
 

 
 
 

NORMAS DE USO DE BENS DE DOMINIO PÚBLICO   
DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA 

 
 
Os bens de dominio público da Universidade da Coruña destinados a cumprir as 
funcións propias desta, veñen sendo obxecto, a cotío, de solicitudes de cesión temporal 
de uso por parte de persoas físicas e xurídicas para a realizar distintas actividades. 
 
Co obxecto básico de proceder á súa regulación e de que, ao propio tempo, supoñan 
un capítulo máis de ingresos económicos, de conformidade co que dispón o artigo 4 da 
Lei 1/2003, do 9 de maio, dos consellos sociais do sistema universitario de Galicia 
(DOG do 30.05.2003), o artigo 3 do Regulamento de organización e funcionamento do 
Consello Social da Universidade da Coruña (DOG do 30.11.2005) e de acordo co  
artigo 24 dos Estatutos da Universidade da Coruña, aprobados polo Decreto da Xunta 
de Galicia 101/2004, do 13 de maio e modificado polo Decreto 194/2007 do 11 de 
outubro establécense as seguintes normas: 
 
 
1.OBXECTO 
 
As presentes normas teñen por finalidade regular a xestión e os prezos aplicables pola 
cesión temporal de uso dos bens da Universidade para a realización de actividades e 
celebración de actos que, en todo caso, deberán aterse ao que dispón o Título 
Preliminar dos Estatutos da Universidade da Coruña. 
 
 
2. AUTORIZACIÓNS DE USO TEMPORAL 
 
O uso temporal das instalacións universitarias estará sometido a autorización previa, 
logo da solicitude por escrito das persoas físicas ou xurídicas que pretendan realizar a 
actividade ou celebrar un acto. 
 
As solicitudes deberán presentarse, polo menos, con 30 días naturais, antes do 
comezo das actividades ou da celebracións de actos. 
 
As solicitudes, segundo modelo que figura como Anexo I, serán dirixidas ao xerente da 
Universidade.  
 
A Xerencia solicitará un informe previo aos/ás decanos/as ou directores/as dos centros, 
cando se tratar de instalacións das facultades e escolas.  
 
A resolución autorizando o uso temporal de instalacións da Universidade 
subordinarase, en todo caso, ás necesidades de docencia, investigación e a aquelas 
propias do funcionamento da Universidade.   
 
Cando a natureza da actividade o aconselle, a UDC requirirá ao solicitante que contrate 
un seguro de responsabilidade civil.  
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3. PREZOS POLO USO DE INSTALACIÓNS  
 
Os prezos polo uso das instalacións establécense nos Anexo II, III e IV destas normas. 
Estes non serán de aplicación cando as actividades ou actos foren organizados 
directamente ou coorganizados pola Universidade. Entenderanse organizados pola 
UDC cando algún membro da comunidade universitaria interveña como promotor ou 
organizador da actividade. Cando existiren convenios de colaboración coa 
Universidade rexerá o disposto nas súas cláusulas.  
 
Excepcionalmente, sempre que  non implique gastos de persoal, limpeza ou vixilancia, 
poderanse autorizar cesións gratuítas de espazos a entidades sen ánimo de lucro para 
organizar eventos que non xeren ingreso ningún para os seus promotores. 
 
Poderán beneficiarse dun desconto do 50% sobre o importe das tarifas das instalacións 
as institucións ou organizacións de interese social  
 
Os prezos establecidos serán satisfeitos con anterioridade ao uso das instalacións. A 
ocupación de medio día considerarase como seis horas continuas. 
 
No caso de exposicións de obras artísticas, o pagamento do prezo poderá ser 
substituído, no suposto de que así se acorde por ambas as partes, pola doazón de 
bens á Universidade. 
 
 
4. GASTOS QUE DEBEN  SATISFACER OS USUARIOS DAS INSTALACIÓNS 
 
Correrá a cargo dos usuarios o pagamento de horas extras ou gratificacións, segundo o 
caso, do persoal cando for preciso para o desenvolvemento da actividade ou acto 
obxecto da petición e os gastos de uso de equipamento previstos nos Anexos II e III. 
 
Naqueles casos en que o pagamento das horas extras ou gratificacións do persoal da 
Universidade sexa por conta desta, no referente ás cantidades que haxa que  
satisfacer, estarase ao que dispón o Convenio colectivo para o persoal laboral e as 
normas de aplicación para o persoal funcionario. 
 
O servizo de tradución simultánea comprenderá o uso das instalacións e dos aparatos 
e correrá a cargo dos usuarios a contratación de tradutores. 
 
Dependendo da actividade, será necesario engadir custos de limpeza. 
 
 
5. DEVOLUCIÓN DO PREZO PAGADO 
 
Procederá a devolución do prezo pagado tan só cando non se puideren utilizar as 
instalacións cedidas por causas imputables á Universidade. 
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6. ACTUALIZACIÓNS  
 
Os anexos I, II, III e IV serán susceptibles de actualización ou adaptación pola Xerencia 
en función da creación de novas infraestruturas, dotación de novo equipamento ou por 
cambios na tramitación de procedementos económicos. Así mesmo, os prezos que 
neles se conteñen revisaranse anualmente en función da evolución do IPC. 
 
 
7. RÉXIME TRANSITORIO 
 
Nas autorizacións de uso dos bens da Universidade da Coruña, concedidas con 
anterioridade á aprobación destas normas estarase ás condicións establecidas na súa 
concesión.  
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ANEXO I 
 
 

SOLICITUDE DE USO DE BENS DE DOMINIO PÚBLICO 
 

Apelidos e nome / Denominación social 

 

NIF/CIF  

Enderezo  

Localidade  Provincia  CP  
 

 
Teléfono  Fax  Correo electrónico  

SOLICITO o uso temporal das seguintes instalacións (1) 

 

Datas  

Horario  

Actividade  

 
Persoal necesario 

 Auxiliar de servizos  Días  N.0 de horas  

 Técnico de son  Días  N.0 de horas  

 
Equipamento que precisa 

 Canón de vídeo   Ordenador de mesa 

 Ordenador portátil  Pantalla 

 
Recursos audiovisuais: 

 Tradución simultánea  Videoconferencia 

 Gravación imaxe  Gravación son 

 
,  de  20 

 
Asdo.:  
 
 
 
 
 
 
 
Sr. Xerente da Universidade da Coruña 
(1)(Paraninfo, salón de actos e similares, aulas, espazos para exposicións, polideportivo...) 
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ANEXO II 
 
 

 
PREZOS POLO USO DAS INSTALACIÓNS 

 
 POR DÍA POR ½ DÍA 
Paraninfo – Reitoría (require a presenza de persoal da UDC) 1.480 € 740 €
Sala de xuntas, comisións – Reitoría 340 € 170 €
Sala do Consello de Goberno – Reitoría 460 € 230 €
Sala de Prensa 460 € 230 €
Salón de actos, aula magna e similares 1.030 € 515 €
Aulas grandes, máis de 200 postos 800 € 400 €
Aulas medianas 100-200 postos 570 € 285 €
Aulas pequenas, menos de 100 postos 340 € 170 €
*Aula de informática (28 postos) 1.370 € 685 €
Gravacións en espazos  680 € 340 €
Espazos para exposicións de obra artística 2,90 € / m2

Cuarto en uso individual 60 €
Cuarto en uso dobre 

 
100 €

*Require obrigatoriamente a contratación dun técnico da UDC para a configuación dos equipos. 

 
 
 
GASTOS DE PERSOAL 
 

 Luns a venres Sábados, domingos, festivos e 
nocturno 

Persoal de apoio 36,62 € 52,90 €
Técnico 40,69 € 61,03 €

 
 
CUSTO DO EQUIPAMENTO 
 

 POR DÍA POR ½ DÍA 
Tradución simultánea 680 € 340 €
* Videoconferencia 680 € 340 €

*Require obrigatoriamente a contratación dun técnico da UDC para a configuración dos equipos. No caso de videoconferencia por 

RDSI engadirase o custo da chamada telefónica 

 
 

 Estes prezos inclúen o IVE, a limpeza e todos os servizos básicos das 
instalacións. 

  



    Área de Deportes 
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ANEXO III 

 

 
PREZOS POLO USO DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS 

 

INSTALACIÓNS  
COMUNIDADE 

UNIVERSITARIA 
Con abono deporte 

COMUNIDADE NON 
UNIVERSITARIA 

1/3 do Pavillón Gratis  19 €/hora Pavillón de 
Deportes Pavillón enteiro Gratis  38 €/hora 

Pista de Bádminton  1/9 pavillón Gratis  8 €/hora 
Salas multiusos Gratis  22 €/hora 

Tatami Gratis  22 €/hora 
Cuadrimestre 30 €  Sala de 

musculación Anual 55 €  
Pista polideportiva exterior Gratis  19 €/hora 

Pista de tenis  Gratis  8 €/hora 
1 sesión Gratis 2,50 € 

Bono 10 sesións Gratis 15 € Pista de 
Atletismo 
(Elviña) Pista enteira 

Só eventos  
competicións 

autorizados. Gratis 
70 €/hora 

Campo de fútbol/rugby de herba 
natural  

Gratis  70 €/hora 

½ campo de fútbol 7 herba 
natural 

Gratis   40 €/hora 

Rocódromo escalada (Pavillón 
Elviña) 

Gratis 
4 € sesión  

Bono 10 sesións 22 € 
Uso completo 38 €/hora 

Aula da Área de Deportes Gratis 20 €/hora 

 
 

 Prezos  IVE incluído. 
 Engadiranse os custos de persoal por apertura fóra dos horarios habituais. 
 Dependendo do evento, será necesario engadir custos de persoal de limpeza. 
 A autorización para o uso das instalacións estará supeditada aos horarios 

docentes e de actividades propias á Área de Deportes. 
 
 
 
 
Material incluído dentro do aluguer das instalacións deportivas: 
 
Porterías de fútbol, fútbol 7, fútbol sala, balonmán, canastras interiores e exteriores, 
postes e redes de voleibol, bádminton, tenis, colchonetas protectoras de rocódromo, 
mesas e rede de tenis de mesa. 
Pista de atletismo: uso de pista e fosos de lonxitude (contrarect), triple, lanzamento, 
peso exterior. 



    Área de Deportes 
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ANEXO III 
 
 
 
 

 
PREZOS POR USO DE MATERIAL DEPORTIVO 

 

MATERIAL 
 COMUNIDADE NON 

UNIVERSITARIA 

Equipo completo salto altura 20 €/sesión 
Equipo completo salto pértega 30 €/sesión 
Vallas atletismo (con carro) 10 vallas/ 15 €/sesión 
Xogo obstáculos atletismo e ría 18 €/sesión 
Gaiola lanzamentos 20 €/sesión 
Tacos saída 2,50 €/unid./ sesión 
Marcador manual atletismo, contavoltas 4 €/sesión 
Foso salto lonxitude con táboa de batida 
(recta principal) 

20 €/sesión 

Círculo lanzamento peso (campo 
céspede) 

20 €/sesión 

Parapetos con trípode (tiro con arco) 10 €/sesión 
Tatami desmontable completo 30 €/día 
Mesas tenis mesa 6 €/sesión 
Marcador electrónico (pavillón) 15 €/día 
Máquina de lanzamento de bateo 
(béisbol) 

30 €/sesión 

 
 
 



    Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física 
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ANEXO IV 
 

TARIFAS DE ESPAZOS DOCENTES E INVESTIGADORES FÍSICO-DEPORTIVOS DA 
FCCDEF PARA ENTIDADES ALLEAS Á UDC 

 
Instalacións 

 

Actividades regulares ou 
puntuais 

(Luns a venres) 

Actividades fin de semana e 
festivos 

(cursos/eventos/competicións 
autorizadas) 

Usos Múltiples 20 € / hora 20€ /hora 
Piscina 6 € / hora / rúa 10 € /hora/rúa 

Tatami / Sala de Danza 18 € / hora 18 € /hora 
Pavillón I 24 € / hora 24 € /hora 
Pavillón II 20 € / hora 20 € /hora 

*Pistas de Atletismo 70 € / hora. 70 € /hora 
*Campo de Herba 

Artificial 
40 € / hora 40 € /hora 

* Só actividades puntuais 
 
 Prezos IVE incluído. 
 Solicitude previa ao Servizo de Patrimonio, Inventario e X.Económica e 

autorización da Facultade. 
 A utilización destes espazos estará supeditada ao Regulamento de uso de 

instalacións da Facultade. 
 As actividades regulares son as que se realizan habitualmente, de luns a venres, 

en horario de tarde, e sempre fóra das necesidades docentes e de investigación. 
 As actividades puntuais son as que se realizan ocasionalmente (4 horas/semana), 

de luns a venres, en horario de tarde, e sempre fóra das necesidades docentes e 
de investigación. 

 As actividades de fin de semana e festivos poderanse realizar das 9.00 h. ás 20.00 
h. 

 A estes prezos haberá que engadirlle os gastos derivados de persoal, vixilancia e 
control, limpeza, e/ou socorrista, se for o caso. 

 Cando as actividades sexan organizadas por federacións deportivas para 
actividades puntuais os prezos das instalacións reduciranse nun 50%. 

 

CAMPUS DEPORTIVOS 

Instalacións 0.50 € / usuario / hora / instalación 
Piscina 1,00 € / usuario / hora  

 
 Prezos IVE non incluído. 
 O uso en fin de semana, festivos e durante o mes de agosto obriga ao solicitante a 

reforzar o servizo de vixilancia e o de limpeza das instalacións. 
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