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ANUNCIS
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT
RESOLUCIÓ PRE/3717/2021, de 15 de desembre, per la qual es convoquen els Jocs Esportius Escolars de
Catalunya per al curs 2021-2022.
L'article 43.2 del Text únic de la Llei de l'esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, disposa
que l'activitat esportiva d'àmbit escolar ha de ser promoguda pels consells esportius, amb el suport de
l'Administració esportiva. I l'article 35.4.i) preveu, entre les funcions del Consell Català de l'Esport, la de
promoure i organitzar l'activitat de l'esport escolar, conjuntament amb les entitats i els organismes públics que
tenen competències en aquest camp.
El Consell Català de l'Esport va aprovar el Pla Estratègic d'Esport Escolar de Catalunya 2013-2020, mitjançant
la Resolució PRE/2073/2014, de 8 de setembre (DOGC núm. 6707, de 16.9.2014), i aquest any 2021 la seva
actualització, mitjançant la Resolució PRE/375/2021, de 8 de febrer (DOGC núm. 8342, de 16.2.2021), per la
qual s'aprova el Pla estratègic d'esport escolar de Catalunya, 2020-2030,que, a partir de 3 eixos vertebradors,
proposa 3 àmbits, 11 línies estratègiques i 52 plans d'actuació, que han d'ajudar a impulsar el model d'esport
escolar que s'hi descriu, per tal d'oferir al nostre país un recurs de planificació per aconseguir la màxima
participació dels nostres infants i adolescents en activitats fisicoesportives, la màxima implicació, qualitat i
sinergia dels agents implicats per garantir la seva sostenibilitat, i les propostes més adequades de millora del
model d'oferta d'activitats, que contempli l'adaptació a les diferents etapes de desenvolupament personal i
l'atenció territorialitzada.
La Resolució PRE/2862/2021, de 17 de setembre, per la qual s'estableixen els programes d'esport escolar de la
Generalitat de Catalunya, per al curs 2021-2022, d'acord amb el Pla Estratègic d'Esport Escolar de Catalunya,
2020-2030, defineix, actualitza i regula entre d'altres programes d'esport escolar, els Jocs Esportius Escolars de
Catalunya, tot concretant-ne els objectius generals, les etapes a les quals s'han d'adequar, les diferents
tipologies d'activitats que poden incloure i les seves característiques, els criteris bàsics de qualitat de les
entitats que els promouen i altres aspectes relatius al seu finançament, desplegament, seguiment i valoració.
L'annex 1 de la Resolució esmentada concreta la definició i les característiques principals dels Jocs Esportius de
Catalunya, tot indicant que les respectives normatives tècniques seran elaborades per la Unió de Consells
Esportius de Catalunya i aprovades pel Consell Català de l'Esport amb el vistiplau de la Comissió de Seguiment
de l'Esport Escolar de Catalunya.
Mitjançant la Resolució PRE/2918/2017, de 18 de desembre, (DOGC núm. 7522, de 22.12.2017) es van
convocar els Jocs Esportius Escolars de Catalunya per al curs 2017-2018 i es va establir la seva normativa
tècnica general, la qual va continuar sent d'aplicació els cursos 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 i també ho
continua sent el present curs 2021-2022.
És voluntat continuar per a aquest curs 2021-2022, en la línia de la Resolució PRE/3149/2020, de 19 de
novembre, per la qual es convoquen els Jocs Esportius Escolars de Catalunya per al curs 2020-2021, i amb la
validació del Protocol d'actuació dels consells esportius de Catalunya per a la COVID-19 que ha actualitzat la
Unió de Consells Esportius de Catalunya a la seva pàgina web.
Per tot això i en ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,

Resolc:

1. Convocar els Jocs Esportius Escolars de Catalunya per al curs 2021-2022 que es desenvolupen d'acord amb
allò establert en la Resolució PRE/2862/2021, de 17 de setembre, per la qual s'estableixen els programes
d'esport escolar de la Generalitat de Catalunya, per al curs 2021-2022, d'acord amb el Pla Estratègic d'Esport
Escolar de Catalunya, 2020-2030, com també d'acord amb el desenvolupament específic previst per aquest
programa d'esport escolar per al curs 2021-2022 en la present Resolució.
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D'acord amb l'apartat 2.1. de l'annex 1 de l'esmentada Resolució, per participar als Jocs Esportius Escolars de
Catalunya, tots els i les esportistes han d'haver tramitat el carnet dels JEEC a través dels consells esportius.

2. L'àmbit local-comarcal-intercomarcal establert en l'apartat 4.1. de l'annex 1 de la Resolució PRE/2862/2021,
es desenvolupa entre els mesos d'octubre de 2021 i juny de 2022, amb actuacions convocades, organitzades i
executades pels consells esportius, en nom i sota supervisió del Consell Català de l'Esport, i amb la coordinació
de la Unió de Consells Esportius de Catalunya.

3. L'àmbit supracomarcal establert en l'apartat 4.2. de l'annex 1 de la Resolució PRE/2862/2021, es
desenvolupa preferentment, pel que fa les fases nacionals (finals i trobades nacionals) durant els mesos de
maig i juny de 2022, amb actuacions, organitzades i convocades amb un mínim de 15 dies d'antelació per la
Unió de Consells Esportius de Catalunya, en nom i sota supervisió del Consell Català de l'Esport.
Vista la situació sanitària, el desenvolupament de les activitats d'àmbit supracomarcal, finals i/o trobades
territorials i nacionals, queda condicionat a la situació sanitària del moment, i se'n pot acordar la suspensió i el
canvi d'activitats, sempre amb el vistiplau del Consell Català de l'Esport.

4. Els anys de naixement corresponents a les diferents categories són els següents:
a) Prebenjamí (cicle inicial d'educació primària - 1r i 2n): nascuts i nascudes els anys 2014 i 2015.
b) Benjamí (cicle mitjà d'educació primària - 3r i 4t): nascuts i nascudes els anys 2012 i 2013.
c) Aleví (cicle superior d'educació primària - 5è i 6è): nascuts i nascudes els anys 2010 i 2011.
d) Infantil (primer cicle d'educació secundària obligatòria - 1r i 2n d'ESO): nascuts i nascudes els anys 2008 i
2009.
e) Cadet (segon cicle d'educació secundària obligatòria - 3r i 4t d'ESO): nascuts i nascudes els anys 2006 i
2007.
f) Juvenil (educació secundària postobligatòria – batxillerat i cicles formatius): nascuts i nascudes els anys
2004 i 2005.

5. La normativa tècnica general que figura en l'annex 1 de la Resolució PRE/2918/2017, de 18 de desembre,
per la qual es convoquen els Jocs Esportius Escolars de Catalunya per al curs 2017-2018 i s'estableix la seva
normativa tècnica general, i les normatives tècniques específiques dels esports i activitats fisicoesportives més
practicats dels JEEC s'apliquen en totes les actuacions dels JEEC i es difondran mitjançant els webs del Consell
Català de l'Esport i de la Unió de Consells Esportius de Catalunya.

6. També cal tenir en compte que, degut a les circumstàncies sanitàries actuals derivades de la pandèmia de la
COVID-19, en totes les actuacions dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya caldrà aplicar el Protocol
d'actuació dels consells esportius de Catalunya per a la COVID-19 actualitzat per la Unió de Consells Esportius
de Catalunya a la seva pàgina web, i validat per la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física, així com
el pla sectorial esportiu específic del Consell Català de l'Esport, i els protocols organitzatius aprovats pel Comitè
de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT, com a mesures per seguir fent front a la crisi sanitària ocasionada
per la COVID-19.

7. Contra aquesta Resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant el
mateix òrgan que l'ha dictada o, directament, davant de la persona titular del Departament de la Presidència,
en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, d'acord amb l'article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Esplugues de Llobregat, 15 de desembre de 2021
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Anna Caula i Paretas
Presidenta del Consell Català de l'Esport

(21.350.026)

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

