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PROTOCOL D’ AJORNAMENT I SUSPENSIÓ DE PARTITS 
 

Durant la temporada poden sorgir diferents inconvenients als equips dels Jocs 
Esportius Escolars participants que no permetin respectar estrictament el 
calendari inicial. En aquestes situacions, es poden sol·licitar ajornaments de 
partits i jugar-los en horaris o dates diferents als estipulats inicialment, amb 
prèvia confirmació per AMBDUES entitats/ajuntaments implicats/des i amb 
l’aprovació final del Consell Esportiu i del municipi que actuï com a local en el 
partit afectat. En cap cas serà vàlida la comunicació de l’ajornament via 
telefònica entre entitats. Per tal de regular la situació dels ajornaments de 
partits, establim el següent protocol: 

 
1. Notificació d’ajornament: 

 
a. Què és? Comunicació unilateral de l’Ajuntament local de modificació 

d’horari de seu d’un partit de la seva població. 
b. Com funciona? L’Ajuntament de l’equip local fa una comunicació a 

través de la gestió online d’ajornaments del playoff d’una 
modificació horària o de seu abans del divendres de la setmana 
anterior a les 12 hores. 
L’Ajuntament de l’equip visitant rep aquesta comunicació via web 
(playoff) i via e-mail (no pot ser rebutjada) i es modifica 
automàticament al calendari. Paral·lelament, caldrà informar a les 
entitats del canvi. 

 
2. Sol·licitud d’ajornament: 

 

a. Què és? Petició de modificació horària, de seu o de data per part 
d’un Ajuntament a un altre per arribar a un acord de jugar un partit. 

b. Com funciona? Quan l’Ajuntament de l’equip local o visitant fan 
arribar una sol·licitud de modificació de seu, d’horari o de data a 
l’altre Ajuntament via web a través de la gestió d’ajornaments del 
playoff, posterior al divendres a les 12 hores. Aquest procés genera 
una comunicació via web i e-mail entre les tres parts implicades 
(Ajuntament local, visitant i Consell Esportiu) per tal d’informar-ne. 
Es recomana però una comunicació telefònica prèvia per evitar 
malentesos i agilitzar la gestió. 
Posteriorment, l’entitat o centre que rep la sol·licitud d’ajornament, 
confirmarà o rebutjarà la petició a través del seu Ajuntament a 
playoff. Si és una acceptació, es modificarà automàticament al 
calendari i s’haurà d’informar als equips i/o entitats. Si es rebutja es 
poden fer posteriors sol·licituds per part de qualsevol dels dos 
Ajuntaments fins a arribar a un acord. L’únic requisit és fer-ho dintre 
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del període màxim per enviar una sol·licitud que serà dimecres a les 
12 hores. 

c. Ajornaments fora de termini. Tots els ajornaments que es 
comuniquin fora del termini establert (dimecres a les 12h) seran 
tractats pel Comitè de Competició segons marca la Normativa de 
Disciplina Esportiva del curs 2018-2019 (Sanció 4.2.2). Els 
ajornaments fora de termini que es comuniquin el dia previ al partit 
repercutiran en la pèrdua del partit i en una sanció econòmica de 
12€ (Sanció 4.2.3). Si el motiu de l’ajornament és la falta de 
jugadors, l’equip no infractor podrà decidir si vol disputar un amistós 
barrejant els equips. Si fos el cas, no hi hauria sanció econòmica. 

 
3. Suspensió: 

 
a. Què és? Informació a posteriori d’un partit que no s’ha pogut 

disputar per causes de força major (climatològiques, actituds 
antiespotives, etc.). 

b. Com funciona? L’Ajuntament sol·licita tramitar l’ajornament en data 
posterior al partit segons el protocol establert. En aquest cas, no es 
preveuen les limitacions temporals per fer un ajornament i es 
disposa fins a 15 dies per establir la nova data del partit . Si no 
s’estableix data passats 15 dies, el Comitè de Competició serà qui 
resolgui el partit. 
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