
                                                                                                
 

 

CONVOCATÒRIA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI PER AL PROGRAMA DE SUPORT DELS 
ESPORTISTES D’ALT NIVELL PER AL CURS 2019-20 

Preàmbul 

El Consejo Superior de Deportes ha tingut una llarga tradició de programes de suport als esportistes 
d’alt nivell als quals la Universitat Rovira i Virgili en col·laboració amb el Consell Social de la URV es va 
adherir el curs 2008/09. 

Actualment, el CSD ja no convoca ajuts per aquests programes però des de la URV valorem molt 
positivament el seu resultat, així com la importància que té per als estudiants esportistes d’alt nivell 
rebre un suport acadèmic. És per aquesta raó que convoquem aquest programa per al curs 2018/2019 

S’indiquen a continuació les condicions per participar en aquest Programa. 

1- Requisits dels sol·licitants 

Podran sol·licitar la seva inclusió en el programa de suport aquelles persones que essent estudiants de la 
Universitat Rovira i Virgili siguin considerats esportistes d’alt nivell. Aquesta condició s’acredita per la 
inclusió en una o vàries de les següents circumstàncies: 

a) Siguin a l’actualitat o hagin estat l’any anterior, esportistes d’alt nivell, d’acord amb el que 
estableix el Real Decret 971/2007, de 13 de juliol 

b) Esportistes als quals els certifiquin les diferents federacions esportives haver estat convocats 
per la selecció catalana o espanyola en el present any o l’anterior 

c) Esportistes pertanyents al Pla ADO 
d) Esportistes pertanyents a qualsevol Centre d’Alt Rendiment (CAR) 
e) Esportistes que hagin obtingut medalla en els Campionats d’Espanya Universitaris del curs 

2018-19 

Els esportistes que resultin inclosos al programa s’han de comprometre a participar en els 
Campionats de Catalunya representant a la URV en el cas de que el seu esport resulti convocat. 

2- Procediment de sol·licitud 

Les persones interessades hauran de fer arribar un correu electrònic indicant les seves dades personals 
(nom i cognoms, estudis que cursen, dades de contacte i esport que practiquen) a la següent adreça 
(competicio@urv.cat) adjuntant escanejada la documentació que acrediti que reuneixen els requisits 
per a ésser considerats esportistes d’alt nivell. En el cas de persones que hagin obtingut medalla en els 
Campionats d’Espanya Universitaris no serà necessari que ho acreditin atès que la Universitat ja disposa 
de la informació. 

3- Termini 
 

El termini de presentació de sol·licituds s’obre a l’endemà de la publicació de la convocatòria i finalitza el 
30 d’abril de 2020. Les sol·licituds que arribin fora del termini previst seran excloses. Així mateix 
s’exclourà a totes aquelles sol·licituds que no reuneixin els requisits. 

 

 



                                                                                                
 

 

 
4- Suport  

Els beneficiaris del programa reben suport mitjançant:  

- L’assignació d’un tutor/a que vetllarà per la compatibilitat entre l’activitat acadèmica dels 
estudiants i el seu calendari esportiu, tal i com es desenvolupa en l’article 3 del punt II Activitats 
avaluatives  de la normativa acadèmica de grau i màster del curs 19/20.   

- El reconeixement d’1 crèdit com a “Activitats Universitàries Reconegudes” per la seva dedicació 
a activitats esportives de forma continuada durant tot el curs.  

Resolució 

Un cop analitzades i valorades les sol·licituds, i en el termini màxim d’1 mes,  la Universitat resoldrà la 
inclusió dels estudiants en el programa i farà públic mitjançant la plana web d’EsportsURV 
(http://www.urv.cat/ca/vida-campus/extensio-universitaria/activitat-
fisica/esport/competicions/esportistes-alt-nivell/ ) la resolució. Així mateix es comunicarà als 
interessats.  

 


