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PRESENTACIÓ 
 
 
El Consell Esportiu L’Hospitalet organitza cada anys les Jocs Escolars de L’Hospitalet, per 

delegació de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de L’Hospitalet. Des dels orígens dels 

JJEE, amb l’arribada de la Democràcia, entre els objectius marcats està la permanent millora de la 

oferta de promoció esportiva per tal de poder donar un servei variat i de qualitat a tots els infants 

i joves participants en cadascuna de les modalitats esportives. També es busca que l’esport als 

centres educatius i les entitats sigui una eina educativa i de convivència, que transmeti valors 

positius i formi millors ciutadans, compromesos amb el seu entorn.  

 

Sumant esforços aconseguim que tots els nens i nenes i joves puguin gaudir de l’esport als JJEE 

de la seva ciutat, la segona de Catalunya, amb una oferta esportiva de qualitat, cada vegada més 

reconeguda com una eina bàsica d’educació a través de l’esport. 

 

Per aquesta temporada 2019/2020 i per encàrrec de la nova junta directiva del Consell Esportiu 

s’han retocat alguns punts de la normativa per tal de fer-la més actual, però mantenint això si, la 

gran part dels punts i sobretot l’esperit de la normativa de competició amb la que hem treballat fa 

les darreres temporades.  

 

 

 

 

 

 

Comissió Directiva del Consell Esportiu L’Hospitalet 

Juliol 2019 
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REGLAMENT DE DISCIPLINA ESPORTIVA 
 

ART. 1. ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 

Poden participar a les competicions del Consell Esportiu L’Hospitalet (CELH), els esportistes i 
equips vinculats als Jocs Escolars (JJEE) organitzats pel CELH. Els centres educatius i entitats són 
responsables directes del bon funcionament de la competició i del comportament dels seus 
esportistes, tècnics i públic acompanyant. És per això que podran ser sancionats quan qualsevol 
d’aquest agent cometí alguna falta, sense prejudici de les sancions que s’apliquin contra les 
persones físiques.  

 
ART. 2. FALTES O INFRACCIONS 
 

Es considera falta les accions o omissions realitzades per les persones mencionades dins de 
l’article 1, que estiguin en contra del que es disposa en el Reglament de disciplina i en la 
normativa dels JJEE de L’H. A més, de totes aquelles que sorgeixin de les Comissions 
corresponents, que atemptin contra l’harmonia i l’esportivitat.   

 
ART. 3. SANCIONS 
 

Les sancions tenen com a objectiu mantenir l’esperit esportiu i el joc net que tota competició 
exigeix. Ha de prevaler el caràcter educatiu i formatiu per sobre del correctiu. Es per això, que es 
sol·licita a entrenadors, delegats, directius, personal docent de centres escolars, tutors de jocs i 
jutges que actuïn d’acord a aquests principis. 
 
a) Les sancions podran ser: amonestació, suspensió, multa, desqualificació y, segons cas, la 

clausura de la seu de competició. 
 

b) Els partits de sanció s’han de complir a partir de la data en la que el Comitè de Competició 
emeti la resolució, segons l’ordre establert en el calendari. Els partits ajornats o suspesos que 
es juguin entre setmana comptaran com a jornada de suspensió. El pagament de les 
multes s’haurà de fer efectiu abans del 15 dies posteriors a la resolució del Comitè 
de Competició.  

 
c) Quan un jugador o tècnic sigui expulsat estarà suspès de forma cautelar pels 

següents partits fins que el Comitè de Competició emeti la resolució. Aquesta suspensió es 
considerarà inclosa i complerta en la sanció que posteriorment s’imposi. Si aquest jugador o 
tècnic és alineat al següent partit, es considerarà alineació indeguda, tot i que el 
Comitè no hagi pres cap resolució sobre la falta comesa.  

 
d) Quan s’imposi una sanció a una persona que sigui titular de dues llicències com a esportista 

i/o tècnic o delegat, no podrà actuar ni com a jugador ni com a tècnic/delegat fins al 
compliment de l sanció. 

 
e) Si la persona sancionada no hagués complert la totalitat de la sanció dins del curs en què li ha 

estat imposada, haurà de fer-ho en el següent curs. 
 

f) Les resolucions del Comitè de Competició es comunicaran mitjançant un missatge privat al 
compte del centre o entitat del programa Playoff. 
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g) Es tindran en compte les següents circumstàncies modificadores: 
 
Atenuants: 

• No haver estat mai sancionat. 
• Demostrar penediment de forma immediata i espontània. 
• Acceptar immediatament la sanció imposada a conseqüència de la falta.   

 
Agreujants:   

• Ser reincident o reiterant. 
• No acceptar immediatament les decisions del tutor de joc.   
• Incitar al públic o als companys de l’equip. 
• Provocar un desenvolupament anormal de l’activitat i altres conseqüències negatives.  
• Haver traspassat la falta al públic en el seu aspecte antiesportiu.   
• Practicar la violència intencionada. 
• Causar un perjudici econòmic. 

 
ART. 4. SANCIONS A ESPORTISTES 
 

4.1. Les faltes comeses per un esportista contra un company, tècnic esportiu o 
delegat abans, durant o després d’un partit, seran sancionades de la següent manera: 
 
a) Comportament incorrecte o antiesportiu, pronunciar paraules grolleres o realitzar gestos 

antiesportius: des d’amonestació a suspensió fins a 2 partits. 
 

b) Insults, amenaces, comportaments racistes o sexistes de paraula o gestuals, joc violent o 
perillós o actituds coercitives: suspensió de 2 a 5 partits. 
 

c) Intent d’agressió o repel·lir l’agressió: suspensió de 5 a 7 partits. 
 

d) Agressió directa, recíproca o simultània sense repetició dintre de l’acte: suspensió de 4 a 10 
partits. 

 
e) Agressió directa, recíproca o simultània, reiterada o lesiva: suspensió a partir de 8 partits, 

podent ser desqualificat de la competició a perpetuïtat. 
 
f) Les sanciones que s’imposin als esportistes podran anar acompanyades d’una multa al centre 

o entitat de fins a 150 €. (veure quadre de sancions econòmiques a l’article 17).  
 

g) En les categories Juvenil, Júnior i Joves, un jugador o entrenador serà sancionat amb 1 partit 
de suspensió si durant la temporada acumula tres targetes grogues.  

 
4.2. Les faltes comeses per un esportista contra els tutors de joc o jutges, abans, 
durant o després d’un partit, seran sancionades de la següent manera: 
 
a) Comportament incorrecte o antiesportiu, desacatament o discussió de les decisions del tutor 

de joc: des d’amonestació a suspensió fins a 3 partits. 
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b) Insults, amenaces, observacions racistes o sexistes de paraula o gestuals o actituds 
coercitives: suspensió de 3 a 5 partits. 
 

c) Intent d’agressió o agressió no consumada: suspensió de 5 a 7 partits. 
 

d) Agressió directa consumada i no repetida: suspensió de 7 a 20 partits. 
 

e) Agressió directa, consumada i repetida: desqualificació de la competició a perpetuïtat. 
 
f) Les sanciones que s’imposin als esportistes podran anar acompanyades d’una multa al centre 

o entitat de fins a 300 €. (veure quadre de sancions econòmiques a l’article 18)  
 
4.3. Les faltes comeses per un esportista contra el desenvolupament normal del 
partit, seran sancionades de la següent manera: 
 
a) Fets que motivin el retard en començar o en reprendre un partit: des d’amonestació fins a 

suspensió per 2 partits. 
 
b) Desconsideració envers el públic o altres persones que no pertanyen al joc: des d’amonestació 

fins a suspensió per 2 partits. 
 
c) Agressió a algun espectador: suspensió de 3 a 10 partits. 
 
 

ART. 5. SANCIONS A TÈCNICS I DELEGATS 
 

Els tècnics i delegats son responsables de donar exemple davant dels seus esportistes. 
 
 

5.1. Les faltes comeses per un tècnic o delegat abans, durant o després d’un partit, seran 
sancionades de la següent manera: 
 

a) Els crits, els gestos o actituds de desconsideració abans, durant o després del partit, que 
alterin el seu desenvolupament normal: des d’amonestació fins a 4 partits.  
 

b) Les amenaces o insults contra esportistes, tècnics, delegats, tutors de joc o públic en 
general: suspensió de 5 a 10 partits. 

 
c) Insults, amenaces de caràcter racista o sexista, de paraula o gestuals: suspensió de 4 a 6 

partits. Si és envers el tutor de joc: suspensió de 6 a 10 partits. 
 

d) Incitació a jugadors, acompanyants o públic, a actituds antiesportives: suspensió de 5 a 10 
partits. 

 
e) Agressió directa, recíproca o simultània sense repetició dintre de l’acte a tècnics, delegats, 

esportistes o tutors de joc: suspensió de 7 a 12 partits. 
 

f) Agressió directa, recíproca o simultània, reiterada o lesiva a tècnics, delegats, esportistes o 
tutors de joc: suspensió a partir de 8 partits, podent ser desqualificat de la competició a 
perpetuïtat. 
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g) Participació en actes col·lectius de fustigació, coacció o agressió envers el tutor de joc i algun  

membre de l’equip contrari: suspensió a partir de 10 partits podent ser desqualificat de la 
competició a perpetuïtat.  

 
h) Els entrenadors, delegats i jugadors no podran fumar ni beure alcohol dins del recinte 

esportiu. Si així succeís, el tutor de joc ho recollirà a l’acta i podria ser sancionat pel Comitè 
de Competició de la manera que consideri oportuna. 
  

i) Les sanciones que s’imposin als tècnics de delegats podran anar acompanyades d’una multa 
al centre o entitat de fins a 300 €. (veure quadre de sancions econòmiques a l’article 18)  

 

 

5.2. Si durant un partit es sanciona al tècnic o delegat amb expulsió, en categories Mini, 
Pre-Benjamí, Benjamí i Aleví, es permetrà que faci aquestes funcions una persona adulta, 
presentant el DNI. A partir de categoria Infantil, aquestes funcions les farà el capità de l’equip. 
 

 
 

ART. 6. SANCIONS A CENTRES I ENTITATS 
 

Els centres i entitats seran responsables, en tot moment, del bon ordre en el desenvolupament de 
l’activitat i del comportament dels seus esportistes, preparadors, delegats i qualsevol persona 
vinculada a l’entitat. 
 

a) Si una persona responsable (directiu, president, etc.) intervé en aldarulls, coaccions, 
amenaces, insults, agressions o d’altres accions similars, podrà ser suspès per un número no 
inferior a 10 jornades. A més, el CELH es reserva el dret a la no presencia a activitats i 
esdeveniments del mateix Consell i pot negar-li la representació als JJEE. També s’aplicaria 
una sanció econòmica de fins a 150€ al centre o entitat. 

 
b) Si un partit es suspèn a causa de l’actitud d’un dels dos equips, o dels seus acompanyants i/o 

seguidors, el partit es donarà per perdut i se’l restaran 2 punts de la classificació oficial a 
l’equip responsable sempre i quan sigui d’una forma demostrable. Si aquesta comprovació no 
fos possible, el Comitè de Competició pot prendre les mesures que consideri oportunes.  

 
c) Si la actitud incorrecta es de tots dos equips, es donarà el partit per perdut a tots dos i se’ls 

restaran 2 punts de la classificació oficial.  
 

d) Si els tècnics o delegats participen es consideraria la sanció de 5 a 10 partits de suspensió 
més la multa corresponent.  

 
e) L’obligació de no poder jugar cap partit al seu camp en els partits que exerceixi com a local 

per un temps indeterminat, podent arribar a ser fins a final de temporada. 
 

SANCIÓ: A l’equip causant, multa econòmica de fins a 150€. En cas de reincidència es podrà 
excloure a  l’equip de la competició.   
 

f) Si un equip no es fa càrrec de les despeses d’arbitratge, haurà de fer efectiva la quantitat 
pendent abans de les 72 hores posteriors al partit. En cas contrari, s’afegirà una sanció 
econòmica de 20€. 
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ART. 7. SANCIONS AL PÚBLIC ACOMPANYANT 
 

Les sancions a faltes comeses per part del públic acompanyant aniran dirigides principalment 
envers les persones concretes que hagin comés actes antiesportius. Si es demostra complicitat i 
enteniment amb aquest elements del públic, també podran repercutir sobre l’equip i el centre o 
entitat a la que pertany, i sobre el jugador o tècnic si és incitat per alguna d’aquestes dues parts.  
 
a) Crits, gestos o actituds de desconsideració, amenaces, insults contra els esportistes, delegats, 

tècnics o tutors de joc abans, durant o després del partit i que alterin el correcte 
desenvolupament del pateix: sanció des d’amonestació fins a la pèrdua del partit i multa de 
fins 100€.  
 

b) Agressió consumada per part d’un o més integrants del públic acompanyant a esportistes, 
delegats, tècnics o tutors de joc, abans, durant o després del partit, així com el llançament 
d’objectes: pèrdua de partit i multa de fins a 300€. En funció de la gravetat dels fets, es 
podrà expulsar l’equip dels JJEE. 

 
ART. 8.  DOCUMENTACIÓ 
 

Els centres educatius i entitats han de fer la inscripció dels equips i esportistes mitjançant el 
programa Playoff.  
 
Podran participar als JJEE tots aquells esportistes que compleixin els requisits bàsics de cada 
categoria i esport. La inscripció es formalitzarà mitjançant el programa informàtic Playoff. En el 
cas de tècnics i delegats, ha de contar el seu DNI. Del programa s’extraurà un document: un full 
d’equip que inclou les llicències i que s’haurà de presentar al tutor de joc obligatòriament. El 
document s’ha de presentar sencer (no retallat per fer llicències de forma individual). Si un equip 
no presenta les llicències no podrà jugar el partit, i es considerarà com a Equip No Presentat, i 
s’aplicarà la sanció corresponent segons article. 
 
A totes les categories es permetrà la formació d’equips mixts, però aquest jugarà a grups 
masculins. A partir de la categoria juvenil, s’exigirà als equips un dipòsit de 100€.  
 
Per tal de poder dirigir un equip als JJEE de L’Hospitalet, els tècnics i delegats hauran 
d’estar inscrits al ROPEC (Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya). Serà 
obligatori adjuntar el certificat de pertinença a aquest registre al programa Playoff. En cas 
contrari, no podrà dirigir a cap equip de la competició del CELH. 
 

ART. 9.  ALINEACIONS 

 
Un jugador podrà jugar en la seva categoria i en la immediatament superior en la mateixa 
jornada. 2 és el màxim número de partits que podrà disputar en 12h. 
 
En la mateixa categoria no està permès que un jugador d’un equip que participi en un nivell 
superior, pugui jugar amb un equip del mateix centre o entitat que participi en un nivell inferior. 
Si que es pot fer a l’inrevés sempre i quan estiguin en grups de competició diferents. Un jugador 
no podrà jugar en dues entitats diferents al mateix temps, en el mateix esport i categoria. El no 
compliment d’aquests punts serà sancionat amb alineació indeguda 
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En el cas que en alguna categoria hi hagués un número insuficient d’equips per formar grups, el 
CELH, en acord comú amb el centre o entitat, establirà si aquests equips jugaran o bé en la 
categoria immediatament superior, o bé en la competició d’un altre Consell Esportiu. 
 

Cada equip pot comptar amb un esportista d’un any superior al corresponent a la 
categoria, sempre i quan aquesta entitat no compti amb un equip de la categoria superior a la 
que correspondria el jugador per edat. Si el jugador/a d’edat superior pertany a una 
entitat, o bé a un centre però no és repetidor, no podrà participar a les fases de sector 
ni a la final de Catalunya. 

 
En cas que el centre o entitat no tingui equips de categoria superior, haurà de demanar al Comitè 
de Competició la possibilitat d’incloure jugadors en l’equip de categoria inferior. Si el Comitè ho 
accepta, podrà jugar però el seu equip jugarà la competició sense que els seus resultats tinguin 
influència en la classificació oficial (FdC: Fora de Classificació), i no podrà participar a la final a 4 
ni les fases territorials. Els equips FdC jugaran en el grup que els hi correspongui per nivell, el 
qual dependrà de la classificació obtinguda en la primera fase. 

El Tutor de Joc, com a màxim responsable d’un partit, té la obligació de comprovar que les 
llicències corresponen als jugadors que participaran a l’encontre. El Comitè de Competició o el 
personal del CELH també podran revisar d’ofici, o a petició d’un equip, les llicències. Els equips 
estaran obligats a facilitar la documentació a l’instant, si la revisió és en una jornada de 
competició, o en una setmana després si la petició la realitza el Comitè de Competició. Els equips 
que no presentin les llicències seran sancionats amb alineació indeguda.  
 
Un jugador no pot canviar d’entitat durant la temporada. Per poder fer-ho, haurà 
d’obtenir un document signat per l’equip de procedència. Fins que aquest document no 
sigui acceptat per la organització de la competició, el jugador no podrà obtenir la llicència amb el 
seu nou equip. En cas de jugar amb el nou equip sense haver obtingut el permís del 
CELH, es considerarà alineació indeguda. 
 
En tots els esports s’acceptarà la inscripció en l’acta del partit de qualsevol jugador, 
sempre i quan no s’hagi superat el 50% del temps de joc (podrà incorporar-se al 
descans del partit). El jugador incorporat haurà de complir les normes d’alineació, sense 
excepció. 
 
9.1. Es considera alineació indeguda qualsevol irregularitat respecte als punts anteriors, incloent 
la no presentació de les llicències al Tutor de Joc, la falsedat de dades donades en la formalització 
de llicències i l’alienació d’un jugador, tècnic o delegat, suspès per sanció disciplinària. L’alineació 
indeguda es sancionarà de la següent manera:  
 
a) Si l’equip infractor guanya el partit: pèrdua del partit pel resultat de 3-0 a Futbol Sala, 

Futbol 7, Futbol 11 i Hoquei; 20-0 en Bàsquet i 3-0 (75-0) en Voleibol. A més, se li 
descomptaran 2 punts de la classificació general.  
Si l’equip infractor perd el partit, es mantindrà el resultat que figuri en l’acta oficial de 
l’encontre.  
En cas que el partit sigui en format de copa, l’equip infractor perdrà l’eliminatòria. Per tant, si 
la falta es produeix al partit d’anada, no es jugarà el de tornada. 
 

b) Suspensió del jugador fins a un màxim de dos partits. Si fos reincident, serà suspès per la 
resta de la temporada. A més s’afegirà una sanció econòmica (veure quadre article 17). 
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c) Suspensió del tècnic i/o delegat d’equip de tres a cinc partits.  

 
d) En cas de reiteració, l’equip infractor perdrà el dret a participar a les Fase de Sector i a la 

Final a 4, en cas que aconsegueixi la classificació. 
 

9.2. Es considera alineació indeguda lleu l’incompliment de les normes d’alineació per quarts 
(veure reglament específic de cada esport).  
 
a) En el cas que l’equip infractor sigui el guanyador, serà sancionat amb la pèrdua del partit pel 

resultat de 3-0 a Futbol Sala, Futbol 7, Futbol 11 i Hoquei; 20-0 en Bàsquet i 3-0 (75-0) en 
Voleibol. Si l’equip infractor perd el partit, es mantindrà el resultat que figuri en l’acta oficial 
de l’encontre.  
 

b) S’aplicarà al centre o entitat una multa no inferior a 20€. En aquest cas no tindrà cap punt de 
sanció ni perdrà l’opció de participar en la Fase de Sector i la Final a 4.   

 
c) Suspensió del tècnic o delegat fins a un màxim de tres partits. 

 
 

ART. 10. INCOMPAREIXENCES 

 
10.1 És necessari que tots els equips es presentin a la instal·lació 30 minuts abans de l’hora 
d’inici del partit. El Tutor de Joc tancarà l’acta quinze minuts més tard de l’horari inicial. L’equip 
que no es presenti a un partit serà sancionat de la següent manera: 
 
a) Pèrdua del partit pel resultat de 3-0 a Futbol Sala, Futbol 7, Futbol 11 i Hoquei; 20-0 en 

Bàsquet i 3-0 (75-0) en Voleibol, pèrdua de dos punts en la classificació oficial més una sanció 
econòmica de 50€. 
 

b) En cas de dues incompareixences consecutives o tres alternes en la mateixa temporada, 
l’equip serà sancionat amb la exclusió de la competició per tota la temporada, i una sanció 
econòmica de 100€.  
 

c) El Comité de Competició podrà valorar les explicacions que l’equip no presentat li comuniqui 
per escrit en el termini de 72 hores següents a la data de celebració del partit. Si es demostra 
que la incompareixença és justificada, el Comitè de Competició precedirà a la repetició del 
partit, o a la pèrdua del partit a l’equip no presentat, però sense sanció econòmica ni pèrdua 
de 2 punts a la classificació oficial, i sense que li sigui computat a efectes de reincidència. En 
cas de repetició del partit, l’equip infractor haurà de fer-se càrrec de totes les despeses 
arbitrals. 
 

d) En cas que no es presenti cap equip sense causa justificada, es donarà el partit per no jugat, 
però seran sancionats amb la pèrdua de dos punts a la classificació oficial i, a més, s’aplicaran 
la resta de sancions exposades en aquest punt.  

 

10.2 Si un equip es presenta amb un número insuficient de jugadors, serà sancionat de la 
següent manera: 
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a) Pèrdua del partit pel resultat de 3-0 a Futbol Sala, Futbol 7, Futbol 11 i Hoquei; 20-0 en 
Bàsquet i 3-0 (75-0) en Voleibol, més una sanció econòmica de 35€. 
 

b) En cas de que aquesta infracció es produeixi dues jornades consecutives o tres alternes en la 
mateixa temporada, l’equip serà sancionat amb la exclusió de la competició per tota la 
temporada, i una sanció econòmica de 75€.  
 

c) El Comité de Competició podrà valorar les explicacions que l’equip infractor li comuniqui per 
escrit en el termini de 72 hores següents a la data de celebració del partit. Si es demostra que 
la infracció és justificada, el Comitè de Competició precedirà a la repetició del partit, o a la 
pèrdua del partit a l’equip no presentat, però sense sanció econòmica, i sense que li sigui 
computat a efectes de reincidència. En cas de repetició del partit, l’equip infractor haurà de 
fer-se càrrec de totes les despeses arbitrals. 

 
 

10.3. Si es dona el cas que un Tutor de Joc no es presenti a un partit, s’han de seguir els 
següents passos:  
 

a) El responsable d’un dels equips informarà al telèfon del Consell 605.91.39.67 de la incidència. 
El Consell assignarà al Tutor de Joc de guàrdia, que serà l’encarregat de dirigir el partit. 

 
 

b) Si no es disposa de Tutor de Joc de guàrdia, els dos equips es podran posar d’acord per què 
una persona alternativa assumeixi aquesta funció. S’elaborarà un acta que signaran 
conjuntament i enviaran al CELH el dilluns posterior al partit. El partit es donarà per vàlid i 
constarà com a tal en la classificació.  

 

c) Proposar una nova data consensuada per jugar. El CELH enviarà Tutor de Joc i podria assumir 
les despeses arbitrals. 
 

 

ART. 11. RETIRADA DE LA COMPETICIÓ 

 
a) Una vegada s’ha confeccionat el calendari, però la competició no s’ha iniciat, l’equip que es 

doni de Baixa serà sancionat amb 40€ de multa.  
 

b) Si un equip es retira d’una competició ja iniciada, es produirà automàticament l’anul·lació de 
tots els partits que ha participat, excepte si es produeix a la segona volta. En aquest cas es 
mantindran els resultat obtinguts a la primera fase, es donaran per perduts la resta partits pel 
resultat que correspongui segons esport. L’entitat o centre, a més, serà sancionat amb una 
multa de 100€.   
 

c) En casos excepcionals, el Comitè de Competició pot inhabilitar al centre o entitat podent no 
permetre la seva participació al següent curs. 

 
ART. 12. RETIRADA DEL TERRENY DE JOC 

 
Si un equip es retira un cop començat el partit, es resoldrà de la següent manera: 
 

a) Pèrdua del partit pel resultat que correspongui segons esport. 
 
b) Pèrdua de dos punts en la classificació oficial. 
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c) Pagarà la totalitat de les despeses del Tutors de Joc. 
 

d) Perd el dret a classificar-se per qualsevol final o campionat en la competició. 
 

e) Seran sancionades, de 5 a 10 partits de suspensió, la persona o persones que es demostri 
que han decidit la retirada. 
 

f) Es sancionarà al centre o entitat amb una multa no inferior a 30€. 
 

g) En cas de reincidència durant la temporada, l’equip será exclós de la competició. 
 

 

ART. 13. SUSPENSIÓ DE D’UN PARTIT 
 

a) El Tutor de Joc té la potestat de suspendre un partit per les següents causes:  
- Mal estat del terreny de joc. 
- Incompareixença d’un equip o número insuficient de jugadors. 
- Incidents del públic. 
- Insubordinació reiterada per part d’un o dels dos equips 
- Per força major. 
 

 
b) Si un partit es suspèn per causa de força major, els responsable d’ambdós equips podran 

posar-se d’acord per jugar el partit, o la part que correspongui, en una data i hora 
determinades. La nova data i hora les farà constar el Tutor de Joc a l’acta del partit o, en el 
seu defecte, a l’apartat Observacions del programa Playoff. Si no hagués acord, el CELH podria 
decidir la data i hora del partit. El partit haurà de jugar-se abans de finalitzar la volta que 
correspongui.  
 

c) En cas que el partit es suspengui una vegada ha començat, en la seva recuperació només 
podran alinear-se els jugadors que estaven inscrits a l’acta el dia que es va produir l’imprevist i 
que no hagin estat expulsats ni desqualificats. Un jugador que no va participar al partit 
suspès podrà fer-ho en el de recuperació si el partit es va suspendre abans del 
descans. La situació tècnica i les faltes acumulables seran les mateixes en aquest nou 
començament. 

 

d) El personal del CELH, com a entitat organitzadora, té la potestat de suspendre un partit o 
jornada si ho considera oportú 

 
e) Suspensió per pluja. 

 

En cas de pluja una hora abans del partit, a les pistes esportives descobertes s’hauran de 
presentar els entrenadors o delegats dels equips amb les llicències dels jugadors, (a 
excepció de Futbol 7, on s’hauran de presentar també els jugadors). 

Una vegada confirmada la suspensió del partit, l’equip local haurà d’abonar 3€ al Tutor de 
Joc en concepte de desplaçament. El dia que es recuperi el partit, s’abonarà el preu d’arbitratge 
normal, sense complement addicional.  

En cas que la suspensió es produeixi una vegada començat el partit, s’ha d’intentar 
arribar a un acord entre els dos equips per tal de jugar la resta del partit el més aviat possible. En  
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cas que així sigui, l’àrbitre ho farà constar a l’acta del partit i haurà de rebre per part de l’equip 
local la part proporcional segons el moment de la suspensió (1/4, 2/4, ¾ del preu, etc.). 

En cas de dubte sobre la suspensió del partit, la decisió final sempre correspondrà al Tutor 
de Joc. 

El dia que es recuperi el partit serà una continuació del suspès i, per tant, seguirà amb el 
marcador que hi havia en el moment de la suspensió. (Veure article 13c.) 

 
ART. 14. INSTAL·LACIONS 
 

Totes les instal·lacions que siguin seus dels JJEE han d’estar en òptimes condicions per la pràctica 
de l’esport i han d’estar reglamentàriament senyalades. En cas contrari, el Comitè de Competició 
podrà decidir que celebració dels partits en altra instal·lació, fins que es resolgui la irregularitat. El 
CELH insta als equips amb pista de joc pròpia, que disposin d’un delegat de seu, que haurà de 
desenvolupar les següents funcions:  
 

1. Vigilar i controlar els accessos i el material de la instal·lació. 
2. Velar pel correcte desenvolupament de la jornada al mencionat espai. 
3. Permetre l’entrada als vestidors als participants, per que puguin canviar-se abans i després 

del partit. 
4. Restar a disposició del Tutor de Joc, sempre que requereixi la seva presencia, i col·laborar 

amb ell.  
5. Romandre en la seu mentre duri la competició.  

 
En les seus neutrals, actuarà com equip local l’equip que estigui en primer lloc al partit de 
referencia al calendari de la competició. A la instal·lació s’habilitarà un espai per a les banquetes, 
exclusivament pels jugadors inscrits en l’acta del partit, el tècnic i el delegat. El Tutor de Joc 
podrà expulsar d’aquest espai a tota persona que no estigui vinculada a l’equip o que no presenti 
llicència. 
 
Els participants tenen la obligació de mantenir tal i com s’han trobat els vestidors i la resta de la 
instal·lació, i fer un bon ús d’aquesta. En cas que hi hagi desperfectes en qualsevol punt de la 
seu, l’equip infractor podrà ser sancionar pel Comitè de Competició amb el cost de la reparació 
del desperfecte, a més d’una sanció econòmica complementària. 
 
En Bàsquet, l’equip local ha de ser el responsable de facilitar l’anotador i cronometrador, a més 
del material necessari pel correcte desenvolupament de les seves funcions.  

 
ART. 15. INDUMENTARIA I PILOTA 

 
Els equips han d’anar perfectament uniformats, tant en referencia a la samarreta com als 
pantalons. La numeració de la samarreta ha de seguir la norma tècnica de cadascun dels esports. 
A les tres primeres jornades de competició, els Tutors de Joc informaran al Comitè de Competició 
del CELH sobre les anomalies detectades en la indumentària. A partir de la quarta jornada, 
s’haurà de justificar mitjançant una notificació al CELH, dos dies abans del partit i aquest haurà 
d’informar al Tutor de Joc de l’anomalia. 
 
En cas que, segons el criteri del Tutor de Joc, hi hagi confusió en els colors de la samarreta, 
haurà de canviar-se l’equip local, que haurà de disposar d’un uniforme alternatiu o pitrals (petos),  
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per tal que el partit pugui jugar-se 
 

Per a la temporada 2019-20, els equips hauran de disputar els seus partits amb la pilota oficial 
de joc del Consell Esportiu L’Hospitalet (veure reglament específic per esport). És 
obligatori que els dos equips portin pilota al partit. En cas que un dels dos equips no la 
porti, el Tutor de Joc farà un informe i s’aplicarà una sanció econòmica de 20€ a l’equip infractor. 
 

ART. 16. AJORNAMENTS 
 

a) Les incidències que es produeixin durant la setmana, i que afectin tant a l’hora com 
a la instal·lació d’un partit, s’anunciaran als equips mitjançant correu electrònic emès 
pel programa Playoff, i que s’enviarà al responsable de l‘entitat corresponent. A més, 
els dijous es publicarà a la web del CELH la relació de les incidències i canvis d’horari de la 
jornada. 

b) Cada equip podrà ajornar un màxim de 2 partits per fase quan aquesta sigui a dues 
voltes, i 1 partit quan sigui d’una volta. L’ajornament s’haurà de realitzar mitjançant el 
programa Playoff. Els equips hauran de posar-se d’acord i enviar la sol·licitud d’ajornament a 
l’apartat Ajornaments del Playoff. El Consell, posteriorment, autoritzarà el canvi mitjançant 
una confirmació al programa. Sempre que sigui possible, s’haurà d’especificar el dia i hora en 
què es disputarà el partit. En cap cas s’acceptarà un ajornament per telèfon. 

c) El termini per ajornar un encontre és el dimarts abans del partit, fins les 
20h. Fora d’aquest suposarà un cost que incrementarà segons el dia d’ajornament; 
sent de 20€ si l’ajornament es fa dimecres, i de 30€ si es fa dijous. Divendres ja no es 
podran fer ajornaments de cap tipus. En cas de no poder disputar el partit, es donarà per 
perdut a l’equip infractor aplicant-se la sanció especificada a  l’article corresponent de la 
normativa dels JJEE. Si un partit ajornat es disputa entre setmana, l’equip que el va ajornar 
haurà de fer efectiu a l’àrbitre un pagament extra de 5€ en concepte de despeses de 
desplaçament. 

d) Els partits s’hauran de recuperar abans del final de la volta corresponent. En cas 
que els dos equips no es posin d’acord, el Comitè de Competició serà l’encarregat de posar 
dia, data i hora a aquest partit. 

 
e) No es pactarà una nova data amb altre equip sense el coneixement del CELH. Si això es 

produeix, aquesta acció podrà ser sancionada pel Comitè de Competició amb la pèrdua del 
partit i una sanció econòmica.  

 

f)   No es podrà ajornar cap partit que correspongui a la darrera jornada del calendari.  
 

g) En cas de que, per circumstancies de la competició, el CELH decidís modificar el calendari, ho 
comunicaria a las parts afectades el més aviat possible. 

 
h)   Si al finalitzar la Fase corresponent, un partit ajornat no arriba a jugar-se, la resolució del 

Comité de Competició tindrà present els següents aspectes: 
 

•    Si observa que el partit no es juga per circumstàncies alienes a la voluntat d’ambdós 
equips i no afecta a la seva classificació final, el resultat serà de 0-0. 
 
•    Si observa manca d’interès per recuperar el partit per part d’ambdós equips, el partit no 
constarà en la classificació final, amb el que tots dos equips tindran un partit menys. 

 
 
 
 



  

15 

 

 
 

• Si observa manca d’interès per recuperar el partit per part d’un dels dos equips (amb  
especial atenció a qui va ajornar el partit), se li donarà el partit per perdut. 

 
 

ART. 17. QUADRE DE SANCIONS ECONÒMIQUES  
 

Aquesta és la relació de sancions econòmiques a esportistes, en funció de les jornades de 
suspensió aplicades: 
 

SANCIÓ ESPORTISTES TÈCNICS O DELEGATS 

Fins a 2 partits 10€ 20€ 

3 a 4 partits 30€ 60€ 

5 a 6 partits 50€ 100€ 

7 a 12 partits 100€ 200€ 

A perpetuïtat 150€ 300€ 
 

 

ART. 18. ASSEGURANCES  
 

Tots els centres o entitats tenen la obligació de tenir coberta l’assistència sanitària dels seus 
esportistes, tècnics o delegats per participar als JJEE. Per això, han de tenir en ordre la llicència 
oficial.  

L’assegurança del curs 2019-20 és valida a partir del moment en el qual es lliura la documentació 
al Consell Esportiu i fins al 30 de juny de 2020. 

El Consell Esportiu L’Hospitalet no es farà càrrec de les despeses ocasionades per tota 
aquella persona que no hagi tramitat de manera correcta l’assegurança d’accidents. 

 

PROCEDIMENT A SEGUIR EN CAS D’ACCIDENT 

L’assistència mèdica garantida a la pòlissa només la prestarà el centre mèdic o facultatiu de la 
llista adjunta i concertat per MútuaCat. 

Per accedir-hi cal seguir els passos següents: 

1. Omplir degudament el document de comunicació d’accidents (menors de 18 anys o 
majors de 18 anys) que haurà de ser signat i/o segellat pel club o entitat organitzadora 
esportiva corresponent, la qual tindrà en compte que el lesionat consti en els llistats de persones 
inscrites o en la llista d’inscripcions realitzades el mateix dia de l’esdeveniment que haurà fet 
arribar a MútuaCat per la regularització del rebut. 

2. Un cop emplenada la documentació, hi ha dues opcions: 

– Si es tracta d’una urgència, es podrà dirigir directament a un centre concertat per 
urgències (màxim dins les 24 hores successives a l’accident), presentant físicament el document 
de comunicació d’accidents en el moment de l’arribada al centre d’atenció mèdica. 

– Si no es tracta d’una urgència, es podrà programar una visita concertada amb un 
especialista, trucant directament a qualsevol dels centres i/o professionals concertats. També 
caldrà comunicar-ho a MútuaCat,  per tal de poder emetre l’autorització corresponent. 

En ambdós casos, s’haurà d’enviar el document de comunicació d’accidents a MútuaCat 
(degudament emplenat) a l’adreça electrònica: auto@mutuacat.cat, al fax 938 773 557 o bé 
via whatsapp al número 608 692 133 (mitjançant fotos) juntament amb el corresponent  

 

 

http://cehospitalet.org/lh/wp-content/uploads/2019/09/comunicat-accident-menors.pdf
http://cehospitalet.org/lh/wp-content/uploads/2019/09/comunicat-accident-adult.pdf
http://cehospitalet.org/lh/wp-content/uploads/2019/09/llistat-centres-medics.pdf
http://cehospitalet.org/lh/wp-content/uploads/2019/09/llistat-centres-medics.pdf
mailto:auto@mutuacat.cat
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informe mèdic si és el cas. També serà necessària autorització prèvia per a tots els actes mèdics 
de seguiment de la lesió. 

Si necessita contactar amb nosaltres podrà fer-ho al telèfon 938 773 333 Ext. 107 i 110 en 
horari d’atenció al públic (de dilluns a dijous de 8.30 a 13.45 i de 15.00 a 18.00 i divendres de 
8.30 a 14.45 hores). Els mesos de juliol i agost, l’horari serà de 8:30 a 14:45. Fora d’horari 
d’oficina, s’haurà de trucar al 937 052 607. 

 

ART. 19. AL·LEGACIONS I RECURSOS 
 

Qualsevol centre educatiu o entitat pot presentar reclamacions sobre els incidents que s’hagin 
produït als JJEE, així com conèixer els informes realitzats pels Tutors de Joc. Aquestes 
al·legacions s’han de presentar per escrit, abans de les 18h del dimecres posterior al 
partit, i haurà d’anar signada pel coordinador o directiu corresponent. El Comitè de Competició 
analitzarà tota la informació disponible i prendrà una decisió quan consideri que té tots els 
elements possibles de valoració. 
 

Les decisions preses pel Comitè de Competició podran ser revisades pel Comitè 
d’Apel·lació, sempre i quan l’equip implicat interposi un recurs en el termini de 5 dies 
laborables a comptar des de la notificació de la resolució. Aquest recurs ha d’estar escrit 
en termes adequats de respecte a totes les parts implicades. En cas de no ser així, aquest fet 
serà susceptible de sanció. Tanmateix, haurà d’estar signat per la persona responsable de l’entitat 
o centre corresponent. 
 
En casos excepcionals, com aspectes no considerats en aquesta normativa o d’altres 
que afectin a l’ordre de la competició, el Comitè de Competició i el Director del CELH 
o, en absència, el Responsable d’Esports d’Equip, tindran potestat per revisar i decidir 
la sanció més adequada, segons el seu justificat criteri. 
 
Qualsevol revisió o modificació a aquest Reglament de disciplina esportiva haurà de ser, al 
menys, aprovada pel Comitè Assessor del CELH i publicada a la pàgina web. 
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NORMATIVES TÉCNIQUES 
 

Cada temporada el CELH edita una Guia dels JJEE de L’H en la que apareixen els esports 
convocats, les categories per any de naixement, el calendari general, els preus d’inscripció, les 
tarifes dels tutors de Joc i un breu resum de la normativa tècnica general. El reglament específic 
de cada esport està disponible a la pàgina web del CELH www.cehospitalet.org.   
 

NIVELLS DE PARTICIPACIÓ 

 
Als Esports d’Equip, i quan la competició ho permet, es realitza una primera fase prescindint de 
nivells. A la segona fase, i amb l’objectiu d’igualar els nivells dels equips participants, els grups es 
formaran en funció de les classificacions obtingudes. Els primers classificats de cada grup en 
primera fase aniran al Grup A, i seran aspirants a participar a les Fases de Sector i a les Finals a 
4. La resta d’equips jugaran als grups successius. 
 
La condició per jugar les fases respondrà a criteris esportius, tot i que la decisió de determinar els 
participants en les fases finals correspondrà sempre al CELH. 

Pot haver-hi situacions en que s’hagi de jugar una eliminatòria prèvia per determinar el 
representant de L’H a les Fases de Sector. 

Si un equip renuncia a participar a les Fases de Sector, serà escollit el següent equip classificat. 

 

SISTEMA DE PUNTUACIÓ 

 
El sistema de puntuació pels JJEE als esports d’equip serà el següent: 
 
 

Resultat Futbol Sala Futbol 7 Bàsquet Voleibol 

Guanyat 3 3 2 2 

Empat 1 1   

Perdut 0 0 1 1 

 
RESOLUCIÓ D’EMPATS 

 
En cas d’empat a punts a una competició entre dos equips, es resoldrà en el següent ordre:  
   

a) Average particular: Diferència de gols (punts) fets als partits jugats entre els dos equips. 
b) Average general: Diferència de gols (punts), tenint en compte tots els aconseguits i rebuts al 
llarg de la competició. 
c) Major número de gols (punts) aconseguits. 
d) Millor puntuació en la classificació en valors. 
e) Partit de desempat en camp neutral. 

    
 
 
 

 
 
 

http://www.cehospitalet.org/
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En cas d’empat a punts a una competició entre tres equips o més, es resoldrà en el següent 
ordre:  
 
 

a) Per la millor puntuació obtinguda entre els equips empatats, sense comptar a la resta 
d’equips del grup.  
b) Per la diferencia més gran de gols (punts) a favor i en contra, considerant únicament els 
partits jugats entre els equips empatats.  
c) Per la diferencia més gran de gols (punts) a favor i en contra, considerant tots els partits 
del campionat. 

d) Major número de gols (punts) aconseguits, considerant únicament els partits jugats entre 
els equips empatats. 

e) Major número de gols (punts) aconseguits, considerant tots els partits del campionat. 
 

 
 
 


