Normativa d’ús de les instal·lacions esportives

ANNEXOS
ANNEX I – PREUS I TAXES
Entrada en vigor, 01/01/19.

INSTAL·LACIONS
INSTAL·LACIÓ

€
UNIVERSITARIS / ÀRIES*

€
NO UNIVERSITARIS /
ÀRIES

€
ABONATS/DES
(TDU)

OBSERVACIONS**

TEMPS
D’ÚS

120'

GIMNÀS MUSCULACIÓ
PISCINA

55'

PÀDEL

90’

PISTA ATLETISME
ROCÒDROM
ESQUAIX
TENNIS
TENNIS TAULA
VESTIDORS I TAQUILLES

1,5

4

0

PREU PER
USUARI /ÀRIA

55’

ZONA DE SPA

PREU PER
CARRER

PISCINA
PISTA D’ATLETISME
ROCÒDROM

60’

16

30

PISTA CENTRAL
FUTBOL 8

20

40

FUTBOL
HOQUEI
RUGBI

35

80

6

20

SALA AERÒBIC

26

52

SALA BLAVA
SALA ESGRIMA
SALA TATAMI

18

35

PISTA SEMICOBERTA
1/
2

PISTA CENTRAL

BÀSQUET EXTERIOR
VÒLEI PLATJA

PREU PER
INSTAL·LACIÓ

60’

1/
2

PISTA CENTRAL
PÀDEL / TENNIS
VÒLEI PLATJA

2

FUTBOL 8 / PISTA CENTRAL
PISTA SEMICOBERTA

7

CÀNON LLUM

60'

12

FUTBOL / HOQUEI / RUGBI

* Universitaris/àries. Es consideren usuàries i usuaris universitaris les persones incloses en les categories
1, 2 i 3 de la Targeta Esportiva Universitària i les i els discapacitats universitaris.
Només als efectes d’accés puntual (1,5 €), també tindran tal consideració els seus cònjuges i fills o filles
(les i els menors d’edat hauran de vindre acompanyats per son pare/mare, tutor/a o persona degudament
autoritzada, i no se’ls podrà expedir la TDU).
** Preu en esports i sales col·lectives. Per a beneficiar-se de la tarifa universitària, almenys el 50%
d’esportistes hauran d’acreditar la seua condició de pertinença a la comunitat universitària.
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Bonificacions i descomptes
A) Les sol·licituds d'instal·lacions esportives que realitzen les empreses relacionades amb el parc
científic (http://uaparc.ua.es/va/uaparc.html) es realitzaran a través del mateix i mai com a
empreses a nivell particular. Se aplicaran les següents tarifes:
EMPRESES INSTAL·LADES:
a. Per a activitats que no reporten ingressos se aplicarà un descompte del 75% de la tarifa
no universitària
b. Per a activitats que reporten ingressos se aplicarà un descompte del 50% de la tarifa
no universitària
c. En tots dos casos el 100% de les despeses extres
EMPRESES ASSOCIADES:
d. Si la seua activitat no els reporta ingressos se aplicarà un descompte del 50% de la
tarifa no universitària
e. Si la seua activitat els reporta ingressos se aplicarà un descompte del 25% de la tarifa
no universitària
f. En tots dos casos el 100% de les despeses extres
B) A les entitats o associacions sense ànim de lucre i en els convenis de la Universitat que així
es reflectisca, se'ls aplicarà la tarifa universitària sempre que la reserva d'instal·lacions siga per
a la promoció de l'activitat física o la formació de les persones.
C) A la resta d'empreses o persones físiques que realitzen reserves periòdiques superiors a 3
hores se'ls aplicarà un descompte del 25% de la tarifa no universitària.

ABONAMENTS

Categoria

TDU
Titular

1

64 €

2

48 €

3

77 €

4

42 €

5

110 €

6

264 €

TDU
Familiar1

Abonament
trimestral
piscina

Bo per
usos

77 €

28 €

15 €

---

66 €

40 €

CATEGORIA 1:
a) Alumnat de grau, màster i doctorat de titulacions caràcter oficial i amb validesa en tot el
territori nacional impartits per la Universitat d’Alacant i la UMH, adaptades a l’Espai Europeu
d’Educació Superior.
b) Alumnat de títols propis de la Universitat d’Alacant i de la UMH.
c) L’alumnat del Seminari d’Orientació per a l’Accés a majors de 25 anys de la Universitat
d’Alacant.
d) Alumnat matriculat en la UA o en la UMH, acollit a algun dels programes de mobilitat vigents
(Erasmus, Sòcrates, Sèneca, Projecte de Cooperació amb el Magrib, l’Havana, etc.).
e) Alumnat matriculat en cursos d’espanyol per a estrangers/es del Centre Superior d’Idiomes
de la UA.
1

Tindran la consideració de familiar totes i tots els integrants del llibre de família del titular, i aquells que acrediten la
vinculació familiar per mitjà de documents oficials. Solament aplicable a la comunitat universitària de la UA
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CATEGORIA 2:
a) Alumnat matriculat (6 mesos o menys) en la UA, acollit a algun dels programes de mobilitat
vigents (Erasmus, Sòcrates, Sèneca, Projecte de Cooperació amb el Magrib, l’Havana, etc.).
b) Alumnat matriculat (6 mesos o menys) en cursos d’espanyol per a estrangers/es del Centre
Superior d’Idiomes de la UA
CATEGORIA 3:
a) Personal d’Administració i Serveis en actiu de la UA i de la UMH, en excedència i jubilat/da
només de la UA.
b) Personal Docent i Investigador en actiu de la UA o la UMH, en excedència i jubilat/da només
de la UA.
c) Becaris/àries nomenats per la UA o la UMH, la beca de la qual procedisca de les dites
universitats, o de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana o del Ministeri
d’Educació i Ciència.
d) Alumnat de títols propis de postgrau i especialització de la UA (màster, expert i
especialització).
e) Personal de la Fundació General de la UA.
f) Personal del Centre Superior d’Idiomes de la UA.
g) Personal del Taller Digital de la UA.
h) Personal de la Fundació del Parc Científic d'Alacant, i d’empreses i entitats vinculades.
i) Personal en projectes d’investigació de la UA.
CATEGORIA 4:
a) Components dels equips federats i universitaris de la UA.
b) Monitors/es i entrenadors/es dels distints equips i seccions esportives de la UA.
c) Discapacitats/des universitaris/àries (que pertanguen als col·lectius descrits en les
categories 1 a 3).
CATEGORIA 5:
a) Socis i sòcies d’Alumni UA.
b) Altres becaris i becàries de la UA.
c) Professorat d’Instituts d’Educació Secundària d’Alacant i província que hagen subscrit
conveni amb la UA.
d) Els conductors i conductores d’autobusos que tinguen com a comesa principal la línia amb
la Universitat d’Alacant.
e) Alumnat de cursos organitzats i impartits per la UA, amb una duració igual o superior a 200
hores.
f) No universitaris i universitàries que pertanguen a la plantilla de l’OFUA (Orquestra
Filharmònica de la Universitat d’Alacant).
g) Treballadors i treballadores d’institucions o empreses que han subscrit acord amb el Servei
d’Esports (Policia local, nacional, aeroport d’Alacant, personal de bombers, guàrdia civil,
centre penitenciari, etc.).
h) Treballadors i treballadores de les empreses concessionàries d’obres, subministraments i
serveis de la Universitat d’Alacant que exercisquen la seua funció en el campus de la
Universitat d’Alacant.
i) Discapacitades i discapacitats no universitaris.
j) Treballadors i treballadores de les empreses que patrocinen, en el curs actual, al Club
Esportiu Universitat d’Alacant.
k) Personal d'empreses, entitats o clubs que signen conveni amb la UA, en el qual es tipifique
l'ús de les instal·lacions esportives.
CATEGORIA 6:
a) Qualsevol persona no inclosa en les categories anteriors.
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