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1. CATEGORIES I EDATS 
 
Els participants es distribuiran en les categories següents en funció de l'edat. 
 
1.1.- CATEGORIES I EDATS: 

o Prebenjamí:  nascuts/des els anys 2015-16 
o Benjamí:  nascuts/des els anys 2013-14  
o Aleví:  nascuts/des els anys 2011-12   
o Infantil:  nascuts/des els anys 2009-10   
o Cadet:  nascuts/des els anys 2007-08   
o Juvenil:  nascuts/des els anys 2005-06  
o Junior:  nascuts/des a l'any 2004  

     
1.2.- L’ INSCRIPCIÓ, SEGONS L’EDAT: 
 

• Cada infant haurà de participar en la competició escolar en la categoria que el correspongui, segons 
la data de naixement.  

 
• No obstant, sempre que les seves facultats físiques li permetin, podrà ser inscrit en la categoria 

superior. En aquests casos, serà obligatòria la presentació del document d'autorització de categoria 
superior, signat pels tutors legals de l'esportista. Aquest document l'haurà de presentar l'entitat a les 
oficines del servei d'esports abans de començar temporada. 

 
• En cap cas es permetrà inscriure un jugador/-a en una categoria inferior, que per edat li pertoqui.  A 

excepció d’aquells casos que indica el punt 5.8. 
 
1.3.- LA INSCRIPCIÓ D’EQUIP, SEGONS L’EDAT 
   

• En la competició d’ ESPORTS D’EQUIP, són aquests documents els que configuren i donen 
validesa al conjunt d’individualitats, caldrà doncs que en ells hi figurin agrupant tots els nenes/es 
que essent de la mateixa categoria (segons les taules d’edats especificades en el punt 1.1) 
competiran com a equip en una disciplina esportiva de les convocades. 

 
1.4.- CANVIS D’EQUIP 
 

• Cada infant haurà de jugar en el mateix equip, en que ha estat inscrit i ha de pertànyer en el mateix 
centre que està cursant els seus estudis, sempre que aquest centre tingui activitat esportiva, durant 
tota la temporada.   

 
• No s’autoritzarà cap canvi d’equip a cap infant un cop estigui tramitat pel Consell Esportiu del Vallès 

Occidental Sud, si no es presenta un document de les dues entitats formalitzant el canvi d’equip. 
 

• Cada jugador/-a pertany a un sol equip. Un jugador/-a que jugui en el seu equip no podrà jugar en 
l'altre a cap jornada, considerant alineació indeguda els dos partits en que prengui part aquest 
jugador/-a, aplicant l'apartat corresponent a sancions. Només en casos excepcionals i degudament 
justificats es permetrà l'intercanvi de jugadors/-es d'un equip a l'altre, presentant un escrit 48 hores 
abans de la celebració del partit, raonant la petició per només la jornada en qüestió. 
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1.5.- CATEGORIES PREBENJAMÍ I BENJAMÍ  
 

• Els equips inscrits en la categoria de PREBENJAMÍ només es podran inscriure en la modalitat 
de PROGRAMA D’ACTIVITATS D’INICIACIÓ POLIESPORTIVA (Programa Poliesportiu), i per 
tant, caldrà participar en tots els esports que són propis d’aquesta modalitat. 

 
• Enguany s’estableixen tres esports d’equip i altres jornades complementàries per aquest programa: 

ESPORTS D’EQUIP : Futbol A-5, Bàsquet i Handbol. JORNADES COMPLEMENTÀRIES: Natació, 
Cros, Jornada d’Hoquei , Atletisme en Pista, Tir amb Arc, Cursa d’Orientació, Jornada d’Handbol, 
Jornada de Bàsquet, Jornada de Volei i Jornada de futbol 7, segons temporada. 

 
• Els esportistes de categoria BENJAMÍ, a part de participar en les lligues d’esports d’equip, també ho 

faran a les mateixes jornades complementàries que la categoria prebenjamí, no havent jornada 
d’equips aquella data.  

 
 
 
2.- ESPORTS, MODALITATS CONVOCADES I CLASSIFICACIONS. 
 
 
2.1.- ESPORTS QUE ES CONVOQUEN: 
 
Esports d’Equip: *Bàsquet *Futbol A-5  *Futbol A-7 *Handbol *Volei  
 
Esports Individuals: *Aeròbic           *Atletisme en Pista *Bàdminton  *Cros  
   *Escacs *Gimnàstica Artística *Gimnàstica Rítmica *Judo   
   *Natació *Patinatge Artístic *Tennis-Taula 
                                               
2.2.- INSCRIPCIÓ PER MÉS D’UN ESPORT. 
 
 En la competició local, cada infant podrà inscriure’s en tots els esports que desitgi, sempre que les 
seves condicions físiques i de calendari li permetin. 
 
2.3.- MODALITATS CONVOCADES 
 
 En la Competició Local s’estableix una ÚNICA modalitat que hi juguen conjuntament. 
 
2.4.- COMPETICIÓ A LES FASES SUPERIORS  
 
 En els esports d’equips es classificarà per les Fases Superiors l’equip millor classificat en la fase 
local, en el moment que ens siguin requerits pel Consell Esportiu del Vallès Occidental Sud, 
independentment de les circumstàncies en que es trobi en aquell moment la competició (acabada o no, 
partits pendents, decisions del Comitè de Competició entre altres). 
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3.- INSCRIPCIÓ ALS JOCS ESCOLARS DE CERDANYOLA DEL VALLÈS 
 
3.1.- TIPUS D’INSCRIPCIÓ 
 
Cal considerar dos tipus d’inscripció: 

• La del CENTRE EDUCATIUS i/o ENTITAT. 
• La dels EQUIPS, JUGADORS/-ES i/o ENTRENADORS/-ES i DELEGATS/-ES. 

 
3.2.- INSCRIPCIÓ D’UN CENTRE EDUCATIU O ENTITAT 
 
 La INSCRIPCIÓ als Jocs Esportius Escolars de Cerdanyola del Vallès es considerarà realitzada a 
partir de la presentació a REGISTRE de l’Ajuntament (OAC), de la SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ DEL 
CENTRE EDUCATIU o ENTITAT en els jocs esportius escolars, amb totes les seves dades degudament 
omplertes i dins dels terminis assenyalats. 
 
3.3.- FORMALITZACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ DELS EQUIPS, JUGADORS/-ES i/o ENTRENADORS/-ES I 

DELEGATS/-DES. 
 
  

• LA INSCRIPCIÓ d’aquests només es considerarà formalitzada després d’haver: 
a) presentat la SOL·LICITUD INSCRIPCIÓ DEL CENTRE EDUCATIU i/o ENTITAT a REGISTRE. 
b) presentat el FULL INSCRIPCIÓ D’EQUIP el Servei d’Esports i/o al Consell Esportiu del Vallès 

Occidental Sud  
c) i quan el Consell Esportiu del Vallès Occidental Sud faci arribar al Delegat/-da d’Esports de 

l’entitat les llicències esportives i Tríptic degudament segellats. 
 

• LA LLICÈNCIA ESPORTIVA (Fitxa Esportiva) és un document que serà vàlid per poder prendre part 
en la Competició dels Jocs Escolars. 

 
• La Llicència Esportiva i el Tríptic segellat pel Consell Esportiu del Vallès occidental Sud, serà la 

documentació que haurà de presentar cada equip al tutor/-a de joc a cada partit o competició. 
 

• Els ENTRENADORS/-ES i DELEGATS/-ES també tenen l’obligació de tramitar la llicència 
esportiva, considerant-lo un membre més de l’equip.  

 
• En el cas de noves inscripcions durant la temporada, els tràmits seran els mateixos que a l’inici. 

 
• CAL DEIXAR MOLT CLAR, QUE NOMÉS PODRAN PRENDRE PART EN ELS JOCS ESPORTIUS 

ESCOLARS DE CERDANYOLA DEL VALLÈS, AQUELL EQUIP O ESPORTISTA QUE TINGUI 
LES LLICÈNCIES ESPORTIVES i EL TRÍPTIC DEGUDAMENT SEGELLATS I SIGNATS PEL 
CONSELL DEL VALLÈS OCCIDENTAL SUD PER LA TEMPORADA VIGENT. 

 
3.4.- L’ASSEGURANÇA PER INSCRIURE’S EN ELS JOCS ESCOLARS. 
 
 Per poder participar a les competicions dels JEEC, esportistes, entrenadors/-es i delegats/-des han 
de tenir tramitat la llicència esportiva i el tríptic, que han d'estar segellat pel Consell Esportiu del Vallès 
Occidental Sud. Les llicències esportives es tramitarà mitjançant el Consell Esportiu (programa on-line 
Zenit).  
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3.5.- LA LLICÈNCIA ESPORTIVA 
 

• En un partit de competició cal presentar les LLICÈNCIES ESPORTIVES i TRÍPTIC degudament 
tramitats i segellats pel Consell Esportiu del Vallès Occidental Sud.  

 
• Les llicències esportives tenen caràcter oficial i inexcusables per la competició local, comarcal o 

superior. 
 

• Les llicències esportives tenen una durada d’un (1) any. Cada any s’haurà d’actualitzar.   
 

• En cas d’haver-la perdut, s’haurà de tramitar de nou. 
 

• NO ES PERMETRÀ l’alineació d’esportistes que no tinguin la llicència esportiva i consti en el tríptic 
de l'equip. I com a conseqüència, no podrà seure a la banqueta. Es considerarà alineació indeguda 
(veure el Reglament de Disciplina). 

 
• Els entrenadors/-es i delegats/-des també han d’estar en possessió de la corresponent llicència 

esportiva. Sense la llicència no podrà participar en la competició. 
 

 
3.6.-  LA JUSTIFICACIÓ DE L’EDAT.    DOCUMENTS A PRESENTAR. 
 

• En el moment de presentar la inscripció d’un equip o jugador/a al Servei d’Esports, caldrà de forma 
OBLIGATÒRIA, justificar l’edat mitjançant la presentació d’un llistat dels esportistes certificat signat 
pel Director del Centre o President de l’Entitat Esportiva, a excepció de les categories de INFANTIL, 
CADET i JUVENIL que han de presentar el CARNET D'IDENTITAT o PASSAPORT. 

 
• S’aconsella que els esportistes obtinguin el Carnet d’Identitat, especialment a partir de la categoria 

INFANTIL (aquesta també podrà presentar el llibre de família). 
 

• Cal recordar, que per participar a les Fases Comarcals i Superiors, es OBLIGATÒRIA la presentació 
del Document Nacional d’Identitat. 
 

 
3.7.- ESPORTISTES REPETIDORS I FEDERATS 
 

• En el cas dels equips de centres educatius AEE i AMPA es permet la participació de repetidors/-es 
que hagin repetit un sol curs, sempre i quan en aquell centre no hi hagi equip de la categoria que 
els correspon. 

 
• Es permetrà la participació de 2 repetidors/-es d’un any per equip (1 jugador/-a en pista) . Per a 

participar a Fases Superiors la participació dels equips amb repetidors/-es estarà determinada per 
les directrius i la normativa tècnica UCEC-CCE 2022-23. 

 
• Els esportistes federats/-es tindran limitada la seva participació als JEEC segons normativa vigent 

de la UCEC. 
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4.- CONDICIONS GENERALS DE PARTICIPACIÓ. 
 
4.1.-  MATRICULACIÓ OBLIGATÒRIA DE L’ESPORTISTA. 
 

• En la inscripció escolar, és condició indispensable, que l’alumne estigui estudiant en el Centre 
Escolar, havent d’estar matriculat en el mateix centre que representarà en els Jocs Esportius 
Escolars i assistir regularment a classe. Amb la signatura del Delegat d’Esports en el Full d’Equip, 
aquest reconeix de forma implícita aquesta situació, de tots els nens/es que figuren en el document. 

 
• Tanmateix, tot esportista que vulgui participar en els Jocs Esportius Escolars de Cerdanyola en una 

Escola o Entitat diferent a la que realitza els estudis, podrà fer-ho sempre i quan, l’Escola o entitat 
d’origen no tingui participació a l’activitat física escollida o hagi un document signat entre els dos 
Delegats de cada centre implicat, exposant els termes del canvi o de la incorporació de l’esportista a 
l’altre centre.   Un cop iniciada la competició, no és podrà efectuar cap canvi més, si el nen/a, ja ha 
estat inscrit en els Jocs Esportius Escolars de Cerdanyola. 

 
4.2.- ACCEPTACIÓ DEL CONJUNT DE NORMATIVES. 
 
 La inscripció dels Centres i Entitats als Jocs Escolars, significarà l’acceptació plena de totes i 
quantes normes i disposicions siguin establertes pel Servei d’Esports de l’Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès, pels Jocs Esportius Escolars. 

 
4.3.-  PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ  INCORRECTE. 
 

• Qualsevol defecte de fons o de forma, de dades incorrectes, de documentació mal complimentada, 
ja sigui per manca de la Signatura del Director o President de l’entitat, o qualsevol concepte propi 
del tema d’inscripció, donarà lloc a entendre com a “no presentada” la documentació, la qual cosa 
serà informada immediatament als interessats.  

 
• Qualsevol tipus de defecte “a posteriori” una vegada estigui començada la competició i que afecti a 

la mateixa, repercutirà en el mateix grau sobre la persona o equip causant. 
 
4.4.-  CONJUNT DE NORMES PER LA COMPETICIÓ LOCAL. 
 

• Els presents Jocs Esportius Escolars es regiran per les Normes Generals d’Organització, 
Tècniques i de Disciplina donades pel Servei d’Esports i del Consell de l’Esport Escolar de 
Cerdanyola del Vallès, basades en les de la Direcció General de l’Esport, Federacions Catalanes i 
particularitats de caràcter local. 

 
 
5.- CONDICIONS ÒPTIMES DE PARTICIPACIÓ. 

 
 Per els Jocs Esportius Escolars de Cerdanyola del Vallès tinguin la dignitat i el caràcter que 
els són propis, els centres hauran de tenir en compte aquests mínims imprescindibles; la manca en la seva 
totalitat o en part, fan imprescindible l’adequació dels equips a aquests mínims. 
 
5.1.- ENTRENADORS/-ES i/o DELEGATS/-DES PER A CADA EQUIP. 
 
 Tot equip ha de tenir un entrenador/-a i/o delegat/-a fixa.  Conseqüentment, es poden inscriure els 
equips que es vulguin, sempre i quan vagin acompanyats per un delegat/-da i/o entrenador/-a, diferents en 
cada equip del mateix centre. Malgrat que una escola/entitat tingui més d’un entrenador/-a i delegat/-da per 
dirigir qualsevol equip, únicament poden seure a la banqueta o dirigir l’equip 1 delegat/-da i 1 entrenador/-a,  
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conseqüentment, el tutor/-a de joc desallotjarà de la banqueta les persones que no hagin acreditat la seva 
participació al partit.  Es recomana, donada la situació, equips estables i un entrenador/-a per equip. 
 
5.2.- ACREDITACIÓ I INSCRIPCIÓ DE DELEGATS I ENTRENADORS. 
 
 Tot delegat/-da i entrenador/-a ha de tenir la seva fitxa esportiva i presentar-ho al tutor/-a de joc en 
cada partit. 
 
5.3.- INSCRITS, EN RELACIÓ A LA DISPONIBILITAT D’ESPAI. 
 
 Cal inscriure tants equips com pistes i horaris puguin disposar els propis Centres.  En cas de no ser 
possible, s’ha de sol·licitar instal·lació municipal al Servei d’Esports per escrit mitjançat una instància que 
caldrà presentar a l’Ajuntament de Cerdanyola (OAC), especificant exactament la necessitat a cobrir  (no 
s’atendran peticions de paraula). 
 
5.4.-  MATERIALS MÍNIMS I CONDICIONS D’ÚS. 
 

• Quan es juga en pista pròpia o cedida (Pista Municipal), en condició d’equip local, cal disposar d’un 
mínim de dues (2) pilotes reglamentàries de l’esport a que s’inscriu. Aquestes han d’estar en bones 
condicions d’ús (reglamentàries i condicionades).  

 
• Cal disposar de tot el material de pista necessari (porteries, xarxes, banquetes de suplents, taula i 

cadira pel tutor/-a de joc) en bon estat d’ús.  
 
5.5.- PISTES I VESTIDORS. 
 

• Les pistes han d’estar en bon estat i degudament marcades.  
 

• Per la dignitat deguda a les persones, els vestidors estaran nets i higiènicament impecables. El 
tutor/-a de joc ha de disposar del mateix, a més de comptar dintre del vestidor amb una taula i 
cadira per redactar l’acta.  

 

• És molt important que cada equip o esportista, un cop hagi acabat el seu partit, és pugui dutxar 
condicionar-se. 

 
5.6.- JUGADORS/-ES, NOMBRE I EQUIPAMENT PERSONAL. 
 

• S’ha de respectar escrupolosament en cada esport el nombre mínim i màxim de jugadors/-es que 
poden inscriure’s a l’acta de l’encontre. 

 
• L’equipació amb la qual hauran de presentar-se al partit tots els jugadors/-es d’un equip, serà el 

següent: 
◦ Samarreta igual per a tots els jugadors/-es amb el corresponent número, perfectament visible, a 

l’esquena. 
◦ Pantalons curts, excepte el porter/-a, que li serà permès el xandall, pitrall o samarreta d’un altre 

color per tal de diferenciar-se de la resta de jugadors/-es del seu equip. 
◦ Sabatilles esportives adequades a l’esport. 
◦ El capità/-na de l’equip haurà de portar un braçal de diferent color al de la samarreta. 

 
• Els capitans/-es d’equip, han de portal el “Braçal” clarament distingible. 

 
• Cap esportista podrà portar objectes o accessoris que puguin causar lesions personals o a tercers 

(com rellotges, anells, cadenes, guixos, etc...). 
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5.7.- MÍNIM I MÀXIM D’INSCRIPCIÓ PER EQUIPS 
 
L’equip que no compleixi les condicions, se li donarà el partit per perdut.  
 

Esport                             Mínims             Màxims 
• BÀSQUET 7   12 
• FUTBOL A5 7   12 
• FUTBOL A7 9   15 
• HANDBOL 7   12 
• VOLEI 7   12 

 
5.8.- EXCEPCIONS EN LA FORMACIÓ D’EQUIPS. 
 

• En el cas de que un Centre o Entitat es veiés en la necessitat de completar un equip, amb un 
esportista de categoria superior, o de diferent sexe a la resta de l’equip o de qualsevol forma 
establerta, haurà de comunicar-ho obligatòriament al Servei d’Esports, de forma raonada i per escrit. 

 
• En cap moment aquesta situació eximeix a cap equip d’acceptar tota la Normativa, tant Disciplinària, 

General o Específica de cada Esport, aplicant les sancions necessàries en cada cas. 
 

• En els esports d’associació, categories infantil i cadet, s’admetrà la participació d’equips mixtes, 
amb les següents consideracions:  
◦ prendran part a les competicions en els grups masculins, 
◦ i una mateixa entitat té un equip masculí i un de femení (en la mateixa competició, categoria i 

esport) no se li permetrà la participació d’un equip mixt. 
 
 

5.9.- AJORNAMENTS, SUSPENSIONS I CANVIS D’HORARI. 
 

• Quan per motius de força major, un centre escolar o entitat ha de suspendre i/o ajornar un partit ja 
assenyalat en el calendari i/o “ordre de partit”, és responsabilitat del delegat d’esports i/o 
coordinador del centre o entitat. S'informarà al Servei d'Esports i/o al CEVOS en un termini màxim 
de les 18.00 hores del dimarts anterior a l’encontre. En cas que el partit fos un dijous, s'hauria de 
fer constar la setmana anterior, i en tots els casos, sempre que doni el vist i plau el Servei d'Esports 
o el Consell Esportiu Vallès Occidental Sud. 

 
• De no complir-se amb exactitud tot el descrit en l’article anterior i passat el pla fixat anteriorment, es 

donarà el partit com a perdut per l’equip aplaçant.  
 

• Cada equip tindrà un màxim de 3 partits per ajornar durant tota la temporada. Aquests partits es 
podran ajornar sempre i quan es compleixi amb els terminis d’ajornament. Tot el que sigui fora 
d’aquests terminis, es donarà el partit per perdut i no es recuperarà. 
 

• L’encontre suspès s’haurà de jugar en un període no superior a quinze (15) dies, de no ser així es 
donarà el partit com a perdut per l’equip aplaçant. 
 

• S'està obligat a enviar la nova data i hora de celebració per escrit (l'imprès que s'adjunta al final de 
les normatives) com a mínim 4 dies abans de la celebració d'aquest. 

 
• Les gestions a realitzar per part del delegat/-da d’esports i/o Coordinador/-a del centre escolar 

aplaçant, son les següents: 
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DINS DEL TERMINI ESTABLERT: 
 

• Cal tenir present:  
 

1. Comunicar immediatament el fet al Coordinador/-a del Centre Escolar de l’equip 
contrari, per tal d’evitar la presentació innecessària dels equips. 

 
2. Concertar i fixar de comú acord amb el contrari la data i l’horari amb el lloc de la nova 

celebració de l’encontre, que s’ha de fer forçosament i com a màxim, dins dels 15 dies 
hàbils posteriors el que s’havia de celebrar l’encontre, sempre hi quan per raons de 
calendari, eliminatòries, canvis de volta, fases, o altres sistemes de competició. 

 
3. Comunicar acte seguit i dins del termini previst, mitjançant un escrit, al Servei 

d’Esports, els motius raonables de l’ajornament resultant de les gestions fetes. Només 
en cas que sigui ajornat el partit d'anada, també comunicarà la data i l’horari amb el lloc 
de la nova celebració de l’encontre, per poder avisar al tutor de joc. En cas d'ajornar el 
partit de TORNADA, només comunicarà que el partit s'ha ajornat i el motiu d'aquest. 

 
• Si un cop acabada la competició, si es donés la impossibilitat de celebració de l'encontre ajornat, 

aquest es donaria per perdut a l’equip aplaçant. Independentment, sempre es pot jugar per via 
amistosa. 
 

• Un cop comunicada la nova data, el mateix dia del partit, el Servei d'Esports assenyalarà de forma 
inapel·lable la data definitiva de celebració del partit, que en el cas de no jugar-se, per la 
circumstància que sigui, es donarà com a partit perdut per la mínima, a aquell equip que doni lloc a 
la no celebració. 

 
• Tots els períodes assenyalats en els articles anterior, no tindran cap validesa en els períodes 

anomenats “canvis de volta”, “Play Off” o “canvi d’eliminatòries” o les “finals”, i en la proximitat 
d’aquestes dates en les que cada Centre haurà d’atendre a les possibilitats de temps hàbil 
disponible, essent el Servei d'Esports o el Consell Esportiu Vallès Occidental Sud, qui disposi en 
última instància, les dates en cas de litigi entre les parts.  Serà sancionat d’ofici amb la pèrdua del 
partit per la mínima, l’equip que doni lloc a la “no celebració” en aquest períodes. 

 
• Tindran la consideració de dies hàbils per la celebració de partits ajornats, els dies entre setmana 

següents: dimarts, dimecres i dijous. L'horari principal de joc serà entre les 18.00 hores a les 20.00 
hores, sense perjudici d’altres dies i hores, de comú acord entre les parts. 

 
• Només podrà celebrar-se el dilluns següent, si el tutor/-a de joc és el mateix, és a dir, confirma que 

pot xiular ell mateix el partit que ajorna. 
 

• Les “Jornades de Recuperació” fixades en el calendari, són dates, en principi a disposició del Servei 
d'Esports, per la celebració d’encontres ajornats per “pluja” o circumstàncies similars, en que 
massivament en resultin afectats molts equips per circumstàncies alienes a ells. 

 
• Els CANVIS D’HORARIS es regiran en el que es correspongui en el redactat en el punt 5.3 i en el 

que per sentit comú, l’afecti. 
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EN CAS DE PLUJA: 
 

a) serà possible ajornar un encontre sense la presència dels esportistes a la pista. Per això, serà 
IMPRESCINDIBLE la presentació dels entrenadors o delegats (amb les fitxes esportives dels 
esportistes), que haurà de mostrar la documentació necessària al tutor de joc, per tal de fer-ho 
constar a l’acta. En cas contrari tots dos equips o aquell que no es presenti es tractarà com a 
incompareixença. Es recomana, per tancar acta, acordar nova data i hora per disputar l'encontre de 
nou. 

 
b) serà el Servei d'Esports o el Consell Esportiu Vallès Occidental Sud qui informin directament als 

responsables dels equips, i el partit quedarà ajornat sense la presentació ni del tutor/-a de joc ni dels 
entrenadors/-es.  

 
c) en el cas que els equips es posin d'acord entre ells, sense informar al Servei d'esports ni al Consell 

Esportiu, el partit es donarà per perdut. 
 

d) en cas de pluja durant el partit: 
◦ si és durant el primer i segon període (1a part): el partit es repetirà sencer. 
◦ si és durant el descans de la mitja part: el partit es repetirà sencer. 
◦ si és un cop iniciada la 2ª part (tercer període) : el partit es donarà per finalitzat amb el resultat 

que hi hagi en aquell moment.  
 

 
e) quan degut a la climatologia  a l’estat del terreny de joc, no es pugui iniciar o concloure un partit, el 

tutor/-a de joc ho farà constar en l’acta, com també la data que els dos equips proposen per la seva 
celebració (segons condicions establertes segons el sistema de competició).  En tots els casos, la 
nova data de celebració de l’encontre serà inamovible, i qualsevol dels dos equips que no es 
presenti perdrà l’encontre, pel resultat mínim.  

 
f) Si la competició és a doble volta, tots els partits de la primera volta s’hauran de jugar abans de 

començar la segona volta. Tots els partits ajornats de la segona volta, hauran ésser jugat com a 
màxim set (7) dies abans de l’acabament de la competició corresponent. En cas contrari tots dos 
equips o aquell que hagi motivat la no celebració de l’encontre perdran el partit. 
 

g) Quan un encontre s’hagi de suspendre per l’actitud d’un dels dos equips, dels seus acompanyants, 
i/o públic assistent (quan sigui permès per l'evolució de la pandèmia), es procedirà a donar per 
perdut l’encontre a l’equip que consti com a responsable.  Si en el moment de la suspensió, el 
resultat li fos favorable, o d’empat, se’l donaria com a perdedor per resultat mínim. Si no fos així, 
valdria el resultat obtingut fins el moment dels fets o el que s’indiqui en el corresponent Reglament 
Federatiu.  

 
h) Si un encontre s’hagués de suspendre per l’actitud dels dos equips participants o els seus 

acompanyants i/o públic, es consideraran perdedors tots dos equips i seran sancionats amb el 
descompte de dos (2) punts al final de la competició, en la classificació general.   

 
i) En els casos de suspensió per actituds incorrectes i/o alteracions en el normal desenvolupament, el 

Comitè de Competició pot prendre quantes mesures i/o sancions cregui oportunes, des de 
l’amonestació fins arribar a la clausura temporal o indefinida de la pista. 
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6.-   ELS VALORS i SISTEMA DE PUNTUACIÓ i CLASSIFICACIÓ. 

 

Segons normativa UCEC: 
 

• La pràctica esportiva en edat escolar és un àmbit ideal per transmetre i fomentar valors educatius i 
socials. Però és erroni pensar que amb la pràctica esportiva en sí ja és suficient per a la transmissió 
i foment d'aquests valors. L'esport en edat escolar ha de ser eminentment EDUCATIU, és a dir, cal 
utilitzar la pràctica esportiva com una eina per educar i no com una finalitat en sí mateixa. 

 
• El Pla Estratègic d'Esport Escolar de Catalunya 2013-2020 promou un model d'esport en edat 

escolar basat en aquests valors educatius de l'esport i fa difusió dels seus aspectes importants.  
 

• Les competicions, tant d'esports individuals com d'equip, són una eina excel·lent de motivació pels 
joves esportistes i utilitzades de manera correcta poden esdevenir un suport educatiu d'un valor 
incalculable, sempre i quan no es doni prioritat exclusiva a l'obtenció de resultats, sinó que es 
contempli com es porta a terme la participació per part de tots els agents involucrats. 

 
• És per això que les directrius del JEEC proposen portar a terme 2 sistemes de puntuació i 

classificació en edat escolar ( sistema de classificació paral·lel i sistema de classificació integrat) 
que premiïn les accions positives de l'esport i el joc net durant les diferents jornades o activitats 
esportives, tant en els esports individuals com en els esports d'equip, els quals estan explicats en 
l'apartat 2.5.3 de la normativa de la UCEC. Aquests sistemes també han de permetre detectar i 
abordar de manera efectiva les accions negatives, fent el seu seguiment per poder efectuar i 
planificar accions de prevenció d'aquestes conductes. 

 
• Amb la introducció d'aquests sistemes, es pretén conscienciar a tots els agents que intervenen en la 

competició en edat escolar, de la necessitat de realitzar una competició que fomenti l'educació dels 
infants i els joves a través dels valors de l'esport. 
 

 
• Així doncs i tenint en compte els dos sistemes de puntuació de la competició que planteja la UCEC, 

els sistema de classificació serà integrat per totes les competicions. 
 
6.1. SISTEMA DE CLASSIFICACIÓ INTEGRAT 
 

• El sistema integrat és aquell en què la classificació, o bé la puntuació del partit/competició és única, 
i consisteix en la suma o la mitjana de les dues puntuacions (esportiva i del valors). 

 
• És un pas molt significatiu per a l'educació en valors mitjançant l'esport, ja que la fita d'aconseguir 

més bon resultat esportiu que d'adversari no és l'únic condicionant per guanyar; els valors i els 
comportament cívics també compten, I per això és clau la participació en el procés de valoració del 
màxim nombre dels agents que participen en la competició: esportistes, famílies, dinamitzador, 
tutors de joc i de valors, tècnics esportius...entre altres. 

 
 
PUNTUACIÓ ESPORTIVA + PUNTUACIÓ DE VALORS = PUNTUACIÓ DE COMPETICIÓ 
 
CLASSIFICACIÓ ESPORTIVA + CLASSIFICACIÓ DE VALORS = CLASSIFICACIÓ DE COMPETICIÓ 
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6.2. PUNTUACIÓ CATEGORIES BENJAMÍ I ALEVÍ 
 

• CLASSIFICACIÓ DE RESULTATS 
◦ El resultat final esportiu, que serà la suma del resultat final de cada període. Cada període 

comença de 0. Puntuació per parts: 
• Període guanyat: 3 punts 
• Període perdut: 1 punt 
• Període empatat: 2 punts 

 
• CLASSIFICACIÓ DE VALORS 

◦ l'assoliment dels indicadors de valors que marqui cada Consell Esportiu. 
◦ La classificació s'establirà per ordre descendent, ordenant la puntuació de valors de millor a 

pitjor de la seva categoria i sexe. 
 
6.3. PUNTUACIÓ CATEGORIES INFANTIL, CADET i JUVENIL 
 

• CLASSIFICACIÓ DE RESULTATS 
◦ El tempteig dels punts aconseguits serà arrossegat durant els 4 períodes. Regla +50 

• Regla +50: Resultat final tindrà una diferència màxima de 50 punts. 
 

• CLASSIFICACIÓ DE VALORS 
◦ l'assoliment dels indicadors de valors que marqui cada Consell Esportiu. 
◦ La classificació s'establirà per ordre descendent, ordenant la puntuació de valors de millor a 

pitjor de la seva categoria i sexe. 
 
6.4. ACTES DE VALORS 
 
Segons Normativa UCEC hi ha unes «Accions Bàsiques» - d'aplicació obligatòria per part de tots els agents 
i estaran controlades pel Tutor de joc: 
 

• Salutació inicial i final entre tutors de joc, tècnics/es i esportistes. 
• Salutació inicial i final dels esportistes al públic. 
• Puntualitat en l'arribada a la instal·lació. 
• Equipament adequat per la pràctica de l'activitat física i evitar portar complements que poden 

suposar perill físic pels esportistes. 
 
Cal tenir en compte que cada Consell aplicarà la seva acta de valors. I que l'incompliment de les «Accions 
Bàsiques» estarà subjecte a penalització pel que fa la normativa de Valors de cada Consell Esportiu.  
 
 
7.-   LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. 
 
 Tots els equips inscrits al Jocs Esportius Escolars de Cerdanyola del Vallès, estan obligats a cedir 
les seves instal·lacions esportives durant els matins dels dissabtes i, eventualment, en cas de necessitat pel 
desenvolupament de la competició, els dies que calgui. 
 
 
7.1.- EL DELEGAT/-DA DE CAMP. 
 

• Tots els Centres designaran Obligatòriament un Delegat de Camp, en el moment de fer la seva 
inscripció, qui podrà ser sancionat en cas d’incompliment en els punts següents, en el grau i mesura 
que cregui el comitè de Competició. 
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• El Delegat/-da de Camp, s’encarregarà de l’ordre públic al terreny de joc i resoldrà qualsevol 
situació conflictiva que es produeixi abans, durant i desprès de l’encontre.   A més, s’encarregarà de 
l’atenció a l’àrbitre i l’equip visitant, i del bon estat i neteja dels vestuaris i terreny de joc. 

 
• Serà el responsable de la correcta preparació de la pista, i haurà de conèixer les normes de 

competició dels Jocs Esportius Escolars (podrà ser la mateixa persona que faci de Delegat d’Equip). 
 

• Mantindrà les banquetes suficientment aïllades i protegides.  Vetllarà les possibles molèsties que es 
puguin produir. 

 
 
8.- EL DELEGAT/-DA D’EQUIP. EL CAPITÀ/-NA. 
 

• El Delegat/-da haurà d’evitar que hi hagi situacions conflictives entre jugadors/-es i acompanyants 
del seu equip amb el tutor/-a de joc o membres d’altres equips.  Aquest és el responsable del bon 
comportament i de l’esportivitat dels seus jugadors i els acompanyants. 

 
• L'entrenador/-a o Delegat/-da presentarà al tutor/-a de joc totes les llicències esportives: jugadors/-

es, delegat/-da i la del entrenador/-a. 
 

• Podrà sol·licitar al tutor/-a de joc la comprovació de les llicències esportives de l’equip contrari.  Si hi 
observa alguna irregularitat, haurà de fer-la present al tutor/-a de joc, perquè aquest faci signar en el 
acta al capità, que haurà de fer-ho en la casella de “en cas de reclamació” al darrera de cada acta. 
 

• Qualsevol incident o deficiència, ja sigui al terreny de joc (senyalització, llum, etc.) motivarà el 
signament de l’acta. 

 
• Sota cap concepte el capità es podrà negar a signar l’acta, i en aquesta només s’escriurà allò que el 

tutor/-a de joc estimi oportú.  Acabat el partit, el delegat/-da recollirà una còpia del tutor/-a de joc. 
 

• El delegat/-da d’un equip té la facultat de revisar, conjuntament amb el tutor/-a de joc, les llicències 
esportives de l’equip contrari, abans de començar l’encontre i a la mitja part. 

 
• Dins de la filosofia que motiva els Jocs Escolars, si per qualsevol motiu el tutor/-a de joc no es 

presenta a un partit oficial, els dos delegats/-des o entrenadors/-es podran arbitrar o fer arbitrar a un 
tercer (sempre per mutu acord) l’encontre.  Podran arbitrar-lo mitja part cadascun o conjuntament, i 
es farà constar en l’acta aquest acord, signant tots dos abans de començar l’encontre. 

 
• Si no es disposa d’actes oficials, es podrà utilitzar qualsevol altre document, com ara un paper de 

foli, signat sempre per les dues parts implicades, fent constar: el nom dels equips, categoria, grup, 
lloc, hora d’inici, nom dels jugadors, resultat final i incidències.   Aquest document es trametrà el 
següent dilluns de la data del partit, al Servei d'Esports, per tal d’anotar-hi el resultat i donar-hi 
validesa, en tots els efectes. 

 
• El Capità/-na és l’única persona facultada per dirigir-se al tutor/-a de joc en el transcurs del partit. Ho 

farà de forma correcte i disciplinada, col·laborarà amb ell en mantenir una actitud esportiva amb els 
seus companys/-es. 

 



 
Pl. Francesc Layret, s/n 

08290 Cerdanyola del Valllès 
Barcelona 

Telf. 93 580 88 88 

Normatives JEEC                                       Temporada 2022-23 

 
 

9.- RECLAMACIONS SOBRE IRREGULARITATS ADMINISTRATIVES. 
 
9.1.- DEURE I DRET A LA COMUNICACIÓ D’IRREGULARITATS. 
 
 Qualsevol Centre o Entitat, té el dret i l’obligació de comunicar al Servei d’Esports, qualsevol 
irregularitat o incompliment d’aquestes Normes Generals, sempre i quan tingui proves fundades i suficients. 
 
9.2.- FÓRMULA PER LA COMUNICACIÓ D’IRREGULARITATS. 
 
 Les reclamacions podran presentar-se en qualsevol moment. Hauran de ser presentades per escrit i 
signades pel Delegat d’Esports del Centre o Entitat i amb el vist i plau del Director del Centre o President de 
l’entitat. 
 
9.3.- ACTUACIONS D’OFICI 
 
 El Comitè de Disciplina i el Servei d’Esports podran intervenir d’ofici, en qualsevol moment en tots 
aquells fets que es consideri adient, sense necessitat de mediació per part d’un equip, Escola o Entitat. 
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7.- SEU OFICIAL DEL SERVEI D’ESPORTS 

 
• L’oficina del Servei d’Esports de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès està situada a Avinguda 

Guiera, 6-8; 1pis; i amb el número de Telèfon 93.580.98.66 o bé, 93.580.88.88. 
 
L’horari d'oficina d’atenció al públic  serà: 

Dilluns a divendres: 
  

Matins  :      09.00 a les 14.00 hores. 
Tarda    :     Dimarts i Dijous de 16.00 a les 18.30 hores. 

 
@ Tècnic Paco Rubio: rubiobf@cerdanyola.cat 
@ Aux Tècnica Míriam Garcia: garciaam@cerdanyola.cat 
 
Mòbil Urgències: 670 484 415 (Disponible dissabtes matins per urgències de la jornada) 
 
Web d’esport: www.cerdanyola.cat/esports  
 
 
 
7.1.- RELACIONS ENTRE EL SERVEI D’ESPORTS I LES DIFERENTS ENTITATS 
 

• Cada Escola o Entitat, anomenarà la figura del Delegat Esportiu Escolar, que serà l'única 
persona que representarà a l’Escola o Entitat amb el Servei d’Esports, amb tots els temes 
relacionats amb l’organització dels Jocs Esportius Escolars. 

 
• La relació puntual o regular entre Servei d’Esports i les diferents Escoles i Entitats serà ÚNICA i 

EXCLUSIVAMENT realitzada a través del Delegat Esportiu Escolar i/o del President de Consell 
Escolar i el President de l’Entitat Esportiva. Ambdós seran, doncs, els ÚNICS INTERLOCUTORS 
VÀLIDS, per a qualsevol tema relacionat amb la competició escolar. 

 
• Les missions del Delegat Esportiu del Centre o entitat, són les de trametre i ser receptor de tota la 

informació dels Jocs Esportius Escolars i vetllar per la correcta tramitació de la documentació 
necessària.    

 
• Es recomana al delegat d'esports de l'escola o entitat que es tingui un contacte regularment amb el 

Servei d’Esports per portar el seguiment dels seus equips i participant en els Jocs Escolars. 
 

• És interessant que el Delegat Esportiu del Centre sigui una persona fàcilment localitzable, amb certa 
mobilitat i amb capacitat per reunir-se i que visqui plenament l’ambient esportiu escolar i sigui 
coneixedor del mateix. 

 
 
En tot allò no previst per la Normativa General Local, es regirà en la seva totalitat per la Normativa 
CEVOS  i, en tot cas, per la reglamentació general dels JEEC. 
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COMPOSICIÓ DEL COMITÈ DE DISCIPLINA 

 

El Comitè de Disciplina estarà format per: 
3 representants del Consell de l’Esport Escolar 
1 representant del Servei d’Esports  
1 representant dels tutors/-es de joc. 
 

1.- ÀMBIT D'APLICACIÓ. LES FALTES. 
 

• Queden subjectes a la Disciplina d’aquestes Normatives, tots els centres, entitats, equips, jugadors/-
es, entrenadors/-es i delegats/-es, així com les altres persones vinculades a “ l’esport escolar de 
Cerdanyola del Vallès”, en actuacions relacionades amb l’activitat esportiva organitzada pel Servei 
d’Esports de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 

                                                                                               
• Els centres, com a entitats sotmeses voluntàriament a aquestes normatives de disciplina, responen 

de les faltes comeses per les persones relacionades, directa o indirectament, amb els mateixos; 
abans, durant o després de l’encontre.  També són responsables, els Centres, de tots els incidents 
que es puguin produir tant dintre del perímetre del Centre com en les seves proximitats i que 
suposin un incompliment de les presents normatives, general i de disciplina. 

 
• De la mateixa manera, els centres són els responsables directes del bon desenvolupament dels 

encontres i del comportament dels seus esportistes, entrenadors/-es i delegats/-es.  Per tant, podran 
ser sancionats quan aquests cometin alguna falta, sense perjudici de les sancions que es puguin 
aplicar contra les persones físiques. 

 
• Són FALTES les accions o omissions realitzades per ens col·lectius i persones compromeses per 

cada centre i entitat, que vagin contra el disposat a les presents normatives o d’altres disposicions 
que emanin del Servei d’Esports de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, i les que en general 
atemptin a l’harmonia i esportivitat que han de presidir les seves actuacions en l’àmbit de l’activitat 
esportiva escolar. 

 
 
2.- LES SANCIONS. 
 

• Encara que les sancions tenen bàsicament un caràcter educatiu i preventiu més que correctiu, i s’ha 
de concedir sempre un marge de confiança a l’esportivitat dels qui es relacionen d’una forma o altra 
amb les activitats esportives escolars, partint de l’interès general a mantenir aquest caràcter abans 
que l’ estrictament competitiu, no podem oblidar la necessitat del respecte als demés i l’acceptació 
de la disciplina basada en la present normativa disciplinària. 

 
• Els mestres, professors, entrenadors/-es, delegats/-es, jugadors/-es i tutors/-es de joc procuraran 

per tots els mitjans actuar en conformitat amb aquest esperit, assolint així, amb la col·laboració de 
tothom, els objectius que cerquem. 

 
• Les sancions podran ser: amonestacions, desqualificacions i destitucions o expulsions; i tenen tres 

graus: mínim, mitjà i màxim.   En principi, s’imposaran en el seu grau mig, i seran els agreujants o 
atenuants de les faltes que hi concorrin les que les modifiquin. Si d’un mateix fet o fets successius 
se’n derivessin dues o més faltes, seran sancionades independentment. 
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• Les sancions no inhabiliten només per l’activitat sancionada, si no també per a qualsevol altre 
activitat desenvolupada en l’àmbit de l’esport escolar a Cerdanyola del Vallès, organitzada pel 
Servei d’Esport.  

 
• Quan un jugador/-a, entrenador/-a o delegat/-da sigui expulsat/-da i figuri en l’acta amb falta 

desqualificant, haurà de considerar-se suspès per els següents encontres, mentre no dicti un 
veredicte el Comitè de Competició.  Aquesta suspensió es considerarà inclosa i completa en la 
sanció que es pogués imposar.  La seva alineació o actuació es considerarà com a indeguda, tot i 
que el Comitè no hagi pres una decisió sobre dita falta. 

 
• El tutor/-a de joc retindrà la fitxa del jugador/-a, entrenador/-a o delegat/-da, quan els fets així ho 

determinin i la farà arribar al Comitè de Competició i ho farà constar en l’acta del partit. 
 

• En el moment d’atribuir les sancions, el Comitè de Competició tindrà en compte les circumstàncies 
modificatives, atenuants i/o agreujants, de la responsabilitat, que poguessin afectar directa o 
indirectament als fets. 

 
Són Circumstàncies modificatives atenuants: 
 

◦ No haver estat sancionat amb anterioritat. 
◦ Haver mostrat l’infractor el seu penediment d’una forma manifesta i immediata a la comesa dels 

fets. 
◦ Acceptar immediatament la sanció de l’àrbitre o jutge, hagi pogut imposar a conseqüència de la 

falta. 
◦ No haver mostrat solidaritat amb l’infractor els seus companys d’equip, entrenador, delegat o el 

públic. 
 
Són Circumstàncies modificatives agreujants: 
 

◦ Ser reincident. 
◦ No acceptar immediatament les decisions dels tutors/-es de joc. 
◦ Incitar als companys d’equip, entrenadors/-es o delegat/-es i el públic a secundar el seu 

comportament. 
◦ Haver tingut el suport tumultuós d’altres persones. 
◦ Provocar amb la seva falta un desenvolupament anormal de l’activitat esportiva o altres 

conseqüències negatives. 
 
 

3.- ELS JUGADORS/-ES 
 

• Les faltes comeses pels jugadors en el decurs d’un encontre (amb independència de l’aplicació del 
reglament esportiu per part dels tutors/-es de joc) es sancionarà de la següent forma: 

 
1. Comportament incorrecte i antiesportiu, pronunciar paraules grolleres o realitzar gestos 

antiesportius:  des d’amonestació fins a la suspensió per dos (2) partits. 
2. Insults, amenaces, joc violent o perillós o actituds coercitives cap a altres jugadors/es o 

suplents o públic: suspensió d’un (1) a tres (3) partits. 
3. Intent d’agressió o agressió no consumada o repel·lir l’agressió: suspensió d’un (1) a 

quatre (4) partits. 
4. Agressió directa, recíproca o simultània, sense repetició dins l’encontre: suspensió de dos 

(2) a cinc (5) partits. 
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• Quan l’esportista sigui el capità de l’equip o actuí com a tal en el camp quan es comet la falta, la 
sanció s’imposarà sempre amb el seu grau màxim.  Podrà ser desqualificat com a capità per la resta 
de la temporada. 

 
• Les faltes comeses per un jugador/-a contra el desenvolupament normal d’un encontre, abans de 

començar o durant aquest, es sancionaran de la següent forma: 
 

1. Fets que motivin el retard en començar o reprendre un encontre: des de l’amonestació fins 
a un (1) partit de suspensió. 

2. Fets que motivin la interrupció anormal d’un encontre definitivament: suspensió de un (1) a 
tres (3) partits. 

3. Dirigir-se al públic o altres jugadors/-es amb gestos o paraules contra el normal 
desenvolupament del partit: suspensió de dos (2) a quatre (4) partits. 

 
• Les faltes realitzades per un jugador contra un tutor de joc, es sancionarà amb el doble del que es 

contempli amb aquesta falta i en cas d’agressió, la sanció serà la desqualificació per tota la resta de 
la temporada. 

 
 

4.- ELS ENTRENADORS/-ES I ELS DELEGATS/-DES. 
 

• Els entrenadors/-des i delegats/-es, responsables de donar exemple als seus esportistes, seran 
sancionats per les faltes específiques, en els casos següents: 

 
◦ Essent el capità/-na de l’equip l’únic interlocutor amb el tutor/-a de joc.  Dirigir-se al tutor/-a de 

joc, fer-li indicacions, voler aconsellar-lo, reclamar de forma continuada o qualsevol altre manera 
o intent d’establir pressió o contacte directe amb aquest serà sancionat: des de l’amonestació 
fins a dos (2) partits de suspensió. 

 
◦ Els crits, amenaces, gestos o actituds de desconsideració durant la celebració d’un encontre, 

que contradigui l’esportista i l’harmonia en el seu desenvolupament: des d’amonestació a la 
suspensió de quatre (4) partits. 

 
◦ Les amenaces o insults contra els esportistes, entrenadors, tutors/-es o delegats/-des i públic, 

serà sancionat amb la suspensió de dos (2) a cinc (5) partits. 
 

◦ Si dites faltes són reiteratives en el decurs de l’encontre i tenen avís de sanció de l’àrbitre, podrà 
ampliar-se el grau de la sanció: de dos (2) a deu (10) partits de suspensió. 

 
◦ Si degut a les actituds expressades en els punts anteriors, en resultes un estat de tensió o 

nerviosisme en els jugadors, auxiliars, o públic que poses en perill el normal desenvolupament 
de l’encontre, la sanció seria: des de l’amonestació a la suspensió de sis (6) partits. 

 
◦ La incitació d’esportistes, acompanyants o públic cap a actituds antiesportives, la retirada del 

camp de l’equip o la seva pròpia i la participació en actituds agressives, serà sancionat: de 
tres (3) fins a vuit (8) partits de suspensió. 

 
◦ L’agressió o coacció cap el tutor/-a de joc o a l’equip contrari, serà sancionada amb: la 

suspensió per deu (10) partits o la desqualificació definitiva. 
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• La NO COL·LABORACIÓ o COL·LABORACIÓ NEGATIVA amb la tasca del tutor/-a de joc o en 
restituir l’ordre i harmonia en el recinte esportiu per part dels entrenadors/-es o delegats/-es, serà 
motiu de sanció. 

 
• Cal deixar clar, que el tutor/-a de joc és una persona designada pel Servei d'Esports i li dóna la 

màxima confiança per dur a terme el bon desenvolupament del partit, sempre sota els criteris de les 
diferents normatives tècniques de cada esport i el criteri del tutor de joc assignat.  Per tant, el tutor/-
a de joc és el representant del Servei d’Esports de Cerdanyola i és el jutge del partit, i com a tal, te 
tot el poder de decisió i de resolució de tot el que estableix la Normativa específica de cada esport. 

  
 
5.- ELS EQUIPS. 
 
5.1.- LA DOCUMENTACIÓ   (Motius de sancions) . 
 

• L’alineació d’esportistes dels quals no hagi estat degudament tramitada amb una anterioritat de tres 
(3) dies (fitxes o full d'equip).  El no figurar en el el full d'equip corresponent a la categoria i 
competició que li correspongui i també el no tenir la fitxa actualitzada, donarà lloc a les següents 
sancions: 

◦ Pèrdua de l’encontre i de l’eliminatòria en cas de jugar-se pel sistema de Copa. 
◦ Suspensió del jugador/-a de un (1) a tres (3) partits. 
◦ Suspensió de l’entrenador/-a de tres (3) a sis (6) partits. 
◦ Suspensió del delegat/-da de quatre (4) a vuit (8) partits. 

 
• Abans de començar un partit han de presentar-se al tutor/-a de joc tots els documents necessaris i 

prescrits.  La no presentació al tutor/-a de joc d’aquesta documentació, serà considerada com a 
incompareixença i donarà lloc a les sancions del punt 5.2, llevat que els jugadors/es acreditin la 
seva personalitat física en un document on hi hagi la seva fotografia (DNI, Passaport).  En aquest 
cas, s’haurà de portar al Servei d'Esports, abans del proper dimarts hàbil següent a l’encontre,  les 
fitxes, o el Full d’equip, per comprovar les dades. 

 
• La no presentació de tota la documentació implica la no alineació dels jugadors/-es en la competició 

i la pèrdua del partit, en cas dels esports d'equip amb -2 punts en valors i +1 punt per l'equip 
contrari. 
 

• Només en el cas de que ABANS DE COMENÇAR l’encontre, l’equip contrari accepti jugar amb 
aquestes irregularitats, el partit serà vàlid. L’acceptació haurà de CONSTAR A L’ACTA. En tot cas, 
l’encontre s’haurà de jugar, encara que serà considerat com a partit AMISTÓS, tot i que, el seu 
resultat no constarà a l’acta de l’encontre, ni tindrà validesa a la classificació. 

 
• L’entrenador/-a o delegat/-da o qualsevol persona responsable d’un equip, instal·lació o tutor/-a de 

joc que es negui a jugar un partit amistós, essent en el terreny de joc, un mínim d’esportistes que ho 
permeti, podrà ésser sancionat/s segons l’aplicació d’aquest reglament de disciplina, que expressen 
clarament el caràcter educatiu i d’esportivitat en el qual es basen els Jocs Escolars de Cerdanyola 
del Vallès. 
 

• No es permetrà jugar a cap jugador/-a que no presenti la llicència esportiva i que no consti en el 
Tríptic. Aquest ha d'estar actualitzat sempre que hi hagi alguna baixa o alta en l'equip estable. 

 
• No es permetrà seure a la banqueta, cap persona que no tingui llicència esportiva i que no consti en 

el Tríptic. 
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• Qualsevol forma de falsedat o intent de la mateixa, modificació, inscripció incorrecta sigui de forma 
conscient o inconscient en forma de:  

◦  dades falses en la formalització de les llicències. 
◦  suplantació de personalitat. 
◦  manipulació o modificació de documents i/o llicències. 
◦  ocultació de la veritat, en qualsevol forma en que aquesta es produeixi. 
◦ Altres. 

 
donarà lloc, desprès d’haver-se depurat responsabilitats per part del Comitè de Competició, a 
sancions a jugadors, entrenadors, delegats, coordinadors i fins hi tot propi Centre Escolar o Entitat 
que poden anar des de l’amonestació, pèrdua de punts, sanció econòmica fins la desqualificació i/o 
retirada de la competició a l’equip i/o al mateix Centre Escolar o Entitat. 

 
• Serà competència del comitè de competició establir el grau i/o magnitud de la falta i la/les 

corresponent/s sanció/-ns. 
 

• L’alineació d’un jugador/-a, entrenador/-a o el delegat/-da suspès per sanció disciplinària, serà 
considerada alineació indeguda agreujant. 

 
• Quan es produeixi aquesta situació, en un jugador/-a es sancionarà igualment al entrenador/-a o 

delegat/-da de l’equip:  
   

◦ al jugador/-a amb tres (3) partits de més a part de l’anterior sanció.  
◦ al preparador o delegat des de cinc (5) partits a la desqualificació definitiva. 

 
• Quan es produeixi en un entrenador/-a o delegat/-da es sancionarà des de la desqualificació de deu 

(10) partits a la desqualificació definitiva. 
 

• Quan es proveeixi de llicència d’esportista per més d’un equip del mateix centre, però de categories 
diferents, es considerarà vàlida la de l’equip de màxima categoria, i s’anul·laran automàticament les 
altres a partir de la data de validesa d’aquella.  Per aquest motiu, es considerarà com a alineació 
indeguda la seva participació en partits de categoria inferior.  

 
 
5.2.- INCOMPAREIXENCES. 
 

• L’equip que no comparegui a la celebració d’un partit, a l’hora fixada en el calendari i excedint el 
temps de cortesia que s’estableix en 15 minuts sense justificació vàlida i prèvia, serà sancionat de la 
forma següent: 
 

◦ pèrdua de l’encontre i de l’eliminatòria en cas del sistema de Copa. 
◦ si fos la segona vegada en la mateixa competició, pèrdua del partit i tres punts de 

descompte en la classificació final en cas de la lliga. 
◦ si fos la tercera vegada en la mateixa competició, serà expulsat/-da d’aquesta i es 

procedirà segons l’establert en el capítol de retirades. 
 

• Si un equip es presenta amb menys jugadors/-es del que correspon, es considerarà 
incompareixença, aplicant-se les sancions  indicades en el punt anterior, llevat del descompte dels 
punts.  En qualsevol cas, el partit es realitzarà OBLIGATÒRIAMENT amb els jugadors/-es que es 
trobin en el terreny de joc, inclòs si aquests jugadors/-es són només d’un equip. 
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• Es faculta al Comitè de Disciplina per examinar, en cas excepcional, l’exigent d’incompareixences 
justificada i presentada en un termini de 48 hores hàbils següents a la data de celebració, i en 
aquest cas procedeix: 

◦ inicialment 
◦ pèrdua del partit a l’equip no presentat, sense sanció ni còmput a efectes de  

   reincidència. 
 

• Si es tracta d’una eliminatòria, l’equip que no es presenti perdrà la mateixa, i ja quedarà eliminat. 
 

 
5.3.- RETIRADA DE LA COMPETICIÓ. 
 

• Un cop confeccionat el calendari oportú, però abans d’iniciar la competició, l’equip que se’n retiri, 
serà sancionat des de l’amonestació fins a la prohibició de participar (dins l’esport que s’hagi produït 
la retirada), durant la temporada següent. 

 
• Si un equip es retira de la competició durant la celebració d’aquesta: 

◦ Si es produeix durant la primera volta: s’anul·len automàticament tots els encontres en que 
s’hagi participat, i es consideren com a no realitzats. 

◦ Si es produeix en la segona volta: els partits que restaven per disputar constaran com a perduts 
per aquest equip, per resultat mínim.  Els equips que hagi estat derrotats per l’equip retirat, 
recuperarà els punts perduts. 

◦ Si la competició és pel Sistema Copa (eliminatòries), es donarà per guanyador a l’equip contrari. 
◦ Podrà ser sancionat amb la no participació al curs vinent. 

 
• Si un equip es retirés un cop iniciat l’encontre: 

◦ Perd el partit 
◦ Podrà perdre el dret a classificar-se per a qualsevol Final o Fase Final en la competició. 
◦ La persona o persones, que es demostri que han decidit la retirada, seran sancionades, tal com 

s’especifica en el punt 4, d’aquesta Normativa. 
◦ En cas de reincidència en la temporada, l’equip quedarà exclòs de la competició, sense 

perjudici del seu dret d’apel·lació, i no podrà participar en el curs escolar següent. 
 
 
5.4.- EQUIPACIÓ DELS JUGADORS/-ES. 
 

• L’equip que no comparegui a la celebració d’un partit, amb l’equipació de tots els seus esportistes, 
segons el punt 5.6 de la normativa general, serà avisat (sí és el primer cop), dels que té quinze (15) 
dies hàbils per equipar tots els seus esportistes.  Si passat aquest termini, l’equip no porta 
l’equipació corresponent, l’equip serà objecte, progressivament, de les sancions següents: 

 
1. Suspensió del delegat o Entrenador per un (1) partit. 
2. Descompte d’un (1) punt de la classificació final. 
3. Pèrdua del partit i descompte d’un (1) punt de la classificació final. 
4. S’aplicarà la sanció que el Comitè de Competició cregui oportuna. 
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6.-  RECLAMACIONS I RECURSOS. 
 

• Qualsevol Centre o Entitat té dret a presentar reclamacions sobre els incidents que es produeixin, 
abans, durant o després d’un encontre, seguint el següent procediment: 
 
1. Signatura del capità en l’acta, per saber que es reclamarà. 
2. Presentar un escrit, signat pel coordinadors/-es del centre o entitat, dirigint-se al Comitè de 

Competició, en que es raonin els fets, s’exposin totes les dades i s’aportin totes les proves que 
es creguin necessàries. 

3. L’escrit haurà de presentar-se abans de transcorregudes les 48 hores hàbils de que es celebrà 
l’encontre.  Un cop passat aquest termini, el Comitè de Competició no admetrà més al·legacions 
que les que sol·liciti. 
 

• Qualsevol reclamació que no es faci en la forma exacta descrita, no serà tinguda en compte. 
 

• Quan el comitè de Competició consideri que no hi han dades suficients com per emetre un dictamen 
definitiu, podrà ajornar-lo amb suspensions provisionals, que seran considerades part de la sanció 
definitiva que en el seu moment s’imposi. 
 

• Els dictàmens del Comitè de Competició seran executius a partir del mateix moment en que siguin 
comunicats al Centre o Entitat, i es suspendran només en el moment en que, per interposició de 
recurs, el Servei d'Esports emeti dictamen en contra, restituint en el que sigui possible, de la part 
executiva que quedi per complir. 
 

• En primera instància es podrà interposar recurs contra els dictàmens del Comitè de Competició, 
davant del Cap de Servei del Servei d'esports i en un termini de sis (6) dies feiners a partir de la 
nova data de notificació del dictamen.  Com a última instància, es podrà recórrer davant del 
Regidor/-a d’Esports de Cerdanyola del Vallès, i el seu veredicte resultarà inapel·lable. 
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7.-  DISPOSICIÓ FINAL. 
 
Tots aquells casos que no es vegin reflectits a la present Normativa Disciplinària, i aquells on les 
circumstàncies, agreujants o atenuants, no siguin definides (o de difícil definició) i en virtut de les quals no 
sigui clara l’aplicació de la corresponent sanció, aquesta quedarà resolta pel Comitè de Disciplina de la 
forma més adient i dins de l’esperit al que respon la Competició Escolar. 
 
 
 
 
 
En tot allò no previst per la Normativa Disciplinària Local, es regirà en la seva totalitat per la 
Normativa CEVOS  i, en tot cas, per la reglamentació general dels Jocs Esportius Escolars de 
Catalunya (UCEC). 
 
 
 
 
Aquesta informació es pot veure modificada en qualsevol moment en funció de la situació 
epidemiològica i les recomanacions de les autoritats sanitàries. 
 
 
 
 
 
Cerdanyola del Vallès,  15 de setembre de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
Cap de Servei d’Esports     Regidor d’Esports 
Paulino Manrubia Soto     Òscar Pons Cárceles 


