
Definició i requisits 

A l’efecte de la present normativa, pot obtenir la consideració d’esportista universitari d’alt 

nivell l’estudiant que estigui matriculat en un grau, màster universitari o doctorat a la 

Universitat de Barcelona, que estigui inscrit a Esports UB i que compleixi algun dels requisits 

següents, durant el curs acadèmic en què efectuï la sol·licitud o durant el curs acadèmic 

immediatament anterior: 

a) Esportista d’alt nivell català. Té la condició d’esportista d’alt nivell la persona que figura a
les llistes que aprova semestralment la Presidència del Consell Català de l’Esport i que es
publiquen al DOGC, i que participa o té opcions de participar en les competicions de màxim
nivell organitzades per les federacions esportives internacionals. La normativa es basa en el
Decret 337/2002, de 3 de desembre, sobre l’alt rendiment esportiu (DOGC núm. 3787, publicat
el 23‐12‐2002).

b) Esportista d’alt rendiment que compleixi els requisits de l’article 2.3 (apartats d, e, f i g) del
Reial Decret 971/2007 de 13 de juliol sobre esportistes d’alt nivell i alt rendiment.

c) Esportista pertanyent al Pla ADO (Associació d’Esports Olímpics) o al Pla ADOP (Suport a
l’Esport Objectiu Paralímpic).

d) Esportista d’alt nivell d’acord amb allò establert al Reial decret 971/2007, de 13 de juliol
(trimestralment es publica al BOE la llista d’esportistes d’alt nivell).

e) Esportista que aporti el certificat justificatiu, expedit per la federació esportiva estatal
corresponent, d’haver estat convocat a una selecció nacional en el present curs acadèmic.

f) Esportista que hagi participat en els Campionats del Món de la Federació Internacional
d’Esport Universitari i/o a les olimpíades universitàries («universíades») d’hivern o d’estiu.

g) Esportista universitari que hagi obtingut el primer lloc en els Campionats de Catalunya
Universitaris (en esports sense activitat estatal o internacional) o que hagi obtingut una
classificació entre els tres primers llocs en els Campionats d’Espanya Universitaris i/o en els
Campionats Europeus Universitaris, en l’edició del curs acadèmic immediatament anterior al
de referència.

h) Esportista que estigui inscrit en un club esportiu, federació esportiva o entitat esportiva que
tingui un acord o conveni en vigor amb la Universitat de Barcelona.

i) Esportista que, per la seva alta qualitat esportiva, representi la UB en els campionats
universitaris de Catalunya, Espanya i/o Europa en el present curs acadèmic.
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