Procedemento para dar de alta un abono:
a. Se tes varios meses pendentes por consumir do abono do ano 2020:
1. Procedemento non presencial (recomendado):
a) Haberá que enviar un correo electrónico ao enderezo: info@deportesourense.com,
indicando o número de aboado (se o coñeces), nome, apelidos, DNI, correo electrónico,
un teléfono de contacto e o mes desde o que pretendes comezar a utilizar a instalación
(consideraranse meses completos: xaneiro, febreiro, etc.)
b) Recibirá un correo electrónico cun enlace que lle permitirá xerar unha clave de acceso á
nova plataforma de xestión: https://deportesourense.deporsite.net
c) Co NIF (en formato: 12345678A) e coa clave xerada poderá acceder ao seu espazo
privado, dentro da plataforma, desde o que poderá facer reservas dos espazos e servizos
(piscina 50, piscina 25, actividades dirixidas ou sala fitness), así como pagar recibos.
2. Procedemento presencial:
Haberá de acudir ás oficinas do Consello Municipal de Deportes (Avenida Pardo de Cela, 2)
en horario de atención ao público.
b. Se tiveches abono nalgún momento, aínda que non estivese activo no momento da
declaración do Estado de Alarma:
1. Procedemento non presencial (recomendado):
Haberás de chamar ao teléfono 988370539 para indicarnos un correo electrónico no
que recibirás un enlace que che permitirá establecer unha clave de acceso ao sistema,
e para que nos indiques o tipo de abono que desexas e poder proceder ao seu
pagamento desde a devandita plataforma. (baixo o epígrafe: Recibos)
2. Procedemento presencial:
Haberá de acudir ás oficinas do Consello Municipal de Deportes (Avenida Pardo de
Cela, 2) en horario de atención ao público
c. Se nunca tiveches abono:
1. Procedemento non presencial (recomendado):
Podes darte de alta na web: https://deportesourense.deporsite.net seguindo o manual
de alta na plataforma de xestión web. Deberás recoller a tarxeta de aboado no
Pavillón dos Remedios.
2. Procedemento presencial:
Haberá de acudir ás oficinas do Consello Municipal de Deportes (Avenida Pardo de
Cela, 2) en horario de atención ao público

Para darse de alta na plataforma de xestión web:
1. Introducir nun navegador web a dirección: https://deportesourense.deporsite.net
2. Pulsar no enlace: Regístrate

3. Encher o formulario de inscrición cos datos persoais e aceptar as condicións de contratación
e a política de privacidade.

4. Unha vez creado o perfil será preciso acceder ao sistema utilizando o DNI e o contrasinal
indicados no punto 3.

5. Unha vez dentro da plataforma pode pulsar na icona: Contrato Aboado e indicar o tipo de
abono que lle interesa e pulsar en Continuar. O abono indicado conta o mes en curso

completo, o que deberá valorar para anotarse na data máis conveniente segundo as
necesidades de cada un.Dentro da pantalla: Contratación de abonos, haberá de ler e aceptar
as condicións do contrato e a normativa e pulsar en Continuar.

6. Na pantalla Alta de Abonado indicar a forma de pago (polo de agora só se admite tarxeta de
crédito/débito) e pulsar Pagar, o que o levará á pasarela de pago.

7. Recoller a tarxeta no Pavillón dos Remedios.
8. Para proceder á reserva dos espazos, ver o manual de reserva dos espazos.

