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Normativa d’ús del Servei de Fisioteràpia

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La present normativa pretén regular l’ús del Servei de Fisioteràpia pels equips
de la Universitat d’Alacant.
El Servei de Fisioteràpia de la Universitat d’Alacant ha sigut dotat del material
necessari per a tractar les lesions dels alumnes per la pràctica esportiva durant
les competicions oficials en què participe amb la Universitat d’Alacant.
ARTÍCLE 1 - PRESTACIÓ DEL SERVEI
1. El Servei es prestarà als esportistes donats d’alta en la base de dades del
Servei d’Esports i que formen part dels programes següents:
a) Jugadors i jugadores dels equips CADU, durant el període de
competició: bàsquet femení i masculí, handbol femení i masculí, futbol
masculí, futbol 7 femení, futbol sala femení i masculí, rugbi femení i
masculí, i voleibol femení i masculí.
b) Esportistes que representen a la Universitat d’Alacant als Campionats
d’Espanya Universitaris, en el període de 15 dies abans i després de la
competició.
c) Jugadors i jugadores dels equips federats de la Universitat d’Alacant en
competicions oficials, durant el període de competició.
d) Jugadors i jugadores dels equips de la Universitat d’Alacant que
estiguen en el llistat d’esportistes d’alt nivell del Consell Superior
d’Esports, en el llistat d’esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana,
formen part de les seleccions nacionals o autonòmiques o estiguen en el
programa d’esportistes d’alt nivell de la Universitat d’Alacant.
2. L’esportista tindrà accés a un màxim de 6 sessions per temporada, excepte
casos excepcionals, amb l’autorització prèvia la Direcció d’Esports..
3. Amb caràcter general i per a tractaments de llarga duració o reiterats, es
derivarà a l’assegurança escolar o federativa.
ARTÍCLE 2 - RESERVES
1. Per a realitzar la reserva en el Servei de Fisioteràpia s’haurà de presentar
obligatòriament a l’Oficina d’Atenció Esportiva un justificant mèdic que
continga el seu diagnòstic. Estaran exceptuats d’aquest requeriment els
esportistes que estiguen en el llistat d’esportistes d’alt nivell del Consell
Superior d’Esports, en el llistat d’esportistes d’elit de la Comunitat
Valenciana, formen part de les seleccions nacionals o autonòmiques o
estiguen en el programa d’esportistes d’alt nivell de la Universitat d’Alacant.
2. Per a cada sessió al Servei de Fisioteràpia, s’haurà de presentar un bo que
serà expedit pel tècnic de l’Àrea de Competició i Promoció Esportiva. No
s’atendrà cap cita sense la presentació prèvia del bo.
3. És imprescindible sol·licitar cita prèvia al Gabinet de Fisioteràpia. La cita se
sol·licitarà telefònicament, al número que estiga publicat en la pàgina web,
4. El bo és personal i intransferible. Junt amb el bo cal presentar un document
acreditatiu. Per a continuar un tractament s’haurà de tornar a sol·licitar un
nou bo, sent necessària una justificació per part del fisioterapeuta.
5. L’ús del Servei de Fisioteràpia només estarà actiu durant la temporada
oficial de competició.
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6. Per saturació del servei, la Direcció d’Esports podrà limitar o restringir el
Servei de Fisioteràpia.
ARTÍCLE 3 - REGISTRE
1. Tots les i els integrants dels equips de la universitat que utilitzen aquest
servei estaran en una base de dades per al seu registre i control.
2. El registre servirà per a conéixer les i els usuaris del servei i les seues
lesions més freqüents, per al seu estudi i avaluació.
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