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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
El Títol Preliminar del nostre Estatut, estableix que és un fi de la Universitat 
d’Alacant “l’accés a l’esport”. 
D’altra banda, l’article 133 estableix que “la Universitat d’Alacant assumeix la 
pràctica esportiva i l’adquisició d’hàbits de vida saludable com a part de la 
formació de l’alumnat i la considera d’interés general per a qualsevol integrant 
de la comunitat universitària” i que “la Universitat establirà mesures per a afavorir 
la pràctica esportiva entre integrants de la comunitat universitària i la 
compatibilitat efectiva amb la formació acadèmica dels seus estudiants. 
En aquest context, és clar i evident que la Universitat d’Alacant disposa d’unes 
instal·lacions i infraestructures esportives al més alt nivell, per la qual cosa es fa 
necessari l’establiment d’una normativa d’ús que permeta el gaudi i conservació 
de les mateixes. 
 
TEXT ARTICULAT 
TÍTOL PRELIMINAR - DISPOSICIONS GENERALS 
Article 1 
Instal·lacions esportives 
1. La present Normativa té com a objecte regular l’ús i gaudi de les instal·lacions 

esportives de la Universitat d’Alacant, sent de compliment obligatori per a tota 
persona que accedisca i use les mateixes. 

2. Les i els usuaris i el públic deuran en tot moment, seguir les instruccions i 
indicacions del personal que presta servei a les instal·lacions esportives. 

 
TÍTOL I - ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
Article 2 
De les i els usuaris 
1. Les instal·lacions esportives es destinaran preferentment a la pràctica de les 

activitats físic-esportives de caràcter docent, promocional i competitiu, per 
part de totes les persones que integren la Comunitat Universitària. 

2. Podran sol·licitar l’ús de les instal·lacions esportives les persones físiques no 
pertanyents a la Comunitat Universitària, així com, altres entitats i institucions 
públiques o privades, sempre que es comprometen a respectar les normes 
d’ús, abonar les corresponents taxes i fer efectives les estipulacions 
acordades en els convenis que se subscriguen. 

3. En els casos que es determinen, les i els menors d’edat podran accedir a les 
instal·lacions esportives, sempre que vagen acompanyats o acompanyades 
per pare o mare, tutor o tutora o persona degudament autoritzada o 
responsable del club. Per a la utilització de les instal·lacions esportives per 
menors d’edat s’exigirà autorització fefaent del pare o mare, tutor o tutora o 
persona degudament autoritzada, o responsable del club. 

Article 3 
dels preus i taxes 
1. Els preus i taxes, seran els que oficialment s’aproven pels òrgans competents 

de la Universitat d’Alacant, per a cadascun dels períodes anuals. 
2. Quant a l’accés a les instal·lacions es distingiran, almenys, dos tipus de taxes, 

les universitàries per a tota persona integrant de la Comunitat Universitària, i 
les no universitàries per a usuaris i usuàries i col·lectius diferents dels 
anteriors. 



Normativa d’ús de les instal·lacions esportives 

2 

 

3. Respecte al preu per instal·lació en esports col·lectius, per a beneficiar-se de 
la tarifa universitària, almenys el 50 % d’esportistes hauran d’acreditar la seua 
condició de pertinença al Col·lectiu Universitari. 

Article 4 
dels horaris 
1. Els horaris d’obertura i tancament de les instal·lacions esportives seran 

públics, podent modificar-se i adaptar-se segons les necessitats de la 
Universitat. 

2. A més de l’horari general, podran establir-se horaris específics per a les 
distintes sales i pistes de joc. 

Article 5 
De les reserves de les instal·lacions 
1. Es considerarà reserva el dret anticipat d’ocupació d’una instal·lació per 

qualsevol dels mitjans habilitats a aquest efecte. 
2. Les reserves podran dur-se a terme a les pròpies instal·lacions esportives, 

per Internet, i per mitjà de sol·licitud a aquest efecte, d’acord amb els 
procediments que s’establisquen. 

3. En tot cas, les reserves autoritzades podran ser modificades, previ avís a les 
entitats o persones afectades, quan les necessitats de la Universitat d’Alacant 
així ho requerisquen. 

4. Així mateix, la Universitat d’Alacant es reserva el dret al tancament parcial o 
total de les instal·lacions esportives quan les necessitats del servei així ho 
requerisquen. 

 
TÍTOL II - UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
Article 6 
Identificació d’usuaris i usuàries 
1. Tota persona usuària haurà de ser identificada amb caràcter previ a l’accés 

a les instal·lacions esportives. 
2. Les persones usuàries, una vegada identificades, només podran utilitzar 

aquella sala o pista esportiva per a la que tinguen autorització. 
3. La Targeta Esportiva Universitària serà personal i intransferible. 
Article 7 
Del correcte ús de les instal·lacions esportives 
1. L’ús de la instal·lació esportiva es limitarà a l’horari i espai esportiu 

prèviament reservat. 
2. Només es permetrà l’accés i permanència en els espais esportius a 

esportistes, equip arbitral i personal tècnic autoritzat que vagen a utilitzar la 
instal·lació. 

3. L’accés de persones usuàries als vestidors haurà de realitzar-se amb una 
antelació màxima de 15 minuts a l’inici de l’activitat esportiva. 

4. L’accés i permanència a les instal·lacions esportives per part d’usuaris o 
usuàries i públic, implicarà un comportament adequat quant a actitud i 
respecte cap al normal desenvolupament de les activitats, al conjunt de les 
instal·lacions i al personal que presta servei a les instal·lacions esportives. 

5. Està prohibit fumar, menjar i entrar begudes en envasos de vidre en la totalitat 
de les instal·lacions esportives. 

6. No està permés l’accés als espais esportius al públic. 
7. L’accés d’esportistes deu realitzar-se per les zones autoritzades. 
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8. Està prohibit tirar o depositar qualsevol objecte d’usar i tirar fora de les 
papereres habilitades a este efecte. 

9. L’ús de les pistes i instal·lacions es farà amb la roba i calçat adequat per a 
cada modalitat esportiva. En els camps de gespa els únics tacs permesos 
són de goma, no recanviables ni d’alumini. 

10. No es permetrà l’accés a animals, excepte el que estableix la Llei 12/2003, 
de 10 d’abril, de la Generalitat, sobre Gossos d’Assistència per a Persones 
amb Discapacitats. 

11. Podran establir-se normes específiques per a l’ús de les distintes sales i 
espais esportius que així ho requerisquen. 

 
TÍTOL III - MESURES DISCIPLINÀRIES 
Article 8  
Mesures Disciplinàries 
1. El personal adscrit a Esports vetlarà pel compliment de la present Normativa, 

podent negar l’accés o expulsar de les instal·lacions a aquelles persones que: 
a. Incomplisquen les normes indicades. 
b. Duguen a terme actes incívics que causen dany i deteriorament als 

materials i instal·lacions esportives. 
c. Realitzen actes de vandalisme. 
d. No respecten a altres usuaris o usuàries, públic i personal d’Esports. 

2. La Universitat d’Alacant, es reserva el dret de dur a terme aquelles mesures 
disciplinàries establides en el seu Estatut i en les Lleis, en els casos que 
procedisquen. 
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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 

GIMNÀS MUSCULACIÓ 

1,5 4 
0 PREU PER 

USUARI /ÀRIA 

120' 

PISCINA 55' 

PÀDEL 90’ 

PISTA ATLETISME 
ROCÒDROM 
ESQUAIX 
TENNIS 
TENNIS TAULA 
VESTIDORS I TAQUILLES 

60’ 

ZONA DE SPA  55’ 

PISCINA 
PISTA D’ATLETISME 

16 30 

 

PREU PER 
CARRER 

60’ 

ROCÒDROM 

PREU PER 
INSTAL·LACIÓ 

PISTA SEMICOBERTA 

1/2 PISTA CENTRAL 

PISTA CENTRAL 
FUTBOL 8 

20 40 

FUTBOL 
HOQUEI 
RUGBI 

35 80 

BÀSQUET EXTERIOR 
VÒLEI PLATJA 

6 20 

SALA AERÒBIC 26 52 

SALA BLAVA 
SALA ESGRIMA 
SALA TATAMI 

18 35 

 

1/2 PISTA CENTRAL 
PÀDEL / TENNIS 
VÒLEI PLATJA  

2 

CÀNON LLUM 60' FUTBOL 8 / PISTA CENTRAL 
PISTA SEMICOBERTA 

7 

FUTBOL / HOQUEI / RUGBI 12 

* 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. 
 

  

http://www.ua.es/es/cultura/ofi.esport/instalaciones/tarjetadepuniv.htm
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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 
TDU 

Familiar1 

Abonament 
trimestral 
piscina 

Bo per 
usos 

1 64 € 

77 € 28 € 15 € 

2 48 € 

3 77 € 

4 42 € 

5 110 € 

--- 66 € 40 € 

6 264 € 

 
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 

http://uaparc.ua.es/va/uaparc.html
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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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ANNEX II - HORARIS 
 

HORARI GENERAL DE LES INSTAL·LACIONS 
 

• OBERTURA INSTAL·LACIONS 
PERÍODE ORDINARI (de setembre a maig) 

Dilluns a divendres 08:00 a 23:00 h  

Dissabtes  09:00 a 21:00 h  

Diumenges i festius segons el calendari laboral de la 
Universitat d’Alacant 

09:00 a 14:00 h  

PERÍODE EXTRAORDINARI (Nadal, Setmana Santa, juny, juliol i agost) 

Nadal  

Dilluns a divendres, de 09:00 a 20:00 h 
Dissabtes i diumenges igual que en període ordinari 
TANCAT: 
-24, 25 i 31 de desembre 
-1 i 6 de gener 

Setmana Santa  

Dilluns a divendres, de 09:00 a 20:00 h 
Dissabtes i diumenges igual que en període ordinari 
TANCAT: 
-Diumenge de Pasqua, Dilluns de Pasqua i Dijous de Santa Faç 

Juny 

Dilluns a divendres, de 08:00 a 22:00 h, Pavelló Cobert 
Dilluns a divendres, de 09:00 a 22:00 h, Instal·lacions Exteriors 
Dissabtes, de 09:00 a 20:00 h 
Diumenges i festius, de 09:00 a 13:30 h 
TANCAT: Dia 24  

Juliol 
Dilluns a divendres, de 09:00 a 22:00 h 
Dissabtes, de 09:00 a 20:00 h 
Diumenges i festius, de 09:00 a 13:30 h 

Agost  TANCAT 

 
HORARIS ESPECÍFICS 

 

• INFORMACIÓ, INSCRIPCIONS I RESERVES 
PERÍODE ORDINARI (de setembre a maig) 

Dilluns a divendres De 09:00 a 14:00 h i de 16:00 a 21:00 h 

PERÍODE EXTRAORDINARI (Nadal, Setmana Santa, juny i juliol) 

Dilluns a divendres 
De 09:00 a 14:00 h i de 16:00 a 20:00 h (en 
períodes atenuats de Nadal i Setmana Santa 
no hi haurà activitat administrativa) 

 

• GIMNÀS DE MUSCULACIÓ 
Instal·lació d’accés puntual 

*PERÍODE ORDINARI (de setembre a maig) 

Dilluns a dijous 08:00 a 22:00 h 

Divendres 10:00 a 22:00 h 

Dissabtes 10:00 a 13:00 h i 17:00 a 20:00 h 

Diumenges i festius 10:00 a 13:00 h 

*PERÍODE EXTRAORDINARI (Nadal, Setmana Santa, juny i juliol) 

En Nadal i Setmana Santa, de dilluns a divendres, segons el calendari laboral de la universitat, de 
09:00 a 20:00 h. Dissabtes, diumenges i festius, igual que en període ordinari. 
Al juny, igual que en període ordinari. 
Al juliol, de dilluns a divendres, de 09:00 a 22:00 h. dissabtes i diumenges igual que en període 
ordinari. 
Els divendres, per neteja, l’obertura serà a partir de les 10:00 h  

*El gimnàs comptarà amb un monitor o monitora en tot el seu horari d’obertura. 
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• PISCINA 
Instal·lació d’accés puntual 

PERÍODE ORDINARI (de setembre a maig) 

Dilluns* a divendres Dissabtes Diumenges i festius 

08:05 a 08:55 h TANCAT TANCAT 

09:00 a 09:55 h 09:05 a 09:55 h 09:05 a 09:55 h 

10:00 a 10:55 h 10:00 a 10:55 h 10:00 a 10:55 h 

11:00 a 11:55 h DESCANS DESCANS 

12:00 a 12:55 h 12:00 a 12:55 h 12:00 a 12:55 h 

13:00 a 13:55 h 13:00 a 13:55 h 13:00 a 13:55 h 

14:00 a 14:55 h 14:00 a 14:55 h 

TANCAT 

15:00 a 15:55 h DESCANS 

16:00 a 16:55 h 16:00 a 16:55 h 

17:00 a 17:55 h 17:00 a 17:55 h 

18:00 a 18:55 h 18:00 a 18:55 h 

19:00 a 19:55 h 19:00 a 19:55 h 

20:00 a 20:55 h 20:00 a 20:55 h 

21:00 a 21:55 h 
TANCAT 

22:00 a 22:50 h 

* Els dilluns, per neteja, obrirà a les 12:00 h 

 
PERÍODE EXTRAORDINARI (Nadal i Setmana Santa) 

Dilluns* a divendres Dissabtes Diumenges i festius 

09:05 a 09:55 h 09:05 a 09:55 h 09:05 a 09:55 h 

10:00 a 10:55 h 10:00 a 10:55 h 10:00 a 10:55 h 

11:00 a 11:55 h DESCANS DESCANS 

12:00 a 12:55 h 12:00 a 12:55 h 12:00 a 12:55 h 

13:00 a 13:55 h 13:00 a 13:55 h 13:00 a 13:55 h 

14:00 a 14:55 h 14:00 a 14:55 h 

TANCAT 

15:00 a 15:55 h DESCANS 

16:00 a 16:55 h 16:00 a 16:55 h 

17:00 a 17:55 h 17:00 a 17:55 h 

18:00 a 18:55 h 18:00 a 18:55 h 

19:00 a 19:55 h 19:00 a 19:55 h 

TANCAT 20:00 a 20:55 h 

* Els dilluns, per neteja, obrirà a les 12:00 h 

 
PERÍODE EXTRAORDINARI (juny) 

Dilluns* a divendres Dissabtes Diumenges i festius 

08:05 a 08:55 h TANCAT TANCAT 

09:00 a 09:55 h 09:05 a 09:55 h 09:05 a 09:55 h 

10:00 a 10:55 h 10:00 a 10:55 h 10:00 a 10:55 h 

11:00 a 11:55 h DESCANS 11:00 a 11:55 h 

12:00 a 12:55 h 12:00 a 12:55 h 12:00 a 12:55 h 

13:00 a 13:55 h 13:00 a 13:55 h 

TANCAT 

14:00 a 14:55 h 14:00 a 14:55 h 

15:00 a 15:55 h DESCANS 

16:00 a 16:55 h 16:00 a 16:55 h 

17:00 a 17:55 h 17:00 a 17:55 h 

18:00 a 18:55 h 18:00 a 18:55 h 

19:00 a 19:55 h 19:00 a 19:55 h 

20:00 a 20:55 h 
TANCAT 

21:00 a 21:55 h 

* Els dilluns, per neteja, obrirà a les 12:00 h 
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PERÍODE EXTRAORDINARI (juliol) 

Dilluns* a divendres Dissabtes Diumenges i festius 

TANCAT 
(por Escola d’Estiu) 

09:05 a 09:55 h 09:05 a 09:55 h 

10:00 a 10:55 h 10:00 a 10:55 h 

DESCANS 11:00 a 11:55 h 

12:00 a 12:55 h 12:00 a 12:55 h 

13:00 a 13:55 h 

TANCAT 

14:00 a 14:55 h 

15:00 a 15:55 h TANCAT 
(per neteja) 16:00 a 16:55 h 

17:00 a 17:55 h 17:00 a 17:55 h 

18:00 a 18:55 h 18:00 a 18:55 h 

19:00 a 19:55 h 19:00 a 19:55 h 

20:00 a 20:55 h 
TANCAT 

21:00 a 21:55 h 

* De dilluns a divendres, per la celebració de l’Escola d’Estiu, obrirà a les 15:00 h 

 

• SPA 
El jacuzzi roman tancat, no es pot fer ús fins a nou avís. La resta de la 
zona spa (dutxes de contrast, pediluvi, sauna de vapor i sauna finlandesa) 
continua en servei. 
Instal·lació d’accés per mitjà de reserva prèvia 

PERÍODE ORDINARI (de setembre a maig) 

Dilluns Dimarts a divendres 

TANCAT 
(por neteja) 

09:00 a 09:55 h 

10:00 a 10:55 h 

11:00 a 11:55 h 

12:00 a 12:55 h 12:00 a 12:55 h 

13:00 a 13:55 h 13:00 a 13:55 h 

14:00 a 14:55 h 14:00 a 14:55 h 

15:00 a 15:55 h 15:00 a 15:55 h 

16:00 a 16:55 h 16:00 a 16:55 h 

17:00 a 17:55 h 17:00 a 17:55 h 

18:00 a 18:55 h 18:00 a 18:55 h 

19:00 a 19:55 h 19:00 a 19:55 h 

20:00 a 20:55 h 20:00 a 20:55 h 

21:00 a 21:55 h 21:00 a 21:55 h 

 
PERÍODE EXTRAORDINARI (Nadal i Setmana Santa) 

Dilluns Dimarts a divendres 

TANCAT 
(por neteja) 

10:00 a 10:55 h 

11:00 a 11:55 h 

12:00 a 12:55 h 12:00 a 12:55 h 

13:00 a 13:55 h 13:00 a 13:55 h 

14:00 a 14:55 h 14:00 a 14:55 h 

15:00 a 15:55 h 15:00 a 15:55 h 

16:00 a 16:55 h 16:00 a 16:55 h 

17:00 a 17:55 h 17:00 a 17:55 h 

18:00 a 18:55 h 18:00 a 18:55 h 

19:00 a 19:55 h 19:00 a 19:55 h 
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PERÍODE EXTRAORDINARI (juny) = període ordinari 

Dilluns Dimarts a divendres 

TANCAT 
(por neteja) 

09:00 a 09:55 h 

10:00 a 10:55 h 

11:00 a 11:55 h 

12:00 a 12:55 h 12:00 a 12:55 h 

13:00 a 13:55 h 13:00 a 13:55 h 

14:00 a 14:55 h 14:00 a 14:55 h 

15:00 a 15:55 h 15:00 a 15:55 h 

16:00 a 16:55 h 16:00 a 16:55 h 

17:00 a 17:55 h 17:00 a 17:55 h 

18:00 a 18:55 h 18:00 a 18:55 h 

19:00 a 19:55 h 19:00 a 19:55 h 

20:00 a 20:55 h 20:00 a 20:55 h 

21:00 a 21:55 h 21:00 a 21:55 h 

 
 

PERÍODE EXTRAORDINARI (juliol) 

Dilluns a divendres 

TANCAT 
(por Escola d’Estiu) 

15:00 a 15:55 h 

16:00 a 16:55 h 

17:00 a 17:55 h 

18:00 a 18:55 h 

19:00 a 19:55 h 

20:00 a 20:55 h 

21:00 a 21:55 h 

 

• PISTA CENTRAL DEL PAVELLÓ 
Instal·lació d’accés per mitjà de reserva prèvia 

PERÍODE ORDINARI (setembre a maig) 

El mateix horari que les Instal·lacions Esportives 

PERÍODE EXTRAORDINARI (Nadal, Setmana Santa, juny i juliol) 

En Nadal, Setmana Santa i juliol, el mateix horari que les Instal·lacions Esportives 

Al juny, el mateix horari que el Pavelló Cobert 

Al juliol, oberta de 15 a 22 h 

 

• ROCÒDROM I TENNIS DE TAULA 
Rocòdrom: Instal·lació d’accés puntual 
Tennis de Taula: Instal·lació d’accés per mitjà de reserva prèvia 

PERÍODE ORDINARI (setembre a maig) 

Dilluns a divendres 08:00 a 22:00 h 

Dissabtes 09:00 a 21:00 h 

Diumenges i festius 09:00 a 14:00 h 

PERÍODE EXTRAORDINARI (Nadal, Setmana Santa, juny i juliol) 

En Nadal, Setmana Santa i juliol, el mateix horari que les Instal·lacions Esportives 

Al juny, el mateix horari que el Pavelló Cobert 
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• TATAMI 
Instal·lació d’accés puntual 

PERÍODE ORDINARI (setembre a maig) 

Dilluns a divendres 08:00 a 22:30 h 

Dissabtes 09:00 a 21:00 h 

Diumenges i festius 09:00 a 14:00 h 

PERÍODE EXTRAORDINARI (juny) 

Dilluns a divendres 08:00 a 21:30 h 

Dissabtes 09:00 a 20:00 h 

Diumenges i festius 09:00 a 13:30 h 

PERÍODE EXTRAORDINARI (Nadal, Setmana Santa i juliol) 

El mateix horari que les Instal·lacions Esportives 

 

• ESQUAIX 
Instal·lació d’accés per mitjà de reserva prèvia 

PERÍODE ORDINARI (setembre a maig) 

Dilluns a divendres 08:00 a 23:00 h 

Dissabtes 09:00 a 21:00 h 

Diumenges i festius 09:00 a 14:00 h 

PERÍODE EXTRAORDINARI (juny) 

Dilluns a divendres 08:00 a 22:00 h 

Dissabtes 09:00 a 20:00 h 

Diumenges i festius 09:00 a 13:00 h 

PERÍODE EXTRAORDINARI (juny) 

Dilluns a divendres 09:00 a 22:00 h 

Dissabtes 09:00 a 20:00 h 

Diumenges i festius 09:00 a 13:00 h 

PERÍODE EXTRAORDINARI (Nadal, Setmana Santa i juliol) 

Dilluns a divendres 09:00 a 20:00 h 

Dissabtes 09:00 a 21:00 h 

Diumenges i festius 09:00 a 14:00 h 
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INSTAL·LACIONS EXTERIORS 
 

• PISTA D’ATLETISME 
Instal·lació d’accés puntual. 
Per normativa federativa, quan haja partits oficials al camp de futbol/rugbi, 
no es podrà utilitzar la pista d’atletisme des de 30 minuts abans del 
començament del partit fins a la seua finalització. 

PERÍODE ORDINARI (setembre a maig) 

Dilluns a divendres 08:30 a 22:00 h 

Dissabtes 09:00 a 20:00 h 

Diumenges i festius 09:00 a 13:30 h 

PERÍODE EXTRAORDINARI (Nadal, Setmana Santa, juny i juliol) 

En Nadal, Setmana Santa i juliol, el mateix horari que les Instal·lacions Esportives 

Al juny, el mateix horari que el Pavelló Cobert 

Dissabtes, de 09:00 a 20:00 h 

Diumenges, de 09:00 a 13:30 h 

 

• BÀSQUET, PISTA SEMICOBERTA, TENNIS I VÒLEI PLATJA 
Instal·lacions d’accés per mitjà de reserva prèvia 

PERÍODE ORDINARI (setembre a maig) 

Dilluns a divendres 09:00 a 22:00 h 

Dissabtes 09:00 a 21:00 h 

Diumenges i festius 09:00 a 14:00 h 

PERÍODE EXTRAORDINARI (Nadal, Setmana Santa, juny i juliol) 

En Nadal, Setmana Santa i juliol, el mateix horari que les Instal·lacions Esportives 

Al juny, el mateix horari que les Instal·lacions Exteriors 

 

• FUTBOL/RUGBI I HOQUEI 
Instal·lacions d’accés per mitjà de reserva prèvia 

PERÍODE ORDINARI (setembre a maig) 

Dilluns a divendres 09:00a 23:00h 

Dissabtes 09:00a 21:00h 

Diumenges i festius 09:00a 14:00h 

PERÍODE EXTRAORDINARI (Nadal, Setmana Santa, juny i juliol) 

En Nadal, Setmana Santa i juliol, el mateix horari que les Instal·lacions Esportives 

Al juny, el mateix horari que les Instal·lacions Exteriors 

  

• PÀDEL 
Instal·lació d’accés per mitjà de reserva prèvia 

PERÍODE ORDINARI (setembre a maig) 

Dilluns a divendres 08:30 a 22:00 h 

Dissabtes 10:00 a 20:30 h 

Diumenges i festius 10:00 a 13:00 h 

PERÍODE EXTRAORDINARI (Nadal, Setmana Santa, juny i juliol) 

En Nadal, Setmana Santa i juliol, el mateix horari que les Instal·lacions Esportives 

Al juny, el mateix horari que les Instal·lacions Exteriors 
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ANNEX III – RESERVES I USOS OCASIONALS 
 
RESERVES ORDINÀRIES 
• Se podrà reservar amb una antelació màxima de quatre dies (96 h). 
• No es podran acumular dos o més reserves consecutives en la mateixa 

instal·lació pel mateix usuari o usuària. 
• No es podran realitzar més de tres reserves a la setmana en la mateixa 

instal·lació pel mateix usuari o usuària. 
• No es faran reserves telefòniques. 
• Passats 15 minuts sense que cap usuari o usuària amb la reserva realitzada 

faça ús de la instal·lació perdrà el dret a la mateixa. 
• En esports col·lectius, 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. 

• Procés de reserva 
1. En internet (targeta de dèbit o crèdit) 

a. Comunitat universitària: a través de UACloud 
(Esports>>Entra>>Reserves). 

b. No universitàries o universitaris: en 
http://www.deportes.ua.es/actividadesweb/. Necessiten estar 
donats d'alta en la base de dades i una clau d'accés. Tots dos 
tràmits es realitzen en la oficina de inscripcions. 

2. En el pavelló poliesportiu (targeta de dèbit o crèdit) 
a. TPV virtual (màquina en l’entrada) 

 
RESERVES PERIÒDIQUES I RESERVES PER A ACTIVITATS PUNTUALS 
• Tindrà la consideració de reserva periòdica la que comprenga un període 

mínim de 4 setmanes. 
• Tindrà la consideració de reserva per a activitats puntuals la relacionada 

amb un període de temps programat i determinat. 
• En la sol·licitud s’haurà de fer constar el dia de la setmana, l'hora, l'activitat i 

el període que comprendrà la reserva. 
• Per a l’aplicació de la tarifa corresponent a la comunitat universitària haurà 

d’acreditar que almenys el 50% d’integrants complix amb dita condició. 
• Si la seua sol·licitud és acceptada, el pagament de la totalitat ha de realitzar-

se per anticipat. 
 
ANUL·LACIÓ DE RESERVES 
• Para poder sol·licitar la devolució o canvi de data d’una reserva, deurà 

comunicar-se abans de les 14 hores del dia anterior a la mateixa. En cas 
contrari, es perdran els drets adquirits sobre la reserva. 

• Quan en casos excepcionals, per motius meteorològics o de força major, i a 
criteri de la Direcció del Servei d’Esports, es produïsca la impossibilitat 
d’utilització de la instal·lació, l’usuari o usuària tindrà dret a la devolució de 
l’import pagat o al canvi de data. 

 
  

http://www.deportes.ua.es/actividadesweb/
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ANNEX IV - NORMES ESPECÍFIQUES D’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS 

ESPORTIVES 
 
La Direcció d'Esports no es fa responsable dels danys que pogueren produir-se 
en els objectes personals. 
 
VESTIDORS I TAQUILLES 

• L'ús dels vestidors i taquilles està supeditat al temps de realització de 
l’activitat esportiva corresponent. Si no és així, el personal d’Esports està 
autoritzat a deixar la taquilla disponible per a la seua utilització. 

• Depenent de les necessitats i disponibilitat, es podrà establir l’ús individual o 
col·lectiu dels vestidors. 

La Direcció d’Esports no es fa responsable de la pèrdua o furt dels objectes 
depositats als vestidors i taquilles. 
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INSTAL·LACIONS INTERIORS 
 
GIMNÀS DE MUSCULACIÓ 

• Està prohibida l’entrada a menors de 18 anys. 

• L’accés es realitzarà per mitjà de targeta. 

• És obligatori l’ús de tovalla. 

• És obligatori deixar en el seu lloc qualsevol element utilitzat. 

• No es permet l’entrada amb bosses esportives o motxilles. 

• No es permet l’entrada amb xancletes. 

• Hi haurà un monitor o monitora durant tot l’horari d’obertura. 
 
 
PISCINA  

• El nombre màxim de persones per carrer durant el bany lliure serà de 6. 
Higiene 

• És obligatòria la dutxa abans de la primera immersió en la piscina. 

• És obligatori l’ús de casquet de bany. 

• És obligatori l’ús de sabatilles de goma, havent d'extremar la precaució al 
perímetre del vas per sòl relliscós. 

• És aconsellable l’ús d’ulleres de natació. 

• No es permet l’accés a la piscina a tota persona vestida de carrer o calçada. 

• No es permet l’entrada al recinte de bosses d’esport ni de material alié al 
bany. 

• No es permet fumar ni consumir aliments o begudes. 

• Està prohibida l’entrada a la piscina a persones que patisquen malalties 
infectocontagioses.  

Altres 

• Queda prohibit l’ús de qualsevol equip alié a la pràctica de la natació en 
superfície (aletes, pales, taules, equip de busseig, balons, etc.), excepte en 
aquelles activitats autoritzades per la Direcció d’Esports. 

• No es permet el bany amb polseres, anells o rellotges per a previndre pèrdues 
o accidents. 

• Es prohibeix l’entrada a menors d’edat, excepte si van acompanyats de son 
pare, mare o tutor o tutora legal. 

• El sentit de la natació durant el bany lliure serà sempre per la dreta del carrer. 
El o la socorrista serà la persona encarregada de vetlar pel correcte compliment 
d’aquestes normes i, en general, aquelles que, encara que no queden reflectides 
en l’anterior relació, ajuden a mantindre la seguretat, la higiene i el bon 
funcionament de la instal·lació. 
L’incompliment de qualsevol d’aquestes normes implicarà la pèrdua del dret al 
bany. 
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SPA: SAUNA, BANY DE VAPOR, HIDROMASSATGE I PEDILUVI BITÈRMIC 

• Està prohibit l’accés a menors de 18 anys. 

• Es obligatori l’ús de banyador. 

• Es obligatori l’ús de sabatilles de goma i tovalles. 

• No es pot accedir amb objectes metàl·lics, ulleres, etc. 

• L'estada màxima serà de 55 minuts. 

• La capacitat màxima serà de 10 persones. 
 
Recomanacions 

• És aconsellable que les sessions tinguen una durada de 10 a 15 minuts. 

• És aconsellable la utilització d'aquests serveis 1 o 2 vegades a la setmana. 

• En cas de sensació d'ofec o mareig, eixir immediatament. 
 
Contraindicacions de la SAUNA i BANY DE VAPOR 

• Hipotensió arterial. 

• Hipertensió arterial. 

• Trastorns nerviosos. 

• Malalties cardiovasculars. 

• Embarassades. 

• Reumatismes crònics. 
 
Contraindicacions del HIDROMASSATGE 

• Infeccions i malaties de la pell. 

• Embarassades. 
Contraindicacions del PEDILUVI BITÈRMIC 

• Infeccions i malaties de la pell. 
 
Jacuzzi (temporalment tancat) 
 
Sauna 

• Abans d’utilitzar-la és obligatori dutxar-se. 

• Es obligatori col·locar la pròpia tovalla baix el lloc d’emplaçament de l’usuari 
o usuària. 

• No és convenient abocar més de dos cassets d’aigua sobre les pedres del 
calefactor consecutivament. 

• Mai deposite cap objecte sobre les pedres del calefactor encara que no estiga 
utilitzant la sauna. 

• El usuari o usuària que faça ús a continuació del servei d’hidromassatge, 
haurà de dutxar-se obligatòriament. 

• Després d’una sauna, haurà de realitzar una dutxa amb aigua a temperatura 
ambient començant pels peus i acabant pel cap. Una vegada sec, es 
recomana reposar de 5 a 10 minuts. 
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Bany de vapor 

• Abans d’utilitzar-ho és obligatori dutxar-se. 

• Es obligatori col·locar la pròpia tovalla baix el lloc d’emplaçament de l’usuari 
o usuària. 

• El usuari o usuària que faça ús a continuació del servici d’hidromassatge, 
haurà de dutxar-se obligatòriament. 

• Després d’un bany de vapor, haurà de realitzar una dutxa amb aigua a 
temperatura ambient començant pels peus i acabant pel cap. Una vegada 
sec, es recomana reposar de 5 a 10 minuts. 

 
Hidromassatge 

• Abans d’entrar és obligatori dutxar-se. 

• No tirar ni aplicar cap tipus de producte mentres s’està en el jacuzzi. 
 
Pediluvi bitèrmic 

• Abans d’entrar és obligatori dutxar-se. 

• No tirar ni aplicar cap tipus de producte mentres s’està en el pediluvi. 
 
El o la socorrista serà l’encarregat de vetlar pel correcte compliment d’aquestes 
normes i, en general, aquelles que, encara que no queden reflectides en l’anterior 
relació, ajuden a mantindre la seguretat, higiene i bon funcionament de la 
instal·lació. 
L’incompliment de qualsevol d’aquestes normes donarà lloc a la pèrdua de la 
utilització de la zona de SPA. 
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BLOC 
És obligatori 

• Realitzar reserva prèvia de la instal·lació. 

• Presentar la llicència federativa corresponent d’esports de muntanya i 
escalada en vigor. 

• Utilitzar la instal·lació amb el material i la indumentària adequada (magnesi, 
peus de gat i roba esportiva). 

• Estar sempre sota la cura d'un adult responsable, en el cas de menors d'edat. 
Està prohibit 

• Modificar les preses i els volums. 

• Desplaçar els matalassos de protecció. 

• Asseure's sobre els matalassos quan hi haja una altra persona escalant.  

• Deixar objectes en els matalassos. 
Altres 

• Llevar-se rellotges, anells, polseres, cadenes, etc. 

• No interposar-se en el trajecte d'altres persones que estiguen escalant. 

• Mantenir buidada la zona de caiguda. 

• Descendir sense saltar sempre que siga possible; en cas contrari, comprovar 
que la zona de caiguda està buidada d'objectes i persones.  
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INSTAL·LACIONS EXTERIORS 
 
FUTBOL, FUTBOL 7, HOQUEI I RUGBI 

• És obligatori accedir al camp de gespa per la zona destinada a aquest efecte.  

• Als camps de gespa els únics tacs permesos són de goma, no recambiables 
ni d'alumini. 

• Els jugadors i jugadores reserves, romandran en el lloc assignat per a ells.  
 
 
PISTA D’ATLETISME 
És obligatori 

• Respectar el següent orde en la utilització dels carrers: 
- Carrer 1: sèries de més de 400 m. 
- Carrers 2 i 3: sèries de menys de 400 m. 
- Carrers 4 i 5: sèries amb tanques. 
- Carrer 6: exclusiva per a la marxa. 
- Carrers 7 i 8: exclusiva per a corredors i llargues distàncies. 

• Senyalitzar el tram del carrer 8 quan es vaja a realitzar un entrenament de 
salt de longitud i triple. En tot cas, serà necessari l’autorització de la Direcció 
d’Esports.  

• Tornar les tanques i el material utilitzat al seu lloc una vegada finalitzat 
l’entrenament. 

• Respectar l’entrenament d’atletes evitant creuaments i parades enmig de la 
pista. 

• Respectar les indicacions del personal d’Esports. 

• Respectar l’horari d’utilització de la pista. 

• No utilitzar sabatilles de claus de més de 6 mm. 

• En la direcció de carrera, deixar la corda a l’esquerra. 

• Utilitzar les mitges llunes de la pista, com a zona de calfament, estirament i 
tècnica de carrera. 

No està permés 

• L’entrada del públic dins de la mateixa. 

• Utilitzar calçat de carrer. 

• Utilitzar-la com a zona de pas, creuant per enmig d’ella. La pista d’atletisme 
és un espai d’entrenament. 

• Jugar a la pilota dins de la pista. 

• Per normativa federativa, quan haja partits oficials Al camp de futbol/rugbi, no 
es podrà utilitzar la pista d’atletisme des de 30 minuts abans del 
començament del partit fins a la seua finalització. 


