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TÈCNICS I DELEGATS DELS JEEC 
 
Requisits de titulació del personal tècnic dels JEEC  
 
D’acord amb el que estableixen les Directrius, el suport tècnic de les activitats de l’esport escolar per a 
tothom a Catalunya, i per tant dels JEEC, s’ha de dur a terme per persones que tinguin com a mínim un 
Curs d’Iniciació a Tècnic/a d’Esports (CIATE) en Jocs i Esport en edat escolar, amb la certificació expedida 
per l’Escola Catalana de l’Esport (ECE) de la Generalitat de Catalunya.  
 
Aquesta accepció s’aplicarà únicament als responsables tècnics que desenvolupin la seva tasca com a 
voluntaris. En cas de personal tècnic contractat*, haurà de regir-se per la legislació vigent en aquest 
matèria segons la Llei de 7/2015, de modificació de la Llei 3/2008, de l’exercici de les professions del 
esport a Catalunya. (*Llicenciat/graduat en CAFE o MEF, tècnic esportiu,  titulacions federatives) 
 
Per tal de complir aquests requisit caldrà 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 dels personal tècnic dels JEEC  
 
El/La tècnic/a és la persona de màxima responsabilitat en el terreny de joc del comportament i bona 
conducta dels/les esportistes que estiguin al seu càrrec en tots els àmbits dels JEEC.  
 
El/la delegat/da 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/les esportistes que estiguin 
al seu càrrec en tots els àmbits del JEEC. Si no hi ha delegat/da, les seves funcions seran assumides pel 
tècnic/a.  
 
El personal tècnic és el responsable d’informar als/les seus/ves esportistes en cas d’accident esportiu i de 
com realitzar els tràmits corresponents en aquest sentit.   
 
És obligatori que tots els equips tinguin un delegat i un tècnic amb una fitxa escolar, amb assegurança 
inclosa, emplenada i segellada de manera correcta.  
 
Aquests agents seran els màxims responsables del comportament cívic i esportiu del seu equip i els únics 
autoritzats per poder fer les reclamacions que siguin necessàries. 
   
El tècnic ha de ser major de 16 anys, excepte a les categories cadet i juvenil, que haurà de ser major de 18 
anys.  
  
L’escola o entitat s’ha d’encarregar d’escollir amb molta cura els delegats entre les persones vinculades a 
l’equip que per la seva equanimitat, ponderació, flexibilitat, criteri i capacitat educativa en general, puguin 
fer aquesta tasca de manera positiva.  
 
Els delegats estaran obligats a ser majors de 18 anys . 
 
El delegat ha d’evitar amb tots els mitjans que estiguin al seu abast que es produeixin situacions 
conflictives entre els jugadors i acompanyants del seu equip amb el Tut@r de Joc o amb els membres de 
l’altre equip. Serà el responsable del bon comportament i l’esportivitat dels seus jugadors i 
acompanyants.   
 

 
Consell Esportiu del Garraf, setembre de 2019 


