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● Nom: 
● Primer cognom: 
● Segon cognom: 
● DNI / NIE / passaport: 
● Curs: 
● Titulació: 
● Ets alumne d’intercanvi? Sí / no 
● En cas afirmatiu, definiu el programa: 
● Telèfon mòbil: 
● Adreça electrònica: 
● Esport: 
● Club: 
● Categoria: 

____________________________________________________________________ 

Indica el requisit que compleixes per ser admès al programa: 

X Ser en l’actualitat, o haver estat l’any anterior, esportista d’alt nivell, de conformitat 
amb el que estableix el Reial Decret 971/2007, de 13 de juliol.  

X Esportistes que certifiquin per les diferents federacions esportives haver estat 
convocats a qualsevol selecció nacional aquest any o l’any anterior.  

X Esportistes pertanyents al pla ADO i ADOP. 

X Esportistes que hagin participat en els Campionats del Món Universitaris o a les 
Universíades d’hivern o d’estiu aquest any o l’anterior. 

X Haver obtingut en els Campionats d’Espanya universitaris (CEU), en els 
Campionats Europeus Universitaris (EUC) o en els Campionats Mundials Universitaris 
(WUC), en l’edició del curs acadèmic immediatament anterior al de referència, una 
classificació entre els tres primers. 

X Esportistes d’alt nivell català que figurin en les llistes de l’any en curs, que aprova 
semestralment la presidència del Consell Català de l’Esport i que es publiquen al 
DOGC. 

X Esportistes d’alt rendiment que compleixin els requisits de l’article 2.3 apartats d) i) 
f) i g) del Reial Decret 971/2007 de 13 de juliol sobre esportistes d’alt nivell i alt 
rendiment. 

X Acreditar la seva pertinença a clubs esportius que participin en la màxima, o la 
immediatament anterior, categoria d’esports a Espanya. 

X Els alumnes procedents d’una universitat estrangera com a desenvolupament d’un 
programa o conveni de mobilitat hauran d’acreditar aquesta condició mitjançant 



Universitat Internacional de Catalunya 

 

 

 3 / 3 

 

l’aportació del seu currículum esportiu (marques esportives personals aconseguides, 
hàndicap, posició en rànquing europeu o mundial, etc.) 

És imprescindible que adjunteu la documentació: 

X Còpia del BOE en què figuri el teu nom o còpia del certificat del CSD 

X Còpia del DOGC en què figuri el teu nom 

X Certificat de la federació o club 

X Certificat ARC 

En cas de ser admès al programa Sport Talent, jo ___________________________ , 
alumne de UIC Barcelona, em comprometo a complir la normativa d’aquest programa 
i accepto els deures que comporta participar en aquest programa pel que fa a: 

1. Participació en el règim de tutories establert pel tutor. 

2. Participació en les xerrades i conferències proposades pel Servei d’Esports, 
sempre que no coincideixi amb el meu calendari d’entrenaments i competicions. 

3. Comunicació al Servei d’Esports del desenvolupament i els resultats del calendari 
esportiu i de competició amb el meu club o selecció. 

4. Manteniment d’un comportament d’acord amb el Codi d’ètica esportiva en les 
relacions amb els organitzadors, àrbitres i altres esportistes involucrats en les 
competicions o activitats en què participi. 

5. Compliment de les normes establertes pels reglaments de règim intern de les 
competicions on participi representant a UIC Barcelona. 

6. Participació i representació de la Universitat en els Campionats de Catalunya, 
Espanya o Europa universitaris, corresponents a la disciplina esportiva per a la 
qual ha estat considerat esportista d’alt nivell o rendiment.  

 

Signatura de l’interessat/a  

 

 

Data 


