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1.- Introducció 
Aquesta normativa tècnica ha estat elaborada per la Unió de Consells Esportius de Catalunya 
(UCEC), d’acord amb l’apartat 7 de les Directrius dels JEEC que consten en l’annex de la 
Resolució PRE/2272/2011, de 29 de setembre, per la qual es desenvolupen els programes de 
l’esport escolar a Catalunya, per tal de complementar les esmentades Directrius dels JEEC i de 
concretar els aspectes específics del Bàsquet. 
 
2.- Condicions de participació als JEEC 
Podran participar els equips femenins, masculins, mixtes i el personal tècnic inscrits als JEEC 
(Directrius dels JEEC punt 6) i que compleixin els requisits següents: 
 
a) Tots/es els/les esportistes i personal tècnic hauran de tramitar el carnet de participant en 

els Jocs Esportius Escolars de Catalunya (Directrius dels JEEC punt 6). 
 
b) Número d’esportistes: 
 

Totes les categories 
- Màxim inscrits a l’acta: 12 jugadors/es 
- Mínim inscrits a l’acta: 7 jugadors/es 
- Màxim en pista: 5 jugadors/es 
- Mínim en pista: 5 jugadors/es 
- Suspensió del partit: 4 jugadors/es 
- Màxim federats/des i repetidors/es (1 any): cadascun dels 2 col·lectius ha de ser 

inferior al 50% dels inscrits a l’acta, i també la suma d’ambdós 
 
c) Als/a les jugadors/es s’hi afegirà el personal tècnic (com a mínim 1 entrenador/a i com a 

màxim 1 entrenador/a i 1 delegat/a). 
És obligatori que com a mínim un membre del personal tècnic sigui major d’edat. 
Les vacants d’esportistes no poden ser ocupades per personal tècnic. 
Les vacants de personal tècnic no poden ser ocupades per esportistes. 
 

d) Categories: 
 

PREBENJAMÍ 
Cicle Inicial d’Educació Primària 

Nascuts/des 
2006 – 2007 

BENJAMÍ 
Cicle Mitjà d’Educació Primària 

Nascuts/des 
2004 - 2005 

ALEVÍ 
Cicle Superior d’Educació Primària 

Nascuts/des 
2002 – 2003 

INFANTIL 
Primer Cicle d’Educació Secundària Obligatòria  

Nascuts/des 
2000 - 2001 

CADET 
Segon Cicle d’Educació Secundària Obligatòria  

Nascuts/des 
1998 – 1999 

JUVENIL 
Educació Secundària postobligatòria 

Nascuts/des 
1996 - 1997 
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Tots/es els/les esportistes participaran a la categoria que els correspon per any de naixement 
(Directrius dels JEEC punt 4.8), amb les excepcions següents: 

 
 En el cas d’esportistes que vulguin participar en la categoria immediatament superior, 

caldrà el document d’autorització de la família (Directrius dels JEEC punt 4.8). 
 

 En el cas dels centres educatius, AEE i AMPA es permetrà la participació d’aquells 
alumnes que hagin repetit un sol curs, sempre i quan en aquell centre no hi hagi equip 
de la categoria que els correspon (Directrius dels JEEC punt 4.8), amb les limitacions 
establertes en l’apartat 2.b) d’aquesta normativa tècnica. 

 
 En el cas d’esportistes amb patologies especials que vulguin participar en categories 

inferiors a la que els hi correspon, caldrà el document d’autorització, un certificat 
mèdic, i el corresponent certificat de disminució (Directrius dels JEEC punt 4.8). 

 
3.- Aspectes tècnics 
 
a) Sistema de competició 
El sistema de competició, lliga o eliminatòria, es determinarà en funció del nombre definitiu 
d’equips participants i vindrà definit pel comitè organitzador corresponent. 
 
Si es porta a terme una lliga, la classificació final s’establirà segons els resultats obtinguts per 
cadascun dels equips implicats, a raó de dos punts per partit guanyat i un punt per partit 
perdut. 
 
Si es porta a terme una eliminatòria, passarà a la següent fase l’equip que guanyi el partit. 
 
Cap partit pot quedar empatat. Si es dóna aquesta circumstància es portaran a terme tantes 
pròrrogues de 5 minuts com faci falta.  
 
b) Sistema de desempat (lliga) 
Si al finalitzar la lliga resultés un empat entre dos equips, es resoldrà aplicant els següents 
sistemes de desempat per llur ordre i caràcter excloent: 
- per la diferència de punts (cistelles) a favor i en contra dels partits jugats entre ells.  
- per la diferència més gran de punts (cistelles) a favor tenint en compte però tots els altres 

resultats obtinguts en el decurs de la competició. 
- l’equip que hagi anotat més punts (cistelles). 
 
Si al finalitzar la lliga resultés un empat entre més de dos equips, es resoldrà aplicant els 
següents sistemes de desempat per llur ordre i caràcter excloent: 
- per la millor puntuació de la que correspongui a cadascun dels equips segons els resultats 

obtinguts entre ells, com si els altres no hi haguessin participat. 
- per la diferència més gran de punts (cistelles) a favor i en contra, considerant només els 

partits jugats entre ells. 
- per la diferència més gran de punts (cistelles) obtinguts i rebuts, considerant tots els 

partits del campionat. 
- l’equip que hagi anotat més punts (cistelles). 
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c) Quadre resum reglament 
 

TOTES LES CATEGORIES 
Aspecte tècnic Requeriments i observacions 

Durada del partit 4 x 10’ 
Durada descansos 2’ + 5’ + 2’ 
Canvi de camp Els equips canviaran de camp entre el 2n i el 3r període. 

Alineació 

Categories prebenjamí, benjamí, aleví, infantil i cadet: tots/es els/les 
jugadors/es hauran de jugar un mínim d’1 període i un màxim de 3 
complets i seguits de joc.  
Categoria juvenil: tots/es els/les jugadors/es hauran de jugar un mínim d’1 
període complet i seguit de joc. Sense màxim. 

Substitucions 
No es concediran substitucions en els 3 primers períodes, excepte per lesió 
o desqualificació. En el 4t període es podran concedir substitucions sempre 
que no s’infringeixi la norma d’alineació. 

Puntuació 
Tanteig arrossegat. 
En les categories prebenjamí, benjamí i aleví a l’inici de cada període el 
marcador es posarà a 0. 

Temps morts 
1 minut per part (un pel primer i segon període i un altre pel tercer i quart 
període) i equip no acumulables, més 1 temps mort per cada període extra. 

Tirs lliures 
Es penalitzaran amb tirs lliures totes les faltes comeses a partir de la 4a 
falta en cadascun dels quatre períodes (és a dir, a la cinquena falta hi ha tir 
lliure). 

  
 

PREBENJAMÍ, BENJAMÍ i ALEVÍ 
Aspecte tècnic Requeriments i observacions 

Terreny de joc 

25,60 metres x 15 metres 
S’accepten també les següents mides: 
- 24 x 14 
- 22 x 13 
- 20 x 12 

Cistella Diàmetre: 45 cm. Alçada: 260 cm. 

Pilota 
La pilota de joc serà esfèrica amb una superfície externa de cuir, 
goma o material sintètic i tindrà una circumferència entre 68 i 73 
cm i el pes oscil·larà entre 450 i 500 gr. 

Aturada del rellotge  

El rellotge només s’aturarà en els següents casos: 
- Al finalitzar el període. 
- Temps morts. 
- Cinquena falta o desqualificant del/de la jugador/a. 
- Indicació de l’àrbitre. 
- Quan té lloc una infracció de les regles de joc o quan la pilota 
surt de banda si prèviament s’havia sol·licitat temps mort. 
- Falta amb tirs lliures. 

Regla dels 8 segons No s’aplica. 

Cistella de 3 punts 
Si el llançament es fa des de fora de la zona de 3’’ i es finalitza 
sense trepitjar dins de la zona de 3’’. 

Regla d’antipassivitat 
No s’aplicaran els 24 segons. 
L’àrbitre farà de manera visible un compte de 10 segons 
davant d’una situació de renúncia a fer bàsquet. 

Defensa No està permesa la defensa en zona en el mig camp defensiu. 
Lluita per retenció de pilota Possessió de pilota per l’equip defensor. 
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INFANTIL, CADET i JUVENIL 
Aspecte tècnic Requeriments i observacions 

Terreny de joc 

28 metres x 15 metres 
S’accepten també les següents mides: 
- 26 x 14 
- 24 x 13 

Cistella Diàmetre: 45 cm. Alçada: 305 cm 
Femení Masculí 

Pilota 
Intermèdia Gran 

Passivitat 
Categoria infantil: davant una renúncia expressa de fer bàsquet, 
l’àrbitre farà de manera visible un compte enrere de 10 segons. 
Categories cadet i juvenil: s’aplicarà la norma dels 24 segons. 

Aturada del rellotge els 
últims 2 minuts del darrer 
període i períodes extres 

Norma FIBA. 

Regla dels 8 segons Norma FIBA. 
Cistella de 3 punts Norma FIBA. 
Defensa il·legal Està permesa la defensa en zona en el mig camp defensiu. 

Salt entre dos 
Tan sols hi haurà salts inicials al començar cada període. Cada cop 
que durant el partit es produeixi una retenció de pilota s’aplicarà la 
norma de l’alternança. 

 
4.- Classificacions i guardons 
a) Per a les categories benjamí, aleví, infantil, cadet i juvenil l’organització, en la mesura del 
possible, lliurarà un guardó als tres primers equips classificats en cada categoria i gènere, i un 
diploma acreditatiu de la participació a tots/es els/les esportistes. 
 
b) Per a la categoria prebenjamí es podran donar a conèixer els resultats i també d’altres 
aspectes que fomentin els valors educatius, sense confeccionar cap classificació i, en la mesura 
del possible, es lliurarà un diploma acreditatiu de la participació a tots/es els/les esportistes. 
 
5.- Àmbit supracomarcal 
Les trobades i/o competicions es convocaran sempre que sigui possible dur a terme l’activitat i 
es respectin les condicions establertes en les Directrius dels Jocs Esportius Escolars de 
Catalunya (Directrius dels JEEC punt 5). 
 
5.1. Condicions de participació específiques 
Haver participat tots/es els/les components de l’equip en l’àmbit local/comarcal/intercomarcal 
dels JEEC en la mateix disciplina esportiva i representant a la mateixa entitat, i estar tots/es 
els/les components de l’equip en possessió del carnet dels JEEC. 
 
5.2. Inscripció 
Per participar a les activitats supracomarcals s’haurà de formalitzar la inscripció i el pagament 
seguint els procediments establerts i dins els terminis fixats pel Comitè Organitzador 
corresponent. 
 
6.- Aspectes jurídics i esportius  
El Comitè Organitzador Comarcal/Territorial/Nacional podrà modificar discrecionalment aquesta 
Normativa Tècnica pel propi bé dels participants i del desenvolupament de les activitats dels 
JEEC, i serà el responsable de decidir sobre les qüestions organitzatives o de competició que 
no estiguin contemplades en aquesta Normativa Tècnica, aplicant les Directrius dels JEEC i les 
Normes de Competició i Disciplina Esportiva dels JEEC. 


