
 
 

1 
 

 
 
 
 

Informació per a l'ús  
de les instal·lacions esportives 

 

 

  

Capítol 1.-Usuaris de les instal·lacions 
esportives 

 
 

1.-Usuarios de las instalaciones deportivas 
2.-Tipos de acreditación 

Nom del document: Informació per a l´ús de les instal.lacions esportives 
Versió:V2 
Data de primera publicació: setembre 2014 
Ubicació vàlida:  www.upv.es/deportesalcoy    
Elaborat per: Àrea d’Esports – Campus d´Alcoi 
Modificació V2: 4 de noviembre de 2022 

 

http://www./


 
 

2 
 

L´Àrea d´Esports de la Universitat Politècnica de València a fi de crear un marc on 

s'arrepleguen les directrius d'ús i funcionament de les instal·lacions esportives, elabora 

aquests documents com a eina que regula els criteris d'ús i funcionament i que posem 

en coneixement dels socis d'esports i Comunitat Universitària i el públic en general. 

1. Usuaris de les instal·lacions esportives 

1.1. ELS SOCIS D'ESPORTS 

Són Socis/as d'esports tot el PAS-PDI i alumnat de la UPV i a aquelles persones que 

hagen tramitat l'alta a través de la seua Intranet o en les Oficines de l´Àrea d´Esports. 

Els Socis podran reservar les instal·lacions esportives conforme a la informació per a 

l'ús de les instal·lacions esportives. 

Els socis d'esports poden accedir a les instal·lacions d'ús individual sense tarifa 

addicional. 

1.2. EXTERNS  

Els usuaris externs a la Universitat Politècnica de València que no siguen socis 

d'esports, no podran reservar ni fer ús de les instal·lacions. 

La reserva d'instal·lacions és per a majors de 18 anys. Tots els menors d'edat hauran 

d'anar acompanyats dels seus pares o tutors legals en tot moment. 

1.3. ENTITATS  

Les entitats pròpies de la UPV i entitats externes que tramiten la reserva de les 

instal·lacions esportives per a un esdeveniment o ús concret mitjançant Polisol·licita. 

Tipus d'acreditacions 

Els socis d'esports podran identificar-se amb les següents acreditacions: 

a. Carnet UPV 



 
 

3 
 

b. DNI, Passaport o Permís de conduir. 
 
Qualsevol document que es diposite per a fer ús d'una instal·lació o material esportiu, 

només es retornarà al titular. 
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