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DEPARTAMENT
DE LA PRESIDÈNCIA

CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT

RESOLUCIÓ
PRE/2272/2011, de 29 de setembre, per la qual es desenvolupen els programes de 
l’esport escolar a Catalunya.

Atès que el Departament de la Presidència, mitjançant el Consell Català de 
l’Esport, i el Departament d’Ensenyament, han vist la necessitat de continuar 
promovent un conjunt d’activitats amb alt contingut educatiu dins l’esport escolar, 
i estan interessats a facilitar l’accés a l’activitat esportiva al màxim nombre de 
joves en edat escolar, especialment a l’alumnat de secundària, les noies i l’alumnat 
nouvingut, dins una dinàmica que afavoreix la cohesió social i la continuïtat en la 
pràctica esportiva, així com el reforç dels lligams entre el món esportiu i l’educatiu 
per poder demostrar que l’esport transmet uns valors cívics que contribueixen a una 
millor educació, a més de contribuir també a la millora de la salut i a la prevenció 
del sedentarisme i de l’obesitat;

Atès que la promoció i la pràctica de l’esport al nostre país es desenvolupen 
fonamentalment mitjançant les activitats que duen a terme les entitats esportives 
i els centres educatius, i atesa la necessitat de coordinar sota un objectiu comú les 
diferents entitats que configuren aquest associacionisme i que estan implicades en 
el desenvolupament de l’esport escolar, és a dir, els centres educatius, les associ-
acions esportives escolars, les seccions esportives escolars de les AMPA i altres 
associacions i clubs esportius;

Atès el pacte segon de l’Acord marc de col·laboració signat en data 2 de setembre 
de 2005 entre el Departament d’Ensenyament i el Consell Català de l’Esport, el qual 
estableix, entre altres punts, el desenvolupament dels programes Pla experimental 
esport a l’escola i Jocs esportius escolars de Catalunya;

Atès l’interès del Consell Català de l’Esport a continuar promovent l’esport 
escolar a Catalunya mitjançant el desenvolupament dels programes següents: Pla 
català d’esport a l’escola, Jocs esportius escolars de Catalunya i Campionats de 
Catalunya en edat escolar;

Atès que la Resolució VCP/2181/2009, de 21 de juliol, per la qual es desenvolupen 
els programes de l’esport escolar per a tothom a Catalunya, fixava la durada dels 
tres programes fins al 30 de juny de 2011, i que s’han produït algunes modificacions 
que fan necessari procedir a la publicació d’una nova resolució de desenvolupament 
dels programes esmentats;

Atesos els articles 35 i 43.2 del Text únic de la Llei de l’esport, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, i concretament l’apartat 4 de l’esmentat article 35, 
que preveu en la lletra i), entre les funcions del Consell Català de l’Esport, la de 
promoure i organitzar l’activitat de l’esport escolar, conjuntament amb les entitats 
i els organismes públics que tenen competències en aquest camp,

RESOLC:

—1 Encomanar el desenvolupament del programa Pla català d’esport a l’escola 
–anteriorment Pla experimental d’esport a l’escola– a què fa referència el pacte 
segon de l’acord de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i el Consell 
Català de l’Esport de 2 de setembre de 2005, esmentat anteriorment, a la Comissió 
Tècnica Permanent, la qual estarà constituïda per dues persones en representació 
del Departament d’Ensenyament i per dues persones en representació del Consell 
Català de l’Esport. Per tal de facilitar la coordinació, el seguiment i la valoració del 
programa al territori, es crearan també les comissions territorials corresponents, 
amb la participació dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament i de 
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les representacions territorials de l’Esport, i actuaran com a entitats col·laboradores 
els consells esportius i la Unió de Consells Esportius de Catalunya.

El Consell Català de l’Esport, dins els límits de disponibilitat pressupostària, 
atorgarà cada any als centres educatius que vulguin participar en el programa i 
compleixin els requisits, directament o a través dels consells esportius, mitjançant 
els instruments de concessió legalment establerts, els ajuts econòmics finalistes per 
al desenvolupament de les activitats físiques i esportives en horari no lectiu.

El Consell Català de l’Esport, dins els límits de disponibilitat pressupostària, 
atorgarà cada any al professorat nomenat com a coordinador del programa en els 
centres educatius un ajut econòmic finalista per al desenvolupament d’aquesta tasca 
de coordinació i formació en horari no lectiu.

El Consell Català de l’Esport, dins els límits de disponibilitat pressupostària, 
atorgarà als consell esportius i a la Unió de Consells Esportius de Catalunya els 
ajuts econòmics per al desenvolupament del programa, mitjançant els instruments 
de concessió legalment establerts.

—2 Encomanar el desenvolupament del programa Jocs esportius escolars de 
Catalunya als consells esportius sota la coordinació de la Unió de Consells Esportius 
de Catalunya i del Consell Català de l’Esport, segons les directrius establertes en 
l’annex d’aquesta Resolució.

El Consell Català de l’Esport, dins els límits de disponibilitat pressupostària, 
atorgarà als consells esportius i a la Unió de Consells Esportius de Catalunya els 
ajuts econòmics per al desenvolupament del programa, mitjançant els instruments 
de concessió legalment establerts.

—3 Encomanar el desenvolupament del programa Campionats de Catalunya 
en edat escolar a les federacions esportives catalanes i a les unions esportives de 
clubs sota la coordinació de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i del 
Consell Català de l’Esport.

El Consell Català de l’Esport, dins els límits de disponibilitat pressupostària, ator-
garà a les federacions esportives catalanes els ajuts econòmics per al desenvolupament 
del programa, mitjançant els instruments de concessió legalment establerts.

—4 La durada del desenvolupament d’aquests programes a què es fa referència 
en els apartats anteriors es fixa fins al 30 de juny de 2012, i pot ser prorrogada per 
períodes successius d’un any, per mutu acord de les parts i per acord exprés.

—5 El Consell Català de l’Esport, dins els límits de disponibilitat pressupostària, es 
farà càrrec de l’import corresponent a la cobertura d’una assegurança esportiva única 
per als participants en qualsevol dels tres programes de l’esport escolar per a tothom a 
Catalunya, segons les franges d’edat establerta fins als 16 anys inclosos per a tots els 
programes, i ampliable en el cas dels programes de Pla català d‘esport a l’escola i Jocs 
esportius escolars de Catalunya als alumnes que cursin estudis d’educació secundària 
postobligatòria i als dinamitzadors i dinamitzadores d’esport a l’escola.

Aquesta assegurança esportiva garantirà les eventuals indemnitzacions, la res-
ponsabilitat civil que disposa el Decret 333/2002, de modificació d’altres decrets en 
matèria d’obligatorietat de contractació de determinades cobertures d’assegurances, 
i la cobertura de l’assistència sanitària que estableix el Reial decret 849/1993, de 4 
de juny, pel qual es determinen les prestacions mínimes de l’assegurança obliga-
tòria esportiva.

La subvenció per a aquesta assegurança només s’atorgarà quan el participant 
proporcioni a l’ens responsable de l’execució del programa el número personal de 
CATSALUT perquè aquest tramiti l’assegurança utilitzant l’aplicació del Consell 
Català de l’Esport.

L’acreditació d’aquesta assegurança es farà amb el lliurament d’un carnet individual 
per a cada un dels participants, en el qual ha de constar un text que faci referència 
a la subvenció atorgada pel Consell Català de l’Esport.



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5977 – 4.10.2011 50923

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007

Disposicions

—6 Els consells esportius i la UCEC poden establir entre si els convenis de col-
laboració corresponents amb les federacions esportives catalanes i/o altres entitats 
amb l’objectiu de potenciar l’esport escolar i realitzar tasques de col·laboració sempre 
en el marc que s’estableix en aquestes directrius. D’aquests convenis n’hauran de fer 
arribar una còpia al Consell Català de l’Esport per a la seva ratificació, si escau.

—7 Requerir als consells esportius i a la UCEC, així com a les federacions espor-
tives i a la UFEC, que apliquin i difonguin les directrius per al desenvolupament de 
l’esport escolar fora de l’horari lectiu aprovades per la Resolució VCP/3989/2010, 
de 10 de desembre (DOGC núm. 5778, de 20.12.2010), com a eina orientativa per 
facilitar un treball de qualitat als centres educatius, als clubs i associacions espor-
tives, a les AMPA i famílies, i també al personal tècnic que desenvolupa activitats 
en l’àmbit de l’esport escolar en horari no lectiu.

—8 Requerir als consells esportius i a la UCEC, així com a les federacions es-
portives i a la UFEC, que el personal que dóna suport tècnic a les activitats d’esport 
escolar a Catalunya compleixi amb els requisits que estableix la Llei 3/2008, de 
23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport a Catalunya, i que regula les 
professions següents: animador/a, monitor/a esportiu/iva, entrenador/a esportiu/iva 
i director/a tècnic esportiu/iva.

—9 Requerir als consells esportius i a la UCEC, així com a les federacions 
esportives catalanes i a la UFEC, que apliquin el programa d’identificació visual 
de la Generalitat de Catalunya en totes les activitats que es derivin de l’execució 
d’aquests tres programes.

En la documentació i imatge pública que es generi a conseqüència de la implemen-
tació dels tres programes (documents oficials, publicacions pròpies, fullets, pòsters 
i altres impresos, pàgines web, notícies, anuncis i programes que tinguin presència 
i distribució pública), ha d’aparèixer el logotip de la Secretaria General de l’Esport 
i la marca institucional de l’esport català, amb la frase “Programa de la Secretaria 
General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya”, harmonitzat, si escau, amb les 
identificacions de les entitats organitzadores i col·laboradores. Qualsevol tipus de 
publicació i imatge pública abans esmentada haurà de ser supervisada prèviament 
pel Consell Català de l’Esport.

En relació amb l’organització i desenvolupament d’activitats de caràcter supra-
comarcal, cal garantir la presència suficient de la imatge de la Secretaria General 
de l’Esport. En el cas de col·laboració d’altres administracions, organismes o en-
titats, el volum de presència d’imatge l’haurà de regular el comitè organitzador de 
l’esdeveniment amb un criteri de proporcionalitat respecte a l’aportació econòmica 
de cadascun d’aquests.

—10 Per tal d’analitzar la correcta aplicació i funcionament dels tres programes i 
l’assoliment dels seus objectius, es constituirà, com a òrgan consultiu, una comissió 
de seguiment dels programes de l’esport escolar a Catalunya, formada per:

Tres representants del Consell Català de l’Esport, un dels quals de les represen-
tacions territorials de la Secretaria General de l’Esport.

Dos representants del Departament d’Ensenyament.
Dos representants dels consells esportius de Catalunya, a proposta de la Unió de 

Consells Esportius de Catalunya.
Dos representants de federacions esportives catalanes, a proposta de la Unió de 

Federacions Esportives de Catalunya.
Dos representants d’entitats representatives de l’esport escolar a Catalunya, a 

proposta del secretari general de l’Esport, si s’escau.
Aquesta comissió es reunirà com a mínim un cop l’any, per tal d’analitzar les 

memòries del curs desenvolupat i, si s’escau, fer propostes de cara al curs següent, 
i serà convocada pel Consell Català de l’Esport.

També es poden constituir altres comissions de seguiment, d’acord amb l’orga-
nització territorial del Departament d’Ensenyament, formades, cadascuna, per una 
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persona representant dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament, 
una persona membre de la Representació Territorial de l’Esport, una persona en 
representació de la Unió de Consells Esportius de Catalunya i, si s’escau, dos re-
presentants d’entitats representatives de l’esport escolar al territori, a proposta de 
la Representació Territorial de l’Esport corresponent.

Totes les comissions han d’incorporar la perspectiva de gènere en la seva com-
posició i l’impacte de gènere en les seves valoracions.

—11 Les dades de caràcter personal recollides amb motiu del desenvolupament 
dels programes projectats seran tractades d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i de la seva normativa 
de desenvolupament.

—12 Deixar sense efecte la Resolució VCP/2181/2009, de 21 de juliol, per la qual 
es desenvolupen els programes de l’esport escolar per a tothom a Catalunya.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interpo-
sar recurs d’alçada davant la persona titular del departament competent en matèria 
d’esports en el termini d’un mes des de l’endemà de la seva publicació al DOGC, 
d’acord amb els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Esplugues de Llobregat, 29 de setembre de 2011

IVAN TIBAU I RAGOLTA

Secretari general de l’Esport

ANNEX

Directrius dels Jocs esportius escolars de Catalunya

—1 Objectius
Els Jocs esportius escolars de Catalunya (JEEC) és un programa planificat i dirigit 

pel Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el 
Consell Català de l’Esport, i el Departament d’Ensenyament, que té com a objectiu 
principal impulsar un model d’esport escolar educatiu i participatiu que inclogui 
també els vessants recreatiu i competitiu.

Aquesta pràctica esportiva ha de permetre la màxima participació entre la població 
escolar, de manera especial de l’alumnat de secundària i l’alumnat nouvingut, i fer-la 
compatible amb la transmissió de valors educatius i cívics. S’estructura per grups 
d’edats en funció dels cicles d’educació primària i secundària, tenint en compte que 
el motor de l’esmentada pràctica esportiva hauria de ser el centre educatiu.

Aquest programa preveurà actuacions que fomentin de manera activa la partici-
pació de més noies en la pràctica esportiva.

També caldrà fer accions específiques per al reconeixement i la promoció dels 
valors educatius de l’esport així com del foment de l’adquisició d’hàbits saludables 
amb la col·laboració d’entitats que els impulsin, a fi de promoure’n la difusió tant 
entre els/les escolars i les famílies com entre el personal tècnic i dirigent.

—2 Execució del programa
El Departament d’Ensenyament i el Consell Català de l’Esport encomanen als 

consells esportius l’organització i el desenvolupament de les diferents actuacions 
dels Jocs esportius escolars de Catalunya, sota la coordinació general de la Unió 
de Consells Esportius de Catalunya, sempre d’acord amb les directrius establertes 
en aquest annex.

—3 Destinataris dels JEEC i representació
3.1 Els destinataris dels JEEC són els infants i joves de Catalunya que repre-

sentin el centre educatiu, l’associació esportiva escolar o l’associació de mares i 
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pares d’alumnes del centre educatiu en què estiguin matriculats, o d’altres entitats 
inscrites o adscrites al Registre d’entitats esportives del Consell Català de l’Esport, 
sempre que compleixin les condicions que es puguin establir en les normatives 
tècniques que desenvolupin aquestes directrius.

3.2 En un mateix curs escolar, un/a esportista no podrà participar en els JEEC 
representant dues entitats diferents en una mateixa modalitat esportiva, ni tampoc 
en més de dos equips de la mateixa modalitat esportiva. El Comitè Organitzador 
corresponent podrà autoritzar canvis d’entitat d’un/a esportista en un mateix curs 
escolar, de manera excepcional i únicament amb una petició raonada prèvia de la 
persona interessada a través del seu consell esportiu.

3.3 El Comitè Organitzador corresponent podrà autoritzar que un/a esportista 
participi representant un centre educatiu, AEE o AMPA en què no estigui matri-
culat/ada de manera excepcional i únicament amb una petició raonada prèvia de la 
persona interessada a través del seu consell esportiu.

3.4 Els esportistes i equips que vulguin participar en els JEEC ho faran en el 
consell esportiu corresponent a l’entitat a la qual representen. Per poder participar 
en un consell esportiu diferent del que correspon a l’entitat, caldrà l’autorització 
dels consells esportius implicats, prèviament a la inscripció, mitjançant el docu-
ment d’autorització de canvi de consell esportiu, en què constaran les condicions 
de participació.

—4 Categories dels JEEC
Les activitats dels JEEC s’organitzaran en funció de les categories següents:
4.1 Cicle inicial d’educació primària (prebenjamí).
Les activitats programades per a aquesta categoria seran d‘àmbit local i comarcal, 

hauran de tenir un caràcter multiesportiu i mixt, i potenciaran la màxima partici-
pació dels infants.

En el cas que s’organitzin competicions, es podran donar a conèixer els resultats, 
s’evitaran les classificacions, i els premis s’atorgaran d’acord amb criteris partici-
patius.

4.2 Cicle mitjà d’educació primària (benjamí).
a) Les activitats programades per a aquesta categoria seran bàsicament d‘àmbit 

local i comarcal, podran tenir un caràcter multiesportiu o específic, i potenciaran 
la màxima participació dels infants.

En el cas que s’organitzin competicions, es podran donar a conèixer els resultats, 
s’evitaran al màxim les classificacions, i els premis s’atorgaran d’acord amb criteris 
participatius.

b) En l’àmbit supracomarcal, si escau, només es podran organitzar trobades, 
territorials o nacionals, d’acord amb les previsions del punt 5.2 d’aquest annex, i 
és necessari evitar al màxim que es realitzin en la mateixa jornada que les finals 
de les altres categories.

4.3 Cicle superior d’educació primària (aleví).
a) Les activitats programades per a aquesta categoria podran ser de caire espe-

cífic o de caire multiesportiu, potenciaran la màxima participació i introduiran els 
valors educatius de la competició.

b) En l’àmbit supracomarcal, si escau, es podran organitzar jornades multies-
portives o de caire específic, en format de trobades territorials o nacionals, o bé 
de finals territorials o nacionals, sempre d’acord amb les previsions del punt 5.2 
d’aquest annex.

4.4 Primer cicle d’educació secundària obligatòria (infantil).
a) Les activitats programades per a aquesta categoria potenciaran la màxima 

participació i els valors educatius de la competició.
b) En l’àmbit supracomarcal, si escau, es podran organitzar trobades territorials o 

nacionals, o bé finals territorials o nacionals, en funció de la participació en l’àmbit 
local/comarcal i d’acord amb el que s’estableix al punt 5.2 d’aquest annex.

4.5 Segon cicle d’educació secundària obligatòria (cadet).
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a) Les activitats programades per a aquesta categoria potenciaran la màxima 
participació i els valors educatius de la competició.

b) En l’àmbit supracomarcal, si escau, es podran organitzar trobades territorials o 
nacionals, o bé finals territorials o nacionals, en funció de la participació en l’àmbit 
local/comarcal i d’acord amb el que s’estableix al punt 5.2 d’aquest annex.

4.6 Educació secundària postobligatòria (juvenil).
a) Les activitats programades per a aquesta categoria potenciaran la màxima 

participació i els valors educatius de la competició.
b) En l’àmbit supracomarcal, si escau, es podran organitzar trobades territorials o 

nacionals, o bé finals territorials o nacionals, en funció de la participació en l’àmbit 
local/comarcal i d’acord amb el que s’estableix al punt 5.2 d’aquest annex.

4.7 En totes les categories, per participar en l’àmbit supracomarcal, s’ha d’haver 
participat, com a mínim, en la fase immediatament anterior disputada, representant 
la mateixa entitat i disciplina esportiva.

4.8 Tots/es els/les esportistes dels JEEC han de participar en les activitats de 
la categoria que els correspon segons la data de naixement.

En el cas dels centres educatius, AEE i AMPA, es permetrà la participació en els 
esports d’associació d’aquells alumnes que hagin repetit un sol curs, sempre i quan 
en aquell centre no hi hagi equip de la categoria que els correspon. A més, es tindran 
en compte les limitacions establertes en la normativa tècnica de cada esport.

Excepcionalment, i sempre amb l’objectiu d’afavorir la creació d’equips o la 
participació de tots/es els/les esportistes es permetrà la participació d’esportistes 
que cursen un determinat cicle o categoria en activitats de la categoria immedia-
tament superior a la del cicle que cursen, sempre que la família hagi aportat una 
autorització expressa.

Es permetrà la participació d’esportistes amb patologies especials en activitats 
de categories inferiors a la corresponent, que han d’acompanyar el document d’au-
torització amb un certificat mèdic i el certificat corresponent de disminució.

4.9 Es permet la participació d’equips mixtos en totes les categories i àmbits dels 
JEEC, i és el Comitè Organitzador corresponent el que determinarà la competició 
en la qual hagin de participar: masculina, femenina o mixta. Aquest aspecte es 
concretarà en la normativa tècnica de cada esport.

4.10 Es permet la participació d’un nombre limitat d’esportistes federats/ades, 
que es concretarà en les normatives tècniques dels esports, i que en el cas dels 
esports d’associació, serà sempre inferior al 50% dels/de les esportistes inscrits/es 
a l’acta del partit.

—5 Àmbits dels JEEC
Els JEEC s’estructuren en dos grans àmbits: l’àmbit local i comarcal, i l’àmbit 

supracomarcal.
5.1 Àmbit local i comarcal.
a) Les actuacions corresponents a aquest àmbit poden ser fases locals, comarcals 

o intercomarcals, que seran convocades, organitzades i executades pels consells 
esportius sota la coordinació i supervisió general de la UCEC i d’acord amb la 
normativa establerta en aquestes directrius i en les normatives tècniques dels 
diferents esports.

b) S’entén per fase local la que es circumscriu a un únic terme municipal; per 
fase comarcal, la que abasta tots els municipis corresponents a un consell esportiu, 
i per fase intercomarcal la que abasta com a màxim la meitat dels consells esportius 
de cada àmbit territorial de l’administració esportiva a Catalunya.

c) Els consells esportius hauran d’oferir un mínim raonable de jornades i/o trobades 
esportives en la seva fase local i/o comarcal per a cada esport o modalitat esportiva, 
per tal de garantir una activitat esportiva regular al llarg de tot el curs escolar.

5.2 Àmbit supracomarcal.
a) Les actuacions corresponents a aquest àmbit seran trobades o finals territorials 

i/o nacionals, d’acord amb la categoria, tal i com estableix l’apartat 4.
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b) Totes les actuacions corresponents a aquest àmbit seran convocades pel comitè 
organitzador corresponent, organitzades per la UCEC amb el vistiplau previ del 
CCE, i executades pels consells esportius als quals siguin encomanades, o per la 
UCEC mateixa, amb l’autorització prèvia del CCE.

Com a norma general, les actuacions d’àmbit supracomarcal seran convocades, 
a nivell territorial, en els mesos de març, abril i/o maig, i a nivell nacional, en els 
mesos d’abril, maig i/o juny.

La convocatòria concretarà les dates, llocs de celebració i procediment d’inscripció 
dels esportistes i equips.

c) Per portar a terme una final o trobada territorial d’un determinat esport, categoria 
i sexe, cal que s’inscriguin per cada categoria i sexe convocats un mínim de quatre 
equips en els esports d’associació o individuals per equips, i un mínim de 12 espor-
tistes en els esports individuals. Aquests equips i esportistes han d’haver participat 
en la fase immediatament anterior disputada (local/comarcal/intercomarcal) i han de 
representar com a mínim dos consells esportius en el cas de les Terres de l’Ebre, i un 
mínim de tres consells esportius en la resta d’àmbits territorials de l’Administració.

d) Per portar a terme una final o trobada nacional d’un determinat esport, 
categoria i sexe, caldrà que s’inscriguin per en cada categoria i sexe convocats un 
mínim de quatre equips en els esports d’associació o individuals per equips, i un 
mínim de 12 esportistes en els esports individuals. Aquests equips i esportistes han 
d’haver participat en la fase immediatament anterior disputada (local/comarcal/in-
tercomarcal/territorial) i han de representar com a mínim tres consells esportius 
d’àmbits territorials de l’Administració diferents.

e) En el cas que hi hagi un acord entre la Unió de Consells Esportius de Catalunya 
i una federació esportiva catalana per a l’organització conjunta d’una competició 
esportiva, aquesta competició es desenvoluparà basant-se en els acords que esta-
bleixin ambdues entitats, sempre amb el compliment d’aquestes directrius i amb 
la ratificació prèvia del Consell Català de l’Esport. En aquests casos, cal evitar la 
duplicitat de competicions amb els mateixos participants, i buscar l’estalvi econòmic, 
però sense que això signifiqui deixar sense possibilitats de participar l’alumnat de 
centres educatius/AEE/SEE/AMPA.

—6 Inscripció a les activitats dels JEEC
Els esportistes i equips que vulguin participar en els JEEC s’han d’inscriure en el 

consell esportiu que els correspon segons la comarca de l’entitat que representen, i 
han de presentar en el termini d’inscripció establert la documentació que estableixi 
cada consell esportiu, que com a mínim serà:

a) Full d’inscripció a l’activitat.
b) Fotocòpia de la targeta de CATSALUT del participant.
c) Fotografia del participant.
Els fulls d’inscripció per a les diferents activitats dels JEEC seran elaborats pel 

comitè organitzador corresponent, seguint el model establert, en què cal consignar 
com a mínim les dades dels/de les esportistes, entrenadors i delegats participants 
(número de carnet d’esportista/personal tècnic, nom i cognoms, data de naixement, 
entitat o centre educatiu, consell esportiu, condició de federat/ada i, per a les finals 
i, si escau, marca aconseguida en la fase anterior).

Tot esportista, equip, entrenador/a o delegat/ada que no sigui en el full d’inscripció 
no podrà participar en l’activitat corresponent.

Els consells esportius hauran d’entrar les dades dels participants als JEEC a 
l’aplicació GAM del Consell Català de l’Esport abans del 30 d’abril. Les dades dels 
fulls d’inscripció dels equips que els consells enviïn a la UCEC ha de ser coherents 
amb les dades entrades en l’aplicació GAM del Consell Català de l’Esport.

Carnet d’esportista/personal tècnic dels JEEC.
El carnet d’esportista i del personal tècnic és el document acreditatiu vàlid per 

a participar en els JEEC, i cal presentar-lo a requeriment de qualsevol membre de 
l’organització.
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Tots els/les esportistes i personal tècnic hauran de tramitar el carnet de participant 
en els JEEC, cadascú en la categoria que li correspon segons l’apartat 4, subscrit per 
l’entitat per a la qual participa i expedit pel consell esportiu del seu àmbit territorial, 
d’acord amb el model d’identificació visual de la Secretaria General de l’Esport.

—7 Esports que integren els JEEC i normatives tècniques dels esports
7.1 Llista d’esports dels JEEC.
Els esports que integren els JEEC són les modalitats o especialitats esportives 

que es practiquin o deixin de practicar en els diferents àmbits dels JEEC. A aquests 
efectes es tindran en compte les activitats esportives que es practiquin en els centres 
educatius en el marc del Pla català d’esport a l’escola.

En les categories corresponents a l’educació primària (prebenjamí, benjamí i aleví), 
es promourà la inclusió d’un model poliesportiu que faciliti als infants l’adquisició 
d’una base esportiva polivalent, tal i com recomana la Resolució VCP/3989/2010, de 
10 de desembre, per la qual es dóna publicitat a les directrius per al desenvolupament 
de l’esport escolar fora de l’horari lectiu (DOGC núm. 5778, de 20.12.2010).

7.2 Normatives tècniques dels esports.
Les normatives tècniques dels diferents esports que integren els JEEC seran 

elaborades conjuntament pel Consell Català de l’Esport i per la Unió de Consells 
Esportius de Catalunya, d’acord amb el que s’estableix en aquestes directrius, i es 
faran públiques abans d’iniciar el primer trimestre de cada curs escolar. Excep-
cionalment, per al curs 2011/2012, es podran fer públiques com a molt tard el 15 
d’octubre.

A efectes de competició, les normatives tècniques i els reglaments s’adaptaran 
tenint en compte els objectius pedagògics i educatius del programa JEEC de garantir 
una participació equitativa de tots/es els/les esportistes, i concretaran un sistema de 
confrontació i desempat en funció del nombre d’equips inscrits o esportistes i del 
nombre de dies previstos per al desenvolupament de l’activitat esportiva.

Les normatives tècniques i els reglaments acordats entre el CCE i la UCEC seran 
d’aplicació obligatòria en tots els àmbits. En el cas que, excepcionalment, s’adapti 
alguna d’aquestes normes en un territori concret, caldrà que el consell esportiu 
ho posi en coneixement dels participants de manera clara i notòria, indicant que 
aquesta adaptació no es produirà en l’àmbit supracomarcal. El consell esportiu 
també n’haurà d’informar al CCE i a la UCEC.

La inscripció dels esportistes i equips als JEEC a través d’un consell esportiu 
implicarà que accepten l’aplicació de les normatives tècniques i els reglaments 
aplicables a l’àmbit supracomarcal, independentment de les adaptacions que s’hagin 
pogut fer en l’àmbit local i/o comarcal.

—8 Comitès organitzadors i de competició
8.1 Tipus.
a) Comitès organitzadors: són els que s’han creat amb la finalitat d’organitzar 

els JEEC en l’àmbit que els correspongui, així com de vetllar pel compliment de 
totes i cadascuna de les condicions de participació establertes en les directrius dels 
JEEC. També és responsabilitat dels comitès organitzadors:

Coordinar i vetllar pel bon funcionament de les activitats organitzades.
Enviar la documentació de les activitats amb l’antelació suficient.
Solucionar qualsevol incidència amb la màxima celeritat i diligència, i posar-ho 

en coneixement dels òrgans pertinents.
b) Comitès de competició i de disciplina esportiva: són els òrgans que amb total 

independència i autonomia resolen les qüestions que es plantegen en matèria de 
disciplina esportiva. A tal efecte, la UCEC té elaborades unes normes de competició 
i disciplina esportiva, amb el vistiplau del Consell Català de l’Esport i d’acord amb 
el títol VI del Text únic de la Llei de l’esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, 
de 31 de juliol; cal tenir en compte, però, que aquestes normes han de tenir un 
caire més formatiu que no pas sancionador. Els comitès de competició i disciplina 
esportiva han d’aplicar aquestes normes sempre que no es contradiguin aspectes 
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promulgats per legislació de rang superior, com ara aquestes directrius. Les re-
solucions dels comitès de competició poden ser recorregudes en última instància 
davant el Tribunal Català de l’Esport, d’acord amb l’article 139.3 de l’esmentat Text 
únic de la Llei de l’esport.

8.2 Composició i funcionament.
a) La composició dels comitès organitzadors de l’àmbit supracomarcal, tant per 

a les fases territorials com nacionals, serà d’un màxim de dues persones en repre-
sentació del CCE i/o de la RT corresponent, dues en representació del Departament 
d’Ensenyament i dues en representació de la UCEC. La presidència recaurà en una de 
les persones representants del CCE i/o RT corresponent, i la secretaria, en una de les 
persones representants de la UCEC, les quals signaran les actes conjuntament.

b) La composició dels comitès de competició de l’àmbit supracomarcal, tant per 
les fases territorials com nacionals, serà d’un mínim de tres persones en represen-
tació de la Unió de Consells Esportius de Catalunya.

c) La composició dels comitès organitzadors i de competició de l’àmbit local 
i comarcal la regularà cada consell esportiu amb el nomenament d’un mínim de 
tres persones per a cadascun d’aquests, de les quals una haurà de fer les funcions 
de president/a i una altra, les funcions de secretari/ària, les quals signaran les actes 
de les reunions.

d) La convocatòria dels diferents comitès dels JEEC la fa la presidència establerta, 
i els acords s’han d’adoptar per majoria absoluta.

e) Tots els comitès, tant organitzadors com de competició, han de tenir present en 
totes les seves actuacions l’esperit i els objectius dels JEEC, i han d’entendre que la 
pràctica esportiva en aquestes edats ha de ser una eina educativa, participativa i de 
convivència. També han d’incorporar la perspectiva de gènere en la seva composició 
i l’impacte de gènere en les seves valoracions.

A l’inici de cada curs escolar, durant el mes de setembre o d’octubre, les insti-
tucions i entitats nomenaran les persones que els representaran en els diferents 
comitès, tant organitzadors com de competició, i ho comunicaran al Consell Català 
de l’Esport i a la UCEC.

—9 Personal tècnic dels JEEC
9.1 Requisits de titulació del personal tècnic dels JEEC.
El personal que dóna suport tècnic a les activitats d’esport escolar a Catalunya ha 

de complir amb els requisits que estableix la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici 
de les professions de l’esport a Catalunya, que són els següents:

a) Pel que fa a les professions d’animador/a, monitor/a esportiu/iva o entrena-
dor/a esportiu/iva, han de disposar com a mínim del certificat de primer nivell del 
grau mitjà dels ensenyaments esportius o de la formació en període transitori de la 
modalitat esportiva corresponent.

b) Pel que fa a la professió de director/a tècnic esportiu/iva, ha de disposar del 
títol de llicenciat en ciències de l’activitat física i l’esport, de tècnic superior en 
animació d’activitats físiques i/o esportives o de tècnic superior en una modalitat 
esportiva tant dels ensenyaments esportius com de la formació en període transitori 
d’una modalitat esportiva.

Cal esmentar que aquesta Llei no és aplicable als àrbitres ni jutges, ni tampoc 
a les activitats que es porten a terme en el marc del voluntariat, tot i que és reco-
manable que aquests col·lectius també tinguin alguna formació reconeguda per 
l’Escola Catalana de l’Esport, com ara el CIATE en jocs i esport en edat escolar o 
en arbitratge.

9.2 Funcions del personal tècnic dels JEEC.
L’entrenador/a és la persona de màxima responsabilitat en el terreny de joc del 

comportament i bona conducta dels/de les esportistes que estiguin al seu càrrec en 
tots els àmbits dels JEEC.

El/la delegat/ada és la persona de màxima responsabilitat fora del terreny de 
joc (actuacions prèvies i posteriors a l’esdeveniment esportiu) del comportament i 



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5977 – 4.10.201150930

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007

Disposicions

bona conducta dels/de les esportistes que estiguin al seu càrrec en tots els àmbits 
dels JEEC.

Si no hi ha delegata/ada, les seves funcions seran assumides per l’entrenador/a.
El personal tècnic és el responsable d’informar els/les seus/seves esportistes en 

cas d’accident esportiu i de realitzar els tràmits corresponents en aquest sentit.

—10 Aspectes juridicoesportius dels JEEC
El fet d’inscriure’s als JEEC en un consell esportiu implica la total acceptació 

d’aquestes directrius.
Els comitès de competició dels diferents àmbits dels JEEC podran prendre les 

mesures oportunes per garantir el bon funcionament de les activitats desenvolu-
pades en els seus àmbits d’actuació en relació amb tots aquells participants que 
mostrin conductes impròpies o que puguin influir de manera negativa sobre la 
resta d’assistents.

També són els responsables de decidir sobre aspectes que no estiguin previstos 
en les directrius o en les normes tècniques dels esports que els corresponguin.

Els consells esportius que tinguin encomanat el desenvolupament dels JEEC, 
en el supòsit d’incompliment greu d’aquestes directrius, així com en el supòsit de 
suspendre, de posar obstacles, de dificultar o impedir de qualsevol manera, en tot 
o en part, la seva normal realització o de portar a terme actuacions que afectin el 
prestigi o imatge dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya o de les institucions 
o entitats que els promouen o els gestionen, hauran d’indemnitzar els danys i per-
judicis ocasionats, d’acord amb la valoració que quantifiqui el Consell Català de 
l’Esport.

En els supòsits esmentats en l’apartat anterior i sens perjudici del que s’estableix, 
el Consell Català de l’Esport podrà deixar totalment o parcialment sense efecte 
l’encàrrec atorgat, amb suspensió immediata total o parcial de l’activitat del consell 
esportiu en l’àmbit del programa dels JEEC, i amb la revocació de l’import total o 
parcial de les subvencions rebudes per al desenvolupament d’aquest programa.

El Consell Català de l’Esport, en el cas que deixi totalment o parcialment sense 
efecte l’encàrrec atorgat a un consell esportiu en un territori concret, encomanarà 
l’assumpció total o parcial del desenvolupament dels JEEC en aquell territori a la 
Unió de Consells Esportius de Catalunya.

En aquest cas, la Unió de Consells Esportius de Catalunya exercirà totalment 
o parcialment en aquell territori totes les funcions previstes en aquesta Resolució 
per als consells esportius i, en cap cas, podrà delegar aquest encàrrec a una altra 
entitat jurídica diferent o subcontractar-ne l’execució al consell esportiu que l’hagi 
perdut.

(11.271.061)
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	de 19 de setembre de 2011, de notificació a diverses empreses de la citació per a vistes convocades per la Junta Arbitral del Transport de Catalunya.
	EDICTE
	de 20 de setembre de 2011, de notificació d’inici d’expedients d’abandonament d’embarcacions i vehicles.
	EDICTE
	de 20 de setembre de 2011, de notificació de la resolució de declaració legal d’abandonament d’embarcacions.
	EDICTE
	de 26 de setembre de 2011, de notificació de diverses resolucions i vistes d’expedients sancionadors en matèria d’habitatge.
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. CC2009000105).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. CC2003001360).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. CC2007000692).
	ANUNCI
	sobre una sol·licitud d’investigació d’aigües subterrànies i concessió a l’aqüífer classificat de la Baixa Tordera (ref. CC2011000187).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. AA2011000645).
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, 
	ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
	EDICTE
	de 12 de setembre de 2011, pel qual es notifiquen resolucions de recursos d’alçada interposats contra resolucions d’expedients sancionadors.
	EDICTE
	de 12 de setembre de 2011, de notificació de la suspensió del termini legal per resoldre l’expedient sancionador.
	EDICTE
	de 12 de setembre de 2011, pel qual es notifica l’inici d’expedients sancionadors i propostes de resolució.
	EDICTE
	de 12 de setembre de 2011, pel qual es notifiquen resolucions d’expedients sancionadors.
	EDICTE
	de 14 de setembre de 2011, pel qual es notifica la resolució d’un recurs de reposició interposat contra la resolució d’un expedient de determinació de responsabilitat patrimonial.
	EDICTE
	de 16 de setembre de 2011, pel qual es notifica la resolució d’un recurs d’alçada interposat contra una resolució d’expedient.
	EDICTE
	de 21 de setembre de 2011, pel qual es notifica resolució d’expedient sancionador (CAD-APA-1-2011).
	EDICTE
	de 23 de setembre de 2011, de notificacions de resolucions d’expedients sancionadors.
	EDICTE
	de 23 de setembre de 2011, pel qual es notifica l’acord d’inici i la proposta de resolució de l’expedient sancionador PR-G-52/2011 (Ei 231.2011).
	DEPARTAMENT
	D’empresa i ocupació
	EDICTE
	de 19 de setembre de 2011, de notificació d’un acte administratiu.
	EDICTE
	de 20 de setembre de 2011, de notificació del requeriment de documentació a empreses del sector de la construcció sobre la sol·licitud d’inscripció al Registre d’Empreses Acreditades de Catalunya.
	EDICTE
	de 23 de setembre de 2011, de notificació de diverses resolucions d’expedients en matèria de promoció de l’ocupació autònoma.
	ANUNCI
	pel qual es fa públic el dipòsit de la modificació dels Estatuts de l’associació empresarial anomenada Associació de Comerç i Turisme de Camprodon.
	AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM
	EDICTE
	de 23 de setembre de 2011, pel qual es notifiquen actes administratius.
	EDICTE
	de 27 de setembre de 2011, pel qual es notifica un acte administratiu (núm. 55A001/26/2011).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de serveis.
	DIVERSOS
	CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANADE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
	CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE REUS I COMARQUES
	CONSORCI HOSPITALARI DE VIC
	HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA
	ADMINISTRACIÓ LOCAL
	AJUNTAMENTS
	ALMOSTER
	AMPOSTA
	ARENYS DE MUNT
	BALENYÀ
	BÀSCARA
	BELLVER DE CERDANYA
	L’ESCALA
	GRANOLLERS
	LLANÇÀ
	MARTORELLES
	MOLLET DEL VALLÈS
	PACS DEL PENEDÈS
	PARLAVÀ
	RIUDECOLS
	RUBÍ
	SANT ESTEVE SESROVIRES
	SANT FELIU DE BUIXALLEU
	SANT PERE SALLAVINERA
	SANT VICENÇ DELS HORTS
	TORRES DE SEGRE
	ULLDECONA
	VILAFANT
	VILADECANS
	ADMINISTRACIÓ 
	DE JUSTÍCIA
	TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA
	EDICTE
	de la Secció Segona de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre interposició d’un recurs contenciós administratiu (exp. 67/2011).
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 2082/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Badalona, sobre actuacions de jurisdicción voluntària (exp. 1364/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 36 de Barcelona, sobre actuacions de judici de procediment ordinari (exp. 860/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Sant Feliu de Llobregat, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 368/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 10 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 790/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 35 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 202/2011).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Tarragona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 1020/2007).
	jutjats mercantils
	EDICTE
	del Jutjat Mercantil núm. 7 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 407/2010).
	EDICTE
	del Jutjat Mercantil núm. 8 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 207/2011).
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