
 
 

 

Programa d’esportistes d’elit i alt nivell de la Universitat Jaume I 

(Aprovat per la Junta de Govern el 4/03/1999 i modificat pels Consells de Govern el 
31/10/2007 i el 21/07/2016) 

 

Primer. Justificació. 

En la Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’esport, títol II, article 6, es fa referència a 
l’esport d’elit, considerat d’interès per a l’Estat i un factor essencial en el 
desenvolupament esportiu. Per una altra banda, la Llei 2/2011, de 22 de març, de la 
Generalitat, de l’esport i l’activitat física de la Comunitat Valenciana, en el títol I, article 
3.14, s’estableix com a línia general promoure mesures i programes que faciliten la 
pràctica de l’esport de competició, amb atenció preferent als esportistes d’elit, 
facilitant la compatibilitat amb la seua activitat acadèmica. 

La universitat espanyola no viu a l’esquena de la societat sinó que al contrari ha de 
figurar com a espill i com a motor impulsor de la cultura de les noves generacions, per 
això en moltes universitats espanyoles hi ha un projecte d’esportistes d’elit complex i 
laboriós que va més enllà del que legisla la Llei de l’esport, el Reial decret 971/2007, de 
13 de juliol, del Ministeri d’Educació i Ciència, sobre esportistes d’alt nivell i alt 
rendiment, la Llei 2/2011 de 22 de març, de la Generalitat, de l’esport i l’activitat física 
de la Comunitat Valenciana i el Decret 13/2006, de 20 de gener, del Consell de la 
Generalitat, sobre els esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana. 

La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats modificada per la LOMLOU 
4/2007, de 12 d’abril de 2007, en el títol XIV, De l’esport i l’extensió universitària, 
article 91.2 sobre Coordinació en matèria d’esport universitari, estableix que sense 
perjuí de les competències de les comunitats autònomes, el Govern, amb un informe 
previ del Consell d’Universitats i a proposta de la Conferència General de Política 
Universitària, dictarà les disposicions necessàries per a la coordinació general de les 
activitats esportives de les universitats i articularà les fórmules per a compatibilitzar els 
estudis d’esportistes d’alt nivell amb les seues activitats esportives. 

Davant d’aquesta situació la Universitat Jaume I no es queda al marge d’aquest 
important aspecte social, per la qual cosa desenvolupa un projecte propi. 

 

Segon. Definició d’esportista d’elit. 

1. D’acord amb el que disposen el Reial decret 971/2007, de 13 de juliol, del Ministeri 
d’Educació i Ciència, sobre esportistes d’alt nivell i alt rendiment (articles del 2 al 7); el 
Decret 13/2006, de 20 de gener, del Consell de la Generalitat, que regula les persones 
esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana, i l’Ordre de 23 d’abril de 2007 de la 
Conselleria de Cultura, Educació i Esport que el desenvolupa (articles del 3 al 5), la 



 
 

 

Universitat Jaume I inclou dins del Programa d’esportistes d’elit, estudiantat que 
represente la nostra Universitat i que no està inclòs en la relació que publica el Consell 
Superior d’Esports ni la Direcció General d’Esports de la Comunitat Valenciana amb 
l’objectiu de premiar la representació universitària en els esdeveniments esportius en 
els quals participa la Universitat Jaume I. 

2. El programa inclou l’estudiantat que obtinga els resultats següents en competicions 
realitzades durant un curs acadèmic. 

 Obtindre representació internacional universitària. 

 Guanyar una medalla en campionat d’Espanya universitari. 

 Ser finalistes (8 primers) en campionats d’Espanya universitaris (modalitats 
considerades com a individuals). 

 Trobar-se entre les quatre primeres posicions en campionats de caràcter 
nacional universitaris en la classificació per universitats.  

3. En virtut d’acords o convenis en vigor amb entitats públiques o privades en els quals 
es determinen les condicions dels esportistes per a la inclusió en el Programa 
d’esportistes d’elit de la Universitat Jaume I. 

 

Tercer. Beneficis. 

A més dels beneficis que s’estableixen en l’article 9 del Reial decret 971/2007, de 13 de 
juliol, del Ministeri d’Educació i Ciència, sobre esportistes d’alt nivell i alt rendiment; 
en l’article 17.1.a) de la Llei 2/2011 de 22 de març, de la Generalitat, de l’esport i 
l’activitat física de la Comunitat Valenciana, i en els articles 9 i 10 del Decret 13/2006, 
de 20 de gener, del Consell de la Generalitat, que regula les persones esportistes d’alt 
nivell, la Universitat Jaume I incrementa els beneficis a concedir a l’estudiantat 
universitari que obtinga la seua condició d’esportista d’elit, i que són: 

1) Elecció de torns: flexibilització en l’elecció de torns justificant hores 
d’entrenament i competició, en compliment del Reial decret 971/2007, de 13 
de juliol, del Ministeri d’Educació i Ciència, sobre esportistes d’alt nivell i alt 
rendiment i del Decret 13/2006 del Consell de la Generalitat Valenciana. 

2) Calendari d’exàmens: flexibilització en el calendari d’exàmens, sempre que 
siguen conduents a la qualificació final i estiguen publicats en la guia docent de 
l’assignatura (LLEU), en compliment del Reial decret 971/2007, de 13 de juliol, 
del Ministeri d’Educació i Ciència, sobre esportistes d’alt nivell i alt rendiment i 
del Decret 13/2006, del Consell de la Generalitat Valenciana. 

3) Beques d’intercanvi: prioritat en la concessió de beques d’intercanvi 
justificades per l’entrenament en llocs específics. 

4) Taxes o preus públics: reducció o exempció de taxes en els termes que estipula 



 
 

 

la reglamentació de l’UJI. 
5) Nombre de convocatòries: concedir dues convocatòries més d’exàmens a 

aquest estudiantat. 
6) Criteris de permanència: ampliar a aquest estudiantat els criteris de 

permanència a la Universitat, en compliment del Reial decret 971/2007, de 13 
de juliol, del Ministeri d’Educació i Ciència, sobre esportistes d’alt nivell i alt 
rendiment. 

7) Faltes d’assistència: justificació de faltes d’assistència, en compliment del 
Decret 13/2006, del Consell de la Generalitat Valenciana; es permetrà realitzar 
el període de pràctiques o d’assistències a aquestes en franges ajustades a la 
competició oficial, amb la presentació prèvia del programa oficial de 
competició durant el curs escolar, en compliment del Reial decret 971/2007, de 
13 de juliol, del Ministeri d’Educació i Ciència, sobre esportistes d’alt nivell i alt 
rendiment. 

8) Programa de tutorització personal: si l’alumnat ho requereix, rebre  tutorització 
personal per part de professorat de la Universitat en un programa de tutories. 
El tutor o tutora serà un professor o professora que impartisca classes en la 
titulació en la qual estiga matriculat l’esportista d’elit, per a això els 
departaments hauran de presentar una llista de professorat tutor que s’aculla a 
aquest programa d’esportistes d’elit.  

9) Beques: programa de beques que premien la dedicació a l’esport en els 
entrenaments, les competicions i els resultats esportius, tal com estipula la 
Reglamentació d’esportistes d’elit i alt nivell de la Universitat Jaume I. 

10) Obtenció de crèdits per activitats universitàries per participació en 
esdeveniments esportius en què participe la Universitat Jaume I de Castelló. 

La finalitat d’aquest punt té com a objectiu valorar i, per tant, reconèixer 
l’esforç realitzat per l’estudiantat que compagine la vida acadèmica amb el 
rendiment esportiu. De la mateixa manera, es valorarà la representació de la 
Universitat Jaume I, que queda assumida per aquests estudiants, en les 
diferents facetes de l’activitat física i l’esport en què participen. 

La manera d’obtenir aquests crèdits serà amb la valoració dels resultats 
obtinguts en les competicions oficials de caràcter nacional o internacional que 
es facen dins de l’àmbit universitari i que proposa l’òrgan competent. 

Per a obtenir aquests crèdits hauran de ser seleccionats per la Universitat 
Jaume I per representar-la en competicions oficials de caràcter nacional 
universitari o bé per l’òrgan competent per a la representació d’Espanya en 
l’àmbit internacional. 

El nombre de crèdits que es podrà obtenir serà fins a 6 crèdits ECTS del total del 
pla d’estudis cursat. 



 
 

 

a) Obtenció de 2 crèdits per la representació internacional d’àmbit 
universitari. 

b) Obtenció de 2 crèdits per aconseguir la primera posició en els 
campionats oficials de caràcter nacional. 

c) Obtenció d’1,5 crèdits per aconseguir el segon lloc en els campionats 
oficials de caràcter nacional. 

d) Obtenció d’1 crèdit per aconseguir el tercer lloc en els campionats 
oficials de caràcter nacional. 

e) Obtenció de 0,5 crèdits per situar-se entre els finalistes de les fases 
finals en els campionats oficials de caràcter nacional. 

Per obtenir aquests crèdits, l’estudiantat haurà de figurar en les classificacions 
corresponents als campionats per als quals haja sigut seleccionat i trobar-se en 
els llocs als quals s’ha fet referència anteriorment. Igualment, haurà de constar 
en els resultats d’una classificació general de la competició internacional per a 
la qual haja sigut seleccionat. 

Quart. Obligacions de la persona esportista d’elit. 

1. Representar la Universitat Jaume I en aquells esdeveniments esportius de màxim 
nivell universitari internacional, nacional o autonòmic, que se li requerisca. 

2. Assistir i participar en els actes de representació universitària necessaris. Aquesta 
representació i participació serà imprescindible sempre que no coincidisca amb una 
competició federada de rang semblant i que haja sigut presentada en el seu programa 
oficial de competició, o bé per problemes de salut o lesió certificada per una persona 
facultativa. 

 

Cinquè. Sol·licitud de la condició d’esportista d’elit. 

1. Sol·licitar la condició d’esportista d’elit, en què caldrà especificar els beneficis que 
pot obtindre i les seues obligacions. 

2. Presentar el calendari oficial de competicions per al curs en què sol·licita la seua 
condició d’esportista d’elit. 

3. Elegir el tutor o tutora, si escau, quan es presente la sol·licitud de condició 
d’esportista d’elit. 

 

Sisè. Pèrdua de la condició d’esportista d’elit. 

1. La condició d’esportista d’alt nivell es perd per alguna de les següents causes, 
d’acord amb l’article 15 del Reial decret 971/2007, de 13 de juliol, del Ministeri 



 
 

 

d’Educació i Ciència, sobre esportistes d’alt nivell i alt rendiment: 

a) Per vèncer els terminis definits en el paràgraf 1 de l’article 16 d’aquest Reial 
decret. 

b) Per haver sigut sancionat o sancionada, amb caràcter ferm en via 
administrativa, per infracció en matèria de dopatge. 

c) Per haver sigut sancionat o sancionada en ferm per alguna de les infraccions 
previstes en l’article 14 del Reial decret 1591/1992, sobre disciplina 
esportiva. 

d) Per haver deixat de complir la condició prevista en l’article 3.3 d’aquest Reial 
decret. 

e) Per competir oficialment per un país diferent d’Espanya. 

2. També son causes de pèrdua de la condició d’esportista d’elit les determinades en el 
article 6 del Decret 13/2006, de 20 de gener, del Consell de la Generalitat, que regula 
les persones esportistes d’alt nivell: 

a) Als tres anys següents a l’última publicació en el DOGV de la llista on es 
reconeix la seua condició d’esportista d’elit de la Comunitat Valenciana. 

b) Per haver sigut sancionat o sancionada en ferm per dopatge, segons allò 
que s’ha establert en la Llei orgànica 3/2013, de 20 de juny, de protecció de 
la salut de l’esportista i lluita contra el dopatge en l’activitat esportiva, per 
la qual s’estableix el règim d’infraccions i sancions per la repressió del 
dopatge o norma que la substituïsca. 

c) Per haver sigut sancionat o sancionada en ferm per alguna de les infraccions 
previstes en l’article 14 o segons allò que s’ha establert en la disposició 
transitòria 5a o en la disposició final 1a del Reial decret 1591/1992, sobre 
disciplina esportiva. 

d) Per haver sigut sancionat o sancionada en ferm per alguna de les infraccions 
previstes en l’article 124 de la Llei 2/2011 de 22 de març, de la Generalitat, 
de l’esport i l’activitat física de la Comunitat Valenciana. 

3. Es perdrà així mateix la condició d’esportista d’elit si no es compleixen les 
obligacions de representació universitària establida en aquest Programa i, per tant, els 
beneficis als quals s’acullen dins de l’oferta presentada per la Universitat Jaume I. 

 


