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ÀMBIT 1: Educació

OBJECTIU 1.1
Identificar els programes i les accions desenvolupats pel govern municipal per millorar la 
igualtat d’oportunitats educatives entre els joves.

INDICADOR 1.1.1
Accions i programes desenvolupats pel govern municipal per donar suport a processos de 
formació reglada dels joves del municipi.

INDICADOR 1.1.2
Joves del municipi que han participat en programes o accions de suport a processos de formació 
reglada o s’han beneficiat de beques municipals.

OBJECTIU 1.2
Conèixer les accions formatives del govern municipal destinades als joves i que es duen a 
terme conjuntament amb agents socioeducatius del municipi.

INDICADOR 1.2.1
Activitats formatives extraescolars adreçades als joves, organitzades conjuntament entre el 
govern municipal i els instituts públics o els centres de secundària concertats.

INDICADOR 1.2.2
Accions formatives adreçades als joves, organitzades conjuntament entre el govern municipal i 
altres agents socioeducatius del municipi (excepte els instituts).

OBJECTIU 1.3 Identificar accions d’orientació acadèmica i professional organitzades pel govern municipal.

INDICADOR 1.3.1
Serveis i programes del govern municipal dedicats a l’orientació i l’assessorament acadèmic i 
professional dels joves.

INDICADOR 1.3.2 Taxa d’atencions personalitzades fetes als joves en informació i orientació acadèmica. 

INDICADOR 1.3.3
Taxa d’assistències dels joves a les accions de campanyes informatives sobre orientació acadèmica 
i professional en relació amb la població juvenil del municipi.

ÀMBIT 2: Ocupació

OBJECTIU 2.1 Conèixer l’acció del govern municipal en informació i orientació laboral.

INDICADOR 2.1.1 Accions municipals especialitzades en informació i orientació laboral per als joves.

INDICADOR 2.1.2
Taxa d’atencions fetes als joves en informació laboral en relació amb el total de la població jove 
del municipi. 

INDICADOR 2.1.3
Informació juvenil des dels serveis municipals en recursos i possibilitats de treball en l’àmbit 
internacional.

OBJECTIU 2.2 Conèixer les accions del govern municipal en formació per a l’ocupació juvenil.

INDICADOR 2.2.1
Percentatge de joves beneficiaris de programes de formació per a la inserció laboral en relació 
amb el total de la població juvenil aturada del municipi.

OBJECTIU 2.3
Identificar les accions d’inserció laboral dirigides a la població juvenil organitzades pel 
govern municipal. 

INDICADOR 2.3.1 Accions del govern municipal per a la inserció laboral juvenil.

INDICADOR 2.3.2
Estratègies específiques de foment de la contractació laboral de persones joves per part del 
municipi.

OBJECTIU 2.4
Identificar les accions del govern municipal per a la promoció de l’autoempresa i 
l’autoocupació juvenils.

INDICADOR 2.4.1 Accions del govern municipal per a la creació i promoció de l’autoempresa i l’autoocupació.
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ÀMBIT 3: Habitatge

OBJECTIU 3.1
Identificar l’acció del govern municipal en informació i orientació en temes d’accés a 
l’habitatge.

INDICADOR 3.1.1 Accions municipals per informar i orientar els joves sobre l’accés a l’habitatge.

INDICADOR 3.1.2 Taxa d’atencions fetes als joves en informació sobre habitatge. 

INDICADOR 3.1.3
Percentatge de joves que han fet tramitacions d’ajuts al lloguer en relació amb la població juvenil 
del municipi que en pot ser beneficiària.

OBJECTIU 3.2
Estudiar les mesures que ha adoptat el govern municipal per afavorir l’accés de les persones 
joves a l’habitatge.

INDICADOR 3.2.1 Serveis d’informació, orientació, intermediació i tramitació d’ajudes al lloguer per als joves.

INDICADOR 3.2.2
Taxa de contractes de lloguer signats per persones joves a través dels serveis municipals 
d’habitatge en relació amb el total de població juvenil del municipi.

INDICADOR 3.2.3
Percentatge d’habitatges de promoció municipal o concertada de protecció oficial que es reserva 
per als joves.

OBJECTIU 3.3
Identificar les experiències alternatives en matèria d’habitatge per als joves organitzades pel 
govern municipal o amb el seu suport.

INDICADOR 3.3.1
Accions alternatives a l’habitatge ordinari promogudes pel govern municipal per als joves del 
municipi.

ÀMBIT 4: Salut

OBJECTIU 4.1
Estudiar l’acció del govern municipal amb relació a l’atenció directa a les problemàtiques de 
salut que més afecten les persones joves.

INDICADOR 4.1.1
Accions municipals amb voluntat d’atenció directa integral a les problemàtiques de salut que 
més afecten les persones joves.

INDICADOR 4.1.2
Taxa d’atencions individualitzades fetes als joves en temes de salut en relació amb el total de la 
població juvenil del municipi. 

INDICADOR 4.1.3 Accions d’ajuda i orientació als pares i mares per a la prevenció de conductes de risc.

OBJECTIU 4.2
Estudiar les accions en l’àmbit de la promoció de la salut adreçades específicament al 
col·lectiu juvenil.

INDICADOR 4.2.1
Programes impulsats o organitzats pel govern municipal per a la promoció dels estils de vida i les 
conductes saludables entre les persones joves. 

INDICADOR 4.2.2 Coordinació dels agents que treballen per a la promoció de la salut al municipi.

INDICADOR 4.2.3
Taxa d’assistència de joves a accions formatives de promoció de la salut en relació amb la població 
juvenil del municipi en un any.

INDICADOR 4.2.4
Campanyes de divulgació per a la promoció dels estils de vida i les conductes saludables entre 
les persones joves.



SIAPjove

LLISTAT SIMPLIFICAT D’INDICADORS
s

ÀMBIT 5: Participació i associacionisme

OBJECTIU 5.1 Identificar el suport del govern municipal a la promoció de l’associacionisme juvenil.

INDICADOR 5.1.1 Accions de suport municipal a les associacions juvenils.

INDICADOR 5.1.2 Atenció i suport a accions de grups de joves sense personalitat jurídica.

INDICADOR 5.1.3 Coordinació entre les associacions juvenils o les seccions juvenils i el tècnic de Joventut. 

OBJECTIU 5.2 Estudiar el suport del govern municipal a la participació juvenil individual.

INDICADOR 5.2.1
Percentatge mitjà de participació en iniciatives de participació institucional de caràcter 
individual.

ÀMBIT 6: Cultura

OBJECTIU 6.1
Estudiar l’oferta cultural juvenil municipal o amb suport municipal i les estratègies d’aquest 
govern per a l’organització i foment d’aquesta oferta.

INDICADOR 6.1.1
Taxa d’oferta cultural juvenil anual programada directament pel govern municipal en relació 
amb el nombre de joves del municipi. 

INDICADOR 6.1.2
Taxa d’oferta cultural juvenil anual organitzada per tercers amb el suport del govern municipal 
en relació amb el nombre de joves del municipi.

INDICADOR 6.1.3
Estratègies de foment i suport del govern municipal a l’oferta cultural juvenil organitzada per 
tercers.

INDICADOR 6.1.4
Percentatge de l’oferta cultural juvenil en relació amb l’oferta cultural general municipal o amb 
suport municipal.

INDICADOR 6.1.5
Percentatge de l’oferta cultural amb suport municipal organitzada per joves en relació amb el 
total de l’oferta cultural municipal.

OBJECTIU 6.2 Estudiar el foment de la creació cultural juvenil per part del govern municipal. 

INDICADOR 6.2.1 Estratègies de foment i suport a la creació juvenil per part del govern municipal.

OBJECTIU 6.3
Identificar les polítiques per a l’accés dels joves a les activitats culturals organitzades pel 
govern municipal o amb el seu suport.

INDICADOR 6.3.1
Estratègies del govern municipal per facilitar l’accés de la població juvenil a les activitats 
culturals.

INDICADOR 6.3.2 Comunicació i difusió de l’oferta cultural a la població juvenil.
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ÀMBIT 7: Cohesió social

OBJECTIU 7.1  Estudiar les accions del govern municipal per atendre la diversitat cultural.

INDICADOR 7.1.1
Accions i programes desenvolupats pel govern municipal o amb el seu suport adreçats als joves 
per tal de promoure la convivència intercultural. 

OBJECTIU 7.2
Estudiar les accions del govern municipal destinades a eliminar les desigualtats entre els joves 
per raó de discapacitat.

INDICADOR 7.2.1
Accions i programes del govern municipal o amb el seu suport destinats a eliminar les desigualtats 
entre els joves per raó de discapacitat.

OBJECTIU 7.3
Estudiar les accions del govern municipal destinades a eliminar les desigualtats entre els joves 
per raons socioeconòmiques.

INDICADOR 7.3.1
Accions i programes del govern municipal o amb el seu suport adreçats als joves amb la finalitat 
d’eliminar les desigualtats per raons socioeconòmiques.

OBJECTIU 7.4
Estudiar les accions del govern municipal destinades a eliminar les desigualtats entre els joves 
per raó de gènere.

INDICADOR 7.4.1
Accions i programes del govern municipal o amb el seu suport adreçats als joves amb la finalitat 
d’eliminar les desigualtats per raó de gènere.

OBJECTIU 7.5 Estudiar les accions del govern municipal per afavorir les relacions intergeneracionals.

INDICADOR 7.5.1
Accions i programes del govern municipal o amb el seu suport adreçats als joves amb la finalitat 
d’afavorir les relacions intergeneracionals.

INDICADOR 7.5.2 Accions del govern municipal per afavorir una imatge social positiva de les persones joves.

ÀMBIT 8: Esports

OBJECTIU 8.1
Estudiar l’oferta d’activitats esportives per als joves organitzada pel govern municipal o amb 
el seu suport. 

INDICADOR 8.1.1 Oferta esportiva juvenil anual programada directament pel govern municipal.

INDICADOR 8.1.2
Estratègies de suport i foment del govern municipal a l’oferta esportiva juvenil organitzada per 
tercers.

OBJECTIU 8.2
Identificar les polítiques d’accés a les activitats esportives organitzades pel govern municipal 
o amb el seu suport.

INDICADOR 8.2.1 Oferta d’activitats esportives per als diferents segments de població juvenil.

INDICADOR 8.2.2
Estratègies del govern municipal per facilitar l’accés de la població juvenil a les activitats 
esportives.

ÀMBIT 9: Informació juvenil

OBJECTIU 9.1
Analitzar els recursos i les iniciatives del govern municipal o que tenen el seu suport per 
fomentar la informació i l’orientació en tot allò relacionat amb les polítiques de joventut.

INDICADOR 9.1.1 Taxa d’atencions informatives juvenils.

INDICADOR 9.1.2 Accions que tenen per objectiu fer arribar la informació juvenil als joves.
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ÀMBIT 10: Mobilitat

OBJECTIU 10.1
Estudiar les propostes del govern municipal que atenen les necessitats específiques de 
mobilitat juvenil.

INDICADOR 10.1.1
Accions municipals per adequar el transport públic urbà i interurbà a les necessitats de mobilitat 
dels joves del municipi.

INDICADOR 10.1.2 Accions destinades a afavorir l’ús de transports alternatius entre els joves del municipi.

ÀMBIT 11: Aspectes metodològics de les polítiques de joventut.

OBJECTIU 11.1
Identificar les accions que es fan des del govern municipal per al treball coordinat i transversal 
en polítiques de joventut.

INDICADOR 11.1.1
Metodologia utilitzada pel govern municipal per impulsar un treball coordinat i transversal en 
les polítiques de joventut.

INDICADOR 11.1.2
Existència de plans transversals que facilitin el treball interdepartamental pel que fa a les 
polítiques de joventut.

INDICADOR 11.1.3 Revisió i ajustament dels plans, programes i accions transversals.

INDICADOR 11.1.4 Percentatge d’implicació de les regidories municipals en els programes o projectes de joventut.

INDICADOR 11.1.5
Estratègies del treball interinstitucional en l’àmbit municipal entre diferents administracions pel 
que fa a les polítiques de joventut.

INDICADOR 11.1.6
Estratègies del treball interinstitucional entre les entitats i el govern municipal pel que fa a les 
polítiques municipals de joventut.

INDICADOR 11.1.7
Coordinació dels professionals i agents implicats en el desenvolupament de les polítiques de 
joventut.

INDICADOR 11.1.8 Lideratge dels plans transversals.

OBJECTIU 11.2
Detectar els elements que ajuden a la planificació i a l’avaluació de les polítiques municipals 
de joventut.

INDICADOR 11.2.1
Existència de documents de planificació de les accions adreçades a la joventut organitzades 
directament pel govern municipal.

INDICADOR 11.2.2
Mecanismes i sistemes d’avaluació de les accions adreçades a la joventut organitzades directament 
pel govern municipal.

INDICADOR 11.2.3
Existència d’estudis i diagnòstics locals que posin en evidència les necessitats i demandes dels 
joves.

OBJECTIU 11.3 Estudiar la participació juvenil en el disseny i desplegament de les polítiques de joventut.

INDICADOR 11.3.1 Existència d’un mètode elaborat per a la participació juvenil en les polítiques de joventut. 

INDICADOR 11.3.2
Percentatge dels programes del Pla local de joventut (o equivalent) que incorporen algun procés 
de participació juvenil.
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ÀMBIT 12: Recursos dedicats a les polítiques de joventut

OBJECTIU 12.1 Estudiar la dotació i les característiques dels equipaments juvenils municipals.

INDICADOR 12.1.1
Taxa de la superfície destinada a equipaments juvenils municipals respecte al total de la població 
juvenil del municipi.

INDICADOR 12.1.2
Taxa d’hores setmanals d’obertura dels equipaments juvenils municipals en relació amb el total 
de població juvenil.

INDICADOR 12.1.3 Dotació de recursos tècnics dels equipaments juvenils per al desenvolupament de les activitats.

INDICADOR 12.1.4 Correspondència entre les necessitats juvenils i els equipaments municipals juvenils.

OBJECTIU 12.2 Estudiar la dotació del personal dedicat a les polítiques de joventut.

INDICADOR 12.2.1 Taxa d’hores setmanals del personal dedicat al desplegament de la política municipal de joventut. 

INDICADOR 12.2.2 Taxa d’antiguitat mitjana del personal municipal dedicat a les polítiques de joventut.

INDICADOR 12.2.3 Tipologia del personal municipal dedicat a les polítiques municipals de joventut.

INDICADOR 12.2.4
Percentatge de professionals amb categoria laboral A1 i A2 sobre el total de treballadors 
municipals dedicats a les polítiques de joventut.

INDICADOR 12.2.5
Percentatge de professionals municipals dedicats a les polítiques de joventut amb una estabilitat 
laboral alta en relació amb el total de treballadors de l’Ajuntament.

INDICADOR 12.2.6
Estratègies del govern local per afavorir la formació contínua dels professionals municipals 
dedicats a les polítiques de joventut.

INDICADOR 12.2.7 Percentatge de la despesa en recursos humans externalitzats dedicats a les polítiques de joventut. 

INDICADOR 12.2.8
Percentatge del personal municipal dedicat a les polítiques de joventut finançat per adminis-
tracions diferents de l’Ajuntament. 

OBJECTIU 12.3 Estudiar la dotació municipal de recursos econòmics destinats a les polítiques de joventut.

INDICADOR 12.3.1 Percentatge de la despesa corrent destinada a les polítiques de joventut. 

INDICADOR 12.3.2
Taxa de despesa corrent destinada a les polítiques de joventut en relació amb la població jove 
del municipi.

INDICADOR 12.3.3
Percentatge que representa la despesa en personal destinada a les polítiques de joventut sobre el 
total de despeses corrents destinades a les polítiques de joventut.

INDICADOR 12.3.4
Percentatge de la despesa corrent municipal destinada a les polítiques de joventut coberta per 
cada font de finançament.


