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FINALITAT I ABAST
Concessió de beques academicoesportives per ajudar a esportistes d’elit de la Comunitat
Valenciana, amb l’objecte de promoure la formació acadèmica i sufragar en part les despeses
ocasionades pels seus estudis i formació acadèmica, com a incentiu econòmic a la seua formació, i
en consideració als seus resultats esportius, les exigències en la seua preparació i el fet de
representar un model per a la joventut, com a mesura de suport perquè cursen estudis en un
centre d’ensenyament oficialment reconegut.
Les persones beneficiàries seran aquelles persones físiques que acrediten els requisits
següents en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds, i que puguen
obtindre la condició de beneficiàries per no concórrer-hi cap de les circumstàncies que ho
impedeixen, les quals es detallen en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions:
a) Ser esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana de Nivell A o de Nivell B, que apareguen en les
llistes d’esportistes d’elit publicades des de l’1 de gener de l’any anterior al de la convocatòria,
fins al final del termini de sol·licitud que s’establisca en la convocatòria, i que no hagen perdut la
condició esmentada per alguna de les causes previstes en l’article 6 del Decret 13/2006, del
Consell.
b) Acreditar durant el període establit en la convocatòria resultats referits en l’article 6.2, o
almenys en campionats oficials d’Espanya, resultats de:
b.1. Modalitats olímpiques o paralímpiques: resultats entre els 6 primers classificats en categories
de més de 17 anys, o entre els 16 primers classificats en categoria sènior.
b.2. Altres modalitats oficialment reconegudes: resultats entre els 3 primers classificats en
categories de més de 17 anys, o entre els 12 primers classificats en categoria sènior.
Tots els resultats hauran de ser obtinguts en campionats oficials que complisquen la resta de
requisits de nombre mínim d’esportistes i equips participants per categoria establits igualment en
l’article 6.2.
c) Tindre domicili en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana en el moment de la
sol·licitud, excepte aquells esportistes inclosos en centres estatals de Tecnificació Esportiva o
situació semblant, que hagen fet la seua carrera esportiva a la Comunitat Valenciana fins a aqueix
moment, acreditant-se aquesta situació per la seua federació esportiva.
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d) Esportista que l’any de la convocatòria complisquen com a màxim 26 anys.
e) Estar en possessió de la corresponent llicència en vigor d’una federació esportiva de la
Comunitat Valenciana.
f) Tindre matrícula durant tot el curs acadèmic en un centre d’ensenyança secundària o
universitària oficialment reconegut per la conselleria competent en matèria d’educació, cursant
ensenyaments de règim general, ensenyaments de règim especial o ensenyament universitari.

NORMATIVA
•

Ordre 59/2016, de 23 de setembre, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i
Esport, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de beques
academicoesportives per a esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana. [DOGV,
27.09.2016, núm. 7882, p. 26851-26856].

•

Decret 13/2006, de 20 de gener, del Consell de la Generalitat, sobre els Esportistes d’Elit de
la Comunitat Valenciana. [DOGV, 24.01.2006, núm. 5183, p. 3588-3595].

DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT
Procediment de beques per convocatòria anual:
GUC 2045: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2045&version=amp

RESOLUCIONS
Les adjudicacions es publiquen el DOGV i en la pàgina web de la CEICE:
http://www.ceice.gva.es/es/web/deporte/ayudas-academico-deportivas-para-deportistas-deelite
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DICCIONARI DEL RECURS

Aquesta és la paraula clau relacionada amb aquest recurs, la definició de la qual es pot trobar
a l’enllaç següent:
► D_0124: esportista d’elit de la Comunitat Valenciana

FORMULARIS
Aquests són els formularis relacionats amb aquest recurs, els quals es poden trobar als
enllaços següents:
► F_0040: Model de domiciliació bancària
► F_0161: Sol·licitud de beca academicoesportiva per a esportistes d'elit de la comunitat
valenciana
► F_0162: Historial esportiu

Aquest document no té valor jurídic.
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