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NORMATIVA D’AJUT ECONÒMIC 

A ENTRENADORS DE LA FCA 
 

 

La FCA ha previst un sistema d’ajuts econòmics diferenciant pels tres tipus de 

col·laboradors tècnics que estableix el PTANC: 

 

- Col·laborador Tècnic d’Alt Nivell. 

- Col·laborador Tècnic de Futur A.N. 

- Col·laborador Tècnic de Tecnificació 

 

Aquests Col·laboradors seran seleccionats d’entre tots els entrenadors personals dels 

atletes integrats en el PTANC amb els següents criteris: 

 

 

Els Col·laboradors Tècnics d’Alt Nivell (C1) se seleccionaran per a cada temporada 

pel sumatori total de punts assolit en els quatre anys anteriors pels millors atletes del 

grup d’entrenament (dels que es tindran en compte fins a un màxim de 6 atletes). 

Aquest sumatori ha de ser igual o superior a 160 punts (segons el barem que apareix 

més endavant). Amb la intenció d’estimular i premiar l’especialització d’aquest tipus de 

Col·laboradors Tècnics només comptaran a aquests efectes els atletes de la mateixa 

especialitat (o especialitats que el CT consideri afins). Com a mínim dos (2) dels atletes 

hauran de ser atletes de Nivell Internacional, i la resta del nivell immediatament 

inferior, és a dir, Nivell Estatal. També poden incloure’s en aquest grup de 

col·laboradors, a criteri de la FCA, els especialistes tècnics del Centre d’Alt Rendiment 

Esportiu de Sant Cugat del Vallès i el Centre Català de Tecnificació Esportiva 

d’Esplugues de Llobregat. 

 

 

Els Col·laboradors Tècnics de Futur Alt Nivell (C2) se seleccionaran cada temporada 

pel sumatori total de punts assolit en els dos anys anteriors pels millors atletes del grup 

d’entrenament (fins a un màxim de 8 atletes). Aquest sumatori ha de ser superior a 75 

punts (segons el barem que apareix més endavant). Amb la intenció d’estimular i 

premiar l’especialització d’aquest tipus de Col·laboradors Tècnics només es tindran en 

compte atletes de la mateixa especialitat (o especialitats que el CT consideri afins). Com 

a mínim cinc (5) dels atletes hauran de ser atletes de Nivell Estatal o nivell superior. 

També poden incloure’s en aquest grup de col·laboradors, a criteri de la FCA, els 

entrenadors d’Atletisme en Centres de Tecnificació oficials del CCE i els tècnics 

inclosos en els diferents Plans Especials que la FCA pugui posar en marxa. 

 

 

Els Col·laboradors Tècnics de Tecnificació (C3) se seleccionaran cada temporada pel 

total de punts assolits pels millors atletes del grup d’entrenament (fins a un màxim de 

12). Els atletes hauran de pertànyer només a un dels dos grans grups de proves següents:  
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a) Proves de força-velocitat, i 

b) Proves de resistència  

Sempre a criteri del CT i, com a mínim, vuit (8) dels atletes han de ser Esportistes de 

Nivell Català o superior. Per a la temporada 2013-2014 la puntuació mínima 

aconseguida la darrera temporada per integrar aquest nivell serà superior a 32 punts. 

 

Per assegurar Actualització i Formació Permanent dels Col·laboradors Tècnics dels 

tres nivells, a més de les reunions tècniques que es realitzen dins de les activitats de 

seguiment i control d'atletes del programa, la FCA a través de la DT i l'Escola 

d'Entrenadors, anualment posarà en marxa Cursos, Seminaris i / o Conferències 

Tècniques. Amb la intenció d'estimular la participació en aquestes activitats oficials de 

formació permanent de la FCA, per cada 10 hores d'assistència dels tècnics 

obtindran 1 punt (fins a un màxim anual de 5 punts) que es tindran en compte per al 

càlcul d'ajuts econòmic. 

 

Per a calcular el rendiment de cada atleta en una determinada temporada s’ha d’aplicar 

el quadre que apareix més endavant Cada atleta únicament pot puntuar TRES 

VEGADES; la millor de les possibles en cada nivell: internacional, estatal i català. 
 

Els Col·laboradors Tècnics de Tecnificació podrien rebre, en funció de les possibilitats 

econòmiques de CCE / FCA, un ajut econòmic anual fix a establir cada temporada en 

un o dos pagaments. 

D’altra banda, els col·laboradors Tècnics de Alt Nivell i Futur A.N., podrien rebre, en 

funció de les possibilitats econòmiques de CCE / FCA un ajut econòmic en dues parts. 

 

El valor econòmic dels punts serà el resultat de: 

Descomptar la part destinada als col·laboradors de tecnificació (quantitat fixa) de la 

quantitat total atorgada pel CCE per a aquest apartat. 

La quantitat resultant es dividirà en dues parts iguals. 

 

1) La 1a. part es dedicarà a premiar el nivell del grup d’entrenament. L’import 

serà el resultant del valor econòmic de la suma total dels punts dels 

col·laboradors d’Alt Nivell i Futur Alt Nivell en les 4 o 2 últimes temporades 

respectivament. El valor del punt serà el resultant de la divisió de la partida 

econòmica destinada, entre els punts totals de tots els entrenadors. Els 

entrenadors que percebin una quantitat econòmica fixa de la RFEA no 

percebran cap quantitat en aquest apartat. 
 

2) La 2a. part anirà destinada a valorar el rendiment de la temporada en curs pels 

entrenadors que percebin alguna quantitat pel primer apartat o entrenadors amb 

retribució fixa de la RFEA. Aquesta valoració es basarà la suma de les 

quantitats derivades dels resultats dels atletes, exclusivament de la temporada 

en curs, seguint la baremació que s’adjunta. El valor del punt serà el resultant 

de la divisió de la partida econòmica destinada, entre els punts totals de tots els 

entrenadors 

 

En els casos d’atletes becats en Centres d’Entrenament oficials del CCE, els punts 

corresponents al rendiment durant els tres primers anys de beca, seran compartits per 

l’entrenador del Centre i l’últim entrenador d’origen. Aquest últim podrà comptar el 
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primer any amb el 75% dels punts, mentre que el segon i el tercer any serà amb el 50% i 

el 25% respectivament. 

 

En el cas d’entrenadors catalans que rebin una quantitat econòmica fixa de la RFEA, 

només es calcularà i donarà el segon pagament corresponent al rendiment dels atletes 

personals en la temporada en curs.  

 

Per rebre aquest ajut econòmic, és obligatori: 

 

- Tenir tramitada per la FCA la llicència d’entrenador per a la temporada vigent. 

 

- Estar inscrit en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (REP) o 

bé, en els casos de Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, estar 

col·legiats en el seu Col·legi Oficial (COPLEFC). 

 

- Complimentar i enviar a la FCA l’imprès “Nucli d’Entrenament” a l’inici de cada 

temporada i dins els terminis de temps que s’estableixin. 

 

- Complimentar i enviar a la FCA els Informes Trimestrals (individuals pels atletes 

d’Alt Nivell o de grup si són de qualsevol variant d’Alt Nnivell) que es requereixin des 

del CT / CCE i en els terminis de temps establerts. 

 

- Assistir a les activitats que proposi, durant la temporada i amb la suficient antelació, el 

RS corresponent i a les quals hagin estat convocats. 
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Barem per valorar el rendiment dels atletes ARC 

 
Punts Items 

10 Medallista en Jocs Olímpics, Campionat del Món o Campionat d’Europa. 

9 
Finalista (4t a 8è) en Jocs Olímpics, Campionat del Món o Campionat d’Europa. 

Medallista en Campionat del Món o d’Europa Absolut per equips (pista, ruta, cros o muntanya). 

Medallista en Campionat del Món Júnior o Jocs Olímpics de la Joventut. 

8 

Semifinalista (9è a 16è) en Jocs Olímpics, Campionat del Món o Campionat d’Europa. 

Finalista (4t a 8è) en Campionat del Món o d’Europa de Seleccions (pista, ruta, cros o muntanya). 

Medallista en Copes del Món, Copes de Europa, Universiada, Jocs del Mediterrani o Iberoamericans. 

Finalista  (4t a 8è) en Campionat del Món Júnior o Jocs Olímpics de la Joventut. 

Medallista en Campionat d’Europa sub-23 o Campionat d’Europa Júnior. 

Medallista en Campionat del Món Juvenil. 

7 

Participant en Jocs Olímpics, Campionat del Món o Campionat d’Europa. 

Participant en Campionat del Món o d’Europa de Seleccions (pista, cros o ruta). 

Finalista (4t a 8è) en Copes del Món, Copes d’Europa, Universiada, Jocs del Mediterrani, Iberoamericans. 

Semifinalista (9è a 16è) en Campionat del Món Júnior o Jocs Olímpics de la Joventut. 

Medallista en Campionat del Món o d’Europa de Categories per equips (pista, ruta, cros o muntanya). 

Finalista (4t a 8è) en Campionat d’Europa sub-23 o Campionat d’Europa Júnior. 

Medallista en Festival Olímpic de la Joventut Europea o Trials Olímpics de la Joventut 

Finalista (4t a 8è) en Campionat del Món Juvenil. 

6 

Participant en Copes del Món, Copes d’Europa, Universiada, Jocs del Mediterrani o Iberoamericans. 

Medallista en altres competicions internacionals amb la Selecció Estatal Absoluta. 

Participant en Campionat del Món Júnior o Jocs olímpics de la Joventut. 

Semifinalista (9è a 16è) en Campionat d’Europa sub-23 o Campionat d’Europa Júnior. 

Finalista (4t a 8è) en Festival Olímpic de la Joventut Europea o Trials Olímpics de la Joventut. 

Semifinalista (9è a 16è) en Campionat del Món Juvenil.  

5 

Participant en altres competicions internacionals amb la Selecció Estatal Absoluta. 

Participant en Campionat d’Europa sub-23 o Campionat d’Europa Júnior. 

Participant en Campionat del Món Juvenil. 

Semifinalista (9è a 16è) en Festival Olímpic de la Joventut Europea o Trials Olímpics de la Joventut. 

Medallista en Campionat d’Espanya Absolut. 

Medallista amb la Selecció Catalana Absoluta. 

4 

Finalista (4t a 8è) en Campionat d’Espanya Absolut. 

Medallista en Campionat d’Espanya Júnior o Promesa. 

Participant en Festival Olímpic de la Joventut Europea o Trials Olímpics de la Joventut. 

Participant amb la Selecció Catalana Absoluta. 

Medallista amb la Selecció Catalana de Categories. 

3 

Finalista (4t a 8è) en Campionat d’Espanya Junior o Promesa. 

Medallista en Campionat d’Espanya Juvenil o Cadet. 

Participant amb la Selecció Catalana de Categories. 

Medallista en Campionat de Catalunya Absolut. 

2 
Finalista (4t a 8è) en Campionat d’Espanya Juvenil o Cadet. 

Medallista en Campionat de Catalunya de Categories. 

1 
Finalista en Campionat de Catalunya de Categories. 

Estar entre els 3 primers atletes del Rànquing Català de cadascuna de les següents edats: 14, 15 i 16 anys. 

 

 


