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INFORMACIÓ GENERAL 

 

1) CATEGORIES CONVOCADES 

 Escoleta    nascuts/des els anys 2017 i 2018 

 Prebenjamí primer any nascuts/des l’any 2016 

 Prebenjamí segon any nascuts/des l’any 2015 

 Benjamí primer any  nascuts/des l’any 2014 

 Benjamí segon any  nascuts/des l’any 2013 

2) CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 

Per poder prendre part a les Lligues Intercomarcals de Futbol 7, els esportistes, educadors/es i 

delegats/des inscrits han d’estar en possessió de la corresponent assegurança i llicència 

d’esportista dels JEEC 2022-2023, per presentar-la abans de cada partit.  

 

Els/Les esportistes han de participar en la categoria que els correspon segons el seu any de 

naixement. Es permet la participació d’esportistes en una categoria immediatament superior, 

entenent-se per categoria un any natural. En aquests casos, serà imprescindible presentar 

l’autorització dels familiars al Consell Esportiu corresponent. 

Un jugador no podrà participar en una categoria inferior a la que li correspon per edat. Els 

casos excepcionals seran valorats individualment pel Comitè de Competició. Només es 

tindran en compte dos casos: 

 Problemes mèdics, i exclusivament si van acompanyats de l’informe facultatiu. 

 Si l’entitat no té equip de la categoria on hauria de jugar l’afectat.  

Aquesta excepcionalitat només es podrà aplicar com a màxim 2 esportistes per equip. 
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3) INSCRIPCIONS I PREUS 

El termini per fer la inscripció a les Lligues Intercomarcals serà: 

 Del 02/09/2022 al 22/09/2022 (ambdós inclosos): Inscripció d'equips. 

 Del 02/09/2022 al 07/10/2022 (ambdós inclosos): inscripció jugadors i tramitació 

de les llicències esportives (per educadors, delegats i jugadors). 

 El 06-07/10/2022 publicació de calendaris. 

 Per a inscripcions d'equips a partir de la segona fase, la data límit serà una jornada 

abans de finalitzar la primera fase. 

 

En les categories Prebenjamí i Benjamí els equips estaran formats per un mínim de 9 

jugadors, i un màxim de 14. En el cas d’Escoleta, el màxim seran 16 jugadors. 

No s’acceptarà cap inscripció que no segueixi aquest cicle o que es presenti fora de termini. 

La quota d’inscripció s’abonarà abans de l’inici de la competició i en cap cas es procedirà a 

la devolució d’aquest import.  

 

 CATEGORIES 

 ESCOLETA PREBENJAMÍ BENJAMÍ ALEVÍ 

INSCRIPCIÓ EQUIP  (Inscripció equip/jugadors) 145€ 170€ 170€ 170€ 

INSCRIPCIÓ EQUIP 2a FASE  (Inscripció 

equip/jugadors + llicència 1 tècnic i 1 delegat) 
100€ 120€ 120€ 120€ 

LLICÈNCIA ESPORTISTES*  12€ 

LLICÈNCIA TÈCNICS I DELEGATS* 24€ 

ARBITRATGES (L’import s’establirà en funció dels 

calendaris i es liquidarà abans de començar la 

lliga) 
27€ / partit 27€ / partit 27€ / partit 27€ / partit 

 

*Les llicències d’esportistes, de tècnics i delegats es cobraran a banda de la inscripció de l’equip. 
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4) DATES  

 Inici primera fase lliga (Prebenjamí i Benjamí) Cap de setmana 15-16 d’ octubre. 

 Inici lliga Escoleta Cap de setmana 12-13 de novembre. 

 Inici segona fase lliga (Prebenjamí i Benjamí) Pendents calendari 

 Reunions entre els Consells Esportius organitzadors i les entitats: 

− Reunió inicial: 29 de setembre a les 18.30h 

− Reunió entre fases: desembre (dia per concretar) 

− Reunió de tancament: maig / juny (dia per concretar) 
 

 

5) ARBITRATGES 

La gestió dels arbitratges anirà a càrrec del Consell Esportiu d’origen i serà aquest qui 

designarà els Tutors de Joc pels partits jugats a la seva comarca.  

6) EDUCADORS 

Cada equip ha d'inscriure com a mínim un educador, serà imprescindible que com a mínim 

tingui 16 anys i que disposi d'una de les següents titulacions: llicenciat/graduat en CAFE o 

MEF, tècnic esportiu, CIATE, titulacions federatives o Educador dels Consells Esportius. La 

documentació acreditativa caldrà presentar-la en el moment de formalitzar la inscripció dels 

equips.  

En cas de no disposar de cap titulació, serà obligatori assistir al curs d'Educadors organitzat 

pels Consells Esportius del 3 al 5 d’octubre de 2022 en format online.  

 

7) COMITÈ DE COMPETICIÓ 

Aquest comitè estarà format pels tècnics dels Consells Esportius del Gironès i del Pla de 

l’Estany i el responsable de l’Escola de Tutors de Joc. 
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NORMATIVA TÈCNICA 

a) SISTEMA DE COMPETICIÓ 

La competició s’iniciarà amb una primera fase i en funció de les característiques de les 

categories es valorarà realitzar una segona fase: 

 A la primera fase es jugaran partits d’anada i tornada dins d’un grup heterogeni 

que es confeccionarà seguint en la mesura del possible, les pautes de les entitats. 

 Entre la primera i la segona fase s’obrirà un període d’inscripció per a nous equips. 

Degut a que no hauran disputat la fase prèvia se’ls designarà els grups en funció 

de les necessitats del Comitè de Competició. 

 A la segona fase s’agruparà els equips, intentant aconseguir grups els més 

homogenis possible, segons els següents criteris (ordenats per prioritat): 

o Classificació dins del grup de la 1ª fase (preferent - promoció). 

o Pautes de joc de les entitats. 

o Diversificar els grups tenint en compte: 

▪ Entitats diferents. 

▪ No repetir equips de la primera fase.  

 Juntament amb els calendaris de competició, es programaran calendaris de 

partits amistosos entre els equips que, degut a la configuració dels grups, es 

vegin obligats a realitzar jornades de descans. 

 Es recomana i es suggereix que els partits de les categories d’escoleta i 

prebenjamins siguin programats per les entitats a partir de les 10.00 h del matí. 

 Es recomana i es suggereix que en cas de tenir més d’un equip jugant el mateix 

dia es posin en horaris consecutius i no alhora. 

 Durant les dues primeres jornades hi haurà certa permissivitat amb aquells equips 

que no presentin les llicències per motius justificats, però el Comitè de Competició 

serà rigorós en l’aplicació de la normativa de la tercera jornada en endavant. 
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b) CLASSIFICACIÓ 

Durant la primera fase el Consell Esportiu elaborarà una classificació interna,  que servirà 

única i exclusivament com a eina dels Consells Esportius per tal de distribuir els equips a la 

segona fase, en funció del seu nivell tècnic. 

c) AJORNAMENTS I CANVIS D'HORA 

El procediment en cas d'ajornaments, permutes o canvis d'hora de partits es realitzaran a 

través de l’aplicatiu Playoff amb els terminis marcats a continuació: 

− Fins al diumenge de la setmana anterior al partit, l’equip local podrà realitzar els 

canvis d’horari i data de partit sense necessitat de confirmació per part de l’equip 

rival.  

− La sol·licitud i acceptació d’ajornament d’un partit es podrà fer fins a les 23.59 h del 

dimarts anterior al partit amb acceptació de l’equip rival. 

− Si es sol·liciten durant el dimecres anterior al partit, abans de les 14.00 h hi haurà una 

sanció de 10,00€. 

− Més tard del dimecres no es podran sol·licitar ajornaments de partits: si la sol·licitud 

de canvi d’horari o la suspensió no justificada d’un partit es realitza més enllà del 

dimecres a les 14.00h. aquest partit quedarà automàticament suspès i l’equip 

sol·licitant del canvi rebrà una sanció de 25€ (equivalent a les despeses d’aquell partit) 

i se li donarà aquell partit com a perdut. 

− En cas que un equip realitzi 3 sol·licituds fora de termini sense causa justificada  a la 

mateixa temporada, l'equip serà sancionat amb l'exclusió de la competició per tota la 

temporada. 

 

Els coordinadors disposaran del llistat de contactes per tal de concretar els canvis amb els 

equips afectats abans d’enviar la sol·licitud. 

Qualsevol canvi justificat fora dels terminis establerts, s’haurà de notificar al comitè de 

competició per tal que aquest resolgui si s’aplica o no les sancions corresponents.   
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Tots els partits de la primera volta s’hauran d’haver jugat o haver-se’n fixat la data abans de 

l’inici de la segona volta. En cas contrari, ambdós equips perdran el partit si no hi ha causa 

imputable a un d’ells. 

 

d) SUSPENSIÓ DE PARTITS PER CAUSES METEOROLÒGIQUES O MOTIUS IMPREVISTOS 

EXCEPCIONALS: 

 

En el cas que els equips i el/la Tutor/a es presenti en el camp: 

 Si per causes meteorològiques o per motius imprevistos excepcionals s’ha de 

suspendre o ajornar un partit, tant els delegats dels equips com el Tutor de Joc han 

d’estar d’acord, essent aquest últim el que ha de prendre la decisió. Una vegada pres 

l’acord, el Tutor de Joc ho farà constar a l’acta així com els motius en cas d’haver 

iniciat el partit.  

 La nova data de realització del partit es pactarà entre les dues entitats i es farà saber al 

Consell Esportiu d'origen, per tal que aquests puguin anotar-lo al calendari de 

competició i designar un nou Tutor de Joc.  

 En aquests casos, els clubs hauran d'abonar al Consell Esportiu d'origen la despesa 

del desplaçament del Tutor de Joc, a parts iguals. Aquesta despesa s'imputarà al 

següent període de pagament dels arbitratges. 

En el cas que el condicionant meteorològic faci preveure que no es podrà disputar el partit: 

 En els casos que el temps faci preveure que no es podrà disputar el partit abans 

que els equips es desplacin, els seus responsables es podran posar d’acord en 

cancel·lar-lo i buscar una nova data per jugar-lo. En cas d’acord entre els dos equips, 

la coordinació de l’equip local es posarà en contacte amb el/la Tutor/a de joc designat 

per tal de confirmar la suspensió del partit i evitar així el seu desplaçament. 
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e) FALTA DE JUGADORS 

Si un equip es presenta amb un número inferior a 5 jugadors per començar el partit, o per 

qualsevol altre motiu queda amb menys de 5 jugadors al terreny de joc, el partit es donarà 

per finalitzat amb el resultat mínim de 5-0 en contra de l’equip infractor. En cas que en el 

moment de la finalització del partit el resultat fos superior a 5 gols a favor de l’equip 

guanyador, el resultat serà el que consta a l’acta del partit. Tots els gols realitzats per l’equip 

infractor quedaran anul·lats. 

f) PROTOCOL PREVI AL PARTIT 

 Els equips han d'entregar les llicències 30-35' abans de l'hora d'inici del partit. En cas 

contrari, el Tutor de Joc apuntarà el retard en l'acta del partit, serà imprescindible 

presentar les llicències de tots els membres de l'equip que accedeixin al terreny de joc. 

 Cada llicència d'un jugador tindrà un dorsal que haurà de correspondre amb l'utilitzat 

durant el partit. 

 Abans de començar el partit, l'educador haurà de donar validesa a la relació de jugadors 

que figuren en l'acta digital.  

 Entre 5 i 8' abans de l'inici del partit tot equip estarà preparat per fer la revisió de fitxes. A 

excepció de la categoria Escoleta que no l'han de fer. Cada jugador s'haurà d'identificar 

seguint l'ordre entregat de les fitxes. 

 Finalitzada la revisió, el Tutor de Joc podrà entregar les fitxes a cada educador, i en cas 

que fos necessari, les demanaria novament al finalitzar el partit. 

 Una vegada finalitzada la revisió els equips faran la salutació inicial, segons el següent 

procediment: 

o Els equips (tots els jugadors titulars i suplents), encapçalats pels respectius 

educadors, i entre ells, el Tutor de Joc, entraran al terreny de joc fins a la zona 

mitja. 

o El Tutor de Joc es col·locarà al mig dels dos equips, quedant a una banda l'equip 

local i a l'altre l'equip visitant. L'educador de cada equip es posarà al costat del 

Tutor de Joc. 
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o Una vegada col·locats, l'equip visitant encapçalat per l'educador, passarà primer 

per davant del Tutor de Joc i l'equip local donant la mà per saludar-los. 

o Per finalitzar, l'equip local encapçalat per l'educador, saludarà al Tutor de Joc 

seguint el mateix procediment. 

o Un cop finalitzat, es realitzarà el sorteig inicial per començar el partit. 

g) SANCIONS 

 Ajornaments fora de termini 

− Si es sol·liciten durant el dimecres anterior al partit, abans de les 14.00 h hi haurà una 

sanció de 10,00€. 

− Més tard del dimecres no es podran sol·licitar ajornaments de partits: si la sol·licitud 

de canvi d’horari o la suspensió no justificada d’un partit es realitza més enllà del 

dimecres a les 14.00h. aquest partit quedarà automàticament suspès i l’equip 

sol·licitant del canvi rebrà una sanció de 25€ (equivalent a les despeses d’aquell partit) 

i se li donarà aquell partit com a perdut. 

− En cas que un equip realitzi 3 sol·licituds fora de termini sense causa justificada  a la 

mateixa temporada, l'equip serà sancionat amb l'exclusió de la competició per tota la 

temporada. 

 

 Incompareixença  

− Implica la pèrdua del partit pel resultat de 5-0, el pagament de la totalitat de les 

despeses del partit (25€) i una sanció econòmica de 20€. 

− En cas de tres incompareixences seguides o alternes a la mateixa temporada, l'equip 

serà sancionat amb l'exclusió de la competició per tota la temporada, i rebrà una 

sanció econòmica de 50€. 

− El Comitè de Competició podrà valorar les explicacions que l'equip no presentat li 

comuniqui per escrit en el termini de 72 hores després de la data de celebració del 

partit. Si es demostra que la incompareixença és justificada, el Comitè de Competició 

procedirà a la repetició del partit sense sanció, i sense que li computi a efectes de 

reincidència. 
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− En cas que no es presenti cap dels dos equips sense causa justificada, es donarà el 

partit per perdut a tots dos equips i se’ls aplicarà la sanció prevista en aquest apartat. 

 

 

 Retirada del Terreny de Joc 

− Si un equip es retira començat el partit, sense causa justificada, la sanció serà: 

▪ Pèrdua del partit per 3-0. 

▪ Pagament de l’arbitratge del partit. 

▪ Sanció a l'entitat amb una multa de 50€. 

 

 Retirada voluntària de la competició 

− De cara a la classificació de la primera fase, si l’equip que abandona ho fa abans de la 

seva conclusió, no es tindran en compte els punts i resultats (gols a favor i en contra) 

obtinguts en els enfrontaments contra l’entitat en qüestió.  

− En el cas que la retirada voluntària de la lliga es realitzi sense que els calendaris 

estiguin confeccionats la sanció serà de 60€. En el cas que la retirada voluntària de la 

lliga es realitza un cop els calendaris ja estiguin elaborats (iniciada o no la lliga) la 

sanció serà de 100€. 

 

RESUM DE LES SANCIONS 

ACCIÓ: SANCIÓ ECONÒMICA 

Ajornament comunicat fora de termini 10€ 

Incompareixença un partit 20€ + cost despesa partit (25€) 

Incompareixences reiterades (3 partits) 50€ 

Retirada del terreny de joc 50€ + cost despesa partit (25€) 

Retirada voluntària de la lliga, no confeccionats els 

calendaris 
60€ 

Retirada voluntària de la lliga, amb calendaris 

(iniciada o no la lliga) 
100€ 
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h) INFRACCIONS  

 Infraccions jugadors: 

− Amonestació: Per norma general no s'amonestarà a un jugador, a excepció de reiteració 

de faltes per part d'un jugador després d'haver estat avisat pel Tutor de Joc i per 

desconsideració a l'adversari, Tutor de Joc, companys... sense arribar a l'insult o 

l'amenaça. 

− Expulsió: En casos de joc brusc greu o conducta violenta i per desconsideració a 

l'adversari, Tutors de Joc, companys... arribant a l'insult o l'amenaça. No s'expulsarà un 

jugador per tallar una ocasió manifesta de gol. 

 

 Infraccions educadors 

− Amonestació: En cas de desconsideració a l'adversari, Tutor de Joc, públic... sense arribar 

a l'insult o l'amenaça. 

− Expulsió: Per reiteració en les seves protestes o per desconsideració a l'adversari, Tutor de 

Joc, públic... arribant a l'insult o l'amenaça. 

 Procediments 

− Les amonestacions i expulsions tant per jugadors com per educadors seran mostrades pel 

Tutor de Joc, ja que té la potestat per fer-ho des del moment que entra al terreny de joc 

fins que l'abandona. 

− Un jugador expulsat es podrà quedar a la banqueta amb el seu equip, però no podrà 

participar més durant el partit. 

− Un tècnic oficial expulsat (educador, 2n educador, delegat, massatgista...), haurà 

d'abandonar el terreny de joc i dirigir-se al túnel de vestidors a excepció que només hi 

hagi una persona en acta, en aquest cas es podrà quedar perquè els jugadors no es 

quedin sols, però no evitarà la sanció corresponent, que podria agreujar-se en funció del 

seu comportament des del moment de l'expulsió fins al finalitzar el partit. 
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− Quadre de sancions a Educador/es i Jugadors/es: 

 

 
Educador 

Jugador 

Doble groga Vermella directa 

1a expulsió 1 - 3 partits _____ 1 - 3 partits 

2a expulsió 1 - 3 mesos _____ 2 - 4 partits 

3a expulsió 3 - 12 mesos 1 - 3 partits 3 - 5 partits 

 

 Infraccions dels equips: 

La manipulació de qualsevol document acreditatiu que formi part de la competició. 

L' incompliment de les sancions imposades per faltes greus. 

La realització de danys a les instal·lacions i el mobiliari o equipaments esportius. 

 

El Comitè de Competició decidirà un cop estudiat cada cas el temps de sanció 

corresponent, podent arribar a la no admissió a qualsevol activitat organitzada pel 

Consell Esportiu i fins i tot, la retirada de l’equip de la competició. 

i) TARGETA VERDA 

 L'objectiu de la  targeta verda és reconèixer les accions positives dels esportistes i tècnics 

en relació a les diferents situacions de partit, a l’equip contrari o al Tutor de Joc. Serà 

motiu de targeta verda les accions següents: 

− Quan s’ajudi a un company de l’altre equip en situació adversa. 

− Quan s’animi reiteradament als companys d’equip durant el partit. 

− Quan s’ajudi al Tutor de Joc en una situació de conflicte. 

− Quan es reconegui que el Tutor de Joc ha pres una decisió errònia a favor del seu 

equip. 

− Quan es doni una situació excepcional que destaqui pels valors que aporti individual 

o col·lectivament 

 Per tal que les targetes verdes mostrades durant el partit computin a l'acte serà 

imprescindible haver realitzat el protocol de salutacions: 
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− Salutació inicial entre ambdós equips. 

− Salutació final entre ambdós equips. 

− Salutació final al Tutor de Joc. 

 Es crearà una classificació amb el recompte de targetes verdes obtingudes al llarg del 

curs per categoria i comarca, tancant la temporada amb una gal·la final de reconeixement 

als equips que assoleixin el major nombre de targetes verdes. 

j) ADAPTACIONS EDUCATIVES DE LES REGLES DE JOC 

 SERVEI DE BANDA: si un jugador executa malament un servei de banda se li farà repetir i 

se li corregirà l’error fins a dues vegades. A la tercera es concedirà servei de banda a 

favor de l’equip contrari. 

 SERVEI DES DEL MIG CAMP: si un jugador executa malament el servei d’inici de joc des 

del mig camp (al principi d’un període o després d’haver encaixat un gol) se li farà repetir 

i se li corregirà l’error. En aquest cas, els jugadors hauran d’estar clarament allunyats 

aproximadament a 6 metres de la pilota. 

 CESSIÓ AL PORTER: qualsevol infracció de cessió al propi porter sempre es concedirà 

córner per l’equip contrari; ja sigui d’un defensor que li ha passat amb el peu o d’un 

servei de banda en què el porter la toca amb la mà. 

 JUGADOR LESIONAT: un jugador lesionat es podrà canviar. El jugador no podrà tornar a 

jugar dins el mateix període, però sí en els següents. 

 JUGADOR ASSISTIT DINS DEL CAMP: si un jugador es lesiona i requereix assistència, 

podrà rebre-la dins el terreny de joc, i continuar jugant, a excepció de ferides sagnants o 

de lesions greus. 

 REPRESA DEL JOC: No serà vàlid un gol marcat directament del servei inicial, servei de 

porteria o tir lliure directe des del propi camp. El joc es reprendrà amb un servei de 

porteria.  

k) REGLAMENT  

S’aplicarà el reglament de Futbol 7 creat pels Consells Esportius. 
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l) ALTRES DADES D'INTERÈS 

Els Consells Esportius organitzadors poden modificar discrecionalment aquesta Normativa 

Tècnica pel propi bé dels participants i del desenvolupament de les activitats dels JEEC, i seran 

els responsables de decidir sobre les qüestions organitzatives o de competició que no estiguin 

contemplades en aquesta Normativa Tècnica. 

 


