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1. En què consisteix el préstec de bicicletes? 

Consisteix a disposar d’una de les bicicletes que el Servei d’Esports ofereix per a préstec 
(amb la intenció d’afavorir l’ús d’un mitjà de transport ràpid i ecològic, al mateix temps que 
es realitza una activitat esportiva amb un benefici per a la salut). 

Ofereix a la comunitat universitària (estudiantat, PAS i PDI) un mitjà de transport gratuït per 
a poder desplaçar-se pel campus o ciutat. 

Préstec sense cap despesa econòmica. 

El Servei d’Esports quan comença el curs publica a la seua pàgina web tots els paràmetres 
que regulen la temporalització del servei de préstec de bicicletes. 

2. Tipus de préstec 

Hi ha quatre opcions distintes d’ús (o préstec) de les bicicletes. 

• Diari 

Quan s’utilitze la bicicleta amb la finalitat de fer exercici físic o bé per a desplaçar-se entre 
els diferents punts del campus universitaris i fora del campus. 

Duració: un dia com a màxim, 24 hores. 

Poden sol·licitar-lo totes les persones que formen part de la comunitat universitària 
(estudiantat, PAS i PDI). 

• Setmanal 

Utilització de la bicicleta durant 7 dies naturals com a màxim, comptadors des del dia en què 
s’arreplega (s’ha de tornar el mateix dia en què es va arreplegar de la setmana següent). 

Poden sol·licitar-lo totes les persones que formen part de la comunitat universitària 
(estudiantat, PAS i PDI) que estiguen inscrites al Servei d'Esports en el moment de la seua 
sol·licitud. 

• Semestral 

Utilització de bicicletes durant un semestre del curs acadèmic. 

Els semestres els marca el calendari acadèmic. La persona que sol·licite una bicicleta un 
semestre l’ha de tornar abans de l’acabament del semestre en què la va sol·licitar. 

Poden sol·licitar-lo totes les persones que formen part de la comunitat universitària 
(estudiantat, PAS i PDI) que disposen de la targeta esportiva en vigor en el Servei d'Esports 
en el moment de la seua sol·licitud. 

• Vacances 

La data d’utilització de bicicletes en aquest període estarà determinada pel Servei d’Esports. 
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Poden sol·licitar-lo totes les persones que formen part de la comunitat universitària 
(estudiantat, PAS i PDI) que disposen de la targeta esportiva en vigor en el Servei d'Esports 
en el moment de la seua sol·licitud. 

3. Com es pot sol·licitar la bicicleta? 

Des de la pàgina personalitzada d’IGLU es pot sol·licitar el préstec d’una bicicleta.  

S’assigna una bicicleta o es dóna l’opció de quedar-vos en llista d’espera. Aquesta llista 
d’espera s’activa segons la data publicada a la pàgina web del Servei d’Esports; i té validesa 
fins a la finalització del segon semestre del curs en vigor, moment quan es procedeix a 
esborrar aquesta llista. 

Durant el període de vacances, segons els requisits i els terminis establerts i publicats pel 
Servei d’Esports, es tornarà a obrir una nova llista d’espera en línia. 

Us informarem, mitjançant el vostre correu electrònic, de l’assignació d’una bicicleta. Hi ha 
72 hores, per adreçar-vos al Servei d’Esports, presentar un document d'identificació vàlid1 i 
signar un document d’entrega d’utilització de la bicicleta, on s’indica la data màxima per a 
tornar-la. 

4. On s’arreplega i es torna la bicicleta? 

Al Servei d’Esports de la Universitat Jaume I de Castelló, a les instal·lacions esportives 
d’Aire Lliure del campus del Riu Sec. 

5. Obligacions de la persona usuària 

La persona usuària es compromet a tornar la bicicleta i el cadenat de seguretat en les 
mateixes condicions en què se li van deixar el dia indicat. 

La devolució de la bicicleta tindrà lloc en la data que s’establisca. 

Quan es determine que els desperfectes, trencaments o pèrdues del material deixat han sigut 
causats per l’ús negligent de l’usuari o usuària, s’aplicarà una sanció que impedirà que dita 
persona es torne a posar en la llista d’espera de bicicletes fins que finalitze el semestre 
següent. 

En cas de no tornar la bicicleta el dia convingut, l’usuari o usuària no podrà tornar a 
sol·licitar-la durant el període d’una setmana per cada dia de retard. 

És obligatori presentar el DNI, carnet de conduir, passaport o carnet de la Universitat Jaume 
I. 

Qualsevol incidència (robatori, desperfecte, etc.) s’ha de comunicar al Servei d’Esports. 

                                                           
1 DNI, carnet de conduir, passaport o carnet universitari 


