
 
 

 

Gran Via 

de les Corts Catalanes, 585 

08007 Barcelona 

 

 

 
 

1 
 

NORMATIVA REGULADORA DE L’ESPORT UNIVERSITARI D’ALT NIVELL 
DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 

 
(Aprovada per Consell de Govern en data 23 de juliol de 2020) 

 
 
En l’actualitat, l’activitat física i esportiva s’ha convertit en una condició necessària per al desenvolupament 

integral de la persona. Aglutina elements com ara l’adquisició de competències, la formació d’hàbits, la salut, 

les relacions socials i l’ocupació del temps d’oci. En la concepció moderna de l’educació, l’esport figura com 

un  aspecte  fonamental  en  la  formació  de  l’alumnat  i  de  la  comunitat  universitària  en  general,  i  en  la 

formació integral de l’estudiant com a persona. 

Sobre la base del marc legislatiu descrit en el preàmbul d’aquesta normativa, la Universitat de Barcelona, a 

més  de  fomentar  la  pràctica  esportiva  saludable  entre  la  comunitat  universitària mitjançant  la  promoció 

d’activitats esportives, estableix mesures per conciliar la vida acadèmica amb la pràctica esportiva, així com 

els drets i deures de l’esportista universitari.  

En aquesta normativa es recullen les mesures de promoció i suport a l’esport universitari; es defineixen els 

objectius  i  les  estratègies  que  s’han  de  seguir  en  aquest  àmbit;  es  regula  el  reconeixement  d’estudis  i 

activitats,  i es  fixen criteris per a  la conciliació de  les activitats acadèmiques  i esportives. Tot això, amb  la 

intenció de potenciar la participació en activitats i competicions esportives. 

 

Preàmbul 

La  Llei  orgànica  6/2001, de  21  de  desembre,  d’universitats,  revisada  per  la  Llei  orgànica  4/2007,  de  12 

d’abril, a  l’article 90, dins del  títol XIV  («De  l’esport  i  l’extensió universitària»), estableix el  següent: «La 

pràctica esportiva a  la universitat és una part de  la formació de  l’alumnat  i es considera d’interès general 

per  a  tots  els  membres  de  la  comunitat  universitària  [...]  Les  universitats  han  d’establir  les  mesures 

oportunes  per  afavorir  la  pràctica  esportiva  dels  membres  de  la  comunitat  universitària  i,  si  s’escau, 

proporcionar  instruments per a  la  compatibilitat efectiva d’aquesta pràctica amb  la  formació acadèmica 

dels estudiants». 

D’acord  amb  aquest  precepte  legal,  el  Reial  decret  1791/2010,  de  30  de  desembre,  pel  qual  s’aprova 

l’Estatut de  l’estudiant universitari, concep  l’activitat  física  i esportiva com un component de  la  formació 

integral de l’estudiant universitari, i encarrega a les universitats diverses actuacions per promoure l’activitat 

física  i esportiva, com ara el desenvolupament d’estructures  i programes per acollir  la pràctica esportiva 

dels estudiants en  les  condicions més apropiades  segons els usos, amb els mitjans materials  i els espais 
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suficients;  la promoció de  la compatibilitat de  l’activitat acadèmica  i esportiva dels estudiants  (i, molt en 

concret, la d’aquells als quals el Consell Superior d’Esports reconeix com a esportistes d’alt nivell, o aquells 

que les comunitats autònomes reconeixen com a esportistes de nivell qualificat o similar), o l’elaboració de 

programes d’activitat física i esportiva específics per a estudiants amb discapacitat. 

Així mateix, les normes reguladores de l’activitat esportiva recullen les actuacions que han de desenvolupar 

les universitats: la Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’esport, preveu la incorporació al sistema educatiu dels 

esportistes que  tenen  la  consideració d’alt nivell,  i,  com a desenvolupament d’aquesta previsió, el Reial 

decret 971/2007, de 13 de  juliol,  sobre esportistes d’alt nivell  i  alt  rendiment,  al∙ludeix  expressament  a 

l’obligació de les universitats de prendre en consideració aquesta condició en processos com ara el canvi de 

grup  de  docència,  d’horaris  o  de  data  d’examen  a  l’efecte  de  permetre’ls  conciliar  els  aprenentatges 

acadèmics  amb  les  responsabilitats  i  activitats  esportives,  o  en  aspectes  tals  com  els  requisits  de 

permanència. 

Així mateix, el Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport, 

estableix  que  correspon  a  cada  universitat  organitzar  i  fomentar  l’activitat  física  i  esportiva  de  la  seva 

comunitat. 

Igualment,  l’Estatut de  la Universitat de Barcelona, a  l’article 125, estableix el següent: «La Universitat de 

Barcelona ha d’afavorir  les activitats que promoguin  les relacions  i el debat entre el món de  la cultura  i  la 

societat,  i  facilitar  les  activitats  d’extensió  universitària  en  els  àmbits  cultural,  artístic,  esportiu,  etc. 

encaminades a complementar la formació acadèmica de l’alumnat». 

 

1. Objectius 

La present normativa té per objecte regular les mesures aplicables a l’esportista universitari d’alt nivell a la 

Universitat de Barcelona, establir les diferents categories d’esportista universitari i determinar els seus drets 

i deures, i concretar les mesures de promoció i suport de la Universitat a l’esport universitari i als esportistes 

universitaris. 

 

2. 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: 
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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. 

 

3. Drets 

La condició d’esportista universitari d’alt nivell dona dret a:  

a) Accedir de forma gratuïta a les instal∙lacions d’Esports UB. 

b) Obtenir el reconeixement (crèdits, si escau) de les hores dedicades a entrenaments, concentracions o 

competicions, certificades per Esports UB, d’acord amb la normativa i les condicions aprovades pels 

òrgans competents de la UB. 
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c)  Disposar  d’un  tutor  acadèmic  que  aconselli  i  faci  labors  d’intermediació  amb  el  professorat  per 

facilitar la conciliació de les activitats acadèmica i esportiva de l’estudiant.  

d)  Estar  exempt  de  l’obligació  d’assistir  presencialment  a  aquelles  activitats  acadèmiques  que 

coincideixin  amb  els  desplaçaments  per  participar  en  concentracions  o  competicions  esportives 

oficials  en  les  quals  participi  en  representació  de  la  Universitat  de  Barcelona,  de  Catalunya  o 

d’Espanya. 

e) Obtenir el canvi de grup o de torn de docència inicialment assignat, a fi de possibilitar l’assistència als 

entrenaments amb la màxima regularitat. 

f) Obtenir el  canvi de data  inicialment programada per a  les activitats d’avaluació acadèmica, a  fi de 

possibilitar el desplaçament per participar en competicions esportives o concentracions oficials. 

g) Obtenir d’Esports UB l’assessorament tècnic per a la pràctica esportiva. 

Sens perjudici d’altres drets que els òrgans competents de la UB puguin establir en desenvolupament de les 

disposicions contingudes en aquesta normativa. 

 

4. Deures 

La condició d’esportista universitari d’alt nivell comporta els deures següents:  

a) Informar el professorat, per escrit, de la condició d’esportista d’alt nivell, i del nom del tutor o tutora 

assignat. 

b) Comportar‐se d’acord amb els principis del Codi ètic d’integritat i bones pràctiques de la Universitat 

de Barcelona en les relacions amb els organitzadors, els àrbitres i altres esportistes involucrats en les 

competicions o activitats en les quals participi. 

c) Complir les normes establertes pels reglaments de règim intern de les competicions esportives en les 

quals  participi. Així mateix,  respectar  les  normes  d’ús  de  les  instal∙lacions  i  el  personal  d’aquests 

espais. 

d) Participar, si escau, en les convocatòries dels Campionats de Catalunya Universitaris, dels Campionats 

d’Espanya  Universitaris,  dels  Campionats  d’Europa  Universitaris  i  dels  Campionats  del  Món, 

corresponents a  la disciplina esportiva per a  la qual se  l’hagi considerat esportista universitari d’alt 

nivell. 

e)  Participar  en  els  actes  relacionats  amb  la  condició  d’esportista  universitari  d’alt  nivell  a  què  la 

Universitat el convoqui. 
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f) Orientar,  assessorar  i  acompanyar,  des  de  la  seva  experiència,  els  estudiants  que  accedeixin  a  la 

Universitat  i  necessitin  informació  relativa  al  desenvolupament  de  la  seva  activitat  esportiva  i  la 

conciliació amb els estudis universitaris, segons les seves necessitats.  

Sens perjudici d’altres deures que els òrgans competents de  la UB puguin establir en desenvolupament de 

les disposicions contingudes en aquesta normativa. 

 

5. Tutors 

Les accions bàsiques que han de desenvolupar els tutors són les següents: 

a) Orientar  l’estudiant esportista a  l’hora de matricular‐se  i d’escollir un  itinerari,  valorant  la  càrrega 

docent i la càrrega esportiva. 

b)  Ésser  l’interlocutor  entre  l’estudiant  i  el  professorat  implicat  en  possibles modificacions  de  dates 

d’exàmens o de pràctiques acadèmiques. 

c) Establir  les  recomanacions acadèmiques pertinents per al millor ajustament de  la  seqüència de  les 

assignatures. 

 

6. Pèrdua dels drets i beneficis de la condició d’esportista d’alt nivell de la UB 

L’incompliment de qualsevol dels deures previstos a  l’article 4 de  la present normativa comporta la pèrdua 

dels drets  i beneficis establerts en aquesta normativa derivats de  la condició d’esportista universitari d’alt 

nivell de la UB. 

 

7. Resolució de conflictes i reclamacions 

La  resolució  de  conflictes  i  reclamacions  que  es  produeixin  en  aplicació  d’aquesta  normativa  i  dels 

instruments  que  la  desenvolupin  (instruccions,  programes,  etc.)  són  competència  del  vicerector  o 

vicerectora competent en afers esportius, de conformitat amb la normativa interna de la UB. 

 

8. Aplicació i desenvolupament d’aquesta normativa 

El  vicerector  o  vicerectora  competent  en  afers  esportius  pot  elaborar  les  normes,  les  instruccions  o  els 

programes  que  consideri  necessaris  per  desenvolupar  i  aplicar  les  disposicions  contingudes  en  aquesta 

normativa. 

 

Disposició final 

La present normativa entra en vigor l’endemà que es publiqui al Portal de Transparència de la UB. 


