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I. Introducció. Antecedents 
 

 

L’any 2009 l’Ajuntament de Terrassa aprova el Pla d’Equipaments Cívics de Terrassa pel període 

2009-2018.  Un document que substituïa l’anterior Pla del 1993, i contemplava una visió integral 

dels equipaments per tots els districtes, d’acord amb una ciutat que estava en creixement, i on es 

revisava el model de gestió existent per tal de donar cobertura al màxim de serveis i activitats que 

ajudessin a dinamitzar la participació ciutadana en la vida comunitària, i la connexió entre els 

centres cívics, els casals de barri i els locals socials, a nivell territorial i per tipologies, millorant les 

sinèrgies entre les diferents xarxes d’equipaments. 

 

 

A la sessió ordinària del Ple de 25 de gener de 2018, a partir d’una proposta de resolució per a la 

creació d’un nou Pla general d’Equipaments a la ciutat, s’acorda, entre altres coses, iniciar un 

procés d’avaluació del Pla d’Equipaments Cívics, incloent la valoració d’entitats i persones usuàries 

d’aquests equipaments. 

 

 

Així doncs, aquest projecte aborda l’avaluació dels equipaments cívics, com a actuació que  

s’emmarca dins la prioritat política de “facilitar la participació, implicació i col·laboració dels 

ciutadans i ciutadanes en el govern de Terrassa...”, fomentant la contribució en el 

desenvolupament de les polítiques de proximitat a partir dels principis de bon govern : 

transparència, imparcialitat, igualtat, rendiment de comptes i responsabilitat, entre d’altres, 

d’acord amb la llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i 

bon govern. 

 

 

En aquest sentit, cal destacar dos projectes com a antecedents : el Projecte Baròmetre de Ciutat, i 

el Projecte de Desplegament de l’estructura organitzativa municipal. 

 

El Projecte Baròmetre de la Ciutat, publicat el mes d’abril de 2018, va néixer amb la voluntat de 

conèixer la percepció que té la ciutadania de les polítiques locals i serveis municipals, com a 

element d’avaluació d’aquest impacte. I els casals i centres cívics van ser un dels serveis avaluats.  

Dins l’apartat d’Imatge de Ciutat, i en una escala del 0 al 10, la ciutadania va valorar amb un 7’15 

els casals i centres cívics de Terrassa.  Tot i que la ciutadania entrevistada no tenia perquè ser 

usuària d’aquests casals, és important incorporar, d’entrada, aquesta dada a l’avaluació. 

 

Per altra banda, el Projecte de Desplegament de l’estructura organitzativa municipal aborda el 

desplegament dels serveis municipals en el territori, i  revisa l’ús dels centres cívics per tal que 

aquests responguin als objectius pels quals van ser creats, contemplant  també la creació de les 

“seus territorials”, com a equipaments administratius que hauran de contenir serveis 

desconcentrats en el territori. 
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Vistos aquests antecedents, amb aquest projecte presentem una avaluació global dels 

equipaments cívics i del Pla d’Equipaments Cívics actual.   

 

 

Per determinar el que es pot millorar és sempre necessària una anàlisi sistemàtica i empírica de 

l’efectivitat i l’eficiència de la política pública avaluada, i així poder prendre decisions amb 

coneixement de causa. Per això, hem implicat als diferents actors, tant del propi ajuntament com 

per part del teixit associatiu i de la ciutadania, amb l’objectiu de generar coneixement sobre els 

centres cívics de cara a proposar recomanacions que puguin tenir-se en compte en la posterior 

elaboració del Pla d’Equipaments. 

 

 

També s’han analitzat dades econòmiques i de costos d’aquest programa, dades d’ús, així com 

l’estat actual del Pla d’Equipaments Cívics. 

 

 

En definitiva es tracta d’una avaluació transversal, les conclusions de la qual serviran d’eix per 

conformar el futur Pla d’Equipaments.  

 

 

Una avaluació que s’abordarà a tres bandes :  en primer terme  des de la vessant  de la 

implementació (la pràctica s’ajusta a la teoria?),  en segon terme avaluant  l’impacte,  i finalment 

avaluant  des del punt  de vista de l’economia (els “beneficis” compensen els costos ?). 
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II. Contextualització. Missió. Funcions 
 

 

 

Amb  la voluntat de contextualitzar aquesta avaluació, començarem definint quina és la missió i 

quines són les funcions que tenen fixades els equipaments cívics, d’acord amb el Pla 

d’Equipaments actual 2009-2018 (PEC). 

 

 

Pel que fa a la missió, el PEC estableix que són equipaments de proximitat que teixeixen ciutat. 

Tenen per objecte afavorir la cohesió social, promoure la cultura i l’educació, desenvolupar 

activitats de lleure i acollir la diversitat social en un entorn pluri-generacional que permeti la 

participació individual i col·lectiva de tota la ciutadania. 

 

 

Els equipaments estan al servei de tots els ciutadans i ciutadanes, i tenen la consideració de béns 

de domini públic afectes al servei públic. 

 

 

Quant a les funcions genèriques dels equipaments, al mateix PEC i Reglament d’ús, es recullen les 

següents : 
 

 

• Articular la ciutat a un nivell urbà. 

 

• Facilitar recursos i serveis per a la cohesió social. 

 

• Promoure la cultura, l’educació i el lleure,  i d’altres nous conceptes socials com la salut 

personal, l’activitat física, les relacions personals o la consciència ambiental. 

 

• Contribuir a la dinamització associativa i social d’un entorn territorial determinat i dels 

seus habitants (vertebració comunitària). 

 

• Esdevenir un espai habilitat per les entitats i els consells de participació ciutadana. 

 

• Ser un lloc de treball d’iniciatives ciutadanes emergents o temporals. 

 

• Ser un espai de diàleg i sensibilització de les polítiques locals que l’Ajuntament desitgi 

impulsar. 

 

 

Per tal d’avaluar els equipaments cívics, caldrà dissenyar preguntes rellevants que ens donin 

respostes  sobre  el funcionament  i  rendiment dels equipaments cívics,  que ens ajudin a avaluar  

si  aquesta missió  i  aquestes funcions  s’ajusten a la realitat.   Seleccionar  i  concretar  aquestes  
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preguntes rellevants serà clau: només obtindrem la informació que ens interessa si abans ens hem 

fet les preguntes adequades.  

 

 

A partir d’aquí analitzarem fins a quin punt els objectius amb què va ser concebut el Pla 

d’Equipaments s’han assolit i s’ajusten a les necessitats i realitat actuals.  Així mateix, veurem 

quina projecció i quines propostes podem fer, a futur, a partir d’aquesta anàlisi. 

 

 

Per portar-ho a terme, es proposa donar resposta a quatre àmbits  d’avaluació (desenvolupats en 

el següent apartat), tot mesurant la pertinença, la seva oferta, la seva eficàcia i la seva eficiència. 
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III. Metodologia i preguntes d’avaluació 
 

 

La metodologia emprada per tal d’obtenir la informació objecte de l’anàlisi i de l’elaboració del 

present informe s’ha basat en : 

 

- La realització d’enquestes i entrevistes qualitatives. La utilització de mètodes qualitatius permet 

extreure una visió i unes aportacions enriquidores, així com copsar les diferents opcions, 

percepcions i valoracions de cadascuna de les persones entrevistades. 

 

-La recollida i anàlisi documental (legislació i bibliografia) i de dades numèriques del propi 

programa d’equipaments cívics. 

 

El seu desenvolupament s’ha estructurat en tres fases : 

 

Fase 1. Planificació de l’avaluació. Llançament del projecte. 

Fase 2. Recollida de dades: fonts d’informació. Disseny qüestionaris. 

Fase 3. Explotació i anàlisi dels resultats. 

 

 

3.1. Fases  

 
 

Fase 1. Planificació de l’avaluació 

 

En aquesta primera fase es va elaborar el marc estratègic, l’abast del projecte, les grans preguntes 

d’avaluació, les fonts d’informació, la metodologia a seguir, i el cronograma corresponent. 

 
 

Fase 2. Recollida de dades : fonts d’informació 
 

En aquesta segona fase s’han recollit  totes les dades a partir de les següents fonts d’informació: 

 

a) Enquestes 
 

S’han realitzat enquestes als següents tipus d’usuaris: 

- Ciutadania usuària dels centres cívics. 

- Entitats i/o associacions : 

• Usuàries dels centres cívics  

• No usuàries dels centres cívics 

- Serveis municipals usuaris  dels centres cívics. 

 

b) Entrevistes 
 

- Entrevistes realitzades als coordinadors dels districtes, i també als responsables dels 

equipaments cívics. 
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c) Anàlisi documental 
 

- Pla d’Equipaments Cívics 2009-2018 

- Reglament d’ús dels equipaments cívics municipals. 

- Normativa consultada (veure punt VIII-Bibliografia) 

 

d) Anàlisi de dades provinents dels propis serveis municipals. 
 

- Pressupost dels serveis que gestionen el programa d’equipaments cívics. 

- Pressupost dels serveis de manteniment i logística. 

- Dades d’usos, usuaris, espais, etc. del propi Servei d’Estructura Territorial. 

 
 

Fase 3. Explotació i anàlisi dels resultats. Conclusions. 

 

En aquesta fase s’han analitzat els resultats de totes les enquestes i les dades provinents de la 

pròpia gestió dels equipaments, tan a nivell econòmic, de manteniment, com d’activitat, i 

d’usuaris. Finalment, s’han elaborat unes conclusions i unes propostes. 

 

 

Per tal de poder realitzar una avaluació global d’aquest programa, i dissenyar unes enquestes que 

ens ajudessin a assolir els objectius plantejats, vam seleccionar les  preguntes que ens han ajudat  

a analitzar, des de diversos punts de vista, la seva idoneïtat. 

 

 
 

3.2. Preguntes d’avaluació  

 
En aquest apartat abordem quatre grans àmbits d’avaluació, els quals ens ajudaran a mesurar 

aspectes tan importants com la pertinença, l’oferta, l’eficàcia i l’eficiència dels equipaments cívics 

de la nostra ciutat. 

 

Pertinença : En quina mesura l’oferta de “serveis” dels centres cívics  respon a les necessitats de 

la ciutadania i de les entitats ? 

 

En aquest àmbit realitzarem una avaluació de “l’impacte” d’aquest programa, abordant qüestions 

com : 

 

• La missió i objectius dels equipaments cívics 

• Quins serveis i activitats es desenvolupen en els equipaments cívics 

• Quines necessitats  concretes té la ciutadania en relació als equipaments cívics 

• Quines necessitats en concret tenen les entitats en relació als equipaments cívics 

• Quins serveis i activitats podrien satisfer aquestes necessitats 

• Els serveis i activitats que es desenvolupen en els centres cívics assoleixen els objectius fixats al 

Pla d’Equipaments Cívics. 

• Els resultats es mantenen en el temps 

• Els resultats varien segons el tipus de beneficiari? 

• Hi ha impactes col·laterals? 
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Eficàcia : En quina mesura els centres cívics esdevenen equipaments de proximitat que faciliten 

la regeneració permanent del teixit associatiu, cultural i comunitari ? 

 

En aquest apartat realitzarem una avaluació del “procés” d’aquest programa, abordant qüestions 

com: 

 

• Els serveis i activitats que s’hi ofereixen es proveeixen a la població prevista? 

• Els serveis i activitats que s’hi ofereixen arriben a tota la població diana ( associacions i entitats 

 d'aquell districte) 

• Els beneficiaris es corresponen amb la població diana? 

• Són les associacions i les entitats del districte qui  realment desenvolupa el major nombre  

 d’activitats? 

• Quin tipus d’activitats desenvolupen? 

• Aquestes activitats tenen una continuïtat en el temps ?  

• Amb quina freqüència es renoven les activitats? 

• Quina resposta tenen les noves activitats envers les entitats i associacions del districte més 

 representatives? 

 

 

Eficàcia : S’estan assolint els resultats desitjats en les activitats que es desenvolupen en els 

centres cívics ? 

 

En aquest apartat realitzarem una avaluació de la “implementació”, abordant qüestions com: 

 

• Quins són els resultats desitjats? 

• Les activitats previstes s’estan duent a terme? 

• Quin és el  nombre d’usuaris dels serveis i activitats que s’hi desenvolupen? 

• Quina és la resposta que desenvolupen els usuaris un cop rebuts els serveis o realitzades les 

activitats? 

 

 

Eficiència : En quina mesura l’organització i gestió dels centres cívics és eficient per obtenir els 

resultats desitjats ? 

 

En aquest apartat realitzarem una avaluació “econòmica”, abordant les següents qüestions: 

 

• El cost és raonable en relació amb la magnitud dels impactes obtinguts? 

• Els incentius econòmics introduïts a l’Ordenança Fiscal Número 3.19, en vigor a partir del dia 1 

de gener del 2019, relativa a la taxa per a la utilització d’espais i edificis municipals, 

incrementen la participació dels beneficiaris ? 

• Els recursos econòmics assignats es corresponen amb els previstos? 

• Quins són aquests? 

• Hi ha maneres alternatives d’aconseguir impactes similars amb un cost més baix? 
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3.3. Cronograma 

 

 

Tasques Accions 
Jul 

2018 
Set Oct Nov Des Gen Feb 

Març 

2019 

 

Fase 1 1.  Disseny del projecte 

 

    
            

 2.  Definició de les fonts d`informació 

 

    
            

Estructuració de 

l’Avaluació 

3.  Disseny de les entrevistes 

 

      
          

4.  Disseny de les enquestes 

 

      
          

Fase 2 
1.  Realització d’entrevistes 

coordinadors i        responsables 

equipaments 

                

Recollida de dades 

2.  Realització enquestes usuaris 

 

                

3.   Realització enquestes entitats 

 

                

4.   Recollida altres fonts d`informació 

 

      
  

        

Fase 3 1.  Anàlisis retorn enquestes 

 

                

Anàlisis i síntesis 

dels resultats. 

Conclusions 

2.  Explotació de les  dades 

 

3. Elaboració informe final 
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IV. Els equipaments cívics 
 
 
Terrassa compta amb 29 equipaments catalogats com a cívics repartits per cadascun dels 7 districtes.  
D’aquests, 5 són centres cívics, 15 són casals cívics, 7 són locals socials, i 2 són altres equipaments : 
l’espai sòcio-esportiu a La Cogullada, i el nou equipament de La Maurina. 

 
 

Taula 1.-LLISTAT D’EQUIPAMENTS CÍVICS       

Districte Codi Inventari Nom Patrimoni Sup. m2 Titularitat 
Tipus de 
Gestió 

1 10631 – 354 CASAL CÍVIC CEMENTIRI VELL 325,00 Aj. Terrassa CEDIDA 

1 106121 - 187 CASAL CÍVIC VALLPARADÍS 205,30 Aj. Terrassa CEDIDA 

1 106121 - 667 CASAL CÍVIC VAPOR GRAN 360,00 Somuhatesa DIRECTA 

1 106121 - 248 LOCAL CÍVIC VALLPARADÍS 89,00 Aj. Terrassa CEDIDA 

2 106121 - 226 CENTRE CÍVIC MUNICIPAL MONTSERRAT ROIG 1.594,00 Aj. Terrassa DIRECTA 

2 106121 - 239 CASAL CÍVIC MTV (MONTS. TORRES. VLARDELL) 615,68 Aj. Terrassa DIRECTA 

2 10631 – 506 LOCAL CÍVIC CA N'ANGLADA 107,00 Aj. Terrassa CEDIDA 

2 - LOCAL CÍVIC DE TORRE-SANA - Prointesa CEDIDA 

3 106121 - 231 CENTRE CÍVIC MUNICIPAL ALCALDE MORERA 1.300,00 Aj. Terrassa DIRECTA 

3 106121 - 230 CASAL CÍVIC DE BARRI SEGLE XX 378,00 Aj. Terrassa CEDIDA 

3 106121 - 249 CASAL CÍVIC DE CAN PALET II 357,00 Aj. Terrassa CEDIDA 

3 106121 - 527 CASAL CÍVIC DE  XÚQUER 227,00 Aj. Terrassa CEDIDA 

3 106121 - 189 CASAL CÍVIC GUADALHORCE 305,00 Aj. Terrassa CEDIDA 

4 106121 - 196 CENTRE CIVIC MARIA AURÈLIA CAPMANY 1.200,00 Aj. Terrassa DIRECTA 

4 106121 - 358 CASAL CÍVIC CA N'AURELL  (Antiga Nau Saphil)  550,00 Aj. Terrassa DIRECTA 

4 106121 - 243 CASAL CÍVIC CAN PALET DE VISTA ALEGRE 375,00 Aj. Terrassa CEDIDA 

4 106121 - 201 i 244  ESPAI SOCIO-ESPORTIU LA COGULLADA 2.020,00 Aj. Terrassa CEDIDA 

4 106121 - 38 i 39 LOCAL CÍVIC C. CONCILI EGARENC  (Can Niquet) 219,00 Aj. Terrassa CEDIDA 

4 - LOCAL CÍVIC DEL ROC BLANC 94,90  Of. Tècnica 2000 SL CEDIDA 

4  NOU EQUIPAMENT DE LA MAURINA 1.178,95 Aj. Terrassa DIRECTA 

5 106121 - 240 CENTRE CIVIC AVEL.LI ESTRENJER  1.200,00 Aj. Terrassa DIRECTA 

5 106121 - 541 CASAL CÍVIC DE CAN GONTERES 158,00 Aj. Terrassa CEDIDA 

5 106121 - 197 LOCAL CÍVIC POBLE NOU  257,00 Aj. Terrassa CEDIDA 

5 106121 - 241 CASAL CÍVIC DE CAN BOADA 450,00 Aj. Terrassa DIRECTA 

5 106121-222 LOCAL CÍVIC C.ARENYS DE MAR (15-local 3)  Aj. Terrassa CEDIDA 

6 106121 - 195 CENTRE CIVIC PRESIDENT MACIÀ 1.600,00 Aj. Terrassa DIRECTA 

6 106121 - 609 CASAL CÍVIC DE CAN TUSELL 368,00 Aj. Terrassa CEDIDA 

7 106121 - 228 CASAL CÍVIC DE BARRI DE CAN PARELLADA 950,00 Aj. Terrassa DIRECTA 

7 106121 - 194 CASAL CÍVIC LES FONTS 418,00 Aj. Terrassa CEDIDA 

Font: Servei de Patrimoni i Manteniment dels edificis Municipals. Any 2019 
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4.1.    Tipologia. Organització. Accés als equipaments 
 
D’acord amb el Pla d’Equipaments Cívics, dins del concepte equipament, cal diferenciar entre el 
centre cívic, que s’identifica amb els equipaments de nivell territorial superior donat que el seu 
àmbit d’influència és un districte, i els casals o locals cívics, de nivell territorial bàsic, que 
comprenen el barri com a àmbit d’influència. 
 
Taula 2.  Tipus d’ equipaments  

  
Tipologia Denominació 

equipament 
Superfície de 
l'equipament  

Àmbit territorial Àmbit demogràfic 
d'equipament 

Equipaments de 
nivell territorial 
Superior 

Equipament 
cívic  

Centre cívic 
Entre 1.000 m2 
i 2.500 m2 

Un districte 
Presta servei entre 
20.000 i 50.000 
habitants 

Equipaments de 
nivell territorial 
Bàsic 

Equipament 
cívic  

Casal Cívic 
Entre 500 m2 i 
1.000m   2 

Un barri 
Presta servei entre 
5.000 i 20.000 
habitants 

Equipament 
cívic 

Local Social 
Entre 150 m2  i 
500 m2 

Un barri 
Equipaments 
auxiliars als casals 
cívics. 

            Font: Pla d’Equipaments Cívics 2009-2018 

 
Els 5 centres cívics existents són de gestió directa, i pràcticament tots tenen espais cedits a les 
associacions de veïns de barri. També tenim alguns casals cívics de gestió directa : el casal 
Montserrat, Torre-sana, Vilardell; el casal cívic de Can Parellada ,  el casal cívic Ca n’Aurell  i el 
casal cívic de Can Boada. 
 
Qualsevol entitat, associació, empresa, partit polític i/o altre  col·lectiu,  inscrit  a l’RMEAC o 
d’altres registres oficials, pot demanar cessió de sales i espais als equipaments cívics de Terrassa, 
per a ús estable o de manera puntual,  d’acord amb el previst al Títol III del Reglament d’ús dels 
equipaments cívics. En el cas dels partits polítics, només poden fer ús dels espais puntualment. 
 
 

4.2.    Serveis i activitats que s’ofereixen 
 

A l’actualitat, dins els centres cívics hi trobem els següents serveis : 
 
-Una Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) 
-Els equips bàsics de serveis socials, en el territori. 
-Espais perquè les entitats i/o associacions puguin desenvolupar la seva tasca. 
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-Els despatxos del president del districte, de la coordinació del districte i del responsable de 
l’equipament. 
 

Quant als espais reservats perquè les entitats puguin desenvolupar les seves activitats, a  la taula 
3 podem veure com només un percentatge menor al 50% de  l’espai dels equipaments està 
reservat a aquesta finalitat. 
 

Taula 3. Superfícies   

Districte 
Població 

2017 
Equipaments (GD) 

Superfície 
(m2) total 

Espais a 
cedir 

Superfície 
m2  útil 

per cedir 

Percentatge 
d'ús 

              

Districte 2 22.185 Centre Cívic Montserrat Roig 1.594 10 641,49 40,24% 

              

Districte 3 25.176 Centre Cívic Alcalde Morera 1.300 6 604,44 46,50% 

              

Districte 4 39.736 Centre Cívic M. Aurèlia Capmany 1.200 7 660,5 55,04% 

              

Districte 5 45.971 Centre Cívic Avel·lí Estrenjer 1.200 10 468,44 39,04% 

              

Districte 6 41.193 Centre Cívic President Macià 1.600 12 733 45,81% 

              

Districte 7 8.675 Casal Cívic Can Parellada  950 4 298,27 31,39% 

              

  Totals 7.844 49 3.406,14 45,08% 

   Font: Elaboració pròpia a partir de les dades  de Patrimoni i manteniment dels edificis municipals. Servei de Planificació i 
Desplegament Territorial.   

 

 

A la taula 3 podem veure la comparativa entre la superfície total dels espais dels centres cívics 
amb la superfície útil dels espais susceptibles de cedir. La diferència entre ambdues xifres, com es 
pot veure, és molt important. 
 
Quan parlem de superfície total ens referim als metres quadrats de cada equipament, que 
correspon a l’àrea delimitada per la línia perimetral interior que ho delimita.  
 
Quan parlem de superfície útil ens referim als metres quadrats dels espais disponibles i 
susceptibles de ser cedit per a tercers.  Aquí s’inclouen aules, espais taller, espais per activitats 
físiques, espais polivalents, etc.. però NO s’inclouen els espais ocupats per serveis interns 
municipals ni oficines ni vestíbuls o passadissos sense ús específic. 
 

Tal i com hem avançat, pel que fa al percentatge d’ús d’aquests centres cívics, gairebé la totalitat 
d’aquests sis equipaments  utilitzen menys del 50% del seu espai per a cessions a les entitats i/o 
associacions, ja que la resta de l’espai està ocupat per serveis municipals (fonamentalment serveis 
socials). 
 
Un altre punt a destacar és que la grandària de l’equipament i dels espais susceptibles de ser 
cedits, tampoc està  en funció de la seva escala d’intervenció;  a tall d’exemple, el centre cívic  
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Avel·lí  Estrenjer  que dona servei al districte 5, ofereix només el 39% del seu espai (468 m2) i en 
canvi és el que té més població adscrita, atès que és el districte més gran. 
 
Aquesta dada cal complementar-la amb el grau d’associacionisme del districte, desglossat a la 
taula 4.  Partint de les dades corresponents a les entitats inscrites al RMEAC amb e-correu (dades 
provisionals en revisió, obtingudes a  finals de 2018), s’han redistribuït totes les entitats “de 
ciutat”, entre els diferents districtes, d’acord amb la ubicació geogràfica de les seves seus, i 
aquesta és la base que hem utilitzat per calcular l’univers i la mostra més representativa de cada 
districte, alhora de trametre les enquestes, explicades en els punts següents. 
 
 
Taula 4. Associacions segons àmbit funcional i territorial desglossada per districtes (projecció) 

Entitats per àmbits Distr.1 Distr.2 Distr.3 Distr.4 Distr.5 Distr.6 Distr.7 Total 

Comerciants 19 2 4 3 3 31 

Comunicació 2 1 3 6 

Culturals 79 21 11 28 32 27 3 201 

Diversitat afectiva, sexual i de gènere 1 1 

Promoció de la Dona 2 2 3 7 

Educatives i formatives 28 9 7 11 12 13 4 84 

Esportives 23 9 15 22 34 20 9 132 

Gent Gran 3 2 3 2 2 2 14 

Juvenils 5 4 3 9 2 7 2 32 

Medi Ambient 9 1 1 5 3 19 

Oci i temps lliure 1 1 

Polítiques i Sindicals  8 5 1 1 1 16 

Propietaris i similars 1 1 2 

Religioses e  ideològiques 6 2 3 6 2 7 26 

Salut i socioassistencials 33 10 8 20 17 16 3 107 

Solidaritat, Pau, i Drets Humans 25 4 6 10 9 10 1 65 

Veïnals 6 3 5 5 8 5 1 33 

Emprenedoria 2 1 3 

Voluntariat 1 1 

Varis 4 1 1 6 

Total 254 70 59 137 126 115 26 787 

    Font: Elaboració pròpia del Servei de Planificació i Desplegament Territorial a partir de les dades facilitades pel Servei de 
Qualitat Democràtica, Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes (RMEAC). Desembre  2018  
 

 
Amb això podem veure el pes, des d’un punt de vista associatiu, que té cada districte. 
 
 
Quant  a les activitats que s’hi desenvolupen, a la taula 5  també podem veure el tipus d’activitat 
que es desenvolupa, per districte i equipament. Hem diferenciat les activitats organitzades pel 
propi ajuntament, les activitats organitzades per les entitats; i dins d’aquest darrer apartat, les 
que són periòdiques tot l’any, i les que són puntuals. 
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Taula 5. Usos realitzats per les activitats dels centres cívics i casals cívics de gestió directa. Any 2018 
                                                                                  Usos en equipaments 

Districte  Equipaments 
Activitats  

d'iniciativa 
municipal 

Activitats 
organitzades per 

entitats 
(periòdiques) 

Activitats 
organitzades 
per entitats 
(puntuals) 

Total/Districte 

D2 Centre Cívic Montserrat Roig 8.123 64.091 11.474 83.688,00 
D2 Casal Cívic Montserrat, Torre-sana, Vilardell 6.066 13.932 5.453 25.451,00 
D3 Centre Cívic Alcalde Morera 3.873 28.552 8.567 40.992,00 
D4 Centre Cívic M. Aurèlia Capmany 4.070 27.275 12.198 43.543,00 
D4 Casal Cívic Ca n'Aurell 4.214 56.158 3.666 64.038,00 
D5 Centre Cívic Avel·lí Estrenjer 1.383 26.929 9.535 37.847,00 
D5 Casal Cívic Can Boada 0 52.957 3.227 56.184,00 
D6 Centre Cívic President Macià 7.936 29.874 10.073 47.883,00 
D7 Casal Cívic Can Parellada 907 24.080 2.015 27.002,00 

  Total usos 36.572 323.848 66.208 426.628,00 

   Font: Elaboració pròpia. Servei de Planificació i Desplegament Territorial.   
 

  
    

4.3. Recursos financers i humans 
 
A nivell pressupostari hem de tenir en compte dos programes diferenciats : per una banda, una 
part del Programa d’Estructura Territorial i Atenció Ciutadana, de qui depenen els equipaments 
cívics, orgànicament. Per  una altra banda, el Programa de Coordinació i Serveis Centrals de l’Àrea 
2, que gestiona tot el manteniment, subministrament, neteja, etc.  
 
En definitiva, hem de tenir en compte tots els costos (directes i indirectes), que resumim en el 
quadre següent : 
 
Taula 6. Cost  dels Equipaments Cívics. Any 2018 

Pressupost destinat als Equipaments Cívics -2018  

Programa Cap. I Cap. II              Cap. IV Total 

Estructura territorial i 
Atenció Ciutadana                           

                    
2.256.753,00 215.635,00 470.265,00 2.942.653,00 

 -Gestió i administració 3.060,00 
 3.060,00 

 -Dinamització territorial  
 

200.575,00 470.265,00 670.840,00 

 -Estructura Territorial 1.492.472,00 12.000,00 1.504.472,00 

 -Atenció ciutadana 764.281,00 
 

764.281,00 

Coordinació i Serveis 
centrals Àrea 2 

211.625,78 528.364,30 
739.990,08 

 -Logística i compres 137.758,76 
 

 -Manteniment i gestió     
patrimoni 

211.625,78 390.605,54 
 

     Total 2.468.378,78 743.999,30 470.265,00 3.682.643,08 

      Font : Elaboració pròpia - Servei de Planificació i Desplegament Territorial 
 
*S’ha exclòs al personal de l’OAC de Didó i del 010 
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A la taula 7 desglossem les despeses del capítol I (2.256.753 euros) que destinem als equipaments 
cívics, independentment del programa pressupostari del que formen part : 
 
Taula 7.  Desglossament  del Capítol I . Relació del personal segons la seva ubicació . Any 2018 

Equipaments Cívics Total 
Als equipaments 

(Estructura 
territorial) 

Als  serveis 
centrals 
(Unió) 

Als equipaments 
(Atenció 

ciutadana) 

Serveis 
centrals 
(Didó) 

C.C Alcalde Morera 348.919,23            160.574,00 78.351,23 71.151,00 38.843,00 
C.C Avel·lí Estrenjer 321.149,23 161.004,00 78.351,23 42.951,00 38.843,00 
C.C M. Aurelia Capmany 294.544,23 109.645,00 78.351,23 67.705,00 38.843,00 
C.C Montserrat Roig 437.874,42 195.308,00 58.763,42 144.960,00 38.843,00 
C.C President Macià 411.832,23 157.085,00 78.351,23 137.553,00 38.843,00 
Casal Can Parellada 197.057,62 52.136,00 39.175,62 66.905,00 38.841,00 
Casal de Ca N'Aurell 98.799,62 59.624,00 39.175,62  
Casal Montserrat- 
Torresana-Vilardell 

100.564,62 61.389,00 39.175,62  

Casal de Can Boada 46.011,81 26.424,00 19.587,81  

Total 2.256.753,00 983.189,00 509.283,00 531.225,00 233.056,00 

            Font : Elaboració pròpia - Servei de Planificació i Desplegament Territorial 2018 

 
Aquest import aglutina les despeses directes del personal ubicat als equipaments (1.514.414 
euros ) més la imputació proporcional del personal des serveis centrals (tant els que estan ubicats 
al C/Unió com els que ho estan a Plaça Didó). 
 
A la taula 8 desglossem les despeses del capítol II destinat als equipaments cívics, 
independentment del programa pressupostari del que formen part: 
 
Taula 8. Desglossament del Capítol II 

Equipaments Cívics Total 
Neteja   
*valor 
2017 

Extres 
neteja 

Manteniment 
Subministres    
(aigual-llum-

gas) 

Consum 
(material) 

C.C Alcalde Morera 73.822,97  18.095,26  1.437,24  38.735,75  14.943,36  611,36  

C.C Avel·lí Estrenjer 68.103,81  18.095,26  231,72  35.756,08  13.793,87  226,88  

C.C M. Aurèlia Capmany 66.647,78  16.775,83  27,66  35.756,08  13.793,87  294,34  

C.C Montserrat Roig 87.615,51  21.111,21  55,32  47.495,99  18.322,86  630,13  
C.C President Macià 91.481,59  24.209,05  788,32  47.674,77  18.391,83  417,62  

Casal Can Parellada 49.902,31  9.047,70  759,61  28.306,89  10.920,15  867,96  

Casal de Ca N'Aurell 31.295,67  8.482,15   16.388,20  6.322,19  103,13  

Casal Montserrat, 
Torresana, Vilardell 

34.881,69  9.424,64  34,62  18.345,25  7.077,18  

Casal de Can Boada 24.612,98  6.031,75    13.408,53  5.172,70   

Total 528.364,30  131.272,85  3.334,49  281.867,54  108.738,00  3.151,42  

    Font: Elaboració pròpia - Servei de Planificació i Desplegament Territorial. Any  2018 

 
-Per una banda un total de  subministres (aigua, llum i gas) de 108.738 euros anuals. 
-Per l’altra , una despesa de manteniment (seguretat, ascensors, elèctric, clima, reparacions, 
portes automàtiques, cobertes, contra incendis, exteriors i altres actuacions) de  281.867 euros 
anuals. 
-Els imports de la neteja, són imports fitxes de l’any 2017, i els d’extres de neteja  són puntuals, 
valors  de l’any 2018. 
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4.4. 
 
L’ordenança fiscal municipal 3.19 fixa la taxa per la utilització d’espais d’equipaments i edificis 
municipals.
 
“L'obligació de contribuir neix a partir del moment en què s'inicia la 
obligades al pagament dels drets assenyalats en aquesta Ordenança les persones físiques o 
jurídiques que efectuïn la corresponent  sol·licitud, a excepció
amb el suport o en col·laboració, total o parcial, amb l'Ajuntament. El pagament és un requisit 
previ per a
 
Les tarifes aplicab
l'equipament afectat  s
 
Taula 
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El valors del consum , fan referència
equipaments cívics de gestió directa. 

Al gràfic 1, també podem veure l’impacte d’aquest pressupost, en el total del pressupost 
municipal. 

Gràfic 1. Impacte del Pressupost dels e
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 Taxes. Bonificacions

ordenança fiscal municipal 3.19 fixa la taxa per la utilització d’espais d’equipaments i edificis 
municipals. 

L'obligació de contribuir neix a partir del moment en què s'inicia la 
obligades al pagament dels drets assenyalats en aquesta Ordenança les persones físiques o 
jurídiques que efectuïn la corresponent  sol·licitud, a excepció
amb el suport o en col·laboració, total o parcial, amb l'Ajuntament. El pagament és un requisit 
previ per a la utilització de l'equipament”.

Les tarifes aplicab
l'equipament afectat  s

Taula 9. Taxes per la utilització d’espais d’equipaments
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jurídiques que efectuïn la corresponent  sol·licitud, a excepció
amb el suport o en col·laboració, total o parcial, amb l'Ajuntament. El pagament és un requisit 

la utilització de l'equipament”.

Les tarifes aplicables per cada acte que es celebra
l'equipament afectat  són les següents:

. Taxes per la utilització d’espais d’equipaments
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Fora de l'horari habitual de l'equipament, la taxa per l'ús dels espais s'incrementa cada hora o 
fracció amb 15 €(IVA inclòs). 
 
 
Quan les activitats requereixin una neteja extraordinària, la taxa per l’ús dels espais també 
s’incrementa amb 17,56 € (cada hora o fracció) els dies laborables, i 21,72 € (cada hora o fracció) 
els dies festius.  
 
 
Quant a les exempcions i les bonificacions, l’ordenança fixa que estaran exemptes de pagament 
les activitats que es realitzin amb el suport o en col·laboració amb l'Ajuntament i/o les seves 
empreses i organismes.  És per aquest motiu que la gran majoria de les activitats que es realitzen 
als equipaments cívics, són gratuïtes, ja que estan exemptes de pagament. 
 
 
Aquestes quantitats queden reflexades a la taula 10, on distribuïdes per equipament, es veuen les 
quantitats deixades d’ingressar. 
 
 
Taula 10. Quantitat subvencionada  

 
             Font : Elaboració pròpia - Servei de Planificació i Desplegament Territorial .2018 

 
 
 
  
  

 
 
 
 

Equipament Serveis Municipals

Cost sala Cost fora horari Cost sala Cost fora horari Cost neteja Cost sala

C.C Alcalde Morera 153.268,80 € 0,00 € 17.939,12 € 1.511,82 € 34,44 € 9.845,01 € 182.599,19 €

C.C Avel·l í Estrenjer 131.911,69 € 0,00 € 15.032,55 € 435,84 € 0,00 € 2.528,88 € 149.908,96 €

C.C M. Aurelia Capmany 108.458,47 € 0,00 € 10.912,06 € 517,56 € 0,00 € 4.213,09 € 124.101,18 €

C.C Montserrat Roig 128.997,28 € 0,00 € 24.651,74 € 0,00 € 0,00 € 11.563,18 € 165.212,20 €

C.C President Macià 83.577,29 € 0,00 € 19.811,15 € 1.198,56 € 34,44 € 14.911,27 € 119.532,71 €

Casal Can Parellada 171.707,42 € 7.218,55 € 10.489,19 € 517,56 € 0,00 € 4.732,09 € 194.664,81 €

Casal de Ca N'Aurell 52.468,17 € 9.642,89 € 3.686,95 € 163,44 € 0,00 € 2.829,07 € 68.790,52 €

Casal Mont,TorresanaVilardell57.892,67 € 0,00 € 1.949,24 € 490,32 € 0,00 € 4.245,23 € 64.577,46 €

Casal de Can Boada 86.427,18 € 0,00 € 12.147,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 98.574,28 €

Total 974.708,97 € 16.861,44 € 116.619,10 € 4.835,10 € 68,88 € 54.867,82 € 1.167.961,31 €

Total
Entitats amb conveni Entitats sense conveni
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V. Enquestes realitzades 
 
Una de les principals fonts d’informació, tal i com hem avançat a l’apartat IV (metodologia) són les 
enquestes realitzades a : 
 

• Ciutadania usuària dels centres cívics. 

• Entitats i/o associacions : 
- Usuàries dels centres cívics  
- No usuàries dels centres cívics 

• Serveis municipals usuaris dels centres cívics. 
 
 

5.1. Enquestes realitzades a la ciutadania usuària dels centres cívics 
 
El disseny, el treball de camp i l’anàlisi dels resultats de les enquestes realitzades  als usuaris dels 
centres cívics avaluats, l’hem desenvolupat amb l’empresa “Search Value”. 

 
5.1.1     Metodologia  
 

Per portar a terme l’estudi s’ha aplicat una metodologia quantitativa mitjançant la realització d’una 
enquesta presencial CAPI (assistida amb ordinador) en els diferents centres cívics objecte d’estudi. 
 
La seva execució s’ha distribuït  en les següents fases : 
 

5.1.2    Disseny del qüestionari 
 

S’ha plantejat la realització d’un qüestionari, tenint en compte els següents aspectes bàsics: 
a) Una estructura inconfusible, que no indueixi a possibles respostes. Es comença amb preguntes 

genèriques i després s’ordenen per blocs temàtics, amb preguntes que han de donar resposta a 
objectius definits. 

b) Un llenguatge clar sense deixar espais a interpretacions per part de l’enquestat. 
c) Una redacció i continguts adaptats al canal de recollida d’informació en que es realitza el treball 

de camp. 
d) La durada del qüestionari es delimita aproximadament a 5-7 minuts, temps suficient per obtenir 

els objectius del projecte. 
 
 

5.1.3  Determinació del marc mostral 
 

Hem partit de l’univers de l’estudi , que està format pels usuaris dels diferents equipaments 
analitzats, d’acord amb el detall de la taula següent. Cal tenir en compte que les dades són d’usuaris 
no únics, és a dir que una persona si ha anat al llarg de l’any a fer diferents tràmits, gestions o ha 
participat a diferents activitats, està comptabilitzada en cada cas. 
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Taula 11. Univers de l’estudi. Nombre total d’usuaris, per àmbit de gestió i per equipament. 

 
 
 
 
Per a la realització de l’estudi s’ha delimitat una mostra de 800 enquestes, distribuïdes de manera 
aproporcional per a cada un dels 9 equipaments objecte d’estudi i el tipus de gestió, tràmit o activitat 
que van a fer els usuaris. 
 
 
Pel que fa a la mostra, es presenta en la primera taula la que s’ha portat a terme (aproporcional), que 
té com a objectiu buscar representativitat pel tipus de gestió/activitat, i en segon lloc la mostra final 
ponderada per donar pes real segons equipaments dels districtes i el tipus de gestió/activitat. 
 
 
Taula 12. Mostra de l’estudi. 

 
 
Taula 13. Mostra de la ponderació 

 
 
 
 
 
 

 

Any 2017 Atenció Ciutadana Serveis Socials Activitats Centres Cívics

Equipament

Centre Civic Montserrat Roig 23105 1506 9631

Casal Civic Montserrat, Torre-sana, Vilardell 848 2683

Total districte 2 23105 2354 12314

Casal Cívic Can Parellada 5622 579 1914

Centre Cívic Alcalde Morera 16746 1367 5621

Total districte 3 22368 1946 7535

Centre Cívic M. Aurèlia Capmany 13514 1177 6831

Casal Cívic Ca N'Aurell 702 4609

Total districte 4 13514 1879 11440

Centre Cívic Avel·li Estrenjer 10291 1820 7474

Casal Cívic Can Boada 2222

Total districte 5 10291 1820 9696

Centre Cívic President Macià 24440 1329 15787

Total districte 6 24440 1329 15787

Total 93718 9328 56772

Mostra realitzada TOTAL Atenció Ciutadana Serveis Socials Activitats Centres Cívics

Districte 2 190 98 42 50

Districte 3 157 50 32 75

Districte 4 135 57 39 39

Districte 5 129 50 43 36

Districte 6 190 72 48 70

Total 801 327 204 270

Mostra ponderada TOTAL Atenció Ciutadana Serveis Socials Activitats Centres Cívics

Districte 2 188 116 12 61

Districte 3 159 112 10 38

Districte 4 135 68 9 57

Districte 5 109 52 9 49

Districte 6 208 122 7 79

Total 800 469 47 284
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5.1.4   Treball de camp 
 
 
Quant al treball de camp, la selecció de les persones ha sigut aleatòria, les enquestes presencials en 
els propis equipaments,  i mitjançant CAPI-integra portades a terme amb tablets. 
 
La realització de les enquestes ha tingut lloc entre el dia 5 i el 13 de novembre de 2018 en els 
següents equipaments: 
 

• Centre Cívic Montserrat Roig 

• Casal Cívic Montserrat, Torre-sana Vilardell  

• Centre Cívic Alcalde Morera 

• Centre Cívic M. Aurèlia Capmany 

• Casal Cívic Ca n’Aurell 

• Centre Cívic Avel·lí Estrenjer 

• Casal Cívic Can Boada 

• Centre Cívic President Macià 

• Casal Cívic Can Parellada 
 
S’ha tingut en compte, també, un ampli ventall d’horaris, adaptats als diferents serveis que 
s’ofereixen en els centres cívics : tant matins com tardes-vespres. 
 
 
 

5.1.5   Anàlisi de les dades 
 
 
Tot i que un sistema CAPI  ja permet fer un control, també s’ha procedit a fer un creuament de dades 
bàsic de variables.  En el cas de les preguntes obertes, s’ha realitzat un procés de codificació 
d’aquestes. 
 
En relació a l’anàlisi efectuat, podem dir en termes generals, que hem obtingut resultats en funció 
dels equipaments agrupats per districte. També segons usuari en base al tipus de tràmit, gestió, 
activitat que sol fer en l’equipament i altres variables sociodemogràfiques. 
 
Cal destacar, també, diferències significatives que s’han calculat entre les categories de cada variable 
per a un nivell de confiança del 95% (s’assenyalen amb un asterisc les significatives respecte tota la 
resta d’opcions de la categoria). 
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5.1.6   Informe final dels resultats 
 
Perfil usuaris enquestats 

 
Les dades mostren una gran diversitat de perfils d’usuari, tot i que el que predomina, en major 
mesura, són dones en edats compreses entre 30 a 49 i de 50 a 69 anys. Pel que respecte a la situació 
laboral solen ser jubilades, pensionistes, incapacitats laborals, seguit de treballadors (compte propi i 
per altre) i en tercer lloc aturats. 

 
 Gràfic 2. Sexe  Edat Situació Laboral  

                                                                     

(Q. Sexe / Podria dir-me quina edat té vostè? / Actualment, quina és la seva situació laboral?) 

 
 

La gran majoria dels usuaris dels equipaments cívics de Terrassa estan empadronats al municipi. 
Destaca significativament el resultat dels usuaris dels equipaments del districte 3 on aquest 
percentatge està per sobre del 99%. 

          
 
   
   Ubicació equipaments  

 
    

  
 

 
 
 

 
  
       Ens diuen que viuen a: Sabadell, Viladecavalls, Rubí, Rellinars, Montcada 

        i Reixac, Ullastrell, Barberà del Vallès, Sentmenat, Matadepera, Montornès, Badalona 
 

(Q.Vostè està empadronat/ada a la ciutat de Terrassa?) 

37,2

62,8

Home Dona

3,9

27,6

39,4

20,4

6,1

2,6

Treballa per compte propi

Treballa per compte d’altri

Jubilat/ada / pensionista /
incapacitat/ada laboral

Aturat/ada / busca feina

Tasques de la llar (no
remunerades)

Estudiant

93,9

6,1

Sí No

95,9 99,5 91,9 91,7 90,2

4,1 0,5 8,1 8,3 9,8

Districte 2 Districte 3 Districte 4 Districte 5 Districte 6

13,3

36,4

33,8

16,5

18 a 29

30 a 49

50 a 69

Més de 70

Gràfic 3 . Empadronats a  Terrassa 

★
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El districte de residència de l’usuari mostra l’alta capil·laritat existent en la xarxa d’equipaments cívics 
que arriba a tot el territori. Quan ho analitzem segons la ubicació de l’equipament els resultats es 
solen concentrar en el mateix districte de residència i per tant mostren el factor de proximitat com 
un valor actual. 
 
Gràfic 4. Districte de Residencia  

                                                                            
 
                                                                                                    

(Q. I podria dir-me en quin barri viu? I podria dir-me a quina direcció viu? (si no sap el barri) – S’agrupen 

barris segons districtes) 

 

 

Si comparem les dades del districte de residència amb les poblacionals (2017 Terrassa, majors de 16 
anys), podem observar una diferència significativa en el cas del districte 1 (on resideixen un 16,7% de 
la població) i en el districte 2 (9,6% del total de la població), per la resta els resultats són similars a les 
dades poblacionals 
 
Motiu visita equipament 
 
En relació a la gestió o activitat* que van a fer els usuaris dels equipaments cívics podem observar 
com els homes solen anar més que les dones per fer tràmits d’atenció ciutadana, i com a mida que 
augmenta l’edat es fan menys tràmits i s’utilitza més els equipaments per participar en activitats o 
actes diversos. 

 

                    Gràfic 5. Què ha vingut a fer ? Sexe Trams d’edat 

   

                                                                                           
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
(P1.Ens podria dir què ha vingut a fer avui a l’equipament cívic?) 

Mostra DISTRICTE 2 DISTRICTE 3 DISTRICTE 4 DISTRICTE 5 DISTRICTE 6

Districte 1 47 58,5 15,8 8,7 12,3 4,8

Districte 2 140 85,0 7,5 1,9 0,7 4,8

Districte 3 147 4,9 85,9 2,0 1,8 5,4

Districte 4 124 3,0 1,0 83,7 5,5 6,8

Districte 5 158 4,6 1,6 7,6 49,0 37,2

Districte 6 137 10,0 3,3 2,1 5,3 79,3

Districte 7 13 36,1 37,1 0,0 10,0 16,8

Ubicació Equipament
Residència5,9

17,6

18,4

15,6

19,7

17,2

1,7

4,1

Districte 1

Districte 2

Districte 3

Districte 4

Districte 5

Districte 6

Districte 7

Nc
* (La resta de casos no contesten el barri de residència o la direcció per ubicar-los al districte) 

74,2 68,7
54,8

32,1

7,4
7,5

5,5

1,5

18,5 23,8
39,7

66,4

18 a 29 30 a 49 50 a 69 Més de 70

63,3 56,0

4,1
6,8

32,6 37,2

Home Dona

* Cal tenir en compte que aquesta és la 

variable de ponderació 

58,7

5,8

35,5

Tràmits 
d’atenció 

ciutadana

Tràmits de
serveis socials

Assistència a
activitats i/o

actes diversos
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Un altre aspecte que condiciona el que van a fer els usuaris als diferents equipaments cívics és la 
seva situació laboral, per una banda els que treballen solen anar per fer tràmits d’atenció ciutadana i 
alguns a activitats, mentre que els jubilats destaquen per la seva presència en activitats i/o actes 
diversos. Per últim destaquen els aturats amb les visites als serveis socials. 
 
 Situació Laboral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(P1.Ens podria dir què ha vingut a fer avui a l’equipament cívic?) 

 
Satisfacció visita equipament 
 
El grau de satisfacció que mostren els usuaris dels Equipaments Cívics en relació al tràmit, gestió o 
activitat que han portar a terme és molt elevat arribant a nivell global a una mitjana de 9 (escala 0 a 
10). Destaca la valoració que fan els usuaris que van per activitats i/o actes que puja a un 9,3 així com 
la dels equipaments del districte 5 que és del 9,4. 
 

                                                     

                   
 

(P2. En una escala de 0 (molt insatisfet) a 10 (molt satisfet), quin nivell de satisfacció té en relació a aquest 

tràmit/gestió/activitat?) 

94,3

75,5

40,3

64,2
53,0

76,5

2,4

4,0

2,6

14,3

9,1
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Treballa per 
compte 
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                             Gràfic 6. Índex de satisfacció 
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89,5 89,3 86,7 92,4
78,7

0 10,7 13,3 7,6
21,3

Districte 2 Districte 3 Districte 4 Districte 5 Districte 6

 
Un dels aspectes més determinants en el nivell de satisfacció dels usuaris, en el cas que aquests vagin 
per fer un tràmit o gestió, és la resolució del mateix. En més del 86% dels casos la gestió es resolt de 
manera efectiva i això reporta un nivell de satisfacció del 9,2, mentre que pels que no se’ls hi resolt 
baixen fins el 6,4. Els equipaments del districte 6 són els que tenen un percentatge més baix de 
resolucions efectives 78,7 el que el condiciona a la seva valoració de satisfacció global. 
 
 

 
 
 
 

            
 

                        
 

(P2.En una escala de 0 (molt insatisfet) a 10 (molt satisfet), quin nivell de satisfacció té en relació a aquest 

tràmit/gestió/activitat? Li han resolt el tràmit/gestió que venia a fer?) 

 
 

 

 

Tots els elements específics valorats per part dels usuaris en relació a la visita que han portat a terme 
als equipaments cívics, obtenen valoracions molt positives per sobre en tots els casos d’un 8,8 de 
mitjana. Dels quatre aspectes analitzats el millor valorat és l’accessibilitat interna que quasi no té 
valoracions negatives (0 a 6) i està per sobre del 9 en una escala del 0 al 10. 

  

86,7

13,3

Sí No

Ubicació equipaments 

 

     (n=127) (n=122) 

     
(n=77) (n=61) 

      (n=129) 

Resolució del Tràmit/gestió 
           (n=516) 

 

Gràfic 7. Índex de satisfacció 
Tràmit / Gestió / Activitat 
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(P7.En una escala de 0 (molt insatisfet) a 10 (molt satisfet), quin nivell de satisfacció en relació 

tràmit/gestió/activitat? Li han resolt el tràmit/gestió que venia a fer? 

 
La freqüència de visita a l’equipament cívic és una aspecte que condiciona sobretot la valoració de la 
senyalització interna veient que quan és el primer cop que es va al centre és un element que 
influencia en l’experiència de l’usuari 
 
 
Gràfic 9. Valoració aspectes específics 
 

   

    
 
 
 
 
    
 
 
 
 

 
 
 
      
  
 
 
 

 

(P9.En una escala de 0 (molt malament) a 10 (molt bé), com valoraria els següents aspectes en relació a la 

visita que acaba de fer en l’equipament cívic?) 
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             Gràfic  8.  Valoració aspectes específics   
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Ús de l’equipament 
 
 
La freqüència de visita al centre va molt lligada a si és un usuari de tràmit d’atenció ciutadana, en 
aquest cas sol ser més baixa predominant l’opció d’alguna vegada a l’any, incrementa una mica pels 
usuaris de serveis socials que diuen majoritàriament alguna vegada al mes i per últim els d’activitats 
que més del 86% diuen que van cada setmana. Amb l’edat es veu una tendència clara que a mesura 
que l’usuari té més edat incrementa la freqüència de visita, i pel que fa al sexe les dones tenen més 
freqüència que els homes. 
 
 
 

Gràfic 10. Freqüència de visita 
 
    

               Sexe                                       Tràmit d’edat                           Tràmit/activitat 

 

(P3.En podria dir amb quina freqüència sol venir aquest equipament cívic?) 

 

 

 
Els usuaris que solen visitar amb una certa freqüència l’equipament cívic podem veure com porten a 
terme majoritàriament tràmits d’atenció ciutadana (57,4%), seguit molt de prop de l’assistència a 
activitats i/o actes diversos (47%). Quan analitzem el que solen anar a fer tenint en compte el motiu 
principal de l’última visita, podem veure que els que més es complementen son els tràmits d’atenció 
ciutadana amb serveis social, pel que fa a l’assistència a activitats és més independent tot i que un 
16,1% també van a fer tràmits atenció ciutadana. 
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Gràfic 11. Freqüència de visita  

    
(P3/P4.Ens podria dir amb quina freqüència sol venir aquest equipament cívic? Ens podria dir què hi sol 

 venir  a fer   en aquest equipament cívic? (multi resposta)) 
 
 

La majoria dels usuaris 77,1% van a l’equipament que els hi queda més a prop del seu domicili, 
essent el resultat més significatiu el del districte 3 arribant al 87,3% dels seus entrevistats. En el cas 
que s’haguessin de desplaçar, podem observar que el 65,2% ho farien, però el que destaca és que es 
faria en major mesura amb els usuaris que van a fer tràmits d’atenció ciutadana (fins el 75%) per la 
seva condició en moltes ocasions d’obligatorietat, i en canvi seria en un 46,2% dels que van a una 
activitat o acte i per tant això podria condicionar el seu ús 

 

            Gràfic 12.  Proximitat equipament                                            Desplaçament altre Equipament 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
             Tràmit activat 
Ubicació d’equipaments 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

(P5/P6.Aquest és l’equipament cívic que li queda més a prop del seu domicili? Si aquest tràmit/gestió/activitat que 

ha vingut a fer avui, no l’hagués pogut fer en aquest equipament, s’hagués desplaçat fins a un altre equipament 

cívic encara que li quedés més lluny del seu domicili?) 
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Degut a la proximitat dels equipaments cívics al lloc de residència la majoria del seus usuaris van a 
peu (67,1%) a les instal·lacions, seguit del cotxe (19,1%) y com a tercera opció trobem l’autobús 
(10,6%), la resta d’opcions obtenen resultats molt minoritaris. En relació als usuaris que venen amb 
cotxe, moto o bici, podem veure que consideren que existeixen bastantes dificultats per aparcar (4,6 
escala 0 a 10), essent el districte 6 el que té una millor valoració en aquest aspecte i el districte 5 la 
pitjor. 
 
  Gràfic 13.  Mitjà de Transport per anar al centre  
 

 
 

 
 (P8/P9.Quin mitjà de transport ha fet servir per arribar fins aquí? En una escala de 0 (molt fàcil) a 10 (molt difícil), 

podria dir-me com de difícil considera que li ha resultat trobar aparcament?) 

 
 
Perfil usos equipaments 
 
Entre els diferents usos que es poden fer en els equipaments, i tenint en compte el motiu de visita, 
ús habitual del centre i el d’altres centres, es pot observar com la majoria de respostes són d’un únic 
ús, per una banda el 42,9% que només ho utilitzen per atenció ciutadana i el 27,7% per activitats, en 
el cas de serveis socials baixa fins el 3,3%. La combinació majoritària de varis usos és la que té atenció 
ciutadana amb la resta, en part degut a les necessitats d’obligatorietat d’ús en algun moment 
(atenció ciutadana + serveis socials o + activitats, són 22,0%). 
 
 

 Gràfic 14. Motiu visita Ús habitual                      Ús habitual altres centres           
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Grau de coneixement equipaments
 
Una mica més del 66% dels entrevistats diuen que coneixen altres Equipaments Cívics de la ciutat, tot 
i que el 63,6% d’aquests diuen que normalment no hi van. L’assistència a activitats és el 
principal de les visites a altres equipaments seguit dels tràmits d’atenció ciutadana. Els usuaris dels 
equipaments del districte 3 i els que tenen més edat són els que tenen un menor percentatge de 
coneixement d’altres centres

 
 

    Gràfic 15.
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(P1/P4/P12Ens podria dir què ha vingut a fer avui a l’equipament cívic? Ens podria dir què hi sol venir a 

fer en aquest equipament cívic? (multi resposta)I podria dir

Grau de coneixement equipaments

Una mica més del 66% dels entrevistats diuen que coneixen altres Equipaments Cívics de la ciutat, tot 
i que el 63,6% d’aquests diuen que normalment no hi van. L’assistència a activitats és el 
principal de les visites a altres equipaments seguit dels tràmits d’atenció ciutadana. Els usuaris dels 
equipaments del districte 3 i els que tenen més edat són els que tenen un menor percentatge de 
coneixement d’altres centres

5. Coneixement
  
  

(P10/P11/P12.

d’aquest? Podria dir

cívic) de la ciutat?
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(P1/P4/P12Ens podria dir què ha vingut a fer avui a l’equipament cívic? Ens podria dir què hi sol venir a 

fer en aquest equipament cívic? (multi resposta)I podria dir

Grau de coneixement equipaments

Una mica més del 66% dels entrevistats diuen que coneixen altres Equipaments Cívics de la ciutat, tot 
i que el 63,6% d’aquests diuen que normalment no hi van. L’assistència a activitats és el 
principal de les visites a altres equipaments seguit dels tràmits d’atenció ciutadana. Els usuaris dels 
equipaments del districte 3 i els que tenen més edat són els que tenen un menor percentatge de 
coneixement d’altres centres

xement Equipaments
  
  

P10/P11/P12.Coneix l’existència d’altres equipaments cívics de la ciutat (centre cívic o casal cívic) a part 

Podria dir-me amb quina freqüència en fa ús dels altres equipaments cívics (centre cívic o casal 

cívic) de la ciutat? I podria dir

66,1

Nc
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(P1/P4/P12Ens podria dir què ha vingut a fer avui a l’equipament cívic? Ens podria dir què hi sol venir a 

fer en aquest equipament cívic? (multi resposta)I podria dir

Grau de coneixement equipaments 

Una mica més del 66% dels entrevistats diuen que coneixen altres Equipaments Cívics de la ciutat, tot 
i que el 63,6% d’aquests diuen que normalment no hi van. L’assistència a activitats és el 
principal de les visites a altres equipaments seguit dels tràmits d’atenció ciutadana. Els usuaris dels 
equipaments del districte 3 i els que tenen més edat són els que tenen un menor percentatge de 

 

Equipaments        Freqüè

  

Coneix l’existència d’altres equipaments cívics de la ciutat (centre cívic o casal cívic) a part 

me amb quina freqüència en fa ús dels altres equipaments cívics (centre cívic o casal 

I podria dir-me què hi va a fer en els altres equipaments cívics? (multi resposta)
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(P1/P4/P12Ens podria dir què ha vingut a fer avui a l’equipament cívic? Ens podria dir què hi sol venir a 

fer en aquest equipament cívic? (multi resposta)I podria dir

cívics?) 

Una mica més del 66% dels entrevistats diuen que coneixen altres Equipaments Cívics de la ciutat, tot 
i que el 63,6% d’aquests diuen que normalment no hi van. L’assistència a activitats és el 
principal de les visites a altres equipaments seguit dels tràmits d’atenció ciutadana. Els usuaris dels 
equipaments del districte 3 i els que tenen més edat són els que tenen un menor percentatge de 

Freqüència de visita               

  

Coneix l’existència d’altres equipaments cívics de la ciutat (centre cívic o casal cívic) a part 

me amb quina freqüència en fa ús dels altres equipaments cívics (centre cívic o casal 

me què hi va a fer en els altres equipaments cívics? (multi resposta)
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(P1/P4/P12Ens podria dir què ha vingut a fer avui a l’equipament cívic? Ens podria dir què hi sol venir a 

fer en aquest equipament cívic? (multi resposta)I podria dir-me què hi va a fer en els 

 

Una mica més del 66% dels entrevistats diuen que coneixen altres Equipaments Cívics de la ciutat, tot 
i que el 63,6% d’aquests diuen que normalment no hi van. L’assistència a activitats és el 
principal de les visites a altres equipaments seguit dels tràmits d’atenció ciutadana. Els usuaris dels 
equipaments del districte 3 i els que tenen més edat són els que tenen un menor percentatge de 

ncia de visita                  

  

Coneix l’existència d’altres equipaments cívics de la ciutat (centre cívic o casal cívic) a part 

me amb quina freqüència en fa ús dels altres equipaments cívics (centre cívic o casal 

me què hi va a fer en els altres equipaments cívics? (multi resposta)

17,7

63,6

Assistència a activitats
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(P1/P4/P12Ens podria dir què ha vingut a fer avui a l’equipament cívic? Ens podria dir què hi sol venir a 

me què hi va a fer en els altres equipaments 

Una mica més del 66% dels entrevistats diuen que coneixen altres Equipaments Cívics de la ciutat, tot 
i que el 63,6% d’aquests diuen que normalment no hi van. L’assistència a activitats és el 
principal de les visites a altres equipaments seguit dels tràmits d’atenció ciutadana. Els usuaris dels 
equipaments del districte 3 i els que tenen més edat són els que tenen un menor percentatge de 

  Tipus de tràmit, gestions, activitats

Coneix l’existència d’altres equipaments cívics de la ciutat (centre cívic o casal cívic) a part 

me amb quina freqüència en fa ús dels altres equipaments cívics (centre cívic o casal 

me què hi va a fer en els altres equipaments cívics? (multi resposta)
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ciutadana

Tràmits de serveis
socials
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(P1/P4/P12Ens podria dir què ha vingut a fer avui a l’equipament cívic? Ens podria dir què hi sol venir a 

me què hi va a fer en els altres equipaments 

Una mica més del 66% dels entrevistats diuen que coneixen altres Equipaments Cívics de la ciutat, tot 
i que el 63,6% d’aquests diuen que normalment no hi van. L’assistència a activitats és el 
principal de les visites a altres equipaments seguit dels tràmits d’atenció ciutadana. Els usuaris dels 
equipaments del districte 3 i els que tenen més edat són els que tenen un menor percentatge de 

Tipus de tràmit, gestions, activitats

Coneix l’existència d’altres equipaments cívics de la ciutat (centre cívic o casal cívic) a part 

me amb quina freqüència en fa ús dels altres equipaments cívics (centre cívic o casal 

me què hi va a fer en els altres equipaments cívics? (multi resposta)

14,9

Tràmits d’atenció 
ciutadana

Tràmits de serveis
socials

Assistència a activitats
i/o actes diversos
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(P1/P4/P12Ens podria dir què ha vingut a fer avui a l’equipament cívic? Ens podria dir què hi sol venir a 

altres equipaments 

Una mica més del 66% dels entrevistats diuen que coneixen altres Equipaments Cívics de la ciutat, tot 
i que el 63,6% d’aquests diuen que normalment no hi van. L’assistència a activitats és el motiu 
principal de les visites a altres equipaments seguit dels tràmits d’atenció ciutadana. Els usuaris dels 
equipaments del districte 3 i els que tenen més edat són els que tenen un menor percentatge de 

Tipus de tràmit, gestions, activitats 

Coneix l’existència d’altres equipaments cívics de la ciutat (centre cívic o casal cívic) a part 

me amb quina freqüència en fa ús dels altres equipaments cívics (centre cívic o casal 

me què hi va a fer en els altres equipaments cívics? (multi resposta)) 

38,5

14,9

58,7
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Una mica més del 66% dels entrevistats diuen que coneixen altres Equipaments Cívics de la ciutat, tot 
motiu 

principal de les visites a altres equipaments seguit dels tràmits d’atenció ciutadana. Els usuaris dels 
equipaments del districte 3 i els que tenen més edat són els que tenen un menor percentatge de 

58,7
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Gràfic 16. Coneixement equipaments 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
 

(P10. Coneix l’existència d’altres equipaments cívics de la ciutat (centre cívic o casal cívic) a part d’aquest?) 

 
 
 

Entre els usuaris que fan un ús no esporàdic dels equipaments cívics, una mica més de la meitat 
coneixen les activitats que si fan, sobretot centrades en gimnàs, ioga, ball, ... o similar, així com 
cursos/tallers que són també molt majoritaris (55,1%). La informació arriba en la majoria dels casos a 
través del propi equipament seguit d’amics, coneguts, veïns, familiars, ... 
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              Activitats i serveis que es coneixen 

                                                                                                                      
                                                                                    
                                                                                                                      
                                                                                                                      
                                               
                                                                                                                   

 
 
Una 19,7% dels que coneixen les activit
en troben a faltar alguna, no s’observen diferències significatives entre la localització per districtes 
dels equipaments, ni tampoc segons els tràmit o activitat que han anat a fer, tot i que els que van a 
serveis socials són els q
gimnàs, cuina, .... seguit de cursos i tallers que conjuntament estan per sobre del 38%
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       Gràfic 17.  Coneixement activitats
                                    (n=620) 

                                                                                             

Activitats i serveis que es coneixen 

                                                                                                                      
                                                                                    
                                                                                                                      

                                                                                                          
                                                
                                                                                                                   

(P13/P14/P15. Coneix les activitats i els serveis que es desenvolupen en els equipaments cív

Una 19,7% dels que coneixen les activit
en troben a faltar alguna, no s’observen diferències significatives entre la localització per districtes 
dels equipaments, ni tampoc segons els tràmit o activitat que han anat a fer, tot i que els que van a 
serveis socials són els q
gimnàs, cuina, .... seguit de cursos i tallers que conjuntament estan per sobre del 38%

Activitats (gimnàs, yoga,
ball, ...)

Cursos, tallers

Reunions/xerrades veïns,
PAH, festes del barri,…

Tràmits serveis socials

Tràmits atenció ciutadana

Ajuda, programas, per
buscar feina

Alres

Nc

 

Projecte d’Avaluació dels Equipaments Cívics
Servei de Planificació i Desplegament Territorial

.  Coneixement activitats

                                                                                             

Activitats i serveis que es coneixen 

                                                                                                                      
                                                                                    
                                                                                                                      

                                                                                                          
   

                                                                                                                   

P13/P14/P15. Coneix les activitats i els serveis que es desenvolupen en els equipaments cív

Ens podria especificar quines activitats i serveis es desenvolupen?

Una 19,7% dels que coneixen les activit
en troben a faltar alguna, no s’observen diferències significatives entre la localització per districtes 
dels equipaments, ni tampoc segons els tràmit o activitat que han anat a fer, tot i que els que van a 
serveis socials són els que més en troben a faltar. El que més es demanda són activitats com 
gimnàs, cuina, .... seguit de cursos i tallers que conjuntament estan per sobre del 38%
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.  Coneixement activitats 

                                                                                                                    

Activitats i serveis que es coneixen ( N=336 ) 

                                                                                                                      
                                                                                                                      
                                                                                                                      

                                                                                                          
 

                                                                                                                   

P13/P14/P15. Coneix les activitats i els serveis que es desenvolupen en els equipaments cív

Ens podria especificar quines activitats i serveis es desenvolupen?

Com li arriba la informació d’aquestes activitats?

Una 19,7% dels que coneixen les activitats que es desenvolupen en els e
en troben a faltar alguna, no s’observen diferències significatives entre la localització per districtes 
dels equipaments, ni tampoc segons els tràmit o activitat que han anat a fer, tot i que els que van a 

ue més en troben a faltar. El que més es demanda són activitats com 
gimnàs, cuina, .... seguit de cursos i tallers que conjuntament estan per sobre del 38%
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      Amics, coneguts, veïns, familiars, ...
                                                                                                                      Equipament cívic (pregunta, troba informació,   9,5%

                                  professors, el truquen, ...)
                                                                                                                      Assistenta social, serveis socials                        4,5%

                                                                                                          E
       Associacions

                                                                                                                      Altres
 

 

P13/P14/P15. Coneix les activitats i els serveis que es desenvolupen en els equipaments cív

Ens podria especificar quines activitats i serveis es desenvolupen?

Com li arriba la informació d’aquestes activitats?

ats que es desenvolupen en els e
en troben a faltar alguna, no s’observen diferències significatives entre la localització per districtes 
dels equipaments, ni tampoc segons els tràmit o activitat que han anat a fer, tot i que els que van a 

ue més en troben a faltar. El que més es demanda són activitats com 
gimnàs, cuina, .... seguit de cursos i tallers que conjuntament estan per sobre del 38%

1,0

Sí No

A través de tríptics informatius que trobo en 
l’equipament cívic

A través de l’associació de veïns

A través d’altres entitats del barri / districte 

A través de la pàgina web municipal
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Com li arriba la informació
                  

Amics, coneguts, veïns, familiars, ...
Equipament cívic (pregunta, troba informació,   9,5%
professors, el truquen, ...)
Assistenta social, serveis socials                        4,5%
E-mail, carta  
Associacions  
Altres   

P13/P14/P15. Coneix les activitats i els serveis que es desenvolupen en els equipaments cív

Ens podria especificar quines activitats i serveis es desenvolupen?

Com li arriba la informació d’aquestes activitats?

ats que es desenvolupen en els e
en troben a faltar alguna, no s’observen diferències significatives entre la localització per districtes 
dels equipaments, ni tampoc segons els tràmit o activitat que han anat a fer, tot i que els que van a 

ue més en troben a faltar. El que més es demanda són activitats com 
gimnàs, cuina, .... seguit de cursos i tallers que conjuntament estan per sobre del 38%

54,2

Nc

A través de tríptics informatius que trobo en 
l’equipament cívic

A través de l’associació de veïns

A través d’altres entitats del barri / districte 
/ ciutat

A través de la pàgina web municipal

No ho sap / No contesta
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Com li arriba la informació(n=336)

Amics, coneguts, veïns, familiars, ...
Equipament cívic (pregunta, troba informació,   9,5%
professors, el truquen, ...) 
Assistenta social, serveis socials                        4,5%

                                    
  
  

P13/P14/P15. Coneix les activitats i els serveis que es desenvolupen en els equipaments cív

Ens podria especificar quines activitats i serveis es desenvolupen?

Com li arriba la informació d’aquestes activitats?) 

ats que es desenvolupen en els equipaments comenten que 
en troben a faltar alguna, no s’observen diferències significatives entre la localització per districtes 
dels equipaments, ni tampoc segons els tràmit o activitat que han anat a fer, tot i que els que van a 

ue més en troben a faltar. El que més es demanda són activitats com 
gimnàs, cuina, .... seguit de cursos i tallers que conjuntament estan per sobre del 38%

8,0

7,3

1,4

A través de tríptics informatius que trobo en 

A través de l’associació de veïns

A través d’altres entitats del barri / districte 

A través de la pàgina web municipal

Altres

No ho sap / No contesta
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(n=336) 

Amics, coneguts, veïns, familiars, ...                    
Equipament cívic (pregunta, troba informació,   9,5%

Assistenta social, serveis socials                        4,5%
                                   

                   
                   

P13/P14/P15. Coneix les activitats i els serveis que es desenvolupen en els equipaments cívics de la ciutat?

Ens podria especificar quines activitats i serveis es desenvolupen? 

quipaments comenten que 
en troben a faltar alguna, no s’observen diferències significatives entre la localització per districtes 
dels equipaments, ni tampoc segons els tràmit o activitat que han anat a fer, tot i que els que van a 

ue més en troben a faltar. El que més es demanda són activitats com 
gimnàs, cuina, .... seguit de cursos i tallers que conjuntament estan per sobre del 38%. 

12,3

8,0

7,3

39,7
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                   8,5% 
Equipament cívic (pregunta, troba informació,   9,5% 
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Gràfic 20. Grau satisfacció 
 

 
 

(P18. En una escala de 0 (molt insatisfet) a 10 (molt satisfet), quin nivell de satisfacció general té de la seva 

experiència en l’ús/visita dels equipaments cívics que hi ha a la ciutat de Terrassa?) 

 
 
Pel que fa a les valoracions de l'experiència en funció del tipus de tràmit que han vingut a fer els 
usuaris, els d’assistència a activitat són els que donen millor puntuació, mentre que per trams d’edat 
dels usuaris també passa amb aquells que són més gran (més de 70 anys). 
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seva experiència en l’ús/visita dels equipaments cívics que hi ha a la ciutat de Terrassa?) 
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Algunes reflexions finals 
 
 
Els equipaments cívics amb la seva presència de proximitat, percebuda i utilitzada en aquest context 
pels seus usuaris, ofereixen una diversitat de serveis de gestió i tramitació, per una banda, així com 
d’activitats i/o actes, per una altra. En aquesta línia cal tenir en compte la percepció d’obligatorietat 
dels primers en la majoria dels casos en contraposició dels segons. 
 
Tràmits/gestions “Obligatorietat” – implica una diversitat de perfils més alta, i veure la proximitat 
com un element que aporta valor actualment però que si no existís es desplaçarien en major mesura. 
Es demanda més rapidesa en les gestions i menys cues. 
 
Activitats “No obligatorietat”– els perfils són diversos però en un major percentatge de gent gran, la 
proximitat és un element molt important que es mostra en la menor predisposició a desplaçar-se si 
l’activitat es fes en un altre equipament més allunyat. Es creu necessari adaptar l’oferta d’activitats a 
tots els perfils d’usuaris. I en qualsevol cas el mix actual d’oferta de serveis combinada no aporta la 
transversalitat ni en ús ni coneixement d’activitats. 
 
En tots els casos el factor de proximitat també implica un desplaçament més sostenible i ràpid el que 
facilita un major ús. 
 
Un altre aspecte a revisar és l’adaptació de l’oferta d’activitats, horaris, ... pels que són usuaris de 
baixa intensitat dels equipaments, com poden ser els que són actius laboralment, buscant una 
proposta més amplia i adaptada a les seves necessitats. 
 
Pel que fa al grau de satisfacció amb aspectes específics i amb l’experiència d’ús global és molt alta, 
tot i que caldria incidir en la importància mostrada pels usuaris de fer més teixit associatiu i barri 
sobretot amb la comunicació de les activitats i adaptant l’oferta. 
 
Finalment, el grau d’implicació dels usuaris, en base a la bona participació i el número de comentaris 
finals addicionals, aporta un valor afegit que cal tenir present per utilitzar-ho durant el procés de 
delimitació del nou pla d’equipaments municipals perquè participin de manera activa els usuaris/no 
usuaris i es sentin més identificats en el mateix. 
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5.2.    Enquestes realitzades a les entitats  
 
El disseny, el desenvolupament  i l’anàlisi dels resultats de les enquestes realitzades  a les entitats 
i associacions usuàries i no usuàries dels equipaments cívics de la ciutat, s’ha portat a terme 
conjuntament amb el Servei d’Estudis i Observatori de la ciutat. 

 
 
5.2.1     Metodologia  
 

A l’igual que les enquestes realitzades a la ciutadania, en aquest cas s’ha aplicat una metodologia 
quantitativa mitjançant la realització d’una enquesta tramesa fonamentalment via google, enviant 
l’enllaç del qüestionari per correu electrònic. 
 
 

5.2.2    Disseny del qüestionari 
 

El qüestionari s’ha plantejat  tenint en compte els següents aspectes bàsics: 
 

a) Una estructura inconfusible, que no induís a possibles respostes. Es comença amb preguntes 
genèriques i després s’ordenen per blocs temàtics, amb preguntes que han de donar resposta a 
objectius definits. 
b) Un llenguatge clar sense deixar espais a interpretacions per part de l’enquestat. 
c) Una enquesta diferenciada en funció de si l’entitat és usuària o no usuària. 
d) La durada del qüestionari es delimita aproximadament a 5-7 minuts, temps suficient per 
obtenir els objectius del projecte. 
e) Les preguntes relatives a expectatives i observacions les hem agrupat per temàtiques per tal 
de poder sistematitzar-les i analitzar les respostes. 
 
 

5.2.3  Determinació del marc mostral 
 

Per determinar l’univers objecte d’estudi, vem partir inicialment de les entitats inscrites al RMEAC 
(dades de finals de desembre de 2018, que estaven en revisió).  Del total d’aquestes entitats 
(992), es disposava de correu electrònic de 787, per tant el  nombre d’entitats que finalment vem 
configurar com a l’univers de l’estudi  va ser de 787 entitats.  A partir d’aquí, hem  ubicat totes les 
entitats en algun districte, tenint en compte que totes aquelles que no tenen assignat un districte 
en el RMEAC (el seu àmbit de referència és de “ciutat”) les hem ubicat en el districte on tenen la 
seva seu social. Així, totes les entitats tenen una referència geogràfica.  Finalment, hem 
confeccionat una mostra proporcional, d’acord amb el que determina la taula 14. 
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Taula 14. Univers i Mostra de l’estudi 
 

DISTRICTE 
TOTAL ENTITATS 

RMEAC 
TOTAL ENTITAT- UNIVERS 

(AMB E-  CORREU) 
MOSTRA PROPORCIONAL 

DIST 1 297 254 84 
DIST 2 94 70 23 
DIST 3 76 59 19 
DIST 4 175 137 45 
DIST 5 157 126 41 
DIST 6 147 115 38 
DIST 7 36 26 9 
ALTRES 10 

  
Total 992 787 259 

 
 
La selecció de la mostra (259 entitats) es va decidir, atesa la idoneïtat de l’error mostral.  És a dir, 
per 259 entitats enquestades, l’error mostral era del +-5% (error màxim tolerable acceptat), la 
qual cosa ens suposava uns resultats significatius a nivell de ciutat. Tot i així, el resultat final ha 
sigut inferior ja que només han contestat 159 entitats, per tant l’error mostral ha pujat fins el +-
7%. 
 
 
Taula 15. Error mostral 
 

ERROR 
MOSTRAL 

DIMENSIÓ 
MOSTRAL 

5,0% 259 
5’5% 227 
6’0% 200 
6’5% 177 

7’0% 157 
7’5% 141 

 
 
 

5.2.4.Treball de Camp 
 
Les entitats van ser seleccionades de forma aleatòria. En aquesta selecció hi havia entitats 
usuàries i entitats no usuàries.  Per això es van elaborar dos qüestionaris diferents. 
 
 De les 259 entitats previstes que retornessin el qüestionari omplert,  finalment només van 
contestar un total  de 159. 
 
El termini per poder contestar-la va ser del 28 de novembre de 2018  fins el 15 de gener de 2019. 
Hi va haver una ampliació del termini (ja que en primera instància el període finalitzava abans de 
les vacances de Nadal), i també es van fer tres recordatoris. 
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5.2.5 Informe final dels resultats - enquestes entitats usuàries 

 
De les entitats usuàries dels centres cívics, van contestar l’enquesta 44 entitats. Els resultats de 
l’enquesta feta a aquestes entitats, s’estableixen prenent en consideració, d’una banda l’anàlisi de 
l’ús dels equipaments, pel que fa a la realització d’activitats per part de les entitats usuàries. I  
d’un altra , a partir de l’exploració de l’ús que fan de l’equipament cívic, però en relació a altres 
serveis, que no són activitats programades per elles pròpiament dites. Per últim  els resultats ens 
mostren quines són les expectatives de les entitats usuàries, en la seva condició de tal, envers els 
equipaments cívics.  

 
 

Ús  dels equipaments – Activitats 
 
El gràfic 22 ens indica que més de la meitat de les entitats usuàries enquestades (54’8%) realitzen 
totes o una part important de les seves activitats en els equipaments cívics.  Els centres cívics es 
configuren, per tant,  com a equipaments municipals necessaris per l´ordinari desenvolupament 
d´aquelles.  
 

                
                          

(U1.Quina part de les activitats que duu  a terme la seva entitat diria que es realitzen en equipaments 
cívics de la ciutat de Terrassa?) 

 
 
 
 
 

L´equipament cívic més utilitzat per dur a terme les  activitats de les entitats usuàries 
enquestades (gràfic 23)  és el centre cívic  President Macià  (23,4%).  Aquesta dada cal posar-la 
amb connexió amb el fet que el districte 6 és el primer districte en nombre d´entitats registrades 
a l´RMEAC, la qual cosa predisposa a que l’afluència sigui més elevada. Per altra banda, el menys 
demandat és el Centre Cívic  Montserrat, Torre-sana, Vilardell ( 4.3%), l’activitat del qual és molt 
petita. 

7,3%

47,5%

12,5%

32,5%

Gràfic 22. Part de les activitats realitzades en equipaments cívics 
de la ciutat

La totalitat de les activitats que realitzen

Una part important de les activitats, però
no totes

Més o menys la meitat de les activitats

Menys de la meitat de les activitats
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(U1. Quina part de les activitats que duu a terme la seva entitat diria que es realitzen en equipaments 

cívics de la ciutat de Terrassa? 
 

 
 
A continuació veurem quatre gràfics que ens indiquen, per una banda el nivell general de 
satisfacció en relació a l´ús  que les entitats/associacions fan dels equipaments cívics de la ciutat 
(gràfic 24), i per una altra el nivell de satisfacció en relació als espais cedits pel desenvolupament 
de les activitats (gràfic 25), en relació a l’atenció rebuda pel personal de l’equipament (gràfic 26), i 
en relació al mitjans de suport requerits (gràfic 27).  En tots els casos, destaca l’alt nivell de 
satisfacció. 
 
El nivell general de satisfacció mig amb l’ús dels equipaments cívics (gràfic 24) està situat en un 
7’95 (sobre 10). En concret, un 72,2 %  de les entitats usuàries estan molt satisfetes de l’ús que en 
fan (amb puntuacions que van del 8 al 10). Un 23’3% de les entitats usuàries està satisfeta (amb 
puntuacions que van del  5 al 7). I un 4’6%  estan insatisfetes (ja que no superen el 5). 
 

                
 

       (U3. En una escala de 0 a 10, podria indicar quin és el seu nivell general de satisfacció en  
relació a l’ús que en fa dels equipaments cívics?) 

 
 

El nivell de satisfacció mig en relació als espais cedits  (gràfic 25) està situat en un 7’93 (sobre 10). 
Un  32,2 %  de les entitats usuàries estan molt satisfetes en relació als espais cedits (amb 

8,5%

4,3%

10,6%

6,4%

17,0%

6,4%

8,5%

14,9%

23,4%

CC Montserrat Roig

CC Montserrat, Torre-sana, Vilardell

CC Alcalde Morera

CC Can Parellada

CC Ca N'Aurell

CC M.Aurèlia Capmany

CC Can Boada

CC Avel•lí Estrenjer

CC President Macià
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Gràfic 23. Ús dels equipaments cívics de la ciutat per part de les 
entitats usuàries (realització d'activitats)
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Gràfic 24. Nivell general de satisfacció amb l'ús dels equipaments 
cívics 
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puntuacions que van del 8 al 10). Un 35% de les entitats usuàries està satisfeta (amb puntuacions 
que van del 5 al 7). També destaca que no hi ha cap valoració per sota del 5. 

   
 

 
            
 
 
 

(U4a. Concretament , en relació a les activitats que la seva entitat hi duu a terme, podria indicar el  
seu nivell de satisfacció pel que fa als espais cedits per a la realització d’aquestes activitats?) 

 
 
 
El nivell de satisfacció mig en relació a l’atenció rebuda (gràfic 26) està situat en un 8’37 (sobre 
10). Un  79 %  de les entitats usuàries estan molt satisfetes en relació a l’atenció rebuda (amb 
puntuacions que van del 8 al 10). Un 13’9% de les entitats usuàries està satisfeta (amb 
puntuacions que van del 5 al 7). I un 7% de les entitats estan insatisfetes (ja que no superen el 5). 
 
 

            
                     

 
(U4b. I ara, pel que fa a la realització d’aquestes mateixes activitats, podria indicar el seu nivell de  

satisfacció en relació a l’atenció rebuda pel personal de l’equipament?) 
 

 

El nivell de satisfacció mig en relació a l’ús d’altres mitjans (gràfic 27) està situat en un 7’29 (sobre 
10). Un  54’70 %  de les entitats usuàries estan molt satisfetes en relació a l’ús dels mitjans de 
suport que tenen  (amb puntuacions que van del 8 al 10). Un 30’9%% de les entitats usuàries està 
satisfeta (amb puntuacions que van del 5 al 7). I un 11’9% de les entitats estan insatisfetes (ja que 
no superen el 5) 
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Gràfic 25.Nivell de satisfacció  en relació als espais cedits
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Gràfic 26. Nivell de satisfacció  en relació  a l'atenció rebuda
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(U4c. I com a darrer aspecte a valorar, podria indicar el seu nivell de satisfacció pel que fa a l’ús d’altres mitjans de 
suport requerits per a la realització de les activitats(mitjans de suport d’imatge i so, mobiliari, o altres)?) 

 
 
Finalment, el gràfic 28 aglutina la informació dels quatre apartats anteriors. En tots els casos 
destaca el grau elevat de satisfacció. 

 
 
 
Quant a la importància de la proximitat de l’equipament (gràfic 29),  un 77’5% de les entitats 
usuàries valora com a molt important o important la proximitat del centres cívics on 
desenvolupen les activitats.   Només un 22’5 % valora que és poc important o gens important. 
 

         
(U5. Fins a quin punt creu que és important la proximitat de l’equipament cívic a la seu social de l’entitat?) 
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Gràfic 27. Nivell de satisfacció  en relació  a l'ús de mitjans de 
suport
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Gràfic 28. Nivell de satisfacció amb l'ús dels equipaments cívics de la 
ciutat
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Gràfic 29. Importància de la proximitat de l'equipament
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El gràfic 30 confirma que un 50% de les entitats usuàries consideren que si no tinguessin accés a 
l´equipament cívic, segur que no podrien dur a terme les seves activitats. L’altre 50% assegura que 
no, o afirma que no ho sap. 
 

 
(U6. En el cas de que la seva entitat no pogués disposar de l’accés a un espai de l’equipament cívic per a  

la  realització de les activitats que actualment hi realitza, creu que les podria dur a terme igualment?) 

 
 
Pel que fa a la localització dels equipaments (gràfic 31), la puntuació mitja és d’un 8’3 (sobre 10).   
Un 76’8% de les entitats usuàries valoren molt positivament la localització actual dels centres 
cívics.  Un 18’6% ho valoren positivament. I un 4’6% ho valoren negativament.   
 
Aquests resultats reafirmen la importància de la proximitat de l’equipament, per tal que pugui 
contribuir  a consolidar el teixit associatiu. 
 

 
 

(U7a. En relació a l’ús que la seva entitat fa dels equipaments cívics, podria valorar, en una escala  de 0 a 10, 
la localització d’aquests equipaments..) 

 
 

En relació al nivell de satisfacció amb la facilitat d’accés als equipaments, hi ha diferències en 
funció de si parlem de modes motoritzats o no, col·lectius o privats. 
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Gràfic 30. Possibilitats de fer activitats en altres equipaments 
més llunyans
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Gràfic 31. Valoració de la localització dels equipaments cívics
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La puntuació mitja pel que fa  a modes de desplaçament no motoritzats (bicicleta, caminant, etc..) 
és d’un 7’7. En aquest cas, un 48’9% valora molt positivament aquest accés. Un 20’5% ho valora 
positivament. I un 13’6% ho valora negativament. 
 
La puntuació mitja pel que fa a modes de desplaçament motoritzats (autobús, tren, etc..) és d’un 
7’48. En aquest cas, un 58’2% valora molt positivament aquest accés. Un 32’6% ho valora 
positivament. I només un 9’3%  ho valora negativament. 
 
La puntuació mitja pel que fa a modes de desplaçament motoritzats privats és d’un 6’77. En 
aquest cas, un 50% valora molt positivament aquest accés. Un 29’5% ho valora positivament. I un 
20’4% creu que l’accés amb cotxes/motos és negatiu, possiblement per manca de zones 
d’aparcament suficient. 

 
(U7b,c.Pel que fa a les facilitats d’accés a l’equipament, podria valorar en aquesta mateixa escala, l’accés  a aquests en modes 

de desplaçament no motoritzat(caminant,bicicleta),motoritzats col·lectius (autobús, tren, etc.) o mode motoritzat privat?) 
 
 

Taula 16. Valoració accessibilitat 

Respostes No motoritzat 
Motoritzat 
col·lectiu 

Motoritzat privat 

0 0,0% 0,0% 4,5% 
1 0,0% 0,0% 0,0% 
2 4,5% 0,0% 0,0% 
3 2,3% 2,3% 6,8% 
4 6,8% 6,8% 9,1% 
5 2,3% 9,1% 13,6% 
6 6,8% 13,6% 9,1% 
7 11,4% 9,1% 6,8% 
8 22,7% 25,0% 18,2% 
9 18,2% 18,2% 13,6% 
10 25,0% 15,9% 18,2% 

Total general 100% 100% 100% 
Accessibilitat 7,70 7,48 6,77 

 
(U7c. I a continuació, podria valorar-ne la facilitat d’accés en modes motoritzats col·lectius (autobús, 

tren, etc.)) 
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Gràfic 32. Nivell de satisfacció amb l'ús dels equipaments cívics de la ciutat

No motoritzat Motoritzat col·lectiu Motoritzat privat



 

 
Àrea de Serveis Generals i Govern Obert 
 
 

 

 
 

Projecte d’Avaluació dels Equipaments Cívics 
Servei de Planificació i Desplegament Territorial 

47 
 
 

Com a conclusió de les tres respostes anteriors, podem assenyalar que, els equipaments cívics a la 
ciutat de Terrassa es troben ben ubicats  per anar a peu o amb transport privat o col·lectiu. 
Només  s´observa una petita diferència en relació al transport privat (entenem que bàsicament 
per problemes d’aparcament), ja que és la puntuació més baixa, però tot i així estem parlant d’un 
6’77 sobre 10. 
    
Respecte a la senyalització a l´interior de l´equipament cívic (gràfic 33)  les entitats usuàries també 
mostren un bon nivell de satisfacció (7’44  sobre 10). Més d’un 65% ho han valorat molt 
positivament. Cal tenir en compte que són entitats usuàries i que per tant, ja coneixen l’interior 
de l´equipament cívic. 

 
 

(U7e. Ara, i també en relació a l’ús que la seva entitat fa dels equipaments cívics de Terrassa, 
podria valorar la senyalització a l’interior de l’equipament: ) 

 
 
En relació a la informació disponible en l´equipament (gràfic 34) relativa als serveis oferts i a les 
activitats programades , les entitats usuàries mostren un bon nivell de satisfacció (7’62 sobre 10). 
Aquí cal posar de relleu que són les entitats usuàries les que programen les seves activitats i en 
fan difusió, però els equipaments cívics hi contribueixen mitjançant cartells informatius, 
bàsicament.  

 
(U7f. A continuació, li demanem que valori la informació que troba en l’equipament relativa als 

serveis oferts en aquests i a les activitats que hi ha programades: ) 

 
 

Respecte a la valoració de la ubicació de la recepció a l´interior de l´equipament cívic (gràfic 35) 
les entitats usuàries mostren un nivell de satisfacció elevat,  de 8’50 sobre  10.  És el nivell més alt 
de satisfacció de tot el qüestionari. Cal remarcar que estem parlant de la recepció de 
l’equipament, i no de la recepció dels serveis socials, ni tampoc de l’oficina d’atenció ciutadana. 
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Gràfic 33. Valoració de la senyalització a l'interior de l'equipament
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Gràfic 34. Valoració de la informació relativa a activitats programades
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(U7g. I finalment, li agrairíem si pogués valorar, en aquesta mateixa escala de 0 a 10, la ubicació de la 
recepció a l’interior de l’equipament cívic: ) 

 
 
 
Ús de l’equipament cívic- Altres serveis 
 
Un 71’8% de les entitats usuàries dels equipaments cívics de Terrassa  són coneixedores de la 
resta d´activitats o serveis que es programen als equipaments cívics tant per les pròpies entitats 
com pels serveis municipals. 
 

Gràfica 36. Coneixement dels serveis i activitats programades 

                             
 

(UA1. A banda de la disponibilitat d’espais i recursos per a la realització de les seves activitats, la seva entitat coneix 
la resta d’ activitats programades que els equipaments cívics de Terrassa ofereixen?) 

 
 
 
 
 

Els canals d´informació pels quals es coneix la programació d´activitats als equipaments cívics  
(gràfic 37) és principalment a través de la informació que posa a disposició del públic 
l´equipament cívic (28,1 % de les respostes) seguit de la informació que ofereix la pròpia entitat o 
associació als seus membres ( 22,8 %). 
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Gràfic 35- Valoració de la ubicació de la recepció a l'interior de 
l'equipament
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(UA2.Per mitjà de quins canals d’informació ha conegut aquests serveis i s’assabenta de la programació 
actualitzada de les activitats que s’hi ofereixen?) 

 
 
 

Les entitats usuàries (gràfic 38) participen molt poc del conjunt de serveis i activitats que 
s’ofereixen en els equipaments. Només un  11,1 % ho fa de manera habitual.  En canvi, un 74’1% 
de les entitats només participa de forma esporàdica o puntual. El que es tradueix en que les 
entitats van a fer les seves pròpies activitats però no interactuen amb la resta.  
 

 
 

(UA3.(A banda dels coneixement relatiu al conjunt de serveis i activitats ofertats  en els 
equipaments cívics, la seva entitat els utilitza i/o participa de les activitats programades?) 

 
 

 
Les entitats usuàries es mostren satisfetes (gràfic 39) en quant a la seva participació a activitats als 
centres cívics, amb una puntuació de 7’45 en una escala de l’1 al 10, obtinguda de la mitja de la 
totalitat de respostes obtingudes. 
 

15,8%

19,3%

22,8%

8,8%

28,1%

5,3%

Pàgina web de l’Ajuntament

Xarxes socials de l’Ajuntament

Entitats/associacions del barri/districte

Entitats/associacions que no són del barri/districte

Informació disponible als equipaments cívics

Altres

0% 10% 20% 30%

Gràfic 37. Canal d'informació dels serveis i activitats programades

11,1%

74,1%

14,8%

Gràfic 38. Ús i/o participació de les activitats programades

Sí, de manera habitual Sí, de manera esporàdica o puntual No, mai
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(UA4.En una escala de 0 a 10, podria indicar quin és el seu nivell de satisfacció en relació a la seva 
participació en activitats ofertades als centres cívics?) 

 
 
 
Respecte als serveis i / o activitats que no es duen a terme als centres cívics, les entitats usuàries 
el que proposen amb un percentatge d’un 50% és la realització de cursos, tallers i activitats. Es 
posa de relleu aquí una demanda que ja s’havia fet des de l’Ajuntament, ja que fa uns anys era el 
propi Ajuntament de Terrassa el promotor d´aquests serveis i / o activitats, que avui són objecte 
de demanda per les entitats usuàries. 
 

 
 

(UA5a.Dels serveis i/o activitats que no es duen a terme en els equipament cívics de la ciutat, indiquin 
un que creu que podria ser d’interès per a la seva entitat: ) 

 
 

Expectatives 
 

Pel que fa a les expectatives de les entitats usuàries en l’ús dels equipaments cívics (gràfic 41) es 
valora com a principal aspecte, que s´atenguin les seves peticions amb la màxima celeritat, amb 
un 28.1 % del total de les respostes obtingudes.  

13,6%

9,1%

27,3%
27,3%

13,6%

9,1%

0%

10%

20%

30%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gràfic 39. Satisfacció en la participació en activitats ofertades als equipaments 
cívics

25,0%

25,0%

20,0%

30,0%

Gràfic 40. Interès de les entitats per les activitats

Proposta de tallers, cursos, activitats

Proposta d'activitats adreçades a col·lectius específics

Disponibilitat puntual d'espais o adeqüació per activitats
específiques
No s'especifiquen activitats
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(E1.En relació a l’ús que la seva entitat fa dels equipaments cívics, indiqui aquells aspectes que considera 

 que defineixen millor les seves expectatives( els resultats que n’espera obtenir): ) 
 
 

5.2.6. Informe final dels resultats - enquestes entitats no usuàries 

 
Els resultats  de les enquestes de les entitats no usuàries, s´estableixen  a partir de l´exploració 
dels motius del no ús dels equipaments cívics, així com del coneixement que les mateixes tenen 
sobre la xarxa d equipaments que els hi ofereix la ciutat de Terrassa. Per últim també s´exploten 
els resultats a partir de les expectatives que a priori poden presentar les entitats no usuàries, 
envers aquesta xarxa. Concluim l’anàlisi dels resultats amb un recull de les aportacions / 
observacions manifestades per les entitats no usuàries enquestades. 
 

Perfil de les entitats 
 

Si ens fixem a la taula 17, que engloba l’àmbit principal d’activitat de les entitats que han 
contestat el qüestionari, veiem que el 25% són entitats culturals. En segon lloc, amb un 22’3% de 
les respostes, trobem a les entitats esportives. I en tercer lloc, trobem a les entitats veïnals, que 
aglutinen el 10’7%. 

             Taula 17.Àmbit principal d’activitat de les entitats. 
 
 
 
 
 
 
  

28,1%

21,3%

15,7%

11,2%

9,0%

10,1%

4,5%

Atenció a les peticions  amb la màxima celeritat

Resposta a les peticions

Rebre assessorament

No derivació a d'altres serveis de l'Ajuntament

Contacte amb d’altres entitats

Donar a conèixer l'entitat

Altres

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Gràfic 41. Expectatives en l'ús dels equipaments cívics

Respostes Total %   
Comerciants & altres 4 3,6% 

 
Culturals 28 25,0% 

 
Diversos 8 7,1% 

 
Educatives i formatives 11 9,8% 

 
Emprenedoria 1 0,9% 

 
Esportives 25 22,3% 

 
Gent Gran 2 1,8% 

 
Juvenils 1 0,9% 

 
Medi ambient 1 0,9% 

 
Oci i Temps Lliure 2 1,8% 

 
Polítiques i sindicals 1 0,9% 

 
Promoció de la Dona 1 0,9% 

 
Religioses i ideològiques 1 0,9% 

 
Salut i socioassistencials 6 5,4% 

 
Solidaritat, Pau i Drets Humans 7 6,3% 

 
Veïnals 12 10,7% 

 
Voluntariat 1 0,9% 

 
No ho sap / No contesta 3   

 
Total general 115 100% 
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(I3.Àmbit principal d’activitat de l’entitat/associació:) 

 
 
 
 
 

Pel que fa al nombre de socis de les entitats que han contestat (gràfic 43) la distribució està 
bastant igualada, per tant hi ha una representació prou important d’entitats en tots els àmbits 
d’associats (petites <24 associats,   mitjanes >25<100 associats,  i grans >100 associats). 
       
 

         
 

                                             (I4.Nombre de socis de l’entitat/associació: 

 

 

3,6%

25,0%

7,1%

9,8%

0,9%

22,3%

1,8%

0,9%
0,9%

1,8%
0,9%
0,9%
0,9% 5,4%

6,3%

10,7%

0,9%

Gràfic 42. Àmbit principal d’activitat de l’entitat/associació

Comerciants & altres
Culturals
Diversos
Educatives i formatives
Emprenedoria
Esportives
Gent Gran
Juvenils
Medi ambient
Oci i Temps Lliure
Polítiques i sindicals
Promoció de la Dona
Religioses i ideològiques
Salut i socioassistencials
Solidaritat, Pau i Drets Humans

15,4%

20,2%

22,1%

20,2%

22,1%

Gràfic 43.Nombre de socis de l’entitat/associació

Fins a 24 associats/des

De 25 a 49 associats/des

De 50 a 99 associat/des

De 100 a 249 associat/des

250 o més associat/des
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Ús dels equipaments cívics 
 
Més de la meitat de les entitats enquestades (un 59’46%) ha fet ús alguna vegada d’un centre 
cívic per duu a terme les seves activitats. 
 
 
 

     

(U1.L’entitat ha fet ús alguna vegada d’un centre cívic per duu a terme les seves activitats?) 
 

El gràfic 45 ens indica que un altíssim percentatge de les entitats no usuàries (un 83’02%) coneix 
la xarxa d’equipaments cívics de la ciutat, tot i no ser usuàries.  D’aquest 83%, un 76’74% coneix 
els serveis que s’hi ofereixen. La resta, un 23’26%, no ho coneix. 

 

     
 (U2. Des de l'entitat, coneixen la xarxa d’equipaments cívics de que disposa la ciutat de Terrassa?) 

    (U3 .I coneixen els serveis que aquests equipaments ofereixen tant a entitats com al conjunt de la 
ciutadania?) 

 
En el gràfic 47 es veu que són diverses les raons per les quals les  entitats  no usuàries  no  fan ús 
dels  equipaments cívics  o en fa un ús molt esporàdic. El principal motiu que manifesten és 
perquè ja disposen d´un altra xarxa d´equipaments municipals més adequats per realitzar les 
seves activitats, com per exemple  poliesportius, centres educatius, biblioteques etc...  El segon  
motiu que origina aquest no ús, o un d´esporàdic, és perquè les entitats no troben en els  
equipaments cívics els requeriments d´espais necessaris per realitzar les seves activitats. És a dir,  
no  disposen  d´un espai físic idoni a aquelles, per això queda justificat la utilització  d´altres tipus 
d´equipaments per realitzar-les. 

83,02%

16,98%

Gràfic 45. Coneixement  de la xarxa 
d'equipaments de Terrassa

Sí No
76,74%

23,26%

Gràfic 46. Coneixement dels serveis 
que ofereixen aquests equipaments

Sí No

59,46%

40,54%

Gràfic 44.  Ús d'un centre cívic

Sí No

SI 
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(U4.Per quin motiu no ha fet mai ús d’un centre cívic o n’ha fet un ús molt esporàdic? Quina de les 
opcions plantejades a continuació creu que s’ajusta millor a la realitat de la seva entitat?) 

 
 

A les entitats no usuàries que desconeixen la xarxa d’equipaments cívics municipals (les que van 
contestar que NO al gràfic 44) se´ls informa de l´existència d´una xarxa d´equipaments cívics que 
els hi ofereix recursos pel desenvolupament de les seves activitats. Un cop coneguda la informació 
anterior, se’ls hi pregunta si creuen que aquests equipaments els hi podrien ser útils, i un 84.2% 
considera que sí.  Els motius queden recollits al gràfic  següent: 
 

 
(U5. Creu que aquesta xarxa d’equipaments cívics podria ser útil per al desenvolupament de les activitats de 

la seva entitat?) 

 
El gràfic 49 mostra quin són els motius pels quals les entitats usuàries consideren que li pot ser 
útil. A partir d´aquí i amb el percentatge més elevat (80,0%), les entitats no usuàries consideren 
que els hi podria ser d´utilitat per la realització d´activitats de la pròpia entitat. Com  a segona 
opció, però seguida de lluny (13,3 %) responen  que els hi permetria portar a terme  una tasca de 
promoció, és a dir,  donar-se a conèixer com a entitat i /o associació.  

11,6%

14,0%

11,6%

16,3%

2,3%

37,2%

2,3% 4,7%

Gràfic 47. Motiu pel qual no acostuma a fer ús d'un centre cívic

Demanda saturada

Incompatibilitat horària

Localització dels equipaments

No necessitat d'ús

Publicitat deficient de l'oferta

Requeriments d'espai

Tarifes d'ús

Voluntat de no compartir espais

84,2%

15,8%

Gràfic 48. Grau de valoració per al desenvolupament de les 
activitats de la seva entitat

Sí No
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(U5b. Podria especificar en què creu que li pot ser útil aquesta xarxa d'equipaments cívics a la seva entitat?) 

 
Al 15’8% de les entitats que han contestat que NO (veure gràfic 48)  se’ls hi pregunta si podrien 
especificar perquè no creuen que els equipaments cívics els hi podrien ser útils.  I un 83’3% 
contesta que no ofereixen els recursos apropiats. Lògicament estem parlant de la necessitat d’un 
altre tipus d’espai. 

 
(U5c.Podria especificar per què no creu que l'existència d'aquesta xarxa d'equipaments cívics pugui ser útil a 

la seva entitat?) 
 

Relació amb l’Ajuntament 
 
Totes les entitats i associacions de la ciutat, tenen un servei municipal de referència, en funció de 
l’àmbit al qual pertanyen. En la taula 18 veiem la valoració obtinguda per cadascun dels serveis. 
                                           Taula 18.Satisfacció global 

 
 
 
 
 
 

80,0%

13,3%

6,7%

Gràfic 49. Valoració de l'ús  de l'equipament

Realització activitats de l'entitat/associació

Donar a conèixer l'entitat/associació

Col·laboració altres entitats/associacions

83,3%

16,7%

Gràfic 50. Motiu per no fer ús de l'equipament.

No és necessari

No s'ofereixen els recursos
apropiats

Servei Núm. Entitats Valoració 

Gent Gran 2 9,00 

Cooperació 7 8,86 

Capacitats Diverses 2 8,50 

Esports 23 7,96 

Serveis Socials 6 7,83 

Cultura 31 7,74 

Salut i Comunitat 4 7,50 

Medi Ambient 2 7,50 

Comerç 3 7,33 

Joventut 4 7,25 

Educació 8 6,88 

Estr. Territorial 11 6,36 

Ciutadania 5 5,00 

Satisfacció global 108 7,53 
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(R2.En una escala de 0 a10 m podria indicar quin és el seu nivell de satisfacció en relació al seu servei 
municipal de referència?) 

  
 
 
 

Expectatives  
 
En primer lloc, i amb el percentatge més elevat, és a dir el 32% de les entitats no usuàries 
enquestades (37 entitats) posen de manifest que no tenen expectatives i per tant no concreten 
cap aspecte.   
 
En segon lloc, el  17% (19 entitats) de les respostes expressen  com expectatives l´aspiració a que 
hi hagi més disponibilitat i flexibilitat d´espais en els equipaments municipals en general. Així, es 
demanen més espais (fins i tot hi ha una petició concreta de “disposar d’un espai tancat entre 500 

i 1000 m2”), i possibilitats de fer més ús dels espais poliesportius municipals. 
 
En tercer lloc, un 11% de les entitats no usuàries (13 entitats) manifesten tenir expectatives 
relacionades amb la necessitat de més disponibilitat i flexibilitat horària en relació als 
equipaments educatius, cívics, culturals, esportius, i equipaments municipals en general. En 
concret, reclamen un horari més ampli i  en caps de setmana. 
 
En quart lloc, un 10% del total de les enquestades (12 entitats) valoren positivament els serveis 
municipals amb els que s’interrelacionen.  
 
En cinquè lloc, un 8% de les entitats no usuàries expressen com a expectativa el desig de que hi 
pugui haver més suport municipal, en actes de sensibilització  de les  mateixes, de les seves 
activitats i aconseguir així una major difusió i promoció cap a l´exterior.  
 
Seguint en percentatge descendent, el 4% (5 entitats) demanden un espai propi per les seves 
entitats. En aquest punt caldria concretar que es reclama tant pel desenvolupament de l´activitat 
de la pròpia entitat, com per utilitzar-lo a mode de magatzem o traster. 
 
En la mateixa línia descendent i amb un 3% del total de les enquestades,  les entitats no usuàries 
reclamen que les cessions d´espais puguin ser gratuïtes. Especialment pel que fa a l’ús dels teatres 
municipals. 
 

0,1% 0,5% 0,5%
6,8%

8,9%

14,6%

24,6% 24,4%

19,7%

0%

20%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gràfic 51. Nivell de satisfacció en relació al seu servei municipal de 
referència



 

 
Àrea de Serveis Generals i Govern Obert 
 
 

 

 
 

Projecte d’Avaluació dels Equipaments Cívics 
Servei de Planificació i Desplegament Territorial 

57 
 
 

Amb la mateixa proporció en quant a percentatge, és a dir amb un 3%,  ens trobem amb diversos 
tipus d’expectatives : des de  valoracions negatives del servei de referència, reclamacions perquè 
pugui existir una relació més propera entre les entitats no usuàries i els equipaments del barri 
(que es pugui millorar la seva interrelació), o demanda de més recursos i  materials de suport . En 
aquest darrer punt cal remarcar la demanda d´un club ciclista de poder fer ús d’una instal·lació 
esportiva prevista per la  pràctica de bmx  (perquè estan en règim de precari en un espai de 
parking amb unes condicions dolentes de falta de subministraments, aigua i llum).  
 

 
 

(E1.En relació a l’ús que la seva entitat pugui fer d’altres equipaments municipals( esportius, educatius, 
culturals, etc.) ens podria dir quines són les seves expectatives (que n’esperaria obtenir)?) 

 
 
Observacions 

 
La darrera pregunta del qüestionari és oberta , i permet a les entitats no usuàries enquestades fer 
observacions en relació a la seva relació amb l’Ajuntament de Terrassa.    En aquest apartat, les 
respostes les hem agrupat en categories, i el primer que cal destacar és que un 67 % de les 
entitats no han fet cap observació. 
 
En segon lloc el 8% (10 entitats) fan una valoració positiva de l’Ajuntament . En concret valoren 
aspectes com una bona comunicació, una relació satisfactòria i fluida, i el recolçament que reben 
les seves entitats. 

 

Demanda d'un espai
propi; 5

Gratuïtat dels espais; 4

Menys burocràcia i més 
rapidesa en les respostes; 2

Més disponibilitat i flexibilitat 
d'espais; 19

Més disponibilitat i flexibilitat 
horària; 13

Més interrelació amb els 
equipaments del barri; 3

Més recursos materials de 
suport; 3

Més suport mpl en actes de 
sensibilització de les entitats 

8

Millors condicions de 
manteniment dels 

equipaments; 3

No concreta expectatives; 37

Oferiment del seu 
equipament a la ciutat; 1

Valoració negativa del servei; 
4

Valoració positiva del 
servei;12

Gràfic 52. Expectatives entitats no usuàries
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En tercer lloc el 7% (8 entitats) manifesten queixes en relació a la manca d’espais i/o 
equipaments. En concret fan referència a la possibilitat de comptar amb espais fixos per fer les 
seves activitats, reclamen més equipaments esportius, es queixen de la manca d’equipaments 
cívics i esportius al centre, sobretot per la gent gran, la qual cosa ho viuen com una manca de 
consideració envers altres barris més perifèrics, etc. També fan alguna aportació en el sentit que 
s’haurien d’optimitzar els recursos i locals existents, fent un estudi de tots els locals i espais de 
que es disposa  per intentar treure’n el màxim profit. 

 

Un 5% (6 entitats) manifesten manca de proximitat, de suport municipal i de compromís.  

Especialment hi ha una aportació al fet que després de participar activament en la redacció del 

Llibre Blanc o a la taula de programació de l’Auditori, totes “les iniciatives han quedat en paper 

mullat”. També reclamen més proximitat, més presència, més participació i més suport a les seves 

activitats. 

 

Un 3% (4 entitats) manifesten la manca de resposta a les seves peticions. En aquest apartat la 

seva queixa es centra en la demora de les respostes (poden fins tot no haver respostes o que 

trigar fins a anys a contestar), i en general, la manca de compliment dels compromisos. 

 

Com a observació final comentar que el pes de les queixes manifestades en aquest apartat no són 

massa significatives en el conjunt. 

 

Gràfic 53. Observacions realitzades per les entitats 

 
(O1 .L’entitat desitja fer alguna aportació, opinió i/o comentari addicional en la seva  

relació amb l’Ajuntament de Terrassa?) 

2 6 1
4

8

77

1
2

2 2
10

Major disponibilitat i flexibilitat horària

Manca de proximitat i suport municipal

Manca de receptivitat i/o accessibilitat dels tècnics
mpls
Manca de resposta a les nostres peticions

Manca d'espais adequats i/o equipaments

No concreta observacions

Que els centres cívics siguin més socials i menys
adminitratius
Queixes per cobrament taxes

Queixes sobre el manteniment dels equipaments

Valoració negativa del servei

Valoració positiva del servei
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5.3.    Enquestes realitzades als serveis municipals usuaris  

 
Finalment, també hem realitzat una enquesta als diferents serveis municipals que són usuaris 
habituals dels equipaments cívics. Al gràfic 54 podem veure quin són i quin ús en fan: 
 
 
                           Gràfic 54. Freqüència d´ús dels equipaments cívics. 

 
 

(U2.Podria dir-nos amb quina freqüència realitza les activitats?) 
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Hem fet una classificació en funció de la periodicitat del seu ús. Així, hem considerat un ús de 
caràcter periòdic aquell que supera la utilització de l´equipament cívic en més de 40 vegades any. 
Destaquen dins d´aquest grup els Serveis Socials i el propi  Servei d’Estructura Territorial, de qui 
depenen els equipaments cívics. 
 
Considerem un ús habitual aquell que té lloc més de 10 vegades a l´any. Dins d´aquest grup tenim 
el Servei de Polítiques Socials d’habitatge, el Servei de Joventut i Lleure, el Servei de Qualitat 
Democràtica, i el Servei de Ciutadania i Drets Civils. 
 
Finalment es recull  l´ús esporàdic o puntual, que consisteix en una freqüència de menys de 10 
vegades l´any, que el formarien la resta de serveis usuaris d´equipaments cívics que es mostren en 
el gràfic 54. 
 
En relació a l’enquesta, cal dir que només han contestat nou dels serveis usuaris. En concret, 
Estructura Territorial, Comerç, Esports, Qualitat Democràtica, Oficina Municipal d’Escolarització, 
Servei de Promoció Educativa, Servei d’Escoles bressol, Foment de Terrassa i Avaluació i gestió 
administrativa de l’àrea de Territori. 
 
Quant al tipus d´activitats que porten a terme els serveis en els equipaments cívics es reparteixen 
de forma bastant igual la realització de reunions de treball amb les entitats, les sessions 
formatives a les que assisteix el propi personal de l’Ajuntament, així com també sessions 
informatives (audiència públiques, etc..), per acabar amb la realització de tots els consells de 
districte, comissions d’impuls dels processos de dinamització, i altres comissions o plenaris, com 
per exemple la Xarxa d’entitats Terrassa Educa, la Xarxa local d’Escola Nova 21. 
 

 

 
 

(U1. Quin tipus d’activitats acostumen a realitzar als centres cívics?) 

Activitat 
ocupacional; 1

Activitats de 
divulgació, 

exposicions,...; 1

Plenaris, Consells, 
Comissions; 2

Reunions amb 
entitats; 3

Sessions 
formatives i 

informatives; 2

Gràfic  55 . Activitats serveis municipals
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En termes generals, quant a la valoració general que fan els  serveis és positiva. A continuació fem 
un petit apunt d’algunes respostes : 
 

Disponibilitat d’espais 

En relació a la disponibilitat d´espais, 8 dels 9  serveis enquestats  afirmen que acostumen a trobar 
disponibilitat d’espais en els equipaments cívics, per tant, són espais que habitualment estan a 
disposició dels serveis municipals que ho demanin. 
 

Disponibilitat horària 

La totalitat dels serveis enquestats afirma que hi ha disponibilitat horària que s’ajusta a les seves 
necessitats. En el cas que no hi hagués, la pròpia gestió dels serveis deriva les peticions a altres 
equipaments, de manera que sempre es dona sortida a les necessitats dels serveis. 
 

Coneixement del Pla d’Equipaments 

El 55,5 % dels serveis enquestats, és a dir, 5 dels 9 serveis municipals usuaris que ens han 
contestat, manifesta que coneix el Pla d’Equipaments Cívics de la ciutat. 
 

Coneixement de les activitats i serveis 

Per altra banda, i a grans trets, el 33.3% coneix les activitats i els serveis que ofereixen els centres 
cívics. La resta de serveis enquestats ho coneix poc o no ho coneix. 
 

Grau de satisfacció dels equipaments cívics 

 

           Taula 19. Grau de satisfacció dels equipaments cívics. 

Respostes Total % vàlid 
    8   6 66.6% 
    7   1 11.1% 
    9   1 11.1% 
    6   1 11.1% 
Total general   9          100.0% 

 

De la taula 19, resulta que dels 9 serveis municipals enquestats, 6 mostren la puntuació més alta, 
 amb un 8, en una escala del 0 al 10. 
 

Aportacions, opinions/ comentaris 

Per últim, el qüestionari finalitza amb la possibilitat de manifestar alguna aportació, 

opinió/comentari,  respecte a l´ús dels equipaments cívics de la ciutat.  
 
 
En aquest punt caldria recordar que les aportacions són en forma de queixa, que agrupem en les 
següents famílies: 
 

• Necessitats de millores  a nivell informàtic ( de programari i xarxa), de les pròpies instal·lacions 
de l´equipament ( falta de clima adequat), de manca de personal etc... 
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• Invasió d´espais: la presència de serveis municipals redueix la disponibilitat d´espais als 
equipaments cívics. 
 

 A continuació es relacionen les set aportacions, dels 9 serveis que han contestat,  entre cometes 
per ser transcripcions textuals, del que es va respondre als respectius qüestionaris  que analitzem. 
 
� “Caldria actualitzar les instal·lacions i elements com aire condicionat, portàtils o megafonia. 

Alguna sala hauria de permetre flexibilitzar l´espai, utilitzar de manera que amb panells o similars 

es pugui ampliar o reduir per millorar el confort i imatge de la reunió” 

 

� "Falta connexió d´internet fiable. Falta de suport en el muntatge de les activitats. En ocasions els 

tècnics han de preparar la sala quan hi ha activitats que són d´àmbit general de l´Ajuntament.

Problemes de soroll quan es fan activitats en sales colindants. Problemes de climatització.....” 

 

� "Millorar les connexions al wifi i poder disposar d´equipament informàtic (portàtil) amb 

programari més actualitzat que permeti treballar amb la documentació sense problemes. A 

vegades ha estat dificultós poder posar a punt l´espai ja que ens els hem d´arreglar nosaltres i no 

sempre tenim la disponibilitat de personal per a fer-ho." 

 

� “De vegades ens fa patir una mica la wifi i la connexió a Internet. I val a dir que la utilització 

d´aquests espais ens requereix una inversió de temps ja que cal muntar les sales i desmuntar- les i 

de vegades també muntar el canó i preparar logística que en d´altres espais ja tens muntats. i no 

sempre disposem de recursos humans per poder- ho fer.” 

 

� “La temperatura de les aules, sobretot a l´estiu que fa molta calor.” 

 

� “Material informàtic de suport.... no podem garantir q  això funcioni.” 

 

� “L'ocupació dels equipaments per part dels serveis municipals condiciona l'activitat i la 

disponibilitat per part de les entitats en els equipaments” 
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VI. Entrevistes realitzades 

 

 
Una altra de les fonts d´informació utilitzades, de caràcter qualitatiu, ha sigut la realització 

d’entrevistes amb tots els responsables dels equipaments, amb totes les coordinadores de 

districte, i amb la responsable del programa de cultura a prop que es realitza en els districtes, 

per tal d’incorporar el seu punt de vista, en tant que directes o indirectes i usuaris de 

l’equipament i de les activitats que realitzen les entitats de cada districte. 

 

 

 

6.1  Resultat de les entrevistes  
 

Del conjunt d´entrevistes realitzades es poden extreure les següents conclusions, classificades 

per àmbits : 

 

Realització d’activitats 

 

La majoria de persones entrevistades constata que s’haurien de tornar a fer tallers, cursos, 

activitats diverses, com s’havia fet abans, així s’ampliaria la tipologia i perfil de les persones que 

van als equipaments. 

 

L’any 2011 (fa 7 anys) va ser l’últim que l’Ajuntament va organitzar i realitzar  Programes de 

Tallers i  Programes Comunitaris en els centres cívics, tot i que encara avui dia hi ha gent que 

pregunta per aquestes activitats. L’impacte i el ressò, per tant, va ser important, ja que els  

centres cívics eren generadors d’activitats i de dinàmiques diverses. 

 

Per altra banda, com que a l’actualitat qui fa les activitats són les entitats, això està comportant 

l’aparició de “picaresques” constants... Sovint es creen “associacions” amb la única finalitat de 

poder fer activitats i no pagar..  quan en realitat són persones a títol individual que a més estan 

cobrant quantitats, en alguns casos considerables, de diners als usuaris. No hi ha control fiscal 

d’aquestes activitats amb cost pels usuaris i/o sobre la contractació de monitors o professors 

que imparteixen les activitats. 

 

 

Usuaris 

 

Es constata que els centres cívics són de projecció territorial àmplia, per tant no només hi van les 

entitats i ciutadania del barri on està ubicat, sinó de tot el districte, encara que en menor 

mesura. Els centres que més es queixen en aquest sentit són el CC Alcalde Morera i el CC Avel·lí 

Estrenjer, on assisteix més gent del propi barri, per la falta de visibilitat –segons ells- del propi 

equipament. 
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Les entitats juvenils (lleure) i les esportives, no són usuàries dels equipaments cívics perquè 

acostumen a tenir els seus propis espais, i en conseqüència el col·lectiu de joves no hi és present. 

 

En canvi el col·lectiu d’usuaris majoritaris és el de gent gran, associacions de veïns, i agrupacions 

de dones. 

 

 

 

Serveis municipals de referència 

 

Es detecta una problemàtica en relació a la responsabilitat dels diferents serveis municipals 

referents de les entitats que fan activitats. Moltes d’elles desconeixen quin és el seu servei de 

referència, i molts serveis tampoc fan seguiment ni són proactius respectes a les seves entitats. 

 

 

 

Entitats i ciutadania 

 

La majoria d’entitats busca treballar pels seus propis objectius, en canvi molts ciutadans 

busquen poder fer xarxa. 

 

I les entitats de nova creació, especialment, costa molt que facin activitat en el centre. 

 

 

Espais ocupats per serveis municipals 

 

Una altra problemàtica que posen de manifest és el fet que estan envaïts pels serveis municipals, 

(oficines d´atenció ciutadana i sobretot oficines de serveis socials).  En aquest sentit, el primer 

que sorprèn quan un ciutadà s´acosta a un centre cívic és precisament el  fet que comparteixen 

espai físic, fins al punt que en ocasions es difumina, es fa difícil distingir, a les respectives sales 

d´espera, qui acudeix a on i per quin motiu, és a dir, si aquell ciutadà ha vingut a fer qualsevol 

gestió a una oficina de l´OAC o ho ha fet  una demanda de serveis socials. Tot això amb la 

incomoditat que genera  en ocasions la falta d´espai físic, traduïda alhora, en una manca 

d´intimitat per exposar la seva situació personal. 

Per tot això  consideren que els serveis socials haurien de marxar dels centres cívics i ubicar-se 

en altres equipaments administratius. 
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Informació activitats 

 

La informació de les activitats a través de les xarxes socials és mínima. Bàsicament funcionen per 

fotocòpies, petits tríptics que elaboren ells mateixos, o informació penjada als panells dels 

equipaments;   però tothom manifesta que la informació majoritària de les activitats, 

generalment, els hi arriba de “boca a orella” o per la pròpia entitat que ho organitza. 

 

 

Interacció entre serveis 

 

A vegades es produeix una interacció interessant entre els serveis socials i el centre cívic, en el 

sentit que els propis serveis socials propicien la derivació de la ciutadania cap  a les activitats del 

centre cívic, la qual cosa ajuda a integrar-los en l’àmbit social. 

 

Hi ha mancances importants de coordinació amb els serveis municipals que sí utilitzen els 

equipaments, com per exemple, el servei de cultura.  

 

OAC 

 

La majoria confirmen que les oficines d’atenció ciutadana dels equipaments cívics són 

bàsicament oficines “recaptadores”. 

 

Equipament 

 

En alguns casos, la ubicació de les sales d’espera i la recepció dels serveis socials i de les OACS, 

pot estar barrejada o junta, la qual cosa provoca disfuncions, i a més a més els usuaris de serveis 

socials en alguns casos no tenen cap tipus d’intimitat . 

 

En alguns equipaments manifesten la necessitat de reformes importants, sobre tot en l’espai 

d’entrada (com per exemple el CC M.A. Capmany), i la mala distribució de sales (D4), en d’altres 

problemes importants d’aïllament  (D3 i D6). 

 

 

Perfil  / Model 

 

El perfil i les dinàmiques dels responsables dels equipaments no s’obre molt a nivell territorial, ja 

que miren més “endins” que “enfora”. Els centres cívics haurien de tenir una “vocació” més de 

conjunt, de ciutat,... 

 

També hauríem de reflexionar sobre el “Model de funcionament en xarxa” (especialitzada o no) 
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No hi ha criteris de priorització en l’ús dels espais i la realització de les activitats : és per estricte 

ordre d’arribada. 

 

Ens hauríem de preguntar què aporta el centre cívic a les entitats, que no puguin aconseguir per 

si mateixos.  En aquest cas seria interessant reflexionar sobre el model d’entitats que tenim. 

 

 

6.2.  Quadre resum entrevistes realitzades 
 

La relació del conjunt d´entrevistes realitzades ha estat la següent: 

 

 

 Taula 20. Relació persones entrevistades 

 

Data Persones entrevistades Equipament 

20/06/2018 
Agnès Petit ,Coordinadora districte 4 

Estel Riera, responsable equipament 

Centre    Cívic M. 

Aurèlia Capmany 

28/06/2018 

Lluïsa Pérez, Coordinadora districte 3 

Antonia Fernández, responsable equipament 

 

Francesc Cayuela, Coordinador districte 5 

Marcelino Garcia, responsable equipament 

 

Centre Cívic Alcalde 

Morera 

 

Centre Cívic Avel·lí 

Estrenjer 

04/07/2018 
Joan Jiménez, Coordinador districte 2 

Roser Ortega, responsable equipament 

Centre Cívic 

Montserrat Roig 

13/07/2018 
Andres Montoya, Coordinador districte 6 

Anna Andres, responsable equipament 

Centre Cívic President 

Macià 

18/12/2018 
Immaculada Vilchez 

Tècnica de Cultura a Districtes 
Casa Soler i Palet 

 Font. Elaboració pròpia. Planificació i Desplegament Territorial. Any 2018    
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VII. Pla d’Equipaments Cívics 2009-2018 

 

 
Fins aquí hem avaluat els equipaments en relació a les seves funcions, a la seva missió i als seus usos. 
També quant al grau de satisfacció dels seus usuaris i al grau d’expectatives tant d’usuaris com de no 
usuaris. 
 
En aquest apartat presentem un breu repàs de la situació dels equipaments cívics a Terrassa, fent una 
petita comparativa d’alguns dels aspectes que es van evidenciar en el Pla d’Equipaments Cívics 2009-
2018, per veure si s’han portat a terme al llarg d’aquests anys, i si les previsions de futur que 
s’apuntaven s’han acabat produint. 
 
Per acabar, fem un petit apunt a la situació actual i esmentem algunes previsions de futur que caldria 
tenir en compte. 
 
Funcions 

 
L’anàlisi de les funcions dels equipaments cívics, detallat àmpliament en el Projecte de Desplegament 
de l’estructura organitzativa municipal, detecta algunes problemàtiques importants, que cal incorporar 
en aquesta avaluació. Moltes d’elles coincideixen amb la diagnosi feta fa uns anys en relació a aquests 
equipaments. 
 
 De forma breu, podem destacar els següents aspectes : 
 
1.- Actualment, les funcions definides són genèriques i poc precises, ja que els úsos que s’han anat 
donant a aquests equipaments s’ha anat modificant al llarg d’aquests darrers deu anys. 
Fonamentalment, perquè uns equipaments que estaven pensats per ser un espai de dinamització per 
les entitats/associacions ciutadanes, s’han anat convertint en la seu d’alguns serveis municipals, que 
poc a poc, han anat invaïnt tot aquest espai. 
 
2.- Tot i la presència de diferents serveis i per tant diferents perfils d’usuaris, hi ha molt poca 
interrelació entre aquests col·lectius. Ni activitats ni espais compartits, sinó simplement cohabitació en 
un mateix espai. 
 
3.- Segueix havent una desconnexió entre el centre cívics, els casals cívic i els locals socials (de gestió 
directa i/o de gestió cedida)  i una escassa sinèrgia amb altres xarxes d’equipaments. 
 
Usuaris 

 
L’anàlisi des del punt de vista de les persones usuàries i les entitats usuàries i no usuàries s’ha 
desenvolupat àmpliament a l’apartat V d’aquest projecte, tot i que podem extreure dues grans 
conclusions : 
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1. En general, el grau de satisfacció de les persones usuàries és molt alt. 
 

2. No hi ha trasvassament ni interrelació d’usuaris entre serveis. 
 
 

Evolució poblacional 

 

El POUM ja establia un creixement demogràfic amb moltes incerteses. Malgrat que les previsions 
apuntaven a un creixement important, l’escenari de crisi podia moderar-lo sensiblement. 
 
La realitat, no obstant, ha sigut clara.  L’evolució de la població des del 2006 fins al 2018 ha sigut 
constant, passant de tenir 201.442 habitants l’any 2006, a tenir-ne 218.834 l’any 2018. 
 
També és important veure com aquest creixement ha tingut un impacte diferent en els districtes. Cal 
recordar que el POUM preveia que els districtes que creixerien més serien el 4 i el 5, quan en canvi els 
districtes que han crescut més han sigut el districte 1, el  3 i el 5. 
 

       Taula 21. Evolució poblacional 2006- 2018 

 2006 2010 2014       2018 Dif. 2006-18 % 2006-2018 

Districte 1 32.592 34.323 35.277    35.898  3.306 + 1’10% 

Districte 2 19.416 21.110 21.745    22.185      2.769 + 1’14% 

Districte 3 30.758 33.046 33.141    33.851* 3.093 + 1’10% 

Districte 4 36.705 38.718 39.250    39.736  3.031 + 1’08% 

Districte 5 42.817 44.958 45.449    45.971  3.155 + 1’07% 

Districte 6 39.154 40.974 40.844    41.193  2.038 + 1’05% 

Terrassa 201.442 213.129 215.706  218.834 17.392 + 1’09% 
       Font. Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Anuari Estadístic de l’Ajuntament de Terrassa. 
 

*Les dades corresponents al D3 són la suma (a finals del 2018) de dos districtes : el districte 3, amb 25.176 habitants, i el 

districte 7, amb 8.675 habitants)  

 

Pel que fa  a la projecció poblacional fins al 2026, ens trobem amb les següents dades : 
 

 
 

 Evolució de la població de Terrassa
Nombre d'habitants. Horitzó 2026: 2017-2026

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Homes 108.711 109.558 110.596 111.775 113.065 114.461 115.939 117.505 119.159 120.897
Dones 111.496 112.301 113.266 114.352 115.531 116.806 118.160 119.595 121.117 122.719

Total 220.207 221.859 223.863 226.127 228.596 231.267 234. 099 237.099 240.276 243.616

∆ % 0,75 0,90 1,01 1,09 1,17 1,22 1,28 1,34 1,39

Font: elaboració pròpia a partir de les dades comarcals del Vallès Occidental de l'Idescat (2013-2025).

Taula 22. Evolució de la població de Terrassa 

Nombre d’habitants. Horitzó 2026: 2017-2026 

Font: elaboració del Servei d’Estudis i Observatori de la ciutat, a partir de les dades comarcals del Vallès Occidental de 

l’Idescat (2013-2025) 
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De l’anterior gràfic cal constatar que partim d’unes dades del 2017 i 2018 que no s’ajusten a la realitat.  
Això és degut a que el càlcul de la població projectada de Terrassa s’ha elaborat mitjançant el mètode 
dels components demogràfics projectats (naixements, defuncions, immigració i emigració) que 
proporciona l’Idescat i que fa referència a les dades de la comarca del Vallès Occidental (base 2013). 
Aquests components consten de 3 escenaris possibles d’evolució de la població: baix, mitjà i alt. 
L’horitzó màxim disponible és fins l’any 2026. 
 

 
Veiem, doncs, que el percentatge d’augment previst és d’un 1’39%, fins arribar als 243.616 habitants, 
la qual cosa aproparia a Terrassa a ser un municipi de gran població, i suposaria que la seva regulació 
tindria  un règim especial, amb una estructura política diferent. En aquest tipus de poblacions s’imposa 
amb caràcter obligatori la desconcentració en districtes, i la creació d’òrgans de gestió 
desconcentrada, sota la presidència d’un regidor que asseguri la unitat de govern.  Aquest fet tindria, 
per tant, un impacte important en el redisseny dels equipaments, no només cívics, de la ciutat. 
 
          Gràfic 53. Evolució de la població de Terrassa. 

 
 

 

 

Ràtio poblacional / Equipaments cívics a Terrassa per districtes. 2018 

 

Taula 23. Ràtio població/Equipament cívic (EC) 

 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 

Centres cívics i 

casals cívics de 

titularitat 

municipal 

1 EC cada  
11.966 hab. 
 
0.84 EC per 
10.000 hab. 

1 EC cada  
11.092 hab. 
 
0.90 EC per 
10.000 hab. 

1 EC cada 
5.035 hab. 
 
1.99 EC per 
10.000 hab.  

1 EC cada 
13.245 hab. 
 
0.76 EC per 
10.000 hab. 

1 EC cada 
15.324 hab. 
 
0.65  EC per 
10.000 hab. 

1 EC cada 
20.596  hab. 
 
0.49 EC per  
10.000 hab. 

1 EC cada 
4.337 hab. 
 
2’31 EC per 
10000 hab. 

Font. Elaboració pròpia. Planificació i Desplegament Territorial. Any 2018 
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A.L: Centre activitats logístiques

A.T: Allotjaments tutelats

E.1: Universitari

E.2: Educatius 
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Districte 1

E.3: Esportius E.7: Culturals

E.4: Sanitaris E.8: Ambien

E.5: Serveis socials E.9:Administratius

E.6: Cívics E.10: Altres
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E.13: Equipaments en el subsòl d'espais públics    
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Districte 1 
 
 

Diagnosi  PEC  2009-2018 

 

• Disposa d´una presència significativa d´equipaments culturals ,educatius i  sanitaris, a nivell de ciutat , tot i no 
comptar amb un centre cívic pròpiament dit. 
 

Previsió PEC 2009-2018 
 

• Les funcions que desenvolupen els equipaments cívics es poden realitzar en d´altres espais, per aquest motiu 
no es considera una necessitat dotar aquest districte de nous equipaments cívics. 

 

• Si que s´apunta la necessitat de disposar  d´un espai polivalent per a les entitats. 
 

Situació actual. Any 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El districte 1 disposa de 100 unitats espais reservats per a equipaments, dels  quals el 96% estan construïts, i 
el 4% sense construir (marcat en verd al plànol anterior -veure plànol complert a l’annex) 

 
• El 5 de febrer de 2011 es va inaugurar un nou equipament cívic al districte 1 : el Casal Cívic Vapor Gran.  Tot i 

que va passar  a ser de gestió cedida, s´ha estat utilitzant una de les sales perquè aquelles entitats que ho 
demanessin poguessin  fer actes. A l’actualitat, és troba tancat temporalment, tot i que s’obrirà en breu. Es 
tracta d´un equipament on cal instal·lar la climatització i fer algunes tasques de manteniment.   

Previsió de futur 

• El Casal del Vapor Gran passarà a ser de gestió directa i es vol ubicar l’oficina del districte, però la sala 
polivalent seguirà sent d’ús per les entitats que ho demanin. 
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E.8: Ambientals 
E.9:Administratius
E.10: Altres 

Àrea de Serveis Generals i Govern Obert
 
 

                                                                                                                           

Districte 2 

E.11: Cementiris

 E.12: Parc Territorial de la Grípia i la Betzuca
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E.12: Parc Territorial de la Grípia i la Betzuca 
E.13: Equipaments en el subsòl d'espais públics 
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Districte 2 
 

 

 

 

 

Diagnosi  PEC  2009-2018 

• Distribució territorial desigual dels equipaments cívics . 

• Barri de Can Anglada es situa el Centre Cívic i Local Social. 

• El Centre Cívic Montserrat Roig requereix una ampliació,  per integrar  els serveis ubicats al mòdul 
prefabricat situat al pati ext..  

• Barri de Torre-sana és de gran extensió però  presenta una insuficiència d´equipaments cívics. 

• Districte que presenta una ràtio d´equipaments per habitants més minsa. 

• Alta densitat d´equipaments  esportius i educatius, però no de culturals. 
 

Previsió 2009-2018 

• Dotar de cobertura als buits existents al mapa i zones de creixement futures( B. Torre-sana) .  

• Manquen Casals cívics  i Locals socials al districte. 
 

Situació actual. Any 2018 

                 
 

• El districte 2 disposa de 64 unitats reservades a equipaments, de les quals 43 (el 67’10%) està construït, 
i 21 (el 32’81%) sense construir (marcat en verd al plànol-veure plànol complert a l’annex) 

• Barri de Torre-Sana , insuficiència d´equipaments donat que ha crescut el barri, amb 3.758 hab. el 2009, 
i 6.288 hab. e   2018.  

• Respecte als buits existents , el 2012 es va crear el casal cívic MTV Montserrat, Torre-sana, Vilardell 
equilibrant les necessitats per raó d’ubicació. 

• El Local del carrer Jacint Elies 57 es va tancar definitivament el 29/3/19. 

• Les oficines d’esponjament de Ca N’Anglada s’han traslladat al CC Montserrat Roig. 

Previsió de futur 

• El Casal Cívic MTV és un equipament amb necessitats d´ampliació. Les activitats ordinàries del Casal, 

han de conviure amb les de l´Esplai Tremola, i la problemàtica generada és constant. Per això es va 

plantejar la construcció d’uns locals adequats per poder albergar les activitats que es realitzen amb 

infants, joves i famílies del Districte 2. Inicialment es va pensar en una construcció realitzada amb 

contenidors de vaixell reciclats, però finalment, s’ha presentat una proposta d’amplicació del propi 

casal que està en estudi. 
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Districte 

 

E.7: Culturals

E.8: Ambientals
 E.9:Administratius

E.10: Altres
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Districte 3 

E.7: Culturals E.11: Cementiris

E.8: Ambientals E.12: Parc Territorial 
E.9:Administratius E.13: Equipaments en el subsòl d'espais públics
E.10: Altres  
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de la Grípia i la Betzuca 
E.13: Equipaments en el subsòl d'espais públics 
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Districte 3 
 

Diagnosi  PEC  2009-2018 
 

• A les zones sud i est hi ha una sobreoferta d’equipaments, però la resta del territori presenta mancances. 
 

Previsió 2009-2018 
 

• Caldria realitzar una planificació que reorganitzi i racionalitzi els equipaments cívics actuals. 
 

Situació actual. Any 2018 

                                

 
 

• El districte 3 disposa de 59 unitats reservades a equipaments, de les quals 42 (el 71’19%) està construït, i 17 (el 
28’81%) sense construir (marcat en verd al plànol-veure plànol complert a l’annex) 
 

• El districte 3 s’ha dividit en dos districtes : el D3 i e D7. 
 

• Necessitats detectades: el Casal de Les Fonts  necessitaria una ampliació, pel gran volum d’activitats i  la gran 
demanda que presenta. 
 

• El CC Alcalde Morera és un equipament amb mancances estructurals importants  i amb necessitat de 
reforma. Serveis socials s´ha ampliat a nivell intern, però no amb volums exteriors. 
 

Previsió de futur. Any 2018 
 

• Previsió de creació del futur equipament La Saifa-Keller. Ja s´ha obert un procés participatiu i s’ha fet un 
estudi que s’ha presentat a les entitats. 
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Districte 4
 

E.7: Culturals

E.8: Ambientals
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E.10: Altres
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E.12: Parc Territorial de la Grípia i la Betzuca 
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Districte 4 
 

Diagnosi  PEC  2009-2018 
 

• Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany està ubicat  no en el barri més poblat sinó en una situació de més  
centralitat en el districte. 
 

• Presenta una oferta d´equipaments cívics  suficient amb 2 problemes: disposa  de 3 locals socials que es 
compten com equipaments cívics , i és un districte amb població creixent d’acord amb les previsions del 
POUM, per tant la xarxa d’equipaments serà insuficient. 

 

Previsió 2009-2018 
 

• Cal adaptar les demandes de les associacions i dels ciutadans en matèria d´equipaments cívics que 
s´adapti a les seves necessitats futures condicionades al creixement futur del districte. 
 

Situació actual – què s’ha fet en aquest període 

                                   
 

• El districte 4 disposa de 68 unitats reservades a equipaments, de les quals 50 (el 73’53%) està construït, i 
18 (el 26’47%) sense construir (marcat en verd al plànol-veure plànol complert a l’annex) 
 

• L’1 de febrer de 2013 es va inaugurar un nou equipament al districte 4 : el casal cívic de Ca N’Aurell. 
 

• Ell CC M.A.Capmany és un equipament amb mancances estructurals importants. Presenta una 
distribució interna molt complicada dificultant el seu ús. Caldria replantejar-se tant a nivell intern com 
externa la mateixa.  S’han fet redistribucions  internes i s’han passat les sales d’espera de serveis socials i 
atenció ciutadana a la sala d’actes. 
 

Previsió de futur 

• S’ha construït un nou equipament a la Maurina.  
 

• Existeix una proposta perquè el Local del  Roc Blanc (al c/Palet i Barca, ara de lloguer)  passi a ser un 
Casal Cívic. La proposta ja s’ha presentat a les associacions de veïns i entitats. 
 

 

 

 



 

 
 

Projecte d’Avaluació dels Equipaments Cívics
Servei de Planificació i Desplegament Territo

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.L: Centre activitats logístiques
A.T: Allotjaments tutelats
E.1: Universitari
E.2: Educatius

             

 

 

Projecte d’Avaluació dels Equipaments Cívics
Servei de Planificació i Desplegament Territo

 

A.L: Centre activitats logístiques
A.T: Allotjaments tutelats 
E.1: Universitari 
E.2: Educatius 

 

Projecte d’Avaluació dels Equipaments Cívics
Servei de Planificació i Desplegament Territo

A.L: Centre activitats logístiques E.3: Esportius
E.4: Sanitaris
E.5: Serveis socials
E.6: Cívics

Projecte d’Avaluació dels Equipaments Cívics          
Servei de Planificació i Desplegament Territorial                                                                                                                           

E.3: Esportius 
E.4: Sanitaris 
E.5: Serveis socials 
E.6: Cívics 

 
                                                                                                                           

 
 

Districte 5

E.7: Culturals 
E.8: Ambientals
E.9:Administratius
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Districte 5 

 
E.11: Cementiris

E.8: Ambientals E.12: Parc Territorial de la Grípia i la Betzuca
E.9:Administratius E.13: Equipaments en el subsòl d'espais públics
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E.12: Parc Territorial de la Grípia i la Betzuca 
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Districte 5 
 

Diagnosi  PEC  2009-2018 

• Situació suficient en quan a equipament cívics, que tenen com a referent el CC Avel·lí Estranger i compten 
alhora amb casals de barri i nombrosos locals de barri. 

• Districte més poblat de Terrassa durant la vigència del PEC i avui també. 
 

Previsió 2009-2018 

• Davant el futur creixement del districte, cal  pensar en una reserva de sòl per equipaments cívics i cobrir les 
demandes socials. 

Situació actual – què s’ha fet en aquest període 

 

                                               
 

• El districte 5 disposa de 69 unitats reservades a equipaments, de les quals 45 (el 65’22%) està construït, i 24 (el 
34’78%) sense construir (marcat en verd al plànol-veure plànol complert a l’annex) 

• Segueix sent el districte més poblat de Terrassa , el 2009 comptava amb  44.867 habitants i el 2018 amb 
45.971, però no hi ha hagut increment d´equipament cívic, al temps que creixia la població del districte. 

• El CC Avel·lí Estrenjer és un equipament amb necessitat d´ampliació. Ja es va fer una fa 6-7 anys, els metres 
guanyats van assolir-se  per serveis socials Problemes al compartir espais físics,  amb serveis socials i amb la 
presència de la fundació AVAN, que ocupa aquesta última  tota la planta primera de l´equipament. Serveis 
socials si bé va ampliar  el seu volum extern fa  8 anys, resulta avui en dia insuficient. Aquest augment en m2. 

• Casal de Can Gonteres : està massa allunyat i no el fa servir ningú. Només l’AV Can Gonteres. 

• El Casal Cívic Can Boada és un equipament que cal repensar el tipus de gestió. Avui és de gestió directa, però 
no es cedeix cap sala, donat que totes estan ocupades per l´ AAVV Grupos Gibraltar –Plaça de Lluís Companys i 
de Can Boada del Pi. 

Previsió de futur 

• S’ha demanat previsió d’ampliació del Casal de Can Boada. 

• El casal cívic de Can Gonteres és un equipament amb molt poca activitat i caldria replantejar-se el seu futur 
com a tal. 

• Necessitat de resoldre les mancances del CC Avel·lí Estrenjer però no hi ha previsió de nou equipament cívic 
al districte. 
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A.L: Centre activitats logístiques
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E.7: Culturals

E.8: Ambientals
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Districte 6 

 
E.7: Culturals E.11: Cementiris

: Ambientals E.12: Parc Territorial de la Grípia i la Betzuca

E.9:Administratius E.13: Equipaments en el subsòl d'espais públics
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Districte 6 

Diagnosi PEC 2009-2018 

• Presenta una distribució espacial dels equipaments cívics que abasta les àrees dels diferents barris. 

• Distribució òptima en relació als equipaments cívics. 

• Districte  que es preveu que experimentarà , poc creixement sociodemogràfic en un futur. 
 

Previsió 2009-2018 

• Dotar al barri de Can Tusell d un casal cívic capaç d´acollir demandes presents i futures. 

• Cal implementar polítiques de coordinació amb equipaments cívics d´altres titularitats o xarxes. Com per 
exemple és el cas del Casal Cívic de Sant Llorenç de titularitat de la Generalitat de Catalunya o del Casal 
Cívic de les Arenes, propietat de l´AAVV del mateix barri. 
 

Situació actual – què s’ha fet en aquest període 

 

                                                        
 

• El districte 6 disposa de 60 unitats reservades a equipaments, de les quals 53 (el 88’33%) està construït, i 
7 (el 11’67%) sense construir (marcat en verd al plànol-veure plànol complert a l’annex) 

• El CC President Macià és un equipament amb molt poc volum d´activitats, tot i que té espai suficient i 
disposa alhora de recursos materials i personals. Caldria replantejar-se, en termes d´eficiència i eficàcia 
aquest baix ús. La franja horària de matins es presenta habitualment molt buida i es podrien  omplir millor 
aquests períodes. 

• El 13 de febrer de 2010, es va inaugurar el Casal Cívic de Can Tusell donant resposta a les demandes 
existents. És tracta d´un equipament amb espai suficient que acull  l´esplai La fàbrica i compta amb un 
punt OMNIA de la Generalitat de Catalunya que fa formació durant tot l´any. Els dos principals usos que 
ofereix, social i l´esplai, conviuen d´una manera harmònica. 

Previsió de futur 

• S’ha presentat un projecte de ciutat que marcarà el desenvolupament del futur Parc de la República i 
que permetrà connectar la Rbl.Francesc Macià amb l’Av.Bejar. Aquest espai reunirà equipaments de 
diferents tipologies. 
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A.L: Centre activ

A.T: Allotjaments tutelats

E.1: Universitari

E.2: Educatius
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A.L: Centre activitats logístiques

A.T: Allotjaments tutelats

E.1: Universitari 

E.2: Educatius 
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itats logístiques E.3: Esportius

A.T: Allotjaments tutelats E.4: Sanitaris

E.5: Serveis socials

E.6: Cívics
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E.12: Parc Territorial de la Grípia i la Betzuca 
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DISTRICTE 7 

 

Diagnosi  PEC  2009-2018 

El districte 7 no existia en el moment d’elaboració del PEC 2009-2018 

Previsió 2009-2018 

 

Situació actual – què s’ha fet en aquest període 

                                  

                                  
 

• El districte 7 disposa de 24 unitats reservades a equipaments, de les quals18 (el 75%) està construït, i 6 
(el 25%) sense construir (marcat en verd al plànol-veure plànol complert a l’annex) 
 

Previsió de futur 

 
Ampliació del casal de Can Parellada i transformació en centre cívic : S’han fet diferents contactes amb 

agents del territori. Al mes de desembre de 2018 es va realitzar la presentació  a la ciutadania del barri, 

tant dels resultats com del disseny sorgit del procés participatiu amb les entitats. Es van recollir 

aportacions dels assistents i es va acordar que amb tot el recollit fins aleshores s’encarregaria el projecte 

executiu de l’obra d’ampliació. 
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VIII. Bibliografia 

 
 

8.1. Normativa consultada 

 
• Llei 7/1985, de 2 d’abril  reguladora de les bases de règim local. 

En concret l’article 5 que reconeix a les Entitats  Locals la  plena capacitat jurídica per adquirir i 

posseir  tota classe de béns, així com exercitar les accions previstes a les lleis. També els articles 79 

i següents que es refereixen  al patrimoni de les Entitats Locals, com a conjunt de béns i drets i 

accions que li pertanyin, on s’inclouen els centres cívics. 

 

• Real Decret 1372 / 1986, de 13 de juny , Reglament de Béns de les Entitats Locals. 

L’article 9 i següents estableixen de nou el reconeixement de la plena capacitat jurídica de les 

Entitats Locals per l’adquisició i la possessió de béns, d’acord amb l´esmentada Llei 7/ 1985, de 2 

d’ abril.    

  

• Reglament d’ús dels equipaments cívics municipals de l’ Ajuntament de Terrassa aprovat 

definitivament per resolució de data de 30 de maig de 2011. 

Es regula la naturalesa, l’objecte i l’àmbit dels equipaments, així com la seva gestió i organització, i 

les condicions d’ús del conjunt dels equipaments cívics municipals de la ciutat de Terrassa. 

 

• Pla d’equipaments Cívics de Terrassa 2009-2018. 

Entre altres coses, estableix la missió, funció, àmbits i tipus d’equipaments cívics a la ciutat de 

Terrassa, i alhora regula els diferents models de gestió i funcionament d’aquests. 

 

• Reglament municipal de participació ciutadana, aprovat definitivament pel Ple de L 

Ajuntament de Terrassa, en sessió de 21 de juliol de 2016. 

Desenvolupa l’organització i les funcions dels consells municipals de districte, que tindran la  seva 

seu als centres cívics, donant resposta a les seves funcions com a òrgans de participació ciutadana. 

 

• Ordenança Fiscal num 3.19 de l’ Ajuntament de Terrassa, de 21 de desembre de 2016. 

Regula la taxa per a la utilització d’espais d’equipaments i edificis municipals . A l mateix temps 

estableix les diferents tarifes que prenen en consideració la dimensió dels espais  on es celebrin 

els diferents actes dins l’horari habitual de funcionament, als equipaments cívics, per la seva 

concreció. 

 

8.2. Altres fonts d’informació 
 

• Pla d´Equipaments de 1993. 

• Pla d´Equipaments Cívics de   Terrassa  2009-2018. 

• Informe de Població de Terrassa . Unitat d´estadística Ajuntament de Terrassa 2009. 

• Indicadors bàsics de ciutat per districtes 2018. Realitzat pel Servei d’Estudis i 

Observatori de Ciutat. 
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IX. Annexos  

 

 

 

 

1. Qüestionari ciutadania 

 

2. Qüestionari entitats usuàries 

 

3. Qüestionari entitats no usuàries 

 

4. Qüestionari serveis municipals usuaris  
 

5. Matriu contingut entrevistes realitzades 

 

6. Estat del sistema d’equipaments. Comparativa POUM 2003- 2018 

 

7. Estat del sistema d’equipaments Districte 1. Setembre 2018 

 

8. Estat del sistema d’equipaments Districte 2. Setembre 2018 

 

9. Estat del sistema d’equipaments Districte 3. Setembre 2018 

 

10. Estat del sistema d’equipaments Districte 4. Setembre 2018 

 

11. Estat del sistema d’equipaments Districte 5. Setembre 2018 

 

12. Estat del sistema d’equipaments Districte 6. Setembre 2018 

 

13. Estat del sistema d’equipaments Districte 7. Setembre 2018 

 

 

 

 

 


