
Indicadors de Gestió de Serveis Municipals 2018 

Esports 

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

Renda per càpita:  
Taxa d’atur: 

Població 0 – 15: 
              16 – 99: 

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

Indicadors 

Encàrrec Polític 

Impulsar la pràctica esportiva al 
municipi 

% de practicants menors de 16 anys  
% de persones que fan activitat física esportiva sobre el 
total de habitants de 16 anys o més 

 

Impulsar el teixit associatiu esportiu 

% de massa social de les entitats esportives sobre el total 
de la població 

 

% persones practicants d’entitats esportives sobre el total 
de la població 

 

Promoure la cohesió social  Practicants que reben ajuts públics per cada 100 habitants  

Facilitar l’accés de la població a la 
pràctica esportiva 

Places disponibles d’activitats continuades municipals i 
d’entitats esportives per cada 100 habitants 

 

% places disponibles d’activitats continuades municipals 
sobre el total de places 

 

% places disponibles d’activitats continuades d’entitats 
esportives sobre el total de places 

 

Facilitar l’accés dels ciutadans a les 
activitats 

Nombre d’hores d’activitats continuades per cada 100 
habitants 

 

Nombre d’hores d’activitats puntuals per cada 100 
habitants 

 

Impulsar l’ús dels espais esportius 

% de persones usuàries d’equipaments esportius del 
municipi de 16 anys i més 

 

Practicants en centres escolars per cada 100 habitants  
Metres quadrats d’espais esportius per cada 100 habitants  

Usuari / Client 

Fomentar l’ús dels serveis esportius 
municipals 

% de població inscrita i/o abonada a serveis 
esportius continuats municipals sobre el total 
d’habitants 

 

% de població abonada a un complex esportiu 
municipal sobre el total d’habitants 

 

% d’abonaments de un complex esportiu municipal 
sobre el volum màxim d’abonaments assolits 

 

Oferir un servei de qualitat als 
ciutadans 

Preu mig de l’abonament individual mensual en un 
complex esportiu 

 

Satisfacció general dels usuaris/es en els complexos 
esportius 

 

Forma de Gestió 
Gestió directa %  

Gestió indirecta %  

Economia 

Disposar dels recursos i del 
finançament adequats 

Despesa corrent en esports (incloses les concessions) per 
habitant 

 

% de la despesa corrent en esports (incloses les 
concessions) sobre el pressupost corrent municipal 

 

% d’autofinançament per taxes i preus públics i patrocini  
% de finançament per transferències (DIGI, Generalitat, ...)  
% de finançament per part de l’Ajuntament  

Disposar dels recursos adequats per 
a activitats esportives 

Despesa corrent en activitats per habitant  

Despesa corrent en activitats per cada hora d’activitat  

Donar suport a la promoció esportiva 
de les entitats 

Despesa en transferències corrents a entitats esportives 
per habitant 

 

 


