
Beneficis que pot obtenir l’esportista d’alt nivell o d’elit 

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. Beneficis de caràcter acadèmic:

a) Elecció de torns: flexibilització en l’elecció de torns, justificada amb hores
d’entrenament i competició. La titulació en la qual estiga matriculat ha de
permetre que aquest estudiantat puga seleccionar l’horari per a cursar les seues
matèries en funció dels seus condicionants d’entrenament i competicions, i dins
del marc dels horaris publicats per la facultat o escola universitària a l’inici de
cada curs.

b) 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 (SIA).

L’esportista ha de comunicar al Servei d’Esports la coincidència d’un examen
amb una competició o activitat vinculada a la seua consideració d’esportista
d’elit, amb una antelació mínima de set dies naturals. En casos especials, de
canvis amb temps inferior als set dies, s’ha de justificar degudament. El canvi
d’exàmens, en tot cas, serà negociat amb el professorat i d’acord amb el
calendari de competicions oficial. Aquest canvi de dia ha de ser notificat al centre
per a cursar-lo com una incidència que sorgeix de l’aplicació de la condició
d’esportista acollit a aquest Programa de la Universitat.

c) Exempció de requisits de matrícula de les diferents facultats i escoles de l’UJI.

d) Beques d’intercanvi: entendre com a factor que prime la condició d’esportista
d’alt nivell o d’elit quan se sol·licite una beca d’intercanvi nacional o
internacional i aporte un document en què es demostre que al lloc per al qual
sol·licita la beca hi ha un centre específic d’entrenament de l’esport per al qual
és considerat esportista d’alt nivell o d’elit.

e) Taxes o preus públics: reducció o exempció de taxes en cursos de formació,
activitats del SE, targeta esportiva, etc., en els termes que estipule la
reglamentació de l’UJI.

f) Nombre de convocatòries: concedir dues convocatòries més d’exàmens a aquest
estudiantat.

g) Criteris de permanència: ampliació d’un any dels criteris de permanència a la
Universitat Jaume I.

h) Faltes d’assistència: sempre que coincidisquen amb el seu calendari de
competicions o concentracions, es justificaran les seues absències i cal
recuperar, si escau, els crèdits del Pràcticum en dates que no coincidisquen amb
el calendari de competicions o concentracions. Així mateix, realitzarà el període
de pràctiques en franges ajustades al seu programa oficial de competició durant
el curs acadèmic. Es requerirà la presentació prèvia del programa oficial de
competició durant el curs escolar.



i) Programa de tutorització personal: si l’alumnat ho requereix, pot 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.

j) Beques:

i. Es concedirà una borsa de beques que no superarà els 800 euros per
estudiant o estudianta, en funció dels resultats que obtinguen els o les
esportistes acollits a aquest Programa. La concessió es farà de la següent
manera:

ii. D’acord amb les possibilitats pressupostàries, es crearà una borsa global
de beques, l’import de la qual no podrà ser superior a 12.000 euros, que
es repartirà en relació amb els resultats obtinguts pels o les esportistes
admesos en aquest programa i que, en cap cas, podrà ser superior als 800
euros per esportista. Aquesta borsa podrà ser incrementada si hi ha
finançament extern i podrà englobar el total de l’import de la
convocatòria. La normativa d’aquesta convocatòria en cap cas pot anar
en contra d’aquesta reglamentació.

iii. Barem:

- En esports individuals, als 8 primers llocs: 800-600-400-200-100-
100-100-100.

- En esports d’equips, als 4 primers llocs: 800-600-400-200.

- En el cas que se supere la borsa, es prorratejarà l’import a cada
esportista.

k) Obtenció de crèdits ECTS per participació en esdeveniments esportius en què
participe la Universitat Jaume I.

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, s’ha de valorar 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 propose l’òrgan competent.

Per a obtenir aquests crèdits han 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 pot obtenir és fins a 6 crèdits ECTS del total del pla
d’estudis cursat.

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

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



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

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

 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 ha 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, ha de constar en 
els resultats d’una classificació general de la competició internacional per a la 
qual haja sigut seleccionat. 

2. Beneficis mèdics: la Universitat Jaume I ha d’oferir ajudes mèdiques en els termes en
què s’apliquen els convenis.

3. Beneficis del Servei d’Esports:

a) Entrada lliure al gimnàs de la Universitat Jaume I, sempre que aquest es trobe
obert als usuaris.

b) Reserva de fins al 10% de les places dels cursos de formació esportiva que seran
finançats totalment o parcialment pel Servei d’Esports en els termes que
s’establisquen en cada curs.

c) Utilització de les instal·lacions esportives sempre que es justifique el seu ús, se
sol·licite prèviament i estiga lliure la instal·lació.

d) Els membres del PDE seran considerats estudiantat amb targeta esportiva del SE
i podran obtenir els avantatges que s’estipulen per a aquesta figura.

e) Assessorament en plans d’entrenament, orientat a la millora de la condició física.

f) El fet d’estar inclòs en el PDE de la Universitat Jaume I serà tingut en compte en
el barem de totes les beques convocades pel Servei d’Esports anualment.




