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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Universitat de Girona assumeix la pràctica esportiva i l’adquisició d’hàbits de vida
saludable com a part de la formació dels estudiants i la considera d’interès general per a
qualsevol integrant de la comunitat universitària. En aquest context, atès que la Universitat
de Girona disposa d’unes instal·lacions i infraestructures esportives es fa necessari
l’establiment d’una normativa que en reguli l’ús, en permeti el gaudi i asseguri la conservació
de les mateixes.
DISPOSICIONS GENERALS
1. La present Normativa té com a objecte regular l’ús i gaudi de les instal·lacions esportives
de la Universitat de Girona, sent de compliment obligatori per a tota persona que hi accedeixi.
2. Les instal·lacions esportives es destinaran preferentment a la pràctica de les activitats físicesportives de caràcter, promocional, docent i competitiu, per part de totes les persones que
integren la Comunitat Universitària.
3. 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 comprometin a respectar les normes d’ús, abonar les corresponents taxes i, en
el seu cas, fer efectives les estipulacions acordades en els convenis signats.
4. En els casos que es determinin, les i els menors d’edat podran accedir a les instal·lacions
esportives, sempre que vagin acompanyats o acompanyades pel pare, mare, tutor o persona
degudament autoritzada.
5. Les i els usuaris i el públic han de seguir, en tot moment, les instruccions i indicacions del
personal que presta servei a les instal·lacions esportives.
6. Tots els usuaris tenen dret a rebre un servei de qualitat, a ser puntualment informats de
tot allò que afecti a l’ús de les instal·lacions i a efectuar les queixes i suggeriments que
estimin oportuns.
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TÍTOL I - ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
Article 1 – Dels socis i abonats
1.1 Es poden fer socis del Servei d’Esports els membres de la comunitat universitària de la
UdG: Estudiants, Personal d'administració i serveis, Personal acadèmic i Ex-estudiants socis
de l’associació UdG Alumni per 30 €. També se'n poden fer socis, els familiars directes dels
socis: parella, pares, fills o germans; els ex-estudiants a la Universitat de Girona i els
estudiants d'altres universitats catalanes per 45 €.
1.2 El carnet de soci te validesa per a un curs acadèmic: de l'1 de setembre al 31 d'agost.
1.3 Qualsevol persona major d’edat es pot fer abonat a les instal·lacions esportives. També
poden ser-ho els fills menors d’edat d’un abonat, al seu càrrec. El preu de l’abonament és de
70 € tot el curs, 45 € a partir de l’1 de març de 2020 i 25€ a partir de l’1 de juny.
1.4 El carnet de soci o abonat és personal i intransferible.
Article 2 - Dels preus i taxes
2.1 Els preus i taxes, seran els que oficialment s’aprovin pels òrgans competents de la
Universitat de Girona, per a cadascun dels períodes anuals.
2.2 Quant a l’accés a les instal·lacions es podran distingir, com a mínim, tres tipus de preus,
el de soci, el de membre de la comunitat universitària i el d’usuari extern.
2.3 En esports col·lectius, per a beneficiar-se de la tarifa d’ús de soci o universitària, com a
mínim el 50 % d’esportistes hauran d’acreditar la seva condició.
Article 3 - Dels horaris
3.1 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.
3.2 A més de l’horari general, si cal, es podran establir horaris específics per a les diferents
sales i pistes de joc.
Article 4 - De les reserves de les instal·lacions
4.1 Es considerarà reserva, el dret anticipat d’ocupació d’una instal·lació per qualsevol dels
mitjans habilitats a aquest efecte.
4.2 Els usuaris puntuals podran realitzar una reserva a les oficines del Servei d’Esports o
trucant al 972418060 en l’horari d’obertura de les instal·lacions, d’acord amb els
procediments que s’estableixin i amb una antelació màxima de 6 dies.
4.3 No es podran acumular dos o més reserves consecutives en la mateixa pista pel mateix
usuari o usuària. Aquesta limitació afecta a tots els jugadors que utilitzin la pista.
4.4 Fer una reserva implica l'obligació de fer-ne ús i el compromís de pagament de la pista
a les oficines del Servei d'Esports en el moment de l'entrada, segons la tarifa vigent.
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4.5 Si quan es ve a jugar, l'hora posterior està disponible, podreu ampliar la reserva i jugar
dues hores seguides.
4.6 Passats 15 minuts sense que cap usuari o usuària amb reserva en faci ús, es perdrà el dret
a la mateixa.
4.7 Si per la raó que sigui no és podrà utilitzar una reserva cal anul·lar-la telefònicament,
com a molt tard, 1 hora abans de jugar. Si no allibera la pista es perjudica la resta d'usuaris
que en podrien haver fet ús i s’assumeix un deute amb el Servei d'Esports.
4.8 Les reserves podran ser modificades, previ avís a les persones o entitats afectades, quan
les necessitats de la Universitat de Girona així ho requereixin.
4.9 Així mateix, la Universitat de Girona es reserva el dret al tancament parcial o total de les
instal·lacions esportives quan les necessitats del servei així ho requereixin.
4.10 Quan, en casos excepcionals, per motius meteorològics o de força major, i a criteri de la
direcció del Servei d’Esports, es produeixi la impossibilitat d’utilització de la instal·lació,
l’usuari o usuària tindrà dret al canvi de data.

TÍTOL II - UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
Article 5 - Identificació dels usuaris
5.1 Tota persona haurà de ser identificada amb caràcter previ a l’accés a les instal·lacions en
el punt d’atenció al públic de la zona esportiva del campus de Montilivi.
5.2 Els usuaris, una vegada autoritzats pel personal d’atenció al públic, només podran
utilitzar la pista o sala per a la que tinguin dret d’ús.
Article 6 - Del correcte ús de les instal·lacions esportives
6.1 L’ús de la instal·lació esportiva es limitarà a l’horari i l’espai esportiu prèviament reservat.
6.2 Només es permetrà l’accés i permanència en els espais esportius a esportistes, equip
arbitral i personal tècnic autoritzat. No està permès l’accés de públic als espais esportius.
6.3 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.
6.4 Està prohibit fumar, menjar i entrar begudes en envasos de vidre a tota la zona esportiva
de la Universitat de Girona.
6.5 Està prohibit llençar o depositar qualsevol objecte d’un sol ús fora de les papereres
habilitades a aquest efecte.
6.6 L’ús de les pistes es farà obligatòriament amb roba i calçat adequat a cada modalitat
esportiva. En el camp de futbol 7 els únics tacs permesos són els fixos de goma.
6.7 No es permetrà l’accés d’animals, excepte els Gossos d’Assistència per a Persones amb
Discapacitat.
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6.8 L'ús dels vestidors i armariets està supeditat al temps de realització de l’activitat esportiva
corresponent. Si no és així, el personal del Servei d’Esports està autoritzat a deixar l’armariet
disponible per a la seva utilització.
6.9 El Servei d’Esports no es fa responsable de la pèrdua o furt dels objectes depositats als
vestidors i armariets, ni de les lesions esportives que els jugadors puguin patir.

TÍTOL III – DEL RÈGIM SANCIONADOR
Article 7 - Mesures Disciplinàries
7.1 El personal adscrit al Servei d’Esports vetllarà pel compliment de la present normativa,
podent negar l’accés o expulsar de les instal·lacions a aquelles persones que:
a. Incompleixin les normes indicades.
b. Duguin a terme actes incívics que causin dany i deteriorament als materials i
instal·lacions esportives.
c. Realitzin actes de vandalisme.
d. No respectin a d’altres usuaris, públic, tècnics, arbitres i/o treballadors del servei.
Article 8 -De les faltes
8.1 La comissió de fets constitutius de falta, donarà lloc a les sancions corresponents,
independentment de les que, segons els casos, puguin derivar-se de les responsabilitats civils
o penals.
8.2 Són faltes molt greus:
· Les agressions, insults i ofenses greus, de paraula o de fet, al personal del Servei, als
professors, àrbitres, públic o a la resta d’usuaris.
· Causar amb negligència o mala fe danys greus en les instal·lacions o en el seu
material, així com en el material dels usuaris.
· Manipular digitalment el carnet de soci per tal de fer-ne un ús indegut o realitzar
qualsevol pràctica dirigida a defraudar el pagament de la quota d’inscripció.
· Qualsevol conducta que pugui ser constitutiva de delicte o falta.
8.3 Són faltes greus:
· Causar amb negligència o mala fe danys lleus en les instal·lacions o en el seu material,
així com en el material dels usuaris.
· No respectar les disposicions contingudes a aquesta normativa o les indicacions
escrites que es trobin en les instal·lacions, en el decurs de la seva utilització.
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· Col·laborar en les actuacions de tercers que intentin utilitzar de forma fraudulenta les
instal·lacions.
Article 9 - Sancions
9.1. Per raó de les faltes es poden imposar les següents sancions:
· Privació temporal de l’accés a les instal·lacions.
· Expulsió temporal de les instal·lacions.
· Amonestació.
9.2 Per la comissió de faltes molt greus es podrà imposar la sanció de privació de l’accés a les
instal·lacions per un període de 6 mesos fins a tres cursos sencers.
9.3 Per la comissió de faltes greus es podrà imposar la sanció de privació de l’accés a les
instal·lacions per un període de 15 dies a 6 mesos.
9.4 Es consideren circumstàncies que agreugen la responsabilitat:
· La reincidència.
· El perjudici econòmic causat.
9.5 Hi ha reincidència quan l’autor d’una falta ha estat sancionat en el període d’un any per
un fet de la mateixa o d’anàloga naturalesa al que s’ha de sancionar.
9.6 La sanció s’imposarà en el grau que s’estimi adient, tenint en compte la naturalesa dels
fets, les conseqüències de la infracció i la concurrència de circumstàncies agreujants.
9.7 La responsabilitat disciplinària s’extingeix pel compliment de la sanció o per prescripció
de les faltes o de les sancions.
9.8 Les faltes molt greus prescriuen als tres anys i les greus a l’any. El termini de prescripció
de les faltes comença a comptar el dia en què s’han comès i s’interromp en el moment en què
s’inicia el procediment sancionador i toma a comptar si l’expedient roman paralitzat per
causa no imputable a l’infractor durant més de dos mesos.
Article 10 - Procediment sancionador
10.1 Per a imposar sanció per comissió de faltes molt greus o greus és preceptiva la instrucció
prèvia d’un expedient. Mitjançant decisió motivada, la Direcció podrà establir les mesures
cautelars oportunes.
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10.2 El procediment es podrà iniciar d’ofici o per denúncia dels usuaris o del personal o
col·laboradors del Servei d’Esports a la Direcció del Servei. Després de fer les comprovacions
que consideri necessàries per tal d’aclarir els fets, si s’escau, la Direcció formularà una
proposta de resolució, de la qual es donarà trasllat al presumpte infractor per tal que en el
termini de 15 dies formuli les al·legacions que estimi pertinents. Formulades les al·legacions
o transcorregut el termini previst per fer-les, es donarà trasllat de l’expedient al Vicerectorat
d’Estudiants, el qual resoldrà el que correspongui en el termini d’un mes.
10.3 Contra la resolució del Vicerectorat, es podrà interposar recurs ordinari davant el
Rector.

Aquesta normativa deroga i substitueix la normativa anterior.

Girona, 1 de gener de 2022
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