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PREGUNTES FREQÜENTS CAMPUS D´ALCOI 

 
1. Soci d´Esports  

1.1. Alta de soci 
1.1.1. Com em faig soci d'esports? 
La condició de soci d'esport es tramita en funció del col·lectiu al que pertanys. 
Totes les persones de la comunitat universitària, alumni o assimilats que disposen d'intranet 
poden tramitar l'alta de soci en la intranet. 
L'accés és: 
https://www.upv.es/pls/soalu/est_intranet.Ni_dual?P_IDIOMA=c&p_vista=intranet&p_cua=de
paltsoc 
Els externs a la UPV i familiars de primer grau de PAS i PDI majors de 18 anys tramiten l'alta 
en el despatx d'administració del Servei d’Esports (situat en l'edifici Georgina Blanes). 
1.1.2. Quin és l'horari per a tramitar l'alta de soci? 
De setembre a maig: de dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 i dimarts i dijous de 16.00 a 
18.00. Juny i juliol: de dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 
1.1.3. Quins avantatges tinc per ser soci d'esports? 
La condició de soci ofereix al seu titular els següents beneficis: 
Accés il·limitat al servei de reserva d'instal·lacions esportives. 
Reserva preferent de 24 hores d'antelació respecte a la resta d'usuaris. 
Accés sense taxa als programes En forma i Aula Salut 
Accés preferent a les escoles esportives  
Accés sense taxa als programes de competicions internes. 
1.1.4. Pot ser soci d'esports una persona que no és de la UPV? 
Qualsevol persona pot donar-se d'alta de soci d'esports, encara que no forme part de la 
comunitat universitària abonant la taxa de soci en funció del col·lectiu al que pertanga. 
1.1.5. Com acredite que sóc familiar de primer grau de PAS i PDI? 
L'alta de soci d'esports com a familiar de primer grau de PAS i PDI major de 18 anys s'acredita 
aportant fotocòpies del llibre de família (o document que acredite la convivència), el DNI del 
sol·licitant i el carnet d'UPV del familiar vinculant, en el moment de realitzar l'alta de soci. 
1.1.6. Com acredite que sóc treballador d'una empresa concessionària de la UPV amb jornada 
laboral en el Campus? 
Prèviament hauran de tramitar el carnet UPV a través dels seus responsables en la UPV. 
1.1.7. Quines opcions de pagament tinc per a l'alta de soci d'esports? 
El pagament de la taxa de soci es pot realitzar en efectiu amb rebut bancari, amb domiciliació 
bancària o amb targeta de crèdit. 
1.1.8. L'alta és immediata? 
En el cas de pagament amb domiciliació bancària o pagament amb targeta, l'alta és immediata. 
En el cas del pagament en efectiu amb rebut bancari, l'alta és efectiva l'endemà laboral d'haver 
efectuat el pagament. 
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Però fixa´t en els terminis de validesa de l'alta de soci en cadascun dels períodes ja que perquè 
pugues gaudir des del primer dia del període, l'opció de donar-se d'alta s'obri abans que 
comence el període, però no serà efectiva fins al primer dia del període. 
(Exemple: em done d'alta el 3 de setembre per al primer semestre= alta immediata o l'endemà 
laboral del pagament en el cas de pagament en efectiu. Em done d'alta el 15 de gener per al 
segon semestre= l'alta no és efectiva fins a l'1 de febrer.) 
1.1.9. Quant costa l'alta de soci?  
Les taxes varien en funció del col·lectiu al que pertanys. Pots consultar en la web d'esports 
http://www.upv.es/contenidos/ADA/info/893950normalc.html  
1.1.10. Si em faig soci en un campus, puc fer esport en els altres dos campus de la UPV? 
Els socis poden fer esport en qualsevol dels campus de la UPV independentment del campus al 
que pertanyen. 
 

1.2. Baixa de soci  
1.2.1. Puc sol·licitar la devolució de la taxa de soci? 
Pots sol·licitar la devolució de la taxa de soci en el cas de no haver fet ús de cap dels serveis 
que s'ofereixen en els programes Aula Salut, En Forma, Escoles Esportives, Competicions i 
Reserva d'instal·lacions. 
1.2.2. Fins a quan puc sol·licitar la devolució de les taxes? 
El termini per a sol·licitar la devolució de la taxa de soci d'esports és fins a 30 dies abans de 
finalitzar el període en el qual aquestes donat d'alta. En qualsevol cas, abans del 31 de juliol del 
curs acadèmic. 
1.2.3. Com sol·licite la devolució? 
Pots sol·licitar la devolució de la taxa de soci a través de Polisol·licita. 
1.2.4. Què necessite per a sol·licitar la baixa de soci? 
Has d'adjuntar un document on figure l'ANAVEN del compte de devolució i el titular de la 
mateixa i còpia del NIF del titular del compte. 
 

2. Instal.lacions esportives 
 
2.1. Reserva d´instal.lacions a usuaris 

2.1.1. Qui pot reservar les instal·lacions esportives? 
Pot reservar les instal·lacions esportives qualsevol persona, siga o no de la comunitat 
universitària, per a ús personal amb altres usuaris. 
Les entitats UPV i institucions externes poden reservar instal·lacions per als seus projectes, 
sol·licitant la seua autorització a través de Polisol·licita.  
2.1.2. Quines instal·lacions puc reservar? 
Les instal·lacions que puc reservar són: bàsquet, handbol, futbol sala, pádel, tennis de taula i 
voley. 
2.1.3. On es realitza la reserva? 
Pots realitzar la reserva en el següent enllaç:  
http://www.upv.es/contenidos/ADA/info/896420normalv.html o de forma presencial en el 
pavelló poliesportiu. 
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2.1.4. L'import a abonar per la reserva d'una instal·lació pot variar en funció de la franja 
horària? 
L'import de la instal·lació dependrà si l'ús de la instal·lació es realitza al matí o a la vesprada. 
Es considerarà tarifa de matí fins a les 15h. 
2.1.5. Què és la tarifa de convidat? 
És la tarifa reduïda que possibilita que el soci d'esports puga jugar amb no socis, ja siguen de la 
UPV o externs. 
2.1.6. Si sóc soci, puc jugar en la instal·lació que he reservat amb persones que no siguen 
socis?  
Els socis d'esports tenen dues alternatives de reserva:  

1.- Reserva per a jugar amb altres socis: no porta pagament de tarifa afegida.  
2.- Reserva per a jugar amb persones que no siguen socis: pagament de la tarifa de 
convidat. 

2.1.7. Com realitze el pagament de la tarifa de convidat? 
El pagament de la tarifa de convidat la realitza la persona que haja reservat la pista, mitjançant 
pagament amb targeta en el moment de realitzar la reserva.  
2.1.8. Em poden sancionar si joc amb persones que no són socis i no he pagat la tarifa?  
Si, l'ús indegut de la instal·lació comporta sanció per a l'usuari que ha realitzat la reserva 
d'inhabilitació per a la reserva i retirada de les reserves ja realitzades tal com indica el 
document “sanciones d'ús d'instal·lacions esportives. 
Recorda que pots pagar la tarifa de la instal·lació fins al mateix moment del començament de 
la reserva. 
2.1.9. Amb quant temps d'antelació puc reservar? 
Els socis d'esports poden realitzar la reserva de les instal·lacions amb 8 dies d'antelació, 24 
hores abans que la resta de la comunitat universitària.  
Els membres de la comunitat universitària que no són socis d'esports poden realitzar la reserva 
de les instal·lacions amb 7 dies d'antelació. 
Els usuaris externs que no són socis poden realitzar la reserva de les instal·lacions amb 6 dies 
d'antelació. 
2.1.10. Ser soci em garanteix la reserva d'una instal·lació a una hora i dia concrets?  
No, els socis tenen reserva preferent de 24 hores respecte a la resta d'usuaris. La disponibilitat 
d'instal·lacions s'actualitza en la intranet cada dia a les 9.00 hores.  
2.1.11. Què significa la reserva preferent?  
Significa que els socis poden realitzar la reserva amb 24 hores d'antelació respecte a la resta de 
la comunitat universitària que no és soci d'esports. 
2.1.12. Em poden sancionar si realitze una reserva i no utilitze la instal·lació?  
Si, el fet de reservar una instal·lació i no utilitzar-la, porta implícit la sanció d'inhabilitació per 
a la reserva i anul·lació de les reserves, tal com indica el document “sanciones d'ús 
d'instal·lacions esportives”, excepte si has abonat la tarifa de la instal·lació.  
La sanció és l'anul·lació de les reserves que té l'usuari i la inhabilitació per a la reserva durant 
15 dies, en l'esport en el qual ha sigut sancionat. 
2.1.13. Com demostre que he usat la instal·lació? 
Si tens una reserva, has de validar l'ús de la instal·lació, teclejant el nombre de DNI en la 
pantalla tàctil disponible en la garita del pavelló poliesportiu.  
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Es pot validar l'ús de la instal·lació des de 30’ abans fins a 30’ després de l'hora de 
començament de la reserva per a validar el seu ús. 
2.1.14. Puc anul·lar una reserva? 
Si has fet una reserva i no pots utilitzar-la, pots anul·lar la reserva fins a 24 hores abans de 
l'hora de la reserva.  
En el cas que hages fet algun pagament de tarifa (no socis o soci amb convidats) hauràs de 
sol·licitar el canvi per una altra hora a través de Polisol·licita sempre amb 24 hores d'antelació. 
Els usuaris que per causes majors no puguen anul·lar la pista en el termini establit podran 
sol·licitar mitjançant Polisol·licita, al Servei d´Esports l'anul·lació de la pista, justificant 
degudament la causa.  
2.1.15. Què passa si no puc usar la instal·lació reservada per qüestions meteorològiques o 
altres causes alienes a l'usuari?  
En cas de no poder fer ús de la instal·lació per algun dels següents motius: pluja (només pistes 
pagades), manteniment, avaria o per necessitats del Servei d´Esports, la reserva es pot 
compensar amb una altra reserva en les mateixes condicions o sol·licitar la devolució de la taxa 
de reserva en el cas de reserves pagades, amb les següents condicions: 

1.-la reserva pot compensar-se per una altra en les mateixes condicions, dirigint-te a la 
garita del pavelló poliesportiu en el termini màxim de 48 hores. 
2.-En el cas de reserves pagades, es pot sol·licitar la devolució de la taxa de reserva. 
Has de sol·licitar la seua devolució al Servei d’Esports a través de Polisol·licita. 
3.-Si se sol·licita la compensació d'una pista pagada, per una altra en les mateixes 
condicions i la nova reserva no pot ser utilitzada, solament es podrà sol·licitar una nova 
compensació. 

2.1.16. Existeix la possibilitat del préstec de material esportiu? 
Si, es presten pilotes de joc en els esports d'equip (futbol, bàsquet, handbol, voleibol), 
exclusivament durant el temps d'ús de la instal·lació. 
No es presta material en esports de raqueta. 
2.1.17. Ha d'estar present en la instal·lació la persona que ha realitzat la reserva?  
Necessàriament la persona que realitza la reserva ha d'estar en la instal·lació en el període de 
temps de joc ja que és el responsable de la mateixa.  
Si no pot estar present, existeix l'opció de delegar l'ús de la instal·lació a una altra persona des 
de la intranet. 
2.1.18. Poden demanar-me que m'identifique?  
Si, el personal d'instal·lacions esportives de la UPV realitza revisions contínues en les 
instal·lacions i pot demanar als usuaris d'una instal·lació que s'identifiquen per a comprovar 
que l'ús siga l'adequat.  
2.1.19. Com acredite que he realitzat la reserva?  
Deus portar el tiquet de reserva durant el temps de joc. 
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2.2. Reserva d´instal.lacions esportives a entitats 
2.2.1. Una entitat o institució pot sol·licitar la reserva d'instal·lacions?  
Si, poden sol·licitar la reserva d'instal·lacions per a esdeveniments organitzats per l'entitat a 
través de Polisol·licita  
2.2.2. La reserva d'instal·lacions per a una entitat o institució pot portar algun cost addicional? 
Existeixen dues taxes de reserva a entitat segons l'horari, de matí (fins a les 15.00 h) i de 
vesprada. A més, quan es requerisca personal tècnic especialitzat els preus de la reserva 
s'incrementaran en la quantia que, segons la normativa vigent, haja de percebre el personal 
necessari per a atendre l'ús de l'espai o instal·lació. 
Pots consultar les tarifes de cada instal·lació en: 
http://www.upv.es/contenidos/ADA/info/896420normalv.html  
 

3. Activitats dirigides 
3.1. En Forma 

3.1.1. Quines activitats ofereix el programa En Forma? 
Engloba les activitats de sala encaminades a la Forma Física i el desenvolupament de les 
qualitats físiques bàsiques: musculación, crossfit, step i gap, etc. 
3.1.2. Qui pot accedir a les activitats? 
Poden accedir a les activitats esportives els socis d'esports. 
Consulta el programa en http://www.upv.es/contenidos/ADA/info/705203normalv.html     
3.1.3. He d'inscriure'm als grups d'activitats esportives? 
Hi ha dos tipus d'activitats, les d'accés lliure per a socis, en les quals no necessites inscripció 
prèvia, i les activitats amb inscripció en les quals pots inscriure't en els terminis marcats pel 
Servei d’Esports.  
D'aqueixa forma tindràs plaça reservada en les activitats en les quals estigues inscrit. 
3.1.4. A quantes activitats puc inscriure'm? 
Si eres soci d'esports, pots accedir a tots els grups d'accés lliure sense límit. 
Pots inscriure't en tantes activitats com desitges, condicionat a l'existència de places lliures. 
3.1.5. Poden donar-me de baixa si no assistisc a les sessions amb inscripció? 
Els usuaris que tinguen més d'una falta d'assistència al mes són donats de baixa d'aqueix grup 
d'activitat, i la plaça que genera queda disponible per a un altre usuari. 
3.1.6. Puc inscriure'm una vegada comencen les activitats? 
La inscripció a les activitats es manté sempre oberta, pots inscriure't en qualsevol moment, 
condicionat a l'existència de places lliures. 
3.1.7. Puc assistir a les activitats en els grups sense inscripció? 
Els socis poden assistir a totes les activitats d'accés lliure sense límit d'assistències fins a 
completar l'aforament de la sala. 

3.2. Aula Salut 
3.2.1. Quines activitats ofereix el programa Aula Salut? 
Engloba les activitats de sala denominades gimnàstiques suaus i les modalitats de balls: Ioga, 
Pilates, Balls de Saló, etc. Engloba també les activitats sènior adaptades especialment a 
persones de més de 50 anys. 
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3.2.2. Qui pot accedir a les activitats? 
Poden accedir a les activitats esportives els socis d'esports. 
Consulta el programa en http://www.upv.es/contenidos/ADA/info/705203normalv.html      
3.2.3. He d'inscriure'm als grups d'activitats esportives? 
Hi ha dos tipus d'activitats, les d'accés lliure per a socis, en les quals no necessites inscripció 
prèvia, i les activitats amb inscripció en les quals pots inscriure't en els terminis marcats pel 
Servei d’Esports.  
D'aqueixa forma tindràs plaça reservada en les activitats en les quals estigues inscrit. 
3.2.4. A quantes activitats puc inscriure'm? 
Si eres soci d'esports, pots accedir a tots els grups d'accés lliure sense límit. 
Pots inscriure't en tantes activitats com desitges, condicionat a l'existència de places lliures. 
3.2.5. Poden donar-me de baixa si no assistisc a les sessions amb inscripció? 
Els usuaris que tinguen més d'una falta d'assistència al mes són donats de baixa d'aqueix grup 
d'activitat, i la plaça que genera queda disponible per a un altre usuari, a excepció dels grups de 
pagament en els quals no es dóna de baixa a l'usuari. 
3.2.6. Puc inscriure'm una vegada comencen les activitats? 
La inscripció a les activitats es manté sempre oberta, pots inscriure't en qualsevol moment, 
condicionat a l'existència de places lliures. 
3.2.7. Puc assistir a les activitats en els grups sense inscripció? 
Els socis poden assistir a totes les activitats d'accés lliure sense límit d'assistències fins a 
completar l'aforament de la sala. 
 

3.3. Escoles esportives 
3.3.1. Què són les escoles esportives? 
Les escoles esportives estan encaminades a la iniciació o el perfeccionament de les diferents 
modalitats esportives, com són: tir amb arc, bàsquet, voleibol, futbol sala, etc. 
Pots consultar l'oferta d'escoles esportives en: 
http://www.upv.es/contenidos/ADA/info/705203normalv.html  
3.3.2. Qui pot accedir a les Escoles Esportives? 
Les Escoles Esportives estan obertes als socis d'esports. Per a assistir a una escola esportiva has 
d'inscriure't en els terminis que estableix el Servei d´Esports en la seua programació semestral. 
3.3.3. Quan m'inscric en les escoles esportives? 
El Servei d’Esports marca diversos períodes d'inscripció al llarg de l'any, consulta el programa 
en http://www.upv.es/contenidos/ADA/info/705203normalv.html    
3.3.4. Poden donar-me de baixa si no assistisc a les sessions de les escoles? 
Una vegada inscrit en l'escola esportiva, conserves la plaça fins que finalitza el període en el 
qual aquestes inscrit. 
3.3.5. A quantes escoles esportives puc inscriure'm? 
Pots inscriure't a totes les escoles esportives que desitges, condicionat a l'existència de places 
lliures. 
3.3.6. Què passa si m'inscric en una escola esportiva que no és del meu nivell? 
Algunes escoles esportives poden tenir nivell d'iniciació i perfeccionament, el monitor de 
l'escola determinarà la teua permanència en la mateixa, en funció del teu nivell. 
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4. Competicions al Campus d´Alcoi  
4.1. Lligues i tornejos 

4.1.1. Què són les competicions internes del Campus d'Alcoi? 
Són les competicions que es juguen en el campus entre equips de la pròpia universitat formats 
per socis d'esports o socis de competicions.  
4.1.2. Qui pot participar en les competicions internes del Campus d'Alcoi? 
Poden participar els usuaris que siguen socis d'esports o hagen abonat la taxa de competicions.  
A excepció de les competicions que requerisquen una inscripció externa (com el cas de la mitja 
marató, etc.), en les quals solament poden participar els socis d'esports anuals.  
4.1.3. Què és la taxa de competicions? 
Si no eres soci d'esports, pots abonar la taxa de competicions per a participar exclusivament en 
les lligues i tornejos. A excepció de les competicions que requerisquen una inscripció externa 
(com el cas de la mitja marató, etc.), en les quals solament poden participar els socis d'esports 
anuals  
4.1.4. Els socis d'esports paguen alguna taxa més per participar en les lligues i tornejos? 
No, si ja eres soci d'esports no és necessari abonar cap taxa addicional. 
4.1.5. En què em permet participar la taxa de competicions? 
La taxa de competicions permet participar en tants equips/parelles i esports individuals com 
desitges de la lliga interna o els tornejos. A excepció de les competicions que requerisquen una 
inscripció externa (com el cas de la mitja marató) en les quals solament podràs participar en 
cas de ser soci anual de competicions. 
4.1.6. Com m'inscric en les lligues i tornejos? 
Pots inscriure't en la teua intranet, en el següent enllaç 
https://www.upv.es/pls/soalu/est_intranet.ni_dual?p_idioma=c&p_vista=intranet&p_cua=depi
nscom  
Per als esports d'equip i parella, un component de l'equip fa de capità i inscriu a l'equip i a la 
resta de jugadors. Després cada jugador ha de confirmar la seua participació en aqueix equip en 
la seua intranet. 
4.1.7. Hi ha algun límit de participació en les competicions internes? 
Un jugador pot pertànyer a quants equips, parelles o esports individuals, considere oportú, però 
només pot pertànyer a un equip, parella o esport individual d'un mateix grup. 
4.1.8. En els esports de parella puc canviar jugadors? 
Solament es pot canviar si el gestor de la competició ho autoritza i és per causes justificades. 
En aqueix cas has de posar-te en contacte amb el responsable de la competició. 
4.1.9. Una vegada començada la lliga puc ampliar jugadors de l'equip? 
Si, es poden afegir jugadors fins al dia abans del partit en què es desitge alinear-los, i abans de 
les dues últimes jornades de la lliga regular. 
4.1.10. Com puc donar d'alta a nous jugadors? 
El capità des de la seua intranet, pot donar d'alta a nous jugadors. Una vegada fet açò, els nous 
jugadors han de confirmar en la seua intranet, que desitgen pertànyer a l'equip. 
4.1.11. Com puc donar de baixa a un jugador? 
El propi jugador des de la seua intranet o en l'oficina del Servei d´Esports identificant-se amb 
el seu carnet pot donar-se de baixa. El capità no pot donar de baixa a un jugador. 
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4.1.12. Puc donar de baixa a l'equip? 
Sí, sempre que no haja començat ja la competició. S'ha de notificar de forma oficial, ja siga 
mitjançant Polisol·licita o en l'oficina del Servei d´Esports. 
4.1.13. Puc donar de baixa a l'equip en qualsevol moment de la lliga? 
No, existeixen uns temps mínims exigits per a cada esport. Si és el teu cas, consultar-los al 
responsable de la lliga en la qual aquestes inscrit. 
4.1.14. He d'identificar-me d'alguna forma a l'inici dels partits? 
Si, has d'identificar-te amb el carnet de la UPV, el DNI, el permís de conduir o el passaport, 
tots ells en vigor. No valen fotocòpies o un altre document diferent. 
4.1.15. Quina indumentària he de portar al partit? 
La indumentària ha de ser roba esportiva, podent utilitzar, en aquells esports que així ho 
requerisquen, els complements o proteccions adequats. 
Els equips han d'anar correctament equipats, identificant-se amb numeració diferent els 
diferents components. Pots sol·licitar petos en la garita del pavelló poliesportiu. 
4.1.16. Què ocorre si no dispose de equipación numerada? 
Si el teu equip no disposa de equipación pots sol·licitar petos en la garita del Pavelló 
Poliesportiu. Un representant de l'equip deixa un carnet en dipòsit, que se li retorna en lliurar 
els petos en finalitzar el partit. 
4.1.17. Puc participar en un Play Off en dos equips/parelles diferents? 
Sí, però sempre que no s'enfronten entre sí els equips/parelles, quan així siga has de decidir 
amb que equip jugues i comunicar-ho al gestor de la competició i als seus respectius 
capitans/companys. 
4.1.18. Què ocorre si en un esport individual em classifique per als Play Off en diversos grups? 
Si et classifiques per als Play Off en dos o més grups, solament podràs participar en el grup en 
el qual estigues millor classificat, i si la classificació és similar en dues o més grups tens l'opció 
de triar per quin d'ells vols accedir. 
4.1.19. Com puc ajornar un partit? 
Els partits els pot ajornar el capità de l'equip des de la intranet o en l'oficina del Servei 
d´Esports de forma presencial, requereix un temps mínim d'antelació al partit que has de 
consultar en la normativa específica de la competició en la qual estigues inscrit.  
Pots consultar-la en http://www.upv.es/contenidos/ADA/info/763129normalv.html  
4.1.20. Quants partits puc ajornar? 
Cada lliga té un nombre determinat d'ajornaments per equip, que has de consultar en la 
normativa específica de la competició en la qual estigues inscrit.  
4.1.21. Què ocorre si l'equip (parella o jugador) no es presenta o existeix una alineació 
indeguda? 
Implicarà una sanció administrativa i esportiva. 
4.1.22. Què ocorre si l'equip no es presenta o existeix una alineació indeguda en els Tornejos o 
en un Play Off? 
Implica l'eliminació de l'equip sense possibilitat de jugar més partits d'aquest Play Off, a més 
de sancions esportives i administratives. 
4.1.23. Puc ajornar un partit d'un Torneig o un Play Off? 
No, els Play Off i els Tornejos no existeix la possibilitat d'ajornament. 
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4.1.24. Quin és el tipus de sanció administrativa per als no presentats o les alineacions 
indegudes? 
La sanció administrativa correspon a la impossibilitat d'ús de les instal·lacions esportives 
durant un període de temps definit en la normativa específica de l'esport per a tots els 
integrants de l'equip/parella. 
4.1.25. Quin és el tipus de sanció esportiva que s'imposaria per als no presentats o les 
alineacions indegudes? 
La sanció esportiva implica la pèrdua de punts de la classificació general de la competició en la 
qual es realitze la infracció. La quantitat de punts que es retire s'estableix en la normativa 
específica de la competició. 
4.1.26. Què ocorre si un equip (parella o jugador en esports de raqueta) comet una segona 
sanció per alineació indeguda o no presentat? 
La sanció administrativa correspon a la impossibilitat d'ús de les instal·lacions esportives 
durant un període de temps definit en la normativa específica de l'esport per a tots els 
integrants de l'equip/parella. La sanció esportiva implica l'expulsió de la competició, excepte 
en aquells supòsits que indique la normativa específica de cada esport. 
4.1.27. On puc veure les classificacions i els resultats dels partits? 
Pots veure-les en la intranet, en l'apartat de competicions 
 

4.2. Events 
4.2.1. Quins esdeveniments ofereix el Servei d´Esports? 
Al llarg de l'any el Servei d´Esports ofereix la possibilitat de participar en esdeveniments com 
són: les carreres populars, el Trofeu UPV, el Trofeu de Vés-la UPV, el intercampus, etc. 
4.2.2. Qui pot participar en els esdeveniments? 
Els socis d'esports i en algun esdeveniment en particular també qualsevol membre de la 
comunitat universitària. 
No poden participar les persones externes a la UPV 
4.2.3. Com puc participar? 
Per a participar en els esdeveniments es requereix inscripció prèvia que s'obri 15 dies abans de 
l'esdeveniment. 
4.2.4. Què és el Trofeu UPV? 
El Trofeu UPV és una competició que se celebra el segon dijous de maig en la qual es participa 
en representació del Centre en el qual aquestes cursant estudis (EPSA).  
La inscripció es realitza a través del Servei d´Esports del Campus d'Alcoi. 
Pots conèixer més sobre el Trofeu UPV en http://trofeoupv.blogs.upv.es/   
4.2.5. Què és el trofeu de vés-la UPV? 
És una regata de vela oberta a la participació de tota la comunitat universitària en la qual et 
pots inscriure en la borsa de tripulants. 
4.2.6. Què és el Trofeu Intercampus? 
És la competició que es juga en diferents modalitats esportives representant al campus al que 
pertanys. 
Els equips que representen al Campus d'Alcoi són els equips vencedors de les Lligues Internes 
o de l'últim Torneig celebrat i/o una selecció de campus entre els participants en les escoles 
esportives. 
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5. Seleccions UPV 
5.1. Proves de selecció 

5.1.1. Què són les selecciones UPV? 
Són els esportistes i equips formats per estudiants de la UPV que representen a la universitat en 
els Campionats Autonòmics d'Esport Universitari i en els Campionats d'Espanya Universitaris. 
5.1.2. Qui pot participar? 
Pots representar a la UPV si eres alumne/a de estudis oficials i compleixes els requisits per a 
cada modalitat esportiva. 
Pots consultar els requisits i els criteris de selecció en el següent enllaç: 
http://www.upv.es/entidades/AD/info/941583normalc.html   
5.1.3. He de passar alguna prova per a representar a la UPV? 
Sí, per als esports d'equip has d'inscriure't en la intranet a les proves de selecció que es realitzen 
al setembre. L'enllaç per a la inscripció a les proves de selecció és 
https://www.upv.es/pls/soalu/est_intranet.ni_dual?p_idioma=c&p_vista=intranet&p_cua=depc
onext  
Per als esports individuals, si compleixes els requisits, has d'inscriure't en la intranet. Amb 
posterioritat ens posarem en contacte amb tu per a indicar-te els següents passos a seguir en 
funció de l'esport que es tracte. 
5.1.4. Para pertany a les selecciones UPV cal ser soci d'esports? 
No, per a representar a la UPV no cal ser soci, n'hi ha prou amb ser alumne/a de estudis 
oficials.  
En el Campionat Autonòmic Universitari, per a algunes modalitats es permet també la 
participació de PAS i PDI sense dret a trofeu. 
 

5.2. Participació en campionats 
5.2.1. En quines competicions es participa? 
 La UPV participa en els Campionats Autonòmics d'Esport Universitari (CADU) amb la resta 
d'universitats de la Comunitat Valenciana i en el Campionat d'Espanya Universitari (CEU) amb 
les universitats de tot el territori espanyol. 
5.2.2. Quan entrenen els equips? 
Els entrenaments d'esports d'equip es realitzen entre setmana, a la vesprada, en el Campus de 
Vera (València), amb un horari variable en funció de la modalitat esportiva. 
No hi ha entrenaments per als esports individuals. 
5.2.3. Quan es juga? 
Les competicions de la lliga CADU d'esports d'equip són de novembre a febrer i els partits es 
juguen entre setmana. 
Les competicions de la lliga CADU d'esports individuals té lloc els mesos de febrer i març 
Totes les competicions de Campionats d'Espanya Universitaris són al març, abril i maig. 
5.2.4. Em donen la equipación per a participar? 
En esports per equips et proporcionem la equipación de carrer.  
Per als esports individuals es proporciona la equipación per a participar en els Campionats 
d'Espanya Universitaris i en algunes de les modalitats dels Campionats Autonòmics d'Esport 
Universitari.  
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5.2.5. Puc tenir crèdits de lliure elecció o ECTS per participar? 
Si, per la participació en els campionats oficials universitaris pots obtenir crèdits de lliure 
elecció o ECTS, en funció de la classificació obtinguda. Hauràs de realitzar una acció 
formativa esportiva addicional. 
Pots consultar les accions formatives que ofereix el Servei d´Esports del Campus d'Alcoi en 
http://www.upv.es/contenidos/ADA/info/705205normalv.html   
5.2.6. Com sol·licite els crèdits per participar en els campionats oficials? 
Has de fer-nos arribar la sol·licitud a través de Polisol·licita. 
5.2.7. La participació en les Selecciones UPV puntua per a les ajudes a esportistes de l'any 
següent? 
Representar a la UPV són mèrits puntuables per a sol·licitar les ajudes esportives.  
5.2.8. Si represente a la UPV puc sol·licitar ajudes esportives? 
Representar a la UPV en els Campionats Autonòmics i d'Espanya Universitaris són mèrits 
puntuables per a sol·licitar les ajudes esportives que es convoquen anualment. 
 

5.3. Representació de Campus 
5.3.1. En quines competicions puc participar representant al Campus d'Alcoi? 
Pots representar al Campus d'Alcoi en el Torneig Intercampus i en el Trofeu UPV. Pots 
consultar els esports, criteris de selecció, dates i altra informació en la web i en les oficines del 
Servei d´Esports (Pavelló Poliesportiu).  
5.3.2. Per a pertànyer a la selecció del Campus d'Alcoi cal ser soci d'esports? 
Sí, la majoria dels representants del Campus ixen de les lligues internes i/o pertanyen a les 
escoles esportives. 
5.3.3. Puc obtenir crèdits per participar en competicions representant a la UPV? 
La participació en els campionats oficials universitaris està dotada de crèdits, en funció de la 
classificació obtinguda, pots ampliar la informació en la web del Servei d´Esports en l'apartat 
de normatives. 
 

6. Formació 
6.1. Oferta de formació esportiva 

6.1.1. Què és el programa de formació esportiva? 
És un conjunt d'accions formatives relacionades amb l'activitat física i l'esport obert a la 
comunitat universitària i societat en general. 
Pots trobar monogràfics, jornades i sessions tècniques de diferent durada. A més, pots consultar 
i participar en aquelles accions formatives que s'organitzen en els Campus de Vera (València) 
i/o de Gandia. 
6.1.2. Qui pot inscriure's en el programa de formació esportiva? 
Pot inscriure's qualsevol membre de la comunitat universitària amb preus més avantatjosos i els 
externs. 
6.1.3. On m'inscric? 
Les inscripcions al programa de formació esportiva es realitzen en el Centre de Formació 
Permanent de forma presencial o on line en la web del Servei d’Esports seguint el següent 
enllace http://www.upv.es/contenidos/ada/info/705205normalc.html   
6.1.4. Quan em donen el certificat del curs? 
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Una vegada acabada l'acció formativa, pots descarregar-te el certificat des de la pàgina del 
Centre de Formació Permanent.  
 

6.2. Sol.licitud de crèdits 
6.2.1. Puc obtenir crèdits per realitzar les accions formatives? 
Pots obtenir 1 crèdit ECTS per cada monogràfic i 0.33 ECTS per cada Jornada tècnica. 
6.2.2. Com sol·licite els crèdits de lliure elecció o els ECTS? 
Pots sol·licitar-los a través de Polisol·licita. 
 

7. Alt nivell 
7.1. Ajudes econòmiques 

7.1.1. Existeixen ajudes econòmiques a esportistes en la UPV? 
Si, les ajudes de residència, excel·lència i elite per a esportistes que cursen estudis en la UPV 
7.1.2. Quan es convoquen les ajudes? 
Les ajudes es convoquen al juny de l'any en curs. Pots trobar les convocatòries d'ajudes en 
http://www.upv.es/contenidos/ADA/info/705206normalv.html  
7.1.3. Qui pot demanar les ajudes esportives? 
Poden demanar les ajudes els alumnes matriculats amb anterioritat a l'últim dia de presentació 
de sol·licituds i que mantinguen la condició d'alumne o alumna de primer o segon cicle, grau o 
master oficial en el curs acadèmic que entra, i que complisquen els requisits esportius de les 
ajudes. 
7.1.4. On lliure la sol·licitud d'ajudes a esportistes? 
Les sol·licituds d'ajudes es lliuren en el registre general de la UPV 
7.1.5. En quin format s'ha de presentar la sol·licitud d'ajuda? 
Les sol·licituds d'ajudes s'han de presentar en l'imprès de currículum normalitzat disponible en 
http://www.upv.es/contenidos/ADA/info/705206normalv.html  
7.1.6. Quan sabré si em concedeixen l'ajuda? 
Les convocatòries d'ajudes d'elit, residència i excel·lència a esportistes es resolen a l'octubre. 
Les llistes d'ajudes concedides es publiquen en 
http://www.upv.es/contenidos/ADA/info/705206normalv.html   
7.1.7. He d'acreditar els mèrits que he indicat en la sol·licitud d'ajudes esportives? 
Els mèrits obtinguts per participació en competicions oficials universitàries havent representat 
a la UPV, no és necessari acreditar-los. 
La resta de mèrits, és necessari acreditar-los per l'entitat a la qual corresponga (federació, club, 
etc.) 
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7.2. Suport a l'esportista d'alt nivell 
7.2.1. Què és el programa d'esportistes alt nivell UPV? 
És un programa d'atenció específica a l'esportista d'alt nivell de la UPV per a ajudar-li a 
compaginar la seua pràctica esportiva amb el seu desenvolupament acadèmic. 
7.2.2. Qui pot formar part d'ell? 
Aquells esportistes que durant el curs acadèmic de referència o l'immediatament anterior 
acrediten estar en alguna de les següents situacions: 

• Esportistes universitaris reconeguts com a esportistes de elite de la Universitat 
Politècnica de València (segons resolució de les ajudes de residència, excel·lència esportiva i a 
esportistes de elite, convocades cada curs acadèmic). 

• Esportistes d'elit reconeguts pel Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) 
• Esportistes que siguen en l'actualitat, o hagen sigut l'any anterior, esportistes d'alt 

nivell, de conformitat amb l'establit en el citat Reial decret 971/2007, de 13 de juliol. 
7.2.3. Quins avantatges té ser esportista d'alt nivell UPV? 
T'ajudem a compaginar els estudis amb l'assignació d'un professor tutor en la teua escola, 
exempció d'assistència a classe, ajornament de pràctiques i exàmens, per a acudir a les cites 
esportives, valoració en les convocatòries d'intercanvi acadèmic, etc. 
7.2.4. Com sol·licite ser esportista d'alt nivell UPV? 
Pots sol·licitar ser inclòs en el programa d'esportistes alt nivell UPV a través de Polisol·licita. 
7.2.5. Com sol·licite un ajornament d'examen, canvi de grup, pràctica, etc.? 
Pots sol·licitar ser inclòs en el programa d'esportistes alt nivell UPV a través de Polisol·licita, 
indicant les necessitats que tens. 
7.2.6. Amb quant temps d'antelació he de sol·licitar un ajornament d'examen, canvi de grup, 
pràctica, etc.? 
Ha de fer-nos arribar les teues necessitats com a mínim en un termini de 15 dies hàbils 
anteriors a la data en la qual tingues la necessitat. 
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