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CARTA ESPECIAL  D’ESPORTISTES D’ALT
NIVELL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

La Llei 10/1990, de 15 d’octubre de l’esport (BOE
249, de 17 d’octubre  de 1990; correcció
d’errades al BOE 173, de 20 de juliol de 1991)
estableix al títol VI, article 53.1, que
«l’administració de l’estat, en coordinació, si és
el cas, amb les comunitats autònomes, adoptarà
les mesures necessàries per facilitar la
preparació tècnica, la incorporació al sistema
educatiu i la plena integració social i
professional dels esportistes d’alt nivell durant
la seua carrera esportiva i al final d’aquesta.»

 Així mateix, a l’article 53.2, apartat d), s’adopta
l’«articulació de fórmules per a fer compatibles
els estudis  o l’activitat laboral de l’esportista
amb la seua preparació o activitat esportiva.»

I al 53.5 s’expressa que “Totes les
administracions públiques  consideraran la
qualificació d’esportista d’alt nivell com a mèrit
avaluable, tant en les proves de selecció a places
relacionades amb l’activitat esportiva
corresponent, com en els concursos per a la
provisió de llocs de treball relacionats amb
aquella activitat, sempre que en ambdós casos
estiga prevista la valoració de mèrits específics.»
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A fi de desplegar aquesta llei, el Consell Superior
d’Esports va publicar al BOE núm. 88, de 13
d’abril de 1999, la resolució de 29 de març del
mateix any per la qual es convoquen
subvencions a universitats amb programes
d’ajudes a esportistes universitaris d’alt nivell,
corresponents a l’any 1999.

L’article primer de l’esmentada resolució tracta
de l’objecte de la convocatòria i l’àmbit
d’aplicació; l’apartat 1 expressa «Convocar
subvencions per a les universitats públiques, a fi
de promoure la realització de projectes i
programes que impulsen l’accés, el seguiment i
la finalització dels estudis acadèmics de tots els
esportistes universitaris que complisquen algun
dels requisits següents:

a) Siguen en l’actualitat o hagen sigut l’any
anterior esportistes d’alt nivell, segons el
que estableix el Reial Decret 1467/1997,
de 19 de setembre, sobre esportistes d’alt
nivell.

b) Hagen sigut medallistes o finalistes en els
campionats del món universitaris o
universíades de l’any anterior.

c) Esportistes pertanyents al pla ADO.
d)Esportistes d’elevat nivell que no arriben

a complir els requisits anteriors i que
siguen proposats per les federacions
espanyoles o per la mateixa universitat.»

La Universitat de València aprovà, en sessió
ordinària de Junta de Govern de data 1 de juny
de 1999, sol·licitar al Consell Superior d’Esports
una subvenció per dur a terme el  programa de
seguiment d’esportistes d’alt nivell, a fi de fer
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possible alternar l’activitat esportiva i els seus
estudis acadèmics, fet que ajudarà a la total
integració d’aquests esportistes en el sistema
educatiu universitari.

En conseqüència, per tal que es puga accedir a la
condició d’esportista d’alt nivell i gaudir dels
beneficis que aquesta condició comporta,
s’estableix que:

Es consideren esportistes d’alt nivell de la
Universitat de València aquells dels seus
membres que complisquen alguna de les
condicions següents:

a) Figurar en la relació d’esportistes d’alt
nivell que publica anualment el Consell
Superior d’Esports al BOE.

b) Els esportistes que hagen obtingut, en els
dos últims anys, algun dels llocs
següents:

- De l’1 al 12 als jocs olímpics,
universíada, campionats del món
absoluts o universitaris o
paralímpics.

- De l’1 al 6 en campionats d’Europa
absoluts o universitaris o
paralímpics

- De l’1 al 3 en campionats d’Espanya
absoluts o universitaris o
paralímpics.

- En esports d’equip, aquells que
hagen format part de la selecció
espanyola.
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La Junta de Govern serà informada, anualment al
començament del curs, dels estudiants que
compleixen els requisits enunciats.

La condició d’esportista d’alt nivell es mantindrà
durant els dos anys següents al de la consecució
de les condicions indicades més amunt.

Els esportistes d’alt nivell, sempre que els seus
compromisos amb la selecció espanyola ho
permeten, hauran de formar part dels equips de
la Universitat de València en les competicions
oficials en què participe la Universitat.
L’incompliment d’aquest punt suposarà la
pèrdua de la condició d’esportista d’elit de la
Universitat de València.

Els esportistes d’alt nivell de la Universitat de
València podran acollir-se al programa de
seguiment d’esportistes d’alt nivell acordat en
sessió ordinària de Junta de Govern d’1 de juny
de 1999, o a aquells altres que en el futur puguen
ser aprovats.


