L'Ajuntament de Muro de Alcoy realitza una important activitat subvencionadora, amb
l'objectiu de donar resposta a diferents demandes socials i econòmiques de persones
físiques i jurídiques i entitats públiques i privades del nostre municipi.
Les subvencions es configuren com una tècnica de foment i fins i tot com a mecanisme
de col·laboració entre l'Administració i els particulars per a la gestió d'activitats
considerades d'interès general en àmbits com: la cultura, l'educació, la joventut i
l'esport.
Sent objectiu de l’Ajuntament de Muro de Alcoy incentivar, fomentar i consolidar la
pràctica fisicoesportiva en totes les seues expressions.
Consta en l’expedient Diligència emesa per la Tècnica d’administració general de
Secretaria segons la qual s’ha realitzat el tràmit de consulta prèvia previst a l’article
133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Vista la provisió d’alcaldia amb data 23 de gener de 2020. Consta en l’expedient
proposta o projecte de les bases que han de regular les subvencions.
Consta en l’expedient informe jurídic emès per la Tècnica d’administració general en
data 23 de gener de 2020 amb el vist-i-plau de la Secretària d’acord amb l’article 3.3
del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, per el que es regula el règim jurídic dels
funcionaris de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.
Consta en l’expedient informe-proposta emès per el Coordinador d’activitats esportives
en data 27 de gener de 2020.
Atés el que disposen els articles 9.2, 22, 23 a 26, 30 i següents de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions.
El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 5 de febrer de 2020, va aprovar
L’ORDENANÇA REGULADORA DE LES BASES ESPECÍFIQUES PER A LA
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA
ALS CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES DE MURO DE ALCOY PER A L'ANUALITAT
2020, així com sotmetre-la a informació pública i audiència dels interessats, per un
termini de trenta dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant
i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, perquè es puguen presentar reclamacions o
suggeriments
Atés que el text íntegre i definitiu de l’esmentada Ordenança ha sigut publicat en el
BOP d’Alacant núm. 118 de 25 de juny de 2020, i va entrar en vigor transcorreguts 15
dies hàbils des de la seua publicació.
Atés que s’ha practicat retenció de crèdits per la Intervenció per import de vuitanta tres
mil vuit-cents vuitanta euros (83.880,00 €).
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INFORME PROPOSTA DE L'AGENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL RELATIU A
LA DISTRIBUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS, EN RÈGIM DE
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, ALS CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES
ANUALITAT 2020 (1564/2020)

Vist informe proposta del tècnic de l'agència d'ocupació i desenvolupament local de 21
de juliol de 2020 fiscalitzat per la intervenció en informe de 22 de juliol de 2020.
Atés que mitjançant Decret de l’Alcaldia 2020-0939 de 22 de juliol de 2020 es va
acordar Acordar la convocatòria de les subvencions als clubs i entitats esportives de
Muro de Alcoy, anualitat 2020, d’acord l’Ordenança reguladora de les bases
específiques, aixina com el model de sol·licitud i la resta de documentació.
Una vegada publicat extracte de la convocatòria en la BDNS i en el Bulletí de la
província d'Alacant, complint el que estableix l'art. 17.3 b i el 20.8 a) de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions, i en acabar el termini per a presentar les
sol·licituds es presenten un total de 11 sol·licituds.
De la documentació aportada pels clubs, es presenten dos clubs a la modalitat B amb
2 activitats entre els dos, que fa que l’import del total de la subvenció consignada
destinada a questa modalitat arribe al 1,8%, es a dir, 1.509,84 €, d’acord el que
disposa la base 5 de les bases específiques. Per tant, la subvenció destinada a la
modalitat A serà de 82.370,16 €.
Vist Informe de la Comissió d’Avaluació de data 1 d’octubre de 2020, amb el
repartiment de les subvencions als clubs i entitats esportives per a l'anualitat 2020
d’acord a la base dotzena de les bases específiques aprovades.
De conformitat amb el que disposen els articles 21.1 s), 25.2 h) i m) i 72 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
Per tot l'exposat, ES PROPOSA:
PRIMER.-.Aprovar el repartiment de les subvencions a clubs i entitats esportives
anualitat 2020, d’acord al Informe de la Comissió d’Avaluació d’1 d’octubre de 2020,
quedant de la següent forma:

1. CF Atlètic Muro (CIF G54441282) = Total: 928,25 punts. 19.474,68 € + 200,13
€ = 19.674,81 €.
2. Club de Pesca "El Talpó" (CIF G53076147) = Total: 110,75 punts. Inicial
2.323,53 €. D’acord a la base quarta de la convocatoria (En cap cas la
subvenció atorgada superarà el 50% del total del pressupost del club)
subvenció final 1.925,00 €.
3. Muro CT (CIF G-03215977) = Total: 308,60 punts. 6.474,43 € + 66,53 €=
6.540,96 €.
4. Club Deportivo Handbol Muro d’Alcoi (CIF G54693726) = Total: 138,75
punts. 2.910,97 € + 29,91 € = 2.940,88 €.
5. Muro CF (CIF G03553492)= Total: 856,5 punts. 17.972,07 € + 184,69 € =
18.156,76 €.
6. Club Patí Muro (CIF G53229944) = Total: 425,25 punts. 8.921,74 € + 91,68 € =
9.013,42 €.
7. Club Pilota Valenciana Muro (CIF G54431218) = Total: 191 punts. Inicial
4.007,18 €. D’acord a la base quarta de la convocatoria (En cap cas la
subvenció atorgada superarà el 50% del total del pressupost del club)
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Per a la baremació A hi haurà un total de 82.307,16 € (3.926 punts) i el valor del punt
es de 20,98 €, amb un romanent de 781,4 €, repartits de la següent manera:

subvenció final 3.624,31 €.
8. Club de Cazadores La Primitiva (CIF G03416062) = Total: 82,15 punts.
1.723,51 € + 17,71 € = 1.741,22 €.
9. Club Muro Bàsquet "Almoroig" (CIF G54511597) = Total: 884,75 punts
18.562,05 € + 190,75 € = 18.752,80 €.
Total de punts en la modalitat A= 3.926 Punts
El punt valdrà 20,98 €
Romanent a distribuir= 781,4 € i per tant el valor del punt serà de 0’2156.
Per a la baremació B hi haurà un total de 1.509,84 € (409 punts) i el valor del punt es
de 3’69 €, repartits de la següent manera:
1. CEM Les Llebres de Muro (CIF G54758438) = Total: 212 Punts 782,91 €.
2. Associació Cul. i d’Oci Muro Set (CIF G54882493) = Total: 197 Punts
726,93€.
Total de punts en la modalitat B= 409 punts
El punt valdrà: 3,69 €
SEGON.- D’acord el que estableix la base 11 de les bases generals, aquesta proposta
de resolució provisional serà notificada als interessats mitjançant publicació en el
tauler d'anuncis i pàgina web de l'Ajuntament i es concedeix un termini de 10 dies per
a presentar al·legacions.
No obstant això, l'Alcaldia acordarà el que estime convenient.
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L'AGENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL
(document signat digitalment)

ANNEX
BAREMACIÓ MODALITAT A
1.-NOM DEL CLUB: CF ATLETIC MURO
MODALITAT A
a) Nombre d'esportistes amb llicència federada, sempre que la llicència tinga activitat
acreditada per la federació corresponent. Punts que cal assignar per esportista . Les
modalitats esportives que no tinguen un mínim de 4 mesos de competició de caràcter
setmanal o quinzenal vorà reduïda la seua puntuació un 30%.
Prebenjamin

Benjamins

Alevins

Infantils

Cadets

Juvenil

Sènior

3/21

3/37

3/36

3/1

3/22

2/23

2/32

Puntuació segons el nombre d’esportistes federats: 459 punts
61+111+108+3+66+46+64=459
b) Nombre d'esportistes NO federats/jocs escolars/escoles esportives. Punts que cal
assignar per esportista. En el cas que un club es faça càrrec de les escoles esportives
d’altra modalitat que no siga la seua, els punts d’aquesta seran valorades amb 0’5. A
més, sols comptaran els alumnes de les escoles esportives que realitzen el seu
aprenentatge a les instal·lacions municipals.
Prebenjamins

Benjamins

Alevins

Infantils

Cadets

1

1

1

1

1

c) Titulacions dels tècnics esportius que estiguen donats d'alta en la Seguretat Social i
que desenvolupen la seua labor en l'entitat esportiva, amb llicència de temporada i
activitat acreditada.
Nivell I………. 3 punts
Nivell II……….4 punts
TAFAD……….4 punts
Nivell III………5 punts
Diplomats E. Física…6 punts
Llicenciats/Grau E. Física…….8 punts
Puntuació segons la titulació dels tècnics esportius: 0 punts
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Puntuació segons el nombre d’esportistes no federats: 30 punts
30 esportistes

d) Cost llicència federativa dels esportistes. Punts que cal assignar per esportistes.
Entre 1-30€…….0’25 punts
Entre 31-60€…...0’50 punts
Entre 61€-100€…….0’75 punts
Més de 101€……….1’5 punts
Puntuació segons el cost de la llicència federativa:

105’75 punts

e) Cost de l'arbitratge per partit en lliga regular, entesa com a la competició més llarga
que disputa cada equip. Punts que cal assignar per partit (s’entén per partit els jugats
per 3 o més participants per equip).
Entre 1-30€…….0’25 punts
Entre 31-60€…...0’50 punts
Entre 61-120€…….0’75 punts
Entre 121-200€…..1 punt
Entre 201-240€…...1’5 punts
Entre 241-300€…….2 punts
Més de 300€………..2’5 punts
Puntuació segons l’arbitratge per partit: 97’5 punts
Entre 31-60€ (165): 82’5 punts, entre 121-200€ (15): 15 punts
f) Punts que cal assignar per l'antiguitat del club. Comptant des de la inscripció en el
Consell Valencià de l’Esport o registre d’associacions corresponent.

D'11-20 anys…..10 punts
De 21-30 anys…..15 punts
Més de 31 anys..... 20 punts
Puntuació segons l’antiguitat del club: 10 punts
g) Nombre de treballadors (no esportistes) del club que estiguen donats d'alta en la
Seguretat Social i al corrent de pagament, sempre que estiguen relacionat en l'activitat
subvencionada. Per cada treballador s'assignaran 30 punts.
Puntuació segons el nombre de treballadors: 0 punts
h) Foment i promoció de l'esport femení. Punts que cal assignar per equip (equip
mínim 3 persones). Els esports individuals tindran un rang i puntuació de mixt sempre
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D'1-10 anys……5 punts

que hi haja un 20% mínim de participants totals femenins.
Equip mixt (mínim un 20%)…….4 punts
Equip femení……..8 punts
Puntuació segons el foment i promoció de l’esport femení: 8 punts
i) Àmbit geogràfic de la competició. Punts que cal assignar per equip(equip mínim 3
persones).
Equips federats;
Provincial……….10 punts
Autonòmic…….15 punts
Nacional………..20 punts
Jocs Esportius:
Comarcal……...4 punts
Provincial……...6 punts
Autonòmic……….8 punts
En els esports individuals tindran una puntuació única que serà determinada per
l'àmbit geogràfic de competició de la majoria dels individus participants.

j) Participació per part del club en els activitats organitzades per l’Ajuntament de Muro
així com la seua implicació en ajuda a altres clubs en activitats locals. Punts que cal
assignar per cadascuna de les activitats, màxim 3. Les col·laboracions amb
l’ajuntament es puntuaran d’ofici. Les activitat que ja estiguen pagades en part o en la
seua totalitat per l’ajuntament no podran presentar-se en aquest punt.
Col·laboració en activitats organitzades per l’Ajuntament ….... 8 punts/activitat
Col·laboració en activitats d'altres clubs……….6 punts/activitat
Puntuació segons la col·laboració en activitats esportives: 0 punts
k) Puntuació per projectes de formació: xarrades, campus, cursos, clínics etc. Punts
que cal assignar.(presentar cartells, díptics o esborranys, màxim 3 activitats)
Campus............15 punts
Xarrades, cursos i clínics..........3 punts
Puntuació segons els projectes de formació:
Campus estiu, xarrada nutrició (març)

18 punts
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Puntuació segons l’àmbit geogràfic de la competició: 120 punts
12 equips: cadet (2ª regional), sènior (1ªregional), prebenjamí B, benjamí B, juvenil (2ª
regional), aleví B, sènior femení (2ª regional), aleví A, prebenjamí A, benjamí A,
benjamí B, aleví B.

l) Pressupost de l’entitat. Punts que cal assignar.
De 1 a 20.000€.................... 5 punts
De 20.001€ a 40.000€......... 10 punts
De 40.001€ a 60.000€ ................. 20 punts
De 60.001€ a 80.000€ ................. 30 punts
De 80.001€ a 100.000€ ................. 40 punts
De 100.001€ a 120.000€ ................. 50 punts
Més de 120.000€..............................60 punts
Puntuació segons el pressupost de l’entitat: 20 punts
m) Interès municipal de l'activitat exercida o repercussió social del club, valorat sobre
la base de seguiment i assistència d’espectadors, número de socis del club, si els hi
hagués, qualitat del projecte presentat, dinamització social i captació de patrocinis,
repercussió mediàtica, promoció del bon nom de Muro per tots els llocs, implicació i
ajuda per part del club a causes socials, etc.), participació activa en l’acte d’entrega
dels Guardons Esportius, tots clarament visualitzables i apreciables per la Comissió
d’Avaluació. Punts que cal assignar
Regular…….... 5 punts
Acceptable….. 20 punts
Bo……….........60 punts
Molt bo….........80 punts

Puntuació segons l’interès municipal de l’activitat: 60 punts
TOTAL: 928’25 punts
2.- NOM DEL CLUB: CLUB DE PESCA “EL TALPÓ”
a) Nombre d'esportistes amb llicència federada, sempre que la llicència tinga activitat
acreditada per la federació corresponent. Punts que cal assignar per esportista . Les
modalitats esportives que no tinguen un mínim de 4 mesos de competició de caràcter
setmanal o quinzenal vorà reduïda la seua puntuació un 30%.
Prebenjamin

Benjamins

Alevins

Infantils

Cadets

Juvenil

Sènior

3

3

3

3/10

3

2/1

2/14
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Excel·lent..........100 punts

Puntuació segons el nombre d’esportistes federats: 42 punts
60-30%
b) Nombre d'esportistes NO federats/jocs escolars/escoles esportives. Punts que cal
assignar per esportista. En el cas que un club es faça càrrec de les escoles esportives
d’altra modalitat que no siga la seua, els punts d’aquesta seran valorades amb 0’5. A
més, sols comptaran els alumnes de les escoles esportives que realitzen el seu
aprenentatge a les instal·lacions municipals.
Prebenjamins

Benjamins

Alevins

Infantils

Cadets

1

1

1

1

1

Puntuació segons el nombre d’esportistes no federats: 0 punts
c) Titulacions dels tècnics esportius que estiguen donats d'alta en la Seguretat Social i
que desenvolupen la seua labor en l'entitat esportiva, amb llicència de temporada i
activitat acreditada.
Nivell I………. 3 punts
Nivell II……….4 punts
TAFAD……….4 punts
Nivell III………5 punts
Diplomats E. Física…6 punts
Llicenciats/Grau E. Física…….8 punts
Puntuació segons la titulació dels tècnics esportius: 0 punts

Entre 1-30€…….0’25 punts
Entre 31-60€…...0’50 punts
Entre 61€-100€…….0’75 punts
Més de 101€……….1’5 punts
Puntuació segons el cost de la llicència federativa: 9’75 punts
e) Cost de l'arbitratge per partit en lliga regular, entesa com a la competició més llarga
que disputa cada equip. Punts que cal assignar per partit (s’entén per partit els jugats
per 3 o més participants per equip).
Entre 1-30€…….0’25 punts
Entre 31-60€…...0’50 punts
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d) Cost llicència federativa dels esportistes. Punts que cal assignar per esportistes.

Entre 61-120€…….0’75 punts
Entre 121-200€…..1 punt
Entre 201-240€…...1’5 punts
Entre 241-300€…….2 punts
Més de 300€………..2’5 punts
Puntuació segons l’arbitratge per partit: 0 punts
f) Punts que cal assignar per l'antiguitat del club. Comptant des de la inscripció en el
Consell Valencià de l’Esport o registre d’associacions corresponent.
D'1-10 anys……5 punts
D'11-20 anys…..10 punts
De 21-30 anys…..15 punts
Més de 31 anys..... 20 punts
Puntuació segons l’antiguitat del club: 15 punts
1995
g) Nombre de treballadors (no esportistes) del club que estiguen donats d'alta en la
Seguretat Social i al corrent de pagament, sempre que estiguen relacionat en l'activitat
subvencionada. Per cada treballador s'assignaran 30 punts.
Puntuació segons el nombre de treballadors: 0 punts

Equip mixt (mínim un 20%)…….4 punts
Equip femení……..8 punts
Puntuació segons el foment i promoció de l’esport femení: 4 punts
10 xiques de 23 federats
i) Àmbit geogràfic de la competició. Punts que cal assignar per equip(equip mínim 3
persones).
Equips federats;
Provincial……….10 punts
Autonòmic…….15 punts
Nacional………..20 punts
Jocs Esportius:
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h) Foment i promoció de l'esport femení. Punts que cal assignar per equip (equip
mínim 3 persones). Els esports individuals tindran un rang i puntuació de mixt sempre
que hi haja un 20% mínim de participants totals femenins.

Comarcal……...4 punts
Provincial……...6 punts
Autonòmic……….8 punts
En els esports individuals tindran una puntuació única que serà determinada per
l'àmbit geogràfic de competició de la majoria dels individus participants.
Puntuació segons l’àmbit geogràfic de la competició: 15 punts
j) Participació per part del club en els activitats organitzades per l’Ajuntament de Muro
així com la seua implicació en ajuda a altres clubs en activitats locals. Punts que cal
assignar per cadascuna de les activitats, màxim 3. Les col·laboracions amb
l’ajuntament es puntuaran d’ofici. Les activitat que ja estiguen pagades en part o en la
seua totalitat per l’ajuntament no podran presentar-se en aquest punt.
Col·laboració en activitats organitzades per l’Ajuntament ….... 8 punts/activitat
Col·laboració en activitats d'altres clubs……….6 punts/activitat
Puntuació segons la col·laboració en activitats esportives: 0 punts
k) Puntuació per projectes de formació: xarrades, campus, cursos, clínics etc. Punts
que cal assignar.(presentar cartells, díptics o esborranys, màxim 3 activitats)
Campus............15 punts
Xarrades, cursos i clínics..........3 punts
Puntuació segons els projectes de formació: 0 punts
l) Pressupost de l’entitat. Punts que cal assignar.

De 20.001€ a 40.000€......... 10 punts
De 40.001€ a 60.000€ ................. 20 punts
De 60.001€ a 80.000€ ................. 30 punts
De 80.001€ a 100.000€ ................. 40 punts
De 100.001€ a 120.000€ ................. 50 punts
Més de 120.000€..............................60 punts
Puntuació segons el pressupost de l’entitat: 5 punts
3.850€
m) Interès municipal de l'activitat exercida o repercussió social del club, valorat sobre
la base de seguiment i assistència d’espectadors, número de socis del club, si els hi
hagués, qualitat del projecte presentat, dinamització social i captació de patrocinis,
repercussió mediàtica, promoció del bon nom de Muro per tots els llocs, implicació i
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De 1 a 20.000€.................... 5 punts

ajuda per part del club a causes socials, etc.), participació activa en l’acte d’entrega
dels Guardons Esportius, tots clarament visualitzables i apreciables per la Comissió
d’Avaluació. Punts que cal assignar
Regular…….... 5 punts
Acceptable….. 20 punts
Bo……….........60 punts
Molt bo….........80 punts
Excel·lent..........100 punts
Puntuació segons l’interès municipal de l’activitat: 20 punts
TOTAL: 110’75 punts
3.- NOM DEL CLUB: CLUB DE TENNIS
a) Nombre d'esportistes amb llicència federada, sempre que la llicència tinga activitat
acreditada per la federació corresponent. Punts que cal assignar per esportista . Les
modalitats esportives que no tinguen un mínim de 4 mesos de competició de caràcter
setmanal o quinzenal vorà reduïda la seua puntuació un 30%.
Prebenjamin

Benjamins

Alevins

Infantils

Cadets

Juvenil

Sènior

3

3

3/9

3

3/6

2/1

2/28

b) Nombre d'esportistes NO federats/jocs escolars/escoles esportives. Punts que cal
assignar per esportista. En el cas que un club es faça càrrec de les escoles esportives
d’altra modalitat que no siga la seua, els punts d’aquesta seran valorades amb 0’5. A
més, sols comptaran els alumnes de les escoles esportives que realitzen el seu
aprenentatge a les instal·lacions municipals.
Prebenjamins

Benjamins

Alevins

Infantils

Cadets

1

1

1

1

1

Puntuació segons el nombre d’esportistes no federats: 15 punts
c) Titulacions dels tècnics esportius que estiguen donats d'alta en la Seguretat Social i
que desenvolupen la seua labor en l'entitat esportiva, amb llicència de temporada i
activitat acreditada.
Nivell I………. 3 punts
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Puntuació segons el nombre d’esportistes federats: 72’1 punts
103 – 30% = 72’1 punt

Nivell II……….4 punts
TAFAD……….4 punts
Nivell III………5 punts
Diplomats E. Física…6 punts
Llicenciats/Grau E. Física…….8 punts
Puntuació segons la titulació dels tècnics esportius: 20 punts
Ignacio (TAFAD), Joan (llicenciat), Aida (Llicenciada)
d) Cost llicència federativa dels esportistes. Punts que cal assignar per esportistes.
Entre 1-30€…….0’25 punts
Entre 31-60€…...0’50 punts
Entre 61€-100€…….0’75 punts
Més de 101€……….1’5 punts
Puntuació segons el cost de la llicència federativa: 14’5 punts
Entre 31-60€ (29)
e) Cost de l'arbitratge per partit en lliga regular, entesa com a la competició més llarga
que disputa cada equip. Punts que cal assignar per partit (s’entén per partit els jugats
per 3 o més participants per equip).
Entre 1-30€…….0’25 punts
Entre 31-60€…...0’50 punts
Entre 61-120€…….0’75 punts

Entre 201-240€…...1’5 punts
Entre 241-300€…….2 punts
Més de 300€………..2’5 punts
Puntuació segons l’arbitratge per partit: 0 punts
f) Punts que cal assignar per l'antiguitat del club. Comptant des de la inscripció en el
Consell Valencià de l’Esport o registre d’associacions corresponent.
D'1-10 anys……5 punts
D'11-20 anys…..10 punts
De 21-30 anys…..15 punts
Més de 31 anys..... 20 punts
Ayuntamiento de Muro de Alcoy
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Entre 121-200€…..1 punt

Puntuació segons l’antiguitat del club: 15 punts
g) Nombre de treballadors (no esportistes) del club que estiguen donats d'alta en la
Seguretat Social i al corrent de pagament, sempre que estiguen relacionat en l'activitat
subvencionada. Per cada treballador s'assignaran 30 punts.
Puntuació segons el nombre de treballadors: 60 punts
Aida (monitor), Joan (monitor)
h) Foment i promoció de l'esport femení. Punts que cal assignar per equip (equip
mínim 3 persones). Els esports individuals tindran un rang i puntuació de mixt sempre
que hi haja un 20% mínim de participants totals femenins.
Equip mixt (mínim un 20%)…….4 punts
Equip femení……..8 punts
Puntuació segons el foment i promoció de l’esport femení: 4 punts
Cadet mixte + aleví femení.
i) Àmbit geogràfic de la competició. Punts que cal assignar per equip(equip mínim 3
persones).
Equips federats;
Provincial……….10 punts
Autonòmic…….15 punts
Nacional………..20 punts
Jocs Esportius:

Provincial……...6 punts
Autonòmic……….8 punts
En els esports individuals tindran una puntuació única que serà determinada per
l'àmbit geogràfic de competició de la majoria dels individus participants.
Puntuació segons l’àmbit geogràfic de la competició: 20 punts
j) Participació per part del club en els activitats organitzades per l’Ajuntament de Muro
així com la seua implicació en ajuda a altres clubs en activitats locals. Punts que cal
assignar per cadascuna de les activitats, màxim 3. Les col·laboracions amb
l’ajuntament es puntuaran d’ofici. Les activitat que ja estiguen pagades en part o en la
seua totalitat per l’ajuntament no podran presentar-se en aquest punt.
Col·laboració en activitats organitzades per l’Ajuntament ….... 8 punts/activitat
Col·laboració en activitats d'altres clubs……….6 punts/activitat
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Comarcal……...4 punts

Puntuació segons la col·laboració en activitats esportives: 8 punts
Medieval Xtrem Race
k) Puntuació per projectes de formació: xarrades, campus, cursos, clínics etc. Punts
que cal assignar.(presentar cartells, díptics o esborranys, màxim 3 activitats)
Campus............15 punts
Xarrades, cursos i clínics..........3 punts
Puntuació segons els projectes de formació: 30 punts
Campus de Nadal i Estiu
l) Pressupost de l’entitat. Punts que cal assignar.
De 1 a 20.000€.................... 5 punts
De 20.001€ a 40.000€......... 10 punts
De 40.001€ a 60.000€ ................. 20 punts
De 60.001€ a 80.000€ ................. 30 punts
De 80.001€ a 100.000€ ................. 40 punts
De 100.001€ a 120.000€ ................. 50 punts
Més de 120.000€..............................60 punts

m) Interès municipal de l'activitat exercida o repercussió social del club, valorat sobre
la base de seguiment i assistència d’espectadors, número de socis del club, si els hi
hagués, qualitat del projecte presentat, dinamització social i captació de patrocinis,
repercussió mediàtica, promoció del bon nom de Muro per tots els llocs, implicació i
ajuda per part del club a causes socials, etc.), participació activa en l’acte d’entrega
dels Guardons Esportius, tots clarament visualitzables i apreciables per la Comissió
d’Avaluació. Punts que cal assignar
Regular…….... 5 punts
Acceptable….. 20 punts
Bo……….........60 punts
Molt bo….........80 punts
Excel·lent..........100 punts
Puntuació segons l’interès municipal de l’activitat: 20 punts
TOTAL: 308’6 punts
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Puntuació segons el pressupost de l’entitat: 30 punts
77.417€

4.- NOM DEL CLUB: CLUB DEPORTIVO HANDBOL MURO DE ALCOY
a) Nombre d'esportistes amb llicència federada, sempre que la llicència tinga activitat
acreditada per la federació corresponent. Punts que cal assignar per esportista . Les
modalitats esportives que no tinguen un mínim de 4 mesos de competició de caràcter
setmanal o quinzenal vorà reduïda la seua puntuació un 30%.
Prebenjamin

Benjamins

Alevins

Infantils

Cadets

Juvenil

Sènior

3

3

3

3

3

2

2/12

Puntuació segons el nombre d’esportistes federats: 24 punts
Presenten 15 fitxes, 3 tècnics i 12 jugadores
b) Nombre d'esportistes NO federats/jocs escolars/escoles esportives. Punts que cal
assignar per esportista. En el cas que un club es faça càrrec de les escoles esportives
d’altra modalitat que no siga la seua, els punts d’aquesta seran valorades amb 0’5. A
més, sols comptaran els alumnes de les escoles esportives que realitzen el seu
aprenentatge a les instal·lacions municipals.
Prebenjamins

Benjamins

Alevins

Infantils

Cadets

1

1

1

1

1

Puntuació segons el nombre d’esportistes no federats: 0 punts
c) Titulacions dels tècnics esportius que estiguen donats d'alta en la Seguretat Social i
que desenvolupen la seua labor en l'entitat esportiva, amb llicència de temporada i
activitat acreditada.

Nivell II……….4 punts
TAFAD……….4 punts
Nivell III………5 punts
Diplomats E. Física…6 punts
Llicenciats/Grau E. Física…….8 punts
Puntuació segons la titulació dels tècnics esportius: 0 punts
d) Cost llicència federativa dels esportistes. Punts que cal assignar per esportistes.
Entre 1-30€…….0’25 punts
Entre 31-60€…...0’50 punts
Entre 61€-100€…….0’75 punts
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Nivell I………. 3 punts

Més de 101€……….1’5 punts
Puntuació segons el cost de la llicència federativa:

12(0’75)= 9 punts

e) Cost de l'arbitratge per partit en lliga regular, entesa com a la competició més llarga
que disputa cada equip. Punts que cal assignar per partit (s’entén per partit els jugats
per 3 o més participants per equip).
Entre 1-30€…….0’25 punts
Entre 31-60€…...0’50 punts
Entre 61-120€…….0’75 punts
Entre 121-200€…..1 punt
Entre 201-240€…...1’5 punts
Entre 241-300€…….2 punts
Més de 300€………..2’5 punts
Puntuació segons l’arbitratge per partit: 9’75 punts
13 partits (69’23€)
f) Punts que cal assignar per l'antiguitat del club. Comptant des de la inscripció en el
Consell Valencià de l’Esport o registre d’associacions corresponent.
D'1-10 anys……5 punts
D'11-20 anys…..10 punts
De 21-30 anys…..15 punts

Puntuació segons l’antiguitat del club: 5 punts
g) Nombre de treballadors (no esportistes) del club que estiguen donats d'alta en la
Seguretat Social i al corrent de pagament, sempre que estiguen relacionat en l'activitat
subvencionada. Per cada treballador s'assignaran 30 punts.
Puntuació segons el nombre d’esportistes federats: 0 punts
h) Foment i promoció de l'esport femení. Punts que cal assignar per equip (equip
mínim 3 persones). Els esports individuals tindran un rang i puntuació de mixt sempre
que hi haja un 20% mínim de participants totals femenins.
Equip mixt (mínim un 20%)…….4 punts
Equip femení……..8 punts
Puntuació segons el foment i promoció de l’esport femení: 8 punts
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Més de 31 anys..... 20 punts

i) Àmbit geogràfic de la competició. Punts que cal assignar per equip(equip mínim 3
persones).
Equips federats;
Provincial……….10 punts
Autonòmic…….15 punts
Nacional………..20 punts
Jocs Esportius:
Comarcal……...4 punts
Provincial……...6 punts
Autonòmic……….8 punts
En els esports individuals tindran una puntuació única que serà determinada per
l'àmbit geogràfic de competició de la majoria dels individus participants.
Puntuació segons l’àmbit geogràfic de la competició: 15 punts
j) Participació per part del club en els activitats organitzades per l’Ajuntament de Muro
així com la seua implicació en ajuda a altres clubs en activitats locals. Punts que cal
assignar per cadascuna de les activitats, màxim 3. Les col·laboracions amb
l’ajuntament es puntuaran d’ofici. Les activitat que ja estiguen pagades en part o en la
seua totalitat per l’ajuntament no podran presentar-se en aquest punt.
Col·laboració en activitats organitzades per l’Ajuntament ….... 8 punts/activitat
Col·laboració en activitats d'altres clubs……….6 punts/activitat

k) Puntuació per projectes de formació: xarrades, campus, cursos, clínics etc. Punts
que cal assignar.(presentar cartells, díptics o esborranys, màxim 3 activitats)
Campus............15 punts
Xarrades, cursos i clínics..........3 punts
Puntuació segons els projectes de formació: 3 punts
Projecte Erasmus
l) Pressupost de l’entitat. Punts que cal assignar.
De 1 a 20.000€.................... 5 punts
De 20.001€ a 40.000€......... 10 punts
De 40.001€ a 60.000€ ................. 20 punts
De 60.001€ a 80.000€ ................. 30 punts
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Puntuació segons la col·laboració en activitats esportives: 0 punts

De 80.001€ a 100.000€ ................. 40 punts
De 100.001€ a 120.000€ ................. 50 punts
Més de 120.000€..............................60 punts
Puntuació segons el pressupost de l’entitat: 5 punts
m) Interès municipal de l'activitat exercida o repercussió social del club, valorat sobre
la base de seguiment i assistència d’espectadors, número de socis del club, si els hi
hagués, qualitat del projecte presentat, dinamització social i captació de patrocinis,
repercussió mediàtica, promoció del bon nom de Muro per tots els llocs, implicació i
ajuda per part del club a causes socials, etc.), participació activa en l’acte d’entrega
dels Guardons Esportius, tots clarament visualitzables i apreciables per la Comissió
d’Avaluació. Punts que cal assignar
Regular…….... 5 punts
Acceptable….. 20 punts
Bo……….........60 punts
Molt bo….........80 punts
Excel·lent..........100 punts
Puntuació segons l’interès municipal de l’activitat: 60 punts
TOTAL: 138’75 punts

a) Nombre d'esportistes amb llicència federada, sempre que la llicència tinga activitat
acreditada per la federació corresponent. Punts que cal assignar per esportista . Les
modalitats esportives que no tinguen un mínim de 4 mesos de competició de caràcter
setmanal o quinzenal vorà reduïda la seua puntuació un 30%.
Prebenjamin

Benjamins

Alevins

Infantils

Cadets

Juvenil

Sènior

3/22

3/9

3/20

3/20

3/17

2/21

2/22

Puntuació segons el nombre d’esportistes federats: 349 punts
b) Nombre d'esportistes NO federats/jocs escolars/escoles esportives. Punts que cal
assignar per esportista. En el cas que un club es faça càrrec de les escoles esportives
d’altra modalitat que no siga la seua, els punts d’aquesta seran valorades amb 0’5. A
més, sols comptaran els alumnes de les escoles esportives que realitzen el seu
aprenentatge a les instal·lacions municipals.
Prebenjamins

Benjamins

Alevins

Infantils

Cadets
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5.- MURO CF

1/12

1

1

1

1

Puntuació segons el nombre d’esportistes no federats: 12 punts
c) Titulacions dels tècnics esportius que estiguen donats d'alta en la Seguretat Social i
que desenvolupen la seua labor en l'entitat esportiva, amb llicència de temporada i
activitat acreditada.
Nivell I………. 3 punts
Nivell II……….4 punts
TAFAD……….4 punts
Nivell III………5 punts
Diplomats E. Física…6 punts
Llicenciats/Grau E. Física…….8 punts
Puntuació segons la titulació dels tècnics esportius: 0 punts
d) Cost llicència federativa dels esportistes. Punts que cal assignar per esportistes.
Entre 1-30€…….0’25 punts
Entre 31-60€…...0’50 punts
Entre 61€-100€…….0’75 punts
Més de 101€……….1’5 punts

e) Cost de l'arbitratge per partit en lliga regular, entesa com a la competició més llarga
que disputa cada equip. Punts que cal assignar per partit (s’entén per partit els jugats
per 3 o més participants per equip).
Entre 1-30€…….0’25 punts
Entre 31-60€…...0’50 punts
Entre 61-120€…….0’75 punts
Entre 121-200€…..1 punt
Entre 201-240€…...1’5 punts
Entre 241-300€…….2 punts
Més de 300€………..2’5 punts
Puntuació segons l’arbitratge per partit: 102’75 punts
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Puntuació segons el cost de la llicència federativa: 92’75 punts
Més de 101€ (22) + entre 61-100€ (21)+ entre 31-60€ (88)

Entre 31-60€ (56) + entre 61-120€ (43) + més de 300€ (17)
f) Punts que cal assignar per l'antiguitat del club. Comptant des de la inscripció en el
Consell Valencià de l’Esport o registre d’associacions corresponent.
D'1-10 anys……5 punts
D'11-20 anys…..10 punts
De 21-30 anys…..15 punts
Més de 31 anys..... 20 punts
Puntuació segons l’antiguitat del club: 15 punts
1997
g) Nombre de treballadors (no esportistes) del club que estiguen donats d'alta en la
Seguretat Social i al corrent de pagament, sempre que estiguen relacionat en l'activitat
subvencionada. Per cada treballador s'assignaran 30 punts.
Puntuació segons el nombre de treballadors: 0 punts
h) Foment i promoció de l'esport femení. Punts que cal assignar per equip (equip
mínim 3 persones). Els esports individuals tindran un rang i puntuació de mixt sempre
que hi haja un 20% mínim de participants totals femenins.
Equip mixt (mínim un 20%)…….4 punts
Equip femení……..8 punts

i) Àmbit geogràfic de la competició. Punts que cal assignar per equip(equip mínim 3
persones).
Equips federats;
Provincial……….10 punts
Autonòmic…….15 punts
Nacional………..20 punts
Jocs Esportius:
Comarcal……...4 punts
Provincial……...6 punts
Autonòmic……….8 punts
En els esports individuals tindran una puntuació única que serà determinada per
l'àmbit geogràfic de competició de la majoria dels individus participants.
Puntuació segons l’àmbit geogràfic de la competició: 120 punts
8 autonòmic (15 punts) + 1 querubí (comarcal)
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Puntuació segons el foment i promoció de l’esport femení: 0 punts

j) Participació per part del club en els activitats organitzades per l’Ajuntament de Muro
així com la seua implicació en ajuda a altres clubs en activitats locals. Punts que cal
assignar per cadascuna de les activitats, màxim 3. Les col·laboracions amb
l’ajuntament es puntuaran d’ofici. Les activitat que ja estiguen pagades en part o en la
seua totalitat per l’ajuntament no podran presentar-se en aquest punt.
Col·laboració en activitats organitzades per l’Ajuntament ….... 8 punts/activitat
Col·laboració en activitats d'altres clubs……….6 punts/activitat
Puntuació segons la col·laboració en activitats esportives: 0 punts
k) Puntuació per projectes de formació: xarrades, campus, cursos, clínics etc. Punts
que cal assignar.(presentar cartells, díptics o esborranys, màxim 3 activitats)
Campus............15 punts
Xarrades, cursos i clínics..........3 punts
Puntuació segons els projectes de formació: 15 punts
Campus estiu
l) Pressupost de l’entitat. Punts que cal assignar.
De 1 a 20.000€.................... 5 punts
De 20.001€ a 40.000€......... 10 punts
De 40.001€ a 60.000€ ................. 20 punts
De 60.001€ a 80.000€ ................. 30 punts
De 80.001€ a 100.000€ ................. 40 punts

Més de 120.000€..............................60 punts
Puntuació segons el pressupost de l’entitat: 50 punts
m) Interès municipal de l'activitat exercida o repercussió social del club, valorat sobre
la base de seguiment i assistència d’espectadors, número de socis del club, si els hi
hagués, qualitat del projecte presentat, dinamització social i captació de patrocinis,
repercussió mediàtica, promoció del bon nom de Muro per tots els llocs, implicació i
ajuda per part del club a causes socials, etc.), participació activa en l’acte d’entrega
dels Guardons Esportius, tots clarament visualitzables i apreciables per la Comissió
d’Avaluació. Punts que cal assignar
Regular…….... 5 punts
Acceptable….. 20 punts
Bo……….........60 punts
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De 100.001€ a 120.000€ ................. 50 punts

Molt bo….........80 punts
Excel·lent..........100 punts
Puntuació segons l’interès municipal de l’activitat: 100 punts
TOTAL: 856’5 punts
6.- NOM DEL CLUB: CLUB PATI MURO
a) Nombre d'esportistes amb llicència federada, sempre que la llicència tinga activitat
acreditada per la federació corresponent. Punts que cal assignar per esportista . Les
modalitats esportives que no tinguen un mínim de 4 mesos de competició de caràcter
setmanal o quinzenal vorà reduïda la seua puntuació un 30%.
Prebenjamin

Benjamins

Alevins

Infantils

Cadets

Juvenil

Sènior

3

3/4

3/10

3/10

3/14

2/3

2/11

Puntuació segons el nombre d’esportistes federats: 152 punts

Prebenjamins

Benjamins

Alevins

Infantils

Cadets

1

1

1

1

1

Puntuació segons el nombre d’esportistes no federats: 48 punts
c) Titulacions dels tècnics esportius que estiguen donats d'alta en la Seguretat Social i
que desenvolupen la seua labor en l'entitat esportiva, amb llicència de temporada i
activitat acreditada.
Nivell I………. 3 punts
Nivell II……….4 punts
TAFAD……….4 punts
Nivell III………5 punts
Diplomats E. Física…6 punts
Llicenciats/Grau E. Física…….8 punts
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b) Nombre d'esportistes NO federats/jocs escolars/escoles esportives. Punts que cal
assignar per esportista. En el cas que un club es faça càrrec de les escoles esportives
d’altra modalitat que no siga la seua, els punts d’aquesta seran valorades amb 0’5. A
més, sols comptaran els alumnes de les escoles esportives que realitzen el seu
aprenentatge a les instal·lacions municipals.

Puntuació segons la titulació dels tècnics esportius: 4 punts
Lorena
d) Cost llicència federativa dels esportistes. Punts que cal assignar per esportistes.
Entre 1-30€…….0’25 punts
Entre 31-60€…...0’50 punts
Entre 61€-100€…….0’75 punts
Més de 101€……….1’5 punts
Puntuació segons el cost de la llicència federativa: 16’25 punts
Cost mig de la llicència d’hoquei 58€ (14) i 10€ (37) de patinatge.
e) Cost de l'arbitratge per partit en lliga regular, entesa com a la competició més llarga
que disputa cada equip. Punts que cal assignar per partit (s’entén per partit els jugats
per 3 o més participants per equip).
Entre 1-30€…….0’25 punts
Entre 31-60€…...0’50 punts
Entre 61-120€…….0’75 punts
Entre 121-200€…..1 punt
Entre 201-240€…...1’5 punts
Entre 241-300€…….2 punts
Més de 300€………..2’5 punts

f) Punts que cal assignar per l'antiguitat del club. Comptant des de la inscripció en el
Consell Valencià de l’Esport o registre d’associacions corresponent.
D'1-10 anys……5 punts
D'11-20 anys…..10 punts
De 21-30 anys…..15 punts
Més de 31 anys..... 20 punts
Puntuació segons l’antiguitat del club: 15 punts
g) Nombre de treballadors (no esportistes) del club que estiguen donats d'alta en la
Seguretat Social i al corrent de pagament, sempre que estiguen relacionat en l'activitat
subvencionada. Per cada treballador s'assignaran 30 punts.
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Puntuació segons l’arbitratge per partit: 14 punts
Cost mig dels partits es de 50€ ( 28 partits)

Puntuació segons el nombre de treballadors: 60 punts
Lorena i Teto
h) Foment i promoció de l'esport femení. Punts que cal assignar per equip (equip
mínim 3 persones). Els esports individuals tindran un rang i puntuació de mixt sempre
que hi haja un 20% mínim de participants totals femenins.
Equip mixt (mínim un 20%)…….4 punts
Equip femení……..8 punts
Puntuació segons el foment i promoció de l’esport femení: 8 punts
Grup show.
i) Àmbit geogràfic de la competició. Punts que cal assignar per equip(equip mínim 3
persones).
Equips federats;
Provincial……….10 punts
Autonòmic…….15 punts
Nacional………..20 punts
Jocs Esportius:
Comarcal……...4 punts
Provincial……...6 punts
Autonòmic……….8 punts
En els esports individuals tindran una puntuació única que serà determinada per
l'àmbit geogràfic de competició de la majoria dels individus participants.

j) Participació per part del club en els activitats organitzades per l’Ajuntament de Muro
així com la seua implicació en ajuda a altres clubs en activitats locals. Punts que cal
assignar per cadascuna de les activitats, màxim 3. Les col·laboracions amb
l’ajuntament es puntuaran d’ofici. Les activitat que ja estiguen pagades en part o en la
seua totalitat per l’ajuntament no podran presentar-se en aquest punt.
Col·laboració en activitats organitzades per l’Ajuntament ….... 8 punts/activitat
Col·laboració en activitats d'altres clubs……….6 punts/activitat
Puntuació segons la col·laboració en activitats esportives: 0 punts
k) Puntuació per projectes de formació: xarrades, campus, cursos, clínics etc. Punts
que cal assignar.(presentar cartells, díptics o esborranys, màxim 3 activitats)
Campus............15 punts
Xarrades, cursos i clínics..........3 punts
Ayuntamiento de Muro de Alcoy
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Puntuació segons l’àmbit geogràfic de la competició: 60 punts

Puntuació segons els projectes de formació: 18 punts
Campus de nadal i clínic
l) Pressupost de l’entitat. Punts que cal assignar.
De 1 a 20.000€.................... 5 punts
De 20.001€ a 40.000€......... 10 punts
De 40.001€ a 60.000€ ................. 20 punts
De 60.001€ a 80.000€ ................. 30 punts
De 80.001€ a 100.000€ ................. 40 punts
De 100.001€ a 120.000€ ................. 50 punts
Més de 120.000€..............................60 punts
Puntuació segons el pressupost de l’entitat: 30 punts
60.136€
m) Interès municipal de l'activitat exercida o repercussió social del club, valorat sobre
la base de seguiment i assistència d’espectadors, número de socis del club, si els hi
hagués, qualitat del projecte presentat, dinamització social i captació de patrocinis,
repercussió mediàtica, promoció del bon nom de Muro per tots els llocs, implicació i
ajuda per part del club a causes socials, etc.), participació activa en l’acte d’entrega
dels Guardons Esportius, tots clarament visualitzables i apreciables per la Comissió
d’Avaluació. Punts que cal assignar
Regular…….... 5 punts
Acceptable….. 20 punts

Molt bo….........80 punts
Excel·lent..........100 punts
Puntuació segons l’interès municipal de l’activitat: 60 punts
TOTAL: 425,25 punts
7.- NOM DEL CLUB: CLUB PILOTA VALENCIANA MURO
a) Nombre d'esportistes amb llicència federada, sempre que la llicència tinga activitat
acreditada per la federació corresponent. Punts que cal assignar per esportista . Les
modalitats esportives que no tinguen un mínim de 4 mesos de competició de caràcter
setmanal o quinzenal vorà reduïda la seua puntuació un 30%.
Prebenjamin

Benjamins

Alevins

Infantils

Cadets

Juvenil
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Bo……….........60 punts

3

3

3

3

3

2

2/4

Puntuació segons el nombre d’esportistes federats: 8 punts
b) Nombre d'esportistes NO federats/jocs escolars/escoles esportives. Punts que cal
assignar per esportista. En el cas que un club es faça càrrec de les escoles esportives
d’altra modalitat que no siga la seua, els punts d’aquesta seran valorades amb 0’5. A
més, sols comptaran els alumnes de les escoles esportives que realitzen el seu
aprenentatge a les instal·lacions municipals.
Prebenjamins

Benjamins

Alevins

Infantils

Cadets

1/2

1/1

1/8

1/4

1 / 10

Puntuació segons el nombre d’esportistes no federats: 25 punts
c) Titulacions dels tècnics esportius que estiguen donats d'alta en la Seguretat Social i
que desenvolupen la seua labor en l'entitat esportiva, amb llicència de temporada i
activitat acreditada.
Nivell I………. 3 punts
Nivell II……….4 punts
TAFAD……….4 punts
Nivell III………5 punts
Diplomats E. Física…6 punts

Puntuació segons la titulació dels tècnics esportius: 0 punts
d) Cost llicència federativa dels esportistes. Punts que cal assignar per esportistes.
Entre 1-30€…….0’25 punts
Entre 31-60€…...0’50 punts
Entre 61€-100€…….0’75 punts
Més de 101€……….1’5 punts
Puntuació segons el cost de la llicència federativa: 4(0’5)= 2 punts
e) Cost de l'arbitratge per partit en lliga regular, entesa com a la competició més llarga
que disputa cada equip. Punts que cal assignar per partit (s’entén per partit els jugats
per 3 o més participants per equip).
Entre 1-30€…….0’25 punts
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Llicenciats/Grau E. Física…….8 punts

Entre 31-60€…...0’50 punts
Entre 61-120€…….0’75 punts
Entre 121-200€…..1 punt
Entre 201-240€…...1’5 punts
Entre 241-300€…….2 punts
Més de 300€………..2’5 punts
Puntuació segons l’arbitratge per partit: 0 punts
f) Punts que cal assignar per l'antiguitat del club. Comptant des de la inscripció en el
Consell Valencià de l’Esport o registre d’associacions corresponent.
D'1-10 anys……5 punts
D'11-20 anys…..10 punts
De 21-30 anys…..15 punts
Més de 31 anys..... 20 punts
Puntuació segons l’antiguitat del club: 10 punts
g) Nombre de treballadors (no esportistes) del club que estiguen donats d'alta en la
Seguretat Social i al corrent de pagament, sempre que estiguen relacionat en l'activitat
subvencionada. Per cada treballador s'assignaran 30 punts.

h) Foment i promoció de l'esport femení. Punts que cal assignar per equip (equip
mínim 3 persones). Els esports individuals tindran un rang i puntuació de mixt sempre
que hi haja un 20% mínim de participants totals femenins.
Equip mixt (mínim un 20%)…….4 punts
Equip femení……..8 punts
Puntuació segons el foment i promoció de l’esport femení: 8 punts
Juvenil mixte, cadet mixte
i) Àmbit geogràfic de la competició. Punts que cal assignar per equip(equip mínim 3
persones).
Equips federats;
Provincial……….10 punts
Autonòmic…….15 punts
Nacional………..20 punts
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Puntuació segons el nombre de treballadors: 0 punts

Jocs Esportius:
Comarcal……...4 punts
Provincial……...6 punts
Autonòmic……….8 punts
En els esports individuals tindran una puntuació única que serà determinada per
l'àmbit geogràfic de competició de la majoria dels individus participants.
Puntuació segons l’àmbit geogràfic de la competició: 52 punts
Infantil (provincial), aleví A (provincial), prebenjamí (provincial), Aleví B (provincial),
juvenil (provincial), cadet (provincial), prebenjamí (provincial), sènior (provincial Fed)
j) Participació per part del club en els activitats organitzades per l’Ajuntament de Muro
així com la seua implicació en ajuda a altres clubs en activitats locals. Punts que cal
assignar per cadascuna de les activitats, màxim 3. Les col·laboracions amb
l’ajuntament es puntuaran d’ofici. Les activitat que ja estiguen pagades en part o en la
seua totalitat per l’ajuntament no podran presentar-se en aquest punt.
Col·laboració en activitats organitzades per l’Ajuntament ….... 8 punts/activitat
Col·laboració en activitats d'altres clubs……….6 punts/activitat
Puntuació segons la col·laboració en activitats esportives: 6 punts
Pujada a la Penya el Frare
k) Puntuació per projectes de formació: xarrades, campus, cursos, clínics etc. Punts
que cal assignar.(presentar cartells, díptics o esborranys, màxim 3 activitats)
Campus............15 punts

Puntuació segons els projectes de formació: 15 punts
Campus
l) Pressupost de l’entitat. Punts que cal assignar.
De 1 a 20.000€.................... 5 punts
De 20.001€ a 40.000€......... 10 punts
De 40.001€ a 60.000€ ................. 20 punts
De 60.001€ a 80.000€ ................. 30 punts
De 80.001€ a 100.000€ ................. 40 punts
De 100.001€ a 120.000€ ................. 50 punts
Més de 120.000€..............................60 punts
Puntuació segons el pressupost de l’entitat: 5 punts
Ayuntamiento de Muro de Alcoy
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Xarrades, cursos i clínics..........3 punts

m) Interès municipal de l'activitat exercida o repercussió social del club, valorat sobre
la base de seguiment i assistència d’espectadors, número de socis del club, si els hi
hagués, qualitat del projecte presentat, dinamització social i captació de patrocinis,
repercussió mediàtica, promoció del bon nom de Muro per tots els llocs, implicació i
ajuda per part del club a causes socials, etc.), participació activa en l’acte d’entrega
dels Guardons Esportius, tots clarament visualitzables i apreciables per la Comissió
d’Avaluació. Punts que cal assignar
Regular…….... 5 punts
Acceptable….. 20 punts
Bo……….........60 punts
Molt bo….........80 punts
Excel·lent..........100 punts
Puntuació segons l’interès municipal de l’activitat: 60 punts
TOTAL: 191 punts
8.- NOM DEL CLUB: CLUB DE CAÇADORS “LA PRIMITIVA”

Prebenjamin

Benjamins

Alevins

Infantils

Cadets

Juvenil

Sènior

3

3

3

3

3

2

2/1

Puntuació segons el nombre d’esportistes federats: 2 (-30%)= 1’4 punts
b) Nombre d'esportistes NO federats/jocs escolars/escoles esportives. Punts que cal
assignar per esportista. En el cas que un club es faça càrrec de les escoles esportives
d’altra modalitat que no siga la seua, els punts d’aquesta seran valorades amb 0’5. A
més, sols comptaran els alumnes de les escoles esportives que realitzen el seu
aprenentatge a les instal·lacions municipals.
Prebenjamins

Benjamins

Alevins

Infantils

Cadets

1

1

1

1

1

Puntuació segons el nombre d’esportistes no federats: 0 punts
c) Titulacions dels tècnics esportius que estiguen donats d'alta en la Seguretat Social i
que desenvolupen la seua labor en l'entitat esportiva, amb llicència de temporada i
Ayuntamiento de Muro de Alcoy
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a) Nombre d'esportistes amb llicència federada, sempre que la llicència tinga activitat
acreditada per la federació corresponent. Punts que cal assignar per esportista . Les
modalitats esportives que no tinguen un mínim de 4 mesos de competició de caràcter
setmanal o quinzenal vorà reduïda la seua puntuació un 30%.

activitat acreditada.
Nivell I………. 3 punts
Nivell II……….4 punts
TAFAD……….4 punts
Nivell III………5 punts
Diplomats E. Física…6 punts
Llicenciats/Grau E. Física…….8 punts
Puntuació segons la titulació dels tècnics esportius: 0 punts
d) Cost llicència federativa dels esportistes. Punts que cal assignar per esportistes.
Entre 1-30€…….0’25 punts
Entre 31-60€…...0’50 punts
Entre 61€-100€…….0’75 punts
Més de 101€……….1’5 punts
Puntuació segons el cost de la llicència federativa: 0’75 punts
el cost de la llicència de Carla Reig
e) Cost de l'arbitratge per partit en lliga regular, entesa com a la competició més llarga
que disputa cada equip. Punts que cal assignar per partit (s’entén per partit els jugats
per 3 o més participants per equip).
Entre 1-30€…….0’25 punts

Entre 61-120€…….0’75 punts
Entre 121-200€…..1 punt
Entre 201-240€…...1’5 punts
Entre 241-300€…….2 punts
Més de 300€………..2’5 punts
Puntuació segons l’arbitratge per partit: 0 punts
f) Punts que cal assignar per l'antiguitat del club. Comptant des de la inscripció en el
Consell Valencià de l’Esport o registre d’associacions corresponent.
D'1-10 anys……5 punts
D'11-20 anys…..10 punts
De 21-30 anys…..15 punts
Ayuntamiento de Muro de Alcoy
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Entre 31-60€…...0’50 punts

Més de 31 anys..... 20 punts
Puntuació segons l’antiguitat del club: 20 punts
g) Nombre de treballadors (no esportistes) del club que estiguen donats d'alta en la
Seguretat Social i al corrent de pagament, sempre que estiguen relacionat en l'activitat
subvencionada. Per cada treballador s'assignaran 30 punts.
Puntuació segons el nombre de treballadors: 0 punts
h) Foment i promoció de l'esport femení. Punts que cal assignar per equip (equip
mínim 3 persones). Els esports individuals tindran un rang i puntuació de mixt sempre
que hi haja un 20% mínim de participants totals femenins.
Equip mixt (mínim un 20%)…….4 punts
Equip femení……..8 punts
Puntuació segons el foment i promoció de l’esport femení: 0 punts
i) Àmbit geogràfic de la competició. Punts que cal assignar per equip(equip mínim 3
persones).
Equips federats;
Provincial……….10 punts
Autonòmic…….15 punts
Nacional………..20 punts
Jocs Esportius:
Comarcal……...4 punts
Autonòmic……….8 punts
En els esports individuals tindran una puntuació única que serà determinada per
l'àmbit geogràfic de competició de la majoria dels individus participants.
Puntuació segons l’àmbit geogràfic de la competició: 20 punts
j) Participació per part del club en els activitats organitzades per l’Ajuntament de Muro
així com la seua implicació en ajuda a altres clubs en activitats locals. Punts que cal
assignar per cadascuna de les activitats, màxim 3. Les col·laboracions amb
l’ajuntament es puntuaran d’ofici. Les activitat que ja estiguen pagades en part o en la
seua totalitat per l’ajuntament no podran presentar-se en aquest punt.
Col·laboració en activitats organitzades per l’Ajuntament ….... 8 punts/activitat
Col·laboració en activitats d'altres clubs……….6 punts/activitat
Puntuació segons la col·laboració en activitats esportives: 0 punts
Ayuntamiento de Muro de Alcoy
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Provincial……...6 punts

k) Puntuació per projectes de formació: xarrades, campus, cursos, clínics etc. Punts
que cal assignar.(presentar cartells, díptics o esborranys, màxim 3 activitats)
Campus............15 punts
Xarrades, cursos i clínics..........3 punts
Puntuació segons els projectes de formació: 0 punts
l) Pressupost de l’entitat. Punts que cal assignar.
De 1 a 20.000€.................... 5 punts
De 20.001€ a 40.000€......... 10 punts
De 40.001€ a 60.000€ ................. 20 punts
De 60.001€ a 80.000€ ................. 30 punts
De 80.001€ a 100.000€ ................. 40 punts
De 100.001€ a 120.000€ ................. 50 punts
Més de 120.000€..............................60 punts
Puntuació segons el pressupost de l’entitat: 20 punts

Regular…….... 5 punts
Acceptable….. 20 punts
Bo……….........60 punts
Molt bo….........80 punts
Excel·lent..........100 punts
Puntuació segons l’interès municipal de l’activitat: 20 punts
TOTAL: 82’15 punts
9.- NOM DEL CLUB: CLUB MURO BÀSQUET ALMOROIG
a) Nombre d'esportistes amb llicència federada, sempre que la llicència tinga activitat
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m) Interès municipal de l'activitat exercida o repercussió social del club, valorat sobre
la base de seguiment i assistència d’espectadors, número de socis del club, si els hi
hagués, qualitat del projecte presentat, dinamització social i captació de patrocinis,
repercussió mediàtica, promoció del bon nom de Muro per tots els llocs, implicació i
ajuda per part del club a causes socials, etc.), participació activa en l’acte d’entrega
dels Guardons Esportius, tots clarament visualitzables i apreciables per la Comissió
d’Avaluació. Punts que cal assignar

acreditada per la federació corresponent. Punts que cal assignar per esportista . Les
modalitats esportives que no tinguen un mínim de 4 mesos de competició de caràcter
setmanal o quinzenal vorà reduïda la seua puntuació un 30%.
Prebenjamin

Benjamins

Alevins

Infantils

Cadets

Juvenil

Sènior

3

3

3/15

3/28

3/33

2/21

2/41

Puntuació segons el nombre d’esportistes federats: 352 punts
b) Nombre d'esportistes NO federats/jocs escolars/escoles esportives. Punts que cal
assignar per esportista. En el cas que un club es faça càrrec de les escoles esportives
d’altra modalitat que no siga la seua, els punts d’aquesta seran valorades amb 0’5. A
més, sols comptaran els alumnes de les escoles esportives que realitzen el seu
aprenentatge a les instal·lacions municipals.
Prebenjamins

Benjamins

Alevins

Infantils

Cadets

1/22

1/15

1

1

1

Puntuació segons el nombre d’esportistes no federats: 37 punts
c) Titulacions dels tècnics esportius que estiguen donats d'alta en la Seguretat Social i
que desenvolupen la seua labor en l'entitat esportiva, amb llicència de temporada i
activitat acreditada.
Nivell I………. 3 punts
Nivell II……….4 punts

Nivell III………5 punts
Diplomats E. Física…6 punts
Llicenciats/Grau E. Física…….8 punts
Puntuació segons la titulació dels tècnics esportius: 0 punts
Hi ha un donant d’alta però no presenten la titulació.
d) Cost llicència federativa dels esportistes. Punts que cal assignar per esportistes.
Entre 1-30€…….0’25 punts
Entre 31-60€…...0’50 punts
Entre 61€-100€…….0’75 punts
Més de 101€……….1’5 punts
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TAFAD……….4 punts

Puntuació segons el cost de la llicència federativa: 92’75 punts
95 (0’75) + 43 (0’50)
e) Cost de l'arbitratge per partit en lliga regular, entesa com a la competició més llarga
que disputa cada equip. Punts que cal assignar per partit (s’entén per partit els jugats
per 3 o més participants per equip).
Entre 1-30€…….0’25 punts
Entre 31-60€…...0’50 punts
Entre 61-120€…….0’75 punts
Entre 121-200€…..1 punt
Entre 201-240€…...1’5 punts
Entre 241-300€…….2 punts
Més de 300€………..2’5 punts
Puntuació segons l’arbitratge per partit: 13 + 37’5 + 2’5= 53 punts
Entre 121-200€ (13 partits) + entre 61-120€ (50 partits) + entre 31-60€ (5 partits)
f) Punts que cal assignar per l'antiguitat del club. Comptant des de la inscripció en el
Consell Valencià de l’Esport o registre d’associacions corresponent.
D'1-10 anys……5 punts
D'11-20 anys…..10 punts
De 21-30 anys…..15 punts
Més de 31 anys..... 20 punts

g) Nombre de treballadors (no esportistes) del club que estiguen donats d'alta en la
Seguretat Social i al corrent de pagament, sempre que estiguen relacionat en l'activitat
subvencionada. Per cada treballador s'assignaran 30 punts.
Puntuació segons el nombre de treballadors: 30 punts
Contracte de Sergi
h) Foment i promoció de l'esport femení. Punts que cal assignar per equip (equip
mínim 3 persones). Els esports individuals tindran un rang i puntuació de mixt sempre
que hi haja un 20% mínim de participants totals femenins.
Equip mixt (mínim un 20%)…….4 punts
Equip femení……..8 punts
Puntuació segons el foment i promoció de l’esport femení: 32 punts
Infantil, junior, cadet i sènior.
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Puntuació segons l’antiguitat del club: 10 punts

i) Àmbit geogràfic de la competició. Punts que cal assignar per equip(equip mínim 3
persones).
Equips federats;
Provincial……….10 punts
Autonòmic…….15 punts
Nacional………..20 punts
Jocs Esportius:
Comarcal……...4 punts
Provincial……...6 punts
Autonòmic……….8 punts
En els esports individuals tindran una puntuació única que serà determinada per
l'àmbit geogràfic de competició de la majoria dels individus participants.
Puntuació segons l’àmbit geogràfic de la competició: 12 punts + 180 punts = 192
punts
3 Jocs esportius (comarcal) + 12 autonòmic
j) Participació per part del club en els activitats organitzades per l’Ajuntament de Muro
així com la seua implicació en ajuda a altres clubs en activitats locals. Punts que cal
assignar per cadascuna de les activitats, màxim 3. Les col·laboracions amb
l’ajuntament es puntuaran d’ofici. Les activitat que ja estiguen pagades en part o en la
seua totalitat per l’ajuntament no podran presentar-se en aquest punt.
Col·laboració en activitats organitzades per l’Ajuntament ….... 8 punts/activitat

Puntuació segons la col·laboració en activitats esportives: 6 punts
Pujada a la Penya el Frare
k) Puntuació per projectes de formació: xarrades, campus, cursos, clínics etc. Punts
que cal assignar.(presentar cartells, díptics o esborranys, màxim 3 activitats)
Campus............15 punts
Xarrades, cursos i clínics..........3 punts
Puntuació segons els projectes de formació: 0 punts
l) Pressupost de l’entitat. Punts que cal assignar.
De 1 a 20.000€.................... 5 punts
De 20.001€ a 40.000€......... 10 punts
De 40.001€ a 60.000€ ................. 20 punts
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Col·laboració en activitats d'altres clubs……….6 punts/activitat

De 60.001€ a 80.000€ ................. 30 punts
De 80.001€ a 100.000€ ................. 40 punts
De 100.001€ a 120.000€ ................. 50 punts
Més de 120.000€..............................60 punts
Puntuació segons el pressupost de l’entitat: 20 punts
46.934€ de pressupost
m) Interès municipal de l'activitat exercida o repercussió social del club, valorat sobre
la base de seguiment i assistència d’espectadors, número de socis del club, si els hi
hagués, qualitat del projecte presentat, dinamització social i captació de patrocinis,
repercussió mediàtica, promoció del bon nom de Muro per tots els llocs, implicació i
ajuda per part del club a causes socials, etc.), participació activa en l’acte d’entrega
dels Guardons Esportius, tots clarament visualitzables i apreciables per la Comissió
d’Avaluació. Punts que cal assignar
Regular…….... 5 punts
Acceptable….. 20 punts
Bo……….........60 punts
Molt bo….........80 punts
Excel·lent..........100 punts
Puntuació segons l’interès municipal de l’activitat: 60 punts
TOTAL: 884’75 punts

1.- NOM DEL CLUB: CEM LES LLEBRES DE MURO
a) Segons la categoria de la competició.
Nacional (almenys que el 10% dels participants procedisquen d'altres comunitats
autònomes)…….. 25 punts
Autonòmica (almenys que el 10% dels participants procedisquen d'altres províncies de
la comunitat autònoma)…….12 punts
Provincial (almenys que el 10% dels participants procedisquen d'altres localitats de la
província)………...8 punts
Local……...4 punts
Puntuació segons la categoria de la competició: 12 punts
b) Segons el nombre de participants. En les activitats que participen equips es
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BAREMACIÓ MODALITAT B

consideraran com a participants els integrants de cada equip.
0-50 participants……….5 punts
51-100……….8 punts
101-200……...15 punts
201-400……...25 punts
+ 401………...40 punts
Puntuació segons el nombre de participants: 40 punts
+ 401 participants
c) Segons la duració de l'activitat.
1 dia……….10 punts
de 2 dies a un mes……… 15 punts
de 2 a 4 mesos……… 25 punts
+ de 4 mesos…….40 punts
Puntuació segons la duració de l’activitat: 10 punts
d) Segons el nombre de categories. Es valoraran els que fan referència a diferents
edats (sènior, juvenil, cadet, etc.) o sexe (masculí, femení, mixt). S'atorgaran 2 punts
per cada categoria i màxim 6 categories.
Puntuació segons el nombre de categories: 10 punts

1-5 anys……5 punts
6-10 anys…..10 punts
Més d'11 anys…..15 punts
Puntuació segons l’antiguitat de l’activitat: 15 punts
XIII Pujada
f) Participació per part del club en les activitats organitzades per l’Ajuntament de Muro
així com la seua implicació en ajuda a altres clubs en activitats locals. Punts que cal
assignar per cadascuna de les activitats.(les col·laborades amb l’ajuntament es
puntuaran d’ofici)
Col·laboració en activitats organitzades per l’ajuntament ….... 8 punts/activitat
Col·laboració en activitats d'altres clubs……….6 punts/activitat
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e) Punts que cal assignar per l'antiguitat de cadascuna de les activitats.

Puntuació segons la col·laboració per part del club: 0 punts
g) Realització per part del club de campus, cursos, xarrades, clínics (màxim 3
activitats).
Campus............8 punts
Xarrades, cursos i clínics.........2 punts
Puntuació segons la realització d’activitats: 0 punts
h) Pressupost de cadascuna de les activitats. Punts assignar:
De 1 a 500€.............5 punts
De 501 a 1000€.......10 punts
De 1001 a 2000€......15 punts
De 2001 a 3000€........20 punts
Més de 3001€......25 punts
Puntuació pel pressupost de cada activitat: 25 punts
10.190€ Pujada
i) Interès municipal de l'activitat exercida o repercussió social del club, valorat sobre la
base de seguiment i assistència d’espectadors, número de socis del club, si els hi
hagués, qualitat del projecte presentat, dinamització social i captació de patrocinis,
repercussió mediàtica, promoció del bon nom de Muro per tots els llocs, implicació i
ajuda per part del club a causes socials, etc.), participació activa en l’acte d’entrega
dels Guardons Esportius, tots clarament visualitzables i apreciables per la Comissió
d’Avaluació. Punts que cal assignar

Acceptable…….20 punts
Bo ………...60 punts
Molt bo…...80 Punts
Excel·lent......100 punts
Puntuació per l'interès del projecte: 100 punts
Total de punts: 212 punts
2.- NOM DEL CLUB: ASSOCIACIÓ CULTURAL I D’OCI FUTBOL 7
a) Segons la categoria de la competició.
Nacional (almenys que el 10% dels participants procedisquen d'altres comunitats
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Regular……....5 punts

autònomes)…….. 25 punts
Autonòmica (almenys que el 10% dels participants procedisquen d'altres províncies de
la comunitat autònoma)…….12 punts
Provincial (almenys que el 10% dels participants procedisquen d'altres localitats de la
província)………...8 punts
Local……...4 punts
Puntuació segons la categoria de la competició: 8 punts
b) Segons el nombre de participants. En les activitats que participen equips es
consideraran com a participants els integrants de cada equip.
0-50 participants……….5 punts
51-100……….8 punts
101-200……...15 punts
201-400……...25 punts
+ 401………...40 punts
Puntuació segons el nombre de participants: 25 punts
c) Segons la duració de l'activitat.
1 dia……….10 punts
de 2 dies a un mes……… 15 punts
de 2 a 4 mesos……… 25 punts

Puntuació segons la duració de l’activitat: 40 punts
d) Segons el nombre de categories. Es valoraran els que fan referència a diferents
edats (sènior, juvenil, cadet, etc.) o sexe (masculí, femení, mixt). S'atorgaran 2 punts
per cada categoria i màxim 6 categories.
Puntuació segons el nombre de categories: 4 punts
e) Punts que cal assignar per l'antiguitat de cadascuna de les activitats.
1-5 anys……5 punts
6-10 anys…..10 punts
Més d'11 anys…..15 punts
Puntuació segons l’antiguitat de l’activitat: 15 punts
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+ de 4 mesos…….40 punts

f) Participació per part del club en les activitats organitzades per l’Ajuntament de Muro
així com la seua implicació en ajuda a altres clubs en activitats locals. Punts que cal
assignar per cadascuna de les activitats.(les col·laborades amb l’ajuntament es
puntuaran d’ofici)
Col·laboració en activitats organitzades per l’ajuntament ….... 8 punts/activitat
Col·laboració en activitats d'altres clubs……….6 punts/activitat
Puntuació segons la col·laboració per part del club: 0 punts
g) Realització per part del club de campus, cursos, xarrades, clínics (màxim 3
activitats).
Campus............8 punts
Xarrades, cursos i clínics.........2 punts
Puntuació segons la realització d’activitats: 0 punts
h) Pressupost de cadascuna de les activitats. Punts assignar:
De 1 a 500€.............5 punts
De 501 a 1000€.......10 punts
De 1001 a 2000€......15 punts
De 2001 a 3000€........20 punts
Més de 3001€......25 punts

i) Interès municipal de l'activitat exercida o repercussió social del club, valorat sobre la
base de seguiment i assistència d’espectadors, número de socis del club, si els hi
hagués, qualitat del projecte presentat, dinamització social i captació de patrocinis,
repercussió mediàtica, promoció del bon nom de Muro per tots els llocs, implicació i
ajuda per part del club a causes socials, etc.), participació activa en l’acte d’entrega
dels Guardons Esportius, tots clarament visualitzables i apreciables per la Comissió
d’Avaluació. Punts que cal assignar
Regular……....5 punts
Acceptable…….20 punts
Bo ………...60 punts
Molt bo…...80 Punts
Excel·lent......100 punts
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Puntuació pel pressupost de cada activitat: 25 punts
19.118€
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Puntuació per l'interès del projecte: 80 punts

Total de punts: 197 punts

