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1. Introducció
El document que teniu a les mans recull els criteris de distribució. Aquests criteris són
l’element que s’utilitza per valorar com es reparteix entre els esplais la subvenció que rebem
de la DGJ i que des de fa anys anem revisant i millorant periòdicament. L’objectiu d’aquests
criteris és establir uns criteris comuns i transparents per fer un repartiment que tingui en
compte diversos aspectes de la realitat dels esplais.
La versió que us presentem és el resultat de la revisió dels criteris aprovats a l’Assemblea
general del curs 2015-2016 i que ja eren una revisió dels aprovats a l'Assemblea l'any
2013. Aquests criteris volen ser una actualització que adaptin els criteris a les eines que
tenim per valorar-los, sobretot a l’Era, i que arreglin algunes disfuncions detectades després
de diversos cursos d’aplicació dels criteris aprovats. Volem que els criteris reflecteixin millor
la nostra aposta clara per enfortir el model d'esplai associatiu i voluntari que defensem des
d'Esplac.
Per tal d'adaptar els criteris a aquesta realitat proposem canvis en els criteris de distribució i
una revisió del plantejament general d'aquests. En aquest document trobareu tota la
informació i el detall dels càlculs dels nous criteris per saber com es reparteixen els punts
que determinen la quantia a percebre.

2. Les Distribucions
Els diners de les diferents distribucions que repartim als esplais provenen de diverses
subvencions de la Generalitat de Catalunya. Amb aquestes subvencions rebudes, fem dos
tipus de distribucions:
●

Distribució anual: aquesta distribució unifica les anteriors distribucions de curs i d'estiu
i es finança amb la subvenció rebuda de la Direcció General de Joventut per al
projecte general d'Esplais Catalans.

●

Distribució per la compra de material: aquesta distribució es finança amb la subvenció
de la Generalitat de Catalunya per la Convocatòria de subvencions en l'àmbit social
amb càrrec a l'assignació de l'IRPF.
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3. Distribució anual
Com funciona la distribució anual?
Per tal de promoure la solidaritat i l'ajust a la realitat de cada esplai, establim uns criteris que
garanteixen el repartiment just entre tots els esplais que responen al model d'Esplais
Catalans. En aquest sentit destaquem que com a norma general:
●

Aquests criteris garanteixen que entre les distribucions dels esplais hi haurà una
relació d'entre 1:10 que aplicarem sobre la suma dels imports a distribuir de tots els
esplais. Això es tradueix en el fet que l'esplai que rep la distribució més alta com a
molt multiplicarà per 10 la més baixa.

●

Les distribucions únicament es calcularan en base a la informació que facilita l’esplai a
través de l’Era. S'utilitzaran els canals i espais habituals de relació amb els esplais per
tal de garantir la veracitat de la informació introduïda a l’Era.

●

Els esplais que no responen al model d'Esplac queden exempts de la distribució.
Igualment, també queden fora del càlcul de la distribució les activitats puntuals
remunerades que realitzen els esplais associatius.

●

Per cobrar les liquidacions és condició indispensable aportar factures que justifiquin el
100% de l'import distribuït a cada esplai i fer-ho dins dels terminis establerts.
Aquests terminis i requisits poden variar en funció dels requeriments de la subvenció
que finança aquesta distribució.

●

En el moment de comunicar les distribucions, els esplais rebran un informe sobre com
s'ha calculat la seva distribució i la puntuació atorgada i també els diners totals
distribuïts i la puntuació total dels esplais. D'aquesta manera reforcem la
transparència del procés.

●

L'anomenem “distribució anual” perquè té l'objectiu d'ajudar a la tasca ordinària dels
esplais al llarg del curs i les activitats de vacances: campaments, colònies i rutes.

●

Es fa efectiva mitjançant la “liquidació” (pagament), de la diferència entre l'import a
distribuir i les quotes i/o assegurances (si s'escau) i altres cobraments pendents.

●

S'estableix que la distribució mínima suposi el 35% de la subvenció de la Direcció
General de Joventut per al funcionament ordinari de l’associació que rep Esplac.
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●

En el cas d’esplais inactius1 no entraran en el càlcul de distribució de forma ordinària.
Únicament se’ls tindrà en compte per a la distribució d’una subvenció mínima de
manteniment.

●

Als esplais inactius se’ls facilitarà la possibilitat de fer activitats puntuals quan es
plantegin reiniciar l’activitat. El cost de les seves assegurances i quotes es restarà del
total a distribuir entre els esplais.

●

Es reserva fins a un 2% del total a distribuir per als esplais nous -tant socis de ple
dret com observadors independentment que puguin accedir a la distribució ordinària-.
Aquest 2% es repartirà de forma igualitària entre aquests i no s’haurà de justificar.
S’estableix com a distribució màxima per a cada esplai nou la mitjana aritmètica de
les distribucions del curs anterior.

●

Si la distribució per als esplais nous no arriba al 2% dels diners a distribuir el sobrant
es destinarà a la distribució ordinària.

●

La gestió que es faci del procés de distribució pot variar en funció dels requisits que
es marquin en les subvencions que financen la distribució.

●

En cas que no es tinguin les eines per valorar alguns dels criteris la Gerència i la
Tresoreria de l’associació valoraran quina gestió és més oportuna i podran suspendre
el criteri o el bloc al que pertany temporalment

1

Seran considerats inactius els esplais que durant el curs anterior no han actualitzat les dades a l’Era,
no desenvolupen activitat i/o no responen a través de cap canal de comunicació.
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3.1. Criteris mínims de la distribució anual
Distribució anual: criteris mínims
Aquest bloc de criteris serveix per a mantenir un fons de reserva per a la correcta gestió dels esplais associatius i voluntaris nous i inactius. Les distribucions fruit d’aquests criteris no
s’hauran de justificar.

Ítem

Fórmula

Justificació

Exemple

Quota per a activitats puntuals dels esplais
inactius

(Quota de federació + Quota d’assegurança) x
Nº de participants notificats en activitats
puntuals dels esplais inactius.

Es restarà del total a distribuir entre els
esplais una reserva especial pels esplais
inactius que hagin fet una activitat durant el
curs anterior. Aquesta reserva cobrirà el cost
de l’assegurança i la quota de federació de les
participants que hagin participat en activitats
d’aquestes associacions. El resultat de la
liquidació serà de 0 € en la seva corresponent
liquidació. El màxim que es destinarà a
aquesta distribució serà de 40 persones per
esplai fins a un màxim de 5 esplais.

Si el total a distribuir entre els esplais són
200.000€ es restaran d’aquests les quotes
d’assegurances i de federació dels esplais
inactius que hagin fet alguna activitat. Si fos
un esplai que ha fet una activitat amb 30
monis i participants, amb les quotes actuals,
el total a distribuir finalment seria de
199.715€ (200.000 menys 30*(6€ de la
quota de federació i 3,5€ de la quota de
l’assegurança)

Fons per a esplais nous o que reinicien
activitat

2,00% dels diners a distribuir / Nº d’esplais
nous (fins a un màxim de la mitjana de la
distribució de l’any anterior per cada esplai)

Als esplais nous se’ls oferirà una distribució
que no hauran de justificar i que no estarà
vinculada a cap criteri. Serà d’un 2% de la
distribució total dividida entre el total
d’esplais nous. El màxim d’aquesta distribució
serà de la mitjana de la distribució de l’any
anterior. Aquesta distribució s’oferirà
independentment de que l’esplai pugui
accedir a la distribució ordinària. Si els diners
distribuïts per a aquest concepte no arriben al
2% dels diners de la distribució reservats la
resta es sumarà a la distribució ordinària.
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3.2. Criteris d’activitats i participants de la distribució anual
Aquests criteris quantifiquen, valoren i reconeixen:
●
●
●

Les dimensions i el volum dels esplais.
Qüestions qualitatives del projecte dels esplais i el grau de formació dels equips.
La participació i implicació dels esplais en els espais i activitats de l'associació.

Aquesta distribució s’oferirà a tots els esplais que facin activitat entre l’Assemblea d’un any i el juny següent independentment de si es soci
observador o de ple dret.

Distribució anual: criteris d’activitats i participants

Aquests criteris quantifiquen, valoren i reconeixen:
●
●
●

Les dimensions i el volum dels esplais.
Qüestions qualitatives del projecte dels esplais i el grau de formació dels equips.
La participació i implicació dels esplais en els espais i activitats de l'associació.

Aquesta distribució s’oferirà a tots els esplais que facin activitat entre l’Assemblea d’un any i el juny següent independentment de si es soci observador o de ple dret.
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BLOC 1 Activitat i participants de l’esplai - 40% de la distribució més els imports sobrants de la resta de criteris si no s’han pogut valorar.
Ítem

Fórmula

Justificació

Exemple

Participació en activitat ordinària d’esplai.

Freqüència d’activitat (1 punt esplai setmanal,
0,5 quinzenal o 0,25 mensual) x Nº de setmanes
que té un curs x Nº de monitores i infants de
l’esplai.

Es tindrà en compte la freqüència amb què es fa
activitat d’esplai multiplicada pel nombre de
setmanes que té un curs (entre setembre i juny).
A la vegada, també es reconeix el nombre
d'infants, monitores i monitors inscrites a l’Era
per al curs actual.

Si tenim un esplai amb 100 infants i 20 monis
amb freqüència setmanal:
1x34x(100+20)=4.080 punts

Participació excursions de cap de setmana.

Infants i monis que participen en activitats de
més d’un dia i menys de tres x 2

Es reconeixen les sortides de cap de setmana,
on es pernocti una nit, per nombre de
participants de l'activitat.*
Es consideraran sortides les activitats
introduïdes a l’Era de més d’un dia de durada i
menys de 3.

Si es fan dues excursions anuals suposaria:
(100+100+20+20)*2=480 punts

*Les excursions i sortides d'un dia, sense
pernoctació es consideraran com a activitat
ordinària.
Participació en activitats de
campaments, colònies i rutes.

Es reconeixen les activitats de Campaments,
Dies de CCR x infants i monis

Colònies o Rutes. La durada mínima de l’activitat

participants x (1,5 en cas de

per considerar que és una activitat de CCR i no

campaments i rutes o 1 en cas de

una activitat ordinària serà de 3 dies i 2 nits (es
correspon amb el criteri d'activitat que s’ha de

colònies).

notificar a l’administració). Es tindrà en compte
per al càlcul les CCR i aquelles activitats
internacionals que no hagin rebut cap altra
subvenció.
Es distingirà pel tipus d'activitat: en el cas de
campaments i rutes, es multiplicarà per 1,5. En
el cas de colònies i camp de treball, es
multiplicarà per 1.
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Si el mateix esplai marxa de campaments 10
dies:
10x(100+20)=1200 punts

Criteris de distribució econòmica | Esplais Catalans
BLOC 2: Formació de l'equip de monitores i monitors - 15% de la distribució
Ítem

Fórmula

Justificació

Exemple

Percentatge de monis titulats

Nº de monis titulats / Nº de monis de
l’esplai x 10

Esplai amb 20 monis i 8 titulats:
8/20*10=4 punts

Percentatge de dires titulats.

Nº de dires titulats / Nº de monis de
l’esplai x 20.

La normativa d'activitats de lleure amb
menors de 18 anys regula la necessitat de
tenir les titulacions corresponents, és per
això que es té en compte aquest fet. Es
valoren més els títols de Directora que els
de Monitor ja que és prioritari que els
esplais disposin de titulacions de Directora.
Si una mateixa monitora té les dues
titulacions, se sumaran les puntuacions (i
per tant aquesta monitora sumarà 5 punts
en aquest criteri).

Compliment de les ràtios.

3 punts si es compleixen els
següents requisits:

S'obtindran 3 punts per aquells esplais que
compleixen les ràtios amb els participants i
monis.

En el cas anterior es compleixen les ràtios:
3 punts.

- Que hi hagi un moni major de
18 anys (o que els compleixi
durant el curs actual) per cada
10 infants.

*Validem els criteris 1 i 3 tant a CCR com
durant el curs.

- Que en cas de fer activitats de
més de dues nits i més de 25
infants, hi hagi com a mínim un
carnet de directora.
- Que com a mínim el 40% del mínim de
monis que exigeix el primer criteri tingui el
títol de moni.
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Esplai amb 20 monis i 2 titulats:
2/20*20=2 punts
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BLOC 3: Esplai & Esplac - 15% de la distribució
Ítem

Fórmula

Justificació

Exemple

Participació a l’AGO.

8 punts per participar a l’AGO.

L' AGO és el principal espai de decisió de
l'entitat on hi estan cridats a participar tots
els esplais.
Obtindrà 8 punts l'esplai que ha assistit a
l'AGO (independentment del número de
monis que hi participin).

Un esplai que participi a l’AGO obtindrà 8
punts.

Participació a l’Escola d’Esplac.

1 punt per participar a l’Escola d’Esplac.

Obtindrà 1 punt l'esplai que ha assistit a
l'Escola d'Esplac (independentment del
número de monis que hi participin).

Un esplai que participi a l’Escola d’Esplac
obtindrà 1 punts.

Participació en Grans activitats en relació a
les participants de l’esplai.

Número de participants esplai a grans
activitats d'Esplac / Total
participants esplai convocats a l’activitat x
10.

Es consideren grans activitats l’Esplaiada,
la Monifesta't o les que s’hi puguin
assimilar.
Es valora el percentatge de participants
sobre el total de l'esplai, premiant que hi
participi el nombre més alt possible. És
diferent que hi participin tots els grups que
per exemple només els joves.

Si d’un esplai de 100 infants i 20 monis hi
assisteixen 48 infants i 12 monis
s'obtindran 5 punts
(48+12)/(100+20)*10=5 punts

Participació en Grans activitats en relació a
les participants a l’activitat.

Número de participants esplai a grans
activitats d'Esplac / Total
participants activitat x 100.

Grans activitats: Esplaiada, Monifesta't...
Es valora el total de participants que
l'esplai aporta sobre el total de
participants de la gran activitat.

Si agafem l’exemple anterior, l’esplai que
participa amb 60 persones a l’Esplaiada,
on hi va haver 1800 participants obtindria
3,33 punts.
60/1800*100=3,33

Participació en comissions i grups de
treball.

Nº de reunions del GdT o Comissió N a les
que s’ha assistit / Nº de reunions del GdT o
Comissió N+Nº de reunions del GdT o
Comissió N+1 a les que s’ha assistit / Nº
de reunions del GdT o Comissió N+1...

Es premia la participació en Comissions i
Grups de Treball. Per cada Comissió o Grup
de Treball d’Esplac es pot obtenir un
màxim d’un punt. Aquest punt s’obté
segons el percentatge de reunions a les
que s’ha assistit d’aquest espai.

Un esplai que hagi participat a 4 de 6
reunions d’un grup de treball, a 8 de 9
d’un altre i a 7 de 12 reunions d’una
comissió obtindria 4,47 punts.
(4/6+8/9+7/12)*5=4,47 punts.
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BLOC 4: L'esplai al Sector - 15% de la distribució

Ítem

Fórmula

Justificació

Exemple

Participació en reunions de sector.

Nº de reunions de sector a les que s’ha assistit /
Nº de reunions de sector celebrades x10

Les reunions de sector són el principal espai de
relació i representativitat dels esplais. Es donarà
un punt per cada reunió de sector a la que
s’hagi assistit.

Un esplai que assisteixi a 8 de les 10 reunions
que s’han fet en un sector obtindria 8 punts.
8/10*10=8 punts.

Participació en comissions de sector.

2 punts per participar en alguna comissió del
sector.

Es donaran 2 punts per participar en alguna
comissió de sector. Aquesta puntuació vol tenir
en compte la diversitat territorial i sense premiar
excessivament l’organització del sector en
comissions tenir-la en compte.

Si la CPS valida que un esplai ha participat a
alguna comissió de sector se li atorgaran 2
punts.

Participació en activitats de sector.

(Assistents de l’esplai a l’act. N/Participants
esplai+Assistents de l’esplai a l’act.
N+1/Participants esplai+...)x5

Les activitats de sector són el principal espai de
relació i trobada dels esplais. És per això que es
tindrà en compte com a criteri la participació en
aquests espais.
Es valorarà l'assistència a les activitats que
organitza el sector com trobades, formacions,
celebracions, ponderat pel % d'assistents
respecte el volum total de l'esplai. S'obtindran
com a màxim tants punts com trobades de
sector hi hagi aquell curs (Trobades de monis,
CIM's, Trobades generals,).
Aquest criteri serveix per afavorir la participació
sense tenir en compte el tamany de l’esplai.

Un esplai que hagi participat amb 36 de les
seves 120 participants a la Trobada General de
Sector i amb 18 dels 20 monis a la trobada de
monis obtindria 6 punts.
(36/120+18/20)*5=6 punts.

Participació en l’organització d’activitats de
sector.

Nº d’activitats de sector en que l’esplai ha
participat de
l’organització / Nº d’activitats de sector en que
l’esplai ha participat x5

Es valora que l’esplai participi de l’organització
de les activitats en que participi. Per valorar-ho
es té en compte en quantes de les activitats de
sector en que ha participat l’esplai ha participat
de l’organització. El resultat de la divisió es
multiplica per 5 per donar-li valor.

Si l’esplai apareix com a esplai organitzador de 2
activitat de sector (validat per la CPS) de 4 que
s’han celebrat obtindrà:
2/4*5=2,5 punts.
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BLOC 5: L'esplai al Dia - 7,5% de la distribució
Ítem

Fórmula

Justificació

Exemple

Documentació pedagògica.

1 punt per Ideari + 1 punt per Projecte
educatiu +1 punt per Projecte de curs + 1
punt per memòria de curs + Nº de
Projectes d’activitats CCR / Nº activitats de
CCR + Nº memòries CCR / Nº d’activitats
CCR

En aquest bloc es valora que l’esplai es
doti de les eines necessàries per realitzar
una tasca educativa de qualitat.
En aquest sentit es valora positivament
que l’esplai tingui ideari, projecte educatiu,
projecte de curs i una memòria que la valori
i un projecte per cada activitat que es
realitzi i la seva memòria.
Per cada un d’aquests elements
mencionats que l’esplai tingui es
dóna un punt.
L'Ideari forma part del projecte educatiu
però es considera un
document rellevant per al treball dels
esplais.
Els projectes i memòries de curs i de
vacances només seran acceptats dins dels
terminis establerts.

Un esplai que comparteixi tota la
documentació -Ideari, Projecte educatiu,
Projecte de curs,
Memòria de curs i Projectes de CCR entre
activitats de CCR i
memòria de les CCR entre les dues
activitats de CCR- del que ha fet obtindria
4 punts 1+1+1+2/2=4 punts

Valoració de la documentació.

Valoració dels projectes i memòries de curs
i CCR feta
x 0,5

Si els projectes i memòries són validats
per les tècniques de l'entitat es valorarà
amb un 0,5 punt extra. Es podràn obtenir
com a màxim 3 punts, Equivalents a les
valoracions de PC, PCCR, MC i MCCR (en
el cas de CCR, s'obtindrà un punt si hi ha
projectes i memòries valorades,
independentment del
nombre d'activitats de CCR realitzades).

Un esplai a qui s’hagi valorat els projectes i
memòries positivament obtindria 1,5
punts 0,5+0,5+0,5=1,5 punts
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Aquest bloc està pendent de revisió i d’adaptar l’Era per tal de poder-lo valorar. Queda suspès sine die.
BLOC 6: Atenció a la diversitat - 5% de la distribució. Fins a un màxim de 30€/infant. Si hi ha part de l'import d'aquest criteri que no es
distribueix, se sumarà a l'import del criteri d'Activitat
Ítem

Fórmula

Justificació

Exemple

Presència d’infants amb algun tipus de
diversitat.

- Esplais amb menys del 10%
d’infants d'Atenció a la diversitat:
Número d'Infants d'Atenció a la
diversitat (curs + CCR)

Es reconeix la tasca inclusiva i el treball
amb l’Atenció a la diversitat dels esplais.
Se separen els esplais segons el %
d’infants d'Atenció a la diversitat per evitar
desajustos.
Als esplais que treballen exclusivament
amb infants d'Atenció a la diversitat, se'ls
atorga una puntuació concreta estàndard
no vinculada al nombre d’infants, i que
s'estableix a posteriori de calcular el
nombre de punts obtinguts per als esplais
que no
treballen exclusivament amb infants
d'Atenció a la diversitat i sumar-li tres
punts.

Si un infant té 3 de 100 infants amb alguna
necessitat d’atenció específica tindrà 3
punts.
3/100= 3%
3%<10% i per tant es té un punt per
infant.

- Esplais amb més del 10% d’infants
d'Atenció a la diversitat:
Màxim de punts obtinguts en el
cas anterior (1) + 3
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Si l’esplai té 14 dels 100 infants amb
alguna necessitat d’atenció específica
obtindrà 13 punts.
14/100=14%
màxim de punts en el cas anterior, 10
punts.
I com que 14%>10% obté 3 punts més.
Total 10+3=13 punts.
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BLOC 7: L'esplai a la Xarxa - 2,5% de la distribució. Fins a un màxim de (#esplais x 4). Si hi ha part de l'import d'aquest criteri que no es
distribueix, se sumarà a l'import del criteri d'Activitat.
Ítem

Fórmula

Justificació

Exemple

Web de l’esplai

1 punt per tenir un web de
l’esplai actualitzat. Tenir web de l'esplai
actualitzada x 1

Es valorarà que l'esplai tingui web i que
durant el curs n'hagi actualitzat el
contingut.

1 punt si hi ha activitat recorrent durant
l’any que es valora al web que l’esplai té
entrat a l’Era.

Xarxes socials de l’esplai

Un punt per tenir compte de l'Esplai a
alguna Xarxa Social: Facebook, Twitter,
Youtube, Instagram, Flickair, Altres… x 1

Es valorarà que l'esplai tingui canals de
xarxes socials i que durant el curs n'hagi
actualitzat el contingut.

1 punt si hi ha activitat recorrent durant
l’any que es valora a les xarxes socials que
l’esplai té entrades a l’Era.

Participació en activitats del territori

Participar i Organitzar d’activitats obertes
al Territori (Poble, Barri, Ciutat) x 1

Es valorarà que l'esplai tingui presència a
les activitats del seu territori (Festa Major,
Festes Infantils, Trobades d’entitats…).
Aquesta valoració la farà la CPS a partir
de la informació que l’esplai faci constar al
seu projecte de curs.

1 punt si la CPS ha valorat positivament
que l’esplai participa d’organitzar activitats
obertes al territori.

Participació en xarxes i associacions del
territori

Tenir presència a la vida associativa del
Territori (Poble, Barri, Ciutat) x 1

Es valorarà que l'esplai participi en la vida
associativa del Territori, ja sigui formant
part d’una coordinadora, com tenint
relacions amb altres entitats i
l’administració local.
Aquesta valoració la farà la CPS a partir de
la informació que l’esplai faci constar al seu
projecte de curs.

1 punt si la CPS referent de l’esplai valora
positivament que l’esplai té presència a al
vida associativa del territori.
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4. Distribució per la compra de material
L'import a distribuir prové d'una subvenció del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad. Concretament del projecte “Barrios”, del qual es destinen 11.000€ (o el que es
determini en cada moment) de la subvenció a distribucions econòmiques als esplais amb
l'objectiu d'ajudar als esplais a disposar de material per a l'activitat ordinària del curs.
Aquesta distribució es fa efectiva mitjançant la “Distribució de xecs o targetes de compra” a
finals d'any.
Per al càlcul es farà servir el % de distribució que ha obtingut cada esplai en la distribució de
curs respecte el total, i se li aplicarà el mateix % de l'import total a distribuir per a la compra
de material.
Els xecs o targetes de compra s'han de gastar en el termini de validesa indicat en cada
convocatòria.

5. Pagament de quotes i serveis associatius
Pel fet d'estar associats a Esplac una quota per infant i moni que ha participat a l’esplai. A
més, els esplais que ho sol·licitin, podran tramitar l'assegurança d'accidents i de
responsabilitat civil del seu esplai mitjançant Esplais catalans.
Aquestes quotes i d'altres que puguin sorgir es restaran de la distribució a percebre, en el
moment de la liquidació.

6. Exemple de Càlcul pràctic de les distribucions als esplais
Es parteix de la subvenció de la Direcció General de Joventut per al projecte general d'Esplais
Catalans, de la que es destina el 35% a distribucions. Suposem, per a l'exemple, que el 35%
són 200.000€ (és merament un exemple).
D'aquesta quantitat, es resta el fons de reserva per a esplais inactius. Després es resten els
diners per

a esplais nous o que reinicien activitat, fins a un màxim del 2% dels diners

restants. Suposem que en total aquesta reserva suma 4.000€. Quedarien així 196.000€ per
repartir entre la resta dels esplais.
De la quantitat restant es divideix en els percentatges següents:
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Grups de Criteris

Pes relatiu (€ segons exemple)

Activitats

40,00% + Import sobrant d'Atenció a la diversitat i
Xarxes (89.200 €)

Formació de l'equip de monitores

15,00% (29.400 €)

Esplai & Esplac

15,00% (29.400 €)

L'esplai al Sector

15,00% (29.400 €)

L'esplai al dia

7,50% (14.700 €)

L'Esplai i l'Atenció a la diversitat

5,00% fins un màxim de 30€/infant (2.850 €)

L'esplai a la Xarxa

2,50% (fins màx. d'Import disponible xarxa /
esplais actius * 4)) (1.050 €)

(Núm

Es calcula el número de punts que obté cada esplai per a cadascun dels grups de criteris. Per
exemple, l'esplai X obté 1.500 punts en l'apartat d'Activitats, 17,5 punts en l'apartat de
formació, 11 punts en l'apartat Esplai & Esplac, 20 punts en l'apartat Esplai & Sector, 4 punts
en l'apartat d'Atenció a la diversitat i 2 punts en l'apartat d'Esplai al dia.
Se sumen els punts obtinguts per a cadascun dels esplais per a cada grup de criteri. Seguint
l'exemple de sumen els 1.500 punts en l'apartat d'Activtats obtinguts per l'esplai X, més els
1.800 punts en l'apartat d'Activitats obtinguts per l'esplai Y, més els 2.100 punts en l'apartat
d'Activitats obtinguts per l'esplai Z,... això es fa per a cadascun dels apartats.
Es divideix la quantitat assignada a cadascun dels grups de criteris entre els punts totals
assignats per aquell grup de criteris. S'obté el preu que correspon per a cada punt assignat a
cada criteri. Seguint l'exemple i suposant que entre tots els esplais s'han obtingut 197.829,5
punts en l'apartat d'Activitats, tenint en compte que l'assignació a aquest apartat són 89.200
€, doncs dividim 89.200/ 197.829,5 = 0,45€/punt. Així per aquest apartat l'esplai X obtindria
1.500 punts x 0,45 €/punt = 675 €. Aquest procés s'ha de fer per a cadascun dels apartats.
Per saber què correspon a cada esplai sumem el resultat que s'ha obtingut de cadascun dels
apartats. Per l'esplai X suposem que en total ha obtingut 1.300 €.
A partir de la distribució que li pertoca a l'esplai X el que fem és restar la part corresponent a
quotes i assegurança (9,2 €/ infant i moni en total). Aquest esplai comptem que té 55 infants
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i 10 monis, per tant dels 1.300 € de la distribució se li han de restar 598 € que fan que la
liquidació que li pertoqui sigui de 702 €.
Per saber què li correspon de la subvenció de material, el que es fa és dividir 1.300 € entre
196.000 € que s'han distribuït en total. Això dóna el 0,66%. Donat que a la subvenció del
material corresponen 11.000 € a aquest esplai li correspondrà el 0,95% d'aquesta quantitat,
és a dir 72,6 € en concepte de material.
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