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El document que teniu a les mans és el resultat d’un treball en el marc del Gran Comitè per
establir uns criteris de distribució per a les activitats dels sectors geogràfics que responguin
més a les línies de treball de l’associació i no només a aspectes vinculats al nombre de
persones que participen en cada sector.

Els nous criteris aborden dues dimensions diferents:

● Distribució quotes d’associació: cada esplai abona una quota anual per estar
associat a Esplais Catalans, aquesta quota varia en funció del nombre de participants
de l’esplai (infants i monis). Així cada esplai abona la quota resultant de multiplicar 6€
pel nombre d’infants, monitores i monitors que tingui l’esplai. El 50% d’aquest import
es destina al pressupost d’activitats del sector. El que els criteris establiran és com és
aquest repartiment entre els pressupostos de sector.

● Distribució de les subvencions i convenis: diversos ajuntaments del país ofereixen
subvencions per a les activitats que duem a terme com a Esplais Catalans. El debat
aquí és determinar quin percentatge d’aquestes subvencions s’ha de destinar a les
activitats pròpiament dites i per tant incorporar-les al pressupost del sector, i quines
s’han de destinar al funcionament general de l’associació i a les seves despeses
estructurals.

Creiem important en aquesta introducció fer menció a que els pressupostos dels
sectors aborden únicament les activitats que com a sector es desenvolupen però no
inclouen totes les despeses indirectes que aquestes activitats generen a l’associació.
Recordar que una activitat implica hores tècniques, desplaçament, ús d’espais,... que
s’assumeix des del pressupost general de l’associació.

1. Antecedents

Fins a dia d’avui el pressupost d’activitats dels sectors geogràfics ve determinat pels
ingressos següent:

Quotes de participació de les activitats: cada sector estableix unes quotes per a les diferents
activitats que es duen a terme (DUDI, Trobada Monis, Trobada Infants,...).
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Aquestes quotes es destinen al 100% a les activitats de sector per les quals han estat
establertes.

● Quotes de participació a Esplais Catalans: el 50% de les quotes que abonen als
esplais per formar part d’Esplac. Els criteris han de determinar el repartiment d’aquest
50% entre els diferents pressupostos d’activitats de sector.

● Subvencions a les activitats: des de la Secretaria Tècnica es treballa des de fa anys
per obtenir subvencions en l’àmbit municipal. Les subvencions que s’aconsegueixen
es destinen al 50% al pressupost del sector. Els nous criteris modifiquen aquest
percentatge.

● Subvencions de suport estructural als sectors: des d’Esplac s’intenta obtenir
finançament estructural per al funcionament de l’associació més enllà de les activitats
que es desenvolupen. En aquest sentit ja fa anys es va aconseguir tenir un conveni
amb l’Ajuntament de Barcelona que es manté al llarg dels anys independentment de
les activitats que es duen a terme. Així, es destina un 6% d’aquest conveni al
pressupost del Sector Barcelona, reservant-se la resta per a suport estructural. Els
nous criteris modifiquen aquest percentatge.

2. Les distribucions entre els pressupostos de les activitats

dels sectors

La distribució és l’import que prové de les quotes d’associació que paguen els esplais per
cadascun dels seus membres (infants i monis). El que els següents criteris miren de
determinar és com es distribueixen entre els esplais les quotes d’associació que van
destinades a les activitats dels sectors.

Alhora, els criteris també determinen a què es destinen les subvencions vinculades a
activitats i aquelles de caràcter estructural. En aquest cas s’estableix què es destina a les
activitats concretes i quina part reverteix sobre l’estructura d’Esplais Catalans i el seu
funcionament general.

Esplais Catalans - Esplac | www.esplac.cat | @esplaiscatalans

3

https://goo.gl/maps/cZ9Hn848wLWZ2dut9
http://www.esplac.cat
http://www.instagram.com/esplaiscatalans


Criteris de distribució als sectors geogràfics | Esplais Catalans

3. Criteris de distribució de les quotes d’associació

Els següents criteris són els que s’utilitzaran per repartir els diners obtinguts de les quotes
d’associació dels esplais entre les activitats dels sectors. La part a repartir és el 50% de la
quota d’associació. Aquest import es repartirà segons els següents percentatges i àmbits:

● Criteris Mínims: 30%
● Volum d’activitat del sector: 30%
● Implicació EGS: 10%
● Participació dels esplais al sector: 20%
● Gestió responsables de recursos: 10 %

Cada apartat compte amb una sèrie de criteris que atorguen un determinat número de punts
a cada sector. Quan es tinguin la totalitat de punts obtinguts en cada apartat (suma dels
obtinguts per cada Sector en aquell apartat), es dividirà l’import d’aquest apartat (50%
quotes associació x % de l’apartat) entre els punts totals de l’apartat. Així s’obté el valor
econòmic de cada punt, multiplicant-ho pels punts que tingui cada sector s’obtenen els
imports a rebre.

A continuació els diferents criteris, amb la fórmula de càlcul i la seva justificació.

Criteris mínims (30%)

Fórmula Justificació

1 punt x participant del Sector Es garanteix a tots els Sectors un
pressupost mínim vinculat al nombre de
persones que formen el sector (monis i
infants)

Volum d’activitats del Sector (30%)

Ítem Fórmula Justificació

Nombre d’activitats 5 punts per cada activitat
que es realitzi
Les activitats subjectes de
rebre punts  són: trobada de

Les necessitats
econòmiques dels sectors
vindran determinades en

Esplais Catalans - Esplac | www.esplac.cat | @esplaiscatalans

4

https://goo.gl/maps/cZ9Hn848wLWZ2dut9
http://www.esplac.cat
http://www.instagram.com/esplaiscatalans


Criteris de distribució als sectors geogràfics | Esplais Catalans

monis, trobades  d’infants,
20N, jornades formatives

gran mesura pel  volum
d’activitat del sector.

Participants a les
activitats

0,5 punts per cada
participant de l’activitat

El nombre de persones
participants a les  activitats
determinarà de forma
rellevant  les necessitats
econòmiques del sector.

Impacte de les activitats 2 punts per cada activitat
que es realitzi en el marc
d’un poble o ciutat
1 punt per cada activitat que
es realitzi  en un medi aïllat
(casa de colònies,...)

Un dels objectius d’Esplais
Catalans i  impulsar el
reconeixement social dels
esplais, en aquest sentit les
activitats de  sector són una
bona manera de donar-nos a
conèixer al territori.

Xarxes en les activitats 1 punt per cada entitat que
col·labori en l’activitat (altres
esplais o agrupaments,
associacions especialitzades,
casals de  joves,...)

Des d’Esplais Catalans
defensem el treball en
xarxa, així es valora teixir
aliances amb d’altres
entitats que tenen un
objecte social que pot
complementar les nostres
activitats.

Impliació de l’EGS (10%)

Ítem Fórmula Justificació

Participació al GC 3 x EGS participant x %
d’EGS participant al GC
La suma dels punts
obtinguts a cada  GC fan el
total de l’apartat. La
puntuació màxima és 12
punts.

El GC és l’òrgan de decisió
més important  entre
assemblees i és
imprescindible que la
totalitat dels EGS hi
participin

Participació a les CT 1 x EGS participant És un espai de treball i de
traspàs  d’informació
important.
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Participació a l’AGO
d’Esplac

6 x EGS participant x %
d’EGS  participant a l’AGO

El GC és l’òrgan encarregat
d’organitzar  l’AGO i de
presentar la documentació,
és  imprescindible la seva
assistència com a  direcció
de l’associació.

Participació a les grans
activitats

2 x EGS participant com a
organització a cada activitats
(Monifesta’t, Esplaiada)

Esplac duem a terme grans
activitats on cal que la
direcció s’impliqui i lideri.

Participació a les  activitats
de l’associació

1 x EGS participant
(Escola d’Esplac, actes Som
Esplai i  altres)

Són activitats importants de
l’associació on es valora que
l’EGS participi.

Interlocució associativa i
política

1 x reunió amb associació o
Administració Pública del
territori feta  per l’EGS

Correspon a l’EGS
representar el sector  davant
d’altres associacions i de les
AAPP  del territori per
defensar el model d’esplai,
buscar finançament,...

Difusió 1 x tenir alguna xarxa social
de difusió  d'informació
activa del sector + 1 x  cada
article publicat al Som
Esplai per  l'EGS + 1 x cada
impacte positiu del  sector
en mitjans de comunicació

Volem ser coneguts i
reconeguts així que  és
important que com a sector
ens
responsabilitzem de
difondre les activitats i la
tasca que duem a terme.

Reunions de Sector 2 x cada EGS present a la
reunió de  sector x % EGS
presents a la reunió

Les reunions de sector són
els principals  espais de
participació del sector i els
EGS  com a responsables
del seu funcionament  és
imprescindible que hi
assisteixin.

AGO Sector 5 x cada EGS present a la
reunió de  sector x % EGS
presents a la reunió

L’AGO del Sector és l’espai
de decisió  més import de
l’any i l’EGS, responsable  de
liderar el sector és bàsic que
hi
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assisteixi.

Comissions de Sector 1 x EGS participant en
comissions/GT/... del Sector
En aquest apartat no es
podran sumar  més de 5
punts.

Sovint els sectors creen
comissions o grups de
treball per facilitar
l’organització  d’activitats del
sector o treballar temes
específics. Es valora la
participació de  l’EGS en
aquests espais.

Visites als esplais 2 x visita realitzada + 5 x %
esplais  dels sector visitats

L’atenció personalitzada és
un dels pilars  de
l’associació, així es valora
molt que  l’EGS conegui els
esplais i s’hi reuneixi.  Es
valoraran igual les visites
del curs que  les d’activitats
d’estiu o primavera.

Participació dels esplais del Sector (20%)

Ítem Fórmula Justificació

Participació a les
reunions de sector

5 x % mitjà d’esplais a les
reunions de  sector

Un sector globalment més
implicat i  participatiu
mereix obtenir més
pressupost. Les reunions
són el principal espai de
treball i trobada dels
esplais.

Participació a l’AGO del
sector

2 x % d’esplais a l’AGO del
Sector

L’AGO del Sector és l’espai
de decisió  més important
de l’any, on s’aprova el pla
de treball i el pressupost del
sector

Participació a les
activitats dels sectors

% de participants a les
activitats del  sector respecte
el total

Es valora els sectors que
participen més a  les pròpies
activitats territorials.
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Assoliment del PdT del
Sector

% d’accions assolides del
PdT del  Sector

Es premia l’execució de la
totalitat del Pla  de Treball
del Sector.

Gestió responsable de recursos (10%)

Ítem Fórmula Justificació

Compliment carta de  gestió
responsable de  recursos

30 punts – 5 punts per cada
cop que se  salti

És important respectar uns
criteris  ètics i responsables
a l’hora de  gestionar els
recursos.

Relació Pressupost –
Execució pressupostària

10 punts d’inici i 2 punts
menys per cada activitat que
estava al Pressupost i que no
s’ha  executat.

El PdT equival al
Pressupost igual  que la
Memòria d’activitats equival
al Compte de Resultats. En
aquest sentit és clau que
els documents seguin
complementaris i coherents
entre sí.

Execució pressupostària Suma 10 punts el sector que
tanqui  amb un excedent
inferior al 10% de la  despesa
executada.
Suma 5 punt el sector que
tanqui amb  unes pèrdues
inferiors al 5% de la  despesa
executada.
Suma 3 punts el sector que
tanqui amb un excedent
superior al 10% de la
despesa executada.
Suma 0 punts el sector que
tanqui amb  unes pèrdues
superiors al 5% de la
despesa executada.

És responsabilitat del
Sector
equilibrar els seus comptes,
pressupostant allò que té
previst fer i  executant-ho,
evitant un excés de
beneficis i les pèrdues.
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Co-finançament en totes
les activitats

10 punts si hi ha aportació
dels
participants a totes les
activitats que  realitza el
Sector i que impliquin  alguna
despesa.
1 punt per activitat realitzada
en què la despesa ha estat
coberta per una  campanya
econòmica del sector (fins a
un màxim de 5 punts)

És important que la gent es
responsabilitzi de les
activitats on  participa, així
és bàsic que tothom
contribueixi en un
determinat % al  cost de
l’activitat.

4. Criteris de distribució de les subvencions i convenis

En aquest apartat distingim les subvencions puntuals d’activitats i les que són de caràcter
estructural. En ambdós casos determinem quina part reverteix directament sobre el
pressupost de les activitats de sector i quina part es destina al funcionament general de
l’associació.

Subvencions puntuals vinculades a activitats

Ítem Fórmula Justificació

Subvencions que Esplais
Catalans rep a dia d’avui
(2017)

50% destinat al pressupost
de les  activitats del Sector

Són subvencions recurrents
que impliquen  una feina
tècnica important i que per
tant  els ingressos que se’n
deriven han de  revertir
també al funcionament
general de  l’associació.
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Noves subvencions que
s’obtinguin

50% destinat al pressupost
de les  activitats del Sector si
la iniciativa  prové de
l’estructura d’Esplais
Catalans (ST o Equico)
75% destinat al pressupost
de les  activitats del Sector si
l’obtenció de la  subvenció és
resultat de la incidència
política i és iniciativa dels
EGS.

Les noves subvencions
també impliquen  una feina
tècnica important alhora que
són  fruit de la interlocució
política. En aquest  sentit
distingim aquelles
subvencions que  són
aconseguides gràcies a
l’esforç dels i  les dirigents
territorials d’aquelles
subvencions que s’obtenen
per la dedicació tècnica o la
incidència política general.
Aquestes segones
continuen tenint  dedicació
tècnica (redacció projecte,
justificació, enviament de
documents,...)  però l’esforç
és menor si les AALL ja
coneixen el projecte i
s’obren a cofinançar lo.

Convenis o subvencions estructurals

Ítem Fórmula Justificació

Subvencions / Convenis
que Esplais Catalans rep  a
dia d’avui (2017)

Fins a 1.000 euros es destina
íntegrament a les activitats
del Sector.
En cas de ser > 1.000 euros
el sector  rebrà un 6% amb
un mínim de 1.000  euros.
En cas de ser un conveni o
subvenció estructural de
nova creació el sector on  s’ha
impulsat rebrà un 21%
d’aquest  durant el primer

Fins ara només disposem de
Conveni  estructural amb
l’Ajuntament de
Barcelona. Es tracta de
l’Ajuntament més  important
del país i on també Esplais
Catalans concentra la seva
activitat.  Barcelona compte
amb l’efecte capitalitat  que li
aporta més recursos per
repartir, així una part es
destina a les activitats del
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any mantenint el  mínim de
1.000 euros.

Sector i la resta al
funcionament general.
Tanmateix, cal buscar altres
vies municipals de
finançament per
descentralitzar la capitalitat
dels diners i  per rebre’n més.

5. Aplicació dels nous criteris de distribució del sector

Els nous criteris aprovats entraran en vigor pel Pressupost del Sector de l’any 2019, l’any
2018 servirà per recopilar les dades que s’aplicaran al pressupost de l’any següent. Les
dades de cada any tindran impacte sobre el pressupost de l’any següent.
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