
  
 
 

PROGRAMA DE AJUDA ESPORTISTES 
D’ALT NIVELL, ALT RENDIMENT, ELIT I 

INTEGRANTS DE LES SELECCIONS 
UNIVERSITARIES 

 

2019 / 2020 
 
 

 
  



 

 
 

2 
 

 
 

PROGRAMA DE AJUDA ESPORTISTES D’ALT 
NIVELL, ALT RENDIMENT, ELIT I INTEGRANTS DE LES 
SELECCIONS UNIVERSITARIES 

 
 
  

JUSTIFICACIÓ DEL PROGRAMA 
La Universitat de València, de conformitat amb l'article 91.2 de la Llei Orgànica 

de Universitats 4/2007, de 12 d’abril, i l´article 9 del Reial Decret 971/2007, de 13 de 
juliol, sobre esportistes d'alt nivell i d´alt rendiment, el qual desplega una sèrie de 
mesures específiques relatives al seguiment dels seus estudis, té present la condició 
d'esportistes d'alt nivell o alt rendiment i fomenta la comptabilització dels estudis amb 
la preparació o activitat esportiva, alhora que els dóna suport quan demanen canvis 
d'horaris, de grups o de data d’exàmens si coincideixen amb les seues activitats.  

A més a més el decret 13/2006, de 20 de gener, del Consell de la Generalitat, 
sobre els esportistes d´elit de la Comunitat Valenciana, desenvolupa i articula quins són 
els esportistes d´elit de la Comunitat Valenciana, establint el procediment per a 
l´elaboració de les llistes d´esportistes d´elit i determinant les mesures de suport que 
s´aplicaran a estos esportistes, i la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de 
l´Esport i l´Activitat Física de la Comunitat Valenciana estableix mesures de protecció i 
suport al esportistes d´elit.  

Per tot això, els esportistes d´alt nivell i alt rendiment, i els esportistes d´elit nivell 
A i nivell B de la Comunitat Valenciana, tenen beneficis en relació amb l´accés als estudis 
universitaris i en relació amb el seguiment d´aquests estudis, i la Universitat de València, 
a través del Servei d'Educació Física i Esports, ha portat endavant des de l'any 1999 
programes d'ajuda als esportistes d´alt nivell i elit universitaris, mitjançant els quals s’ha 
impulsat l'accés, el seguiment i l’acabament dels estudis de tots els esportistes 
universitaris que han assolit els requisits d´aquest programa.  

 Aquest programa universitari d'ajuda a l'esportista d’alt nivell, alt rendiment i 
elit de la Universitat de València és la continuació dels que s’han realitzat durant els vint 
cursos anteriors. En el curs 2018/2019 s´han presentat 245 sol·licituds i 200 esportistes 
formaren part d´aquest programa.  

Igualment la Universitat de València porta anys recolzant als esportistes 
universitaris que integren les seleccions universitàries i participen en les competicions, 
en un segon programa d’ajudes complementari del anterior i que el curs passant va 
donar ajudes a 120 esportistes. Donat la conveniència de integrar el dos en un únic 
programa, es la raó per la qual es fa aquesta convocatòria unificada.   

Per altra banda, les infraestructures de la Universitat, amb una àmplia i variada 
oferta acadèmica de primera qualitat, magnífiques instal·lacions esportives, personal 
docent i esportiu amb una alta qualificació i col·legis majors per a estudiants, fan 
d’aquest programa i d’aquesta Universitat una opció idònia a l’hora de compatibilitzar 
els estudis universitaris amb l'esport. 
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PLA DE TREBALL  
 

OBJETIU GENERAL  

L’objectiu general del programa d’ajuda als esportistes de la Universitat de 
València és donar suport als esportistes d'alt nivell (aquells que figuren en la relació 
d'esportistes d’alt nivell que pública anualment el Consell Superior d'Esports en el BOE), 
esportistes d’alt rendiment, esportistes d´elit de la Comunitat Valenciana (aquells que 
figuren en la relació d'esportistes d’elit que pública anualment el Consell de la 
Generalitat en el DOGV, com nivell A i nivell B), esportistes d’alt nivell universitari i 
esportistes  que hagin participat en les seleccions universitàries de la Universitat de 
València en les competicions oficials. Totes aquestes persones deuen estar matriculades 
en aquesta Universitat en el curs 2019/2020, de manera que puguin compatibilitzar els 
estudis universitaris amb la pràctica esportiva, basada en entrenaments, 
concentracions, competicions i altres activitats necessàries per a l'obtenció dels 
resultats esportius.  

Aquest objectiu s’acompleix per mitjà de la concessió d'unes ajudes 
econòmiques i unes ajudes acadèmic-esportives, a les quals poden accedir tots aquells 
esportistes que hagen assolit els requisits establerts.  

 
AJUDES QUE S’OFEREIXEN  

Els esportistes del programa poden accedir a unes ajudes econòmiques i/o a una 
sèrie d'ajudes acadèmic-esportives que consisteixen en: 

 

Tutela acadèmica: seguiment del rendiment acadèmic  

Tenen un tutor acadèmic que els és encomanat pel Degà/na o Director/ra del 
centre on estudien, el qual tutoritza les assignatures que l’alumne ha triat i la relació 
d’aquest amb el professorat. Alhora, els afavoreix un tracte singular coherent amb les 
exigències acadèmiques i amb les possibilitats d'aquests esportistes. 

El tutor proposa, a més, una flexibilitat d'horaris que permet el pla 
d’entrenament dels esportistes, que així el poden fer amb la continuïtat necessària, i 
una adequació de les dates d'exàmens i de les activitats docents obligatòries al calendari 
de concentracions i competicions esportives.  

Els esportistes són informats al començament del curs de les dades del seu tutor 
acadèmic, i als tutors se les envia la relació d´alumnes que han de tutoritzar durant el 
curs acadèmic, organitzant a més reunions informatives en cada centre amb els 
esportistes i els tutors.  

En el curs 2018/2019 formen part del programa 21 tutors acadèmics, que 
corresponen a les 20 centres, 18 propis i 2 adscrits, a què estan matriculats els 
esportistes d'aquest programa.  

- Utilització de les instal·lacions esportives pròpies de la Universitat de València  
- Els esportistes del programa disposen de les instal·lacions esportives i dels 

mitjans adequats per poder desenvolupar l'entrenament especialitzat que l'alt 
rendiment esportiu requereix.  
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- Atenció gratuïta en el Gabinet de Suport a l´esportista (GSE) del SEFE (servei 
metge, de fisioteràpia, infermeria, psicologia i entrenament esportiu) 

- Obtenció de 1,5 ECTS 

Tots els esportistes pertanyents al programa durant el curs acadèmic obtenen 
1,5 ECTS.  
 

Ajudes econòmiques: 

Els estudiants matriculats de grau en centres propis, no adscrits, de la Universitat 
de València, poden obtenir la matrícula gratuïta dels crèdits de primera matrícula al 
centre on cursen els estudis.  

Aquestes ajudes estaran en funció de la valoració total obtinguda per cada 
sol·licitant:  

- La quantitat i quantia d'aquestes ajudes depèn del pressupost concedit per 
aquesta Universitat per al desenvolupament d'aquest programa durant el curs 
2019/2020 i s´estableix en la resolució de la convocatòria.  

La previsió es la següent: 

- 20 ajudes de matricula gratuïta en crèdits de primera matricula del curs 2019/20 
per als esportistes amb la puntuació mes elevada, sempre que siguen estudiants 
de grau en centres propis, no adscrits, de la Universitat de València. Més una 
ajuda econòmica de 350€.  

- Ajuda econòmica de 350€. per als 250 esportistes que obtinguin la puntuació 
mes elevada.  

  
DURADA I DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA 

La durada del programa es correspon amb el curs acadèmic 2019/2020, 
d´octubre del 2019 a setembre del 2020, i la responsabilitat del seu desenvolupament 
estarà a càrrec del director del Servei d'Educació Física i Esports (SEFE).  

 El programa es porta a terme en tres fases:  

Primera fase: Presentació de sol·licituds i concessió d'ajudes  

- Presentació de sol·licituds per els esportistes i documentació sol·licitada. 
La sol·licitud i la documentació que es requereix es presentarà a través 
de la seu electrònica de la Universitat de València, ENTREU (20 dies 
després de la publicació al DOGV, normalment al llarg del mes de 
setembre o principis d’Octubre )  

- Octubre i novembre de 2019: revisió de la documentació i valoració de 
les sol·licituds presentades.  

- Desembre o gener: Resolució de la Comissió d’avaluació presidida pel 
Vicerector de Cultura i Esport, i comunicació i publicació de la concessió 
de matrícules gratuïtes, ajudes econòmiques i de la concessió d'ajudes 
als esportistes.  
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Segona fase: Desenvolupament del programa de seguiment i suport  

- Novembre i Desembre de 2019: assignació de tutors acadèmics.  
- Des de desembre del 2019 fins a setembre del 2020: desenvolupament 

del programa de seguiment i fins a desembre del 2020 suport, tant 
d'acadèmic com esportiu.  

- Tutela acadèmica.  
- Instal·lacions esportives i mitjans a disposició de l'esportista.  
- Seguiment en el Gabinet de Suport a l´esportista (GSE).  
- Obtenció de 1,5 ECTS.  
- Gestió de matricules gratuïtes i ajudes econòmiques: fins a juny de 2020.  

Tercera fase: Memòria del programa i avaluació  

- Juliol del 2020: presentació de la justificació de despeses i elaboració de 
la memòria definitiva del programa, amb els resultats acadèmics i 
esportius que els esportistes han obtingut durant el curs.  

- Fins al 30 de setembre del 2020: avaluació del programa i propostes de 
millora per al funcionament de futurs programes.  

  
TRAMITACIÓ I CONCESIÓ D’AJUDES DEL PROGRAMA 

Presentació de sol·licituds  

Poden sol·licitar la inclusió en el programa 2019/2020 aquells esportistes que 
compleixin els requisits establerts en la resolució del Vicerectorat de Cultura i Esport de 
la Universitat de València, per la qual es convocarà i s'establiran les bases reguladores 
de les ajudes als esportistes d'Alt Nivell, Alt Rendiment i d'elit de la Universitat de 
València per al curs 2019/2020, i ho han de sol·licitar per la Seu Electrònica de la 
Universitat: ENTREU.  

  
Requisits necessaris per formar part del programa  

Es consideren esportistes d'alt nivell, alt rendiment, elit i integrants de les 
seleccions universitàries de la Universitat de València aquells dels seus estudiants que 
estiguen matriculats en estudis de titulacions oficials en el curs 2019/2020 en aquesta 
Universitat, ja sigui de grau, màster oficial o doctorat (fase docent), i tinguin almenys 
una assignatura aprovada en el curs anterior i que compleixen alguna d’aquestes 
condicions esportives:  

a) Esportistes d'alt nivell:  

Ser esportista d'alt nivell, de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 
971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d'alt nivell.  

b) Esportistes d’alt rendiment:  

Ser esportista d´alt rendiment actualment, de conformitat amb el que estableix 
el Reial Decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d'alt nivell i d´alt rendiment.  

c) Esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana:  
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Ser esportista d´elit “A” o “B” de la Comunitat Valenciana actualment, per la llista 
anual 2019, corresponent a resultats esportius de l´any 2018 (DOCV 8529 del 
15/04/2019) o per la llista parcial amb resultats de 2019 (DOCV 8555 del 24/05/2019). 
El decret 13/2006, de 20 de gener, del Consell de la Generalitat defineix quins són els 
esportistes d´elit de la Comunitat Valenciana.  

d) Esportistes d'elevat nivell universitari:  

Haver-hi obtingut en l´any 2019 de l'1 al 3 lloc en Campionats d'Espanya oficials 
universitaris amb l´equip de la Universitat de València, o haver participat en els 
campionats d'Europa universitaris de l´any 2019 amb la Universitat de València.  

e) Integrants de les seleccions universitàries de la Universitat de València en 
campionats autonòmics, de Espanya o europeus.   

Exclusions del programa   

Són exclosos del programa aquells esportistes:  

• Que es beneficien de qualsevol altra ajuda concedida pel Servei d´Educació Física 
i Esports de la Universitat de València per aquest curs, a excepció de les persones 
que resulten beneficiades de les ajudes de la convocatòria per a esportistes amb 
discapacitat i/o necessitats especials.  

• Que hagen estat sancionats en ferm per alguna de les infraccions previstes en 
l'article 15b i 15c del Reial Decret 971/2007 de 13 de juliol.  

• Que hagen estat sancionats per alguna de les infraccions previstes en els articles 
108, 109, 124 i 125 de la Llei 2/2011 de la Generalitat, de l´Esport i l´Activitat 
Física de la Comunitat Valenciana.  

• Que no compleixen el compromís d'acceptació requerit quan se sol·licita l'ajuda, 
i que es concreta en:  
1. Formar part dels equips de la Universitat de València si són seleccionats per 

a les competicions universitàries oficials en les quals participe la Universitat 
en el curs actual, sempre que els seus compromisos amb la selecció 
espanyola ho permeten i no este justificat l’incompliment d´aquest 
compromís.  

Es considerarà un motiu justificat:  

- estar lesionat  
- estar realitzant estudis universitaris fora de la Comunitat Valenciana  
- coincidència de les dates de l´esdeveniment oficial universitari amb la 

participació en una competició federada, de nivell nacional o 
internacional, important per a la progressió esportiva de l´estudiant.  

Podran formar part del programa els esportistes que tenen contractes 
professionals que no permeten competir amb la Universitat de València, però 
únicament podran acollir-se a les ajudes acadèmiques esportives.  

El Servei d’Educació Física i Esport realitzarà el seguiment corresponent 
i rebrà els informes o memòries de participació en els campionats oficials 
universitaris.  
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2. Els beneficiaris d'aquestes beques han de presentar al final del curs, abans del 
21 de juny, una memòria acadèmica (nombre de crèdits matriculats i nombre 
de crèdits aprovats) i esportiva (resultats esportius més importants, programa 
d'entrenament, marques aconseguides, etc.).  

  
Valoració de les sol·licituds  

En les sol·licituds presentades es valoraran els resultats esportius i l’expedient 
acadèmic:  

Per resultats esportius: Un màxim de 80 punts.  
- Resultats i participació en els Campionats d`Espanya Universitaris (CEU), 

Campionat Autonòmic d’esport Universitari (CADU) en les tres últimes 
temporades 2016-17, 2017-18 y 2018-19,  

- Resultats i participació en els Campionats d`Espanya Universitaris (CEU), de 
2017/18 y 2018/19.  

- Resultats i participació en esport federat en les dos últimes temporades, 
2017-18 y 2018-19. 

- Esportistes que figuren en el DOGV de 2019 como esportista d’èlit de la CV 
amb  nivell A o B. 

- Esportistes que figuren en el BOE de 2019 como esportista de Alt Nivell del 
CSD. 

Per expedient acadèmic: Un màxim de 20 punts.  

La puntuació del expedient acadèmic tenint en conter el percentatge de crèdits 
aprovats respecte al nombre de crèdits matriculats durant el curs anterior.  

En el cas d´empat en la puntuació total que supose superar el nombre d´ajudes 
econòmiques oferides, es desempatarà tenint en compte:  

1. Als esportistes que hagen sigut seleccionats per la selecció espanyola l´any 
2019.  

2. Als esportistes que hagen obtingut resultats esportius en els Campionats 
d´Espanya Universitaris de 2019, pel següent ordre: or, plata i bronze.  

  
Concessió de les ajudes del programa  

La Comissió d’Avaluació formada pel Vicerector de Cultura i Esport, com 
president, el director del Servei d'Educació Física i Esports, com secretari, i la cap del 
Servei d'Estudiants de la Universitat de València, remetrà la proposta de la concessió de 
les ajudes al Vicerectorat de la Universitat de València, que fent ús de les competències 
delegades pel rector, resoldrà la concessió de les ajudes i publicarà la relació 
d'esportistes que formaran part d’aquest Programa.  
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