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Els programes d’Alt Rendiment Català (ARC), són propostes de les Federacions i reben 

el suport del Consell Català de l’Esport per desenvolupar-los. El programa ARC va dirigit 

a aquells esportistes que han assolit resultats destacats , així com aquells joves 

esportistes que presenten una destacada projecció esportiva.   

  

Classificació d'esportistes d'Alt Nivell Català. Relació dels millors esportistes catalans de 

l'actualitat en funció de la seva edat i resultats esportius, els quals participen o tenen 

opcions de participar en les competicions de màxim nivell organitzades per les 

federacions esportives internacionals. 

 

 

Esports Paralímpics contemplats per l’ARC: 

 

 

 Atletisme 

 Boccia 

 Esquí Alpí 

 Esquí Nòrdic 

 Futbol 7 

 Natació 

 

 

Per poder formar part dels programes ARC, la FECPC l’ha de seleccionar, ja sigui per el 

seu nivell esportiu, per la seva edat o per la seva projecció esportiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Què són els programes d’Alt Rendiment? 
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        ESPORTISTES PERFECCIONAMENT 

Són els detectats per la Federació entre la base, que 

presenten qualitats de millora, i que formen part dels  Plans 

de Tecnificació o bé tenen opcions d’entrar-hi. 
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         ESPORTISTES FUTUR 

Són aquells esportistes que per l’evolució dels seus resultats, 

la Federació determina que tenen les característiques 

necessàries per assolir l’Alt Nivell a curt termini. Formen part 

dels Plans de Tecnificació. 
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         ESPORTISTES ALT NIVELL 

Són els esportistes que participen o tenen opcions de 

participar en les competicions oficials de màxim nivell,  i que 

figuren en les llistes que aprova la Presidència del Consell 

Català de l’Esport. 
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Tipus de programes ARC: 
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LLISTAT ARC de la FECPC: 

NOM i COGNOM ESPORT NIVELL CLUB 

Ivan SORIANO Atletisme FUT L’Hospitalet Atletisme 

Laia FABRA  Atletisme  FUT  L’Hospitalet Atletisme 

Wafid BOUCHERIT Boccia FUT Boccia Team 

Benito SANCHEZ Boccia FUT Boccia Team 

Nandou DIEHDIOU Boccia FUT GEOPIC 

Verónica PAMIES Boccia FUT GEOPIC 

Alan GIMÉNEZ Boccia PERF Boccia Team 

Mònica BELL Boccia PERF Boccia Team 

Pol M. REDOLAD Esquí Nòrdic FUT Club d’Esquí Nòrdic Arp 

Guillem RIVERA Futbol 7 PERF Disport Futbol Club 

Aketza REQUENA Futbol 7 PERF Disport Futbol Club 

Eder REQUENA Futbol 7 PERF Disport Futbol Club 

Pol AGUILAR Futbol 7 FUT Disport Futbol Club 

Mario SANCHEZ Futbol 7 PERF Disport Futbol Club 

David GONZALEZ Futbol 7 PERF Disport Futbol Club 

Aitor ARIÑO Futbol 7 FUT Disport Futbol Club 

Alejandro GONZALEZ Futbol 7 FUT Disport Futbol Club 

Mark CASTRO Natació PERF CN Mataró 

Daniel FERRER Natació PERF CN Mataró 

Anna SAINZ Natació PERF CN Mataró 

Pau GONZALEZ Natació FUT CN Terrassa 

 

 

LLISTAT DAN de la FEDPC (Federación Española): 

NOM i COGNOM ESPORT NIVELL CLUB Límit Nivell Resultat 

Wafid BOUCHERIT Boccia DAN AE Catalònia 2023 3r Ct. Europa – Parelles 

Amal TSOULI Boccia DAN AE Catalònia 2023 3r Ct. Europa – Parelles 

 

 

 

 

 

1. Avantatges acadèmics i tramitació del certificat com esportista ARC 
 
Entre els beneficis destaca aquells que tenen relació amb l’àmbit acadèmic. 
Caldrà sol·licitar el certificat que permetrà:  

Avantatges dels esportistes ARC 
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 Presentar als centres acadèmics amb referència als avantatges dels 
que poden gaudir els estudiants d’ESO i Batxillerat. 

 Reserva de places a esportistes en els ensenyaments universitaris i 
no universitaris en centres de Catalunya (sempre que es compleixin 
els requisits acadèmics necessaris) 

 Per a la exempció de les proves d’accés als ensenyaments. 
 

  TIPUS DE CERTIFICATS: 

 Certificat de Tecnificació: el poden demanar tots els esportistes 

ARC per fer l’adaptació curricular a l’etapa d’ESO i Batxillerat. 

 

o Termini: presentació el primer trimestre del curs escolar. 

o Requisit: estar en actiu al Programa de Tecnificació ARC 

amb una antiguitat mínima d’un any. 

 

 Certificat d’Alt Rendiment: es poden beneficiar d’aquest certificat 

aquells esportistes “Futur” que estiguin becats de centres de 

tecnificació homologats per el Consejo Superior de Deportes i els 

esportistes “Alt Nivell”. 

 

Els certificats d’esportista tenen una durada i vigència anual des del 
moment de la seva concessió i es poden demanar mitjançant la FECPC i/o 
el CCE. 
       
Enllaç: http://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/alt-rendiment-i-
esport-federat/esportistes-alt-rendiment-catala/ 
 
 
 

2. Serveis  
 

 Beques d’allotjament i manutenció a les residències esportives. 
 Servei d’atenció assistencial en les àrees de medicina, infermeria, optometria, 

podologia i fisioteràpia. 

 Servei d’atenció tècnica en ciències de l’esport en les àrees de psicologia, 
fisiologia, nutrició i biomecànica. 

 Servei d’Atenció a l’Esportista (SAE), que és un servei gratuït de suport en la 
formació 
de l’esportista en la vessant acadèmica i/o professional. 

 Servei d’informació i orientació per a la inserció laboral  
 
 

*Totes les peticions s’hauran de fer mitjançant la FECPC 

http://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/alt-rendiment-i-esport-federat/esportistes-alt-rendiment-catala/
http://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/alt-rendiment-i-esport-federat/esportistes-alt-rendiment-catala/
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Consell Català de l’Esport: http://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/alt-rendiment-i-
esport-federat/ 
 
 

 
 
 
 
 

 
ANNEX 2 
Barem d’esportista paralímpic o paralímpica d’alt Nivell 
 
—1 Dates d’aplicació del barem Període de baremació de resultats obtinguts d’acord amb 
l’article 19.2.b) del Decret. 
 
—2 Valoració del lloc obtingut per l’esportista a la competició 
Com a criteri bàsic, s’estableixen tres grups de competicions: 
 
grup 1: Jocs Paralímpics 
grup 2: Campionat del Món 
grup 3: Campionat d’Europa 
 
S’aplica la taula 1 del barem a esports individuals i esports individuals amb una execució 
coordinada o consecutiva (ex. relleus en natació o atletisme) i la taula 2 del barem a 
esports col·lectius (ex. bàsquet), esports d’enfrontament directe (ex. tennis) i esports 
individuals amb competició d’equip (ex. esgrima). 
Medalles (llocs del 1r al 3r) o, en els esports amb marca, ocupar un dels tres primers 
llocs del rànquing corresponent a la seva categoria, reconegut per la federació competent 
i que es correspongui al grup de competició establert durant el període d’acreditació dels 
resultats (grups 1 i 2 del rànquing mundial i grup 3 del rànquing europeu). 
    
Lluita per medalles (llocs 4t al 8è en esports de la taula 1 i 4t en esports de la taula 2 o, 
en els esports amb marca, ocupar del 4t al 8è lloc del rànquing corresponent a la seva 
categoria, reconegut per la federació competent i que es correspongui al grup de 
competició establert durant el període d’acreditació dels resultats (s’estableix el mateix 
criteri que en el punt anterior). 
 
Resultats destacats (llocs 9è al 16è de la taula 1 i 5è al 8è de la taula 2) o, en els esports 
amb marca, ocupar del 9è al 16è lloc del rànquing corresponent a la seva categoria, 
reconegut per la federació competent i que es correspongui al grup de competició 
establert durant el període d’acreditació dels resultats (s’estableix el mateix criteri que 
en els punts anteriors). 
 

Enllaços d’interès: 

Drecret Llei 

http://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/alt-rendiment-i-esport-federat/
http://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/alt-rendiment-i-esport-federat/
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Participació 
—3 Càlcul de puntuació per accedir a esportista paralímpic o paralímpica d’alt nivell 
 
Es comptabilitzen els resultats obtinguts en cada grup de competicions. La puntuació 
serà la suma dels cinc millors resultats. En el supòsit que no es pugui puntuar per 
impossibilitat d’acudir a la competició (lesió, coincidència de competicions), s’aplica el 
lloc obtingut al rànquing, en cas que la modalitat o disciplina esportiva en disposi de 
caire mundial (grups 1 i 2) i/o europeu (grup 3); en cas que no es pogués aplicar, per 
no haver-n’hi, la federació corresponent assignarà el resultat esportiu d’una  
competició equivalent. 
Per als esports que no tinguin de manera oficial campionats del món o campionats 
d’Europa, la federació catalana fa la proposta d’assimilar les competicions internacionals 
a les competicions 
de rang superior. 
 
—4 Esports col·lectius 
Per poder ser aplicat aquest barem en els esports col·lectius en la competició de clubs 
cal que l’esportista hagi format part de l’alineació l’equip en un percentatge del 50% de 
la temporada o, en el seu defecte, haver estat alineat en el darrer partit de la competició. 
 
 
Barems paralímpics 
Taula 1:  Esports individuals paralímpics sense enfrontament eliminatori directe. 
 
Competicions     Classificació          Punts 
Grup 1 (JJPP) ................. 1r-3r lloc    100 
Grup 1 (JJPP) ................. 4t-8è lloc    75 
Grup 1 (JJPP) ................. 9è-16è lloc   50 
Grup 1 (JJPP) ................. participació   25 
Grup 2 (Món) ................ 1r-3r lloc    100 
Grup 2 (Món) ................. 4t-8èlloc     75 
Grup 2 (Món) ................. 9è-16è lloc    50 
Grup 3 (Món) ................. participació    25 
Grup 3 (Europa) ............. 1r-3r lloc     75 
Grup 3 (Europa) ............. 4t-8è lloc    50 
Grup 3 (Europa) ............. 9è-16è lloc    25 
Grup 3 (Europa) ............. participació    10 
 
Taula 2:  Esports paralímpics col·lectius, de combat i d’enfrontament directe 
 
 
 
Competicions      Classificació         Punts 
Grup 1 (JJPP) ................. 1r-3r lloc    100 
Grup 1 (JJPP) ................. 4t lloc     75 
Grup 1 (JJPP) ................. 5è-8è lloc    50 
Grup 1 (JJPP) ................. participació    25 
Grup 2 (Món) ................ 1r-3r lloc             100 
Grup 2 (Món) ................ 4t lloc     75 
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Competicions       Classificació         Punts 
Grup 2 (Món) .................. 5è-8è lloc   50 
Grup 2 (Món) .................. participació   25 
Grup 3 (Europa) .............  1r-3r lloc   75 
Grup 3 (Europa) .............  4t lloc    50 
Grup 3 (Europa) .............  5è-8è lloc   25 
Grup 3 (Europa) .............  participació   10 
 
 
 
 

       Barcelona, 29 de desembre 2020. 


