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CREACIÓ DE LA DISTINCIÓ D’ESPORTISTA D’HONOR
DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

(Aprovada pel Consell de Govern en la sessió de 25 de
setembre de 2014)

PREÀMBUL
Des de l’any 2006 el Servei d’Esports ha atorgat la dis-
tinció d’Esportista d’Honor de la Universitat Politècnica de
València a personalitats destacades del món de l’esport,
com ara Abel Antón, Javier Gómez Noya, Marc Coma, Isa-
bel Fernández, Juan Mata, Víctor Claver, Sugoi Uriarte i
Jesús Calleja.

Per tant, és necessària la formalització d’aquest costum a
fi de donar-hi la rellevància oportuna i, així mateix, tenint
en compte la regulació que dels honors i les distincions
realitzen els Estatuts de la Universitat Politècnica de Va-
lència que, en l’article 12-2, habilita el Consell de Govern
per a la regulació d’altres honors i distincions.

Per tot això, el Consell de Govern

ACORDA
1. S’institueix la distinció Esportista d’Honor de la Uni-

versitat Politècnica de València amb l’objecte d’ator-
gar testimoniatge públic de reconeixement a la la-
bor esportiva de persones, organismes, institucions
públiques i entitats privades, que han contribuït, de
manera notòria, al foment de la pràctica esportiva
i a la promoció i el desenvolupament de l’esport, i
que a més destaquen pels mèrits humanístics rela-
cionats amb l’esport i la seua contribució als valors
educatius i formatius de l’esport en l’àmbit universi-
tari, esperit solidari, dedicació, integració, treball en
equip, superació, igualtat i respecte.

2. Aquesta distinció té un caràcter merament honorífic
i no suposa, de cap de les maneres, cap contrapres-
tació econòmica.

3. La proposta de concessió de la distinció Esportista
d’Honor de la Universitat Politècnica de València la
realitza el vicerectorat amb competències en esport.
El rector, prenent en consideració les propostes re-
budes, proposa al Consell de Govern, per a l’apro-
vació, la concessió de la distinció.

CREACIÓN DE LA DISTINCIÓN DE DEPORTISTA DE
HONOR DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VA-
LÈNCIA

(Aprobado por el Consejo de Gobierno en la sesión de 25
de septiembre de 2014)

PREÁMBULO
Desde el año 2006, el Servicio de Deportes ha venido
otorgando la distinción de Deportista de Honor de la Uni-
versitat Politècnica de València a destacadas personali-
dades del mundo del deporte como Abel Antón, Javier
Gómez Noya, Marc Coma, Isabel Fernández, Juan Mata,
Víctor Claver, Sugoi Uriarte y Jesús Calleja.

Es por tanto necesaria la formalización de esta costumbre
a fin de darle la relevancia oportuna y teniendo asimismo
en cuenta la regulación que de los honores y distincio-
nes realizan los Estatutos de la Universitat Politècnica de
València que, en su artículo 12-2, habilita al Consejo de
Gobierno para la regulación de otros honores y distincio-
nes.

Por todo ello, el Consejo de Gobierno

ACUERDA
1. Se instituye la distinción “Deportista de Honor de

la Universitat Politècnica de València” con el obje-
to de otorgar público testimonio de reconocimiento
a la labor deportiva de personas, organismos, insti-
tuciones públicas y entidades privadas, que hayan
contribuido, de forma notoria, al fomento de la prác-
tica deportiva y a la promoción y el desarrollo del
deporte, y que además destaquen por los méritos
humanísticos relacionados con el deporte y su con-
tribución a los valores educativos y formativos del
deporte en el ámbito universitario, espíritu solidario,
dedicación, integración, trabajo en equipo, supera-
ción, igualdad y respeto.

2. Esta distinción tiene un carácter meramente hono-
rífico y no supondrá, en ningún caso, contrapresta-
ción económica alguna.

3. La propuesta de concesión de la distinción "Depor-
tista de Honor de la Universitat Politècnica de Valèn-
cia"se realizará por el vicerrectorado con competen-
cias en deporte. El Rector, teniendo en considera-
ción las propuestas recibidas, propondrá al Consejo
de Gobierno, para su aprobación, la concesión de
la distinción.
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