
 

 
 
RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2021, de la vicerectora de Cultura i Esport de la 
Universitat de València, per la qual es convoquen ajudes per a esportistes de la 
Universitat de València matriculats/matriculades en aquesta universitat en el curs 
2021/2022, i s'estableixen les bases que les regulen. 

 
 

La vicerectora de Cultura i Esport de la Universitat de València, en l’exercici de les funcions i 
competències que té atribuïdes, atesa la resolució de 12 de gener de 2021 del Rectorat de la 
Universitat de València (DOCV 18.01.2021), per la qual es deleguen en la vicerectora de Cultura 
i Esport les competències atribuïdes a la rectora, entre d’altres, en matèria d’esport, la 
coordinació de les activitats de caràcter esportiu dependents de la Universitat de València i la 
convocatòria i la resolució d’ajudes i de premis en l’àmbit de les competències en matèria 
d’esport,  
 
RESOL 

 
Primer. 

Convocar ajudes per a esportistes de la Universitat de València matriculats/matriculades en 
aquesta universitat en el curs 2021/2022 i aprovar les bases que regulen aquesta convocatòria 
i que figuren en l'annex I d'aquesta resolució. 

 

Segon. 

Les ajudes es financen amb càrrec al Capítol IV del pressupost de 2021 del Servei d'Esports de 
la Universitat de València, orgànica 5080000000, per un import de 126.000 €. El crèdit assignat 
pot ser incrementat en funció de l’import final de les matrícules gratuïtes concedides. 

 
 

Tercer 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar, d'acord amb 
l'art. 123 de la Llei 39/2015, un recurs potestatiu de reposició davant aquest mateix òrgan, en el 
termini d'un mes comptador a partir de l’endemà de la publicació d'aquesta resolució, o un 
recurs contenciós administratiu davant els òrgans contenciosos administratius de la Comunitat 
Valenciana, en el termini de dos mesos a partir de l’endemà de la publicació. 

 
 

La vicerectora de Cultura i Esport 
(per delegació de la rectora, DOGV 18.01.2021) 
 
 
 
 
Ester Alba Pagán 

 



 

 
ANNEX I 

CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER A ESPORTISTES DE LA UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA EN EL CURS 2021-2022 

 
l. Objecte i descripció 

Aquesta convocatòria té com a objecte desenvolupar el Programa de suport a esportistes de la 
Universitat de València, amb la finalitat de fer possible que puguen compaginar l'activitat 
esportiva i la participació en les diferents competicions i els estudis acadèmics, cosa que ajudarà 
a la seua total integració en el sistema educatiu universitari. 

 
 
2. Destinataris i requisits 

2.1 Requisits esportius. Els/les sol·licitants han de reunir, al menys, un dels requisits esportius 
següents: 

2.1.1 Tindre la condició d’esportista d'alt nivell o d’alt rendiment, segons el que estableix el 
RD 971/2007, de 13 de juliol, sobre Esportistes d'alt nivell i alt rendiment i 
corresponent a l’any 2021. 

2.1.2 Tindre la condició d’esportista d'elit de la C.V tant de tipus A com B, durant l'any 
2021, amb mèrits esportius que corresponguen a l'any 2020 (DOGV 8780, del 
03/04/2020) o per la llista d’esportistes d’elit 2021 (DOGV 9071, del 28/04/2021), de 
conformitat amb el Decret 39/2020, de 20 de març, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, de mesures de suport a esportistes d’elit i al personal tècnic, entrenador, 
arbitral i jutge d’elit de la Comunitat Valenciana. 

2.1.3 Ser integrants de les seleccions universitàries de la Universitat de València en 
campionats autonòmics, d'Espanya, europeus o mundial, durant els cursos 2019/2020 
i/o 2020/2021. 

2.2.- Requisit acadèmic: Estar matriculat/da en centres propis de la Universitat de València en 
titulacions oficials de grau, màster i doctorat, durant el curs 2021-2022 i haver aprovat, almenys, 
una assignatura en el curs 2020/21, en el cas d’estudis de grau i màster, si ja era estudiant de la 
Universitat de València. 

3.3.- No s’admetran i quedaran excloses de la convocatòria les sol·licituds presentades per 
esportistes que hagen estat sancionats per alguna de les infraccions previstes en l' article 15b i 
15c del reial decret 971/2007 de 13 de juliol, i els qui hagen estat sancionats por alguna de las 
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. 

 
3. Nombre i tipus d'ajuda/beca 

Es concediran les ajudes següents: 

3.1 Una ajuda a l’estudi consistent en el pagament de les taxes corresponents als crèdits 
matriculats per primera vegada en matrícula del curs 2021-22, sols en el cas d’estudiants de 
grau en centres propis de la Universitat de València, als 20 sol·licitants amb la puntuació més 
alta, mitjançant compensació o devolució per transferència bancària 

3.2 Una ajuda econòmica de 350 € als / a les esportistes que hagen obtingut la puntuació més 
alta, fins esgotar el pressupost disponible de 98.000€, mitjançant transferència bancària. 

 

 



 

3.3 Una ajuda acadèmica esportiva per a tots/tes els/les esportistes admesos/admeses a la 
convocatòria que consistirà en: 

3.3.1.- assignació d'un tutor o tutora del centre d'estudis al qual pertany l'alumne o alumna, 
per compatibilitzar l'activitat acadèmica amb l'esportiva. 

3.3.2.- obtenció d'1,5 crèdits ECTS. 

3.3.3.- accés a les instal·lacions esportives de la UVEG i mitjans que el Servei d´Esports (en 
avant SE) posa a la seua disposició per desenvolupar els seus entrenaments, en funció de la 
disponibilitat i l'ocupació de les instal·lacions del SE. 

3.3.4.- ús dels serveis del Gabinet de Suport a l'Esportista (GSE) del SE: servei mèdic, servei 
de fisioteràpia, servei d'infermeria, servei de psicologia, servei d'entrenament esportiu i 
servei de nutrició. 

 

4. Condicions de gaudiment de les ajudes: 

4.1.-El gaudiment de les ajudes esmentades al punt 3 de la present convocatòria requerirà que 
les persones beneficiaries de les ajudes hagen format part de les seleccions universitàries de la 
Universitat de València en les competicions oficials universitàries en què participa la Universitat 
en el curs 2021/22.  

4.2.-Són excepcions al requisit de gaudiment expressat al punt anterior, els següents, 
degudament justificats: 

a) els compromisos del beneficiari/a amb la selecció espanyola de la seua modalitat 
esportiva. 

b) les lesions (en aquest cas, la documentació presentada serà contrastada i validada pel 
servei mèdic del Gabinet de Suport a l'Esportista del SE). 

4.3.- Els esportistes i les esportistes d'alt rendiment, alt nivell o elit que consten en el BOE o en 
el DOGV, o els esportistes i les esportistes amb contracte professional que no puguen 
participar amb els equips de la Universitat de València, s'han de trobar dins del Programa de 
beques i ajudes per a esportistes declarats d'alt rendiment, alt nivell i elit i integrants de les 
seleccions universitàries de la Universitat de València 2021/2022, però no poden obtenir les 
ajudes econòmiques ni l'atenció del Gabinet d' Atenció a l'Esportista del SE. 

4.4.-Els i les alumnes de postgrau no podran ser beneficiaris/es de la matrícula gratuïta.  

4.5.-Tampoc es podrà ser beneficiari de la matrícula gratuïta en cas que aquesta s’haja 
obtingut per qualsevol altra  via, per al curs 2021-2022. 

4.6.-Les ajudes esmentades als punts 3.1, 3.2 i 3.3.2, es executaran una vegada constatat el 
compliment del punt 4.1 d’aquestes bases o la seua excepció. Es tindrà dret a la resta d’ajudes 
des del dia següent a la publicació de la resolució de concessió. 

5. Sol·licituds i termini de presentació 

5.1.- Les persones interessades han de presentar la sol·licitud a través de la Seu Electrònica de 
la Universitat de València, en l'enllaç següent: https://webges.uv.es/uventreuweb/ 

5.2.- El termini de presentació de sol·licituds començarà l’1 de setembre de 2021 i finalitzarà el 
30 de setembre de 2021. 

5.3.-La sol· licitud ha d' anar acompanyada de la documentació següent: 

5.3.1.-Certificat acadèmic oficial o proves d'accés a la universitat/cicles formatius, 
únicament per als/a les alumnes que es matriculen per primera vegada.  

 

https://webges.uv.es/uventreuweb/


 

 

5.3.2.-Els estudiants i les estudiants que hagen cursat estudis en altres universitats al llarg 
del curs 2020-2021 han d'afegir a la documentació un certificat acadèmic oficial d'aquests 
estudis, amb indicació del nombre de crèdits matriculats i els superats. 

5.3.3.-Documents acreditatius del compliment dels requisits de ser esportista d'alt nivell 
(BOE), d'elit de la Comunitat Valenciana (DOGV), i/o certificat acreditatiu de la federació 
esportiva corresponent de tenir la condició d'esportista d'alt rendiment, que estiguen 
vigents a l'any 2021 (punts 3.1.1 i 3.1.2 de la convocatòria) 

5.3.4-Currículum esportiu: 

a)Universitari: per valorar el currículum esportiu en l'esport universitari, es computen 
les quatre últimes temporades, és a dir 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 i 2020-2021. 
La comprovació de les dades es fa mitjançant l'arxiu del SE de la Universitat de València. 

Els/les esportistes que hagen participat amb altres universitats en competicions oficials 
universitàries,  en alguna o algunes de les temporades establertes al paràgraf anterior, 
hauran d´aportar les certificacions acreditatives corresponents per a la seua valoració. 

b)Federat: per valorar l'esport federat es computarà exclusivament la participació en 
l’àmbit autonòmic, nacional i internacional de les tres últimes temporades 2018-2019, 
2019-2020 i 2020-2021, que ha d'estar acreditada mitjançant certificat de la federació 
esportiva corresponent. 

5.3.5.-Dades bancaries (IBAN) on es vol que s’ingresse l'ajuda en cas de ser concedida. 

5.4.- El SE podrà requerir a les persones sol·licitants la presentació dels documents originals 
per confrontar-los amb els presentats o qualsevol altre document que es considere necessari 
per a la concessió d’aquestes ajudes. 

6. Valoració de les sol·licituds i resolució 

6.1.-L’òrgan encarregat de la instrucció del procediment de concessió d’aquestes ajudes és el 
SE de la Universitat de València. 

6.2.- En cas que la sol·licitud no reunisca tots els requisits, la unitat instructora requerirà a la 
persona interessada, via Seu Electrònica de la UV, perquè, en un termini de 10 dies els 
esmene, d’acord amb l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i s’indicarà que si no es fa 
així, s’entendrà que desisteix de la seua petició, i s’arxivarà amb resolució prèvia dictada a tal 
efecte d’acord amb l’article 21.1 de la llei esmentada. 

6.3.- El SE comprovarà d'ofici que el/les sol·licitants estiguen matriculats/des en el curs 2021-
22, així com el certificat acadèmic oficial dels estudis que s'han dut a terme durant el curs 
2020-2021 a la Universitat de València, amb el nombre de crèdits matriculats i aprovats. 

6.4.- Les sol·licituds seran avaluades per una comissió formada pels membres següents: 
-El/la director/a del Servei d’Esports 
-El/la cap del Servei d'Estudiants. 
-Un tècnic o una tècnica del Servei d’esports 

6.5.-En la valoració de les sol· licituds es consideraran els resultats esportius i acadèmics, 
d'acord amb els criteris següents: 

6.5.1-La puntuació de I’expedient acadèmic, tenint en compte el nombre de crèdits 
superats en el curs 2020-21 respecte a 60 crèdits, fins un màxim de 20 punts. (Crèdits 
superats / 60) x 20. 
L’alumnat de primer curs a la Universitat de València, es baremarà segons les 
qualificacions de les proves d'accés a la universitat/cicles formatius durant el curs 2020-
2021, fins a un màxim de 20 punts. 



 

 

6.5.2-Es valoraran fins a un màxim de 80 punts els resultats esportius següents: 
a)Resultats i participació en els Campionats d'Espanya Universitaris (CEU) i Campionat 
Autonòmic d'Esport Universitari (CAEU) de les quatre últimes temporades 2017-2018, 
2018-2019, 2019-2020 i 2020-2021 (fins a 40 punts) 
b)Resultats i participació en els Campionats d'Europa Universitaris i els Jocs 
Universitaris Europeus de 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 i 2020-2021 (fins a 12 
punts) 

c)Resultats i participació en esport federat en les tres últimes temporades, 2018-2019, 
2019-20201 i 2020-2021 (fins a 18 punts). En el cas de sol·licitants matriculats per 
primera vegada en el primer curs d’un grau en la UV, aquest mèrit es valorarà fins a 60 
punts. 

d)Esportistes d'alt nivell o d’alt rendiment del Centre Superior d’Esports (CSD) (punts 
3.1.1 i 3.1.2 de la convocatòria) (fins a 10 punts). En el cas de sol·licitants matriculats 
per primera vegada en el primer curs d’un grau en la UV, aquest mèrit es valorarà fina 
a 20 punts. 

e)Esportistes d'elit de la CV com a nivell A o B. (punt 3.1.3 de la convocatòria) (fins a 5 
punts). En el cas de sol·licitants matriculats per primera vegada en el primer curs d’un 
grau en la UV, aquest mèrit es valorarà fina a 10 punts. No es valorarà aquest mèrit si 
s’han obtingut els 10 o 20 punts  per Esportista d'alt nivell o d’alt rendiment del CSD. 
 

6.6.- En cas que per empat en la puntuació, es supere el nombre d'ajudes ofertes, es 
desempatarà tenint en compte el total de crèdits superats en el curs 2020/2021. En cas 
d’empat en alumnes de primer curs, es desempatarà tenint en compte la qualificació de la nota 
d'accés a la universitat. 

6.7.-Una vegada baremades les sol·licituds, la Comissió d'Avaluació elevarà una proposta al 
vicerector/a de Cultura i Esport, que contemplarà la concessió de les ajudes distribuïdes en els 
tres grups següents: 

GRUP A- Ajudes per als 20 sol·licitants amb la puntuació més alta, consistents en: 
 -ajuda a l’estudi, segons s’estableix al punt 3.1 d’aquestes bases 

-ajuda econòmica de 350 €, segons s’estableix al punt 3.2 d’aquestes bases 
-ajuda acadèmica esportiva, segons s’estableix al punt 3.3 d’aquestes bases 

GRUP B- Ajudes per als 260 sol·licitants amb la puntuació més alta, no inclosos en el Grup A, 
consistents en: 

-ajuda econòmica de 350 €, segons s’estableix al punt 3.2 d’aquestes bases 
-ajuda acadèmica esportiva, segons s’estableix al punt 3.3 d’aquestes bases  

GRUP C- Ajuda per a la resta de sol·licitants admesos a la convocatòria, no inclosos en els 
Grups A i B, consistent en: 

-ajuda acadèmica esportiva, segons s’estableix al punt 3.3 d’aquestes bases 

6.8.-El/la Vicerector/a de Cultura i Esport, fent ús de les competències delegades per la rectora, 
resoldrà les ajudes. 

6.9.-El procediment de concessió de les ajudes regulades per aquestes bases es tramita en 
règim de concurrència competitiva, segons el que es disposa en la secció primera, capítol II, títol 
X, de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de hisenda pública, del sector públic instrumental i de 
subvencions.  

 



 

 

6.10.-La resolució de concessió es farà en el termini màxim de sis mesos des de la publicació de 
la convocatòria, com estableix l'article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvenciones, i es faran públiques, en el tauler d’anuncis oficial d'aquesta universitat,  la relació 
d'esportistes que formen part del programa, així com la relació de les sol·licituds desestimades, 
indicant el motiu de la desestimació. Transcorregut el termini màxim sense haver-se dictat i 
notificat la resolució, s’entendran desestimades totes les sol·licituds. 

6.11.-Les ajudes concedides es podran comunicar, addicionalment, a través de la seu 
electrònica de la Universitat de València. 

7. Notificacions 
La convocatòria i la resolució de concessió, així com totes les comunicacions a les persones 
interessades relacionades amb la convocatòria es publicarà al Tauler Oficial de la Universitat de 
València, substituint aquest acte a la notificació i assortint els seus mateixos efectes d’acord 
amb la legislació vigent i la normativa pròpia de la Universitat de València. No obstant això, es 
podrà comunicar per correu electrònic a les persones interessades l’adjudicació o no de la 
corresponent ajuda i, en el seu cas, les condicions d’aquesta. 

8. Incompatibilitats 
Aquestes ajudes són incompatibles amb qualsevol altra ajuda concedida pel SE de la Universitat 
de València per al curs 2021/22. 

9. Normes supletòries 
La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; i la Llei 1/2015, de 6 de 
febrer, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, regeixen en tot allò 
que per analogia siga aplicable i no estiga establert en aquesta convocatòria. 

 

10. Recursos 

Contra la resolució de concessió de les ajudes, que exhaureix la via administrativa, es pot 
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada en el termini d’un mes, 
comptador des de l’endemà de la publicació, o bé directament el recurs contenciós administratiu 
davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana en el 
termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà de la publicació. 

 

11. Protecció de dades de caràcter personal 

11.1.-Dades del Responsable: 

Universitat de València Estudi General 
CIF: Q4618001D 
Avda. Blasco Ibáñez 13 
46010 Valencia 

11.2.Finalitats i condicions del tractament 
En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril 
de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, l'informem que les seues dades s'incorporaran 
als sistemes d'informació de la Universitat de València que procedisquen amb la finalitat de 
gestionar i tramitar la corresponent sol·licitud. 
 



 

 

11.3.Procedència de les dades 
La Universitat de València solament tractarà les dades proporcionades pel sol·licitant. En cas de 
formar part d'un grup de participants, les dades dels membres que el componen seran 
facilitades pel sol·licitant que conste en el formulari d'inscripció amb l'autorització prèvia dels 
afectats. 

11.4.Destinataris i destinatàries de les dades personals 
No es preveu la comunicació de dades personals. 

11.5.Termini de conservació de les dades 
Les dades es conservaran i, si escau, seran cancel·lades d'acord amb els següents criteris: 

a) Quant a les persones concurrents a les quals no es concedisca l'ajuda, les dades es 
conservaran durant els períodes previstos en la legislació administrativa en garantia dels drets 
de les persones concurrents. 

b) Quant a les persones concurrents a les quals les hi concedisca l'ajuda, les dades es 
conservaran durant tot el període vinculat a la gestió de la convocatòria d’ajudes, i es 
conservaran amb finalitats d'acreditació i certificació de la concessió i de qualsevol altre mèrit 
acadèmic relacionat. 

11.6.Drets 
Les persones que proporcionen dades tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament 
l'accés a les seues dades personals, i la rectificació o la supressió, o la limitació del tractament 
d’aquestes, o a oposar-s’hi, així com el dret a la portabilitat de les dades.  
Les persones interessades podran exercir els seus drets mitjançant un correu electrònic dirigit a 
lopd@uv.es remés des d'adreces oficials de la Universitat de València, o bé mitjançant un escrit 
acompanyat de còpia d'un document d'identitat i, si escau, de la documentació acreditativa que 
corresponga, dirigit al delegat de Protecció de Dades en la Universitat de València (Delegat de 
Protecció de Dades - Ed. Rectorat - Av. Blasco Ibáñez, 13 - 46010 València). 

11.7.Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control 
La Universitat de València, les seues fundacions i entitats associades estan adaptades a la LOPD 
y al RGPD. Tenen habilitada una adreça lopd@uv.es per a qualsevol informació, suggeriment, 
petició d’exercici de drets i resolució amistosa de controvèrsies en matèria de protecció de 
dades de caràcter personal, sense perjudici del dret a presentar una reclamació davant 
l’autoritat de control competent. 

11.8.Polítiques de privacitat de la Universitat de València 
Les polítiques de privacitat poden consultar-se en http://links.uv.es/lopd/dpo 

mailto:lopd@uv.es
http://links.uv.es/lopd/dpo
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