
 

 

 

NORMATIVA DE BEQUES DE L’ALT RENDIMENT ESPORTIU 
DE CATALUNYA (ARC) 

CAR DE SANT CUGAT, CTE D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
I  

CTE TERRES DE L’EBRE 
 

CURS 2023 / 2024 
 

La Federació Catalana d'Atletisme publica la present normativa de beques 
per als centres d'entrenament CAR de Sant Cugat, CTE d’Esplugues de 
Llobregat i CTE Terres de l’Ebre, per a la convocatòria del curs 2023-2024. 

Objectius de les Residències esportives envers l’ARC 

● Facilitar als/a les joves esportistes la progressió esportiva, en algunes 
modalitats olímpiques i modalitats esportives que siguin d’interès pel seu 
arrelament a Catalunya i/o la seva projecció a nivell internacional. 

● Proporcionar un hàbitat adequat per estar en règim d'internat, mixt o 
exclusivament d’entrenament i tenir una dedicació suficient per assolir l’alt 
nivell i poder compaginar-la amb els estudis acadèmics. 

● Aconseguir que els/les becats/des obtinguin un rendiment esportiu 
superior al que haguessin aconseguit sense estar integrats/des a l’ARC i 
sempre sense descuidar la seva formació integral. 

 

 1 - Normes Generals 

En el cas de renovacions de beques  (clicar sobre RENOVACIONS per 
accedir al formulari) el termini de presentació de sol·licituds a la FCA clourà 
el dia 28 d’abril de 2023. Aquesta data és improrrogable. 

En el cas de noves beques (clicar sobre NOVES BEQUES per accedir al 
formulari) el termini de presentació de sol·licituds a la FCA clourà el dia 19 de 
maig de 2023. Aquesta data és improrrogable. 

Totes les sol·licituds que no estiguin degudament complimentades en tots els 
seus apartats, no seran tramitades. 

 

 

 



 

 

 2 - Període de durada i tipus de beques convocades 

La durada de les beques serà des del dia 13 de Setembre de 2023 fins al 31 
de Juliol de 2024. 

La Comissió de Beques de la FCA farà una primera tria i establirà, per a cada 
cas, el tipus de beca: interna, mixta, d’entrenament o seguiment. Per a la 
concessió de les beques, es valoraran el nivell esportiu i les necessitats de la 
seva disciplina, la situació geogràfica i els desplaçaments a realitzar, la 
necessitat o no de coordinar estudis i entrenament, així com de les 
possibilitats econòmiques de la família.  

La proposta de beques serà presentada per la FCA al Servei d’Activitats 
Esportives del Consell Català de l'Esport, que farà la tria definitiva i aquest 
elevarà la proposta a la Secretaria General de l'Esport i l’Activitat Física, que en 
donarà el vist-i-plau. 

El Consell Català de l'Esport es reserva el dret de concedir o denegar 
beques a aquells/es esportistes que en consideri mereixedors/es. 

- Beca interna    

Engloba els serveis següents: allotjament, alimentació, estudis (ESO, 
Batxillerat) en l’Institut del Centre (no incloent el cost dels llibres), servei de 
fisioteràpia, servei mèdic, servei de psicologia, neteja, activitats d'esbarjo i 
serveis i ús reglamentari de les instal·lacions, així com la planificació, direcció 
tècnica i control de l’entrenament i la competició. 

- Beca mixta 

Engloba els serveis següents: alimentació (un màxim de 5 àpats setmanals), 
estudis (ESO, Batxillerat)  en l’Institut del Centre (no incloent el cost dels 
llibres), servei de fisioteràpia, servei mèdic, servei de psicologia, activitats 
d'esbarjo i ús reglamentari instal·lacions, així com la planificació, direcció 
tècnica i control de l’entrenament i la competició. 

- Beca d’entrenament 

Engloba els serveis següents: reconeixement mèdic i psicològic inicials, 
assistència mèdica d'urgència i ús reglamentari instal·lacions, així com la 
planificació, direcció tècnica i control de l’entrenament i la competició. 

- Beca de seguiment 

Aquest tipus de beca queda restringit al CTE Terres de l'Ebre. Engloba els 
serveis següents: ús reglamentari instal·lacions per a entrenament 
especialitzat en un nombre limitat de sessions setmanals, així com la 
planificació, direcció tècnica i el control de les esmentades sessions tècniques. 

Per a totes les modalitats de beques, els/les atletes hauran d’entrenar amb 
el/la tècnic que la FCA designi en cada centre. 



 

 

3 - Característiques de les beques 

Les edats per estar becat al CTE Esplugues i CTE Terres de l’Ebre ha de ser 
entre 14 i 18 anys.  

4 - Esportistes que poden beneficiar-se de les beques  

 Els/les atletes amb llicència de la Federació Catalana d’Atletisme i veïnatge 
civil català que reuneixin alguna de les següents condicions de caràcter 
general : 

● Consideració d’esportista d’interès federatiu. 

● Valoració positiva de la seva projecció atlètica. 

● Marcades limitacions tècniques, científiques i/o dels equipaments 
necessaris per a la seva especialitat en el lloc de residència, que puguin 
dificultar la seva progressió esportiva. 

5 - Consideracions per l'adjudicació i renovació de les beques 

a) Per a la renovació de beca caldrà la millora i progressió tècnica i esportiva 
en els dos darrers anys, llevat de causes justificades, així com un resultat 
acadèmic positiu. 

b) Els criteris esportius i de convivència tindran un caràcter de prioritat. En el 
cas d'igualtat de condicions es tindrà en compte el nivell econòmic de la 
família. En qualsevol cas, per a les beques Internes del centre d'entrenament, 
tindran preferència els/les esportistes amb domicili més llunyà. 

c) Tots els/les becats/des han de continuar o complementar els estudis 
realitzats fins el moment. És obligatori que aquests estudis es realitzin en 
l'àrea metropolitana en la que es trobi el centre d'entrenament. Si aquests 
estudis poden realitzar-se en el mateix centre on s'assigna la beca, és 
recomanable fer la preinscripció, la matriculació, l'assistència a classe i 
l'aprofitament dels estudis en aquest Institut. És obligatòria la presentació de 
les notes de l’últim curs acadèmic. 

Cada tres mesos, l’entrenador/a responsable de cada atleta haurà d’enviar al 
Comitè Tècnic d’aquesta Federació un informe sobre l’estat general de l’atleta. 
El model d’informe serà tramès a cada entrenador/a. 

La presentació d’aquest informe i la conseqüent avaluació del mateix per 
part de la Comissió de Beques serà element indispensable per poder 
seguir gaudint de la beca 

 

 

 



 

 

6- Drets i Deures de l'esportista becat 

a) L'esportista becat/da té dret a rebre els serveis concertats per al tipus de 
beca que li ha estat concedida. 

b) L'esportista becat/da i el seu/va entrenador/a tenen dret a rebre assistència 
tècnica per part dels/de les entrenadors/es responsables de sector del Comitè 
Tècnic o d'altres entrenadors/es de reconeguts mèrits atlètics designats/des 
per la Direcció Tècnica de la FCA. 

c) Els/les atletes becats/des obligatòriament han de tenir el veïnatge català i 
tramitada la llicència de la temporada 2023 a la FCA i per un club català. 

d) Els/les atletes becats/des tenen l'obligació de participar en els Campionats 
de Catalunya i d'Espanya  de la seva categoria i de la categoria absoluta en la 
seva millor prova, si són en possessió de la mínima acreditada, excepte en 
casos acordats prèviament amb la Direcció Tècnica d'aquesta Federació. 

De la mateixa manera tenen l'obligació ineludible de participar amb la 
SELECCIÓ CATALANA quan siguin proposats/des per formar part 
d'aquesta, excepte en els casos que la competició coincideixi en dates 
amb alguna de campionat internacional oficial a la qual hagin estat 
igualment convocats/des. 

En cas de no assistència per lesió a alguna d'aquestes competicions, la FCA 
es reserva el dret de sotmetre l’atleta becat/da a un reconeixement per 
part dels Serveis Mèdics oficials de la mateixa. 

e) Els/les atletes becats/des tenen l'obligació d'assistir a les activitats que 
proposin els/les diferents responsables de sector durant la temporada i a les 
quals hagin estat convocats/des. 

f) Els/les entrenadors/es dels/de les atletes becats/des tenen l'obligació 
d'enviar puntualment els informes corresponents als/a les seus/seves atletes 
quan se'ls hi sol·licitin durant la temporada. 

g) Els punts corresponents als barems del rendiment de l'atleta becat/da, els 
tres primers anys, seran compartits per l'entrenador/a del Centre i l'últim/a 
entrenador/a d’origen. Aquest/a últim/a podrà comptar el primer any amb el 
75% dels punts, mentre que el segon i el tercer any serà amb el 50% i el 25% 
respectivament. 

h) Els/a les atletes becats/des que renunciïn a la beca sense una causa 
totalment justificada abans d’acabar el període assenyalat, renunciaran a 
qualsevol altre tipus de beca, premi, o servei que pugui atorgar aquesta 
Federació tant per a la temporada en la que ha estat concedida la beca, com 
per a la següent. 



 

 

i) Els/les atletes becats en una residència no poden canviar de club mentre 
duri la beca (exceptuant el cas en que es presenti un acord escrit entre els 
dos clubs implicats). 

L'incompliment d'alguna d'aquestes obligacions implicarà la pèrdua i baixa 
automàtica de la beca. 

7 - Calendari 

Abans del 7 de juliol, sempre i quan el Servei d’Activitats Esportives del 
Consell Català de l’Esport hagi comunicat la concessió definitiva de les 
beques, es comunicarà per escrit a tots/es els/les sol·licitants si ha estat 
admesa o no la seva sol·licitud. En cas contrari, es faria en el termini més breu 
possible a partir d’aquesta data. 

A partir del dia 1 de setembre els/les atletes becats/des hauran de posar-se 
en contacte amb l’entrenador/a designat/da per tal d’acordar la data 
d’incorporació al centre. El dia 13 de setembre, els/les atletes admesos hauran 
d'incorporar-se als centres indicats per a cada cas. Els/les esportistes que no 
es presentin en el centre en aquesta data, hauran de comunicar el dia 
d'incorporació en un temps màxim de 15 dies després de la data oficial 
assignada.  En cas contrari, es considerarà com una renúncia de beca. 

La concessió de la beca podrà ser revisada des del dia d'incorporació fins el dia 
30 de novembre de 2023. Per tal de fer-ho es tindrà en compte l'adaptació a 
les normes de convivència reglamentàries i de disciplina en l'entrenament, 
així com de la lògica superació dels reconeixements mèdics i psicològics per 
a la pràctica esportiva. 

Els aspirants a beca que hagin d’estudiar (ESO i Batxillerat) hauran de fer la 
inscripció al seu actual Institut. En el cas de ser concedida la beca es 
realitzaran els trasllats oficials pertinents.  

NOTA IMPORTANT:  

Els/les sol·licitants de beca en el Centre de Tecnificació de les Terres de 
l’Ebre que hagin d’estudiar (ESO i Batxillerat) hauran de fer la preinscripció 
en primera opció a l’Institut de Tecnificació d’Amposta, posant com a 
segona opció el centre educatiu en el que vulguin cursar estudis en cas de 
no assolir la beca. Els períodes de preinscripció per l’ESO són del 8 al 20 de 
març de 2023 i per al Batxillerat del 19 al 25 d’abril. 

 


