
REGLAMENT DEL SERVEI D’ESPORTS 

 

Introducció  

 

El Servei d'Esports pretén donar resposta a les necessitats d'activitat física i esportiva 
dels i les membres de la comunitat universitària.  

El plantejament que es fa vol demostrar la possibilitat de generar un sistema de gestió 
que afavoreixi un rendiment ple i que permeti pal·liar, en la mesura que es pugui, el 
dèficit d'infrastructura existent en l'actualitat. Així mateix vol oferir una gran quantitat 
de serveis esportius, i una alta qualitat en la seva manifestació, amb l'objectiu últim de 
contribuir a la millora de les condicions de vida de tota la comunitat universitària.  

L'adscripció de l'INEFC-Lleida a la Universitat de Lleida serà un fet en un futur pròxim 
i aquesta adscripció no ha de ser un simple acte formal i protocol·lari; sinó que ha de 
manifestar-se en una voluntat de treballar plegats i de fer coses en comú. És per això 
que un dels fets que podria omplir d'una manera clara i satisfactòria aquesta 
col·laboració és la possibilitat de posar en marxa d'una forma conjunta l'esport 
universitari.  

Aquest projecte és possibilista, és un projecte adaptat al moment actual i a la situació de 
partença, però de ben segur que, un cop iniciada la nostra tasca, quedarà engrandit i 
millorat.  

 

REGLAMENT DEL SERVEI D'ESPORTS DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA 
(SES-UdL)  
 
Naturalesa i objectius del servei  
 
Article 1  

L'objectiu fonamental del Servei d'Esports de la Universitat de Lleida (SES-UdL), 
consisteix a contribuir a la possibilitat d'accés a l'activitat física i esportiva de l' 
estudiantat, professorat i personal d'administració i serveis que componen la comunitat 
universitària, amb la promoció en conseqüència, de les competicions esportives, les 
activitats de temps lliure i l'esport recreatiu, i el foment i l'estímul de la investigació 
física i esportiva en constant unió amb els diferents departaments universitaris.  

Article 2  

El SES-UdL es constitueix com una unitat de servei de la Universitat de Lleida, dins 
l'estructura funcional d'aquesta institució. Orgànicament i pressupostàriament, depèn de 
la Universitat i, en l'aspecte tècnic, del director o la directora de l'INEFC-Lleida.  

 

Organització del Servei d'Esports  

Article 3  

La gestió i direcció del SES-UdL s'estructura d'acord amb els òrgans següents:  

a) El coordinador o la coordinadora del Servei d'Esports  



b) El Consell d'Esports  

 

El coordinador o la coordinadora del Servei d'Esports  

Article.4  

El coordinador o la coordinadora és el responsable directe del SES-UdL i en deté la 
representació per delegació del rector o la rectora. Haurà de vetllar pel bon 
funcionament del Servei, tant en l'aspecte tècnic com en l'econòmic i administratiu; 
també haurà de fer que es compleixin i executin els acords del Consell d'Esports i també 
presentarà un informe anual a la Comissió Gestora.  

El rector o la rectora de la UdL nomenarà com a coordinador o coordinadora del Servei 
d'Esports la persona que li hagi estat proposada, de comú acord, un cop escoltat el 
Consell d'Esports, pel vicerector o vicerectora a qui estiguin assignats el Servei i el 
director o la directora de l'INEFC-Lleida.  

 

El Consell d'Esports  

Article 5  

El Consell d'Esports de la Universitat de Lleida constituirà el màxim òrgan decisori 
sobre l'actuació del SES-UdL en el camp de l'activitat física i esportiva. En particular, se 
li assignen les competències següents:  

1. Definir la política esportiva de la Universitat.  

2. Controlar l'actuació del SES-UdL.  

3. Aprovar la normativa de règim intern per al Servei respectant aquest reglament.  

Article 6  

Són membres nats i nates del Consell d'Esports:  

1. El vicerector o la vicerectora de la UdL a qui estigui assignat el Servei d'Esports, 
o la persona en qui delegui, que el presidirà.  

2. El director o la directora de l'INEFC-Lleida, que actuarà com a vicepresident o 
vicepresidenta, o la persona en qui delegui.  

3. Una persona en representació de la Secretaria General de l'Esport.  

4. Una persona en representació de l'Ajuntament de Lleida.  

5. El coordinador o la coordinadora del Servei d'Esports, que actuarà com a 
secretari o secretària. 

A més dels membres nats o nates, integraran el Consell d'Esports:  

1. Una persona representant del personal acadèmic de la Universitat, elegida per la 
Comissió Gestora.  

2. Una persona en representació dels clubs esportius, elegida entre aquests.  

3. Una persona en representació del PAS, elegida per la Comissió Gestora.  

4. Una persona en representació de l'estudiantat, elegida pel Consell de 
l'Estudiantat de la UdL.  



5. Una persona en representació del col·lectiu de tècnics del SES-UdL, elegida pel 
mateix col·lectiu d'acord amb el procediment que en el seu si es determini. 

Aquests i aquestes membres electes ho seran pel període de dos anys.  

Article 7  

El Consell d'Esports de la Universitat de Lleida es reunirà ordinàriament, com a mínim, 
dos cops l'any. La convocatòria la realitzarà el president o la presidenta del Consell.  

El Consell es podrà reunir de forma extraordinària a petició, per escrit, del president, del 
coordinador o la coordinadora del Servei o de quatre membres del Consell. La 
convocatòria anirà a càrrec del president o la presidenta i, en aquest cas, només hi haurà 
un punt de l'ordre del dia; aquesta reunió serà vàlida quan hi hagi prou quòrum de 
membres del Consell. Aquesta convocatòria s'haurà d'efectuar en un termini màxim de 
deu dies a partir de la correcta petició.  

 

Règim econòmic  

Article 8  

Per complir els objectius que té fixats, el Servei d'Esports de la Universitat de Lleida 
(SES-UdL) disposarà dels recursos econòmics generats per la seva pròpia activitat, i 
també per les quantitats assignades per a aquesta finalitat en els pressupostos de la 
Universitat de Lleida.  

Article 9  

La Comissió Gestora de la UdL haurà d'aprovar, a proposta del Consell d'Esports, la 
quota que hauran de satisfer els i les membres de la comunitat universitària que s'acullin 
a les ofertes que presenti el Servei d'Esports.  

Article 10  

El Servei d'Esports podrà gestionar activitats de col·laboració amb persones o entitats 
públiques o privades.  

Article 11  

Les despeses de les activitats i programes efectuats aniran a càrrec dels pressupostos 
assignats a les diferents àrees que siguin sol·licitades i que globalment componen el 
SES-UdL.  

Article 12  

La gestió econòmica del SES-UdL estarà sotmesa al règim general econòmic de la 
Universitat de Lleida.  

 

Principis Directrius del Servei d'Esports  

1. Es vetllarà per rendibilitzar al màxim els recursos que la Universitat de Lleida posi a 
disposició del Servei, per a la consecució de l'objectiu del foment de la pràctica física i 
esportiva en la comunitat universitària.  

2. Es crearan i organitzaran les activitats esportives que es requereixin per portar a 
terme l'objectiu esmentat en el punt anterior amb la col·laboració dels clubs esportius.  



3. Es procurarà oferir la màxima difusió possible de les activitats esportives per 
aconseguir que hi hagi una àmplia participació.  

4. Es facilitarà l'accés a les activitats dels i les membres dels diferents estaments que 
componen la Universitat de Lleida. Així mateix, es garantirà l'organització d'activitats a 
membres de col·lectius específics.  

 

Classificació de les activitats del Servei d'Esports  

En atenció a la demanda esportiva majoritària a la Universitat es preveuen les activitats 
següents:  

1. Activitats dirigides  

Activitats que consisteixen a procurar el manteniment físic dels universitaris i 
universitàries, impartides per tècnics i tècniques especialistes del Servei mateix, o bé per 
membres del professorat o qualsevol altre personal de les entitats col·laboradores.  

2. Pràctica lliure  

Activitats ofertes sota la premissa de procurar l'accés lliure a la pràctica física, a partir 
d'una planificació estrictament personal, encara que es pugui accedir a un possible 
assessorament tècnic totalment voluntari.  

3. Activitats de promoció  

Planificació de campanyes de modalitats esportives innovadores. Fonamentalment 
organitzades d'acord amb altres entitats públiques o privades, com ara són: federacions, 
associacions, clubs, gimnasos, persones físiques, empreses, etc.  

4. Activitats de competició  

a) Organització de campionats interns de cada centre docent.  

b) Organització del Campionat Interuniversitari de Lleida, la culminació del qual 
correspondrà a les ja tradicionals 24 Hores d'Esport Universitari.  

c) Participació en les competicions que en l'àmbit autonòmic i estatal s'organitzin a 
escala universitària. 

 


