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La Comissió Esportiva Escolar Local considera que ha de fer arribar a les 
persones, institucions i entitats responsables de la formació dels ciutadans en edat 
escolar de la nostra població, la necessitat d’incrementar la pràctica esportiva. 
 
Partint de la premissa que els primers educadors/ores són els pares i mares, es 
considera necessari que aquests participin en l’organització i funcionament de les 
activitats esportives, ja sigui directament o per mitjà dels seus canals de 
participació i representació. 
 
Aquestes normes seran d’aplicació en l’àmbit territorial de la Comissió Esportiva 
Local de Viladecans. 
 
ESTAN OBERTES A TOTS AQUELLS JOVES EN EDAT ESCOLAR INSCRITS 
PER UN CENTRE D’ENSENYAMENT, CLUB O ASSOCIACIÓ. 

 
NORMA A 
 
Cada centre o entitat podrà inscriure el nombre d’equips que consideri oportuns. 
 
EL NIVELL DE COMPETICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPORTIVA LOCAL DE 
VILADECANS ÉS EL DE PROMOCIÓ. 
 
A.1.A.- Un cop aprovat el calendari de competició, per part de la Comissió 
Esportiva Escolar, les entitats inscrites contrauen l’obligació de participar-hi fins al 
final. La finalització és amb data tancada i, si quedessin jornades “sobrants”, 
aquest partits es consideraran de caràcter AMISTÓS. 
 
A.1.B.- A LES CATEGORIES PREBENJAMÍ, BENJAMÍ I ALEVÍ, LES 
COMPETICIONS PODRAN SER MIXTES, FINS I TOT A LA FASE ZONAL. A LA 
INFANTIL I CADET, NOMÉS HO SERAN A NIVELL LOCAL. 
 
A.2.- Un cop iniciada la competició, no s’hi podran inscriure nous equips, fins a la 
fase següent. 
 
A.3.- En el moment de presentar la documentació d’una entitat, per primera 
vegada, s’hauran d’abonar 30 € en concepte de dipòsit d’inscripció i 12 € per equip 
inscrit. S’ha de presentar el comprovant bancari justificatiu d’haver realitzat l’ 
ingrés, conjuntament amb el full que inclogui la relació de components de cada 
equip. Aquest requisit serà imprescindible per a formalitzar la inscripció i dins del 
termini establert, que serà retornada en finalitzar la competició, sempre que es 
compleixin les normes de participació i no hi hagi cap sanció de tipus monetari 
(segons el reglament de faltes i sancions), o es donin de baixa, a més del 
pagament a la mútua esportiva dels seus respectius esportistes. 
 



 

Valor de les sancions econòmiques: 
 
 Mínima          10,- € 
 
 Mitjana           20,- € 
 
 Alta                30,- € 

 
NORMA B 
 
Per assegurar el compliment de les obligacions derivades de la participació dels 
equips en les competicions, la Comissió Esportiva Escolar Local estableix amb 
caràcter general les garanties següents: 
 
NORMA C 
 
La data límit d’inscripció en un esport determinat estarà condicionada per les 
necessitats de la Comissió, en l’àmbit organitzatiu. 
 
NORMA D 
 
Les entitats tindran l’obligació de donar d’alta a Internet i tramitar, dins dels terminis 
establerts, tota la documentació necessària (llistat, carnets, etc.). Un cop tramitada 
se’n retornarà còpia segellada pel Departament, conjuntament amb les fitxes dels 
jugadors/ores i la relació dels components, que s’actualitzarà cada vegada que hi 
hagi noves altes d’esportistes. 
 
Segons la Llei de protecció de dades de caràcter personal, han d’omplir els fulls 
corresponents. 
 
No es permetrà iniciar la competició a l’equip que no tingui tota la documentació en 
regla. Les fitxes portaran data d’expedició, no podran tenir guixades i estaran 
degudament segellades. Quan se segellen per primera vegada, s’acompanyaran 
amb la fotocòpia del llibre de família o carnet d’identitat, degudament compulsada, 
certificat de naixement o empadronament (original), o presentació al Departament 
del document, original i fotocòpia, acreditatiu de l’edat. 
 
Serà obligatòria la presentació d’aquesta documentació, per a tots els 
prebenjamins/ines i benjamins/ines, pel present curs. 
 
Compliment Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personals 
 
D’acord el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que és condició sine 
quan non tenir el consentiment signat de cadascun dels participants inscrits en els 
diferents programes i activitats del Consell Esportiu del Baix Llobregat. 
 
Així mateix, és responsabilitat dels clubs/entitats/centres educatius, com a 
responsables del Fitxer, informar als seus esportistes/alumnes sobre la 
cessió de les dades al Consell Esportiu del Baix Llobregat per al gestió i 
organització de la competició o esdeveniment corresponent i fer-los signar el 
model d’autorització de tractament de dades de caràcter personal adjunt per 
tal de donar compliment a l’ esmentada Llei. 



 

 
És important que la clàusula per a participants de clubs-entitats-centres educatius 
sigui entregada a tots els agents participants en els diferents programes 
organitzats i coordinats pel Consell Esportiu del Baix Llobregat i estigui 
degudament complimentada i signada per duplicat per l’interessat o en el cas 
dels menors d’edat, pel pare/mare/tutor legal. 
 
Caldrà fer arribar dos còpies al Departament d’Esports. 
 

Documentació necessària en inscriure un equip 
 
- Haver satisfet l’ import per equip. 
 
- Fitxes dels esportistes, entrenadors/ores i delegats/ades (que 
seran del NEO) 
 
- Internet, s’han d’introduir en el programa NEO totes les dades dels 
components de l’equip: nom, cognoms, data de naixement, adreça, 
DNI i número de la Seguretat Social de la targeta CAT Salut). 
 
- Els monitors/ores, entrenadors/ores i delegat/ada podran optar per: 
la Mútua MAPFRE o només carnet, però sense mútua. 
 
- Un cop introduïdes a Internet (NEO) totes les dades, s’haurà de 
lliurar al Departament, per a la validació, el full de pagament de la 
Mutualitat, que acrediti que s’ha realitzat l’ ingrés bancari. 
 
- Han d’omplir i portar al Departament els fulls degudament 
complimentat per cada participant , sobre la llei de protecció de 
dades de caràcter personal. Hi ha un per els menors d’edat i un altre 
pels majors d’edat.  
 

 
Documentació que cal presentar a l’hora de la competició 

 
- Les fitxes dels components de l’equip (en què consti a quin equip 
pertanyen aquest any, en cas de tenir-ne més d’un, en la mateixa 
categoria). 
 
- Llista de jugadors/ores (actualitzada, sempre que hagi noves altes). 
 
- Les fitxes dels entrenadors/ores i delegat/ada. 
 
- Si hi ha una alta d’un equip, s’hi haurà d’inscriure abans de les 
vacances de Nadal. 

 
Les noves altes d’equips iniciaran la seva competició en finalitzar la 1ª volta 
del calendari respectiu. Si s’hagués de refer de nou, se’n faria un altres, 
però conservant tots els equips inicials la seva puntuació, per tant, les 
noves inscripcions entraran en la classificació general amb 0 punts. 

 
- El president/a de l’entitat o el director/a de l’escola respondrà de tota falsedat en 
les dades bàsiques de la inscripció i les fitxes. 
 



 

- Un cop iniciada la competició, s’hi podran inscriure nous participants, però no es 
podran traspassar jugadors/ores d’un equip a un altre del mateix centre o entitat. 
Només es permetrà jugar en un altre equip, existent, i de la mateixa entitat (en cas 
de dissolució total d’un equip complet). 
 
NORMA E 
 
Al capdavant de cada equip o grup, hi haurà un responsable que haurà d’estar en 
possessió de la documentació necessària que l’acrediti com a tal (carnet 
d’entrenador/a o delegat/ada) i que ha de ser major de 18 anys. 
 

NORMA F 
 
Els esportistes participants en les competicions dels Jocs Escolars es traslladaran 
a les instal·lacions esportives, sota la responsabilitat dels seus pares i mares, 
AMPA o entitat esportiva. 
 
NORMA G 
 
Els responsables dels equips o grups tindran present en tot moment que la seva 
actuació ha de ser principalment educativa, alhora que procuraran que el 
comportament dels esportistes que estiguin sota la seva responsabilitat sigui 
correcte, tant des del punt de vista cívic com socioesportiu. 
 

NORMA H 
 
Els participants hauran de ser a la instal·lació corresponent un quart d’hora abans 
de l’hora prevista per a l’ inici del seu partit. 
 
Si a l’hora d’iniciar la competició no s’hagués presentat algun dels dos equips, el 
partit es donarà per perdut a l’equip que no ha comparegut. 
 
Perquè es consideri vàlid un partit, el nombre mínim de judadors/ores correspondrà 
a la quantitat necessària que marqui el reglament com a jugadors/ores de camp, en 
aquest esport. 
 
Quan els dos equips es presenten amb menys jugadors del reglamentaris, el 
resultat serà de 0 – 0 i no es posarà cap punt als equips en la classificació. 
 
Si un dels dos equips presenta menys jugadors/ores, es podrà jugar el partit donant 
per perdut perdedor l’equip infractor, amb el resultat de 3 – 0; es pot jugar un partit 
de caràcter amistós. 
 
En cas de retirada d’un equip, un cop iniciada la competició, serà sancionat amb la 
retirada del dipòsit corresponent i el buidatge total de punts. 
 

NORMA I 
 
Tota falta antiesportiva, desqualificant o immoral, pels esportistes responsables 
d’equip o grup, serà sancionada segons la seva gravetat (vegeu normes de 
disciplina). 
 



 

NORMA J 
 
Les actes hauran de ser signades sempre a l’ inici dels partits, per part de 
l’entrenador/a o delegat/ada i capità/ana de cada equip, i es tancaran al 
començament de la segona part. 
 
NORMA K 
 
En cas d’haver d’anotar alguna incidència a l’acta, ho farà l’àrbitre exclusivament. 
 
NORMA L 
 
Els responsables d’equips podran presentar reclamacions, SEMPRE PER ESCRIT, 
d’acord amb el procediment establert (termini màxim fins al dimarts següent a les 
18 hores, per als partits jugats els dissabtes, i 48 hores per als disputats entre 
setmana). 
 
NORMA M 
 
Davant d’una reclamació, formulada en regla, a la Comissió Esportiva Escolar 
Local, demanarà a les persones o entitats que cregui convenient la documentació 
necessària per a l’aclariment dels fets. Si s’observés intenció d’entorpir la 
investigació, es procedirà a aplicar la sanció corresponent. 
 
NORMA N 
 
Encara que els àrbitres tenen l’obligació de revisar les fitxes, els responsables de 
cada entitat podran demanar-ne a l’àrbitre la revisió, abans de l’ inici del partit. 
 
NORMA O 
 
En cas d’incompareixença arbitral, els delegats/ades o entrenadors/ores dels dos 
equips, amb previ acord, hauran d’arbitrar ells mateixos, fet que s’haurà de fer 
constar a l’acta i avisar-ne el Departament d’Esports i lliurar-hi l’acta del partit. 
 
NORMA P 
 
L’equip que, injustificadament, no comparegui a la trobada, se li donarà per 
perduda, a més de restar 1 punt de la classificació general. Si reincideixen, a la 
tercera vegada serà retirat de la competició. 
 
NORMA Q 
 
L’equip que, amb la seva retirada, no finalitzi el partit, serà sancionat amb la pèrdua 
del partit, retirada de dos punts de la seva classificació, més la sanció econòmica 
pertinent. 
 
 
 
 



 

NORMA R 
 
Els equips hauran de presentar-se degudament equipats i amb la numeració 
corresponent, per als esports que ho necessitin (per exemple: bàsquet, futbol, etc.), 
fins i tot el porter/a. 
 
NORMA S 
 
En el moment de la realització de les alineacions, no es tindrà en compte el curs 
escolar del nen o nena, sinó que tota l’alineació anirà en funció de l’any de 
naixement que correspongui a les categories que a continuació es detallen: 
 
PROMESES            2011 
 
PREBENJAMÍ   2009-2010 
 
BENJAMÍ   2007-2008 
 
ALEVÍ    2005-2006 
 
INFANTIL   2003-2004 
 
CADET   2001-2002 
 
JUVENIL   1999-2000 
 
NORMA T 
 
S.1.- Cada esportista tramitarà la seva llicència en la categoria que li correspongui, 
segons el seu any de naixement, independentment de la seva participació en la 
categoria superior. La normativa tècnica de cada esport estableix el nombre màxim 
d’inscrits a l’acta del partit i la composició dels equips. El nombre màxim autoritzat 
de jugadors per a un mateix equip és de 14, a excepció de futbol a 1, que en seran 
18. 
 
Podran participar esportistes d’una mateixa entitat i categoria de nivell preferent 
(federats) en un nivell promoció (escolars) i viceversa. 
 
S.2.- Cada participant podrà prendre part en els esports que cregui oportuns; dins 
del mateix esport, un mateix equip (complet)només podrà participar en una 
competició. D’aquesta multipràctica esportiva se’n faran responsables l’entitat a la 
qual pertany i els pares i mares. 
 
S.3.- Per autoritzar durant una mateixa temporada a un esportista el canvi d’entitat, 
s’haurà de presentar a la Comissió, degudament emplenats, els impresos de baixa 
i alta de les dues entitats. 
 
S.4.- En els tres últims partits del campionat regular no es podran alinear 
jugadors/ores que no hagin participat en algun dels cinc partits anteriors a aquests 
tres. 
 
El màxim de jugadors/ores que poden competir en una categoria superior seran els 
que s’estipulen els respectius reglaments esportius. Per dalt, només podran passar 
de categoria els de segon any. 



 

 
No es pot inscriure, sota cap concepte, jugadors/ores de categoria superior en una 
d’inferior, a excepció del que disposa la norma T. 
 

NORMA U 
 
Sempre per a la COMPETICIÓ LOCAL. 
 
REPETIDORS 
 
SE’LS AUTORITZA A JUGAR, AMB PRÈVIA SOL·LICITUD PER ESCRIT A LA 
Comissió Esportiva, sempre que ho siguin d’un mateix COL·LEGI, i no als de 
categoria superior que pertanyin a una entitat o club, ja que NO SÓN 
REPETIRDORS/ORES D’UN CENTRE D’ENSENYAMENT. 
 
A LA PISTA O EL CAMP, NOMÉS HI PODRÀ HAVER JUGANT UN 
REPETIDOR/A. 
 
A nivell classificatori, aquest equip NO PODRÀ optar a trofeu. 
 
NORMA V 
 
Sota cap concepte, els responsables de les entitats, concertaran partits de lliga o 
endarrerits, sense previ avís a l’organització i, si així passés, es considerarà nul el 
partit i se sancionarà els infractors/ores. 
 
Per demanar l’ajornament d’un partit, s’haurà de presentar degudament emplenada 
el corresponent full d’ajornament de partit al Departament d’Esports. 
 
Qualsevol entitat podrà ajornar un partit, si ho comunica PER ESCRIT I EN EL 
FULL D’AJORNAMENT, abans de les 72 hores prèvies a l’ inici del partit. En cas 
d’incomplir el termini establert en aquesta norma, es considerarà l’equip com a no 
presentat. 
 
Quan s’ajorni un partit, els equips afectats tindran un termini màxim per a la seva 
recuperació de 15 dies, a comptar de la data programada per a la seva realització, 
segons calendari. Si no es recupera en aquest termini, es donarà com a perdedor 
l’equip que va sol·licitar el canvi o ajornament. 
 

NORMA W 
 
Les fitxes tramitades durant el transcurs de la competició seran retingudes pel 
Consell organitzador, per un període aproximat de 3 dies, temps necessari perquè 
entri en vigor. 
 
NORMA X 
 
En cas de pluja, els entrenadors/ores es posaran en contacte amb el/la delegat/ada 
d’esports de la seva entitat i el/la delegat/ada es posarà en contacte amb Clotilde, a 
les 09:00 hores, al telèfon 637711075. (Dissabtes matí a primera hora) 
(Els dilluns i divendres a les 17h per Fútbol i Bàsquet). 
 



 

Si s’ha d’ajornar una jornada per pluja, es recuperarà en els dies establerts pel 
calendari general com a “recuperació”. Els equips que vagin a Zona, les seves 
recuperacions dels partits de la competició local es faran entre setmana i també es 
recuperaran d’aquesta manera tots els partits solts, i el Departament d’Esports serà 
qui marcarà el dia, l’hora i el lloc. 
 
NORMA Y 
 
Durant la temporada, es realitzaran 3 competicions en les categories: PROMESES, 
BENJAMÍ, ALEVÍ, INFANTIL, CADET I JUVENIL. 
 
La local, zonal i comarcal. 
 
L’equip que hagi d’anar a la competició zonal, comarcal, serà el 1r classificat en 
aquell moment, per tant, no serà necessàriament el campió local, sinó que aquest 
campió sorgirà en finalitzar la competició local. 
 
a) La classificació en cas d’empat a punts, entre dos o més equips, a igualtat 
de partits, s’obtindrà: 
 
1r Pel gol average particular entre ells. 
 
2n Pel gol average general entre ells. 
 
3r Si persisteix l’empat, hauran de jugar un partit entre els dos equips. 
 
TROFEUS I MEDALLES 
 
b) Esports col·lectius 
 
Al campió i subcampió de la competició local i millor equip en jugar verd. 
 
COMPETICIÓ ZONAL I COMARCAL 
 
En el cas que la zona no tingui previst trofeus per a aquestes competicions, es 
consideraran com si fos una competició LOCAL, per tant, es lliuraran trofeus al 
campió i subcampió de la classificació general. En cas d’haver-hi diversos grups, 
se’n donaran només als que estiguin en el grup primer (grup A). 
 
COMPETICIONS LOCALS EN ALTRES POBLACIONS 
 
Se seguirà el mateix criteri de l’apartat anterior. 
 
c) Esports individuals (medalles del 1r al 3r classificat) 
 
Natació. Hi haurà dos classificacions, una per les escoles i altra per l’Escola de 
Natació. Medalles del 1r al 3r classificat. 
 
d) Trofeu a la major diversitat esportiva 
e) Autocars 
 
 
El mínim necessari, en cas que s’hagi de posar un autocar, (el Departament), serà 
de 30 participants, en cas de no arribar a aquest nombre, el desplaçament anirà a 
càrrec de la pròpia entitat. 


