
 

   

  
  

 

 
INSCRIPCIONS PROGRAMES ESPORT ESCOLAR 2019-2020  
 
Quotes d’inscripció que donen dret a participar als diferents programes d’Esport Escolar 
coordinats pel Consell Esportiu del Baix Llobregat:  
 
 

Programa dels JEEC (activitats esportives amb competició)  
 
o Esportistes de 0 a 18 anys (nascuts fins l’any 2000 inclòs, i repetidors): 14,22€  

o Tècnics, tutors de joc, delegats i tutors de grada*: 14,22€  
 
* Els tutors de grada són els únics agents que poden tramitar el seu dret de participació sense 
cap cost ni assegurança d’accidents.  
 
 
 
 
 

Programa del PCEE (activitats esportives sense competició):  
 
o Esportistes de 0 a 18 anys (nascuts fins l’any 2000 inclòs, i repetidors): 7,11€  

o Coordinadors, Dinamitzadors, Monitors i membres de la junta de les AEE: 14,22€  
 
Aspectes a tenir en compte a l’hora de realitzar la inscripció a aquests dos programes:  

 
- No és permetrà la participació de cap esportista, tècnic, delegat o tutor de joc a les 
competicions escolars, sense inscripció.  

 

- Els dies de competició serà obligatori presentar les fitxes de tots als participants, en 
format digital (a través d’un smartphone o tablet) o impreses amb el format del carnet 
establert.  

 

- La quota d’inscripció dels esportistes, tècnics, tutors de joc i delegats dels programes 
de JEEC i PCEE inclou una assegurança d’accidents a càrrec del Consell Esportiu.  

 

- El procediment per donar d’alta als participants serà a través del programa PLAYOFF, 
detallant com a mínim el nom, cognoms, sexe, data naixement, document d’identitat 
(DNI, passaport o CatSalut), fotografia, correu electrònic i tipus de llicència de 
cadascun dels participants. En cas que algun participant no disposi d’alguna de les 
dades que es demanen, s’hauran d’incloure les del pare, mare o tutor legal.  

 

- La pòlissa d’accidents del programa del PCEE inclou totes aquelles activitats i 
modalitats esportives que no suposin competició.  

 

- L’assegurança té validesa des de l’ 1 de setembre de 2019 al 31 d’agost de 2020.  
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Aquesta llicència permet a l’esportista competir a qualsevol de les disciplines esportives que ofereix 
el Consell Esportiu de Baix Llobregat sense cap recàrrec al preu de la llicència. 

 



 

   

 
 
 
 
 
Així mateix, us informem que el Consell Esportiu del Baix Llobregat manté per aquest curs les 
dues línies d’ajut obertes per afavorir l’accessibilitat a la pràctica esportiva dels infants i joves 
amb majors dificultats socioeconòmiques de la comarca: 
 

1. Per una banda, el fons de contingència social de 20.000 € per tal d’atendre el cost de 
la quota d’inscripció d’aquells infants i joves del Pla Català d’Esport a l’Escola que més 
ho necessitin, prèvia sol·licitud i valoració del professor d’Educació física i del Consell 
Esportiu.  
 

2. Per una altra, el pla d’ajuda del programa de JJEE, que contempla la subvenció del 50% 
de la quota d’inscripció a aquells esportistes amb majors dificultats socioeconòmiques. 
El Consell Esportiu destinarà el 0,5 € de cada inscripció dels esportistes d’aquest 
programa a aquest pla d’ajuda per tal de garantir la seva viabilitat. 

 


