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INTRODUCCIÓ 
 
Segons la normativa (article 10 de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport 
de les Illes Balears, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en 
l’exercici de les seves competències, convocar i regular els programes de 

promoció esportiva d’àmbit balear que es duran a terme amb la col·laboració 
dels consells insulars, com també les fases finals de les competicions que 
incloguin els programes esmentats; i l’article 2 del Decret 38/2015, de 22 de 
maig, pel qual es regula l’activitat esportiva en edat escolar, pel que fa a 
l’organització, planificació, la programació i la col·laboració administrativa, a 
l’efecte de garantir-ne un correcte desenvolupament), la Direcció General 
d’Esports i Joventut, amb la col·laboració dels consells insulars, els 
ajuntaments i les federacions i les entitats esportives, aprova aquestes normes 

generals conforme a les quals s’han de desenvolupar les finals d’Esport en Edat 
Escolar de les Illes Balears. 
 
 
1. ESPORTS I CATEGORIES PARTICIPANTS 
 
Seran, per a cada any, els determinats per la convocatòria oficial de les finals 
de les Illes Balears de l’Esport per a l’Edat Escolar aprovades per resolució del 

director general d’Esports i Joventut. 
 
El programa de competició de l’Esport per a l’Edat Escolar proposat per la 
Comissió Tècnica Permanent (CTP EEE) i aprovat per la Direcció General 
d’Esports i Joventut (DGE i J), establirà els criteris per determinar la inclusió o 
l’exclusió de diferents modalitats esportives a les finals de l’Esport per a l’Edat 
Escolar de les Illes Balears. 
 

 
2. PARTICIPANTS, EDATS I COMPOSICIÓ NUMÈRICA DE LES EXPEDICIONS 
 
Tots els consells insulars podran participar en les modalitats esportives i 
categories programades. Inicialment es disputarà una fase insular a cada illa i 
posteriorment es podrà participar a la final de les Illes Balears. És obligatori 
participar a la fase insular si es vol accedir a la fase final. 
 

En els esports programats, les representacions dels consells insulars les 
formaran els esportistes que hi participin amb llicència federada a la 
temporada en curs i que s’ajustin als reglaments tècnics de cadascun d’aquests 
esports. 
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La inscripció d’esportistes i de tècnics per part dels consells insulars a aquestes 
finals implica que els primers accepten totes les normes d’organització i de 
convivència impulsades des de la CTP EEE i aprovades per la DGE i J. 
 
La convocatòria anual de les finals de l’Esport per a l’Edat Escolar de les Illes 
Balears determinarà les edats dels participants per esports i per categories. 

 
2.1 PREVISIONS ESPECÍFIQUES PER ALS ESPORTS D’EQUIP 
 
El nombre màxim de participants per equip a les finals d’Esport per a l’Edat 
Escolar de les Illes Balears serà el que es determini en la convocatòria anual 
acordada a la CTP EEE i aprovada per la DGE i J. 
 
2.2 NOMBRE D’EQUIPS PER ESPORT I CATEGORIA. LA DOBLE 

REPRESENTACIÓ INSULAR 
 
Cada expedició (Eivissa, Formentera, Menorca i Mallorca) té dret a inscriure un 
equip a cadascuna de les categories de competició dels esports d’equip. 
L’equip campió de la fase insular és el que pot accedir a la fase final de les Illes 
Balears. Les quatre illes han de tenir un programa de competició insular que 
garanteixi la uniformitat de competició a totes les illes. 
 

Les federacions han d’explicitar i de proposar a la CTP EEE el sistema de 
classificació dels equips i dels esportistes de les diferents expedicions insulars 
que participen a les finals. 

Si no hi ha lliga insular, el criteri de participació (cas de l’handbol, el voleibol 
etc.) d’una illa a una final és el següent: el 2016 ha de tenir un equip com a 
mínim en competició (inscrit a la federació el mes de setembre). Per  
participar-hi el 2017, seran necessaris dos equips, i el 2018 tres equips o més. 
Aquesta és la proposta aprovada per la CTPEEE el 6 d’octubre de 2015. 

La competició autonòmica només és possible si hi ha dues o més illes 
participants. 

 
El format de competició variarà segons la inscripció de les diferents 
expedicions. Es poden donar els casos següents:  
 
a) Si només una expedició/illa disposa d’equips a una categoria concreta, no 

es farà final de les Illes Balears. 

b) Si només dues de les quatre expedicions/illes disposen d’equips a una 
categoria concreta es jugarà una final a doble partit, excepte si a alguna 
expedició/illa li correspon la doble representació. 
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c) Si totes quatre expedicions disposen com a mínim d’un equip a una 
categoria concreta, es jugarà una final de quatre equips amb un sistema de 
lliga a una volta, excepte si alguna expedició li correspon la doble 
representació. 

 
DOBLE REPRESENTACIÓ: en els casos b i c, es preveu la possibilitat que una 

expedició/illa tengui doble representació amb el dret a la inscripció d’un segon 
equip sempre que el total d’equips de les Illes Balears sigui igual o superior a 
deu. En aquests casos, una expedició tendrà dret a doble representació si té, 
com a mínim, tres equips més que la segona expedició amb més equips,  
excepte en els casos que s’hagi acordat una altra participació. Per determinar 
la doble representació, en el moment de comptabilitzar el nombre total 
d’equips de les Illes Balears així com el nombre d'equips de cada expedició, 
s’ha de tenir en compte cada categoria d’edat i de sexe per separat. 

 
Ràtio d’esportistes acompanyants o membres de les delegacions insulars. El 
número de persones que són oficialment inscrites i que per tant viatgen amb la 
delegació d’un consell insular són: 
 
Esports individuals 

 1 a 8 esportistes 1 tècnic esportiu (excepte vela, ciclisme i tir amb arc, 
per causa del  desplaçament de material esportiu amb 

vehicles) 

 9 a 16 esportistes 2 tècnics  

 17 a 24 
esportistes 

3 tècnics 

     
A partir d’aquestes xifres, per cada 8 esportistes o fracció 1 tècnic més. 
 
Esports col·lectius, dos tècnics per equip. 
 
3. ELS CONSELLS I ELS CAPS D’EXPEDICIÓ INSULAR 

 
Si les finals no tenen lloc a Mallorca, el consell insular de l’illa que és seu es 
compromet a donar suport a la DGEiJ en: 
  

 Interlocució amb els ajuntaments per qualsevol tema relacionat amb la 
competició. 

 Proposta i reserva d’instal·lacions i d’horaris de competició, segons el 
programa esportiu. 

 Recepció i control de trofeus i medalles, pancartes o similars per a la 
comunicació, aigua per als esportistes. 
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 Suport en el muntatge de qualsevol material. 

 Retorn de tots els materials sobrants o custodia d’aquests, segons les 
necessitats. 

 Disponibilitat, al 100%, d’un treballador expert en l’organització de 
competicions esportives durant els dies que duri la competició i suport en 
qualsevol àmbit, segons les necessitats de la DGEiJ. 

 Qualsevol altre que pugui sorgir per al correcte desenvolupament d’una 
final del programa de competició d’esport en edat escolar. 

 

Per a cada fase final, tant d'un esport com quan s'agrupin diversos esports, 
cada consell insular ha de designar un o una cap d’expedició, preferentment 
entre el seu personal; en aquest sentit, abans de la primera competició cada 
consell insular ha d’enviar un escrit a la DGE i J en què informarà sobre quins 
seran els cap de delegació presents a cada final per a l’any en qüestió. 
  
Els caps d’expedició nomenats pels consells insulars formen part de 
l’organització de la final, les seves competències estaran centrades bàsicament 

en l’expedició des que surt de la seva illa fins que hi retorna el darrer membre; 
els caps d’expedició han d’arribar amb els primers equips o esportistes i partir 
amb els últims. 
 
Les funcions del cap d’expedició són les següents: 
 

 Col·laborar amb la direcció de l’organització en els àmbits inclosos a la 
programació. 

 Intervenir, a iniciativa pròpia, quan sorgeixi qualsevol contingència o 
urgència que així ho aconselli. 

 Informar immediatament sobre les contingències o les urgències que 
sorgeixin a les persones que formen la direcció de l’organització de la DGEiJ 
i a la resta dels membres organitzadors; en aquest sentit, ha de llegir la 
programació lliurada des de l’organització de la final i informar de 
qualsevol aspecte que afecti al funcionament normal de la final. 

 Controlar i supervisar la competició, el pla de viatges, l’allotjament i el 
transport intern dels esportistes de la seva illa. En cas de necessitat, tindrà a 
la resta de membres de l’organització i delegats d’altres consells insulars a 
la seva disposició. És molt important la comunicació de qualsevol 
incidència o problemàtica. 

 
El cap d’expedició és el nexe d’unió i actuarà com a interlocutor vàlid entre la 
direcció de l’organització i la delegació del consell insular, davant qualsevol 
aspecte organitzatiu que pugui sorgir: queixes per allotjament, manutenció i 
comportament de la seva delegació en els hotels, desplaçaments amb autocar, 
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presentació de reclamacions per incidències que puguin succeir en el 
procediment d’inscripcions, i canalitzar qualsevol sol·licitud que es vulgui fer. 
Així mateix, l’organització l’ha d’informar de les reclamacions que hi pugui 
haver en matèria de competició, encara que aquestes estiguin elaborades i 
argumentades pel personal tècnic de la seva delegació. 
Si escau, el cap d’expedició ha de representar el seu consell insular als actes 

institucionals i protocol·laris que s’organitzin i en les reunions a les quals se’l 
convoqui. 
 
El cap d’expedició ha d’informar sobre qualsevol incidència que hagi sorgit i ha 
de fer l’avaluació de la final incorporant-hi qualsevol proposta de millora per a 
edicions posteriors. La DGEiJ lliurarà un document unificat d’avaluació a tots 
els consells insulars. 
 

En cas d’accident de qualsevol membre de la seva expedició, ha de coordinar la 
incidència, informar-ne al responsable de la DGEiJ i seguir el protocol descrit a 
les programacions. 
 
És obligació dels responsables de cada delegació fer extensives les normes de 
convivència als membres de l’equip tècnic i als esportistes que formen part de 
la seva expedició. També, si ho consideren oportú, als pares i als 
acompanyants dels esportistes que es desplacin amb l’expedició en cas que 

aquests ho sol·licitin. 
 
4. DELEGATS FEDERATIUS 
 
Les federacions esportives participants han de designar un delegat, que serà el 
responsable de la coordinació federativa amb la Direcció General d’Esports i 
Joventut i els consells insulars en el transcurs de la competició. El delegat 
federatiu forma part del Comitè Tècnic. 

 
5. ENTRENADORS I DELEGATS 
 
El nombre d’entrenadors i de delegats per a cada modalitat esportiva ha de ser 
el que es fixa en aquesta normativa i, en qualsevol cas, el que determini la 
convocatòria de les finals d’Esport per a l’Edat Escolar de les Illes Balears. 
 
A més de les funcions tècniques que els puguin correspondre, són responsables 

de garantir el comportament correcte dels esportistes al seu càrrec durant el 
transcurs de l’expedició a la final i com a membres de l’expedició insular de 
qualsevol àmbit requerit pel cap d’expedició insular, principalment els 
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relacionats amb el comportament dels esportistes tant a l’estància als 
allotjaments com en els desplaçaments. 
 
6. DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETICIONS 
 
El sistema de competició per a tots els esports del programa és en una fase 

final directa, d’acord amb les dates i les seus establertes a la convocatòria de 
les finals d’Esport per a l’Edat Escolar de les Illes Balears. 
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7. INSCRIPCIÓ A LA COMPETICIÓ 
 
Els consells insulars han d’inscriure tots els seus esportistes, equips i tècnics en 
les dates i terminis que s’estableixin. (Normalment, 20 dies abans de l’inici dels 
viatges a la final s’han d’haver fet les inscripcions; les expedicions que no 

viatgen tenen de termini fins a 10 dies abans de la competició).  
 
Una vegada exhaurits el terminis d’inscripció per a cada esport, en cas de voler 
fer alguna modificació, aquesta s’ha d’argumentar per escrit a la Direcció 
General d’Esports i Joventut, que és la competent per autoritzar i dur a terme el 
canvi a l’aplicació i d’informar als implicats. 
 
És responsabilitat dels consells insulars comprovar, verificar o certificar que 

totes les persones inscrites s’ajusten a aquesta normativa i estan en possessió 
de la documentació acreditativa que els permet inscriure’s a les finals d’EEE de 
les Illes Balears. (carta amb firma d’autorització dels pares, certificat negatiu 
de delites de naturalesa sexual dels majors que acompanyen als menors i fitxes 
xls amb fotocòpies del DNI de tots els membres de l’expedició oficial) 
 
8. ORGANITZACIÓ DE LES COMPETICIONS 
 

En cadascuna de les illes seus de les finals, l’organització correspon a la 
Direcció General d’Esports i Joventut, amb la col·laboració dels consells 
insulars i de les federacions autonòmiques corresponents i/o entitats 
esportives, i té la missió de vetllar pel compliment de les obligacions contretes 
per les parts implicades, com també de fer totes les gestions organitzatives i 
tècniques per al bon desenvolupament de la programació de la final. Les 
federacions són les competents per organitzar una competició oficial i tenen 
l’obligació de comunicar-ho, si és del seu interès, a la DGE i J dins la seva 

programació anual. 
  
Els membres de les delegacions o de les expedicions insulars han de seguir la 
programació del viatge i de la competició establerts pels organitzadors. 
 
Qualsevol proposta de modificació de les normes aquí recollides per part 
d’una delegació insular, ha de ser analitzada per la Direcció General d’Esports i 
Joventut. En aquest sentit, s’ha de prendre la decisió que es consideri més 

adient segons les circumstàncies concretes, sempre sota criteris que estiguin en 
consonància amb les característiques i els valors d’una competició en edat 
escolar. 
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9. COMITÈ TÈCNIC 
 
El Comitè Tècnic està format pel delegat federatiu responsable de cada 
modalitat esportiva que es desenvolupi en cada campionat, un membre de 
l’organització designat per la Direcció General d’Esports i Joventut i el cap de 
delegació designat pel consell insular de l’illa on es desenvolupi  la competició. 

 
El Comitè Tècnic pot dictar resolucions sobre les infraccions de les normes de 
convivència que es produeixin fora de la competició, no incloses en l’àmbit de 
la disciplina esportiva, és a dir, les que no afectin a les regles del joc o de la 
competició o a les normes generals esportives, i poden arribar a dictar 
l’expulsió de la competició.  
 
10. COMITÈ DE COMPETICIÓ 

 
En tots els campionats convocats per la Direcció General d’Esports i Joventut 
s’ha de nomenar un comitè de competició específic per a cada competició, que 
és el competent en matèria de disciplina esportiva, infracció de les regles del 
joc o de la competició i de les normes generals esportives.  
 
Ha de regir-se, en primer lloc, per la convocatòria oficial i per les normes 
generals d’organització i desenvolupament de les finals de l’EEE de les Illes 

Balears i, en segon lloc, per les normatives tècniques de cada federació, 
elaborades específicament per a aquestes competicions i aprovades per la 
Direcció General d’Esports i Joventut supletòriament; finalment, s’ha de regir 
per les normes reglamentàries sancionadores de cada modalitat esportiva que 
es practiqui. 
 
Aquest comitè de competició l’ha de nomenar la federació esportiva 
corresponent. En el cas que la federació no nomeni cap comitè de competició 

per a aquest campionat, les funcions del comitè les desenvoluparà el Comitè 
Tècnic del campionat amb el delegat federatiu corresponent. 
 
Les al·legacions a les actes arbitrals poden presentar-les directament els 
delegats, fins una hora després d’haver finalitzat el partit o la prova en qüestió, 
i s’han d’adreçar al Comitè de Competició, el qual ha de resoldre en primera 
instància. 
  

Les incidències s’han de resoldre el mateix dia de la competició o, com a molt 
tard, dues hores abans de començar la jornada següent de l’esport i/o equip en 
litigi.  
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Les comunicacions de les resolucions del Comitè de Competició s’han de fer 
arribar als implicats per qualsevol mitjà que estableixi el mateix Comitè. No 
obstant això, els delegats sempre tenen la responsabilitat d’assabentar-se dels 
canvis, les sancions o les incidències que afectin la programació prevista.  
 
 

11. NORMATIVA DE VIATGES I CONVIVÈNCIA 
 
Els membres de les delegacions esportives dels consells insulars que participen 
en una final d’esport en edat escolar són: 
 

 el cap de delegació insular,  

 els i les esportistes,  

 els tècnics esportius: entrenadors, delegats i d’altres de suport (ciclisme, tir 
amb arc, etc.). 

  

Tots estan sota la responsabilitat del cap de delegació insular i han de seguir 
les normes recollides per l’organització i/o les que indiqui el cap de delegació 
insular. 
 
Els esportistes, per viatjar i participar en la competició escolar, atès que són 
menors d’edat, necessiten l’autorització corresponent dels seus pares o tutors 
legals. Aquests, abans de la inscripció han de signar un document de 
conformitat amb les normes organitzatives aquí recollides; també han 
d’informar sobre qualsevol altre tema que considerin oportú per a la custòdia 

i/o la seguretat dels seus fills o filles. 
  
Els pares o tutors legals han de comunicar a la DGE i J qualsevol circumstància 
que pugui alterar aquesta normativa o condicionar la seva participació com 
esportista classificat a la final. 

 
La DGE i J es fa càrrec dels serveis en els hotels en règim de pensió completa 
durant les finals i en les dates fixades per l’organització. En els serveis que s’hi 

ofereixen s’inclou l’aigua per beure durant els dinars. La resta de serveis són 
considerats extres i són per compte dels participants. 
 
Es demana a tots els participants que respectin les normes esportives i de 
convivència. Els caps de delegació insular són responsables de transmetre la 
normativa a tota l’expedició. Els tècnics esportius tant si són delegats com si 
són entrenadors dels esportistes participants en aquestes finals són els 
responsables de vetllar pel bon comportament individual dels esportistes a 

càrrec seu. 
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Les sortides dels hotels de residència fora de l’horari establert són 
responsabilitat dels delegats i dels entrenadors, que les han d’autoritzar 
expressament.  
 
En qualsevol cas, l’hora límit de retorn als hotels és a les 23.00 h, per garantir 

el repòs suficient que l’activitat esportiva requereix.  
Es demana el màxim respecte al temps de descans dels esportistes i de la resta 
de residents a l’hotel en general. 
 
La responsabilitat de l’ús inadequat de les instal·lacions residencials, les 

esportives, o dels mitjans de transport, recau en els delegats i entrenadors dels 

equips o esportistes causants dels danys. 

 

Per respectar els valors que suposa una competició d’escolars, els i les 

esportistes que participin a les finals han de facilitar una convivència 

harmoniosa i respectuosa entre tots els membres. Formaran un grup de viatge, 

d’un o diversos esports amb els seus tècnics, romandran a les habitacions que 

els assigni l’organització i utilitzaran els serveis posats al seu abast. 

 

Qualsevol desperfecte de tipus vandàlic serà facturat a qui l’hagi causat de 

manera immediata. D’aquests fets s’informarà als seus pares o tutors legals. 

 

El comitè organitzador té la potestat d’aplicar les sancions disciplinàries 

convenients als entrenadors, als esportistes i a qualsevol persona vinculada 

amb aquests i amb les expedicions que incompleixen les normes esmentades. 

 

Cap persona que no formi part de la delegació esportiva pot utilitzar els serveis 

d’autocar. Només en casos especials la DGE i J pot autoritzar un pare o 

representant legal (ex.: cas de malaltia d’un o d’una esportista) a utilitzar 

alguns serveis. 

Qualsevol transgressió d’aquestes normes serà degudament sancionada per 
part del Comitè Tècnic de les finals de l’EEE. A més, qualsevol comportament 
extra esportiu de caràcter lleu, greu o molt greu estarà subjecte a les 
penalitzacions establertes en la legislació civil o penal vigent al nostre país. 

 
12. PROTOCOL EN CAS D’ACCIDENT 
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 No pot iniciar-se cap competició sense el corresponent servei sanitari 
preventiu.  

 

 En cas d’accident o de lesió, el personal sanitari contractat per la DGEiJ i 
present a la instal·lació esportiva és el que ha de fer l’avaluació del dany i el 
que ha de determinar si escau el trasllat o no a un hospital o a una clínica. 

 

 Si s’ha de traslladar un o una esportista a un hospital o a una clínica, ha 
d’anar sempre acompanyat d’un tècnic de l’equip (entrenador o delegat), o 
del cap de delegació del consell corresponent. Ho ha de fer amb 
l’ambulància contractada, seguint les prescripcions del personal sanitari. 
També ha d’avisar a la companyia d’assegurances per tal de que el servei 
quedi cobert i registrat. 

 

 Per continuar amb la competició hi ha d’haver assistència sanitària. No pot 
continuar la competició sense un servei sanitari; per tant, s’ha d’avisar 
l’empresa contractada d’aquesta circumstància i confirmar que ho recull el 

seu protocol intern. També s’ha d’avisar la federació i aquesta al seu 
delegat federatiu. 

 

 En les programacions de cada final hi figuren els centres mèdics als quals 
podran ser traslladats els esportistes i el telèfon d’atenció d’emergències de 
la companyia asseguradora. 

 

 S’ha de comentar al conductor de l’ambulància si té clar on ha de portar 
l’accidentat, millor enviar la programació de la final a l’empresa que ens 
dona el servei sanitari. Tot i així deixar-ho ben clar al conductor abans de 

sortir de la instal·lació esportiva. 
 

 La persona que es traslladi a l’hospital amb l’esportista accidentat ha 
d’informar des del primer moment al responsable de la competició de la 
DGEiJ i fer-ne un seguiment acurat. El responsable de la DGEiJ i el cap 
delegació del consell han de coordinar les actuacions de comunicació amb 
la família i fer tot el necessari per atendre la situació. 

 

 És responsabilitat de cada cap de delegació del consell que tots els 
participants tinguin el document que asseguri la cobertura dels riscs 

derivats de la pràctica esportiva en la final. 
 


