
Indicadors de Gestió de Serveis Municipals 2018 

Centre Cívic 
 

Entorn 
Població: 1.485 habitants Densitat de població: 90,55 habitants/km2 

Renda per càpita:  
Població    15 – 65 anys: 891 habitants 
                  65 i més anys: 304 habitants 
Taxa d’atur: 

Nombre d’equipaments culturals del municipi: 3 Habitants per cada  equipament cultural: 495 

 

Indicadors 

Encàrrec Polític 
Facilitar i promoure l’accés de la 
ciutadania a la cultura 

Nombre d’equipaments culturals municipals per 
cada 1.000 habitants 

 

Oferir una intensa programació 
cultural al municipi 

Nombre total d’activitats culturals per cada 100 
habitants 

 

Comunicar i difondre l’activitat 
cultural del municipi  

Despeses en difusió, comunicació i publicitat del 
àmbit de cultura per habitant. 

 

% de despesa en difusió, comunicació i publicitat 
sobre el total de la despesa en cultura 

 

Fomentar el teixit associatiu  del 
municipi 

Nombre d’associacions per cada 1.000 habitants  

Usuari / Client 
Promoure l’ús presencial dels 
equipaments culturals 

  

Difondre l’activitat cultural municipal 
a la premsa 

Mitjana d’aparició de l’àrea de cultura a la premsa 
comarcal (en paper o digital) per trimestre  

 

Difondre la cultura a través de les 
xarxes socials 

Nombre de visites al lloc web de l’àmbit de la 
cultura municipal per habitant 

 

 
Nombre de perfils actius a les xarxes socials per 
cada 100 habitants 

 

Forma de Gestió 
Gestió directa %  

Gestió indirecta %  

Economia 

Disposar dels recursos i del 
finançament adequats 

Despesa corrent en cultura per habitant  
% de la despesa corrent en cultura sobre el 
pressupost corrent municipal 

 

% de despesa en transferències a entitats sobre el 
pressupost corrent municipal 

 

% d’autofinançament per taxes i preus públics i 
patrocini 

 

% de finançament per transferències (DIGI, 
Generalitat, ...) 

 

Adequar els recursos als diferents 
àmbits culturals 

% de despesa en Centre Cívic sobre el total de la 
despesa en cultura 

 

% de despesa en Biblioteca sobre el total de la 
despesa en cultura 

 

% de despesa en Fira Balcó de l’Empordà sobre el 
total de la despesa en cultura 

 

 


