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1. INTRODUCCIÓ    

 

Aquest document, el Projecte de gestió del pavelló doble poliesportiu (PAV-2) promogut per 

l’Ajuntament de Sant Pere Pescador (Alt Empordà), pretén ser una eina útil per al bon 

funcionament futur d’aquest equipament. Evidentment es tracta d’una informació necessària 

per poder obtenir la subvenció del Consell Català de l’Esport, però, com podreu comprovar, va 

més enllà de complir senzillament aquest requisit i aporta un seguit de dades i orientacions que 

poden ser de gran ajuda de cara a la posada en marxa de la instal·lació i al seu funcionament 

posterior. 

 

Per elaborar aquest projecte s’han tingut en compte la realitat del municipi, les peculiaritats del 

seu entorn, l’opinió de l’equip de govern municipal, les característiques del pavelló... És a dir, 

s’ha fet tota una anàlisi que la trobareu resumida en el primer apartat del projecte. Llavors, a 

partir de les dades obtingudes en aquest estudi previ, s’han ajustat i concretat els diferents 

capítols que ha de contemplar qualsevol projecte de gestió. 

 

El resultat de tot aquest procés és aquest estudi que ens indica, amb relació a la instal·lació 

projectada, què es vol fer, com s’ha d’utilitzar i quin cost tindrà el seu funcionament, tot 

procurant harmonitzar els interessos de les diverses parts implicades (polítics, usuaris, 

espectadors, tècnics...).  

 

Aquest projecte de gestió ha de servir, una vegada el pavelló estigui construït, per convertir-se 

en el pla de gestió que guiï la seva posada en marxa.         

 

A partir d’aquí i després de la contextualització inicial, com dèiem abans, trobareu els apartats 

següents: 

- gestió funcional 

- gestió d’activitats 

- gestió del manteniment 

- estudi econòmic i financer  
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2. CONTEXTUALITZACIÓ   

 
 
L’estudi de la realitat del municipi i el seu entorn el trobarem de forma resumida i amb les 

dades més significatives en aquest apartat que està format per tres blocs, que van d’allò més 

general als aspectes més específics:    

- Anàlisi externa: repassa les característiques geogràfiques, demogràfiques, socials... 

- Anàlisi interna: tracta els principals elements relacionats amb el sistema esportiu local.  

- Característiques de la instal·lació: explica els trets principals que presenta la instal·lació 

projectada pel consistori i que és el motiu d’aquest projecte de gestió. 

 

Abans de passar al primer dels subapartats, cal especificar que l’elaboració d’aquesta anàlisi 

de l’entorn ha estat un procés formal i metòdic encarat a obtenir una informació selectiva, clara 

i útil. Aquesta recollida de dades s’ha dut a terme gràcies a l’aportació d’estadístiques, dades... 

de diferents parts implicades (Ajuntament, centre escolar, entitats, altres instal·lacions 

esportives...) i també amb entrevistes mantingudes amb persones que han estat considerades 

clau en tot aquest procés (regidor d’Esports, secretari de l’Ajuntament, arquitecte...).   

 
2.1. ANÀLISI EXTERNA  
 
2.1.1. UBICACIÓ GEOGRÀFICA I ÀREA D’INFLUÈNCIA   
 
Sant Pere Pescador, a la comarca de l’Alt Empordà, és un municipi de 1.817 habitants (31-12-

2005), amb una extensió de 18,5 km2, i una densitat de població de 96,1 hab./km2, envoltat 

d’espais naturals de gran interès paisatgístic i travessat pel riu Fluvià. És una població situada 

al bell mig de la badia de Roses. La conjunció, en un mateix paisatge, de grans extensions de 

camps de fruiters, del tram final del riu i d’una platja de dunes i sorra fina, a dos quilòmetres del 

centre del poble i amb prop de set quilòmetres de llargada, converteix Sant Pere Pescador en 

un poble molt característic. 

 

Sant Pere Pecador es troba a uns 19 km de Figueres, 17 km de Roses, 12 km de l’Escala i 8,5 

km de Castelló d’Empúries, poblacions importants i amb equipaments esportius destacables.  

Però als voltants de Sant Pere també hi trobem uns quants pobles més aviat petits, situats a 

menys de 8-10 km, sense serveis esportius i que podrien configurar l’àrea d’influència a tenir en 

compte per gestionar el futur pavelló poliesportiu. 
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En la taula següent s’expressen aquests petits municipis, la distància que es troben de Sant 

Pere Pescador i els habitants que tenen: 

 

Municipi Distància Habitants (2005) 

L’Armentera  A 3 km 765 

Ventalló A 8 km 710 

Sant Miquel de Fluvià A 9 km 671 

Torroella de Fluvià A 4 km 437 

Viladamat  A 10 km 422 

Vilamacolum A 3 km 292 

 3.297 

 

Així doncs podríem comptar amb una àrea d’influència que voltaria els 5.114 habitants fixos o 

estables (1.817 hab. de Sant Pere + 3.297 hab. dels pobles de la zona d’influència). A més, cal 

considerar, com veurem més endavant, que Sant Pere Pescador presenta una important 

infraestructura turística, la qual cosa fa que s’incrementi el nombre de visitants, tant els caps de 

setmana com en èpoques de vacances.  

 

Les comunicacions entre Sant Pere Pescador i aquests pobles que configurarien l’esmentada 

zona d’influència és prou bona, amb una xarxa de carreteres que ha millorat en els darrers 

anys i que no ha de salvar cap obstacle natural, i que podríem dir que totes elles es troben 

situades a la plana de l’Empordà. El que no trobem és un bon sistema de transport públic. Per 

això la gent ja està molt acostumada a la utilització del  cotxe, la moto i també la bicicleta. En el 

mapa que es mostra tot seguit es pot veure la ubicació de Sant Pere i les principals vies de 

comunicació.  
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2.1.2. URBANISME  
 

El municipi està format per un nucli força compacte i unes àrees residencials més perifèriques: 

Bon Relax i Mas Sopes, principalment. També cal destacar la presència de 7 càmpings 

pràcticament arran de platja o al costat del riu. Per accedir a aquestes urbanitzacions i als 

càmpings s’ha de travessar l’únic pont existent, de moment, sobre el riu Fluvià. El centre del 

poble s’uneix amb la platja a través de 2 km de carretera que és molt transitada en èpoques de 

vacances, i d’un carril per a bicicletes i vianants no massa ben resolt. De totes maneres, el 

consistori té projectat un pont per a vianants i bicicletes sobre el riu que solucionarà millor la 

relació entre el nucli i la platja, i donarà seguretat als desplaçaments dels turistes que ens 

visiten, sobretot, als mesos de l’estiu.  

 

També cal destacar que en el municipi en el darrers anys s’ha construït molt i que hi ha hagut 

un creixement urbanístic molt significatiu. A més, el Pla general preveu la projecció d’una nova 

urbanització en uns terrenys molt propers al centre del poble amb més de 200 habitatges i 

l’ampliació de pràcticament tots els càmpings existents.        

 

2.1.3. DEMOGRAFIA   
 

Com hem dit anteriorment i segons les dades proporcionades pel propi consistori, a finals de 

2005 la població del municipi era de 1.817 habitants, repartits de la manera següent: 

- nucli, 1.508 hab.  

- Bon Relax, 149 hab. 

- Mas Sopes, 69 hab. 

- disseminat, 91 hab.  

 

Nucli
83%

Mas Sopes
4%

Disseminat 
5%

Bon Relax
8%

Nucli Bon Relax Mas Sopes Disseminat 
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Per sexes, el 55% de la població són homes i el 45% dones.  

 

L’evolució en els darrers anys la podem veure a la gràfica que trobareu a continuació, que 

mostra la tendència a l’alça pel que fa al nombre d’habitants.    
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No obstant, i com hem dit abans, el potencial turístic del poble fa que a l’estiu aquesta població 

pugui assolir els 20.000 habitants, arribant a puntes, del 15 de juliol al 15 d’agost, de 25.000 o 

30.000 habitants.  

 

Pel que fa referència a la procedència de les 1.817 persones empadronades al municipi la 

podem observar a la gràfica següent: 
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Així, podem veure que les persones procedents de l’Àfrica, especialment del Marroc, 

predominen amb un 17% de la població, i juntament amb les que provenen de l’Amèrica Llatina 

i de països de l’Europa de l’Est suposen un percentatge de la immigració ben important, a 

causa principalment de la demanda de llocs de treball en el sector serveis i a l’agricultura. 

 

En l’actualitat, doncs, un 32% de la població és estrangera, xifra a la qual s’ha arribat segons 

l’evolució que presenta la gràfica següent:  
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Així, podem veure que la població del país es manté força estable al voltant dels 1.200 

habitants i que l’increment significatiu es produeix per l’arribada al municipi de persones d’altres 

nacionalitats.  

 

En aquest sentit, tot i que hi ha un bon clima de convivència, l’esport pot suposar una eina més 

d’integració i de cohesió social, com de fet ja succeeix amb el futbol de base.  
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Finalment, mostrarem una taula que mostra la distribució per edats de la població del municipi: 
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2.1.4. INFRAESTRUCTURES, ACTIVITATS I ENTITATS NO ESPORTIVES (CULTURALS, 
EDUCATIVES, DE LLEURE...) 
 

Dels equipaments no esportius que té el municipi i que ens puguin interessar per al nostre 

Projecte podríem destacar:  

- el Casal 

- el Centre Cívic 

- el CEIP Llagut 

 

El Casal és un equipament, inaugurat l’any 2002, que s’emplaça a l’edifici de l’antiga rectoria 

del poble i que presenta un interessant valor artístic i arquitectònic, atès que l’actual edifici acull 

les restes de l’antiga muralla que envoltava el nucli més antic de Sant Pere. L’edifici es divideix 

en tres plantes: la planta baixa acull el Casal del Jubilat, el primer pis es destina a sala d’actes i 

exposicions, i l’última planta alberga la biblioteca pública municipal. El Casal ha passat a ser 

una part important de la vida cultural del poble, ja que ha anat incorporant activitats diverses 

que han dinamitzat el dia a dia dels seus habitants. Des del Casal s’organitzen activitats, 

cursos, tallers, es fan xerrades, exposicions, projeccions... Podríem dir que tothom desitjaria 

que el pavelló poliesportiu pel qual estem treballant fos per l’esport el que el Casal ha significat 

per a la cultura de Sant Pere. A través de la gràfica següent podem veure l’oferta de cursos que 

s’ha fet els darrers dos anys: 
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I a la gràfica següent es mostra l’evolució de la participació dels darrers anys, a través de la 

qual es pot veure la bona acollida que ha tingut aquesta oferta.  
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Una altra infraestructura a destacar és el Centre Cívic, finalment inaugurat després de diverses 

fases l’any 1999, un espai inicialment sense uns usos massa definits i que de mica en mica 

s’ha anat adaptant per poder albergar la llar d’infants municipal, els serveis socials, classes 

d’adults (principalment destinades a immigrants)… És la sala que acull, a més, els actes de la 

Festa Major, els concerts, el teatre, espectacles diversos… Cal considerar que amb aquest 

espai tots aquests usos més festius ja tenen la seva ubicació i, per tant, el pavelló poliesportiu 

podrà acollir els usos més esportius. A tall d’exemple, pel ball de la Festa del poble no serà 

necessari protegir i adequar el pavelló ja que des de sempre s’ha fet al Centre Cívic i aquesta 

continua essent la voluntat  política per a un espai que s’aprofita just per aquestes ocasions. 

Cal destacar que aquest equipament també acull les classes de ball de saló que a nivell 

particular s’ofereixen al municipi.  

 

El tercer punt a tractar és el CEIP Llagut, el centre escolar públic del municipi, l’escola de tota 

la vida que té una importància cabdal per al poble. Organitzen un munt d’activitats gràcies a la 

bona sintonia entre l’equip docent, l’alumnat i les famílies. Algunes de les seves propostes 

traspassen les portes de l’escola i contribueixen també a la dinamització cultural i social del 

municipi. El centre actualment compta amb 161 alumnes una xifra molt important després de 5 

o 6 anys amb uns nivells d’alumnat força estables. D’aquestes 161 matriculacions la meitat 

corresponen a alumnes estrangers. Així, a la gràfica que ve tot seguit es pot apreciar aquest 

fet, com els alumnes del país es mantenen estables i com augmenten, elevant el nombre total 

de matriculacions el nombre d’alumnes estrangers. Si recordem les dades del padró municipal, 

podem afirmar que el 32% de població estrangera, majoritàriament gent jove i famílies, es 

tradueix en un 50% d’alumnes nouvinguts a l’escola.  
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La distribució dels alumnes per nacionalitats (curs 2005-2006) és la següent, i coincideix a 

grans trets amb les procedències que observàvem en l’anàlisi demogràfica: 
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Finalment, mostrem la distribució d’aquest alumnat per cursos, tant pel que fa referència a 

l’educació infantil com primària: 
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Del CEIP Llagut haurem de considerar les hores d’educació física, i més tenint en compte que 

el pavelló es troba emplaçat just al costat del centre escolar. En total hi ha 15 hores d’educació 

física, 3 per a infantil (un hora setmanal) i 12 per a primària (dues hores setmanals).  

 

Un altra activitat a destacar és el Casal d’Estiu, una proposta emmarcada en l’àmbit del lleure 

que des de fa una bona colla d’anys té una magnífica acollida, amb una participació 

lleugerament per sobre del centenar d’inscrits.  

 

Finalment, pel que fa referència a les entitats sense ànim de lucre (no esportives) podríem 

destacar les entitats següents: 

- Associació de Jubilats 

- Associació Al-Jamaa 

- AMPA CEIP Llagut  

- Pencaires de Carnestoltes  

- grup teatral Elenc Santperenc 

- coral Oreig de Veus 

 

Amb algunes d’aquestes entitats es podrien establir algunes col·laboracions, com podria ser 

amb l’Associació de Jubilats o amb l’AMPA del CEIP Llagut.  
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2.1.5. ANÀLISI SOCIOECONÒMICA 
 

Les principals activitats econòmiques del municipi pertanyen al sector serveis, amb una 

importància molt rellevant del turisme, l’agricultura –amb especial presència de plantacions de 

fruiters-, la construcció i en menor mesura la indústria. Aquest fet es pot comprovar a les dues 

taules següents: 

 
 Població ocupada per sectors 

 Agricultura Indústria Construcció Serveis Total 

2001 17.6% 10.6% 13.6% 58.2% 545 

1996 31.3% 14.6% 7.3% 46.8% 521 

 

 
 Establiments d’empreses de serveis 

 Comerç 

engròs 

Hostaleria Transports 

comunicacions 

Mediació 

financera 

Serveis 

empresa 

Serveis 

personals 

Immobiliàries 

i altres 

Total 

2002 8.0% 41.4% 4.6% 4.6% 3.4% 18.4% 19.5% 87

2001 6.1% 36.6% 3.7% 4,9% 3.7% 24.4% 20.7% 82

 

 

A la primera taula es pot observar també el fet que l’agricultura ha perdut significativament pes 

en benefici de la construcció i els serveis.  

 

Com hem dit, doncs, el turisme té molta importància en el municipi, i destaquen les places de 

turisme de càmping, totes elles d’una bona qualitat, que atreuen un nombre considerable de 

visitants durant els mesos d’estiu principalment: 

- càmping Les Dunes: 1.830 places 

- càmping Les Palmeres: 255 places 

- càmping El Riu: 200 places 

- càmping La Gaviota: 190 places 

- càmping L’Àmfora: 801 places 

- càmping Aquarius: 448 places 

- càmping La Ballena Alegre: 1.729 places 

- Total: 4.172 places 

 

Aquests nombre de places de càmping es pot traduir, de forma estimada, en una xifra situada 

entre les 12.000 i les 15.000 persones.   

 

A més, s’hi han d’afegir 133 places hoteleres i 25 places de turisme rural. 

 

Les segones residències també tenen un paper destacat que cal mencionar ja que, segons 

dades proporcionades pel propi Ajuntament, es poden xifrar al voltant dels 500 habitatges. 
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El pavelló poliesportiu i els seus serveis poden ser un bon complement per al sector turístic i 

aportar el seu gra de sorra per desestacionalitzar la massificada temporada d’estiu amb alguna 

proposta estratègicament ubicada, com veurem més endavant, i/o amb estades esportives que 

aprofitarien un bon equipament, un clima bondadós i la possibilitat d’allotjament en un entorn 

natural incomparable.  

 

La darrera dada que donarem en aquest apartat fa referència a l’atur registrat: al 2006 hi havia 

71 persones a l’atur, el que representa un 4% de la població, un percentatge baix si s’agafa la 

referència de Catalunya que es situa entre el 7 i 7,5%. Tot i així, cal dir que l’atur era 

pràcticament inexistent fins l’any 2004. Ha estat en aquests darrers dos anys, amb l’augment 

de la població immigrant que ha crescut també el nivell d’atur. Del total de desocupats el 58% 

són homes i el 42% són dones.  

 
2.1.6. MARC POLÍTIC I ADMINISTRATIU   
 

Les darreres eleccions locals (2003) varen atorgar novament, per segona legislatura 

consecutiva, la majoria absoluta a CiU. Dels 9 regidors que es disputaven, 6 varen ser per a 

CIU i 3 per al PSC.  

 

La plantilla de l’Ajuntament està formada per les persones següents: 

- secretari  interventor  

- 1 arquitecte tècnic 

- 1 tècnic de grau mitjà 

- 1 administratiu 

- 2 auxiliars administratius 

- 1 encarregat de serveis municipals 

- 2 peons de la brigada de serveis 

- 4 netejadores d’edificis municipals  

- 2 auxiliars de turisme (eventuals) 

- 1 vigilant del riu (eventual) 

- 4 peons per a la neteja de la platja (eventuals) 

 

A més, es compta amb l’assessorament d’un arquitecte i un enginyer tècnic (prestació de 

serveis). 

 

Com es pot observar la plantilla és més aviat justa i es mira de treure tot el profit del personal 

de l’Ajuntament.  

 

La política esportiva del municipi dels darrers anys ha consistit a donar suport al FC Sant Pere, 

sobretot a nivell de base, a mantenir les instal·lacions esportives existents, a col·laborar en 
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alguna activitat puntual com pugui ser la Marxa del Baix Fluvià, i poca cosa més. Cal destacar 

que no hi ha actualment un pressupost específic per a la regidoria d’Esports. Les despeses de 

conservació i manteniment dels camps de futbol s’engloben dins les partides corresponents a 

equipaments municipals recollides al capítol II del pressupost. Les subvencions econòmiques 

destinades a clubs i activitats esportives s’engloben dins la partida general de subvencions del 

capítol IV. Les inversions tenen un tractament específic per a cadascuna d’elles al capítol VI.  

   

En aquesta legislatura ha entrat un nou regidor d’Esports amb l’objectiu de dinamitzar la vida 

esportiva del municipi. El primer esglaó és clar: construir una instal·lació funcional i polivalent 

que sigui l’autèntic eix vertebrador de la política esportiva municipal, que cobreixi les diferents 

demandes que hi pugui haver, tant actuals com futures, tant del propi municipi com de l’àrea 

d’influència. En aquest sentit la voluntat política és molt favorable per iniciar un projecte els 

primers passos del qual tot just estem fent ara.  

 

En el programa electoral de CiU hi constava la construcció d’aquest equipament, si més no el 

seu inici; per tant, aquest projecte és una aposta ferma de l’equip de govern a favor d’un 

municipi més esportiu, amb tot el que això representa.  

 

2.2. ANÀLISI INTERNA 
 
2.2.1. EQUIPAMENTS ESPORTIUS: PÚBLICS I PRIVATS    
 

El municipi de Sant Pere Pescador té un dèficit important d’equipaments esportius. De fet, en 

l’actualitat i de propietat municipal només hi ha un camp de futbol i un altre de futbol 7.  

 

El camp de futbol és utilitzat pel FC Sant Pere, tant pel primer equip com per alguns equips de 

base, i ocupa la finca on s’ha de construir el pavelló. Es tracta d’un equipament més aviat vell i 

en un estat de conservació no gaire bo. A més, presenta unes dimensions molt justes per la 

pràctica de futbol i una gespa en molt mal estat durant l’hivern. De totes maneres, el consistori 

ja ha buscat un emplaçament per al nou camp de futbol, una instal·lació que ha de ser de 

gespa artificial, moderna i funcional. En aquest sentit, en l’àmbit dels equipaments esportius, en 

un futur força immediat les mancances actuals quedaran superades amb dues noves i bones 

instal·lacions: el camp de futbol i el pavelló poliesportiu. Aquest fet també reforça la idea de 

crear un servei esportiu municipal que les gestioni professionalment seguint uns criteris únics.   

 

Pel que fa referència al camp de futbol 7, podem dir que és de construcció recent (2004) està 

en força bon estat, és de gespa natural i està al costat del Centre Cívic, perquè utilitza els seus 

vestidors. Es tracta d’un equipament senzill però que dóna cobertura a les necessitats del futbol 

base. 
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A més, existeix una pista exterior dins el recinte escolar que es troba en un estat de 

conservació regular. 

 

Per tant, com podeu veure no hi ha cap espai esportiu cobert on es puguin dur a terme 

activitats fisicoesportives amb condicions de qualitat i seguretat. En aquest sentit podem dir que 

el pavelló és una instal·lació reclamada des de fa temps. Davant aquesta mancança i com hem 

vist abans, el Casal acull algunes pràctiques fisicoesportives.   

 

Existeixen altres espais esportius que són privats i que majoritàriament pertanyen als càmpings 

i que estan a disposició exclusivament dels seus clients, com  poden ser pistes de tennis, pistes 

exteriors...   

 

Cal destacar que no hi ha cap gimnàs privat, ni al municipi ni a cap dels pobles que formen 

l’àrea d’influència. És per això que cal aprofitar aquest fet: cal que aquest equipament cobreixi 

tota aquesta demanda, oferint serveis complementaris a més a més dels tradicionals d’un 

pavelló i capti, a més dels grups, l’usuari individual. Es tractaria de projectar una instal·lació per 

a tothom, on des dels nens i nenes de l’escola fins als seus pares/mares i avis/àvies, passant 

pels esportistes federats, hi poguessin trobar un espai adequat per dur a terme una activitat 

física adaptada a les seves necessitats i interessos.      

 

2.2.2. ALTRES ESPAIS DE PRÀCTICA ESPORTIVA  
 

Sant Pere Pescador és un lloc idoni per fer esports aquàtics. Així, la platja aplega una gran 

quantitat de practicants de windsurf, kytesurf, vela, caiac... Gràcies a les característiques del 

vent, als 7 km de litoral, a la temperatura de l’aigua..., la nostra platja és un lloc perfecte per 

gaudir d’aquests esports. Amb aquest panorama no és estrany la presència d’empreses 

privades que ofereixin serveis relacionats amb aquestes pràctiques. Destaquem l’escola de 

vela Fluvià – La Gola, un centre d’activitats a la natura que ofereix programes individuals i per a 

grups, infantils i per a adults, d’iniciació i perfeccionament... Les seves activitats principals són: 

vela, catamarà, windsurf, caiac, rutes en BTT... L’escola està ubicada just a la desembocadura 

del Fluvià i l’Ajuntament va fer en el seu moment una concessió administrativa a 30 anys.  

 

A més trobem una sèrie d’empreses privades de característiques similars a les especificades 

anteriorment. L’Ajuntament inclou aquests serveis anualment en el Pla d’usos de la platja i els 

treu a concurs. Les empreses que obtenen els permisos corresponents solen estar ubicades 

just davant els càmpings i algunes d’elles són un servei més del propi establiment turístic. 

Llavors, trobem un punt d’activitat per a cada càmping que ofereix els seus serveis bàsicament 

a la seva clientela. 
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Recentment ha sorgit alguna altra empresa dedicada a l’esport d’aventura com podria ser 

Golden Quads.  

 

Com es pot observar, l’oferta privada per fer esport en el medi natural, sobretot de cara al bon 

temps,  és elevada. Cal destacar que aquests serveis tenen una gran acceptació entre els 

visitants, però han arrelat ben poc en la gent del poble.  

 
2.2.3. ACTIVITATS ESPORTIVES I ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE 
 
El teixit associatiu en l’àmbit esportiu està repassat de seguida: 

- Futbol Club Sant Pere 

- Fubol Base Sant Pere 

- Marxaires del Baix Fluvià 

 
L’activitat més destacada del municipi és el futbol. Compta amb uns 150 socis, amb el primer 

equip a 1a regional (temporada 2005-2006), format principalment per jugadors de fora del 

poble, i un futbol base amb un centenar de nens i nenes de Sant Pere i rodalies. És, doncs, el 

futbol a nivell de base l’activitat més practicada al poble, per instal·lacions, per història i per ser 

pràcticament l’única entitat esportiva existent. 

 

Un altre factor a considerar és l’organització d’activitats esportives per part de l’AMPA del CEIP 

Llagut amb l’oferta següent: 

- dilluns, dimarts i divendres de 12 a 13 h > esports (voleibol, handbol, futbol i bàsquet) 

- dissabtes de 9 a 13 h > atletisme 

- dijous de 17 a 18 h > tennis    

- divendres de 17 a 19 h > judo  

 

A nivell d’adults cal destacar alguna proposta relacionada amb l’activitat fisicoesportiva que es 

fa al Casal, com hem vist anteriorment, com per exemple: ioga (65 participants curs 05-06), 

tonificació (13), microgimnàstica (21) i country (25). També els balls de saló que es fan al 

Centre Cívic tenen una bona acceptació. 

 

Com podem veure queda molt camí per recórrer. Per al públic infantil i juvenil cal diversificar 

l’oferta monotemàtica actual per poder donar cobertura a tots els gustos. Per a adults cal 

continuar amb el que ja s’ha començat a consolidar i oferir noves activitats i serveis que no han 

existit mai al municipi. Per tant podríem dir que en aquest sentit és un terreny molt verge. 

 

Si analitzem els preus d’aquestes activitats esportives veurem que, en pràcticament tots els 

casos, són uns preus molt socials i que, a primer cop d’ull, difícilment cobreixen tots els costos 

que generen. A tall d’exemple, les activitats que es desenvolupen al Casal contemplen els 
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costos de personal (professorat) i pràcticament res més i les activitats gestionades per l’AMPA 

presenten un preus simbòlics, tot i que les famílies han de pagar una quota per ser membres 

de l’AMPA. Uns quants números reals podrien ser:  

- casal estiu: 140 euros/mes (matí i tarda) 

- casal estiu: 80 euros/mes (matí o tarda)  

- ioga: 140 euros/curs escolar (d’octubre a juny)  

- tonificació: 29 euros/trimestre  

- microgimnàstica: 130 euros/curs escolar (d’octubre a juny) 

- activitats esportives AMPA: entre 5 i 15 euros/mes (segons activitat) amb una quota de 

10 euros inicial per a l’assegurança  

 

Per tant, caldrà tenir en compte aquest fet i s’haurà de treballar per aconseguir uns preus 

acceptats per la població que cobreixin el cost del servei i que generin certs ingressos que 

ajudin al manteniment i a la conservació de la instal·lació.   

   

Entre les activitats puntuals destaquem la Marxa del Baix Fluvià que ja porta unes quantes 

edicions, que es fa al mes d’abril, de cara al bon temps, i que consisteix en un recorregut a peu 

per pobles i espais naturals d’aquest darrer tram de riu. Es tracta d’una prova que podríem 

definir com a competició popular. Per altra banda també podríem citar competicions de windsurf 

d’àmbit internacional. Tant una proposta com l’altra atreuen la participació i l’atenció més de 

gent forana que no pas dels habitants de Sant Pere.  

 
2.2.4. RECURSOS HUMANS I ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 
 

Com hem explicat anteriorment la política esportiva del municipi ha estat molt bàsica i 

elemental, per la qual cosa l’estructura organitzativa és inexistent. De totes les persones que 

configuren la plantilla de l’Ajuntament no n’hi ha cap que destini la seva feina a l’esport 

municipal. Serà just a partir d’aquest projecte quan apareixerà aquesta necessitat, la de crear 

una estructura que tingui com a principal missió gestionar professionalment el pavelló 

poliesportiu, sense oblidar el nou camp de futbol que s’haurà de fer.   

 
2.2.5. NIVELLS DE PRÀCTICA ESPORTIVA  
 
Evidentment a nivell local no existeixen dades objectives que ens donin informació sobre els 

nivells de pràctica esportiva. Per això i per veure quina és la tendència general dels ciutadans 

vers l’activitat física, aprofitarem les dades de l’enquesta sobre la pràctica d’activitat 

fisicoesportiva a Catalunya (2004). En aquest document es poden treure un seguit de 

conclusions que resumim tot seguit: 
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- Des de l’any 1990 fins el 2004, s’ha incrementat significativament el nombre de 

ciutadans que fa una o més activitats fisicoesportives durant el seu temps lliure, ja sigui 

de manera regular o ocasional.  

- Més de ¾ parts de la població ha declarat que fa alguna activitat fisicoesportiva de 

manera regular durant tot l’any (> 1 cop per setmana). Són els practicants regulars.  

- Un 13% de la població fa alguna activitat fisicoesportiva de manera no regular. Són els 

practicants ocasionals.  

- Es troben diferències significatives entre els grups que mai han fet cap activitat, ja que 

les dones doblen en percentatge als homes. Tot i així la diferència és inferior al 1990 i 

1998.  

- Podem extreure tota aquesta informació de la gràfica que es troba a continuació i que 

mostra la progressiva introducció de l’activitat fisicoesportiva en els hàbits d’un nombre 

creixent de ciutadans.  
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Altres conclusions que es poden treure de l’enquesta poden ser: 

- Caminar amb la intenció de fer exercici físic és l’activitat més practicada.  

- Altres activitats amb una elevada participació poden ser: gimnàstica de manteniment, 

anar en bicicleta, córrer (fúting), bicicleta estàtica...   

- La diversió com a motiu ha reculat mentre que estar en forma o millorar la salut té cada 

cop més pes. Entre els joves segueix predominant lògicament la diversió, mentre que la 

gent gran es decanta majoritàriament per la millora de la seva salut.  

- El percentatge d’abandonament més elevat es dóna en dos moments clau: sobre els 18 

anys i al voltant dels 30.  

- Cal destacar també la tendència descendent que presenta l’índex de pràctica juvenil, 

amb un increment de no practicants i un descens de la regularitat.  
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Totes aquestes dades pertanyen, com hem dit, a un marc molt general, però poden servir-nos 

per tenir-les en compte per planificar activitats, per preveure la participació, per incidir en 

determinats col·lectius...   

 

2.3. CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ  
 
2.3.1. ESPAIS  
 

La instal·lació projectada a Sant Pere Pescador (Alt Empordà) és un pavelló doble poliesportiu 

(PAV-2) que presenta els espais principals que s’indiquen a continuació:  

 

- Vestíbul – distribuidor: 

o Cap a la zona d’esportistes 

o Cap a la zona d’espectadors (bar, grades i wc) 

 

- Pista poliesportiva: 

o Dimensions: 44 x 23 m 

o Espais: divisible amb cortines en dues pistes  

 

- Zona espectadors: 

o Grades: 216 espectadors 

o Serveis per al públic: homes, dones i adaptat  

 

- Bar – zona màquines vènding 

 

- Zona d’oficines: 

o Control d’accessos  

o Despatx 

 

- Vestidors: 

o 1 abonats 

o 1 abonades 

o 2 grups 

o 1 vestidor de tècnics-àrbitres 

o 1 vestidor de tècnics-àrbitres – farmaciola – sala de massatges  

 

- 2 saunes: 

o Capacitat: 4 persones 

o Tipus de calor: sec 

o Temperatura: 80 – 90ºC  

o Ubicació: en els vestidors col·lectius (abonats i abonades) 
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- Sala de fitness/musculació 

o Dimensions: 100 m² 

o Capacitat: 20 persones  

o Espais: 

 Zona cardiovascular 

 Zona de màquines de musculació 

 Zona de pesos lliures 

o Zona d’estiraments, abdominals... 

´ 

- 2 serveis de pista 

 

- Zona de taquilles  

 

- Magatzems: 

o Neteja 

o Material   

 

Com podeu veure l’equipament presenta una sala de fitness/musculació, unes saunes en els 

vestidors d’abonats, una sala de massatges... Aquest fet és molt important, ja que com veurem 

més endavant permetrà cobrir una necessitat existent a la població, captar amb major facilitat 

l’usuari individual i d’aquesta manera obtenir un ingressos que ajudin al bon manteniment i 

conservació de la instal·lació. 

 

2.3.2. PAVIMENT  
 

Dins aquest apartat de les característiques també cal fer esment al tipus de paviment que tindrà 

la instal·lació, ja que és un element que té una gran influència en la pràctica esportiva i ha de 

garantir que es desenvolupi en condicions de seguretat per als esportistes. Dels tres grans 

tipus de paviments existents (paviments punt-elàstics, àrea-elàstics i d’elasticitat combinada) es 

recomana un punt-elàstic considerant aspectes com l’ús que tindrà, i que veurem més 

endavant, i el cost. Cal pensar que les situacions esportives que tindrà aquest equipament 

seran molt diverses ja que haurà d’acollir l’esport municipal i del radi d’influència, des de 

l’esport escolar a competicions federades. Per tant, cal trobar un paviment que pugui complir 

els criteris de seguretat, confort, higiene i neteja, resistència a l’ús, i els reglaments federatius. 

Per tots aquests criteris, es considera adequat proposar un paviment sintètic (cautxú o PVC) de 

color clar i sense reflexos.      
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2.3.3. BARRERES ARQUITECTÒNIQUES  
 

Un altre fet a destacar dins aquest apartat de característiques és que la instal·lació està 

totalment adaptada a persones amb discapacitats o amb mobilitat reduïda. Tots els espais de la 

instal·lació són en una mateixa planta, tant el vestíbul d’accés com els vestidors i la pista 

poliesportiva. Les grades queden lleugerament alçades i s’hi pot accedir per una rampa 

adaptada, una solució magnífica per no instal·lar ascensor i així evitar costos afegits de 

manteniment i control. A més, l’equipament compta amb una infermeria que disposa d’un servei 

higiènic amb dutxa de manera que pot donar servei a aquells discapacitats que necessitin un 

acompanyant. D’aquesta manera, s’ha aconseguit un espai adaptat que faciliti la integració i 

l’accessibilitat general al conjunt de la població.  

 

2.3.4. VISIÓ DE FUTUR  
 

Finalment també cal destacar que s’ha projectat un equipament amb possibilitats de 

creixement. Si amb el temps el pavelló es converteix en un autèntic dinamitzador de la vida 

esportiva del municipi i sorgeixen noves demandes o necessitats a cobrir, es pot comptar amb 

un espai (actualment aparcament) que pot acollir algun espai esportiu exterior com podria ser 

una piscina descoberta, una pista de tennis i pàdel, un camp de voleibol sorra... Integrant 

aquests espais en el mateix complex esportiu i utilitzant el mateix paquet de vestidors i altres 

serveis del pavelló es possibilita el creixement futur. Només caldrà reubicar l’espai destinat ara 

a l’aparcament i que seria el que ocuparien aquestes noves zones esportives.   

   

2.3.5. EMPLAÇAMENT  
 

En aquest sentit la ubicació del pavelló és un dels punt forts del projecte, ja que és dins el nucli 

de població, just al costat del CEIP Llagut (centre escolar d’educació infantil i primària), molt a 

prop del Centre Cívic, on en una de les seves dependències hi ha la llar d’infants municipal, i és 

totalment accessible a peu o amb bicicleta des de qualsevol punt del nucli de població. 

 

També cal destacar un fet que es converteix en una gran oportunitat: un altre dels projectes 

que té el consistori és construir un pont lleuger sobre el riu Fluvià per a vianants i bicicletes. 

Doncs bé, aquest pont queda a ben pocs metres de la instal·lació esportiva, de manera que, 

per una banda enllaça amb el carril bici que ve dels càmpings i de les urbanitzacions, i per 

l’altra posa a l’abast els itineraris naturals de la desembocadura de Fluvià i de la platja de Sant 

Pere. Amb això s’aconseguirà unir de manera més natural, còmoda, segura i ecològica les 

dues bandes del riu Fluvià, és a dir s’enllaçarà el nucli de Sant Pere, on trobem el pavelló, amb 

les zones residencials més perifèriques (urbanitzacions) i els set càmpings que atreuen una 

gran quantitat de turistes. Amb aquesta oportunitat també es podrà plantejar que els usuaris del 
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pavelló puguin utilitzar els itineraris naturals com a circuits per caminar, córrer o anar amb 

bicicleta. 

 

Per tant, podríem qualificar l’emplaçament del PAV-2 com a òptim ja que ofereix una gran 

quantitat d’avantatges i, a més, redueix el cost de transport i fomenta l’ús de la bicicleta. Per 

acabar aquest apartat només cal recordar que serà necessari dotar la instal·lació d’un espai 

segur on poder aparcar les bicicletes.   
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3. GESTIÓ FUNCIONAL  

 

3.1. ORGANITZACIÓ 
 
3.1.1. ORGANITZACIÓ INTERNA 
 

Habitualment, un servei esportiu es sol estructurar en tres àrees principals: 

- àrea tècnica: d’activitats i serveis 

- àrea de manteniment, conservació i neteja d’instal·lacions  

- àrea administrativa i d’atenció al públic 

 

En el nostre cas, i després de la informació aportada en l’anàlisi de l’entorn, podem dir que serà 

necessària alguna adaptació de l’estructura presentada per tal d’adequar l’organització interna 

a la realitat del municipi. Així, per al pavelló poliesportiu de Sant Pere Pescador es proposen 

les àrees següents: 

- àrea tècnica: d’activitats i serveis 

- àrea de manteniment i d’atenció al públic 

- àrea de neteja 

- àrea administrativa 

 

A continuació s’explicaran cadascun dels departaments i els recursos humans necessaris.   

 

Moltes vegades en municipis de pocs habitants s’ha donat el cas que la manca de personal ha 

significat un problema greu per a la gestió de l’equipament, ja que ha afectat principalment els 

usuaris individuals i les possibilitats d’oferir cursos o activitats obertes al públic en general, dos 

aspectes que cal atendre ja que la seva presència afectarà de manera significativa el volum 

d’ingressos. Amb aquesta pauta, cal que l’àrea tècnica estigui encapçalada per un coordinador 

que, a part d’impartir algun dels programes oferts i de fer l’assessorament a la sala de 

musculació, tindrà la responsabilitat afegida de coordinar els horaris de la instal·lació, 

d’elaborar el programa d’activitats, de preparar-ne la difusió i de guiar la resta de personal en 

funció de les activitats i els serveis de la instal·lació. Aquesta ha de ser una figura, en el nostre 

cas, molt polivalent, ja que també actuarà com a responsable de la instal·lació davant queixes, 

suggeriments... Ha de tenir tota la confiança del regidor d’Esports. Per altra banda trobarem els 

monitors esportius que estaran en funció de l’acceptació de les activitats programades i que 

seran els encarregats de desenvolupar la majoria dels programes fisicoesportius. Finalment un 

fisioterapeuta serà l’encarregat del servei de massatges i de l’activitat de gimnàstica correctiva.   

Així, el personal necessari en aquest departament serà d’una persona a jornada completa, més 

personal en horaris concrets i reduïts en funció de l’oferta d’activitats i serveis.  
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A l’àrea de manteniment i d’atenció al públic hi trobarem una figura que alternarà les tasques 

de conservació de la instal·lació amb feines de consergeria i alguna tasca molt concreta de 

neteja. Veiem que també cal una persona molt polivalent, però el personal en un municipi 

d’aquestes característiques no abunda i cal treure’n el màxim profit, per això és vital suplir 

l’especialització per la polivalència.    

 

Les necessitats del servei de neteja es preveuen inicialment en unes 18 – 20 hores setmanals 

(1/2 jornada). Per tant, ben segur que el més adient seria poder comptar amb una persona a 

temps parcial. 

 

L’àrea administrativa la cobrirà una auxiliar que està treballant actualment a l’Ajuntament i que 

assumirà durant la seva jornada laboral les tasques administratives derivades de la gestió de 

l’equipament. Aquestes tasques es podrien quantificar, en un primer moment, al voltant de les 

5-10 hores setmanals.  

 

Així, la previsió de personal, els perfils del qual veurem en l’apartat de recursos humans, es 

concreta amb 2 persones a jornada completa, una més a temps parcial (neteja), els monitors 

esportius segons les activitats programades (es preveuen inicialment unes 14 h setmanals, 

tenint en compte que la figura del coordinador esportiu impartirà també unes hores de classe) i 

la figura del fisioterapeuta (segons demanda).    

 

En el gràfic següent s’observa l’estructura organitzativa proposada, l’organigrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinador esportiu 

Monitors esportius Operari - conserge 

Suport aux. administrativa 

Netejadora 

Regidor d’esports 
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3.1.2. SERVEIS PROPIS I SERVEIS EXTERNS 
 

En el moment de tractar quins serveis són propis i quins són externs és quan apareix la 

definició del model de gestió. Aquest model condicionarà l’explotació futura de la instal·lació i 

cal considerar tota una sèrie d’elements ja analitzats a l’hora de decidir el tipus i model de 

gestió; així per exemple: 

- la grandària de la població 

- el tipus d’instal·lació 

- les característiques i dimensions de l’equipament 

- la ubicació 

- les possibilitats organitzatives del servei d’esports municipal existent 

- les possibilitats del teixit esportiu i associatiu del municipi 

- la política de recursos humans que tingui l’Ajuntament 

- els objectius específics d’explotació 

- les ofertes específiques del sector privat 

- ... 

Cal remarcar, però, que a priori no existeix un model de gestió millor que un altre i que hi ha un 

factor decisiu en la gestió de la instal·lació molt més determinant, com és el dels recursos 

humans en general i la capacitat de lideratge del màxim responsable del servei en particular. 

Dit això, cal plantejar els dos grans tipus de gestió, directa i indirecta, a través de les taules 

resum següents: 

 

Gestió directa 

Definició  Aplicació Avantatges  Inconvenients  

Organisme propi de 
la corporació  

Tot tipus de municipis, 

especialment petits 

L’administració n’és 

responsable directa 

Màxim control 

Criteris de rendibilitat 

social 

 

Rigidesa 

Òrgan especial de la 
corporació 

Tot tipus de municipis, 

especialment mitjans 

L’administració n’és 

responsable directa 

Independència 

funcional 

Més capacitat 

operativa 

Baixa participació 

 

Òrgan autònom 
(Patronat) 

Municipis de més de 

10.000 habitants 

Més capacitat de 

gestió 

Agilitat administrativa 

Risc de 

burocratització 

Societat mercantil  Grans instal·lacions 

Municipis grans 

Independència 

Marge d’actuació 

Imatge pública 

Duplicació amb el 

servei d’esports 
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Gestió indirecta  

Definició  Aplicació Avantatges  Inconvenients  

Concessió  Instal·lacions o serveis 

concrets  

Dinamització del 

sector 

Si no es delimita pot 

variar la missió inicial  

Gestió interessada Empresa gestora que 

realitza un servei a 

canvi d’una 

participació en el 

compte d’explotació 

Ampliació de l’oferta Dissolució de la 

missió pública si no es 

controla 

Concert Entitats privades: 

clubs, associacions...  

Foment del teixit 

social  

Manca de 

professionalització (es 

pot resoldre, però) 

Arrendament   Persona o empresa 

en usdefruit  

Rendibilitat econòmica Interessos no sempre 

coincidents amb la 

gestió general  

Societat mercantil 
cooperativa  

Empreses i municipis 

mitjans i grans  

Diferenciació entre 

activitats i béns 

Flexibilitat  

Interessos no 

coincidents amb la 

missió pública 

Consorci  Sistema mixt entre 

dues entitats amb una 

finalitat única 

Estalvi i millor 

utilització dels 

recursos 

Organització amb 

tensions 

Possible direcció 

bicèfala  

 

A més d’aquests dos grans models cal considerar la possibilitat d’una gestió mixta, en la qual 

es conservi la gestió directa però es cedeixi, en qualsevol de les altres modalitats apuntades a 

la taula, part dels serveis o de les activitats a altres empreses o entitats.  

 

Una vegada estudiats els diferents models de gestió, l’entorn que envolta la instal·lació i tenint 

en compte sobretot el model de gestió d’altres serveis municipals, es creu oportú adoptar una 

gestió directa amb l’externalització d’alguns serveis, amb l’objectiu de facilitar sobretot l’equilibri 

entre el personal necessari i la demanda existent. Els arguments que avalen aquesta decisió 

són els que s’exposen a continuació: 

- Sant Pere és una població petita amb un Ajuntament acostumat a gestionar 

directament els serveis municipals.   

- Es tracta d’una instal·lació que pot contribuir a la dinamització de la població, fet que 

pot requerir un control elevat per part de l’administració pública.  

- Es tracta d’un projecte que pot anar íntimament lligat amb altres àrees i projectes de 

l’Ajuntament, fet que recomana un control elevat per part de l’Administració pública. 

- El PAV-2 pot ser un estímul per a l’estructuració d’un servei d’esports municipal, que 

també donaria cobertura a les necessitats organitzatives del nou camp de futbol.    
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- No existeix cap entitat, associació o club al municipi i a l’àrea d’influència que pugui 

responsabilitzar-se de la gestió d’una instal·lació d’aquestes característiques a través 

d’un gestió indirecta (concert).   

- Les ofertes específiques del sector privat per a la gestió integral d’instal·lacions es 

concentren bàsicament en les grans ciutats i queden lluny de poblacions amb un 

nombre reduït d’habitants i amb instal·lacions d’aquestes característiques. 

- Una empresa privada no podria treure benefici econòmic d’una instal·lació com aquesta 

i al mateix temps mantenir una política de preus que la fessin accessible al conjunt de 

la població. 

- Una empresa privada no podria treure benefici econòmic i al mateix temps garantir 

unes tasques de manteniment de qualitat que donin a la instal·lació una llarga vida al 

servei de la ciutadania.    

- En canvi, sí que existeixen o poden existir ofertes del sector privat per a la gestió 

parcial d’algun dels serveis o de les activitats que s’ofereixin. 

- L’Ajuntament dóna molta importància a criteris de rendibilitat social en l’explotació 

d’aquest equipament i de fer-lo arribar, sense excepcions, al conjunt de la població. A 

més, es vol tenir un control important sobre aquesta missió.    

- Aquesta forma de gestió permetria adequar la utilització de la instal·lació a la seva 

finalitat d’una forma prou àgil perquè es pugui adaptar a la dinàmica canviant de la 

pràctica esportiva. 

 

Aquesta gestió directa s’hauria d’acabar definint entre les tres opcions existents: 

- organisme propi de la corporació 

- òrgan especial de la corporació 

- òrgan autònom 

 

De les tres opcions es podria recomanar una gestió directa des de la pròpia corporació, amb 

els següents serveis que serien susceptibles de ser externalitzats: 

- Monitors esportius: es podria impulsar alguna empresa en el propi municipi que 

proporcionés aquest personal per a l’execució de les activitats. D’aquesta manera es 

tindria l’agilitat i la rapidesa per poder-se adaptar a les noves tendències i a les 

demandes de la població. També es podria comptar amb personal autònom que 

facturés els seus serveis (prestació de serveis). En aquest apartat també s’inclou el 

fisioterapeuta.     

- Servei de neteja: caldria trobar una empresa de neteja que s’encarregués d’aquest 

servei, encara que també es podria plantejar amb personal propi, com es fa a les altres 

dependències municipals. De fet, la qualitat del servei és bona i resulta més econòmic 

que la contractació a través d’una empresa. Caldria, doncs, valorar aquests punts. 
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- Tasques de manteniment importants: per a totes aquelles feines que necessitin una 

especialització elevada caldrà comptar amb empreses externes (control legionel·la, 

desratització i desinsectació...).  

- Bar: es podria buscar una concessió o un arrendament.   

 

Així i resumint, la coordinació d’activitats i l’operari de manteniment/conserge serien recursos 

propis, la neteja es podria plantejar de les dues maneres i la resta de serveis serien externs. 

Creiem que amb aquest equilibri entre serveis propis i externs es respectaria la filosofia i la 

missió de l’entitat.    

 

3.2. RECURSOS 
 

3.2.1. RECURSOS MATERIALS 
 
Els recursos materials per a un correcte funcionament de la instal·lació s’han estructurat en els 

apartats següents: 

- material esportiu  

- material de la sala de fitness – musculació 

- material de manteniment 

- material administratiu 

- altres recursos materials    

 

Material esportiu 
En funció de tota l’oferta d’activitats que es volen oferir, el material necessari per al seu 

correcte desenvolupament és el que s’indica a continuació: 

- cortines separadores 

- xarxes de protecció als gols 

- cistelles de bàsquet penjades 

- porteries  

- pals i xarxa de voleibol 

- pals i xarxa de bàdminton  

- espatlleres 

- poltre 

- plint 

- matalàs (200x100x5) i matalàs (300x200x20) 

- minitramp 

- bancs suecs  

- pilotes diversos esports 

- pilotes altres tipus  

- piques  
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- cons 

- cèrcols  

- cordes  

- material psicomotricitat  

- màrfegues individuals  

- material alternatiu: plats voladors, indiaques...  

- inflador de pilotes   

- raquetes de diversos tipus  

- estics de diversos tipus  

- material tonificació: manuelles, barres, discos i gomes   

- steps   

 

Cal dir que la instal·lació comptarà amb la dotació de material esportiu que exigeix el Consell 

Català de l’Esport i que aquest material acreditarà la seva conformitat amb les nomes europees 

(UNE-EN). Aquestes normes, tot i que van adreçades als fabricants, incumbeixen als 

responsables i als gestors de les instal·lacions, ja que un equipament equipat amb material 

esportiu certificat dóna la tranquil·litat de saber que reuneix les condicions de seguretat i 

qualitat per a una pràctica segura i reglamentària i que a més informa dels aspectes de la seva 

col·locació i manteniment. 

 

Material de la sala de fitness – musculació 
- Màquines de musculació: 

o premsa de cames 

o extensió de quàdriceps 

o rull de femoral estirat 

o màquina d’adductors, abductors i glutis 

o peck-deck 

o premsa d’espatlla 

o politja alta i baixa 

- Bancs: 

o press banca 

o banc de bíceps 

o banc regulable 

- Aparells cardiovasculars: 

o 2 bicicletes 

o 1 stepper 

o 1 elíptica 

- Pes i material complementari: 

o manuelles de 2 a 20 kg 

o discos de diferents pesos (1, 2, 5 i 10kg) 
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o barres 

o moble per guardar manuelles, discos i barres  

o 6 màrfegues individuals (amb penjador) 

o taula i cadira per al Servei d’Assessorament Esportiu 

  

Material de manteniment 
El material mínim necessari per a l’àrea de manteniment és el que s’indica a continuació: 

- màquina de neteja 

- màquina de foradar  

- màquina tornavís 

- joc de tornavisos 

- joc de claus planes 

- joc de claus de got 

- joc de claus Allen 

- joc d’alicates 

- tenalles  

- caixa per transportar eines 

- estris bàsics de pintor 

- estris bàsics de paleta   

- escales 

- broques 

- arquet de serra 

- martells 

- aspiradora industrial 

- carreta 

- compressor d’aire comprimit 

- lleixes classificadores. 

- recanvis 

 

Tot aquest material ha d’estar en el taller de manteniment, espai que hauria de ser contemplat 

en el procés de disseny i construcció de la instal·lació.  

 
Material administratiu 

- 1 ordinador 

- 1 aparell multifunció: impressora, fax i copiadora  

- 2 telèfons sense fils: manteniment i coordinació   

- mobles d’oficina. 

- 2 taules amb les corresponents cadires: consergeria i coordinació  

- software: Microsoft Office 

- material d’oficina: bolígrafs, retoladors, gomes, grapadora, foradadora... 
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Altres recursos materials 
- material propi del servei de neteja 

- material per al bar 

- taquilles  

- taulell d’anuncis, plafó informatiu i plafons amb les normatives 

- expositor de documents de promoció  

- telèfon públic 

- bústia de queixes i suggeriments 

- material sanitari 

- banquetes partits  

- megafonia (general i que es pugui individualitzar en ½ pista per a activitats de fitness) 

- marcador electrònic  

 

3.2.2. RECURSOS HUMANS  
 

A través dels quadres següents es pretén dur a terme la identificació més exacte dels recursos 

humans necessaris per al correcte funcionament de la instal·lació.  

 

Denominació del lloc de treball: coordinador esportiu  

Tipus: propi    

Formació: cicle formatiu de grau superior en Activitats Fisicoesportives  

Grup categoria laboral o assimilat: C 

Àrea/Servei: esports 

Nombre de places: 1 

Superior immediat: regidor d’Esports 

Objectius principals: coordinar els recursos humans, proposar activitats i elaborar-ne els 

pressupostos, fer-ne el seguiment, vigilar pel bon funcionament de les instal·lacions esportives, 

desenvolupar algunes activitats dirigides i responsabilitzar-se del servei d’assessorament 

esportiu 

Jornada: completa  
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Denominació del lloc de treball: operari de manteniment / conserge   

Tipus: propi 
Grup categoria laboral o assimilat: D 

Àrea/Servei: esports 

Nombre de places: 1 

Superior immediat: coordinador  

Objectius principals: planificar i fer les tasques bàsiques de manteniment per al funcionament 

correcte de la instal·lació, tant des de el punt de vista tècnic com de condicions higièniques i 

sanitàries, establir els criteris per a un bon manteniment preventiu i els mitjans per solucionar 

avaries amb eficàcia, dur a terme l’obertura i tancament de la instal·lació, controlar l’accés a la 

instal·lació i els seus usos 
Jornada: completa 

 

Denominació del lloc de treball: netejador/a 

Tipus: propi (també es podria plantejar com a extern a través d’una empresa de serveis) 

Grup categoria laboral o assimilat: E 

Àrea/Servei: Esports 

Nombre de places: 1 

Superior immediat: coordinador  

Objectiu principal: fer les tasques pròpies de neteja, desinfecció de vestidors i edifici en 

general 

Jornada: temps parcial (18 – 20 h setmanals)  

 

Denominació del lloc de treball: monitors esportius  

Tipus: extern  

Formació: titulació esportiva en funció de l’activitat a desenvolupar  

Àrea/Servei: Esports 

Número de places: segons la polivalència del personal en qüestió  

Superior immediat: coordinador  

Objectiu principal: desenvolupar amb qualitat i seguretat les activitats esportives 

encomanades  

Jornada: en total hi hauria unes 14 h setmanals d’activitat que s’haurien de cobrir amb 

personal extern    
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Denominació del lloc de treball: fisioterapeuta – massatgista  

Tipus: extern  

Formació: diplomat en fisioteràpia   

Àrea/Servei: Esports 

Número de places: 1  

Superior immediat: coordinador  

Objectiu genèric: desenvolupar les activitats relacionades amb el servei de massatges i el 

programa específic de gimnàstica correctiva    

Jornada: en funció de la demanda  

 

 

3.3. IMATGE I PROMOCIÓ 
 

3.3.1. IMATGE CORPORATIVA 
 

La gestió de la instal·lació suposarà, evidentment, la relació constant amb altres persones i 

entitats: s’establiran comunicacions que farem en nom de l’organització i que formen el que 

s’anomena la comunicació corporativa. 

Caldrà tenir clar: 

- Qui és la nostra corporació. 

- Quins són els seus objectius. 

- Qui són els seus públics. 

- Quins i com són els mitjans de relació que s’utilitzen.  

 

Totes les accions de comunicació que la corporació dugui a terme, per petites que siguin, han 

de complir els objectius estratègics marcats.  

 

A grans trets, els objectius generals d’aquesta comunicació corporativa són dos: 

- El posicionament. Es tracta d’aconseguir que els nostres públics ens vegin tal i com 

nosaltres volem ser vistos. El posicionament anirà lligat a la filosofia general de l’entitat, 

que haurà de posar els mitjans per assolir-lo.  

- La notorietat. Es tracta de marcar-se l’índex de coneixença entre els públics que ens 

hem marcat com a destinataris.   

 

Existeixen tota una sèrie d’eines i recursos que es poden utilitzar per aconseguir aquests 

objectius. Així, si volem obtenir un reconeixement dels públics als que ens dirigim hem de crear 

i potenciar una identitat que ens faci identificables, que ens distingeixi de la gran quantitat de 

missatges i impactes del món actual. Haurem d’apostar per la imatge corporativa, és a dir, per 

un conjunt d’elements que ens ajudaran a crear una identitat pròpia i a diferenciar-nos dels 

altres.  
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Marca, logotipus i anagrama 
La marca és el símbol més essencial pel qual una corporació es representa visualment. 

Exemple: les anelles olímpiques. 

El logotipus és la representació del nom bàsic de la corporació d’una forma gràfica fixa.  

L’anagrama és la suma dels dos elements anteriors. Sovint el logotipus esdevé en ell mateix 

marca perquè no utilitza cap més element gràfic i per tant fa el paper conjunt d’anagrama. Per 

això es confon sovint la terminologia.  

Per tant, primerament caldrà crear un anagrama o un logotipus amb les característiques 

següents: 

- impacte visual 

- facilitat de lectura 

- facilitat de reproducció sobre diverses superfícies 

- possibilitat de mantenir la gamma de color sobre diversos materials 

 
Gamma cromàtica 
El color té per ell mateix una gran importància en la identitat corporativa, ja que crea un gran 

poder de reconeixement entre els receptors de la nostra identitat.  

La gamma cromàtica ha d’identificar els colors que s’han aprovat com a components de la 

identitat. Han de venir indicats amb un número Pantone i amb les seves equivalències: gamma 

quadricomia, colors internet i colors vinil. Per tant, caldrà determinar també la gamma cromàtica 

de la imatge del poliesportiu.   

 

Tipografia corporativa 
La tipografia marca les pautes a seguir en tot allò referent a la reproducció de textos. 

Actualment el mercat ofereix una gran quantitat de tipus diferents entre les quals el dissenyador 

pot escollir-ne un que diferenciï la nostra corporació. Caldrà definir nom de la tipografia, 

dimensions, tipus de lletra, tipus de caixa, separació entre lletres, interlineat...  

 

Variacions i formats 
Sovint, per diversos motius, la marca gràfica s’ha d’aplicar amb modificacions de l’original 

acceptat. Hem de tenir previst diverses versions: 

 Versió 1 o 2 tintes, per a edicions de baix pressupost. 

 Versió a tinta negra amb tramats, per a edicions en premsa diària. 

 Versions en negatiu, pels casos en què la superfície d’aplicació ho requereixi.  

 

Aplicacions: papereria 
Una de les aplicacions més bàsiques de la nostra imatge corporativa gràfica és la confecció del 

material de correspondència i administració, que ha de seguir una mateixa línia. S’utilitzarà un 

sol tipus de papereria a una tinta.  
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Els elements essencials que s’hauran de contemplar són: 

- carta 

- sobre de carta 

- carnet abonats  

- targeta de l’entitat 

- full d’inscripció abonats 

- full d’inscripció d’activitats 

- full de queixes i suggeriments  

 

Aplicacions: senyalització 
Entenem per senyalització aquells punts informatius situats a l’interior o als voltants de la nostra 

instal·lació.  

Senyalització identificativa: identifica la corporació. Els elements que s’hauran de contemplar 

són: 

- rètol a la façana 

- placa a la porta exterior o adhesiu en vinil  

Senyalització indicativa: indica on som i com moure’ns per dins de la instal·lació. Els elements 

que s’hauran de contemplar són: 

- senyals a les entrades de la població que indiquin la direcció del pavelló  

- plànol de la instal·lació al vestíbul 

- fletxes d’orientació 

- plaques a les portes interiors 

Senyalització informativa: dóna informació puntual o complementària als usuaris. Els elements 

que s’hauran de contemplar són: 

- plafó informatiu 

- taulell d’anuncis 

- normatives d’ús en els diferents espais esportius 

- aforament màxim en els diferents espais esportius 

 

En tots els casos caldrà considerar com ha de ser aquesta senyalització: materials, formats, 

colors, tipografia... Cal que es segueixi una mateixa línia i que aquesta sigui respectuosa amb 

la imatge corporativa.  

   

Aplicacions: publicacions 
Els elements que s’hauran de contemplar en aquest apartat són: 

- normativa d’ús, horaris i preus 

- condicions que regeixen el procés d’abonament 

- programa d’activitats: hivern i estiu 

- condicions que regeixen les activitats dirigides 

- material promocional 
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Totes aquestes publicacions també han de mantenir la imatge corporativa. Es poden fer 

dissenys nous cada temporada, si es creu oportú, però respectant sempre la imatge pròpia, 

sense trencaments sobtats que puguin confondre el nostre públic. Es podrien fusionar totes 

aquestes publicacions en una de sola: la guia de l’usuari.  

 

Aplicacions: pàgina web 
Amb l’objectiu de donar una imatge de modernitat al mateix temps que es posen a l’abast de 

tothom els serveis esportius del municipi, es podria crear una pàgina web que estructurés la 

realitat i l’entorn de la instal·lació i que fos una eina viva amb senzilles actualitzacions 

constants. Evidentment aquest recurs hauria de seguir la línia d’imatge pròpia marcada també 

en les altres aplicacions. Es podria aprofitar la pàgina web del municipi per crear 

www.santpere.org/esports. Com hem dit, caldria que fos una pàgina actualitzada, amb imatges 

de les activitats, dels participants..., es podria buscar algun format web (php) que permetés fer 

de manera fàcil aquestes actualitzacions.   

 

Aplicacions: vestuari 
L’uniforme del personal identifica la corporació directament davant dels nostres usuaris, per 

tant ha de reflectir el posicionament que volem aconseguir. Es podria marcar una línia senzilla 

de vestuari per al personal que lligués bé amb els criteris establerts.  

 

3.3.2. PROMOCIÓ 
 
Les campanyes publicitàries són un recurs per aconseguir un objectiu estratègic determinat, 

que haurem de fixar. Per exemple, incrementar el nombre d’abonats, reforçar l’assistència a les 

activitats dirigides... 

Aquesta publicitat pot ser directa o a través dels mitjans de comunicació. 

 

Publicitat directa 
Dins aquest apartat els elements que es contemplaran seran: 

- Edició d’un díptic promocional.  

- Tramesa de mailing a totes les famílies, fent-los arribar el díptic promocional de la 

instal·lació. Aquest mateix díptic es deixarà a punts de molta concurrència del municipi 

(centre escolar, comerços...). 

- A més del díptic es farà també un cartell promocional que segueixi la mateixa línia per 

penjar-lo pel municipi i per repartir-lo entre aquests punts que anteriorment 

anomenàvem de molta concurrència.  

- Aquest repartiment del material promocional (díptic i cartell) no només es farà dins del 

municipi sinó també en l’àrea d’influència.  

- Pancartes.  
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A través dels mitjans de comunicació 
Dins aquest apartat els elements que es contemplaran seran: 

- inserció d’anuncis sobre la instal·lació a la premsa escrita local de l’àrea d’influència 

- encartament a un diari d’àmbit comarcal del díptic promocional 

 

Cal dir que el disseny i la redacció haurà de complir els objectius específics de la campanya 

publicitària i a la vegada els objectius estratègics de la corporació.  

 

Aquestes accions esmentades dins l’apartat de promoció, però, no seran les úniques. A més, 

es podrien contemplar les següents: 

- visites guiades a la instal·lació i/o jornada de portes obertes 

- acte d’inauguració 

- obertura prèvia del procés d’inscripció amb alguna oferta promocional  

- contacte amb els mitjans de comunicació a través de notes de premsa 

- pàgina web amb tres idiomes (versió bàsica) 

- material promocional: adhesius, samarretes 

- creació de llistes de correu electrònic i tramesa d’informació regularment     

 

Caldrà seleccionar per a cada campanya de promoció aquells recursos que s’adaptin millor als 

nostres objectius i possibilitats informatives. Evidentment no caldrà fer totes les accions en el 

mateix moment. Cal tenir-les totes presents i emprar-les en funció de cada situació, del que es 

vulgui aconseguir, de les possibilitats econòmiques...  
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4. GESTIÓ D’ACTIVITATS 

 

4.1. ACTIVITATS ESPORTIVES  
 
4.1.1. INTRODUCCIÓ 

 
Les activitats fisicoesportives en general han patit en els darrers anys una transformació 

important. Sobretot en el seu vessant de salut i lleure, han experimentat i estan experimentant 

una evolució molt notòria. Anys enrere predominava el vessant competitiu de l’esport, mentre 

que actualment les activitats de salut, lleure i educatives s’han posicionat de forma molt 

significativa, i han pres més rellevància conceptes com ara l’esbarjo, la interrelació amb les 

persones, el benestar personal... Per això cal construir un equipament que doni cabuda a 

l’esport més tradicional i reglat, l’esport competitiu, i a l’activitat més actual relacionada amb 

aquests altres àmbits, sense oblidar l’esport escolar.  

 

Com hem vist, cada vegada són més les persones que practiquen algun tipus d’activitat física i 

la tendència és a l’alça, amb l’aparició de noves activitats, programes... Per això cal definir una 

gestió que permeti anar cobrint les noves demandes que vagin sortint. Cal pensar que la 

realitat esportiva d’un municipi és canviant i que cal preveure el futur. 

 

Per analitzar aquest apartat repassarem els diferents àmbits que trobem en l’activitat 

fisicoesportiva, que s’enumeren a continuació, i concretarem quins programes serien 

susceptibles de dur a terme en el nostre cas. Àmbits:   

- escolar 

- educatiu  

- d’iniciació esportiva 

- de competició 

- de salut 

- de condicionament físic o fitness  

- recreatives 

 

4.1.2. ACTIVITATS ESCOLARS  
 

Dins aquest apartat hi trobarem bàsicament aquelles activitats que poden ser incloses dins el 

currículum d’Educació física. Així, en el pavelló s’hi desenvoluparan una sèrie de propostes 

esportives en horari lectiu i dins les classes d’educació física. Cal preveure doncs inicialment la 

reserva d’unes 15 hores, amb la previsió que a curt termini és possible que algun curs del CEIP 

Llagut s’hagi de desdoblar i per tant s’incrementaran les hores necessàries a raó de dues 

sessions més per grup. Amb aquestes 15 hores inicials es donarà cobertura tant als alumnes 

d’educació infantil com els de primària. 
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Cal tenir en compte que caldrà dur a terme uns tasca de coordinació amb el CEIP Llagut per tal 

d’ubicar els horaris de manera que vagin bé a les dues parts implicades, ja que serà necessari 

com veurem més endavant adoptar uns horaris d’obertura que possibilitin la màxima 

optimització de recursos.   

 

4.1.3. ACTIVITATS EDUCATIVES 
 

Són aquelles activitats que es desenvolupen en horari extraescolar i que persegueixen una 

acció educativa a tres nivells: procedimental, conceptual i actitudinal. Anirien adreçades a 

nenes i nenes d’educació infantil i de primer cicle de primària i tindrien com a objectiu general 

proporcionar a l’alumne un ampli ventall d’experiències motrius i esportives que posteriorment 

contribuïssin a una bona iniciació esportiva. Es tractaria d’activitats basades principalment en 

les habilitats motrius bàsiques, en les capacitats coordinatives, en el joc... i no oblidarien tots 

els elements relacionats amb els hàbits d’higiene i salut lligats a l’esport. En edats de primària 

s’introduiria l’activitat esportiva de manera global i diversificada per tal que cada alumne pugui 

conèixer i practicar diferents tipus d’esports i fer una bona elecció en un futur.        

 

4.1.4. ACTIVITATS D’INICIACIÓ ESPORTIVA 
 

Són aquelles activitats que es desenvolupen en horari extraescolar i que persegueixen també 

una acció educativa global sobre l’alumne. Anirien adreçades a nens i nenes a partir del cicle 

mitjà de primària i tindrien com a objectiu general introduir a l’alumne en un esport determinat 

incidint en les destreses tècniques, els aspectes tàctics més bàsics, el reglament... L’activitat 

lúdica tindria un paper fonamental per aconseguir aquests objectius i es posaria molta 

incidència en els valors relacionats amb l’esport: saber guanyar i perdre, respectar els 

companys i els adversaris, respectar les normes de joc... Així, en funció de la demanda hi 

hauria activitats d’iniciació al futbol sala, al voleibol, a l’handbol, al judo... Cada alumne després 

de passar per les etapes anteriors es decantaria per un esport concret. Per tant trobaríem 

diferents programes en funció dels esports amb més demanda i també segons les edats dels 

alumnes. Aquests programes es podrien complementar amb competicions en àmbit escolar a 

través del Consell Comarcal (Jocs Esportius Escolars de Catalunya).  

 

Una altra proposta dins d’aquest apartat, de cara a l’estiu, a finals de juny, per Setmana 

Santa... i quan la instal·lació estigui més rodada, són els Campus de 

perfeccionament/tecnificació d’un determinat esport. Es podria arribar amb algun acord amb 

alguna entitat organitzadora de Campus, amb alguna federació..., i oferir la possibilitat de fer-lo 

al nostre municipi.   
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4.1.5. ACTIVITATS DE COMPETICIÓ 
 

Són aquelles activitats que responen, principalment, a l’esport federat al nivell de clubs. A partir 

de determinada edat, els alumnes ja s’integrarien a l’estructura de club, amb uns entrenaments 

i unes competicions de federats al cap de setmana. Actualment, però, l’únic club com ja s’ha 

vist és el de futbol, i per tant ja té la seva pròpia instal·lació. De totes maneres, o bé com a 

complement o bé per als més petits, podria interessar dur a terme algunes pràctiques al pavelló 

poliesportiu. 

 

Aquestes activitats relacionades amb l’esport federat no estan pensades per al primer any de 

funcionament. Si es van consolidant les activitats que s’hi ofereixen, arribarà el dia que surtin 

clubs d’esports de sala. Fins ara, era impensable que sorgís un club sense l’espai adequat per 

desenvolupar la seva activitat. Un exemple d’això és que hi ha una bona colla de noies que 

juguen amb l’equip de voleibol d’una població propera. Amb la infraestructura necessària, ben 

segur, que aquest equip estaria a la població. Amb aquesta reflexió només es vol fer veure que 

caldrà tenir en compte aquestes activitats de competició en un futur no massa llunyà i per tant 

caldrà preveure’n la ubicació.  

 

Cal deixar clar que aquesta és una oferta a nivell de club i per tant, com veureu més endavant, 

sortirà la reserva d’espai en la planificació setmanal però no es concretarà l’activitat dins l’oferta 

municipal. 

 

Una altra proposta que es situaria en aquest apartat són les lligues socials, per exemple de 

futbol sala. Hi ha instal·lacions relativament properes que acullen aquestes pràctiques i que es 

troben força saturades. Es podria aprofitar que de moment no hi haurà massa entrenaments 

d’equips federats per promoure aquetes activitats, que consisteixen que equips d’amics, 

d’empreses... s’inscriuen a una lliga amb un sistema de competició i una durada determinada. 

Cada equip paga la seva quota per poder participar-hi. En una bona instal·lació aquestes 

propostes poden tenir un bon èxit. Al llarg del curs escolar es podrien fer lligues trimestrals i a 

l’estiu es podrien fer tornejos d’estiu. Una altra opció més senzilla és dedicar aquests horaris 

als lloguers, sense que això requereixi l’estructura organitzativa que demanen les lligues 

socials (inscripcions, sistema de competició, àrbitres, publicació resultats...) Tant una opció com 

l’altra podrien ocupar inicialment els horaris i l’espai destinat a l’esport dels clubs, de moment 

inexistents al municipi. Per al començament, una bona proposta podria ser aprofitar els lloguers 

durant el curs escolar i de cara a l’estiu aprofitar per fer alguna lligueta o un torneig d’algun 

esport determinat.  

     

Una darrera proposta en aquest apartat podrien ser les estades esportives. Pels volts de 

Setmana Santa es podria oferir la instal·lació perquè vinguessin a entrenar clubs de fora 
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aprofitant l’estructura turística (bungalous càmping), el clima i la instal·lació esportiva. Es podria 

oferir un paquet conjunt que inclogués l’allotjament i  l’ús de la instal·lació.    

 
4.1.6. ACTIVITATS DE CONDICIONAMENT FÍSIC O FITNESS 

 
Són aquelles activitats que persegueixen un manteniment de la condició física. Anirien 

adreçades al públic adult i el seu objectiu general seria dur a terme un treball de les capacitats 

físiques, tant bàsiques com coordinatives, a partir d’un treball físic que tingui en compte criteris 

de salut. Per tant, com podem veure estan molt relacionades amb la salut a nivell preventiu. És 

important que l’alumne s’ho passi bé i que vegi l’activitat com una manera divertida de posar-se 

en forma, de cremar greixos, d’enfortir el sistema cardiovascular... És molt important el paper 

del monitor i l’activitat col·lectiva. Per a la tercera edat hi ha un programa específic que 

presenta les mateixes característiques però que s’adapta a les particularitats del col·lectiu.  

 
4.1.7. ACTIVITATS DE SALUT 

 
Són aquelles activitats adreçades al públic adult principalment que es fan amb el propòsit de 

millorar alguns aspectes relacionats amb la salut de les persones participants. 
 
4.1.8. ACTIVITATS RECREATIVES 
 

Són aquelles activitats que tenen com a objectiu principal buscar la diversió, el plaer, en la 

pròpia activitat. La recreació es pot entendre com a mitjà o bé com a objectiu. Com a mitjà la 

tindrien totes aquelles propostes que la utilitzarien per aconseguir altres finalitats relacionades 

amb la salut, l’educació..., mentre que com a objectiu la tindrien les activitats a les quals ens 

referim en aquest apartat, és a dir, activitats que només cerquen que els participants s’ho 

passin d’allò més bé amb la pràctica.  
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4.1.9. PROGRAMES 
 
Després de repassar els diferents àmbits de l’activitat fisicoesportiva que podríem trobar en una 

instal·lació com la nostra, passarem a un altre nivell de concreció i definirem a través del 

quadre següent les activitats que es podrien programar en cadascun dels àmbits: 

 
 

Edats  Activitats  Àmbits  

Nens i nenes: de 3 a 5 anys 
P3, P4 i P5 d’educació infantil 

Psicomotricitat 

Ludoteca esportiva  

Educatiu 

Recreatiu  

Nois i noies: 6 i 7 anys 
Cicle inicial de primària  

Multiesports 

Casal Esport Estiu 

Esport en família   

Educatiu 

Recreatiu – Educatiu 

Recreatiu  

Nois i noies: a partir de 8 anys 
A partir de cicle mitjà de primària  

Bàsquet 

Voleibol 

Judo 

Futbol sala 

Handbol... 

Casal Esport Estiu  

Iniciació esportiva 

Iniciació esportiva 

Iniciació esportiva 

Iniciació esportiva 

Iniciació esportiva 

Recreatiu – Educatiu  

Adults: de 18 a 59 anys  Aeròbic 

Steps 

Manteniment  

Tonificació  

Tai-txi 

Gim suau  

Gimnàstica correctiva 

Massatges 

Esport en família 

Assessorament esportiu 

Fitness 

Fitness 

Fitness 

Fitness 

Salut  

Salut  

Salut  

Salut  

Recreatiu  

Fitness 

Adults i gent gran: a partir de 18 anys Gim suau  

Tai-txi 

Massatges 

Assessorament esportiu 

Salut – Fitness 

Salut  

Salut  

Salut – Fitness   
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4.2. ACTES EXTRAORDINARIS   
 
A més de l’oferta d’activitats que volem que presenti la instal·lació es programaran una sèrie 

d’actes i d’esdeveniments que contribuiran a la dinamització del municipi i de l’àrea d’influència. 

A continuació es fa una proposta d’actes, classificats en esportius i no esportius. No cal que 

inicialment es duguin a terme totes les propostes plantejades, senzillament es poden anar 

activant progressivament, oferint cada any alguna novetat si hi ha possibilitats organitzatives, 

pressupostàries... Tots els actes proposats seran desenvolupats més endavant, en l’apartat 

corresponent a la programació. Cal dir, pel que fa referència als actes esportius, que es 

planteja pràcticament un acte per trimestre de manera que afectin ben poc en el 

desenvolupament habitual de les activitats i serveis i que no suposin una gran càrrega per al 

personal. També cal esmentar que els actes no esportius són ben pocs ja que com hem dit en 

el començament del projecte, el municipi disposa d’una sala (Centre Cívic) que acull tots els 

actes més festius, i és voluntat política que això continuï d’aquesta manera i que el pavelló es 

dediqui als usos més esportius.    

 

4.2.1. ACTES ESPORTIUS 
 

- Campionats dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya 

- Diada de l’esport 

- Torneig d’estiu: 12 h d’esport 

- Nadal esportiu 

 
4.2.2. ACTES NO ESPORTIUS 
 

- Activitats de formació  

- Marxa del Baix Fluvià 
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4.3. PROGRAMACIÓ 
 
4.3.1. PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS ESPORTIVES 
 

Característiques dels programes  
 

Psicomotricitat 
Dirigit a: nens i nenes de P3, P4 i P5  

Objectiu: assolir un aprenentatge que parteixi de l’acció de l’infant sobre el medi i sobre els 

altres, que afavoreixi el domini del moviment corporal, la relació i la comunicació amb el món 

que els envolta, la seva estructura afectivocognitiva, la creativitat, l’experimentació, l’expressió, 

la cooperació... 

Espai: ½ pista  

Durada de la sessió: 50 minuts 

Freqüència setmanal: 2  

Horaris: de 17.30 a 18.30 h  

Període: d’octubre a juny  

  

Multiesports  
Dirigit a: nens i nenes de 6 i 7 anys  

Objectiu: conèixer i practicar les bases comunes de diferents esports, agrupats en blocs 

trimestrals, per aconseguir un desenvolupament motriu ben ampli. Els continguts seran: esports 

col·lectius (1r trimestre), activitats de lluita i oposició (2n trimestre) i activitats de raqueta (3r 

trimestre). 

Espai: ½ pista  

Durada de la sessió: 50 minuts  

Freqüència setmanal: 2 

Horaris: de 17.30 a 18.30 h  

Període: d’octubre a juny  

Observacions: els blocs de continguts són orientatius  
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Iniciació esportiva (futbol sala, bàsquet, voleibol, judo, handbol, tennis...)  
Dirigit a: nois i noies a partir de 8 anys (per edats i categories)  

Objectiu: conèixer i practicar els diferents aspectes tècnics, tàctics i reglamentaris de l’esport 

d’un determinat esport i introduir progressivament la competició oficial.  

Espai: ½ pista o pista sencera (segons disponibilitat)  

Durada de la sessió: 50 minuts  

Freqüència setmanal: 1 o 2 

Horaris: 1 sessió setmanal, de 17.30 a 19.30 h  /  2 sessions setmanals, de 18.30 a 19.30 h   

Període: d’octubre a juny  

Observacions: caldria veure de quins esports es fa la iniciació; caldria analitzar la demanda. 

Una proposta, considerant les característiques de l’activitat i l’entorn, podria ser treballar 

inicialment tres modalitats esportives: voleibol, bàsquet i judo.    

 

Pack fitness: aeròbic – steps, manteniment – tonificació i gim suau   
Dirigit a: persones de 18 a 59 anys  

Objectiu: treballar les capacitats físiques (tant bàsiques com coordinatives) a través d’una sèrie 

d’activitats per assolir un nivell adequat de condició física i un estat de salut òptim.  

Espai: ½ pista  

Durada de la sessió: 45 minuts  

Freqüència setmanal: 8 sessions setmanals programades  

Horaris: veure quadrant  

Període: d’octubre a juny i una proposta més reduïda a l’estiu  

Observacions: per participar en aquesta activitat caldrà ser abonat o abonada. Es podrà assistir 

a les sessions que es vulguin, de les vuit que hi haurà programades al llarg de la setmana. En 

funció del dia i l’hora es farà una o altra activitat, totes elles però emmarcades en l’àmbit del 

condicionament físic.    

 

Gim suau  
Dirigit a: adults i especialment persones a partir de 60 anys  

Objectiu: mantenir el nivell de condició física a través d’activitats adaptades a les 

característiques del col·lectiu i desenvolupades en un ambient agradable i socialment gratificant 

Espai: ½ pista  

Durada de la sessió: 50 minuts  

Freqüència setmanal: 2 

Horaris: de 10 a 11 h  

Període: d’octubre a juny  

Observacions: aquest programa estaria dins el Pack fitness però també hi hauria la possibilitat, 

sobretot pensant en el col·lectiu de gent gran, de poder fer la inscripció només per a aquesta a 

un preu molt social.   

 

49

 
 



 
Projecte de gestió: PAV-2 Sant Pere Pescador 

 

Tai-txi 
Dirigit a: persones a partir de 18 anys  

Objectiu: proporcionar calma interna, alleugerir la fatiga i millorar les funcions metabòliques del 

cos juntament amb la coordinació i la concentració. És de fàcil progrés, relaxant i d’esforç 

gradual. 

Espai: ½ pista  

Durada de la sessió: 50 minuts 

Freqüència setmanal: 2 

Horaris: de 20.30 a 21.30 h   

Període: d’octubre a juny  

 

Gimnàstica correctiva  
Dirigit a: persones a partir de 18 anys  

Objectiu: dur a terme una activitat rehabilitadora adreçada a persones amb problemes de 

columna vertebral (escoliosi, hipercifosi i hiperlordosi) i altres alteracions de l'aparell locomotor. 

Espai: ½ pista  

Durada de la sessió: 50 minuts  

Freqüència setmanal: 2 

Horaris: de 19.30 a 20.30 h  

Període: d’octubre a juny   

 

Massatges  
Dirigit a: persones a partir de 18 anys  

Objectiu: oferir un servei de massatges (esportiu, terapèutic, relaxant...) a través d’una persona 

diplomada en fisioteràpia, com un servei complementari més de la instal·lació.   

Espai: sala de massatges  

Durada de la sessió: 30 minuts   

Freqüència setmanal: segons demanda  

Horaris: a determinar  

Període: tot l’any  

Observacions: caldrà fer la reserva prèvia. Els abonats gaudiran del mateix descompte que 

amb la resta d’activitats dirigides.  
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SAE (servei d’assessorament esportiu: sala de musculació)  
Dirigit a: persones a partir de 18 anys   

Objectiu: orientar, guiar i elaborar programes individualitzats d’entrenament a aquelles 

persones que regularment utilitzin la sala de musculació per mantenir el seu estat de forma i de 

salut.  

Espai: sala de musculació  

Durada de la sessió: variable segons cada usuari   

Freqüència setmanal: 15 h setmanals d’assessorament    

Horaris: variable segons cada usuari  

Període: tot l’any  

Observacions: es tracta d’un servei orientat principalment als abonats. Això vol dir que durant 

15 h a la setmana hi haurà una persona a la sala de musculació que durà a terme aquest 

servei.  

 

Ludoteca esportiva  
Dirigit a: nens i nenes de P3, P4 i P5  

Objectiu: dur a terme un munt de propostes recreatives basades en el joc i la motricitat (contes 

actius, activitats amb suport musical, circuits d’habilitats...).    

Espai: ½ pista  

Durada de la sessió: 2 hores  

Freqüència setmanal: 1 

Horaris: de 10 a 12 h (dissabtes)  

Període: d’octubre a juny 

 

Esport en família  
Dirigit a: famílies amb nens i nenes a partir de 6 anys   

Objectiu: crear un espai de relació entre pares i fills a través d’una varietat d’activitats 

esportives  

Espai: ½ pista  

Durada de la sessió: variable (1 o 2 h)  

Freqüència setmanal: 1 sessió al mes (diumenges) 

Horaris: d’11 a 13 h  

Període: d’octubre a juny   
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Campus Esport Estiu  
Dirigit a: nois i noies de 6 a 15 anys (distribuïts per grups d’edats)  

Objectiu: dur a terme un projecte educatiu basat en l’esport i la recreació, i en els valors 

positius relacionats amb aquestes activitats.   

Espai: ½ pista o sencera  

Durada de la sessió: matí i/o tarda, per determinar  

Freqüència setmanal: diària, de dilluns a divendres 

Horaris: de 9 a 13 h i/o de 16 a 20 h  

Període: juliol i agost  

Observacions: es tractaria de complementar el Casal d’Estiu ja existent o crear-ne un de 

paral·lel, amb la mateixa estructura, però centrat principalment en l’activitat esportiva i 

recreativa.  

 
Distribució temporal  
En una instal·lació d’aquestes característiques, trobem al llarg de l’any dues realitats diferents 

que demanen un tractament diferent en l’oferta d’activitats. El primer gran període coincideix 

amb el curs escolar, d’octubre a juny. El segon és la temporada d’estiu que coincideix amb 

vacances escolars, juliol i agost. Així trobarem: 

- activitats d’hivern (d’octubre a juny): 

o àmbit extraescolar 

o àmbit escolar 

- activitats d’estiu (juliol i agost) 
 

La temporada d’hivern presentarà l’estructura següent: 

- setembre: inscripcions 

- octubre, novembre i desembre: 1r trimestre 

- vacances de nadal: no activitats dirigides 

- gener, febrer i març: 2n trimestre 

- vacances de setmana santa: no activitats dirigides  

- abril, maig i juny: 3r trimestre 

 

Totes les activitats tindran una periodicitat trimestral amb una renovació automàtica, de manera 

que qui no es dóna de baixa a una activitat determinada continuarà de cara al proper trimestre. 

A part del període d’inscripcions del mes de setembre (segona quinzena), abans del 

començament de cada trimestre s’obrirà un període d’inscripcions en funció del nombre de 

places que quedin lliures. Amb aquest format trimestral es simplifiquen significativament les 

tasques administratives.  

 

Cal dir que totes les activitats dirigides emmarcades dins l’àmbit del fitness, com hem dit abans, 

formen un únic programa anomenat Pack fitness, que pretén oferir una amplitud d’horaris i 
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activitats interessant per als abonats i abonades que persegueixin una millora de la seva 

condició física de manera saludable. 

 

Així, els alumnes interessats en aquest programa s’inscriuen a una llista única i els permet anar 

lliurement a qualsevol de les activitats que el formen. El Pack també té una periodicitat 

trimestral que es renova automàticament.   

 
Quadre horari d’activitats extraescolars: d’octubre a juny (exemple) 
 

 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte 

Aeròbic – Steps  Aeròbic – Steps 9.10 
10    

 

Gim suau  Gim suau   Ludoteca  10.10 
11     

   Ludoteca  11.10 
12     

12.10 
13 

 

 

 

 

  

 

 Tono – Mant Tono – Mant  15.30 
16.30     

 

    16.30 
17.30   

 

  

Act comp  

Multiesports Psicomotricitat Multiesports  Psicomotricitat Iniciació 3 17.30 
18.30      

Act comp 

Iniciació 1  Iniciació 2 Iniciació 1  Iniciació 2  Iniciació 3 18.30 
19.30      

Act comp 

Tai-txi Tai-txi  19.30 
20.30 

Act comp 

Correctiva  

Act comp 

Correctiva 

Act comp Act comp 

Aeròbic – Steps Aeròbic – Steps20.30 
21.30  

Act comp 
  

Act comp Act comp  
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Quadre horari d’activitats escolars: d’octubre a juny (exemple) 

 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

   9 
9.45  EF  

   9.45 
10.30 EF EF EF 

   11 
12 EF 

 

EF 

 

EF 

    15 
16 EF EF EF EF 

    16 
17 EF EF 

 

EF EF 

 
4.3.2. PROGRAMACIÓ D’ACTES  
 

Campionats dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC) 
Descripció: els JEEC presenten una sèrie de fases en els diferents esports (comarcal, territorial 

i nacional). Es tractaria d’acollir alguna d’aquestes fases en algun esport (futbol sala, bàsquet, 

handbol...).   

Període: segons la fase, entre febrer i maig   

Data: per determinar, solen ser els dissabtes  

Horari: matí o tarda  

Participació: segons la fase i l’esport, més de 100 persones  

Edats: de prebenjamí a cadet 

Organització: Ajuntament i Consell Esportiu  

 

Diada de l’esport  
Descripció: es tracta que es programin tota una sèrie d’activitats que contribueixin a la 

dinamització esportiva del municipi. 

Període: de cara al bon temps  

Data: per determinar, dissabte o diumenge   

Horari: matí o matí i tarda  

Participació: 70 persones  

Edats: a partir de 6 anys  

Organització: Ajuntament 

Observacions: es podria comptar amb els serveis d’alguna empresa externa especialitzada en 

el muntatge d’aquest tipus d’activitats. Es podria fer coincidir amb la Festa Major o amb alguna 

data assenyalada.    
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Torneig d’estiu: 12 hores d’esport  
Descripció: es tracta d’organitzar un torneig d’un esport determinat, que inicialment podria ser 

el futbol sala. Aquesta proposta podria estar emmarcada dins les activitats d’estiu que organitza 

el consistori.  

Període: juliol o agost   

Data: per determinar, dissabte o diumenge   

Horari: 12 hores   

Participació: 100 persones  

Edats: adults   

Organització: Ajuntament 

Observacions: es paga quota d’inscripció. 

 

Nadal esportiu  
Descripció: es tracta d’organitzar com un parc infantil però de temàtica esportiva. 

Període: vacances de Nadal  

Data: dos o tres dies laborables de les vacances  

Horari: matí o tarda  

Participació: 100 persones  

Edats: nens i nenes a partir de 6 anys  

Organització: Ajuntament 

Observacions: es paga una quota per a un dia o per a tots els dies. 

 

Activitats de formació  
Descripció: es tracta d’organitzar algun curs de formació esportiva bàsica a nivell comarcal. 

Període: a determinar  

Data: a determinar   

Horari: a determinar   

Participació: 20 persones  

Edats: a partir de 16 anys  

Organització: Ajuntament i Consell Esportiu  

Observacions: d’aquesta manera també es podria formar a joves del municipi perquè 

participessin en l’execució d’activitats i en la dinamització esportiva del municipi.  
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Marxa del Baix Fluvià  
Descripció: es tracta d’una activitat esportiva que es fa en l’entorn natural i que aprofitaria la 

instal·lació a nivell logístic (inscripcions, vestidors, dutxes, aparcament...). 

Període: abril  

Data: diumenge a determinar    

Horari: matí  

Participació: 100 persones  

Edats: adults   

Organització: Marxaires del Baix Fluvià   

Observacions: a nivell d’instal·lació consta com un acte no esportiu. 

 
4.4. PREVISIÓ D’USUARIS DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES 
 
4.4.1. PREVISIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: D’OCTUBRE A JUNY  
 

CODI PROGRAMA SESSIONS/SETM. USUARIS/HORA 

PS Psicomotricitat 2 10 

ME Multiesports 2 15 

IE Iniciació: esport 1 2 15 

IE Iniciació: esport 2 2 15 

IE Iniciació: esport 3 2 15 

PF Pack fitness 8 10 

G1 Gim suau 2 15 

TX Tai-txi 2 15 

GC Gimnàstica correctiva 2 10 

LE Ludoteca esportiva 2 10 

PREVISIÓ TOTAL USUARIS: 140 – USOS SETMANALS: 280 
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4.4.2. PREVISIÓ ACTIVITATS ESCOLARS 
 

CENTRE PROGRAMA HORES/SETM. USUARIS/HORA 

CEIP Llagut EF escolar EI: P3  2  20 

CEIP Llagut EF escolar EI: P4 2  14 

CEIP Llagut EF escolar EI: P5  2  18 

CEIP Llagut EF escolar EP: 1 CI  2  17 

CEIP Llagut EF escolar EP: 2 CI 2  20 

CEIP Llagut EF escolar EP: 1 CM 2  23 

CEIP Llagut EF escolar EP: 2 CM  2  18 

CEIP Llagut EF escolar EP: 1 CS  2  17 

CEIP Llagut EF escolar EP: 2 CS  2  23 

PREVISIÓ TOTAL ESCOLARS SANT HILARI: 170 – USOS SETMANALS: 340 

 
4.4.3. PREVISIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: ESTIU  
 

CODI PROGRAMA  HORES/SETM. USUARIS/HORA 

PF Pack fitness  (4 h) 4 10 

G1 Gim suau (2 h) 2 15 

CE Campus Esport Estiu  20 50 

PREVISIÓ TOTAL USUARIS: 75 – USOS SETMANALS: 1.070 

 
3.4.4. PREVISIÓ DE LLOGUERS  
 

CODI PROGRAMA  HORES/SETM. USUARIS/HORA 

LL Lloguer pistra 3 14 

PREVISIÓ TOTAL USUARIS: 42 – USOS SETMANALS: 42 

 
4.4.5. ALTRES 
 

A més, caldrà tenir en compte els usuaris del servei d’assessorament esportiu, del servei de 

massatges i de l’activitat esport en família (1 sessió al mes). Això podria significar uns 125 

usuaris més a la setmana.  

  

4.5. AVALUACIÓ DE L’IMPACTE AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS 
 

Cap de les propostes mencionades anteriorment, siguin activitats dirigides o actes esportius, 

comportarà un impacte ambiental significatiu.   
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5. GESTIÓ DEL MANTENIMENT 

 

 

5.1. BLOCS DE MANTENIMENT 
 

Podem definir el manteniment com el conjunt de tasques encaminades a aconseguir que els 

sistemes, els equips i les estructures de les instal·lacions esportives presentin un estat 

funcional i operatiu idoni, que en garanteixi una adequada utilització. 

Atenent a aquesta definició podem classificar el manteniment en dos grans blocs: 

- manteniment preventiu 

- manteniment correctiu 

 

5.1.1. MANTENIMENT PREVENTIU 
 
Introducció 
S’entén per manteniment preventiu el conjunt de treballs destinats a evitar que es produeixin 

incidències. Podríem dir que el manteniment preventiu es refereix a totes les accions que es 

posaran en marxa per aconseguir que la imatge i l’estat d’ús de tots els elements construïts o 

instal·lats estiguin a un nivell correcte, esgotant tota la seva vida útil. Consistiria a passar a 

l’acció segons un programa d’assignació de tasques, enlloc d’esperar que succeeixi alguna 

cosa per actuar. Existeix, doncs, una relació total entre el manteniment preventiu i els aspectes 

econòmics vinculats a la instal·lació:  

- que l’estat d’ús i la imatge contribueixin a l’increment i la fidelització de persones 

usuàries;  

- que el cost d’adquisició i instal·lació es tradueixi en temps real de funcionament. 

   

Una part molt important del manteniment preventiu comença en el disseny de la instal·lació: 

materials utilitzats, facilitat d’accés a les diferents zones de la instal·lació, bones circulacions,  

facilitat per a les tasques de neteja..., i d’altres que el redactor del projecte ha de tenir en 

compte per fer més idònies les tasques dels operaris de manteniment. 

 

Un altre aspecte a considerar, i a vegades menyspreat, és la formació i el perfil adequat de les 

persones que faran les tasques de manteniment. Molt sovint es tendeix, sota el concepte 

d’estalvi pressupostari, a col·locar a persones amb poca preparació a fer tasques de 

manteniment. A la llarga la manca de preparació acabarà passant factura a l’estat de la 

instal·lació i a la seva conservació. En aquest sentit cal contemplar la formació continuada del 

personal per donar-li el perfil que es busca i que no sempre és fàcil trobar de bones a primeres.  

 

Un altre fet a destacar és que el programa de manteniment ha de ser compatible amb l’ús 

normal de la instal·lació, per tant, totes les tasques rutinàries s’hauran de fer en aquells horaris 
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que millor compatibilitzin la disponibilitat de la instal·lació i la del personal de manteniment. 

Quan hi hagi una programació important d’activitats afectarà la realització del programa de 

manteniment preventiu; això cal tenir-ho en compte.  

 

Un punt a tenir en compte és saber si les necessitats de manteniment es podran cobrir amb la 

plantilla pròpia o si caldrà comptar amb la contractació d’una empresa externa. En el nostre cas 

s’haurà de plantejar una intervenció mixta, molt freqüent en les tasques de manteniment, ja que 

les feines que es relacionen a continuació serà millor que les desenvolupin empreses externes 

especialitzades: 

- control de la caldera  

- desratització i desinsectació 

- control legionel·la 

- control i revisió extintors 

- control i revisió alarma  

- revisió parallamps 

  

És bàsic per establir un pla de manteniment tenint en compte els criteris següents: 

- Conèixer tota la informació respecte la instal·lació: projecte, instal·lacions, equips... 

- Establir uns criteris generals d’actuació. 

- Establir unes accions i la seva periodicitat. 

- Conèixer els consums per al control energètic.  

 

Hi ha diferents mètodes per fer un manteniment preventiu, alguns extremadament sofisticats, 

però atenent a les necessitats el més eficient i fàcil de dur a terme serà un pla de manteniment 

mitjançant un calendari programat. És a dir, l’operari de manteniment haurà de fer un seguit de 

tasques amb una periodicitat determinada. 

 

Veurem un exemple bàsic que pot ser ampliat i modificat segons el criteri del responsable de 

manteniment. El pla de manteniment és una eina útil i és una referència per no entrar en la 

improvisació, tant en les tasques a realitzar com en les pressupostàries. S’ha de saber la vida 

útil dels equips i preveure’n la substitució, millorant així el confort, la seguretat i l’eficiència de la 

instal·lació. 

 

Fetes totes aquestes consideracions, caldrà determinar les àrees de manteniment que s’hauran 

de cobrir i que en el nostre cas les principals seran:  

- climatització 

- fontaneria 

- electricitat  

- paviment esportiu 

- material esportiu  
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- neteja 

- previsió d’incendis  

- altres 

 

Cadascun dels elements que tenim llistats demanda una sèrie d’operacions de manteniment, la 

majoria simples i repetitives (a intervals diferents). Existeix bibliografia específica per detectar 

les operacions que corresponen a cada element, que és el que nosaltres utilitzarem a tall 

d’exemple, però és important complementar-ho llavors amb les instruccions que ens ofereixi el 

fabricant a través dels manuals d’ús o l’instal·lador amb les seves recomanacions. 

El resultat de tot plegat, doncs, serà la relació de les diferents operacions a realitzar i en quins 

intervals:  

- operacions diàries 

- operacions setmanals  

- operacions quinzenals  

- operacions mensuals  

- operacions trimestrals 

- operacions semestrals 

- operacions anuals 

 

Cal recordar que el Projecte de gestió s’haurà de convertir en el Pla de gestió, que s’haurà de 

revisar anualment i que ha de contenir dos documents importants: el pla d’utilització, que recull 

la distribució horària dels espais esportius i vestidors amb una previsió d’usuaris; i el pla de 

manteniment que recull totes aquestes tasques de manteniment preventiu, així com una 

previsió de possibles tasques correctives a efectuar durant l’any, en funció de l’estat de la 

instal·lació. El punt de partida, per tant, poden ser les pautes que s’ofereixen en aquest 

document, però caldrà la concreció, l’adaptació i la revisió constant.    

 

Climatització   
 

Tasques Diària Setmanal Quizenal Mensual Trim. Sem. Anual 

Caldera  

Verificar pressió combustible 1       

Revisar pressió aigua  1       

Control visual combustió 1       

Control absència sorolls 1       

Control consums     1    

Neteja general     1    

Regular, si cal, pressió    1    

Neteja filtres      1   

Comprovar equips elèctrics       1 
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Comprovar pressòstats        1 

Control elements seguretat       1 

Ajustar termòmetres       1 

Ajustar manòmetres        1 

Comprovar estat corrosió        1 

 
Fontaneria 
 

Tasques Diària Setmanal Quizenal Mensual Trim. Sem. Anual 

Comptadors  

Control consums 1       

Control funcionament i cons.       1 

Comprovar estanqueïtat        1 

Circuits: ACS i aigua freda 

Neteja global     1    

Verificar estanqueïtat      1   

Comprovar vàlvules seg.      1  

Revisar aïllament tèrmic        1 

Control suports i fixacions       1 

Control elements protecció       1 

Control estat corrosió        1 

Control elements dilatadors       1 (ACS) 

Vas expansió  

Verificar elements seguretat    1    

Anotar pressió circuit exp.    1    

Verificar estanqueïtat      1   

Comprovar pressions     1   

Purgar punts alts     1   

Control vàlvula seguretat      1  

Control purgador automàtic      1  

Unitat acumuladora  

Revisar vàlvula seguretat       1  

Verificar bon funcionament        1 

Comprovar estanqueïtat        1 

Inspeccionar estat fixacions       1 

Desmuntar i netejar        1 

Vàlvules  

Inspeccionar conservació       1 

Comprovar funcionament        1 
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Comprovar estanqueïtat        1 

Bombes  

Verificar bon funcionament       1  

Inspeccionar estat fixacions      1  

Ruixadors  

Neteja i desinfecció     1    

Altres 

Control temp. ACS i retorn  1       

Obrir totes aixetes  1      

 
Electricitat 
 

Tasques Diària Setmanal Quizenal Mensual Trim. Sem. Anual 

Línia repartidora  

Revisió general        1 

Caixa general de protecció  

Revisió general       1 

Derivació individual  

Revisió general       1 

Quadre comandament i distribució  

Revisió general      1   

Connexió a terra 

Revisió general        1 

Comptadors i cambra comptadors  

Revisió general        1 

Enllumenat: interior, d’emergència, esportiu i exterior  

Comprovar funcionament     1    

Neteja     1   

Comprovar fix. i connexions       1  

 

Paviment esportiu 
 

Tasques Diària Setmanal Quizenal Mensual Trim. Sem. Anual 

Neteja manual seca 1       

Neteja manual humida 1       

Neteja mecànica  1      

Aplicació laca protectora      1  

Inspecció a fons       1  
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Material esportiu   
 

Tasques Diària Setmanal Quizenal Mensual Trim. Sem. Anual 

Porteries       1  

Cistelles      1  

Pals voleibol       1  

Xarxes  1       

Màquines musculació     1   

Bancs, espatlleres...       1  

Pilotes     1   

Inventari        1 

 
Neteja  
 

Tasques Diària Setmanal Quizenal Mensual Trim. Sem. Anual 

Vestidors 1       

Altres dependències 1       

Saunes 1       

Vidres baixos 1       

Vidres alts    1    

Alçades     1   

Grades (1)        

 
(1) Segons necessitats. Les grades estaran tancades habitualment, de manera que només 

s’obriran per a aquelles activitats que les necessitin. Així es produirà un estalvi important en 

neteja.  

 
Prevenció d’incendis 
 

Tasques Diària Setmanal Quizenal Mensual Trim. Sem. Anual 

Extintors 

Control situació i accés  1       

Control estat conservació     1   

Comprovació funcionament     1   

Verificar pes      1  

Revisar pressió       1  

Comprovació fixació       1  

Inspecció general externa       1 
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Portes tallafoc 

Comprovació no obstacles 1       

Neteja i greixatge        1  

Tancament porta       1 

Verificació bon estat       1 

  
Altres  
 

Tasques Diària Setmanal Quizenal Mensual Trim. Sem. Anual 

Revisió megafonia i so       1 

Neteja megafonia i so      1  

Aparells TV       1 

Antena        1 

Inspecció alarma    1    

Revisió alarma       1 

Revisió parallamps       1 

Inspecció coberta i lluerna        1 

Neteja coberta i lluerna       1 

Repàs pintura general        1 

Taquilles       1 

Cortines divisòries pista       1 

Control legionel·la        1 

Desinsectació i desratització      1   

 

 

5.1.2. MANTENIMENT CORRECTIU 
 

Introducció 
S’entén per manteniment correctiu totes aquelles tasques dedicades a resoldre les incidències 

sobrevingudes a la instal·lació i que serviran per garantir la seguretat de les persones, tant dels 

usuaris com dels treballadors, de les instal·lacions i del mateix edifici. El manteniment correctiu 

garantirà un bon servei a l’usuari, al client. 

 

En instal·lacions noves moltes de les actuacions són rectificacions degudes a problemes de 

disseny, mala execució del projecte o una posada en marxa deficient. Un cop resolts aquests 

problemes inicials, la instal·lació viurà una etapa de baix manteniment correctiu fins que els 

equips arribin a l’esgotament de la seva vida útil, període en que comencen les avaries. 

És difícil precisar quan comença aquest període; dependrà de molts factors: qualitat dels 

materials i dels equips, hores d’ús, un manteniment preventiu correcte... Cada any que passa, 
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però, és necessari incrementar el pressupost de manteniment atenent al criteri d’envelliment de 

l’equipament.     

 

Proposta d’actuació en el manteniment correctiu 
Quan surt la necessitat d’actuar és important establir uns criteris que permetin ser el més 

eficients possibles:  

- En primer lloc una vegada tenim constància de l’avaria, se n’ha d’avaluar la urgència i 

la importància, això ens permetrà prioritzar la nostra actuació i veure l’abast de les 

mesures a prendre. 

- En segon lloc mirarem si tenim la capacitat de resoldre el problema o s’ha de buscar 

ajut des de fora mitjançant els serveis contractats. 

- Segons la gravetat s’informarà al coordinador, ja que podrien quedar afectades 

determinades activitats o serveis, per exemple. 

- S’elabora un informe i conjuntament amb el coordinador o el regidor es prendran les 

decisions. 

- Una vegada resolt el problema es farà un feedback de l’actuació. 

 

Evidentment en cas d’avaria o incidència lleu no farà falta tot aquest procediment, però sí que 

és important informar les diferents parts implicades.  

 

5.2. PREVISIÓ DE CONSUMS 
 
5.2.1. ELECTRICITAT 

 

La despesa elèctrica pot variar d’una instal·lació a una altra en funció de molts paràmetres: dels 

espais complementaris, de la situació geogràfica, les condicions climàtiques, les hores de 

funcionament, l’arquitectura de l’edifici i també les mesures d’estalvi energètic que disposi la 

instal·lació. 

 

Cal diferenciar entre les mesures d’optimització pròpiament dites i l’estalvi econòmic. És a dir, 

el cost no sempre va lligat al consum, i es pot donar el cas d’un consum elevat a un cost baix o, 

al revés, un consum baix a un cost elevat.  

 

Les principals mesures d’optimització podrien ser:  

- Gestió tècnica centralitzada.  

- Compensació d’energia reactiva. L’equip per compensar la càrrega reactiva no és 

excessivament car i la seva amortització gràcies a les bonificacions es pot aconseguir 

de manera força ràpida. 

- Producció pròpia a través de l’energia fotovoltaica, la cogeneració o la generació eòlica.   
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Per altra banda és possible fer un estalvi econòmic atenent a la liberalització del mercat 

elèctric, amb la possibilitat de contractar l’energia a qualsevol de les empreses que existeixen a 

un preu pactat fruit de la negociació.  

 

És difícil fer una previsió precisa del cost real d’energia elèctrica, però per això prenem com a 

referència diverses instal·lacions similars ja en funcionament i mirem d’ajustar-ho a les 

característiques del nostre equipament i als horaris i usos que tindrà el primer any. Seguint 

aquest procés, doncs, ens pot sortir un consum aproximat d’uns 36.000 kw/any, el que 

suposaria un cost d’uns 5.150 €, que inclouria el consum, la potència contractada, el lloguer de 

l’equip, els impostos...   

 
5.2.2. COMBUSTIBLE 
 

El combustible previst a la instal·lació és el gas natural. El consum també variarà molt depenent 

de criteris climàtics, nombre d’usuaris, mesures d’estalvi, solucions arquitectòniques i altres. 

Les possibilitats de contractació no són tan àmplies com les de l’energia, però hi ha diferència 

en el preu del m3 segons el tipus de consumidor que siguem. Caldria assegurar que el 

contracte amb l’empresa subministradora contemplés la revisió periòdica de la caldera.    

 
Seguint el mateix procés que s’ha fet servir per determinar altres consums, és a dir, adaptant a 

la nostra realitat les referències obtingudes d’instal·lacions de característiques similars, es 

podria determinar un consum lleugerament per sobre els 100 m3, que tindria un cost aproximat 

de 8.200 € i que inclouria la quota fixa, el consum i l’IVA.   

 

5.2.3. AIGUA 
 

Fent una mitja dels valors abans esmentats el valor serà de 20 m3/setmana, és una dada molt 

volàtil, però pot servir de referència. Consultada una empresa d’abastament d’aigua, el preu m3 

en tarifa industrial és de 0,528 €/ m3. Així, 20 m3 x 52 setmanes x 0,528 €/ m3 = 549,12 € + 7% 

IVA = 587,56 €, que es podrien arrodonir a 600 €.  

Cal afegir en aquest preu uns 800 € més que responen al cànon de la Generalitat conjuntament 

a altres petites despeses relacionades amb el comptador.  

 
5.2.4. TELÈFON 
 

Una proposta bàsica i per ser operatius consisteix en una centraleta amb una línia ADSL 

(internet + veu) amb dues extensions telefòniques sense cable (consergeria – coordinació). La 

línia ADSL inclou totes les trucades a telèfons fixos i per tant, a part s’hauran de comptabilitzar 

les trucades a mòbils.  
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1 línia ADSL 500 € 

Manteniment de línia  160 € 

Consums 720 € 

Total 1.380 € 

 

5.2.5. PRODUCTES DE NETEJA 
 

Es fa un càlcul genèric per als productes de neteja i es quantifica en uns 1.800 €. Aquesta 

previsió es fa suposant que el servei de neteja sigui amb personal propi. Si s’optés per un 

servei extern aquest apartat ja quedaria contemplat a l’apartat de serveis contractats.     

 

5.2.6. RESUM  
 

Concepte Cost anual 

Electricitat 5.150 € 

Combustible 8.200 € 

Aigua 1.400 € 

Telèfon 1.380 € 

Productes de neteja 1.800 € 

Total 17.930 € 
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6. ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER  

 

 

6.1. PREVISIÓ D’INGRESSOS 
 

6.1.1. ABONAMENTS 
Fins fa poc temps, a pràcticament tots els pavellons existia un domini de la gratuïtat com a 

forma més habitual d’accedir-hi. Cada vegada més, però, formes com els lloguers o les quotes 

d’utilització o d’abonament per a usuaris individuals comencen a estendre’s. Creiem que el 

pagament d’una quota és la millor manera de conscienciar l’usuari de la instal·lació que té un 

valor i també dels serveis que donen i del personal que hi treballa. La quota també és una 

manera d’igualar practicants i no practicants en el manteniment dels serveis i s’eviten greuges 

entre entitats públiques i privades o les diferents formes de gestió. A més, ajuda a la gestió de 

la instal·lació, al seu millor manteniment i a la qualitat del servei.  

 

Per tant, com es veurà tot seguit, la nostra proposta és construir una instal·lació polivalent amb 

serveis complementaris que pugui captar l’usuari individual a més dels col·lectius habituals. Per 

a aquest usuari individual hi ha previst un sistema d’abonament que s’explicarà a continuació. 

També en pròxims apartats es tractarà el tema dels tiquets puntuals i dels lloguers seguint 

aquesta mateixa filosofia.  

 

Per altra banda, sembla lògic i és acceptat que hi hagi condicions d’accés diferenciades per a 

cada col·lectiu. Així els escolars i l’esport federat, quan n’hi hagi, tindran un ús gratuït de la 

instal·lació, per voluntat política, complint tota una sèrie de condicions que seran regulades a 

través d’un conveni. Cal tenir en compte que la cessió gratuïta amb càrrec a fons públics de la 

instal·lació a una entitat determinada representa una forma encoberta de subvenció que cal 

quantificar. A més, tota subvenció (econòmica o no) ha de portar associada una valoració i una 

contrapartida que pugui compensar l’entitat que l’atorga. Sovint les subvencions s’han convertit 

en un dret adquirit de determinats col·lectius sense absolutament res a canvi.  

 

Que entenem com a abonat? 
Amb la construcció del pavelló poliesportiu es tractaria de fer el primer pas cap a un servei 

municipal d’esports. Així, es podrien oferir una sèrie de prestacions a les persones que 

s’abonessin a aquest servei. Inicialment tot el que s’oferiria estaria relacionat amb el pavelló, 

però en un futur es podria ampliar l’oferta quan es construeixi el camp de futbol de gespa 

artificial o si es projectés una piscina descoberta. És a dir, es crearia l’estructura a partir de la 

qual es podria avançar i créixer en la prestació de serveis esportius municipals. Inicialment els 

serveis que s’oferirien serien:  

- pista poliesportiva per a bàdminton, basquet, futbol sala...  (segons disponibilitat) 

- ús del material esportiu (segons disponibilitat) 
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- sala de fitness – musculació 

- circuits a peu i en bicicleta per l’entorn natural: amb referències de volum i intensitat per 

a cada nivell i control de pulsòmetre  

- sauna 

- activitats de fitness  

- servei d’assessorament esportiu a la sala de musculació (sae) 

- vestidors exclusius 

- possibilitat de lloguer de taquilla d’ús propi (segons disponibilitat)   

- 30 % de descompte en la inscripció a les activitats dirigides 

- preferència d’inscripció a les activitats dirigides 

 

Tipus de quota 
S’han establert les modalitats de quota de forma senzilla i entenedora:   

- Quota individual reduïda: per a menors de 18 anys i per a majors de 60 anys  

- Quota individual normal: majors de 18 anys  

- Quota familiar: família amb fills menors de 18 anys 

 

A partir d’aquí, farem una proposta de preus tenint en compte els preus de mercat, el tipus 

d’instal·lació i els serveis que s’ofereixen. 

 

Primer de tot cal esmentar que per a qualsevol tipus d’abonament és interessant una quota 

d’entrada, a fons perdut i de pagament únic. Aquesta quota d’entrada es perd quan l’abonat es 

dóna de baixa. L’existència d’una quota d’entrada pot representar una certa estabilitat i fa que 

l’usuari ponderi la decisió de donar-se de baixa. A partir d’aquí s’aplicaran quotes trimestrals. 

Aquest fet respon al criteri de racionalitzar l’elaboració de rebuts, disposar d’un període 

raonable per actualitzar les altes i les baixes, sense la necessitat de tenir una persona en 

exclusiva per aquesta tasca. 

 

En segon lloc cal dir que el fet de triar una quota trimestral respon al criteri de racionalitzar 

l’elaboració de rebuts, disposar d’un període raonable per actualitzar les altes i les baixes, 

sense la necessitat de tenir una persona en exclusiva per aquesta tasca. Creiem, en el nostre 

cas que comptarem amb el suport d’una auxiliar administrativa que ja desenvolupa la seva 

feina a l’Ajuntament, ja que justament es tracta de minimitzar la feina que genera l’equipament, 

i aquesta és una mesura interessant a contemplar.     

 

Un altre punt a tenir en compte és que si apliquem una política de preus baixa el dèficit serà 

molt gran; per contra, si apliquem uns preus excessius pot ser un fre per a la captació 

d’abonats. Per tant, serà clau trobar l’equilibri entre aquestes dos pols.  
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Proposta de preus 
 

Quotes d’entrada 

- Quota individual reduïda: per a menors de 18 i majors de 60 anys 20 €  

- Quota individual normal: majors de 18 anys     40 € 

- Quota familiar: família amb fills menors de 18 anys   60 € 

 

Quotes trimestrals 

- Quota individual reduïda: per a menors de 18 i majors de 60 anys 30 €  

- Quota individual normal: majors de 18 anys     45 € 

- Quota familiar: família amb fills menors de 18 anys   75 € 

 

Previsió de la distribució de les quotes 
Una distribució de les diferents modalitats de quotes podria ser:  

- Quota reduïda: per a menors de 18 i majors de 60 anys   15% 

- Quota normal: majors de 18 anys      60% 

- Quota familiar: família amb fills menors de 18 anys   25% 

 
Nombre d’abonats 
Fer una previsió del nombre d’abonats és tant complicat com incert, sense tenir dades del grau 

d’acceptació, de les expectatives de la població... Es fa quasi impossible fer-ho de forma 

objectiva.  

Un criteri per valorar el grau d’acceptació pot ser el percentatge de la població abonada. 

Segons el nostre punt de vista al voltant del 8-10% de la població de Sant Pere i un 3-5% de la 

resta de la població seria un molt bon resultat. El radi d’influència que es va definir en el segon 

capítol suposava una xifra lleugerament superior als 5.000 habitants. 

La previsió òptima d’abonats atenent els criteris abans esmentats pot ser al voltant de les 250 – 

300 persones, entre el propis de Sant Pere i els de poblacions veïnes, en un espai de 4 anys. 

El primer any es pot arribar a un 65% de les previsions i la resta fins als 4 anys, amb un 

creixement al voltant del 10-15 % anual. 

   

Previsió d’ingressos 
Previsió d’abonats al primer any: 180  

 

Concepte Percentatge Matrícules Quotes 

Abonament individual infantil i gent gran 15% 540 € 3.240 € 

Abonament individual adults 60% 4.320 € 19.440 € 

Abonament familiar 25% 3.375 € 13.500 € 

Total 100% 8.235 € 36.189 € 

Ingressos totals (matrícules + quotes trimestrals) = 44.424 €  
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Consideracions 
Cal tenir en compte que el primer any aquesta previsió és molt important ja que hi ha les 

matrícules de tots els abonats, mentre que en anys posteriors només s’hi comptabilitzaran les 

matrícules dels nous abonats durant aquella temporada.  

 
6.1.2. TIQUETS 
 
Entenem per entrada puntual o tiquet l’import que cal pagar quan un usuari vol accedir de 

forma esporàdica a la instal·lació. L’entrada donarà dret a la utilització de la pista poliesportiva 

(segons disponibilitat), la sala de musculació, la sauna i la participació a alguna de les activitats 

de fitness. Continuem amb els dos tipus de tarifes: normal i reduïda.  

 

Proposta de preus 
- Entrada reduïda (menors de 18 i majors de 60 anys): 3 €  

- Entrada normal (majors de 18 anys): 4 € 

 

Previsió d’ingressos 
 

Concepte Preu Nombre/any Total 

Entrada reduïda (menors de 18 i majors de 60 anys) 3 € 80 240 € 

Entrada normal (majors de 18 anys): 4 € 4 € 200 800 € 

Ingressos totals = 1.040 € 

 

Consideracions 
No creiem que amb la venda d’entrades puntuals s’aconsegueixi una xifra significativa 

d’ingressos. Bàsicament el que es vol és donar el servei per a casos puntual i marcar una 

referència perquè la gent del poble i rodalies pugui valorar si els interessa abonar-se al servei 

esportiu municipal.    

 

6.1.3. LLOGUERS 
 

Entenem per  lloguer la possibilitat que un usuari o un grup d’usuaris puguin utilitzar una part o 

tota la instal·lació de forma exclusiva, amb el pagament previ d’un import. Normalment són 

associacions o grups d’amics que paguen una quantitat per disposar d’un espai per 

desenvolupar-hi les seves activitats. Com es veu, doncs, s’han considerat dues variables a 

l’hora de fixar els preus: si el lloguer és de mitja pista o de pista sencera, i si és amb o sense 

llum.  
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Proposta de preus 
 

Tipus de lloguer Preu/hora o fracció  

½ pista sense llum 20 € 

½ pista amb llum  23 € 

Tota la pista sense llum  30 € 

Tota la pista amb llum  38 € 

 

Previsió d’ingressos 
Creiem que aquesta és una possibilitat que pot tenir bona acceptació, sobretot durant els 

primers anys en què l’espai destinat a l’activitat competitiva de clubs quedarà molt o força 

disponible i les persones interessades a llogar tindran diverses opcions a escollir de dies i 

horaris. Així, si calculem inicialment uns tres lloguers a la setmana durant els períodes 

d’obertura de la instal·lació i si tenim en compte que la majoria seran de pista sencera, podríem 

fer una aproximació als ingressos per aquest concepte: 3.876 €  

 
Consideracions  
Aquells programes que siguin considerats d’utilitat pública i servei social han d’estar 

subvencionats pels organismes responsables, però en cap cas haurien d’anar a càrrec de la 

gestió del pavelló, que ha de reflectir el cost d’aquests serveis en el seu balanç. En el nostre 

cas, això es tradueix que els usos que faci el CEIP Llagut, i més endavant els clubs que 

apareguin (entrenaments i partits), de ben segur aniran a càrrec de l’Ajuntament ja que no 

hauran d’abonar cap quota per a la utilització de la instal·lació, tot i que pel que fa referència al 

compte de resultats és convenient que es tinguin quantificats. Així, inicialment, les 15 hores 

d’EF setmanals, si tenim en compte que es duran a terme al llarg de tot el curs escolar i que 

faran servir mitja pista, es tradueixen en uns ingressos hipotètics d’10.500 € (15 h x 35 setm. X 

20 €).  

 
6.1.4. CURSOS 
 

Definirem els cursos com totes aquelles activitats dirigides per un professor que es poden 

realitzar a la instal·lació i que són organitzades pel servei municipal d’esports i executades pel 

seu personal.  

El ventall d’activitats i la previsió d’usuaris queda detallat en apartats anteriors, i és a partir 

d’aquesta proposta que farem la previsió d’ingressos per aquest concepte basant-nos també 

amb altres preus obtinguts per activitats similars en altres pavellons poliesportius.  
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Proposta de preus 
 

CODI PROGRAMA PERÍODE (1) PREU 

PS Psicomotricitat Curs escolar  50 €/trimestre 

ME Multiesports Curs escolar  50 €/trimestre 

IE Iniciació: esport 1 Curs escolar  50 €/trimestre 

IE Iniciació: esport 2 Curs escolar  50 €/trimestre 

IE Iniciació: esport 3 Curs escolar  50 €/trimestre 

PF Pack fitness Curs escolar + Estiu  Inclòs abonament 

G1 Gim suau Curs escolar 30 €/trimestre 

TX Tai-txi Curs escolar  60 €/trimestre 

GC Gimnàstica correctiva Curs escolar  60 €/trimestre 

LE Ludoteca esportiva Curs escolar  50 €/trimestre 

CE Campus Esport Estiu  Estiu 140 €/mes 

SAE Assessorament esportiu  Tot l’any   Inclòs abonament 

MA Massatges  Tot l’any   20 €/30 minuts  

 

(1) Curs escolar = d’octubre a juny  /  Estiu = juliol i agost  

 

El criteri que s’ha seguit ha estat per un costat cobrir el cost de l’activitat, i donar el mateix preu 

a les activitats que tenen un format semblant. Un punt i a part és l’activitat més adreçada al 

col·lectiu de tercera edat, en què els preus solen tenir un caire més social. Cal recordar que els 

abonats gaudiran d’un 30% de descompte a totes les activitats i que el Pack fitness (aeròbic, 

steps, manteniment, tonificació i gim suau) està inclòs en el preu de l’abonament. 

 

Previsió d’ingressos 
  

Concepte 3 trimestres curs escolar + estiu  

Activitats 23.000 € 

 

Consideracions  
Cal una anàlisi del cost de les activitats per establir una política de preus que faci viable la 

gestió de la instal·lació. L’usuari és cada vegada més exigent i la gestió pública conviu en un 

mercat de lliure competència amb l’oferta privada. Per tant, per implantar una activitat s’ha de 

fer amb el coneixement de tots els recursos necessaris per dur-la a terme i també del cost que 

representa. Llavors aquest cost s’ha de repercutir a l’usuari de l’activitat. Una vegada analitzat i 

repercutit el cost, apareixen altres conceptes externs com el marge d’explotació o la valoració 

de les externalitats que han de permetre l’establiment del preu dels serveis esportius. Cal tenir 
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en compte que subvencionar globalment pot generar discriminacions sense cap justificació, per 

tant, cal subvencionar determinats programes que representin un benefici a curt o llarg termini i 

que facilitin l’accés a determinats col·lectius a la pràctica esportiva (exemple: col·lectiu gent 

gran). La decisió final, per tant, sobre el preu de l’activitat respon a l’anàlisi d’un conjunt de 

factors, a la seva implantació en funció del mercat i a la voluntat política. No cal oblidar que en 

l’Administració pública el preu del servei normalment està sotmès a la consideració de preu 

públic i, per tant, ha de cobrir com a mínim el cost del servei.      

 

Feta aquesta consideració cal mencionar que per al càlcul de la previsió abans esmentada s’ha 

considerat una ocupació que volta el 75% del nombre màxim d’alumnes per grup.  

 

6.1.5. SUBVENCIONS  
 

A través de la convocatòria de subvencions per a activitats de la Generalitat de Catalunya, a 

través del Consell Català de l’Esport, s’optaria a alguna subvenció. Així mateix existirien altres 

opcions a través de la Diputació de Girona, amb la seva línia de subvencions per a 

l’organització d’activitats o adquisició de material esportiu, o del Consell Comarcal de l’Alt 

Empordà. La quantificació d’aquestes ajudes podria estar al voltant dels 3.000 €.   

 

6.1.6. ALTRES 
 
En aquest apartat hi podríem posar un parell de conceptes, un dels quals, pot tenir certa 

rellevància: la publicitat estàtica i la concessió del bar.  

Sol passar que tots els rètols publicitaris dels pavellons, o la immensa majoria, són gestionats 

pels propis clubs que d’aquesta manera n’obtenen un benefici sense que el consistori en rebi 

cap percentatge. En el nostre cas no existeix cap club i per tant això suposa una magnífica 

oportunitat per obtenir uns ingressos que amb una altra realitat seria força més complicat. Per 

tant, caldrà fer un esforç important des de bon començament per gestionar aquests espais 

publicitaris, captant empreses, comerços, establiments turístics... del municipi i rodalies perquè 

s’anunciïn en el nou pavelló de Sant Pere. El preu que es podria fixar seria per m2 i que cada 

anunciant decidís quants en vol. Agafant com a referència alguns casos coneguts, podríem 

establir 60 €/ m2. Si suposem que podrem captar, en una instal·lació tan desitjada i si es fa bé 

la feina, uns 20 anunciants que de mitjana ocupin 2 m2 per tanca publicitària, tenim uns 

ingressos de 2.400 € anuals. Llavors caldrà mantenir aquests compromisos i buscar-ne, si és 

possible, de nous. Relacionat amb temes publicitaris trobem el patrocini del vestuari del 

personal del pavelló; així una empresa podria proporcionar aquest material a canvi de col·locar 

el seu anunci a l’esquena, per exemple.    
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L’altre apartat va lligat amb la gestió del bar. Si s’opta per una concessió, cal ser conscient que 

el benefici anual que en traurà el consistori no serà massa elevat i pot voltar els 1.200 €. Més 

que res s’entén com un servei que s’ha de donar ja que s’ha projectat l’espai.   

 

Previsió d’ingressos 
 

Concepte Ingressos 

Publicitat  2.400 € 

Concessió bar 1.200 € 

Patrocini vestuari  600 € 

Total = 4.200 € 

 

6.1.7. RESUM  
 

Concepte Ingressos 

Abonaments 44.424 € 

Tiquets 1.140 € 

Lloguers 3.876 € + 10.500 € 

Cursos 23.000 €  

Subvencions 3.000 € 

Altres 4.200 € 

Total = 79.640 € / 90.140 € comptabilitzant els usos del CEIP Llagut 

 

6.2. PREVISIÓ DE DESPESES  
 

6.2.1. PERSONAL  
 

La previsió de despeses en concepte de personal segueix l’esquema de l’apartat de recursos 

humans. Els sous de referència dels treballadors de la instal·lació segueix els criteris de la resta 

de treballadors de l’Ajuntament. Es contempla el personal de neteja com a propi, seguint la línia 

del consistori.  

 

Denominació lloc treball Sou brut SS  32% Cost anual

Coordinador d’activitats 18.500 € 5.920 € 24.420 € 

Manteniment / Conserge 16.800 € 5.376 € 22.176 € 

Personal neteja (1) 7.000 € 2.240 € 9.240 € 

Total = 55.836 € 

 

 (1) 18 – 20 hores setmanals (1/2 jornada)  
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6.2.2. SERVEIS CONTRACTATS  
 

En aquest apartat hi trobarem els monitoratges, bé sigui personal autònom amb contracte de 

prestació de serveis o a través d’una empresa de serveis esportius, la figura del fisioterapeuta i 

els contractes de manteniment especialitzat amb empreses externes.    

 

Denominació lloc treball Sou brut SS  32% Cost anual

Monitors esportius hivern (2) --- --- 8.400 € 

Monitors esportius estiu (3) --- --- 9.600 € 

Fisioterapeuta (4) --- --- 3.800 € 

Desratització i desinsectació (5) --- --- 800 € 

Control legionel·la (6) --- --- 1.500 € 

Control i revisió extintors (7)  --- --- 300 € 

Control i revisió alarma (8) --- --- 300 € 

Revisió parallamps (9) --- --- 300 € 

Total = 25.000 € 

 

(2) 14 hores setmanals (curs escolar, d’octubre a juny, 30 setmanes aproximadament) 

(3) 20 hores setmanals x 3 monitors (juliol i agost, 8 setmanes aproximadament)   

(4) 4/5 hores setmanals (tot l’any, 38 setmanes aproximadament)  

(5) Trimestral.  

(6) Anual.  

(7) Semestral.  

(8) Anual.  

(9) Anual.  

 

6.2.3. SUBMINISTRAMENTS 
 
Aquest apartat ha estat desglossat i explicat anteriorment en la previsió de consums. 

 

Concepte Cost anual 

Electricitat 5.150 € 

Combustible 8.200 € 

Aigua 1.400 € 

Telèfon 1.380 € 

Productes de neteja 1.800 € 

Total = 17.930 € 
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6.2.4. REPARACIONS I CONSERVACIÓ 
 
El primer any de funcionament sorgeixen molts de problemes derivats del tancament de l’obra, 

és per això que fem una previsió una mica elevada per cobrir les deficiències típiques de la 

posada en marxa.  

 

Concepte Cost anual 

Conservació i reparació 6.000 € 

 

6.2.5. ASSEGURANCES 
 
En aquest apartat s’inclou la previsió d’una assegurança de responsabilitat patrimonial de la 

instal·lació, de les activitats que s’hi desenvolupin i del personal contractat per l’Ajuntament. És 

molt difícil saber el preu d’una assegurança ja que depèn de molts factors, però la previsió 

podria ser la següent: 

 

Concepte Cost anual 

Assegurança responsabilitat patrimonial 2.000 € 

 
6.2.6. MATERIAL FUNGIBLE  
 

Concepte Cost anual 

Material d’oficina 600 € 

Material de manteniment 2.000 € 

Material esportiu 2.000 € 

Total = 4.600 € 

 

6.2.7. DIVERSOS 
 

En aquest apartat hi col·locarem les despeses derivades de les activitats i sobretot dels actes 

extraordinaris. El primer any serà un previsió petita, ja que segurament fins que la instal·lació 

no estigui en marxa i el rodatge fet no hi haurà gaires actes d’aquest tipus. També es 

contemplaran en aquest espai les despeses relacionades amb les accions publicitàries. Així, la 

campanya publicitària, sobretot el primer any té un paper molt important ja que s’ha d’iniciar la 

creació d’una imatge corporativa. Finalment, s’hi afegeix una previsió petita pel que fa al 

vestuari dels treballadors com un element important per a la imatge que volem donar de la 

instal·lació.  
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Concepte Cost anual 

Altres despeses  de funcionament 2.000 € 

Publicitat 3.000 € 

Vestuari  600 € 

Total = 5.600 € 

 
6.2.8. AMORTITZACIONS I DESPESES FINANCERES  
 

El pressupost del Pavelló, d’acord amb el projecte bàsic, és de 1.816.389,09 €. Si es tenen en 

compte les subvencions concedides, es pot afirmar que el consistori haurà d’assumir uns 

718.624,52 € per a la construcció de la instal·lació, dels quals uns 240.000 € hauran de ser 

finançats. A tall d’exemple, si es planteja una amortització a 15 anys a un interès del 3,80%, 

segons el sistema d’amortització francès de quotes fixes que inclouen capital i interessos, es 

calcula un quota mensual aproximada de 1.750 €, el que representa uns 21.000 €/any.  

 

En aquest apartat també hi trobarem les quotes periòdiques derivades de lísing per a 

l’adquisició del material de la sala de musculació, si s’opta per aquesta operació de caràcter 

financer per a la compra d’aquest bé. A tall d’exemple, l’operació es podria contemplar en un 

termini de 7 anys i es tractaria de finançar el 100% de la inversió (30.000 €) a un interès del 

7,5%, el que representa uns 460 €/mensuals i uns 5.520 €/anuals.    

 

6.2.9. RESUM 
 

Concepte Despeses 

Personal 55.836 € 

Serveis contractats  25.000 € 

Subministraments 17.930 € 

Reparacions i conservació 6.000 € 

Assegurances 2.000 € 

Material fungible 4.600 € 

Diversos  5.600 € 

Amortitzacions i despeses financeres 26.520 € 

Total = 143.486 € 
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7. PROGRAMACIÓ DEL RESULTAT 

 

7.1. PREVISIÓ D’INGRESSOS I DESPESES A 4 ANYS  
 

Ingressos  1r any 2n any 3r any 4t any 

1. Abonaments 44.424 € 42.780 € 49.040 € 56.660 € 

2. Tiquets 1.140 € 1.180 € 1.221 € 1.264 € 

3. Lloguers 14.376 € 15.813 € 17.394 € 19.133 € 

4. Cursos 23.000 €  23.805 € 24.638 € 25.500 € 

5. Subvencions 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 

6. Altres 4.200 € 4.347 € 4.499 € 4.656 € 

Total 90.140 € 90.925 € 99.792 € 110.213 € 

 

- En el concepte 3 es comptabilitzen els usos escolars.  

- L’evolució del concepte 1 s’ha calculat sobre un increment anual d’abonats al voltant 

del 15%. 

- Tots els abonats del 1r any comporten el pagament de la matrícula, mentre que de cara 

a anys posteriors només pagaran aquest concepte els abonats nous, mentre que els 

demés hauran de satisfer les quotes trimestrals. 

- La distribució de matrícules i quotes trimestrals seria la següent:  

2n any (207 abonats): 1.140 € + 41.640 € = 42.780 € 

3r any (238 abonats): 1.280 € + 47.760 € = 49.040 € 

4t any (274 abonats): 1.520 € + 55.140 € = 56.660 €   

- L’evolució del concepte 3 s’ha calculat sobre un increment del 10% anual.  

- Per a la resta de conceptes (2, 4 i 6), la previsió es fa sobre el 3,5% que pot ser 

l’increment de preus de l’IPC. 

- Respecte a la subvenció es manté la mateixa previsió per als quatre anys. 

 

Despeses  1r any 2n any 3r any 4t any 

1. Personal 55.836 € 57.790 € 59.812 € 61.905 € 

2. Serveis contractats  25.000 € 25.875 € 26.780 € 27.717 € 

3. Subministraments 17.930 € 17.930 € 17.930 € 17.930 € 

4. Reparacions i conservació 6.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 

5. Assegurances 2.000 € 2.070 € 2.142 € 2.216 € 

6. Material fungible 4.600 € 4.761 € 4.927 € 5.099 € 

7. Diversos  5.600 € 5.796 € 5.998 € 6.207 € 

8. Amortitzacions i despeses financeres 26.520 € 26.520 € 26.520 € 26.520 € 

Total 143.486 € 144.742 € 148.109 € 151.594 €
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- En general, podem dir que la previsió es fa partint d’un increment anual del 3,5% per al 

període de 4 anys. 

- Respecte a les tarifes energètiques és molt complicat preveure l’evolució del mercat.  

- El capítol 4 (“Reparació i conservació”) no variarà gaire els primers anys, serà a partir 

del 5è any quan es pot disparar de forma més significativa. Més aviat tendirà a 

disminuir lleugerament respecte a un primer any que preveu alguna actuació petita 

relaciona amb l’acabament de l’obra.  

- Els conceptes 8 i 9 que estan calculats sobre una quota fixa. 

    
7.2. COMPTE DE RESULTATS A 4 ANYS  
 
A continuació adjuntem la fitxa normalitzada.  
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