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1.  PROTOCOL COVID 

 

Aquest Protocol es fonamenta en el Pla Sectorial d'acció pel desconfinament esportiu de Catalunya 

de la Secretaria General d'Esport i Activitat física de la Generalitat de Catalunya (SGEiAF) i aprovat pel 

PROCICAT. 

 

En el Pla es determina que en la fase de represa de l'activitat esportiva i la competició els 

organitzadors de les activitats i els titulars de les instal·lacions esportives han d'adoptar protocols 

específics per establir les mesures que evitin el risc de contagi per COVID 19 entre les persones 

usuàries de les instal·lacions i els participants de l'activitat. 

 
 
2.  ÀMBIT D’APLICACIÓ 

 

El present Protocol és d'aplicació obligatòria en tots els àmbits dels Jocs Esportius Escolars i en la 

resta de programes, actuacions i activitats de tot tipus del Consell Esportiu de l’Anoia. 

 

El Consell Esportiu de l’Anoia designarà una o vàries persones responsables de COVID, que seran les 

encarregades de vetllar pel bon funcionament i compliment del present Protocol i de la relació amb 

els responsables COVID dels centres educatius i entitats. 

 

La definició de cada àmbit és la que determina la "RESOLUCIÓ PRE/2095/2015, de 16 de setembre, 

per la qual s'estableixen els programes d'esport escolar de la Generalitat de Catalunya". 

 
 
 
 
 

https://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/afectacio-coronavirus-esport/Pla_desconfinament_esportiu_Actualitzacio-Fase-REPRESA.pdf
https://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/afectacio-coronavirus-esport/Pla_desconfinament_esportiu_Actualitzacio-Fase-REPRESA.pdf
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3.  PRÀCTICA ESPORTIVA.CRITERIS GENERALS 

 

Es permet el desenvolupament de tota pràctica esportiva, inclosa la que comporta contacte. 

 

S'entenen com activitats esportives ¡ competicions, tots aquells esdeveniments esportius que 

organitza el Consell Esportiu de l’Anoia. 

 

El Consell Esportiu prioritzarà el desenvolupament de la pràctica de l'activitat física i esportiva 

organitzada a instal·lacions a l'aire lliure, en entorns naturals i espais urbans practicables 

expressament habilitats al seu efecte, sempre garantint les mesures de distanciament, seguretat i 

salut establertes, així com les indicades per les autoritats competents i dels titulars de les 

instal·lacions esportives 

 

Per tal que una entitat pugui inscriure els seus esportistes i/o equips a les activitats i competicions 

del Consell Esportiu de l’Anoia, cal que el/la president/a de l'entitat signi una declaració responsable  

on consti: 

 

-La identificació, amb totes les dades necessàries per la seva localització, de la o les persones 

responsables de l'aplicació de les mesures organitzatives i de protecció individual establertes 

en el Pla Sectorial de represa de l'activitat física i l'esport del Consell Català de l'Esport, així 

com a la Resolució SLT/1429/2020. 

 

-Que la seva entitat és coneixedora del protocol d'activitats del Consell Esportiu de l’Anoia i 

que es comprometen al seu compliment. 

 

-Que els seus equips i grups d'esportistes són grups estables plenament consolidats per 

poder participar a les activitats i competicions. 

 

-Que l'entitat està en possessió de la declaració de responsabilitat de cada esportista on hi 

consta, que durant els darrers 14 dies: 
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·No s'ha tingut cap simptomatologia compatible amb la COVID- 19. 

  ·No haver estat positiu de COVID-19. 

·No haver conviscut amb persones positives de COVID-19. 

·No haver estat ni haver tingut contacte estret amb persones afectades per la COVID-

19. 

·El compromís d'informar de qualsevol canvi en el seu estat de salut per així mantenir 

actualitzada la seva vigència. 

 
 

4. GRUPS ESTABLES 

 

S'entendrà com a grups estables i permanents en l'àmbit esportiu, aquells grups d'esportistes que, de 

forma continuada, hagin tingut contacte estret en la pràctica esportiva i cap dels seus membres hagi 

presentat la simptomatologia clínica de la COVID-19 durant el període d'estabilització del grup, és a 

dir 14 dies. 

 

En aquest sentit, s'haurà de tenir una especial cura durant els primers 14 dies del grup de contacte (si 

no l'han tinguda abans) fins l'estabilització del grup. 

 

Tindran consideració de grups estables als efectes descrits, els equips, els grups i les parelles 

d'entrenament que per raó d'edat, categoria o criteris tècnics desenvolupin les activitats de forma 

conjunta i continuada en el temps. 

 

Les inscripcions dels/les esportistes al Consell Esportiu i a la UCEC s’han de fer per grups estables, on 

hi consti nominalment cada membre del grup (esportistes, tècnics i delegats/des) i s’haurà de 

comunicar qualsevol nova incorporació o baixa al grup estable. (més informació al 10.1.) 

 

No es podrà inscriure cap esportista que no estigui assignat a un grup estable per part de l’entitat. 
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La formació de grups estables és obligació de les entitats esportives.  

 

Si un/a esportista no figura en la inscripció del grup estable corresponent, aquest/a no podrà prendre 

part en les activitats i competicions del Consell Esportiu i la UCEC. 

 

 
5. CONTACTE ESTRET 

 

Tindrà consideració de contacte estret amb el possible cas positiu, aquelles persones que hagin estat 

durant més de 15 minuts amb la persona infectada, a una distància inferior a 1,5 m i sense fer ús de 

la mascareta. 

  

En l'àmbit esportiu tindrà la consideració de contacte estret aquell esportista que, sense formar part 

de l'equip, grup d'entrenament o grup estable esportiu, ha participat activament en una activitat 

esportiva, de caràcter competitiu o no, amb la persona que hagi donat positiu. 

 
 

6. ACTIVITATS I COMPETICIONS ESPORTIVES 

 

Es podran desenvolupar activitats esportives i competicions sempre que es garanteixin les mesures 

de seguretat, higiene i distanciament entre esportistes, previstes en el punt precedent així com 

complementàriament dictades a la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, i aquelles Resolucions, 

Instruccions i Ordres que siguin dictades per l'autoritat competent en cada moment. 

 

El Consell Esportiu de l’Anoia i les entitats participants compliran obligatòriament els protocols 

establerts pels titulars de les instal·lacions esportives. 

 

Atès que no existeix cap limitació de participació ni hi ha cap diferència si aquesta és tancada o a 

l'aire lliure, s'haurà de mantenir el nivell de prudència i excepcionalitat del moment. Per tant, tota 

activitat i competició esportiva haurà d'evitar la concentració i aglomeració de persones. 
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No poden celebrar-se aquells esdeveniments on conflueixi una alta concentració de persones i no es 

pugui garantir el distanciament de seguretat, la traçabilitat i control de cadascuna de les persones 

participants. 

  

L'inici de les activitats i competicions entre grups estables serà a partir d'un mes després de l'inici del 

curs escolar. El Consell Esportiu de l’Anoia reprendrà la competició de Jocs Escolars a partir del 10 

d’abril de 2021. 

 

Es recomana que totes les activitats i competicions: 

 

-S'iniciïn en grups reduïts i estables i en competicions que agrupin, tant esports d'equip com 

individuals, del mateix barri, municipi, o dels municipis els més propers possibles. 

 

-Que la celebració de les competicions, tant d'esports d'equip com d'esport individual, hi hagi 

un espai d'una setmana de descans, de manera que entre una jornada i la següent, abans 

d'introduir nous equips o grups d'esportistes (esport individual), puguin haver transcorregut 

14 dies. Els calendaris d'activitats i competicions s'adequaran a aquestes circumstàncies. 

 

-Un cop vagi avançant la temporada o curs esportiu i les condicions sanitàries tinguin una 

millora, es podran ampliar els grups estables amb nous esportistes, i reduir periodicitats 

d'activitats i competicions. 

 

 
7. DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS I COMPETICIONS 

 

TRAÇABILITAT 

 Les mesures de traçabilitat que permeten identificar els i les esportistes, les persones de l'estament 

tècnic, els delegats i delegades, tenir el control de la simptomatologia clínica i dels seus possibles 

contactes de risc, són les següents: 
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-Les inscripcions, nominals i per grups estables fetes al programa de gestió de llicències 

Playoff. 

 

-Les actes dels partits o la relació nominal (actes) de participants en cas d'esdeveniments i/o 

trobades d'esport individual. 

 

-Els centres educatius i entitats esportives que participin en una activitat o competició, 

hauran de presentar, en cadascuna de les competicions o activitats, un full autentificat pel 

Consell Esportiu de l’Anoia, on hi figuri la relació de les persones que formen part dels grups 

estables participants, així com la relació nominal del públic acompanyant. 

 

-Només poden prendre part en l'activitat o competició les persones que figuren en la relació 

de grup estable. 

 

-Els responsables del grups estables participants, mitjançat la signatura d'un annex a l'acta o 

a la relació nominal d'esportistes en cas d'esport individual, hauran de declarar 

responsablement que en els darrers 14 dies no han tingut cap canvi en la seva declaració 

responsable de COVID 19. 

 

 

ÚS DE MASCARETA 

L'esportista no haurà de portar mascareta quan estigui realitzant, de forma efectiva, activitat física. 

Aquesta exempció també es farà extensible als tutors i tutores de joc i similars. 

  

Hauran de portar mascareta els entrenadors/es, monitors/es, tècnics/ques i personal assistent. 

També hauran de portar mascareta els/les esportistes que no estiguin realitzant activitat física 

(banqueta o situacions d'espera en cas d'esport individual). 

 

És obligatori, per tothom, l'ús de mascareta en els accessos a les instal·lacions, espais i recintes 

esportius, vestíbuls, vestidors, ascensors... 
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8. INSTAL·LACIONS 

 

Tots els equips hauran de jugar obligatòriament a les seves pistes quan juguin com a locals. Són 

mesures clau per a evitar les aglomeracions en les instal·lacions.  

 

S’ha de disposar de taula i cadira per als/les tutors/es de joc i banquetes per als equips.  

 

Cada Ajuntament, Centre Educatiu i/o propietari de les seves instal·lacions haurà d’enviar el Protocol 

de seguretat, higiene i salut a les instal·lacions esportives al Consell Esportiu de l’Anoia abans 

d’inscriure els seus equips i esportistes. 

 

Si no es disposa d’instal·lació pròpia, aquesta entitat haurà de contactar amb el seu Ajuntament per a 

trobar la millor solució al respecte.  

 
 

9. ÚS D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

 

Correspon al titular de la instal·lació, a través del seu Protocol garantir el requeriments i accions que 

estableix el "PLA D'ACCIÓ PEL DESCONFINAMENT ESPORTIU DE CATALUNYA", elaborat pel Consell 

Català de l'Esport. 

 

El Consell Esportiu de l’Anoia, els i les esportistes, i les persones tècniques, delegades, tutores de joc, 

el públic i altres participants en els activitats i competicions, estaran obligats a complir amb les 

condicions i els protocols establerts pels titulars de les instal·lacions esportives. 

  

Pel que fa a la celebració d'activitats i competicions esportives cal garantir sempre la no acumulació 

de persones i el manteniment de la distància de seguretat. 

 

 

 

 

https://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/afectacio-coronavirus-esport/Pla_desconfinament_esportiu_Actualitzacio-Fase-REPRESA.pdf
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MESURES DE SEGURETAT MÍNIMES QUE S'HAN D'ADOPTAR PEL PÚBLIC, SEMPRE QUE EL TITULAR 

DE LA INSTAL·LACIÓ HO PERMETI 

Es recomana que les activitats esportives es facin sense públic o, únicament, amb l'assistència d'un 

progenitor/familiar. 

 

Els centres educatius i les entitats esportives han de garantir que les persones assistents portin 

mascaretes, mantinguin el distanciament de seguretat interpersonal, i establir les mesures que evitin 

la concentració de persones. 

 

Serà necessari establir un sistema d'accés, circulació i sortida de la instal·lació que garanteixi tal fi. 

 

S'han de complir, en tot moment, els aforaments marcats pels titulars de les instal·lacions esportives. 

 

Es recomana la presa de temperatura i el registre de dades de les persones assistents, sempre que es 

garanteixin els drets que poden afectar la protecció de dades de caràcter personal, ja que pot donar-

se el cas que s'hagi de contactar amb alguna persona si hi ha alguna incidència o contagi. 

 
AFORAMENT DE LES INSTAL·LACIONS 

En les instal·lacions, i sempre que el seu titular no estableixi uns aforaments més restrictius, el 

nombre màxim d'assistents o participants permesos s'ajustarà als paràmetres d'ocupació següents: 

 

Com a norma general, s'ha de garantir la distància física interpersonal de seguretat equivalent a una 

superfície de seguretat de 2,5 m2 per persona, excepte que sigui d'aplicació un valor més restrictiu 

per raó del tipus d'activitat. 

 

Aquests paràmetres d'ocupació dels espais s'apliquen en defecte de previsions específiques 

d'aforament establertes, per a cada tipologia d'activitat, en la normativa sectorial vigent o en el pla 

sectorial corresponent que siguin més restrictives. 
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NORMES D'ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE CARÀCTER GENERAL I SEMPRE 

SUPEDITADES ALS PROTOCOLS ESTABLERTS PELS TITULARS DE LES INSTAL·LACIONS 

S'informarà els usuaris de les instal·lacions de les normes d'ús, de les recomanacions per evitar el risc 

de contagi i de les mesures d'higiene bàsiques establertes per les autoritats sanitàries. 

 

S'haurà de garantir que es respecti la distància de seguretat mínima recomanada d'1,5 m. 

 

Es recomana rentar les mans de forma freqüent i constant durant l'estada a les instal·lacions. 

  

Les entitats esportives seran els responsables de desinfectar el material que utilitzi cada esportista i 

es recomana no compartir material. 

 

Està totalment prohibit caminar per la instal·lació sense calçat. 

 

S'haurà de deixar el material esportiu a part per a la posterior desinfecció, que haurà de realitzar un 

responsable de l'entitat esportiva. 

 

La utilització dels materials estarà sota la supervisió i responsabilitat de l'entrenador/a o delegat, que 

estarà present durant tota la franja horària autoritzada d'ús de la instal·lació. 

 

PERSONES TREBALLADORES, VOLUNTÀRIES I TUT@RS DE JOC 
Es recomana que els desplaçaments es facin de forma individual o exclusivament amb familiars 

convivents. 

 

En cas d’utilitzar roba específica o uniforme, cada treballador/voluntari arribarà al lloc de l’activitat 

amb aquesta ja posada en la mesura que sigui possible. En aquest sentit s’haurà d’evitar la utilització 

de vestidors. 

 

Serà necessari el rentat habitual i constant de mans mitjançant la solució hidroalcohòlica així com 

aigua i sabó. 
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Cada treballador o voluntari aportarà una declaració responsable conforme no presenta símptomes 

de tenir COVID-19 i, en cas d’haver passat la malaltia, declarar que ha superat el període de 

quarantena escaient. Així mateix, la declaració responsable haurà d’acreditar que no s’ha estat en 

contacte amb persones infectades o s’ha viatjat a zones en risc declarades oficialment en els 14 dies 

immediatament anteriors al de la signatura del document. 

 

Cal que cada treballador o voluntari mantingui la distància de seguretat en els seus desplaçaments 
respecte a la resta de persones. 

 

Es farà ús de la mascareta sempre que sigui compatible amb la situació personal pròpia. 

 

ORGANITZADOR O ENTITAT ON ES CELEBRA LA COMPETICIÓ 
Comunicarà i informarà de les mesures dels diferents Protocols a les persones treballadores a càrrec, 

el voluntariat que hi participi i els participants de l’activitat. 

 

Durà a terme una neteja inicial exhaustiva del material d’ús de l’activitat que aporti. 

 

Dotarà de material EPI a les persones treballadores i voluntàries participants en el desenvolupament 

de l’activitat. 

 

No permetrà l’accés a l’espai de l’activitat a les persones que presentin símptomes relacionats amb la 

COVID-19. 

 

Establirà sistemes per a evitar la formació d’aglomeracions de persones. 

 

Registrarà el nom i cognom així com les dades de contacte de les persones voluntàries, 

organitzadores o públic, si és el cas, garantint els drets que poden afectar la protecció de dades de 

caràcter personal. 

 

 

 



 

13 
 

 

 

 

 

DURANT LA COMPETICIÓ 
Es tindrà especial cura en la concentració de persones tant a l’arribada com sortida d’esportistes, així 

com, també s’hauran d’identificar els punts o moments en què el risc de concentració de persones 

pugui incrementar-se. 

 

Cada entitat, haurà d’identificar, conjuntament amb el responsable de la instal·lació, aquells 

paràmetres de desplaçament per les zones comunes, ús i aforament dels vestuaris, aforament de les 

grades, material disponible de desinfecció, ús i desinfecció del material necessari pel 

desenvolupament de l’activitat. 

 

Totes les persones participants en l’activitat tenen l’obligació de seguir el protocol establert pel 

titular de la instal·lació. 

TUTORS I TUTORES DE JOC, I TAULES 
Cal subministrar en l’espai de tutors/es de Joc i les taules, gel hidroalcohòlic, sabó... paper i paperera 

a ser possible de pedal. 

 

Les comprovacions de les actes tant a l’inici com al final del partit, es faran amb la distància de 

seguretat i amb mascareta. 

 

En el cas de tenir dos o més tutors/es de joc es procurarà disposar d’un espai específic per instal·lació 

esportiva (aforament del vestidor, neteja, dutxa...), per tal que es puguin canviar i/o dutxar si està 

permès, en tot cas és recomanable que vinguin canviats i es dutxin a casa. 

 

Els components de la taula d’anotació aniran tots amb mascareta, i si és possible, mantenint la 

distància de seguretat (1,5 m). 

 

Cada cop que s’utilitzi qualsevol material de la taula, es desinfectarà. 
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PÚBLIC, SEMPRE QUE ESTIGUI PERMÈS PEL TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ 
Mantindrà la distància de seguretat. 

 

Farà ús de la mascareta sempre que sigui compatible amb la situació personal pròpia. 

 

Procurarà una higiene i desinfecció de mans periòdica. 

 

Complirà obligatòriament amb el Protocol establert pel titular de la instal·lació i respectarà, en tot 

moment, les directrius dels controladors d’instal·lació, així com les designacions de seients i control 

de l’aforament. 

 
 

10. MESURES SEGONS EL MOMENT D'ACTIVITAT PER A TOTS ELS ESPORTS 

 

Abans d'iniciar els entrenaments és recomanable que tothom hagi fet la inscripció dels i les 

esportistes i dels grups estables al corresponent consell esportiu i es garanteixi el coneixement i 

l'aplicació del protocol covid-19 per part de tothom. 

  

Totes les persones, entrenadors/es, staff, delegats/des... aniran sempre amb mascareta. 

  

No es poden compartir aigües. 

 

Es recomana no utilitzar les dutxes ni vestidors, i en cas que es faci, cal mantenir les distàncies de 

seguretat, i seguir, obligatòriament, el protocol del titular de la instal·lació. 

  

Tant en esport d'equip com en esport individual, en totes les competicions amistoses cal que: 

 

-Els grups participants han de ser "grups estables", no es poden fer participar esportistes que 

no hagin entrenat un període de 14 dies mínim en aquell grup. 
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-Es realitzaran i s'emplenaran actes escrites de totes les competicions per tal de poder fer el 

seguiment de traçabilitat. 

 

 

11. COMPETICIONS 

ESPORTISTA 
Es recomana que els desplaçaments dels i les esportistes es facin de forma individual o exclusivament 

amb familiars convivents. S’evitaran, sempre que sigui possible, els desplaçaments col·lectius. 

 

S’ha de desinfectar el material i l’equipament esportiu propi abans del seu ús. 

 

Totes les persones participants en l’activitat mantindran la distància de seguretat interpersonal en els 

seus desplaçaments per la instal·lació i faran ús de la mascareta fins a l’inici efectiu de l’activitat 

física.  

 

 

12. CONSIDERACIONS PER A LES ACTIVITATS I COMPETICIONS ESPORTIVES 

 

En tot allò no previst en les mesures descrites a cadascuna de les modalitats o activitats 

referenciades en el present protocol, els serà d’aplicació i d’obligat compliment l’establert en el Pla 

d’Acció per a la Represa Esportiva i els seus annexos, publicats per la Secretaria General de l’Esport i 

l’Activitat Física. 

 

En tota activitat i competició esportiva: 

 

L’organitzador de la competició establirà un protocol de seguretat, en consonància amb el protocol 

del Consell Esportiu de l’Anoia i les normes esportives i sanitàries vigents en el moment de la 

competició. 
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Aquest Protocol s’ha de publicar dins la informació tècnica i pràctica de la competició, perquè tota 

persona inscrita pugui estar assabentada. 

 

Sempre s’ha de fer ús de la mascareta llevat del moment de l’activitat física. 

 

El personal de l’organització portarà sempre mascareta i realitzarà contínuament accions de neteja i 

desinfecció de la seva àrea de responsabilitat. 

 

El nombre de persones en l’organització ha d’estar en consonància amb el nombre de participants i 

les necessitats de cobrir per l’activitat. 

 

L’organització ha d’intentar realitzar els muntatges el més senzill possibles, eliminant tot el superflu i 

que impliqui grans desplaçaments de material. 

 

 

13.  PROTOCOL PERSONAL DAVANT POSSIBLE POSITIU 

 

En cas de detectar un possible positiu de COVID cal seguir els següents passos per part del/la 

responsable o responsables COVID de l’entitat: 

 

Avisar al/la responsable de COVID del Consell Esportiu. 

 

El Consell Esportiu serà l’encarregat d’avisar a l’entitat o entitats, que li consti que hagin tingut 

contacte en una activitat i/o competició, en els últims 15 dies amb el grup estable del possible 

positiu. 

 

Si es tracta d’una competició on hi participen diferents consells esportius, el consell esportiu del 

possible positiu avisarà els/les responsables COVID dels altres consells i cada consell avisarà a les 

seves entitats. 
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Tots els grups estables implicats hauran de suspendre els seus entrenaments i també ho hauran de 

fer els grups estables que comparteixin esportistes i persones amb altres grups estables 

(responsabilitat de cada entitat).  

 

Cap grup estable implicat no podrà participar en cap activitat ni competició fins conèixer el diagnòstic 

mèdic. 

 

L’entitat del grup estable del possible positiu haurà de comunicar al Consell Esportiu el resultat del 

diagnòstic mèdic per donar-lo a conèixer a la resta d’entitats implicades. 

 

En cas de que el resultat mèdic sigui negatiu, es podrà reiniciar l’activitat amb normalitat. 

 

En cas de que el resultat mèdic sigui positiu, caldrà que tothom segueixi les indicacions de les 

autoritats sanitàries. 

 
 

14.  OBJECTIUS DELS JOCS ESPORTIUS ESCOLAR DE L’ANOIA 

 

Els Jocs Esportius Escolars de Catalunya 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’Educació, que té com a objectius principals: 

 

- Promocionar i fomentar la pràctica esportiva a nivell escolar. 

- Cercar la màxima participació a nivell escolar. 

- Impulsar un model esportiu que inclogui els vessants: educatiu, recreatiu i competitiu. 
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15.  FASES ORGANITZATIVES 

 

1.FASE COMARCAL: Dins l’àmbit de la comarca de l’Anoia. Organitzada pel Consell Esportiu de 

l’Anoia juntament amb els Ajuntaments de la comarca.  

 

- Termini per inscriure els equips en aquesta competició: dimecres 24 de març. 

- Reunió de Presentació dels Jocs: dijous 25 de març (en línia). 

- Inici de la competició dels Jocs: dissabte 10 d’abril. 

 

2.FASES SECTOR/TERRITORIAL: no se celebrarà. 

 

3.FASES NACIONAL: Dins de l’àmbit de Catalunya. Organitzada per la UCEC i els Consells Esportius: 

18, 19 i 20 de juny. (pendents de l’evolució de la COVID-19). 

 

 

16.  CATEGORIES 

 

Els/les esportistes es distribuiran en les categories en funció del seu any de naixement. 

 

 CATEGORIA ANY DE NAIXEMENT 

Educació Infantil P5 2015 

Educació Primària 

Prebenjamina 2013 – 2014 

Benjamina 2011 – 2012 

Alevina 2009 – 2010 

Educació Secundària Obligatòria 
Infantil 2007 – 2008 

Cadet 2005 – 2006 

Educació Secundària Post obligatòria Juvenil 2003 – 2004 

 

Cada esportista tramitarà la llicència en la categoria que li correspongui pel seu any de naixement.  
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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 cursin un determinat cicle o 

categoria en activitats de la categoria immediatament superior a la del cicle que cursin, sense perdre 

la seva categoria.  

 

Situació COVID: aquests/es esportistes hauran d’estar inscrits/des en els dos grups estables, en el del 

seu equip i en l’equip que donarà suport. Es recomana evitar al màxim aquestes situacions i 

configurar els grups el més estables possibles i amb menys contactes entre equips diferents de la 

mateixa entitat. 

 

Tots aquells equips que, per motius justificats, vulguin incloure jugadors/es de categoria superior 

(repetidors/es), hauran de presentar una instància al Consell especificant els motius de la seva 

demanda.  

 

En qualsevol cas, el Comitè de Competició es reserva el dret de demanar la documentació 

acreditativa d’edat en qualsevol moment del Campionat Comarcal. 

 

En els esports d’associació un/a esportista federat/da podrà participar en la Fase Comarcal dels Jocs 

Escolars sempre i quan ho faci representant el centre educatiu o entitat en el qual està matriculat 

durant el curs  2020/2021. En els esports individuals s’especificarà en la normativa específica de 

l’esport. 

 

Es permetrà la participació d’esportistes amb patologies especials en activitats de categories inferiors 

a la corresponent, acompanyant el document d’autorització amb un certificat mèdic i el 

corresponent certificat de disminució. 

 

Equips mixtes: estaran obligats a tenir 2 jugadors i 2 jugadores a pista en tot moment sempre i quan 

la competició sigui mixta. En cas que un equip mixt participi en categoria masculina no haurà de 

complir aquesta norma, només en el cas que s’enfrontin dos equips mixtes.  Si un equip mixt 

incompleix la norma se li donarà el partit com a perdut. 
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Un equip femení pot tenir un jugador a l’equip. A partir de dos jugadors masculins en un equip 

femení ja es considerarà mixt. En el cas que no es vulgui considerar mixt i vulgui seguir competint en 

la competició femenina, haurà de complir amb la premissa de tenir màxim un jugador a pista. Aquest 

equip no podrà optar als premis i classificacions supracomarcals. Només podran optar a participar en 

fases supracomarcals sota renúncia d’aquest o aquests participants masculins. En cas de jugar en 

categoria masculina o mixta, posteriorment la classificació serà separada. 

 

 

17. REGLAMENT DE COMPETICIÓ 

 

1.COMPETICIÓ ESPORTS ASSOCIACIÓ - futbol sala, futbol 7, bàsquet i handbol: 

o 4 períodes de 10 minuts. 

o Els/les jugadors/es han de jugar mínim una part sencera. En un dels tres primers 

períodes. No hi ha màxim. 

o Mínim de jugadors/es per iniciar el partit: 5 jugadors/es. Màxim: 12 jugadors/es. 

o Puntuació per parts: guanyes una període 3 punts, empates 2, perds 1. Aplicació a 

totes les categories i esports d’associació. 

o El marcador es posarà a zero al principi de cada període. Aplicació a totes les 

categories i esports d’associació. 

o Puntuació per a la classificació en tots els esports: Victòria 3 punts, empat 2 punts, 

derrota 1 punt. Aplicació a totes les categories i esports d’associació. 

o En bàsquet els partits podran quedar en empat. S’aboleix la pròrroga. Només es 

mantindria la pròrroga en cas de Finals Comarcals, Territorials i Nacionals. 

 

2.VALORS EN JOC ESPORTS ASSOCIACIÓ - futbol sala, futbol 7, bàsquet, voleibol i handbol: 

Els punts de valors i els punts de competició formen part d’una única classificació: 
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Puntuació del partit

Puntuació màxima

COMPETICIÓ

Puntuació màxima

VALORS

Extrapoint

VALORS

3 punts 1 punt 0,25 punt

PUNTUACIÓ MÀXIMA PARTIT



 

22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quins aspectes avaluarà cada agent?

JUGADORS/ES VISITANTS

ENTRENADOR/A LOCAL
Comportament amb els/les rivals

Comportament amb el/la tutor/a de joc

ENTRENADOR/A VISITANTS

ENTRENADOR/A LOCAL
Comportament amb els/les rivals

Comportament amb el/la tutor/a de joc

AFECCIONATS/DES VISITANTS

ENTRENADOR/A LOCAL
Comportament amb els/les rivals

Comportament amb el/la tutor/a de joc

Quins aspectes avaluarà cada agent?

JUGADORS/ES VISITANTS

TUTOR/A DE JOC

Arribada puntual

Salutació inicial-final

Actitud positiva

ENTRENADORS/ES VISITANTS

TUTOR/A DE JOC

Arribada puntual

Salutació agents implicats

Respecte decisions arbitrals

AFECCIONATS/DES VISITANTS

TUTOR/A DE JOC

Comportament positiu

Respecte entrenadors/es

Respecte tutor/a de joc

PUNTS ADMINISTRATIUS VISITANTS

TUTOR/A DE JOC

Fitxes presentades correctament

Vestimenta adequada

Pilota de joc
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EXTRAPOINT

TUTOR/A DE JOC

L’equip llança la pilota fora quan es troba en una posició d’avantatge i un/a jugador/a

adversari està lesionat/da.

L’equip accepta jugar amb 4 jugador/es quan l’adversari s’ha presentat amb 4 jugadors/es.

L’equip accepta esperar més de 15 minuts reglamentaris per tal d’evitar la incompareixença

de l’equip adversari.

Qualsevol dels agents implicats al partit defensen al Tutor/a de Joc davant d’una protesta.

El jugador/a rectifica una acció del Tutor/a de Joc dient que s’ha equivocat

Altres…
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18. CONDICIONS ESPORTIVES 

 

1.Pertànyer a l’entitat per a la qual participa. 

 

2.Tenir i presentar tramitada la llicència esportiva (amb foto inclosa). 

 

3.Cada participant podrà prendre part en els esports que  cregui oportuns. D’aquesta multipràctica 

esportiva se’n faran responsables l’entitat a la qual pertany i els/les pares/tutors. 

 

4.Els canvis d’entitat durant el curs únicament seran autoritzats per l’ens organitzador. 

 

5.Coneixedor/a de les condicions per a la participació dels Jocs Esportius Escolars de l’Anoia: 

normativa general, normativa específica i programa de Valors. El desconeixement d’aquesta 

informació no exclou de la responsabilitat de conèixer-ho. 

 

6.Els/les esportistes federats/des també podran gaudir de l’esport escolar sense limitació.  

 

7.Per a disputar les Finals Comarcals, tots/es els/les jugadors/es han de jugar un mínim del 25% dels 

partits disputats en tot el curs. Pendents de l’evolució de la COVID-19. 

 

 

19. LLICÈNCIA ESPORTIVA 

 

Serà una llicència única per participant i sempre necessària per a esportistes, entrenadores/es, 

delegats/des i tutors/es de joc, des de la primera jornada, per participar en totes les fases del JEEC. 

És OBLIGATORI presentar-la amb la foto corresponent del/la participant (sinó es presenta la fitxa 

amb foto no podrà disputar el partit, exceptuant els casos en els quals pugui presentar el DNI per 

acreditar-se).  
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Situació COVID-19: Els/les responsables del grups estables participants, mitjançant la signatura d’un 

annex a l’acte o a la relació nominal dels esportistes en cas d’esport individual, hauran de declarar 

responsablement que en els darrers 14 dies els esportistes participants no han tingut cap canvi en la 

seva declaració responsable de COVID 19. Aquest document serà en format tríptic i s’haurà de 

presentar abans de l’inici dels partits o competicions. 

 

Les llicències tenen un durada d’un curs i les facilitarà omplertes el Consell Esportiu.  

 

Només podran estar a les banquetes les persones amb la llicència degudament tramitada. 

 

Els/les jugadors/es que formin part dels equips B podran jugar en els equips A del mateix centre 

educatiu/entitat i categoria però no a la inversa. Un/jugador prebenjamí podrà jugar en un equip 

benjamí; un benjamí en un equip aleví i així successivament. El procediment advers no està permès 

exceptuant els casos específics i previ comunicació amb l’organització. 

 

En cas de fer grups per nivells: si en un grup B de nivell es classifica l’equip A i en un grup A de nivell 

es classifica un equip B: l’equip A no podrà ser reforçat pels jugadors/es de l’equip B sinó per 

jugadors/es de la categoria inferior.  

 

Situació COVID-19: els/les esportistes que juguin en dos equips hauran d’estar inscrits/des en els dos 

grups estables, en el del seu equip i en l’equip que donarà suport. Es recomana evitar al màxim 

aquestes situacions i configurar els grups el més estables possibles i amb menys contacte entres 

esportistes de diferents equips d’un mateix centre educatiu/entitat. 

 

Es podran compulsar còpies de fitxes a les nostres oficines per tal de facilitar-ne la presentació en les 

competicions. 
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20. HORARIS DE PARTIT 

 

Les franges per a poder disputar els partits seran les següents: 9:00, 10:30, 12:00 i 13:30 (dissabtes). 

 

Tots els partits s’hauran de disputar en aquestes franges horàries. D’aquesta manera s’assegura el no 

contacte entre més de dos equips. 

 

 

21. SISTEMA DE COMPETICIÓ 

 

La competició es desenvoluparà en format lliga. Depenent de la competició serà lliga a una volta, a 

dues voltes, amb una primera fase i una segona fase. 

 

 

22. MATERIAL 

 

Abans de l’inici del partit cada equip estarà obligat a oferir una pilota en les degudes condicions al/la 

tutor/a de joc, el/la qual escollirà la més idònia per a la competició. 

 

En cas de suspensió un partit per manca d’una pilota adient, aquest es donaria per perdut als dos 

equips. Cada equip ha de portar les seves pilotes per l’escalfament. 

 

 

23. VESTUARI                                                                                                                      

 

Per a prendre part en les competicions, tots/es els/les participants s’hauran de vestir amb l’uniforme 

de l’escola o de l’entitat que representin.   

 

Quan en un encontre dos equips vesteixin colors tan semblants que pugui provocar dificultats per a 

distingir-los, serà l’equip visitant el que haurà de realitzar el canvi de samarreta.  
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Si l’equip visitant no disposa de segona equipació, haurà de portar pitralls per a diferenciar-se de 

l’equip local.  

 

En els esports que per normativa es requereixi, caldrà que els/les jugadors/es portin a la samarreta la 

numeració pertinent.  

 

Queda totalment prohibit dur rellotges, ulleres sense cinta elàstica, arracades, així com qualsevol 

objecte que pogués ser perillós per a la resta de jugadors/es. Es recomana als/les esportistes portar 

el cabell recollit. 

 

 

24.  SALUTACIÓ ALS PARTIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Abans de l’inici i al finalitzar el partit tots els/les jugadors/es i entrenadors/es hauran de fer una 

salutació als contraris. En cas que no es facin aquestes salutacions, el/la tutor/a de joc farà que es 

produeixi aquesta salutació. Aquesta salutació es realitzarà amb el contacte de colzes entre els/les 

jugadors/es. 

 

 

25. SUSPENSIÓ DE PARTITS  

 

El/la tutor/a de joc de cada partit, prèvia consulta als/les capitans/es dels equips i, en última 

instància, la secretaria de l’organització estarà facultat per suspendre les competicions si les 

inclemències del temps o les circumstàncies així ho aconsellin.  

 

Sempre que l’organització informi de la suspensió del partit, no és necessària la presència del/la 

entrenador/a a la pista. En cas contrari es considerarà incompareixença. 
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26. AJORNAMENT DE PARTITS 

 

S’ha d’evitar ajornar partits per motius aliens a la COVID ja que serà complicat poder-los recuperar.  

 

Els equips que juguin com a locals i  vulguin ajornar un partit, caldrà que omplint el formulari de la 

web de canvi d’hora, lloc i instal·lació fins el dimarts a les 14 hores anterior a la data del partit. Un 

dels camps obligatoris serà l’adreça electrònica del/la coordinador/a visitant, d’aquesta manera 

aquest/a quedarà informat al moment.  

 

Els equips que juguin com a visitants necessitaran la conformitat de l’equip contrari. La conformitat 

es donarà omplint el formulari de la web fins el dimarts a les 14 hores anterior a la data del partit. 

 

L’entitat que vulgui ajornar o canviar un partit posterior a dimarts a les 14h haurà de fer-se 

responsable de les despeses arbitrals. 

  

No s’acceptarà cap canvi telefònicament ni per correu electrònic. 

 

 

27. PROGRAMACIÓ DE PARTITS AJORNATS 

 

Ajornament del partit: Aquest s’haurà de programar per a jugar-lo abans de la jornada del següent 

dissabte ( de diumenge a divendres). 

 

Ajornament en cas de pluja: s’intentarà reubicar els partit en una instal·lació coberta sempre hi quan 

es puguin respectar totes les mesures de seguretat, higiene i salut marcades. 
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28. RETIRADES   -  INCOMPAREIXENCES 

 

Tots els equips hauran de començar a l’hora assenyalada en el programa. La incompareixença no 

justificada d’un equip passats 15 minuts de l’horari indicat en el calendari, implicarà la pèrdua del 

partit. 

 

Les incompareixences es donaran com a partits perduts i sanció econòmica. La segona 

incompareixença serà considerada com a retirada voluntària. També serà considerada com a retirada 

l’exclusió de la competició decretada per un dels Comitès Disciplinaris. 

 

La retirada d’un equip durant la competició serà sancionada amb la penalització de 55,00€. 

 

Els equips inscrits passat el dimecres 7 d’octubre tindran un cost addicional de 55,00€. 

 

 

29. RECLAMACIONS 

 

Hauran d’ésser anotades per al/la delegat/da i/o entrenador/a de l’equip darrera l’acta o bé enviant 

un correu electrònic a comite@ceanoia.cat . Abans de dimarts a les 8:00h ha d’estar signada la 

reclamació, caldrà que sigui confirmada per un escrit del centre. En cas de no complir aquest requisit 

la reclamació serà desestimada. 

 

En recursos referents a l’edat i condició acadèmica dels participants, podran ésser presentats en 

qualsevol moment fins a la finalització del campionat. 

 

Totes les reclamacions s’adreçaran al Comitè de Competició per correu electrònic 

(comite@ceanoia.cat) , que resoldrà seguint el Reglament Disciplinari dels Jocs Esportius Escolars de 

l’Anoia. 

 

 

mailto:comite@ceanoia.cat
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30. TUTORS/ES DE JOC  

 

Els/les tutors/es de joc seran responsabilitat de la mateixa organització i dels/les respectius/ves 

coordinadors/es d’aquests. 

 

En cas d’incompareixença del tutor/a de joc a un encontre o competició seran sempre els/les 

delegats/des o col·laboradors/des els qui hauran de desenvolupar aquesta tasca, sempre de comú 

acord per ambdues parts, però mai es deixarà de jugar un encontre o de portar a terme una 

competició per aquesta circumstància.  

 

Les actes dels encontres jugats en aquests casos, seran lliurades fins dilluns a les 8:00h al Consell 

Esportiu a fi que el Comitè de Competició pugui donar per vàlid el resultat. 

 

 

31. REGLAMENT DISCIPLINA ESPORTIVA 

 

Per a qualsevol incident, amonestació, conducta antiesportiva..., el Comitè de Competició aplicarà el 

Reglament Disciplinari dels Jocs Esportius Escolars de l’Anoia. 

 

 

32. SECRETARIA 

 

El servei de Secretaria romandrà obert, de dilluns a divendres de 8:00 a 15:00 a les oficines del 

Consell Esportiu d’Anoia. 

 

A partir del dimarts a les 15:00 es podran consultar els horaris definitius del cap de setmana ja que 

quedaran actualitzats els canvis/ajornaments de partits. 

 

 

 



 

31 
 

 

 

 

 

Tot allò no previst en aquest reglament serà resolt d’acord amb les normes del Consell Català de 

l'Esport, a les quals se sotmeten les entitats organitzadores, els comitès organitzadors, de 

competició, participants i tutors/es de joc, acceptant-les com a bones.  

 

*Document inspirat en el PROTOCOL DE REPRESA DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES I 
COMPETICIONS DE LA UCEC (UNIÓ DE CONSELLS ESPORTIUS DE CATALUNYA, 2020) 
 

 


