
NORMATIVA REGULADORA D’ALT RENDIMENT ESPORTIU. 
 
Normativa autonòmica. DECRET 337/2002, de 3 de desembre, sobre l’alt rendiment 
esportiu. 
 
Paraules clau: esportistes, tecnificació, centre, alt, nivell, esport, condició, zona, 
obligació, selecció, Catalunya, normativa, competició. 
 
Àmbit: L’alt rendiment esportiu és el procés evolutiu en el qual s’integren els i les 
esportistes que han assolit o tenen com a objectiu assolir el nivell més alt de 
competició esportiva, que és l’anomena’t esport d’alt nivell.  
 
A l’esport d’alt rendiment esportiu s’arriba a partir de la millora tècnica en una etapa 
inicial de tecnificació esportiva, per a la qual han estat seleccionats prèviament pel seu 
rendiment i condicions.  

 
Objectiu de la llei.  
a) Organitzar una estructura esportiva que permeti als i a les esportistes catalans 
arribar al més alt nivell de competició internacional. 
b) Establir els sistemes de detecció i selecció de talents dels diferents àmbits esportius. 
c) Impulsar la formació integral i el millorament tècnic i esportiu continuat dels i de les 
esportistes. 
d) Aconseguir que el major nombre d’esportistes representin Catalunya en el més alt 
nivell de competició internacional, tant en les competicions d’esports individuals com 
en les d’esports col·lectius. 
 
Per dur a terme els objectius de la llei, l’Administració Esportiva pot dur a terme les 
següents actuacions: 

- Facilitar els serveis necessaris als esportistes. 
- Assessorar i donar suport a les iniciatives de les federacions catalanes. 
- Planificar i fer seguiment dels esportistes.   
- Donar ajuts econòmics als esportistes d’alt nivell per assolir els objectius 

marcats. 
- Establir convenis de col·laboració amb les federacions esportives catalanes.  
 

Subjectes: Les actuacions previstes en aquet Decret s’adrecen a les persones que han 
obtingut la condició d’esportista d’alt nivell o han estat seleccionades per a la 
tecnificació esportiva. 
 
Obligacions.  
1. Tecnificació esportiva.  
La tecnificació esportiva és l’etapa d’alt rendiment en la qual es du a terme la millora 
del nivell tècnic i competitiu. Primer, es comença amb la selecció dels esportistes en 
població d’edat escolar en les quals permeten preveure’n la projecció futura dins 
l’esport d’alt nivell. (art.5). 
 
 

2.2.2 



Les federacions esportives catalanes realitzen normativa de tecnificació esportiva que 
han de presentar al Consell Català de l’Esport una proposta de normativa específica de 
tecnificació de la modalitat esportiva de la federació o de cada disciplina esportiva en 
què s’estructuri la seva modalitat esportiva. 
Les propostes de normativa de tecnificació esportiva han d’incloure: 
a) L’estructuració de les activitats de tecnificació i la seva dinàmica de funcionament. 
b) Els criteris i processos de selecció dels i de les esportistes. 
c) Els criteris i processos de permanència dels i de les esportistes en la tecnificació 
esportiva. 
d) Les edats d’incidència. 
e) La titulació requerida al personal tècnic. 
f) Qualsevol altra qüestió que es consideri d’interès regular, d’acord amb la modalitat o 
disciplina esportiva a tecnificar. 
(art. 6 apartats 1.2) 
 
Per a la selecció d’esportistes i així tenir l’opció de ser destinataris de la tecnificació 
esportiva els joves esportistes que: 

- Disposin d’una llicència d’una federació esportiva catalana, lliurada a través 
d’un club i que tingui per objecte una disciplina esportiva olímpica, paralímpica 
o de projecció internacional notòria. 

- Superin els criteris de selecció previstos en la normativa de tecnificació 
esportiva aplicable. (art. 7.1) 

 
Els esportistes a més poden gaudir de serveis que estan integrats en la tecnificació 
esportiva com poden ser:  

- Beques de manutenció en residències esportives. 
- Seguiment i suport acadèmic. 
- Suport de personal tècnic per al desenvolupament dels entrenaments. 
- Assistència a les competicions programades. 
- Material i utillatge adients per al desenvolupament dels entrenaments. 
- Seguiment mèdic i psicològic suficient pera garantir un estat de salut adient per 

a la pràctica esportiva. (art 8) 
 
Dins de les obligacions que tenen els esportistes que hi són integrats en la tecnificació 
esportiva es troben: 

- Assistir a tots els entrenaments, concentracions i competicions programats per 
la federacions catalanes.  

- Formar part de les seleccions esportives catalanes quan hi siguin convocats. 
- Dur el símbol del Consell Català de l’Esport en totes les competicions. 
- Sotmetre’s a controls mèdics, com a mínim un per temporada.  
- Seguir una formació acadèmica. (art.9) 

 
El centre de tecnificació esportiva és una unitat operativa sense personalitat jurídica, 
vinculada a una federació esportiva catalana i integrada per esportistes, personal 
tècnic i mitjans materials que conflueixen en un espai físic o en punts diversos o 
itinerants on es desenvolupen les tasques necessàries per a assolir els objectius 



individualitzats de cada esportista integrat en la tecnificació. El centre pot estar ubicat 
en una instal·lació pública o privada. 
La zona de tecnificació esportiva és l’àrea geogràfica d’influència on es pot fer la 
detecció i el seguiment dels i de les esportistes, així com els entrenaments itinerants 
que es determinin. 
(art. 10 apartats 2.3) 
 
Per últim destacar que el reconeixement del Consell Català de l’Esport dels centres de 
tecnificació esportiva s’ha de renovar cada dos anys. (art.12) 
 
2. Esport d’alt nivell.  
Primer de tot cal fer una distinció en la definició, en que és l’esport d’alt nivell, es a dir 
la pràctica i la persona la qual pràctica l’esport, l’esportista d’alt nivell: 

- Esport d’alt nivell: és la pràctica esportiva reglada que exigeix unes condicions 
específiques als esportistes, i els mitjans materials què han de disposar, segons 
la modalitat o disciplina esportiva de què es tracti, i que suposa el nivell de 
competició més alt organitzat per les federacions esportives internacionals. 

- Esportista d’alt nivell: és la persona que figura a les llistes que aprova 
semestralment la Presidència del Consell Català de l’Esport, la qual participa o 
té opcions de participar en les competicions de màxim nivell organitzades per 
les federacions esportives internacionals. (art. 17) 

 
Per poder ser esportista d’alt nivell es tenen que complir els requisits següents:  

- Haver nascut a Catalunya o tenir el veïnatge civil català. 
- Disposar d’una llicència expedida per una federació esportiva catalana, o per 

una federació esportiva de qualsevol altre àmbit territorial, tant autonòmic 
com supraautonòmic, que tingui per objecte una disciplina esportiva olímpica, 
paralímpica o de projecció internacional notòria. 

- No trobar-se sotmès a cap sanció disciplinària esportiva de caràcter molt greu o 
a cap sanció administrativa en matèria esportiva de caràcter greu o molt greu. 

- Haver estat en actiu la temporada immediatament anterior a la temporada 
esportiva en què és proposat. (art. 18) 

 
Entre les obligacions de les esportistes d’alt nivell hi són: 

- Representar l’esport català en les competicions esportives internacionals i 
supraautonòmiques, tant en esports que es practiquen de forma individual com 
col·lectiva. 

- Equipar-se amb el vestuari oficial de la selecció catalana corresponent, quan 
competeixi en representació d’una federació esportiva catalana. 

- Participar en les jornades i actes de promoció que organitzi el Consell Català de 
l’Esport, quan s’escaigui i sempre que no s’interfereixi l’activitat esportiva de 
l’esportista. 

- Sotmetre’s als controls antidopatge, dintre i fora de competició, que determini 
la Comissió Antidopatge de Catalunya. (art. 20) 

 
A més els esportistes d’alt nivell podran gaudir de serveis com: beques d’allotjament i 
manutenció a les residencies esportives; Servei d’atenció assistencial: inclou tots els 



aspectes de servei mèdic, d’infermeria, d’optometria, podològic i fisioterapèutic; 
Servei d’atenció tècnica en ciències de l’esport: inclou tots els aspectes de servei 
psicològic, fisiològic, nutricional i biomecànic; Servei d’atenció acadèmica: inclou tots 
els aspectes relacionats amb els estudis, incloses tasques de tutoria i seguiment de les 
persones usuàries de les residències esportives de la Generalitat; Servei d’informació i 
orientació per a la inserció laboral: inclou tots els aspectes d’orientació sociolaboral 
per a la inserció en el món del treball i s’ha de portar a terme a través del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya i els organismes concertats amb la Generalitat que tinguin 
aquesta funció. (art.21) 
 
La condició d’esportista d’alt nivell es pot perdre per les següents causes: 
a) Quedar exclòs de les llista d’esportistes d’alt nivell, en no arribar a la puntuació 
mínima que li sigui aplicable de les establertes per la Comissió d’avaluació. 
b) Deixar de disposar de la llicència federativa esmentada a l’article 18.1.b). 
c) Perdre el veïnatge civil català, en el cas de les persones no nascudes a Catalunya. 
d) Ésser sancionat en ferm per la comissió d’una infracció de la conducta esportiva de 
caràcter molt greu, o per la comissió d’una infracció administrativa en matèria 
esportiva de caràcter greu o molt greu. 
e) Incomplir qualsevol de les obligacions previstes a l’article 20. (art. 25) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


