El Decret 39/2020, de 20 de març, del Consell, de mesures de suport a esportistes d’elit i al
personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d’elit de la Comunitat Valenciana estableix els requisits
i procediments per a accedir a la condició d'esportista d'elit de la Comunitat Valenciana. Al seu
article 17, estableix les causes per les quals es perd aquesta condició.
El Reial Decret 971/ 2007, de 13 de juliol, sobre Esportistes d'Alt Nivell i Alt Rendiment, reconeix
la condició d'esportista d'alt rendiment per a aquells esportistes qualificats per les diferents
normatives autonòmiques, com és el cas dels esportistes d'elit de la nostra Comunitat.
En ambdues normatives es dóna una duració a la condició d'esportista d'elit durant els tres anys
posteriors, llevat que sobrevinga una de les causes de pèrdua de tal condició per possibles motius
de sancions com el consum de substàncies prohibides o altres faltes greus.
D'altra banda, el Reial Decret 242/2009, de 27 de febrer (BOE núm. 51 de 28/02/2009), estableix
les convalidacions i efectes sobre la matèria d'Educació Física que ha de tindre la condició
d'esportista d'alt nivell o alt rendiment i l'Orde 71/2010, de 15 de juliol, de la Conselleria
d'Educació, regula el procediment per a sol·licitar la convalidació i exempció corresponents.
Vist que durant el curs acadèmic 2019-2020 determinats esportistes d'elit de la Comunitat
Valenciana han sol·licitat l'exempció de la matèria d'Educació Física d'acord amb l'Orde 71/2010,
de 15 de juliol, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula el procediment per a sol·licitar la
convalidació i exempció de matèries en l'Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat per part
de l'alumnat que cursa simultàniament ensenyances professionals de música i dansa o bé acredita
la condició d'esportista d'alt nivell, d'alt rendiment o d'elit a la Comunitat Valenciana.
Vist que d'acord amb el que estableix el Decret 39/2020, de 20 de març, en la disposició
addicional segona, estableix que l'única forma establida per a aquesta acreditació és la publicació
de les llistes d'esportistes d'elit en el DOGV, per tant es pot provar la dita condició per mitjà de
còpia de la publicació oficial.
Basant-se en allò anteriorment exposat es considera que, durant l'any 2020, poden accedir i
gaudir dels beneficis establits els/les esportistes que apareixen en les Llistes d'Esportistes d'Elit
publicades en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana durant l'any 2017 i posteriors.
Es CERTIFICA que:
Que els/les Esportistes d’elit són les persones que apareixen en les llistes d’esportistes d’elit i les
correccions d’errades sobre les mateixes que han sigut publicades en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana, i d’acord amb les mateixes, no s'ha produït cap pèrdua en la condició
d'esportistes d'elit per les causes establides en Decret 39/2020, de 20 de març per als/les
esportistes inclosos en les llistes publicades des de 2017 fins a l'actualitat, mantenint tots i totes
la dita condició.
I perquè conste a l'efecte de l'acreditació que s’exigeix, als/les esportistes que han
sol·licitat l'exempció o convalidació de matèries en l'ESO i Batxiller en els centres
docents, es signa el present document.
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