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Reglamentació del programa d’esportistes d’elit i alt nivell de la Universitat Jaume I 

Amb data 31 d’octubre de 2007, el Consell de Govern de la Universitat Jaume I de Castelló va aprovar, 
en la sessió número 13, el Programa d’esportista d’alt nivell o d’elit presentat per a la seua realització 
en el marc de la nostra universitat. En aquest programa s’indiquen una sèrie d’aspectes importants que 
milloraran la relació de l’esportista d’alt nivell o d’elit dins del conjunt dels estudis universitaris que es 
realitzen a la Universitat Jaume I.  
 
Una vegada aprovat aquest important programa és necessari regular-lo i estructurar-lo de manera que 
qualsevol esportista d’alt nivell que desitge beneficiar-s’hi puga sol·licitar acollir-se al programa. Per a 
això, el mecanisme que s’arbitra és:  

• Realitzar des del Servei d’Esports, d’acord amb la Secretaria d’Estudiants, una instància tipus, 
pròpia dels esportistes d’alt nivell o d’elit on s’especifique:  

1. Dades de la persona sol·licitant.  
2. Acreditació de la condició d’esportista d’elit.  
3. Presentació del calendari de competicions i concentracions de la temporada per a la qual 

sol·licita la seua inclusió en el programa d’esportistes d’alt nivell o d’elit.  
4. Elecció de tutor acadèmic 

 
Aquesta instància s’ha de presentar per curs acadèmic, juntament amb l’imprès de 
matrícula, en el Registre abans de l’10 d’octubre de cada curs.  

• El mecanisme de gestió serà:  

1. Presentar la instància i documentació en el Registre General de la Universitat dirigides 
al Servei d’Esports. 

2. El Servei d’Esports publicarà les llistes del esportistes inclosos en el Programa 
d’Esportistes d’Elit i Alt Nivell de la Universitat Jaume I. 

3. El Servei d’Esports cursarà notificació de les llistes d’esportistes als directors de 
titulacions i als centres als quals pertany l’estudiantat. 

4. El Servei d’Esports informarà els tutors, si escau. 
5. Seguiment del programa 
6. Valoració del programa.
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1. Dades personals  
Seran les sol·licitades en la instància  
2. Acreditació de la condició d’esportista d’alt nivell o d’elit  
Poden acollir-se al programa d’esportistes d’elit les persones que s’inclouen en el punt 1 del document 
aprovat per Consell de Govern de la Universitat Jaume I de Castelló en la sessió número 13 de 31 
d’octubre de 2007. 

• L’esportista ha de presentar un dels següents documents que acrediten la condició d’esportista 
d’elit:  

1. Fotocòpia compulsada del BOE o original on apareix inclòs/a en la llista d’esportistes 
d’alt nivell nacional.  

2. Fotocòpia compulsada del DOGV o original  on apareix inclòs/a en la llista d’esportistes 
d’alt nivell autonòmic.  

3. Altres. Document del Servei d’Esports de la Universitat Jaume I, o document del 
Consell Superior d’Esports o de la Federació Internacional d’Esport Universitari (FISU).  

3. Presentació del calendari de competicions i concentracions de la temporada en la qual està 
matriculat  
L’esportista que sol·licite aquest programa pot presentar, si així ho desitja, un calendari de 
competicions i/o concentracions per al curs acadèmic per al qual sol·licita la seua condició d’esportista 
d’alt nivell o d’elit.  
 
Si no presenta el calendari, la flexibilització en calendari d’exàmens i pràctiques no serà tinguda en 
compte.  
 
4. Beneficis que pot obtenir l’esportista d’alt nivell o d’elit  
Els beneficis que pot obtenir l’esportista d’elit són els següents:  
 
Beneficis acadèmics: 

1. Elecció de torns: flexibilització en l’elecció de torns, justificat amb hores d’entrenament i 
competició. La titulació en la qual estiga matriculat permetrà 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.  

2. Calendari d’exàmens: flexibilització en el calendari d’exàmens, sempre negociat amb el 
professorat i d’acord amb el calendari de competicions presentat en la sol·licitud d’acollida al 
programa d’esportista d’alt nivell o d’elit. Aquest canvi de dia ha de ser notificat a la facultat 
per a cursar-lo com una incidència que sorgeix de l’aplicació de la condició d’esportista acollit 
a aquest programa de la universitat.
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3. 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 demostre que al lloc per al qual sol·licita la beca hi ha un centre específic d’entrenament de 
l’esport pel qual és considerat esportista d’alt nivell o d’elit.  

4. Taxes o preus públics: reducció o exempció de taxes en cursos de formació, activitats del SE, 
etc. 

5. Nombre de convocatòries: concedir dues convocatòries més d’exàmens a aquests estudiantat. 
6. Criteris de permanència: ampliació dels criteris de permanència a la Universitat Jaume I. 
7. Faltes d’assistència: sempre que coincidisquen amb el seu calendari de competicions 

/concentracions presentat l’esportista que sol·licita la inclusió en aquest programa, es 
justificaran les seues absències i haurà de recuperar, si escau, els crèdits del Pràcticum en dates 
que no coincidisquen amb el calendari de competicions/concentracions presentat, i realitzarà el 
període de pràctiques en franges ajustades al seu programa oficial de competició durant el curs 
acadèmic.  

8. Tutorització personalitzada: en el cas que el esportista ho especifique en la instància sol·licitud 
d’inclusió al programa. 

9. Obtenció de crèdits de lliure elecció per participació en esdeveniments esportius en què 
participe la Universitat Jaume I de Castelló. 

Beneficis econòmics 

10. Es concedirà una borsa de beques que no superarà els 800 euros per estudiant/a, depenent dels 
resultats que obtinguen els esportistes acollits a aquest programa. La concessió es farà de la 
següent manera:  

En funció de les possibilitats pressupostàries, es crearà una borsa global de 
beques l’import de la qual no podrà ser superior a 12.000 de euros, que es 
repartirà en relació amb els resultats obtinguts pels esportistes admesos en aquest 
programa i que en cap cas podrà ser superior als 800 euros per esportista.  

Barem: 

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

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

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

10. La Universitat Jaume I, oferirà ajudes mèdiques en els termes en què s’apliquen els convenis 
amb entitats sanitàries. 

Beneficis del Servei d’Esports 

11. Entrada lliure al gimnàs de la Universitat Jaume I, sempre que aquest es trobe obert els usuaris. 
12. 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. 
13. Utilització de les instal·lacions esportives sempre que es justifique el seu ús, se sol·licite 

prèviament i estiga lliure la instal·lació. 
14. Els membres del PDE seran considerats socis del SE, i podran obtenir els avantatges que per 

aqueixa figura s’estipulen. 
15. Assessorament en plans d’entrenament orientat a la millora de la condició física. 
16. El fet d’estar inclòs en el PDE de la Universitat Jaume I serà tingut en compte en el barem de 

beques de col·laboració convocades pel Servei d’Esports anualment. 
 

5. Obligacions que comporta la condició d’acollir-se a aquest programa  
Les obligacions que té l’esportista que sol·licita ser inclòs en el programa d’esportistes d’elit són les 
aprovades en els documents anteriorment citats i que apareixen en el punt 3 «obligacions de l’esportista 
d’elit» i que diu:  

3.1 Representar la Universitat Jaume I en aquells esdeveniments esportius de màxim 
nivell universitari internacional, nacional, autonòmic, que se li requerisca, així com 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 pel facultatiu.  

6. Pèrdua de la condició d’esportista d’elit  
La pèrdua de la condició d’esportista d’elit seran totes aquelles que apareixen expressades en el punt 5 
del document aprovat per el Consell de Govern. Caldrà comunicar-ho a l’esportista, al tutor i a la 
facultat o escola en la qual estiga cursant els seus estudis, i exposar els motius pels quals és exclòs del 
programa d’esportistes d’elit de la Universitat Jaume I. 

Castelló de la Plana, 14 de novembre de 2007 
 


