
PUNTS nombre total
A.1. Es puntuarà amb 0,15 punts per esportista individual resident o escolaritzat a Esplugues de Ll. màxim
de 175 esportistes 0,15

A.2. Es puntuarà amb 0,20 punts per esportista individual femení residenta o escolaritzat a Esplugues de
llobregat. 0,2

A.3. Es puntuarà amb 0,25 punts per esportista individual femení residenta o escolaritzat amb
discapacitat física, psíquica o sensorial. 0,25

A.4. Nombre d'equips esportius i grups d'esportistes d'esports individuals d'entre 8 i 17 anys >90 %
empadronats a Esplugues de Ll..

A.4.1  Esports col.lectius 0,50 punts per equip 0,5
A.4.2  Esports individuals 0,50 punts per cada 12 esportistes de la mateixa categoría. 0,5

b.1. Nombre de tècnics/ques amb titulació superior reglada (LCAFE, AAFE – cicle de grau superior,
especialistes grau superior-nivell 3 i MEF. 1 punt. 1

b.2. Nombre de tècnics/ques amb titulació de grau mitjà reglada (CAFEM –cicle grau mitjà, tècnic/ca
especialista grau mig – nivel 2).  0,75 punts. 0,75

b.3. Nombre de tècnics/ques amb titulació básica reglada (tècnic/ca especialista – nivel 1) 0,50 punts. 0,5

b.4. Assistència del tècnic/ca en accions formatives organitzades per l’Ajuntament i/o el Consell esportiu
del Baix Llobregat. 0,25 punts per acció formativa. 0,25

CONTRACTACIÓ DELS 
QUADRES TÈCNICS

Serà requisit  que els 
tècnics/ques, esportistes i/o 

directius estiguin empadronats 
o escolaritzats a Esplugues de Ll.

Nombre de tècnics/ques esportius majors de 18 anys amb contracte laboral o en règim de voluntariat , 
per una temporada esportiva mínima i per a la realització de tasques esportives d’esport escolar – esport 

base 1 punt / contracte-voluntariat.

1

d.1. Promoure valors positius per l’esport, promoure el joc net i de bones practiques. Fins a 5 punts 5

d.2. Activitats per al foment de la integració i per a la prevenció del risc d’exclusió.Fints a 5 punts 5

d.3. L'entitat participa i assisteix als Consells esportius municipals. 0,10 punts 0,1

d.4. L'entitat col.labora activament en l'organització de les activitats esportives organitzades pel 
Servei d'esports (Cursa Solidària, Festa de les Rodes, Festa del Joc i l'esport, etc …) 0,05 punts per 
cada participació. 0,05
d.5 Que les Juntes Directives i/o els òrgans de direcció o administracció incorporin dones 1

d.6 Que l'entitt dugui a terme accions de foment d'igualt de gènere (Plans d'Igualtat i/o altres accions 1

DIMENSIÓ Programes de foment d'activitats fisico esportives estables, de temporada, curs o any natural que tenen com a destinataris als nens 
/es i jovent d'entre 3 i 17 anys. Activitats orientades a col.laborar en la seva formació integral, adequant-se a les seves 

característiques.

FOMENT DE L'ESPORT ESCOLAR

PARTICIPACIÓ

FORMACIÓ QUADRES 
TÈCNICS

Es puntuarà la formació dels 
tècnics/ques implicats en el 

projecte durant l’actual 
temporada registrats al Registre 

Oficial de Professionals de 
l’Esport de Catalunya :

Serà requisit  que els 
tècnics/ques, esportistes i/o 

directius estiguin empadronats 
o escolaritzats a Esplugues de Ll.

DIMENSIÓ SOCIO 
EDUCATIVA



PUNTS nombre total
A.1. Es puntuarà amb 0,15 punts per participant de la darrera edició (cal acreditar-ho) 0,15

A.2. Nombre d'entitats del municipi implicades en l'organització 0,50 punts per entitat 0,5

A.3. Qualitat dels equips participants

A.3.1. Nombre d'equips participants inscrits en competicions comarcals/provincials, 0,25 punts per equip 0,25

A.3.2. Nombre d'equips participants inscrits en competicions nacional, 0,5 punts per equip 0,5

A.3.3. Nombre d'equips participants inscrits en competicions estatals, 0,75 punts per equip 0,75

b.1. Nombre de tècnics/ques amb titulació superior reglada (LCAFE, AAFE – cicle de grau superior,
especialistes grau superior-nivell 3 i MEF. 1 punt. 1

b.2. Nombre de tècnics/ques amb titulació de grau mitjà reglada (CAFEM –cicle grau mitjà, tècnic/ca
especialista grau mig – nivel 2).  0,75 punts. 0,75

b.3. Nombre de tècnics/ques amb titulació básica reglada (tècnic/ca especialista – nivel 1) 0,50 punts. 0,5

b.4. Assistència del tècnic/ca en accions formatives organitzades per l’Ajuntament i/o el Consell esportiu
del Baix Llobregat. 0,25 punts per acció formativa. 0,25

CONTRACTACIÓ DELS 
QUADRES TÈCNICS

Serà requisit  que els 
tècnics/ques, esportistes i/o 

directius estiguin empadronats 
o escolaritzats a Esplugues de 

Ll.

Nombre de tècnics/ques esportius majors de 18 anys amb contracte laboral o en règim de voluntariat , 
per una temporada esportiva mínima i per a la realització de tasques organitzatives de l'esdeveniment  1 

punt / contracte-voluntariat.

1

d.1. Promoure valors positius per l’esport, promoure el joc net i de bones practiques. Fins a 5 
punts 5

d.2. Activitats per al foment de la integració i per a la prevenció del risc d’exclusió.Fints a 5 punts 5

d.3. L'entitat participa i assisteix als Consells esportius municipals. 0,10 punts 0,1

d.4. L'entitat col.labora activament en l'organització de les activitats esportives organitzades pel 
Servei d'esports (Cursa Solidària, Festa de les Rodes, Festa del Joc i l'esport, etc …) 0,05 punts per 
cada participació. 0,05

d.5 Proposta innovadora. Es valorarà fins a 1 punt l'originalitat del projecte i el fet de no ser una 
proposta ja consolidada a la ciutat. 1
d.6 Que les Juntes Directives i/o els òrgans de direcció o administracció incorporin dones 1
d.7. Que l'entitt dugui a terme accions de foment d'igualt de gènere (Plans d'Igualtat i/o altres 
accions 1
d.8 Que l'entitat participi en actes vinculats al Dia Internacional de les dones i al Dia internacional 
contra la violència envers les dones 1

ACCESSIBILITAT
e.1. Es puntuarà fins a 2 punts si el projecte te previst la implantació de mitjans per a la 
plena accessibilitat de les persones amb discapacitat. 2

Nivell d'autofinançament dels projectes

 f.1. Es puntuarà amb 0,75 punts si el pencentatge esta entre el 0 i el 25 % . 0,75

f.2. Es puntuarà amb 1,5 punts si el percentatge esta entre el 25,1 % i el 50 % 1,5

f.3. Es puntuarà amb 2,25 punts si el percentatge esta entre el 51 % i el 80 % 2,25

f.4. Es punturà emba 3 punts si el percentatge esta entre el 81 i el 100 % 3

FOMENT DE L'ORGANITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES PUNTUALS D'ESPECIAL INTERÈS PER LA CIUTAT

Activitats i esdeveniments esportius puntuals que fomentin la pràctica esportiva ACTIVA I SALUDABLE de la ciutadania i que potenciin la imatge de 
CIUTAT FÍSICAMENT ACTIVA.

PARTICIPACIÓ

Serà requisit  que els 
tècnics/ques, esportistes i/o 

directius estiguin empadronats 
o escolaritzats a Esplugues de 

Ll.

FORMACIÓ QUADRES 
TÈCNICS

Es puntuarà la formació dels 
tècnics/ques implicats en el 

projecte durant l’actual 
temporada registrats al 

Registre Oficial de 
Professionals de l’Esport de 

Catalunya :

DIMENSIÓ SOCIO 
EDUCATIVA

ECONOMIA

DIMENSIÓ



PUNTS Nombre total
A.1. Es puntuarà amb 0,15 punts per esportista individual resident o escolaritzat a Esplugues de Ll. 0,15

A.2. Es puntuarà amb 0,20 punts per esportista individual femení residenta o escolaritzat a Esplugues de
llobregat. 0,2

A.3. Es puntuarà amb 0,25 punts per esportista individual femení residenta o escolaritzat amb discapacitat física,
psíquica o sensorial. 0,25

A.4. Nombre d'equips esportius i grups d'esportistes d'esports individuals d'entre 8 i 17 anys >90 % empadronats
a Esplugues de Ll..

A.4.1  Esports col.lectius 0,50 punts per equip 0,5
A.4.2  Esports individuals 0,50 punts per cada 12 esportistes de la mateixa categoría. 0,5

A.5. Nivell competitiu dels equips

a.5.1. L'equip participa en competicions Comarcals / provincials 0,25 punts per equip 0,25
a.5.2. L'equip participa en competicions Nacionals (Catalunya) 0,50 punts per equip 0,5
a.5.3. L'equip participa en competicions Estatals (Espanya) 0,75 punts per equip 0,75

b.1. Nombre de tècnics/ques amb titulació superior reglada (LCAFE, AAFE – cicle de grau superior, especialistes
grau superior-nivell 3 i MEF. 1 punt. 1

b.2. Nombre de tècnics/ques amb titulació de grau mitjà reglada (CAFEM –cicle grau mitjà, tècnic/ca especialista
grau mig – nivel 2.  0,75 punts. 0,75

b.3. Nombre de tècnics/ques amb titulació básica reglada (tècnic/ca especialista – nivel 1. 0,50 punts. 0,5

b.4. Assistència del tècnic/ca en accions formatives organitzades per l’Ajuntament i/o el Consell esportiu del Baix
Llobregat. 0,25 punts per acció formativa. 0,25

CONTRACTACIÓ DELS 
QUADRES TÈCNICS

Serà requisit  que els 
tècnics/ques, esportistes i/o 

directius estiguin empadronats 
o escolaritzats a Esplugues de 

Ll.

C. Nombre de tècnics/ques esportius majors de 18 anys amb contracte laboral o en règim de voluntariat , per una
temporada esportiva mínima i per a la realització de tasques esportives d’esport escolar – esport base 1 punt /
contracte-voluntariat.

1

d.1. Promoure valors positius per l’esport, promoure el joc net i de bones practiques. Fins a 5 punts 5

d.2. Activitats per al foment de la integració i per a la prevenció del risc d’exclusió.Fints a 5 punts 5

d.3. L'entitat participa i assisteix als Consells esportius municipals. 0,10 punts 0,1

d.4. L'entitat col.labora activament en l'organització de les activitats esportives organitzades pel Servei 
d'esports (Cursa Solidària, Festa de les Rodes, Festa del Joc i l'esport, etc …) 0,05 punts per cada participació. 0,05
d.5 Que les Juntes Directives i/o els òrgans de direcció o administracció incorporin dones 1

d.6 Que l'entitt dugui a terme accions de foment d'igualt de gènere (Plans d'Igualtat i/o altres accions 1
d.7 Que l'entitat participi en actes vinculats al Dia Internacional de les dones i al Dia internacional contra la 
violència envers les dones 1

0

PARTICIPACIÓ

Serà requisit  que els 
tècnics/ques, esportistes i/o 

directius estiguin empadronats 
o escolaritzats a Esplugues de 

Ll.

DIMENSIÓ SOCIO 
EDUCATIVA

Programes de forment d'activitats esportives regulars, inscrites a la Federació de la modalitat esportiva. La valoració dels criteris serà de les 
dades esportives de la temporada actual que tenen com a destinataris/es als esportistes de 8 anys en endavant. Categories : benjamí, aleví, 

infantil, cadet, júnior/juvenil i/o sènior/absolut.

DIMENSIÓ

PROMOCIÓ DE L'ESPORT FEDERAT

FORMACIÓ QUADRES 
TÈCNICS

Es puntuarà la formació dels 
tècnics/ques implicats en el 

projecte durant l’actual 
temporada registrats al Registre 

Oficial de Professionals de 
l’Esport de Catalunya :
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