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Introducció 

L’Agenda 2030 de l’FCF es composa de 8 ODS i 50 fites. Pel seu seguiment hem definit una 

sèrie d’indicadors que hem pogut mesurar a través de les dades estadístiques disponibles 

en l’actualitat. En determinades ocasions s’han utilitzat els valors absoluts com element de 

mesura.  

En aquests moments hem recollit dades i hem elaborat indicadors sobre aquells aspectes 

en que existeix un seguiment de les dades absolutes anualment.  

El sector i la federació en particular no ha tingut l’hàbit de construir indicadors, ens hem 

mogut sempre en valors absoluts i la seva evolució en el temps.  

Hem seleccionat uns indicadors per les diferents fites dels ODS rellevants. En el moment 

que establim les accions per cada fita els ampliarem d’acord amb aquestes que seran 

comunament acceptats pel sector i podran posteriorment ser comparats amb altres 

entitats. 

Els indicadors que podem utilitzar son d’impacte (% sobre la població objectiu), de resultats 

(cost,...) i d’activitat (serveis/productes/...). És a dir, prenent per exemple la recollida 

selectiva de residus en els camps de futbol, serien respectivament, el % de Clubs que fan 

recollida selectiva a Catalunya, el cost per Tm de residus i el % de recollida selectiva de 

residus. 

Per altra banda, els indicadors utilitzats els quantifiquem en: valor absolut (per la seva 

dimensió), en Euros, en % de dades variables, com diferencial de creixement, o 

decreixement, cost unitari, preu unitari o índex de productivitat). 

Pels indicadors seleccionats hem recollit la última dada disponible i hem establert l’objectiu 

pel 2030. 

El futur mapa d’indicadors de l’Agenda 2030 que elaborarem contemplarà els actuals 

indicadors de partida més els derivats de les accions que definirem per fita i ODS, els de les 

actuals campanyes i els de desenvolupament sostenible dels Clubs. 
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Selecció d’indicadors de sortida i objectius municipals pel 2030 
Fita Indicador Real 2019 – 2020 Objectiu 2030 Comentaris 

3.1. 
3.3. 
3.3. 
3.4. 

% creixement llicencies  
% lesions/ federats/des 
% operacions federats/des 
Π Actuacions en salut i seg. 

1,7 
14,5 
0,95 
? 

20% 
11% 
0,7% 
? 

Al voltant del 3% creixement els últims 6 anys 
Reduir 25% 
Reduir 25% 
? 

4.1. 
4.1. 

Nº cursos formació 
Nº participants cursos 

92 
2.388 

180 
4.800 

Doblar 
Doblar  

5.1. 
5.2. 
5.2. 
5.3. 

% federades/ total federats 
Nº dones directives 
% dones en comitès  
% empleades 

7,3 
1 
? 
? 

12 
3 
? 
? 

Doblar en nº actual 

8.1. 
8.1. 
8.2. 
8.2. 

% creixement fons propis 
% ingressos aliens a quotes / total ing. 
% creixement inversió en Clubs 
Mill. € subvenció a Clubs 

20,7 
79% 
15 
1,98 

100 
 
100 
4 

 

9.3. 
9.4. 
9.6. 

Hores intranet any/ Club 
Noves eines digitals 
% dels G.I. amb mobilitat sostenible 

371,0 
? 
40 

 
 
60 

 

12.2. 
12.2. 
12.4. 

% recollida selectiva oficines 
Diferencial consum aigua oficial 
Diferencial consum energia oficial 

   

16.3. Nº de exp. etc i esportius 
Nº UcV 
Nº XS 
Nº targetes grogues/ total federats/des 
Nº targetes vermella/ total federats/des 

32 
33 
9 
0,92 
0,08 

  

17.2. Nº patrocinadors 
Nº proveïdors 

5 
8 

  

Nota: les dades econòmiques contemplades corresponen al 31 de desembre de 2019. Els objectiu essencials del 2030 podrien ser corregits després de l’etapa d’establiment d’accions, el 

tancament econòmic del 2020 i l’evolució de l’epidèmia de la Covid-19.
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Definició dels indicadors seleccionats 

Fita Indicador Definició 

3.1. 
3.3. 
3.3. 
3.4. 

% creixement llicencies  
% lesions/ federats/des 
% operacions federats/des 
Π Actuacions en salut i seg. 

De l’any respecte de l’any anterior 
De l’any respecte de l’any anterior 
De l’any respecte de l’any anterior 
Número d’actuacions 

4.1. 
4.1. 

Nº cursos formació 
Nº participants cursos 

Número de l’any 
Número de l’any 

5.1. 
5.2. 
5.2. 
5.3. 

% federades/ total federats 
Nº dones directives 
% dones en comitès  
% empleades 

Exclusivament esportistes 
Nº de dones en òrgans de direcció 
Nº de dones en comitès 
Nº d’empleades respecte el total d’empleats 

8.1. 
8.1. 
8.2. 
8.2. 

% creixement fons propis 
% ingressos aliens a quotes / total ing. 
% creixement inversió en Clubs 
Mill. € subvenció a Clubs 

De l’any respecte de l’any anterior 
Ingressos de no federats/total ingressos 
De l’any respecte de l’any anterior 
Valor absolut en mill. € l’any 

9.3. 
9.4. 
9.6. 

Hores intranet any/ Club 
Noves eines digitals 
% dels G.I. amb mobilitat sostenible 

Hores totals de connexió dividit nº Clubs 
Noves aplicacions 
Nº persones amb mobilitat / total pers. 

12.2. 
12.2. 
12.4. 

% recollida selectiva oficines 
Diferencial consum aigua oficial 
Diferencial consum energia oficial 

Volum cartró / total 
Despesa any menys despesa any anterior 
Despesa any menys despesa any anterior 

16.3. Nº de exp. etc i esportius 
Nº UcV 
Nº XS 
Nº targetes grogues/ total federats/des 
Nº targetes vermella/ total federats/des 

? 
? 
? 
Segons campanyes 
Segons campanyes 

17.2. Nº patrocinadors 
Nº proveïdors 

Valor absolut al final de l’any 
Valor absolut al final de l’any 

 


