
Exempcions de la prova específica d’accés als cursos de 
tècnic/ca d’esport en Període Transtitòri:  

 
D’acord amb l’article 12 de la  Orden ECD/158/2014, de 5 de febrero, el qual es refereix al 
REAL DECRETO 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto 
rendimiento,  
 
Estaran exempts de la prova de caràcter específic d’accés als cursos de Nivell I en Període 
Transitori, aquells esportistes que acreditin estar en alguna de les situacions següents: 

 
a) que hagin estat seleccionats per les diferents federacions esportives espanyoles, per 
representar a Espanya en competicions oficials internacionals en categoria absoluta, en 
almenys un dels dos últims anys. 
 
b) que hagin estat seleccionats per les diferents federacions esportives espanyoles, per 
representar a Espanya en competicions oficials internacionals en categories d'edat inferiors 
a l'absoluta, en almenys un dels dos últims anys. 
 
c) que siguin esportistes qualificats com d'alt rendiment o equivalent per les comunitats 
autònomes, d'acord amb la seva normativa. Les mesures de suport derivades d'aquesta 
condició s'estendran per un termini màxim de tres anys, que començarà a comptar des del 
dia següent el de la data en la qual la comunitat autònoma va publicar per última vegada la 
condició d'esportista d'alt rendiment o equivalent de l'interessat. 
 
d) que segueixin programes tutelats per les federacions esportives espanyoles en els 
centres d'alt rendiment reconeguts pel Consell Superior d'Esports. 
 
e) que segueixin programes de tecnificació tutelats per les federacions esportives 
espanyoles, inclosos en el Programa nacional de tecnificació esportiva desenvolupat pel 
Consell Superior d'Esports. 
 
f) que segueixin programes de tecnificació tutelats per les federacions esportives 
espanyoles. 
 
g) que segueixin programes tutelats per les comunitats autònomes o federacions esportives 
autonòmiques, en els Centres de tecnificació reconeguts pel Consell Superior d'Esports.  

 

 

NOTA: EN QUALSEVOL CAS, AQUESTS SUPÓSITS HAN DE JUSTIFICAR-SE AMB 
UN CERTIFICAT DEL CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT (CCE) O DEL CONSEJO 
SUPERIOR DE DEPORTES (CSD), amb una validesa de 5 anys des de el moment 
que es concedeixi la condició. 
 


