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TÈCNICS I DELEGATS DELS JEEC 
 

Requisits de titulació del personal tècnic dels JEEC. 

El personal que dona suport tècnic a les activitats d'esport escolar a Catalunya de forma 

professional ha de complir amb els requisits que estableix la Llei 3/2008, de 23 d'abril, de 

l'exercici de les professions de l'esport a Catalunya, i la seva modificació mitjançant la Llei 

7/2015, de 14 de maig, que són els següents: 

a) Pel que fa a les professions de monitors/ores esportius i/o entrenadors/ores esportius, han de 

disposar com a mínim del certificat de primer nivell del grau mitjà dels ensenyaments esportius o 

de la formació en període transitori de la modalitat esportiva corresponent, o en el seu defecte, 

han de disposar de qualsevol certificació i/o titulació de la modalitat esportiva corresponent, 

contemplada a la normativa vigent que dona accés al Registre Oficial de Professionals de l'Esport.  

b) Pel que fa a la professió de director/a esportiu, ha de disposar del títol de llicenciat/ada en 

ciències de l'activitat física i l'esport, de tècnic/a superior en animació d'activitats físiques i/o 

esportives o de tècnic/a superior en una modalitat esportiva tant dels ensenyaments esportius 

com de la formació en període transitori d'una modalitat esportiva, o en el seu defecte, han de 

disposar de qualsevol certificació i/o titulació de la modalitat esportiva corresponent, 

contemplada a la normativa vigent que dona accés al Registre Oficial de Professionals de l'Esport.  

Cal esmentar que aquesta Llei no és aplicable als àrbitres ni jutges, ni tampoc a les activitats que 

es porten a terme en el marc del voluntariat, tot i que és recomanable que aquests col·lectius 

també tinguin alguna formació reconeguda per l'Escola Catalana de l'Esport, com ara el CIATE en 

jocs i esport en edat escolar o en arbitratge, que es pot organitzar des dels consells esportius.  

Per tal de complir aquest requisit recomanem que el entrenador/a, monitor/a o tècnic/a que a l’inici de la 
competició no disposi de cap d’aquestes titulacions tramiti la seva inscripció en el CIATE que aquesta 
Consell Esportiu ha previst pel proper mes de desembre. 

 

Funcions del personal tècnic dels JEEC.  

El tècnic/a d'esports o entrenador/a és la persona de màxima responsabilitat en el terreny de joc 

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

àmbits dels JEEC. L’edat mínima per desenvolupar aquesta funció és de 16 anys. 

El delegat/ada és la persona de màxima responsabilitat fora del terreny de joc (actuacions 

prèvies i posteriors a l'esdeveniment esportiu) del comportament i bona conducta dels/de les 

esportistes que estiguin al seu càrrec en tots els àmbits dels JEEC. L’edat mínima per 

desenvolupar aquesta funció és de 18 anys. 

Si en algun encontre no hi ha delegat/ada, les seves funcions seran assumides pel entrenador/a.  

És obligatori que tots els equips tinguin un delegat i un tècnic amb fitxa escolar, amb assegurança inclosa, 
correctament tramitada 
 

El tutor/a de joc, àrbitre o jutge, és la persona encarregada d'aplicar el reglament amb una 

actuació didàctica, i també d'aplicar allò establert en el sistema de puntuació de valors. 

 
Consell Esportiu del Garraf, octubre de 2022 


