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1. OBJECTIU 

L’indicador cost/ús resulta molt valuós per a la gestió i màxima optimització dels 

equipaments esportius de les comarques gironines. L’objectiu d’aquest estudi és 

realitzar una anàlisi comparativa de diferents infraestructures esportives, relacionant el 

seu cost de construcció i gestió amb el seu ús. En concret, es comparen les dades dels 

equipaments esportius amb les Vies Verdes de Girona.  

 

2. DADES RECOLLIDES 

Dels 456 equipaments esportius1 repartits pels municipis per on passa la Vies Verdes, 

s’han seleccionat i contactat un total de 119 equipaments, que són els que compten 

amb l’existència d’una entitat reguladora de l’ús i d’una entitat responsable de la 

construcció, manteniment i gestió de l’equipament. A continuació, mitjançant 

entrevistes qualitatives amb els ens locals, del total d’equipaments inclosos a l’estudi, se 

n’han obtingut dades i s’han fet els càlculs de 43, repartits de la següent manera: 

Trams Poblacions Piscines Pavellons Camps Altres Total 

Tram 1: 

Muntanya/Nord 

Ripoll, Sant Joan de les 

Abadesses, Olot, La Vall d’en 

Bas, Amer i la Cellera de Ter 

- 5 8 3 16 

Tram 2: 

Plana/Centre 

Anglès, Salt, Girona 

 i Cassà de la Selva 
4 6 6 2 18 

Tram 3: 

Litoral/Sud 

Castell-Platja d’Aro,  

Sant Feliu de Guíxols 
1 4 3 1 9 

 

Pel que fa a les dades recollides, aquestes fan referència, per un costat als costos, i per 

altre als usos. Quan als costos, s’han tingut en compte els costos directes més 

rellevants imputables a cada instal�lació esportiva, que són els costos de personal, 

d’immobilitzat i serveis exteriors (subministraments, reparacions, etc.). Aquesta 

mateixa distribució serveix també per calcular els costos de les Vies Verdes.  

                                                 
1 Font: Cens d’equipaments de la Generalitat de Catalunya, publicat al PIEC.  
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En relació als usos dels equipaments esportius, s’han calculat els usos anuals, incloent 

activitats realitzades setmanalment durant la temporada i fora de temporada. Per altra 

banda, la informació referent als usos de les Vies Verdes s’ha extret de les dades de 

què disposa el Consorci i s’ha dividit la Vies Verdes en els mateixos trams que s’ha fet 

per les instal�lacions esportives.  

 

3. RESULTATS 

Pel que fa als resultats cal esmentar que aquests es divideixen en quatre grans apartats: 

a) ràtios cost/ús per tipologia d’equipaments, b) ràtios cost/ús per trams (tant de les 

Vies Verdes com dels equipaments esportius), c) ràtios cost/ús totals i comparativa, i 

d) ràtios cost/ús en funció de la motivació dels usuaris.  

 

 3.1 Ràtios per tipologia d’equipaments 

Les piscines són els equipaments més cars proporcionalment als usos que se’n fan amb 

un cost per ús de 3,2€. Els pavellons i els camps de futbol pràcticament tenen el mateix 

cost per ús, 2,4€ i 2,5€ respectivament. Finalment, altres tipus d’equipaments (tennis, 

zones de trial, pistes d’atletisme, eslàloms, etc.) també tenen un cost per ús de 2,5€.  

 

 3.2 Ràtios per trams 

En aquest cas es té en compte el territori.  

Per començar, en referència als equipaments esportius, són els del tercer tram els que 

estan més optimitzats (2,5€ per ús), tot i que amb una diferència mínima amb els del 

segon tram (2,6€ per ús). Per contra, els equipaments del primer tram són els més 

cars en proporció als usos que se’n fan (3,2€ per ús).  

Pel que fa als trams de les Vies Verdes, continua essent el tram del nord el menys 

rendible (2€ / ús). En canvi, el tram del centre té un cost per ús de 0,7€ per ús, una 

mica inferior al cost del tram del sud, que és d’1€ per ús.  
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 3.3 Ràtios totals i comparativa 

Finalment, el cost per ús agregat de tots els equipaments que han entrat a l’estudi de 

les poblacions per on transcorren les Vies Verdes és de 2,7€. 

Per altra banda, aquest mateix indicador referent a la Vies Verdes és de 1,1€.  

Cal citar, però, que el nombre d’usos total dels equipaments esportius d’ús regulat que 

han format part de l’estudi és més del doble del de les Vies Verdes.  

 

EQUIPAMENTS ESPORTIUS VIES VERDES 
 

Tram 1 Tram 2 Tram 3 TOTAL Tram 1 Tram 2 Tram 3 TOTAL 

USOS 295.910 922.473 492.890 1.711.273 172.979 244.468 201.472 618.919 

Cost personal 444.076,1 749.645,25 734.991 1.928.712,3 128.282,8 61.424,54 73.236,95 262.944,3 

Cost amortització 260.130,9 714.710,07 241.200 1.216.041,0 101.071 42.382,8 50.533,33 193.987,1 

Cost serveis exteriors 237.457,6 940.773,9 246.650 1.424.881,5 119.040,4 56.999,1 67.960,47 244.000 

Total Costos 941.664,6 2.405.129,22 1.222.841 4.569.634,8 348.394,2 160.806,4 191.730,8 700.931,4 

Ràtio personal/usos  1,5 0,8 1,5 1,1 0,7 0,3 0,4 0,4 

Ràtio amortització/usos 0,9 0,8 0,5 0,7 0,6 0,2 0,3 0,3 

Ràtio serveis exteriors/usos 0,8 1,0 0,5 0,8 0,7 0,2 0,3 0,4 

Ràtio total costos/usos 3,2 2,6 2,5 2,7 2,0 0,7 1,0 1,1 
Font: Elaboració pròpia. Costos en €. 

 

 3.4 Cost per ús segons la motivació 

La informació referent a la motivació prové de l’estudi “Enquesta Usuaris Vies Verdes 

de Girona. Informe i resultats preliminars a desembre 2006”, on es van recollir dades 

de l’octubre 2005 al setembre 2006.  

Així doncs, per tal d’arribar a la ràtio cost/ús des de l’aproximació de la motivació, i 

poder contrastar aquestes dades amb les dels equipaments esportius, s’han tingut en 

compte aquells usuaris que van manifestar que utilitzaven la Vies Verdes per oci, per 

esport i per salut, que són les motivacions que més s’acosten als usos realitzats als 

equipaments esportius.  

 

En referència als usos s’ha partit de l’estimació que fa el Consorci, que és de 1.300.000 

usos anuals. Així doncs, la ràtio cost total per ús és de 0,5€/ús.  
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Finalment, treballant amb usos i costos relatius al 2005-2006, els resultats des 

d’aquesta aproximació són els següents:  

Ràtio cost total per ús segons motivació salut és 2,7€ / ús.  

Ràtio cost total per ús segons  motivació esport és 3,8€ / ús. 

Ràtio cost total per ús segons motivació oci és 4,1€ / ús.  

 

4. CONCLUSIONS 

A mode de reflexió, cal afegir que la major part dels usos realitzats als equipaments 

esportius regulats es duen a terme durant una temporada, generalment de setembre a 

juny, a diferència de les Vies Verdes que són utilitzades en major mesura fora de 

l’època hivernal.  

 

Pel que fa a la regulació, les Vies Verdes es troben entre els equipaments de lliure 

accés. Per altra banda, en el cas de les piscines cal estar abonat o pagar una quantitat 

simbòlica per accedir-hi. En el cas de pavellons, camps de futbol i altres tipus 

d’equipament cal ser membre d’un club/associació/federació per poder utilitzar-los, o 

bé pagar una quota quan es tracta d’activitats organitzades (ioga, gimnàstica, balls de 

saló, tennis, entre d’altres). Aquest fet és un altre tret diferencial entre els equipaments 

regulats i les Vies Verdes, ja que les instal�lacions tancades necessiten d’aquests 

ingressos per a ser gestionats i mantinguts.  

 


