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Reglament del Programa d’acompanyament i ajuts a esportistes
universitaris d’alt rendiment
(Aprovat per acord del Consell de Govern, del 20 de juliol de 2018. Aquest
reglament entra en vigor el curs acadèmic 2018-2019.)

1. Introducció
1. La UAO CEU, conscient de las dificultats que implica compatibilitzar les
activitats esportives amb els estudis universitaris per als esportistes d’alt
rendiment, ha elaborat un Programa d’acompanyament i d’ajuts a
esportistes universitaris d’alt rendiment.
2. L’objectiu principal d’aquest programa és aconseguir que el rendiment
acadèmic d’aquests estudiants esportistes no es vegi afectat negativament
per la realització de la pràctica esportiva. En són destinataris els estudiants
de grau, de postgrau, de màster, de programes de doctorat i els estudiants
internacionals de la Universitat Abat Oliba CEU.
3. El programa es basa en el marc legal al qual fa referència el punt 3.1, sobre
la compaginació de la vida esportiva i acadèmica d’aquests estudiants
esportistes. Per a desenvolupar-la, compten amb la figura del tutor-mentor
esportiu.
4. L’acció tutorial del tutor-mentor és la base per poder aconseguir l’objectiu
principal: permetre que els estudiants esportistes que s’acullin a aquest
projecte i aconsegueixin compatibilitzar plenament l’activitat acadèmica i la
pràctica esportiva.
2. Tasques del tutor-mentor esportiu
1. Les tutories permeten dur a terme el seguiment dels estudis, dels canvis
d’horaris de pràctiques, exàmens, etc., amb la finalitat de possibilitar la
participació d’aquests estudiants esportistes als entrenaments i competicions
establerts als seus calendaris esportius.
2. Les accions bàsiques a desenvolupar per part dels tutors-mentors en el marc
d’aquest programa són les següents:
a. Orientar l’estudiant esportista a l’hora de matricular-se i d’escollir els
diversos itineraris, valorant la càrrega docent i la càrrega esportiva.
b. Intervenir entre l’estudiant esportista i el professor a l’hora de
justificar les absències a causa de la competició (entrenaments,
concentracions o competicions).
c. Exercir d’interlocutor entre l’estudiant esportista i la Direcció de
l’Àrea de Postgrau i Extensió Universitària, o amb la persona
delegada, en el cas dels alumnes de postgrau, de màster o de
programa de doctorat.
d. Exercir d’interlocutor entre l’estudiant esportista i el professorat
implicat en possibles modificacions de dates d’exàmens o de
pràctiques acadèmiques.
e. Exercir d’interlocutor entre Deganat i Gestió Docent per qualsevol
gestió relacionada amb aquest servei.
f. Establir les recomanacions acadèmiques pertinents per ajustar de la
millor manera la seqüència de les assignatures.
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3. Requisits per accedir al Programa d’acompanyament i ajuts a
esportistes universitaris d’alt rendiment
1. Ser esportista d'alt nivell durant l’any en curs o durant l’any anterior,
d'acord amb el que estableix el Reial decret 971/2007, de 13 de juliol (el
BOE publica el llistat d'esportistes d’alt nivell trimestralment).
2. Haver estat convocat a qualsevol selecció catalana o nacional durant l’any
en curs (2018) o durant l’any anterior i que ho certifiqui una de les diferents
federacions esportives. Cal aportar un certificat justificatiu emès per la
federació corresponent.
3. Pertànyer al Pla ADO i ADOP.
4. Haver participat als Campionats d’Europa Universitaris i als Campionats del
Món Universitaris 2018, o a les Universíades d'Hivern o d’Estiu 2018.
5. Ser esportista d’alt nivell i haver estat proposat per la Universitat pel fet de
trobar-se entre els millors classificats en els Campionats de Catalunya i
d'Espanya Universitaris del curs acadèmic 2018-2019.
6. Figurar com a esportista d’alt nivell català a les llistes de l’any en curs que
aprova semestralment la Presidència del Consell Català de l'Esport i que es
publiquen al DOGC.
7. Complir els requisits per tenir la condició d’esportista d’alt rendiment
establerts als apartats d), e), f) i g) de l'article 2.3 del Reial decret
971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d’alt nivell i alt rendiment.
4. Procediment
1. En el moment de l’entrevista, l’estudiant esportista ha d’especificar quin
esport federat practica.
2. Un cop s’hagi matriculat, l’estudiant esportista ha de presentar la sol·licitud
d’accés al programa al Servei d’Esports.
3. El Servei d’Esports verifica que reuneix els requisits i trasllada la sol·licitud al
Vicerectorat d’Estudiants per tal que en resolgui la inclusió al programa.
4. Des del Vicerectorat d’Estudiants es comunica a Deganat el llistat
d’esportistes admesos.
5. En funció de l’ensenyament que cursa l’estudiant i del seu programa
esportiu, el Vicerectorat d’Estudiants i el Deganat estableixen, amb
l’assessorament del Servei d’Esports, uns criteris generals d’adaptació de
l’activitat acadèmica.
6. El Servei d’Esports, seguint les directrius de Vicerectorat d’Estudiants i
Deganat, fa l’adaptació del programa esportiu UAO CEU al programa
acadèmic de l’estudiant.
5. Funcions dels principals implicats en el procés
1. Vicerectorat d’Estudiants
a. És el responsable del programa.
b. Resol les sol·licituds d’admissió al programa.
c. Avalua el programa.
d. Està assessorat pel Deganat i pel Servei d’Esports.
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2. Deganat
a. Exclou del programa els estudiants que no compleixen les seves
obligacions.
b. Elabora els criteris d’adaptació d’activitats lectives i d’avaluació de
cada titulació per a cada estudiant.
c. Avalua els resultats del programa i n’informa el Vicerectorat
d’Estudiants.
d. Està assessorat pel Vicerectorat d’Estudiants i pel Servei d’Esports.
3. Servei
a.
b.
c.

d’Esports
Rep la sol·licitud d’accés al programa per part de l’estudiant.
Desenvolupa la tasca de tutor-mentor de l’esportista d’alt rendiment.
Verifica el compliment dels requisits d’accés al programa i n’informa
el Vicerectorat d’Estudiants i el Deganat.
d. Fa d’interlocutor entre els diferents agents que intervenen en el
programa.

6. Proposta nominativa d’ajuts econòmics de la UAO CEU
1. A part de subvencionar les despeses inherents a la competició universitària,
la Universitat Abat Oliba CEU disposa d’una partida pressupostària que es
pot assignar a cadascun dels estudiants que s’acullin al programa proposat:
a. Un descompte del 30 % per als esportistes d’alt nivell, en concepte
d’ajut a la matrícula dels crèdits escollits de grau, com també en la
matricula del curs de màster o postgrau.
b. Premis. S’estableix un premi per medalla universitària, del qual es fa
entrega el mes de març, durant la celebració de la festivitat de Sant
Tomàs d’Aquino.
- 600 € per ser campió o campiona de Catalunya*
- 300 € per ser subcampió o subcampiona de Catalunya*
- 200 € per ser tercer classificat o tercera classificada de
Catalunya*
- 1.200 € per ser campió o campiona d’Espanya*
- 800 € per ser subcampió o subcampiona d’Espanya*
- 600 € per ser tercer classificat o tercera classificada d’Espanya*
2. L’esportista és gratificat amb un premi per curs, que és el de més valor
econòmic. Els premis de les medalles no són acumulatius.
3. El Programa d’acompanyament i ajuts a esportistes universitaris d’alt
rendiment de la UAO CEU busca crear sinergies amb la Secretaria General
de l’Esport de la Generalitat de Catalunya (a través del Centre d’Alt
Rendiment de Sant Cugat), amb el Consell Superior d’Esports i amb
federacions afins i entitats privades.
4. Per a la renovació anual del descompte es té en compte el compliment dels
requisits establerts en el punt 3 d’aquest programa.

* S’hi aplica la retenció fiscal corresponent que estableixen la Llei 35/2006 i l’article 75 del
Reglament de l’impost sobre la renda de las persones físiques, aprovat pel Reial decret
439/2007, de 30 de març.
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