre a l’àrea d’usuari? ....................................................................................................... 5 

Es poden registrar els membres de la unitat familiar ? ........................................................................................... 7 

Reserves per a tercers: autoritzo a i autoritzats ...................................................................................................... 7 

Reserves d’entrades per a la piscina d’estiu del CEMLHN ........................................................................................... 8 

Modalitat d’entrada i preus ..................................................................................................................................... 8 

Accés a la piscina d’estiu .......................................................................................................................................... 9 

Menors entre 0 i 13 anys ...................................................................................................................................... 9 

Menors entre 14 i 17 anys .................................................................................................................................... 9 

Resta d’usuaris ................................................................................................................................................... 10 

Com reservar i comprar entrades .......................................................................................................................... 10 

 

  



 

3 
 

 

Presentació 
 

 Benvinguts a Gestions Online, la plataforma en línia dels Poliesportius Municipals L’Hospitalet. 

 

En aquests moments Gestions Online està en procés de construcció i s’obre als usuaris dels Poliesportius 

Municipals L’Hospitalet amb una oferta reduïda de serveis que progressivament s’anirà incrementant. 

 

La primera opció que s’obre als usuaris és l’àrea d’usuari. Per gaudir dels serveis oferts en Gestions Online 

cal registrar-se a la seva àrea d’usuari. 
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Àrea d’usuari 
 

Qui pot registrar-se a l’àrea d’usuaris de Gestions Online? 

Qualsevol persona pot registrar-se a l’àrea d’usuaris, la única condició és que no estiguin registrats 

prèviament. Els abonats, els usuaris i les persones que tinguin fitxa oberta en Poliesportius Municipals ja 

estan registrats a l’àrea d’usuaris. 

 

 

Quins són els problemes més habituals en registrar-se o accedir-ne? 

- La persona ja està registrada i no ho recorda. 

- La persona està registrada, però l’adreça electrònica està mal informada o no es recorda la 

contrasenya. 

Si hi ha dubtes o problemes cal contactar amb un dels poliesportius municipals (opció CONTACTE). 

 

 

Com s’accedeix a l’àrea d’usuaris? 

 

 

S’accedeix amb l’opció Accés usuari / registre de la 

pàgina principal si es treballa en format web, i des 

de l’opció del menú si es treballa en format de 

dispositiu mòbil 

 

Usuari: Document d’identitat o adreça electrònica 

Contrasenya 

 
Si hi ha dubtes o problemes cal contactar amb un dels poliesportius 

municipals (opció CONTACTE). 

 

 

Usuaris nous passin per recepció! 

Si ets un usuari nou que t'has registrat des de la Internet la primera vegada que vinguis a un dels 

poliesportius municipals hauràs de passar per la RECEPCIÓ per confirmar les teves dades. 

 

 

https://poliesportius.l-h.cat/contacte.aspx
https://poliesportius.l-h.cat/contacte.aspx
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Com és el procés de registre a l’àrea d’usuari? 

Registrar-se a l’àrea d’usuari de Gestions Online és tan senzill com emplenar el formulari de registre amb 

una sèrie de dades bàsiques de l’usuari. Amb aquest formulari emplenat de forma correcte i enviat a 

Gestions Online ja es pot començar a operar amb Gestions Online. 

 

Si l’usuari vol gaudir d’alguns dels serveis presencials oferts en Gestions Online, la primera vegada que es 

presenti en un dels poliesportius municipals haurà de passar per la recepció per validar i confirmar les 

seves dades. 

    

Anem a detallar quin és el procediment per registrar-se a l’àrea d’usuari. 

 

 

1 Per accedir al formulari de registre de nou 

usuari cal seleccionar l’opció Nou usuari des del 

formulari d’accés a l’àrea d’usuari. 
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2 Al formulari de registre cal emplenar 

obligatòriament els camps marcats amb un 

asterisc “*”, llegir acceptar les condicions que 

figuren a la part inferior del formulari i prémer el 

botó Registrar. 

 

Al formulari es valida que no hi ha altre usuari amb 

el mateix document d’identitat. L’error més 

freqüent és que l’usuari estigui ja registrat i no ho 

recordi. 

 

3 A continuació es presenta un formulari que 

sol·licita el codi de seguretat enviat a l’adreça de 

correu que figura al formulari de registre. Sí el codi 

és correcte, el registre es finalitza i ja es pot accedir 

a l’àrea d’usuari. 

 

4 Si s’accedeix a l’àrea d’usuari amb el nou usuari 

es presenta el formulari Les meves dades. Des 

d’aquest formulari es poden seleccionar les 

opcions bàsiques com: 

• Dades personals (amb canvi de contrasenya) 

• Unitat Familiar 

• Les meves reserves 

• Els meus autoritzats 
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Es poden registrar els membres de la unitat familiar ? 

L’opció Unitat Familiar agilitza el procés de registre dels membre d’una unitat familiar. 

Amb el botó Afegir un nou membre es presenta el formulari de registre d’altres usuaris de la unitat 

familiar.  

Aquest formulari presenta alguns canvis respecte el que s’ha detallat en l’apartat anterior: 

• Document d’identitat i telèfon mòbil no són informacions obligatòries. Aquesta característica està 

pensada pels menors que no tinguin document d’identitat i que normalment seran registrats per 

un dels seus tutors 

• Parentiu és una informació que només figura en aquest Formulari Registre Membre Familiar 

• El Correu electrònic adquireix una altra funcionalitat en el cas de menors sense Document 

d’identitat informat, ja que només es pot accedir a la seva àrea d’usuari amb Correu electrònic que 

normalment serà el mateix que el del tutor. Es pot accedir amb el mateix Correu electrònic a l’àrea 

d’usuaris de diferents usuaris si la contrasenya de cada usuari és diferent 

 

 

Reserves per a tercers: autoritzo a i autoritzats 

Gestions Online permet fer reserves per més d’una persona amb l’ajut de dues característiques: 

• Autoritzo a és l’opció per la qual un usuari autoritza a un altre usuari a fer reserves en nom seu. 

Un exemple sèrie un grup de quatre amics que volen reservar una pista de tennis per fer un partit 

de dobles, Un dels amics podria fer la reserva pels quatre si cadascun d’ells l’ha autoritzat 

• Autoritzats és l’opció que presenta els usuaris que t’han autoritzat a fer reserves en el seu nom. 

Per exemple, els membres de la unitat familiar són autoritzats directament. 
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Reserves d’entrades per a la piscina d’estiu del CEMLHN 
 

Com cada estiu s’obre la piscina exterior del Complex Esportiu Municipal de L’Hospitalet Nord (CEMLHN) 

i enguany Poliesportius Municipals L’Hospitalet posa al servei dels seus usuaris un nou sistema telemàtic 

de reserva i venda d’entrades. L’objectiu d’aquest servei és facilitar que l’usuari pugui planificar amb 

antelació la seva estància a la piscina d’estiu de CEMLHN, evitant així cues i desplaçaments innecessaris. 

 

IMPORTANT ABONATS. Els usuaris que tinguin contractat un abonament únic inicialment podran 

accedir directament a la piscina d’estiu sense tenir que fer reserva dins de l’horari del seu abonament. 

En breu  rebran un comunicat de Poliesportius Municipals de L’H indicant la data a partir de la qual serà 

obligatòria la reserva prèvia per accedir a la piscina d’estiu. 

 

 

Modalitat d’entrada i preus 

Important: 

1. L’adquisició d’una d’entrada per a la piscina d’estiu del CEMLHN sempre implica una reserva, 

només es pot reservar amb antelació des de Gestions Online. 

2. Per poder operar des de Gestions Online cal estar registrat prèviament. 

 

Les entrades de la piscina d’estiu de CEMLHN es divideixen en dos grups, les destinades al públic en 

general i les destinades als usuaris amb abonament únic de Poliesportius Municipals de L’Hospitalet dintre 

de l’horari de l’abonament que tinguin contractat (fora de l’horari de l’abonament caldria adquirir una 

entrada de públic). 

 

A continuació es presenta una taula amb el resum de les 4 modalitats d’entrades existents. 

 

 

 

MODALITAT D’ENTRADA 
HORARI 

JULIOL 

HORARI 

AGOST 
DESTINAT A 

PUBLIC TOT EL DIA (de dilluns a diumenge) 10:00 h-20:00 h 10:00 h-20:00 h Públic en general 

PUBLIC TARDA (de dilluns a divendres) 16:00 h–20:00 h 16:00 h–20:00 h Públic en general 

ABONATS UNIC (de dilluns a diumenge) 

dll, dm, dc i dj 

07:00 h–20:00 h 

Dll, dm, dc i dj 

09:00 h–20:00 h 

Abonaments únics (Total, Matí i Cap Setm.) 

Abon. Matrimoni pensionista de CEMLHN 

Abonament Vespre de CEMLHN 

Abonament Despertador de CEMLHN 

dv, ds, dg 

10:00 h–20:00 h 

dv, ds, dg 

10:00 h–20:00 h 

ABONATS UNIC MATÍ (de dilluns a dijous) 07:00 h–17:15 h 09:00 h–17:15 h Abonament únic Matí 

 

 

A continuació un resum dels preus dels diferents tipus d’entrada. 
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ENTRADA EDAT PREU 

ENTRADA PÚBLIC TOT EL DIA 

Adults (de 15 a 64 anys) 8,00 € 

Infants (de 6 a 14 anys) 5,50 € 

Infants de 0 a 5 anys Gratuïta 

Gent gran (a partir de 65 anys) 5,50 € 

Pensionista 5,50 € 

ENTRADA PÚBLIC TARDA Tots 4,50 € 

ABONATS DINTRE DE L’HORARI DEL SEU ABONAMENT Tots 0,00 € 

 

 

Accés a la piscina d’estiu 

Menors entre 0 i 13 anys 

Per accedir a la piscina tots els menors entre 0 i 13 anys han de venir: 

1. Acompanyats dels seus tutors (segons figura al seu registre a Gestions Online i s’ha comprovat 

per la recepció del poliesportiu). 

2. Acompanyat d’un adult amb les següents condicions: 

a. Cal portar l’autorització dels tutors del menor. El formulari d’autorització es troba a 

l’opció ajuda de Gestions Online (és imprescindible portar també la fotocopia del DNI dels 

tutor que signi l’autorització). 

b. Un adult pot acompanyar com a màxim a 5 menors. 

c. El adult acompanyant i el menor hauran de passar per la recepció on validaran 

l’autorització 

 
 

Menors entre 14 i 17 anys 

S’aplica el mateix protocol que als menors entre 0 i 13 anys amb una excepció. Si el menor porta una 

autorització dels seus tutors per accedir sol a la piscina durant un determinat període. El formulari 

d’autorització es troba a l’opció ajuda de Gestions Online (és imprescindible portar també la fotocopia del 

DNI dels tutor que signi l’autorització). L’autorització ha de ser validada per la recepció del poliesportiu. 

 



 

10 
 

 

Resta d’usuaris 

La resta d’usuaris pot accedir a la piscina passant directament pel control d’accés. Cal recordar que els 

usuaris que s’hagin registrat directament des de Gestions Online hauran de passar per la recepció del 

poliesportiu, per a validar les seves dades, la primera vegada que accedeixin a la instal·lació. 

 

Com reservar i comprar entrades 

Es pot accedir a la funcionalitat de reserva d’entrades de la piscina d’estiu de CEMLHN des de l’opció 

Gestions Online de les webs de Poliesportius Municipals de L’Hospitalet, i seleccionant l’equipament 

CEMLHN des de la pàgina principal de Gestions Online. 

 

 

1 Cal autenticar-se i accedir amb adreça 

de correu electrònic o document 

d’identitat i contrasenya. 

 

2 Es presenten els dies en que es pot fer 

la reserva. Cal seleccionar un dels dies 

amb l’indicador de disponibilitat verd. 
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3 Es presenten les modalitats d’entrada 

disponibles pel dia seleccionat. Cal 

seleccionar una modalitat. 

 

4 Cal indicar el número d’entrades que 

es vol reservar. 

 

5 Cal seleccionar les persones per a les 

que es compra cada tipus d’entrada. Un 

usuari pot reservar pels membres de la 

seva unitat familiar i les persones que 

l’han autoritzat. 

  

El sistema valida la compatibilitat de les 

opcions seleccionades. 
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6 Es presenta el resum de la reserves 

fetes. 

 

7 Es fa el pagament. 
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RESERVA FETA ! Es presenten les 

entrades a l’àrea d’usuari des d’on es poden 

imprimir o descarregar el pdf. 

 

A banda arribarà un correu electrònic amb la 

confirmació de la reserva i un botó amb un enllaç a 

les entrades. 

 

Sempre es poden consultar totes les reserves des de 

l’àrea d’usuari. 

 
  

 

 

 

 


