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1 Introducció 

El present document estableix una base metodològica comuna entre tots els agents 

que vetllen pels objectius del Cens d’Equipaments Esportius de Catalunya. 

La planificació estratègica del sistema esportiu requereix del disseny dels indicadors 

necessaris per a la seva formulació. El coneixement de les característiques, el nombre, 

la distribució i l’estat dels equipaments esportius permet una anàlisi i diagnosi del seu 

estat actual. El seguiment i actualització d’aquestes dades ens permetrà formular les 

previsions i projeccions en l’espai i el temps, d’acord amb l’evolució de tots els altres 

elements dels sistema. 

El Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya (PIEC), ja des del 

seu període de gestació, va comptar amb el cens d’equipaments esportius com un dels 

instruments per la seva redacció i el seu desplegament. Des de l'any 1986 la Secretaria 

General de l'Esport (SGE) disposa d’un cens que coneixem amb el nom de Cens 

d’Equipaments Esportius de Catalunya (CEEC). Es tracta d'una base de dades 

informatitzada sobre les característiques dels equipaments esportius d'ús col·lectiu 

d'arreu de Catalunya que gestiona el Servei d’Equipaments Esportius del Consell 

Català de l’Esport (CCE). 

D’altra banda, la Llei de l’Esport i el PIEC estableixen que als municipis els correspon 

portar-ne un cens del seu territori, el Cens d’Equipaments Esportius del Municipi 

(CEEM). Per poder permetre la compatibilitat, l'actualització i l'intercanvi de les dades i 

per evitar la duplicitat d'esforços de les diferents administracions en aquest camp, es fa 

palesa la necessitat de definir conceptes i processos sota el paraigües d’una plataforma 

d’intervenció única, vinculada i homogènia que anomenarem “base metodològica” i que 

es desenvolupa en aquest document. 

D’aquesta manera, el CEEC es presenta com una eina a disposició del PIEC que 

manté un diàleg viu i constant amb els altres instruments complementaris per al seu 

desplegament: amb el CEEM per la obligada coincidència d’objectius; amb la 

determinació de la xarxa bàsica del PIEC per poder arribar a una concreció de dèficits; 

amb els plans de la xarxa complementària per a detectar les especificitats i dotar-los de 

coherència; amb el mapa d’instal·lacions i equipaments esportius del municipi (MIEM) 

per a connectar amb els diferents elements del sistema esportiu local; i amb els òrgans 

de coordinació i seguiment per a proporcionar informació que els faciliti la presa de 

decisions. 

Però el CEEC també té la vocació ser una eina pública a l’abast de tothom. Amb aquest 

esperit s’han anat introduint millores tecnològiques per a que sigui una font d’informació 

permanent disponible a través de la pàgina web d’equipaments esportius del CCE, es 

poden consultar les dades bàsiques de les instal·lacions censades i altres documents 

tècnics relacionats amb la dotació d’equipaments esportius de Catalunya. 

La magnitud de la xarxa d’equipaments esportius a Catalunya, amb més de 20.000 

instal·lacions esportives censades, que apleguen més de 51.000 espais de pràctica 

esportiva i més de 21.000 espais complementaris, dóna una idea de la importància dels 

recursos necessaris per a la seva gestió i de la necessitat de col·laboració entre els 

diferents nivells d’administració per a l’actualització permanent del CEEC i dels CEEM. 

http://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/equipaments-esportius/
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2 Antecedents  

Una aproximació al marc i als antecedents en treballs d’elaboració de censos 

d’instal·lacions esportives resulta imprescindible abans d’establir la metodologia del 

CEEC, per tal d'aprofitar els aspectes positius d’experiències realitzades i desestimar 

plantejaments anteriors que no han donat resultats satisfactoris. 

L’any 1982, coincidint amb els mundials de futbol, l’Ajuntament de Barcelona va 

promoure la confecció d’una Guia de l’esport a Barcelona, que recollia les instal·lacions 

i les entitats esportives existents en el municipi. Aquest treball va donar peu a la 

realització l’any 1983 d’un cens promogut per la Diputació de Barcelona que 

contemplava les instal·lacions esportives d’ús col·lectiu de la província. 

Aquest cens no es va actualitzar periòdicament, però els seus criteris metodològics van 

ser la base per a l’elaboració del “Censo Nacional de Instalaciones Deportivas – CNID”, 

promogut i finançat pel “Consejo Superior de Deportes” (CSD) l’any 1986, amb la 

col·laboració en la supervisió de les diferents CCAA participants, donant inici al CEEC. 

Fins aleshores, si els censos havien fracassat per diversos motius com la falta 

d’exhaustivitat en l'àmbit (només instal·lacions públiques) o l’excessiva complexitat en 

la gestió i tractament dades (nombroses dades difícils de recollir), l’encert del CNID va 

ser la de definir-se precisament com un “cens bàsic” que recollia preferentment 

informació de tipus quantitatius de les variables més significatives. 

Malauradament no es van establir els mecanismes per a la seva actualització 

permanent, però en el cas de Catalunya, la SGE va realitzar la implementació 

informàtica d’aquestes dades. 

A nivell internacional resulta especialment destacable el “Censimento degli implianti 

sportivi 1989” realitzat pel Comitè Olímpic Italià (CONI) per les seves novetats en el 

tractament de les dades, i el “Recensement des Installations Sportives” realitzat el 1992 

a la regió d’Alsacià, perquè es tracta d’un cens amb dades molt bàsiques, però amb un 

interès metodològic notable. 

L’any 1997 el CSD realitza el II CNID en col·laboració amb les CCAA, però més que un 

nou cens es pot parlar que es tracta d’una actualització de l’anterior, ja que la base 

metodològica és exactament la mateixa. 

L’any 2005 el CSD promou una nova actualització del CNID. A Catalunya, aquest nou 

treball de camp es realitza l’any 2006 sota la direcció del CCE, aplicant una nova 

metodologia i incorporant noves tecnologies en la recollida i tractament de les dades 

(PDA, GPS, etc.). Com a novetats més destacables cal remarcar que, a part dels 

espais esportius, es van censar amb detall els espais complementaris i es van 

incorporar al cens fotografies de les instal·lacions. 

En el període 2013-2016 el CCE ha portat a terme la darrera actualització de les dades 

del CEEC que, a diferència de les anteriors, no preveia un treball de camp intensiu sinó 

progressiu per cobrir tot el territori en quatre anys.  

El Servei d’Equipaments Esportius del CCE gestiona actualment la base del CEEC amb 

un programa propi. Els ajuntaments interessats poden accedir a les seves dades a 

través d’internet i proposar les modificacions de les instal·lacions del seu municipi, a 

banda de les actualitzacions periòdiques que pugui realitzar el CCE.  
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3 Marc normatiu 

El Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de 

l’Esport, contempla entre les diferents funcions del CCE la d’actualitzar el CEEC (art. 

35.4.I) i que correspon als municipis portar-ne un del seu territori, el CEEM (art. 39.1.d). 

El PIEC, aprovat pel Decret 95/2005, de 31 de maig, desplega una normativa que 

determina que el CEEC és una base de dades informatitzada gestionada pel CCE (art. 

21.1), que els municipis han de portar el CEEM amb un àmbit homogeni i la mateixa 

base metodològica que el CEEC (art. 21.2), i que els ajuntaments han d’informar al 

CCE de l’inici d’aquelles obres, dintre del seu terme municipal, que impliquin la 

construcció de nous equipaments o la modificació de les dades que defineixen el 

nombre i el tipus d’equipament dels ja existents (art. 21.3). També es consideren els 

documents de proposta per a l’actualització del PIEC (aPIEC) aprovats pel Comitè 

executiu del CCE. 

En un altre nivell, la “Ley 10/1990 del Deporte”, de 15 d’octubre, entre les competències 

que se li atorguen al CSD hi ha l’actualització permanent del cens d’instal·lacions 

esportives en col·laboració amb les comunitats autònomes (art. 8.n). 
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4 Objectius del CEEC 

Tenint en compte el marc normatiu i l’anàlisi dels antecedents, així com els 

requeriments del text únic de la Llei de l’Esport, s’estableixen com a objectius generals 

del CEEC els següents: 

1. Mantenir actualitzada una base de dades de les instal·lacions esportives d’ús 

col·lectiu de Catalunya, tant de titularitat pública com privada, que permeti avaluar 

l’evolució de la dotació d’equipaments esportius i reculli les seves principals 

característiques tècniques. 

2. Definir una metodologia homogènia que sigui un referent per a l’elaboració dels 

diferents censos segons el seu àmbit d’actuació. Per això, les dades bàsiques del 

CEEC seran les mínimes comunes amb els diferents censos municipals. Aquesta 

compatibilitat permetrà l’intercanvi de dades entre administracions. 

  

3. Establir els mecanismes per a l’actualització de la base de dades. L'actualització 

global de les dades del CEEC es fa periòdicament mitjançant un treball de camp 

exhaustiu. L'actualització puntual té un caràcter permanent, per tant, qualsevol 

ajuntament o entitat amb equipaments esportius pot proposar al CCE les altes, les 

baixes o les modificacions de la base que creguin oportunes i el CCE les validarà 

d’acord amb els criteris metodològics establers.  

4. Definir els formats i continguts necessaris per a la divulgació de la informació del 

CEEC. Les dades bàsiques de les instal·lacions censades estan disponibles a la 

pàgina web del CEEC. No es publiquen a internet les dades de les instal·lacions de 

caire residencial o turístic i d’altres expressament excloses de la consulta pública. 

El CEEC és una base de dades informatitzada 

sobre les característiques dels equipaments 

esportius d’ús col·lectiu d’arreu de Catalunya que 

gestiona el Consell Català de l’Esport 

Les dades bàsiques del CEEC són les 

necessàries per definir les característiques 

principals de les instal·lacions i les mínimes 

comunes amb els censos municipals 

Correspon als ajuntaments portar un cens dels 

equipaments esportius del municipi (CEEC), que 

pot tenir dades especifiques, però mantenint els 

mateixos criteris metodològics per permetre 

l’intercanvi de les dades entre administracions 

http://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/equipaments-esportius/cens-dequipaments-esportius-de-catalunya-ceec/
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5 Marc conceptual 

L’equipament esportiu, des d'una concepció àmplia del terme, és l'espai, el lloc i les 

estructures que fan possible la realització d’una o de diverses pràctiques físiques i 

esportives. La natura, les infraestructures, els carrers, els parcs i les instal·lacions són 

susceptibles de suportar pràctiques esportives i per tant poden considerar-se, sota 

determinades condicions, com un equipament esportiu.  

Instal·lacions esportives (INS) - Són equipaments esportius amb espais construïts o 

adaptats per al desenvolupament d’activitats esportives. A efectes del CEEC, les 

instal·lacions esportives estan formades per espais de pràctica, on es desenvolupa 

l’activitat esportiva i per altres espais de suport que tenen una relació de dependència. 

La instal·lació esportiva és la unitat censal sobre la que s’estructura el CEEC. 

 

 

  

 

 

  

Espais esportius (ESP) - Espais específicament construïts per al desenvolupament de 

la pràctica esportiva (pista, camp, vas de piscina, sala, circuit, etc.). Es classifiquen 

segons dues categories: 

 Convencionals - Espais esportius corresponents a les tipologies més 

tradicionals. Disposen de referents reglats amb dimensions establertes encara 

que no en tots els casos s'ajusten a les mateixes. Actualment representen la 

INS 
Instal·lació esportiva 

Espais de pràctica esportiva 

ESP 

Espais esportius 

Espais construïts específicament per al 

desenvolupament de l’activitat esportiva 

Pistes, camps, piscines, sales... 

AAE 

Àrees d’activitat esportiva 

Espais no estrictament esportius a l’espai 

natural o urbanitzat adaptats per a l’activitat 

esportiva 

Senders, carrils, zones d’activitat... 

Espais i serveis de suport a la pràctica 

COM 

Espais complementaris 

Espais de suport a la pràctica i relacionats 

directament amb els espais de pràctica 

Vestidors, grades, magatzems,... 

ALT 

Altres serveis 

Serveis i espais no relacionats directament 

amb la pràctica esportiva però habituals a 

les instal·lacions 

Aparcaments, bar, fisioteràpia,... 
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majoria dels espais censats i presenten una distribució homogènia pel territori 

(pistes, camps, piscines, sales, etc.). 

 Singulars - Espais esportius que presenten unes dimensions i característiques 

adaptades a cada tipus, tot i que puguin estar reglats. Són espais més específics 

i generalment en tenen uns requeriments espacials que fan que la seva 

distribució sigui desigual sobre el territori (camps de golf, circuits de motor, pistes 

hípiques, etc.). 

Àrees d'activitat esportiva (AAE) - Són espais no estrictament esportius, com la 

muntanya, el camp obert, la platja, el parc o el carrer, que s'han adaptat o s'utilitzen 

habitualment per al desenvolupament de determinades activitats esportives. Es 

classifiquen segons dues categories: 

 Zones - Àrees d’activitat adaptades i equipades per jugar o realitzar exercicis 

físics a l’entorn natural o urbà (àrees d’activitats en platges, espais urbans 

equipats per a exercicis físics o jocs, zones esquiables, etc.). 

 Itineraris - Recorreguts adaptats i senyalitzats per caminar, córrer, patinar o 

anar en bicicleta a l’entorn natural o urbà (senders, camins naturals, itineraris 

urbans, carrils bici, etc.). 

Espais complementaris (COM) – Són espais específicament construïts per donar 

suport a la pràctica esportiva i permeten que aquesta es desenvolupi en millors 

condicions, per això tenen una relació directa amb els espais on es desenvolupa 

l’activitat esportiva. Un mateix espai complementari pot donar servei a més d'un espai 

de pràctica. Es classifiquen segons dues categories: 

 Comuns - Espais complementaris habituals a la majoria d'instal·lacions 

esportives, com són els vestidors, les grades, els serveis sanitaris o els 

magatzems de material esportiu. 

 Específics - Espais complementaris d’uns determinats tipus d’instal·lacions, 

com són els refugis, els ports i dàrsenes esportives, les cavallerisses, etc. És 

freqüent que aquests espais siguin els únics construïts i els més representatius 

de determinades instal·lacions amb àrees d’activitat esportiva. 

Altres serveis (ALT) - Són serveis o espais que es poden oferir a la instal·lació però 

que no estan relacionats directament amb l’activitat esportiva però són habituals a 

moltes instal·lacions: oficina, bar, servei de salut, bany vapor, etc. 

Tancament de l’espai esportiu - Les activitats esportives es poden desenvolupar en 

un espai exterior o en un recinte tancat, aïllat de les condicions ambientals externes. 

Per això, en determinats casos un mateix espai esportiu pot donar lloc a tipus 

d’instal·lació diferents en funció de seu tancament. Per exemple, un vas de piscina en 

recinte tancat és una instal·lació que coneixem con a piscina coberta, o una pista 

poliesportiva en un recinte tancat dóna lloc a un pavelló. El tancament dels espais 

esportius es classifica en dues categories: 

 Oberts - Espais esportius a l’aire lliure o els que només tenen coberta i els que 

tenen un tancament temporal desmuntable.  
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 Tancats - Espais esportius amb coberta i tancaments perimetrals. Els 

tancaments poden ser fixos o mòbil, però en tot cas el tancament perimetral ha 

d’arribar com a mínim a 2/3 de l’alçada fins la coberta. 

Complex esportiu - És un conjunt format per diverses instal·lacions esportives 

localitzades en una zona comuna clarament definida, però on cada instal·lació pot 

funcionar autònomament. Les diferents instal·lacions d'un complex poden tenir diferents 

gestors o distintes adreces postals. 
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6 Àmbit del CEEC  

L’àmbit del CEEC inclou totes les instal·lacions esportives d’ús col·lectiu situades a 

Catalunya que tinguin un caire permanent, ja siguin públiques o privades. Es 

consideren dins de l’àmbit del CEEC les instal·lacions esportives que compleixin el 

requeriments següents: 

 Que hagin estat construïdes específicament per desenvolupar activitats 

fisicoesportiva o que s’hagi realitzat alguna actuació d'adaptació per permetre 

aquestes pràctiques, ja estiguin en ús o en fase de construcció, és a dir, 

independentment del seu estat de servei. 

 Que tinguin una voluntat de permanència. Per tant, les zones potencials de pràctica 

o les instal·lacions temporals o efímeres no són objecte del CEEC. 

 Que tinguin un caire esportiu. Per tant, resten exclosos expressament del CEEC els 

espais que pertanyen a equipaments assistencials o hospitalaris destinats 

exclusivament a rehabilitació o fisioteràpia i els espais o activitats de caràcter no 

estrictament esportiu com els salons de bellesa, salons recreatius i jocs de 

simulació bèl·lica (paintball, laser tag, airsoft, etc.). 

 Que permetin un ús col·lectiu, és a dir, que no siguin d'ús exclusiu familiar. Poden 

ser, per tant, instal·lacions públiques o privades. 

 Que estiguin ubicades al municipis de Catalunya. A cada municipi se censaran les 

instal·lacions situades en el seu terme municipal. 

  

Àmbit del CEEC 
Espais construïts i espais adaptats per a la pràctica esportiva 

de caire permanent i d’ús col·lectiu situats a Catalunya 

Les instal·lacions 

situades en dos o més 

municipis, se 

censaran al municipi 

per el que tenen 

l’accés i es correspon 

amb la seva adreça 

postal. 

La localització 

geogràfica del punt 

d’accés a la 

instal·lació esportiva 

(coordenades XY 

ETRS89-UTM31N) 

permet ubicar-les al 

territori mitjançant el 

sistema d’informació 

geogràfica de la 

pròpia aplicació. 

https://www.instamaps.cat/instavisor/b219e16ad1baa7b65fbe8cd192671e00/Instal_lacions_i_espais_censats_al_Cens_d%E2%80%99Equipaments_Esportius_de_Catalunya_(CEEC)_2021.html#9/41.8573/1.3238
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7 Classificació dels espais censats 

El municipi és la unitat territorial del CEEC, la instal·lació és la unitat censal, els espais 

esportius i complementaris de les instal·lacions són la unitat estadística. La classificació 

per tipus dels diferents espais que conformen una instal·lació permetrà el seu recompte 

i, per agregació, calcular el volum i la dotació d’equipaments esportius de Catalunya.  

En resum, els espais censats es classifiquen de següent manera: 

A. Espais esportius: 

Grup d’espais Classificació per tipus Espais que inclou cada tipus 

Camps CAM – Camp Camps poliesportius i especialitzats 

Camps ATL – Atletisme Camps, pistes i espais d'atletisme 

Piscines PAL – Piscina aire lliure Vasos de piscina a l'aire lliure 

Piscines PCO – Piscina coberta Vasos de piscina en recinte tancat 

Pistes poliesportives POL – Pista poliesportiva Pistes poliesportives a l'aire lliure 

Pistes poliesportives PAV – Pavelló  Pistes poliesportives en recinte tancat 

Pistes de tennis i pàdel TEN – Tennis Pistes de tennis i mini tennis 

Pistes de tennis i pàdel PAD – Pàdel Pistes de pàdel 

Altres convencionals SAL – Sala Sales d’activitats i especialitzades 

Altres convencionals ESQ – Esquaix Pistes d’esquaix 

Altres convencionals FRO – Frontó Frontons 

Altres convencionals PET – Petanca Espais de petanca i bitlles 

Altres convencionals CON – Altres convencionals 
Altres espais convencionals no 

inclosos als tipus anteriors 

Singulars HIP – Hípica Espais de hípica 

Singulars GOL – Golf Espais de golf i pitch & putt 

Singulars CIR – Circuit de motor Circuits i espais de motor 

Singulars ROC – Rocòdrom Rocòdroms i zones de búlder 

Singulars SIN – Altres singulars 
Altres espais singulars no inclosos als 

tipus anteriors  

B. Àrees d’activitat esportiva 

Grup d’espais Classificació per tipus Espais que inclou cada tipus 

Zones URB – Zona urbana Zones d'activitats a l'entorn urbà 

Zones NAT – Zona natural Zones d'activitats a l'entorn natural 

Itineraris BIC – Bicicleta  Carrils i recorreguts per a bicicleta 

Itineraris ITI – Itinerari Altres itineraris  
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C. Espais complementaris 

Grup d’espais Classificació per tipus Espais que inclou cada tipus 

Comuns VES – Vestidors Blocs de vestidors  

Comuns GRA – Grades espais Conjunts de grades d’un espai 

Comuns 

MAG – Magatzems 

esportius 
Conjunts de magatzems d’un espai 

SER – Serveis higiènics Blocs de lavabos i vàters 

Específics 
AER – Aeròdroms i camps  

de vol 
Aeròdroms i camps de vol ULM 

Específics POR – Ports esportius 
Ports, marines, dàrsenes i embarcadors 

esportius 

Específics REF – Refugis 
Refugis, cabanes, aixoplucs i albergs de 

muntanya  

Específics 
COM – Altres 

complementaris 

Altres espais complementaris no 

inclosos amb els tipus anteriors 
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8 Estructura de les dades del CEEC 

De la mateixa manera que existeix una gran diversitat d’instal·lacions esportives, les 

dades que es poden recollir d’elles poden ser de tot tipus i tan completes i complexes 

com es pugui imaginar. Però per facilitar d’un volum tant important de dades, s’ha 

renunciat intencionadament a la recollida de moltes dades de caràcter descriptiu i 

d’aquelles que per la seva complexitat tècnica hagués requerit d’uns coneixements 

específics per part d’una persona enquestadora o d’una valoració subjectiva del mateix.  

En l’estructura de dades del CEEC s’ha buscat un mínim comú denominador que 

permeti una obtenció i actualització àgil i a la vegada defineixi clarament el tipus i les 

característiques principals dels espais censats, sense perjudici que cada administració 

pugui adaptar-les o ampliar-les en funció de les seves competències i necessitats. 

Les dades recollides, es classifiquen en dos nivells de detall:  

 Dades bàsiques (db) - Són les necessàries per definir les característiques 

principals dels espais i de la instal·lació de la que en formen part. Aquestes 

dades són les que es publiquen al web del CEEC i les mínimes comunes amb 

els censos municipals.  

 Altres dades - Recullen altres característiques tècniques i de control que 

complementen les dades bàsiques. 

Per altra part, les dades s’agrupen en tres grans grups en funció si es refereixen a la 

instal·lació en el seu conjunt, als espais esportius o als espais complementaris. 

L’estructura de camps i els criteris per a la seva recollida és la següent: 

8.1 Dades de la instal·lació esportiva 

8.1.1. Referència de la instal·lació (db) - Codi assignat a la instal·lació per 

l’aplicació informàtica de gestió del CEEC, integrat pel número INE del 

municipi (6 dígits) i pel número de la instal·lació dintre del municipi (4 dígits). 

8.1.2. Municipi (db) - Nom del municipi on es troba la instal·lació seleccionat del 

llistat oficial de municipis que ofereix l’aplicació. La localització d’una 

instal·lació en un municipi implicarà l’assignació a la comarca corresponent 

(1.2.1). Una mateixa instal·lació no podrà estar censada en dos municipis 

diferents. En aquells casos que l’espai esportiu discorre per diversos 

municipis, per exemple les vies verdes o carrils bicicleta, se censarà una 

instal·lació diferent a cada municipi, al punt d’accés més significatiu, on s’han 

realitzat les adaptacions i la dotació d’espais complementaris (estacions, 

aparcaments, punt d’informació etc.). 

8.1.3. Instal·lació (db) - Nom de la instal·lació (en lletres majúscules), correctament 

escrita i accentuada en l’idioma que es conegui. 

8.1.4. Complex (db) - Nom del complex esportiu, en cas que la instal·lació en formi 
part, seleccionat dels llistat de complexos esportius donats d’alta prèviament 
al municipi. 
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8.1.5. Adreça (db) - Adreça del punt d’accés a la instal·lació. Normalment formada 

pel nom del tipus de via, nom del carrer o via corresponent i el número 

després d’una coma. En cas necessari es pot aplicar l’abreviatura pel nom de 

tipus de via.  

8.1.6. Codi postal (db) - Codi postal corresponent a l’adreça de la instal·lació (5 

dígits). 

8.1.7. Nucli (db) - Nom del nucli de població on es situa la instal·lació, seleccionat 

del llistat del nuclis que ofereix l’aplicació. Si el municipi només té un nucli, 

aquesta dada coincideix amb el nom del municipi. 

8.1.8. Districte (db) - Districte municipal on es situa la instal·lació seleccionat dels 

llistat de districtes del municipi que ofereix l’aplicació, per tant, només 

aplicable als municipis que tinguin definida aquesta divisió territorial. Cal no 

confondre aquesta dada amb el districte censal.  

8.1.9. Barri - Barri on se situa la instal·lació seleccionat del llistat de barris del 

municipi que ofereix l’aplicació, per tant, només aplicable als municipis que 

tinguin definida aquesta divisió territorial. 

8.1.10. Situació - Situació relativa de la instal·lació en relació amb el nucli de 

població a seleccionar entres les opcions de la taula següent: 

Grup Situació Criteri 

Urbana Urbana Instal·lació situada a un nucli urbà consolidat 

Urbana Periurbana 
Instal·lació propera a un nucli urbà (menys d’1 

km) 

Fora nucli urbà Aïllada Instal·lació allunyada de qualsevol nucli urbà 

Fora nucli urbà Disseminat 
Instal·lació situada en estructura urbana 

disseminada 

8.1.11. Ubicació mapa (db) - Localització en el mapa del punt d’accés a la 

instal·lació, definit per les coordenades geogràfiques X Y Z d’acord amb el 

sistema de referència ETRS89-UTM31N. Aquestes coordenades permetran 

ubicar la instal·lació al sistema d’informació geogràfica de l’aplicació, 

visualitzant la cartografia i ortofotomapa de la zona on es situa. Si la 

instal·lació no té cap accés definit (o en té més d’un), les coordenades es 

fixaran en el punt proper a l’espai esportiu o complementari associat que sigui 

més visible o rellevant. La cota (Z) és important en determinades instal·lacions 

de muntanya.  

8.1.12. Pàgina Web (db) - Adreça de la pàgina web de la instal·lació. Aquesta dada 

permetrà l’enllaç amb la pàgina web on l’entitat propietària o gestora de la 

instal·lació dóna informació detallada de la mateixa. 

8.1.13. Adreça electrònica - Adreça de correu electrònic de la instal·lació. 
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8.1.14. Telèfon (db) - Número de telèfon de la instal·lació (9 dígits). 

8.1.15. Propietat (db) - Nom de l’entitat propietària de la instal·lació a seleccionar 

entre les entitats donades d’alta a l’aplicació. Al camp d’observacions 

corresponent es pot detallar el nom de l’entitat si no es troba donada d’alta. 

En el cas que el propietari sigui un particular o una entitat privada no esportiva 

serà suficient amb especificar el tipus genèric d’entitat propietària. Les entitats 

propietàries a efectes del CEEC es classifiquen segons la taula següent: 

Grup Tipus entitat Criteri 

Pública Generalitat Generalitat de Catalunya i empreses públiques Generalitat 

Pública Ajuntament Ajuntaments, entitats menors, patronats i empreses municipals 

Pública Altres públics Consells comarcals, diputacions, administració central i altres 

Privada Privat associatiu Associacions i clubs esportius, federacions i altres associatius  

Privada Privat esportiu Empreses privades del sector esportiu 

Privada Privat residencial  Comunitats de propietaris i empreses del sector immobiliari 

Privada Privat turístic Entitats i empreses del sector turístic (hotels, càmpings, etc.) 

Privada Altres privats Altres entitats i empreses no esportives privades 

8.1.16. Gestió (db) - Nom de l’entitat gestora de la instal·lació a seleccionar entre les 

entitats donades d’alta a l’aplicació. Al camp d’observacions corresponent es 

pot detallar el nom de l’entitat si no es troba donada d’alta. En el cas que el 

gestor sigui un particular o una entitat privada no esportiva serà suficient amb 

especificar el tipus genèric d’entitat gestora. Les entitats gestores a efectes 

del CEEC es classifiquen segons la taula següent: 

Grup Tipus entitat Criteri 

Pública Generalitat Generalitat de Catalunya i empreses públiques Generalitat 

Pública Ajuntament Ajuntaments, entitats menors, patronats i empreses municipals 

Pública 
Centre educatiu 

públic 
Escoles, instituts, universitats i altres centres educatius públics 

Pública Altres públics Consells comarcals, diputacions, administració central i altres 

Privada Privat associatiu Associacions i clubs esportius, federacions i altres associatius  

Privada Privat esportiu Empreses privades del sector esportiu 

Privada 
Centre educatiu 

privat 
Col·legis, universitats i altres centres educatius privats 

Privada Privat residencial Comunitats de propietaris i empreses del sector immobiliari 

Privada Privat turístic Entitats i empreses del sector turístic (hotels, càmpings, etc.) 

Privada Altres privats Altres entitats i empreses no esportives privades 
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8.1.17. Classificació del tipus de gestió - En funció de la titularitat i la gestió de les 

instal·lacions es classifica el tipus de gestió de la manera següent: 

Titularitat Classificació del 

tipus de gestió 

Criteri 

Pública 
Pública directa 

Instal·lacions públiques gestionades per entitats 

publiques, excepte les dels centres educatius públics 

Pública indirecta Instal·lacions públiques gestionades per entitats privades 

Pública 

educativa 
Instal·lacions dels centres educatius públics 

Privada 
Privada esportiva 

Instal·lacions privades gestionades per entitats, empreses 

o persones autònomes del sector esportiu 

Privada 

educativa 
Instal·lacions privades dels centres educatius privats 

Privada 

residencial i 

turística 

Instal·lacions privades dels sector residencial i turístic 

 
Privada no 

esportiva 

Instal·lacions privades gestionades per altres entitats no 

esportives no incloses als apartats anteriors 

8.1.18. Usuaris - Selecció dels tipus d’usuaris que habitualment utilitzen la 

instal·lació, ja sigui individualment o en grup, d’acord amb la taula següent: 

Grup Usuaris Criteri 

Individuals En edat escolar 
Usuaris individuals menys de 16 anys fora d’horari 

lectiu  

Individuals Esportistes de competició Usuaris individuals de competició 

Individuals Població en general Altres usuaris individuals de la instal·lació 

En grup Grups escolars Grups alumnes de centres educatius en horari lectiu 

En grup Grups de competició Grups que participen en competicions organitzades 

En grup Grups de població Altres grups d’usuaris de la instal·lació 

8.1.19. Règim d’accés - Selecció de les modalitats que habitualment són possibles 

per accedir a la pràctica esportiva de la instal·lació. Normalment, les opcions 

restringides invaliden les corresponents a les d’accés lliure. Les modalitats 

d’accés a efectes del CEEC es classifiquen segons la taula següent: 

Grup Règim accés Criteri 

Accés lliure Lliure gratuït  És possible fer servir la instal·lació sense pagar 

Accés lliure Lliure amb entrada 
Pagant una entrada puntual o cupó de diversos 

usos 

Accés lliure Lliure amb quota Pagant un abonament o quota de soci  
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Grup Règim accés Criteri 

Accés restringit Restringit a alumnes Restringit a els alumnes del centre educatiu 

Accés restringit Restringit a residents 
Restringit els residents d’edificis o establiments 

turístics 

Accés restringit Restringit a empleats 
Restringit als treballadors d’empreses i societats no 

esportives 

8.1.20. Accessibilitat - Avaluació de les adaptacions dels accessos i recorreguts 

interiors de les instal·lacions per permetre l’ús per part de persones amb 

mobilitat reduïda, fonamentalment en cadira de rodes, diferenciant 

l’accessibilitat d’esportistes i persones espectadores. Els graus d’adaptació a 

efectes del CEEC es classifiquen segons la taula següent: 

Grup Accessibilitat instal·lació Criteri 

Esportistes 
Accessos sense 

barreres 

Recorreguts exteriors d'accés sense barreres o amb 

rampes de pendent suau 

Esportistes 
Recorreguts interiors 

adaptats 

Amb amplada suficient de passadissos i portes amb 

amplada suficient per al pas i gir de la cadira de rodes 

Espectadors 
Accessos sense 

barreres 

Recorreguts exteriors d'accés sense barreres o amb 

rampes de pendent suau 

Espectadors 
Recorreguts interiors 

adaptats 

Amb amplada suficient de passadissos i portes amb 

amplada suficient per al pas i gir de la cadira de rodes 

8.1.21. Serveis instal·lació - Seleccionar els serveis o espais auxiliars que té la 

instal·lació independentment dels espais esportius i complementaris que la 

conformen. Els serveis a efectes del CEEC es classifiquen segons la taula 

següent: 

Grup Serveis instal·lació Criteri 

Generals Aula de formació 
Espai reservat com a aula de formació, lectura o 

estudi 

Generals Aparcament bicicletes Espai reservat i equipat per aparcar bicicletes  

Generals Aparcament vehicles Espai reservat per aparcar cotxes i motocicletes 

Generals Màquines dispensadores Màquines dispensadores de begudes i aliments  

Generals Restaurant Espai amb taules i cuina on se serveixen menjars 

Generals Servei de bar Espai amb barra i taules per oferir serveis de bar 

Generals Transport públic Existeix un transport públic proper (menys d’1 km)  

Benestar i 

salut 
Centre mèdic Servei d'assessorament mèdic dintre de la instal·lació 

Benestar i salut Dutxa hidroteràpia Espai amb dutxes d’hidroteràpia (freda, tropical, etc.) 
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Grup Serveis instal·lació Criteri 

Benestar i salut Hidromassatge 
Banyeres específiques d’hidromassatge (no als 

vasos) 

Benestar i salut Infermeria Espai reservat i equipat per a infermeria 

Benestar i salut Sauna seca Espai reservat per a sauna finesa o similar 

Benestar i salut Sauna humida Espai adaptat per a banys de vapor o similar 

8.1.22. Estat de servei de la instal·lació - Estat de servei general de la instal·lació 

en funció de l’estat de servei dels seus espais, d’acord amb els criteris de la 

taula següent:  

Grup Estat de servei Criteri 

En servei En servei 
Tots els espais esportius de la instal·lació estan en 

una de les opcions del grup “en servei” 

En servei En servei estacional Tots els espais esportius estan en servei estacional 

En servei 

En servei en període 

lectiu 

Tots els espais estan en servei durant el període 

lectiu 

Parcialment en servei Alguns espais estan en servei i altres rellevants no 

Fora de 

servei 
En construcció Tots els espais esportius estan en construcció 

Fora de 

servei 
En remodelació  Tots els espais esportius estan en remodelació 

Fora de 

servei 
Fora de servei  Tots els espais esportius estan fora de servei 

8.1.23. Any inici de l’activitat - Any d’inici de l’activitat esportiva del conjunt de la 

instal·lació, normalment correspon amb l’any de la inauguració. 

8.1.24. Aforament de la instal·lació - Nombre de persones que està establert com 

aforament màxim de la instal·lació. 

 S’informa de l’aforament - Es marcarà si s’informa en lloc visible o al 

tauló d’anuncis del vestíbul l’aforament de la instal·lació. 

8.1.25. Imatges de la instal·lació (db) - Una fotografia general de la instal·lació, 

enquadrant horitzontalment l’entrada o el punt d’accés. Opcionalment, en 

funció de la grandària de la instal·lació, una segona fotografia de la 

instal·lació en el seu conjunt. Arxius d’imatge entre 100 i 300 kb 

preferentment en format jpg amb definició recomanada de 800 x 600 píxels 

(de proporció 4:3). 

8.1.26. Energies - Es marcarà el tipus d’energia renovable que tingui la instal·lació. 

A efectes del CEEC es classifiquen segons els tipus següents: 

 Biomassa 

 Eòlica 
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 Geotèrmia 

 Hidràulica 

 Solar fotovoltaica 

 Solar tèrmica 

8.1.27. Observacions de la instal·lació - Camp lliure per detallar observacions 

importants referides al conjunt de la instal·lació o les problemàtiques 

sorgides en la pressa de dades. 

8.1.28. Dades de control - Dades de seguiment de l’actualització de la instal·lació 

generades automàticament per l’aplicació del CEEC. 

 Data d’actualització (db) - Data de l’última actualització general de les 

dades de la instal·lació. 

 Publicació internet - Es marcarà si les dades bàsiques de la instal·lació 

es publiquen a internet. Com a norma general, no es publiquen les dades 

de les instal·lacions de caire residencial (comunitat de veïnat, 

apartaments, etc.) o turístic (hotels, càmpings, etc.) i d’altres 

expressament excloses de la consulta pública pels motius següents: no 

tenir actualitzades les dades, impossibilitat d’accés a la instal·lació, petició 

del titular o per estar tota la instal·lació fora de servei. 

8.2 Dades específiques dels espais esportius 

8.2.1. Referència de l’espai esportiu - Codi assignat a l’espai per l’aplicació 

informàtica de gestió del CEEC, integrat pel número INE del municipi (6 

dígits), pel número de la instal·lació dintre del municipi (4 dígits) i pel número 

de l’espai dintre de la instal·lació (4 dígits). 

8.2.2. Nom de l’espai esportiu - Nom amb el que es coneix l’espai (en lletres 

majúscules) dins de la instal·lació o el seu defecte l’acrònim del tipus que 

faciliti la seva identificació. 

8.2.3. Tipus d’espai esportiu (db) - Tipus de cadascun dels espais de pràctica 

que conformen la instal·lació esportiva. S’ha de tenir en compte que 

determinades instal·lacions poden tenir en el mateix recinte més d’un espai 

esportiu diferenciat, com per exemple una piscina amb dos vasos o una pista 

d’atletisme que en el seu espai interior tingui una zona de llançaments i les 

diferents zones de salts. En aquests casos s’ha de diferenciar i censar 

separadament cadascun dels espais de pràctica per ordre de major a menor. 

Atenent a la gran quantitat d’espais existents, per facilitar la cerca al censar-

los, l’aplicació informàtica de gestió del CEEC els agrupa segons les seves 

característiques tipològiques i els classifica d’acord amb les taules següents: 
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a. Taules d’espais convencionals de pràctica esportiva  

a.1. Pistes - Espais rectangulars normalment dividits en dos camps de joc 

simètrics. El paviment o la tanca perimetral delimiten aquests espais, per 

tant inclouen els marcatges i les bandes perimetrals. Les pistes 

poliesportives habitualment acullen varies activitats esportives i 

normalment presenten diferents marcatges per a les activitats que es 

desenvolupen. En funció del seu tancament les pistes esportives es 

classifiquen com a pistes a l’aire lliure (POL) o com a pavellons (PAV). 

Tipus d’espai esportiu Criteri Classificació 

Pista triple 

poliesportiva  
Mínim 1.100 m² 

POL (obert) 

PAV (tancat) 

Pista doble 

poliesportiva  
Entre 800 i 1.100 m² 

POL (obert) 

PAV (tancat) 

Pista bàsica 

poliesportiva  
Entre 400 i 800 m² 

POL (obert) 

PAV (tancat) 

Altres pistes petites  Menys de 400 m² 
POL (obert) 

PAV (tancat) 

Pista de gel Pistes de gel 
POL (obert) 

PAV (tancat) 

Pista de tennis  Mínim 36 x 18 m TEN 

Altres pistes de tennis  Altres pistes de tennis i de minitennis TEN 

Espai de petanca Pistes i espais de petanca PET 

Pista de bitlles Totes les pistes de bitlles PET 

Altres pistes 
Altres pistes no incloses als tipus 

anteriors 

POL (obert) 

PAV (tancat) 
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a.2. Pistes amb paret - Espais com les pistes però amb una o vàries parets 

laterals necessàries pel desenvolupament de l’activitat. 

Tipus d’espai esportiu Criteri Classificació 

Pista triple poliesportiva 

amb frontó 
Mínim 1.100 m² 

POL (obert) 

PAV (tancat) 

Pista doble poliesportiva 

amb frontó 
Entre 800 i 1.100 m²  

POL (obert) 

PAV (tancat) 

Pista bàsica poliesportiva 

amb frontó 
Entre 400 i 800 m² 

POL (obert) 

PAV (tancat) 

Altres pistes 

poliesportives amb frontó  

Altres pistes amb frontó no incloses 

als tipus anteriors 

POL (obert) 

PAV (tancat) 

Pista de pàdel Totes les pistes de pàdel PAD 

Esquaix Totes les pistes d’esquaix ESQ 

Frontó Tots els frontons amb mínims 300 m²  FRO 

Trinquet Tots els trinquets FRO 

Altres frontons  
Altres frontons no inclosos als tipus 

anteriors 
FRO 

a.3. Camps - Espais esportius més grans que les pistes (normalment més de 

1.500 m²) definits pel llarg i l’amplada del paviment o per la delimitació 

perimetral. Les esplanades no pavimentades o no delimitades es 

consideren com a altres camps o altres camps petits. Els camps 

poliesportius poden acollir diferents activitats, normalment són de gespa 

artificial on es dibuixen els marcatges per a les activitats que es 

desenvolupen. Per contra, els camps especialitzats estan adaptats a 

modalitats més específiques (futbol, beisbol, hoquei, etc.). 

Tipus d’espai esportiu Criteri Classificació 

Camp triple poliesportiu  Mínim 8.000 m² CAM 

Camp doble poliesportiu  Entre 5.000 i 8.000 m² CAM 

Camp bàsic poliesportiu  Entre 4.000 i 5.000 m² CAM 

Camp de futbol  Mínim 4.000 m² CAM 

Camp de futbol-7  Mínim 1.500 m² CAM 

Camp de beisbol  Mínim 6.000 m² CAM 

Camp de softbol  Mínim 4.000 m² CAM 

Camp d'hoquei  Mínim 4.000 m² CAM 

Camp de rugbi  Mínim 4.000 m² CAM 

Altres camps  
Altres camps no inclosos als tipus 

anteriors 
CAM 
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Tipus d’espai esportiu Criteri Classificació 

Zona de llançament 

d'atletisme  
Mínim 1.500 m² ATL 

Altres camps petits Menys de 1.500 m² CAM 

a.4. Espais d’atletisme - Espais on es desenvolupen diferents activitats 

d’atletisme en pista, habitualment l’activitat es desenvolupa seguint un 

recorregut, per això la longitud és determinant en la definició de molts 

d’aquests espais. 

Tipus d’espai esportiu Criteri Classificació 

Pista d'atletisme de 400 m Corda de 400 m ATL 

Pista d'atletisme de 300 m Corda de 300 m ATL 

Pista d'atletisme de 200 m Corda de 200 m ATL 

Altres pistes d'atletisme  
Altres pistes d’atletisme no incloses 

als tipus anteriors 
ATL 

Recta curses d'atletisme Només rectes de curses ATL 

Recta de salts  Recta longitud, triple, etc. ATL 

Zona de salts  Zona de alçada i perxa ATL 

Altres espais d’atletisme  
Altres espais long. no incloses als 

tipus anteriors 
ATL 

a.5. Sales - Espais en recinte tancat, que no són pistes, on es poden 

desenvolupar diferents activitats fisicoesportives. Generalment són més 

petites i amb menys alçada que els pavellons. 

Tipus d’espai esportiu Criteri Classificació 

Sala esportiva 3  Mínim 300 m² SAL 

Sala esportiva 2 Entre 200 i 300 m² SAL 

Sala esportiva 1  Entre 100 i 200 m² SAL 

Sala d’esports de combat Totes les de combat SAL 

Sala d'esgrima Totes les d’esgrima SAL 

Sala amb equipament 
Totes les sales equipades amb 

màquines 
SAL 

Sala especialitzada 
Altres sales amb equipament 

especialitzat  
SAL 

Altres sales  
Altres sales no incloses als tipus 

anteriors. Mínim 50 m² 
SAL 

Altres sales petites 
Altres sales no incloses als tipus 

anteriors. Menys de 50 m² 
SAL 
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a.6. Vasos de piscina - Espais que es caracteritzen perquè l’activitat es 

desenvolupa en el medi aquàtic. Cada vas de piscina se censa 

separadament. Es classifiquen atenent les dimensions del vas, excloent 

les platges, tenint en compte la seva profunditat, ja que segons les seves 

característiques es podran desenvolupar unes activitats aquàtiques 

determinades. En funció del seu tancament els vasos de piscina es 

classifiquen com a vas de piscina a l’aire lliure (PAL) o com a vas de 

piscina cobert i amb tancament (PCO). 

Tipus d’espai esportiu Criteri Classificació 

Vas esportiu de 50 m  
Vas 50 m amb mínim 8 m 

d’amplada i 1,2 m de profunditat 

PAL (obert) 

PCO (tancat) 

Vas esportiu de 33 m  
Vas 33 m amb mínim 8 m 

d’amplada i 1,2 m de profunditat 

PAL (obert) 

PCO (tancat) 

Vas esportiu de 25 m  
Vas 25 m amb mínim 8 m 

d’amplada i 1,2 m de profunditat 

PAL (obert) 

PCO (tancat) 

Vas de salts Vas profund amb trampolí 
PAL (obert) 

PCO (tancat) 

Vas d'ensenyament  Profunditat menys 1,2 m 
PAL (obert) 

PCO (tancat) 

Vas d'hidromassatge  
Les banyeres d’hidromassatge no 

es consideren vasos 

PAL (obert) 

PCO (tancat) 

Vas recreatiu  Mínim 50 m² 
PAL (obert) 

PCO (tancat) 

Vas de xipolleig  Profunditat menys 0,5 m 
PAL (obert) 

PCO (tancat) 

Altres vasos  
Altres vasos no inclosos als tipus 

anteriors. Mínim 50 m² 

PAL (obert) 

PCO (tancat) 

Altres vasos petits 
Altres vasos no inclosos als tipus 

anteriors. Menys de 50 m².  

PAL (obert) 

PCO (tancat) 

a.7. Altres convencionals - Altres espais convencionals no inclosos als a les 

taules anteriors de camps, espais d’atletisme, pistes, vasos de piscines ni 

sales. 

Tipus d’espai esportiu Criteri Classificació 

Patinòdrom 
Tos els patinòdroms considerats 

com a espai longitudinal 
CON 

Velòdrom 
Tots els velòdroms considerats 

com a espai longitudinal 
CON 

Altres convencionals  
Altres convencionals no inclosos 

als tipus anteriors 
CON 
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b. Taules d’espais singulars de pràctica esportiva 

b.1. Rocòdroms - Als rocòdroms l’activitat es desenvolupa en parets 

majoritàriament verticals, per tant la superfície d’escalada i l’altura són les 

dimensions que defineixen aquest tipus d’espais. 

Tipus d’espai esportiu Criteri Classificació 

Rocòdrom Rocòdroms mínim 3 m altura ROC 

Rocòdrom búlder Zones búlder màxim 3 m  ROC 

Altres rocòdorms 
Altres rocòdroms no inclosos 

en els tipus anteriors 
ROC 

b.2. Espais de golf - Camps i espais esportius relacionats amb la pràctica del 

golf i pitch and putt.  

Tipus d’espai esportiu Criteri Classificació 

Camp de golf Camps de golf 9 o 18 forats  GOL 

Camp de pitch and putt Camps de pitch and putt par 3 GOL 

Camp de pràctiques Tots els camps de pràctiques GOL 

Green de pràctiques Tots els green de pràctiques GOL 

Búnquer de pràctiques Tots els búnquers de pràctiques GOL 

Altres espais de golf 
Espais de golf no inclosos als 

tipus anteriors 
GOL 

b.3. Espais d’hípica - Camps i espais esportius relacionats amb la pràctica de 

les modalitats hípiques. 

Tipus d’espai esportiu Criteri Classificació 

Camp de polo Tots els camps de polo HIP 

Pista de curses hípiques 
Totes les pistes de curses 

hípiques 
HIP 

Pista de doma, picador Totes les pistes de doma HIP 

Pista de salts Totes les pistes de salts HIP 

Altres espais d'hípica 
Espais d’hípica no inclosos als 

tipus anteriors 
HIP 

b.4. Circuits de motor - Circuits i espais esportius relacionats amb la pràctica 

de les activitats amb vehicles de motor. 

Tipus d’espai esportiu Criteri Classificació 

Circuit de velocitat Tots els circuits de velocitat CIR 

Circuit de motocròs Tots els circuits de motocròs CIR 
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Tipus d’espai esportiu Criteri Classificació 

Circuit de karts Tots els circuits de karts CIR 

Altres espais de motor 
Espais de motor no inclosos als 

tipus anteriors 
CIR 

b.5. Altres espais singulars - Altres espais singulars no recollits a les taules 

anteriors. 

Grup  Tipus d’espai 

esportiu 
Criteri Class. 

Circuits de 

ciclisme 
Circuit de ciclisme 

Tots els circuits de bicicleta, no 

itineraris 
SIN  

Circuits de 

ciclisme 

Altres espais de 

bicicleta 

Altres espais esportius de 

bicicleta 
SIN  

Espais de 

modelisme 

Camp 

d'aeromodelisme 

Tots els camps 

d’aeromodelisme 
SIN 

Espais de 

modelisme 

Circuit 

d’automodelisme 

Tots els circuits 

d’automodelisme 
SIN 

Espais de 

modelisme 

Altres espais de 

modelisme 

Espais de modelisme no 

inclosos als tipus anteriors 
SIN 

Espais de 

patinatge 

Espais de monopatí 

i patinatge 

Tots els espais de monopatí i 

patinatge  
SIN 

Canals de rem 

i piragüisme 

Canal aigües 

tranquil·les 

Tots els canals d’aigües 

tranquil·les 
SIN 

Canals de rem 

i piragüisme 

Canal d'aigües 

braves 
Tots els canals d’aigües braves SIN 

Canals de rem 

i piragüisme 

Altres espais de 

rem o piragüisme 

Espais de rem i piragüisme no 

inclosos als tipus anteriors 
SIN 

Camps de tir Camp de tir al plat Tots els camps de tir al plat SIN 

Camps de tir Camp de tir amb 

arc 
Tots els camps de tir amb arc SIN 

Camps de tir Camp o galeria de 

tir de precisió 
Tots els camps de tir precisió SIN 

Camps de tir Camp de tir vol Tots els camps de tir al vol SIN 

Camps de tir 
Altres espais de tir 

Espais de tir no inclosos als 

tipus anteriors 
SIN 

Zones de jocs 

populars 
Pista de calva Totes les pistes de calva SIN 

Zones de jocs 

populars 

Altres zones de jocs 

populars 

Espais de jocs no inclosos als 

tipus anteriors 
SIN 
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Grup  Tipus d’espai 

esportiu 
Criteri Class. 

Altres Camp de minigolf Tots els camps de minigolfs SIN 

Altres Camp de pesca 

simulada 
Tots els camps de càsting SIN 

Altres Circuit de cursa a 

peu 
Tots els circuit de curses  SIN 

Altres Espai de salts en llit 

elàstic 

Espais de salting, jumping, 

booting... 
SIN 

Altres Pista de bowling Totes les pistes de bowling SIN 

Altres Circuit Pump Track Circuits de Pump Track SIN 

Altres Túnel de vent Simuladors de vent per 

experiència de paracaigudisme 

o de vol 

SIN 

Altres Altres espais 

singulars 

Altres espais singulars no 

inclosos als tipus anteriors 
SIN 

c. Taula d’àrees d’activitat esportiva 

c.1. Zones 

Hi ha espais d’activitats que es defineixen perquè estan adaptats a la 

pràctica o tenen equipament esportiu (zona de tennis taula, zona 

d’activitat en platges...). 

Grup Tipus d’espai 

esportiu 
Criteri Class. 

Aèria Zona de 

paracaigudisme 

Zones reservades per a 

paracaigudisme 
NAT 

Aèria Zona de vol amb 

motor 

Zones reservades per a vol a 

motor 
NAT 

Aèria Zona de vol sense 

motor 

Zones reservades de vol sense 

motor 
NAT 

Aèria 
Altres àrees aèries 

Altres àrees aèries no incloses 

als tipus anteriors 
NAT 

Aquàtica Zona aquàtica 

d'activitats a motor 

Zones senyalitzades per a 

activitats a motor 
NAT 

Aquàtica Zona aquàtica de 

vela 

Zones senyalitzades per a 

activitats de vela  
NAT 

Aquàtica Zona d'activitat 

subaquàtica 

Zona senyalitzada per a 

activitats subaquàtiques 
NAT 
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Grup Tipus d’espai 

esportiu 
Criteri Class. 

Aquàtica Zona de piragüisme 

en aigües braves 

Àrees d’activitat per a 

piragüisme aigües braves 
NAT 

Aquàtica Zona de rem en 

aigües tranquil·les 

Àrees d’activitat per a rem en 

aigües tranquil·les 
NAT 

Aquàtica Zona de surf Àrees d’activitat surf NAT 

Aquàtica 
Zona d'esquí nàutic 

Totes les zones d’esquí nàutic i 

wakeboard 
NAT 

Aquàtica Altres àrees 

aquàtiques 

Altres àrees aquàtiques no 

incloses als tipus anteriors 
NAT 

Terrestre Camp de tir i cacera Tots els camps de tir i cacera NAT 

Terrestre Via ferrada Vies ferrades equipades NAT 

Terrestre 
Zona esquiable  

Zones adaptades amb pistes 

per esquí alpí  
NAT 

Terrestre Zona d'escalada Zones d’escalada equipades  NAT 

Terrestre Zona 

d'excursionisme 
Zona d’excursionisme  NAT 

Terrestre Zona d'activitat en 

lleres  

Espais adaptats per activitats 

en lleres de rius o llacs  
NAT 

Terrestre 
Zona de bàsquet 

Espais urbans equipats amb 

cistelles de bàsquet 
URB 

Terrestre 
Zona de tennis taula 

Espais urbans equipats amb 

taules de ping-pong  
URB 

Terrestre 
Zona de tonificació 

Espais urbans equipats amb 

aparells d’exercicis 
URB 

Terrestre Zones d’activitat en 

espai urbà 

Altres espais urbans equipats 

no inclosos als tipus anteriors  
URB 

Terrestre Zona d'activitat en 

platges 

Espais adaptats per activitats 

en platges urbanes  
URB 

 

c.2. Itineraris 

Els carrils bici estan senyalitzats i tenen un ús exclusiu per a la bicicleta i 

altres vehicles no motoritzats. 

La resta d’itineraris estan senyalitzats per cartells que serveixen de punt 

d’informació i per localitzar la instal·lació o en el seu defecte estan 

vinculats a espais a espais de suport a la pràctica esportiva (refugis, 

vestidors, cavallerisses,...). 
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Tipus d’espai esportiu Criteri Classificació 

Carril bicicleta segregat 
Tots els carrils construïts 

segregats de la via  
BIC 

Carril bicicleta en vorera 

o via 

Tots els carrils marcats en vorera i 

via  
BIC 

Camí històric 
Camins naturals, històrics, de 

sirga i rurals 
ITI 

Itinerari de bicicleta Itineraris de bicicleta senyalitzats  ITI 

Ruta eqüestre Totes les rutes eqüestres  ITI 

Sender de gran 

recorregut  
Tots els senders GR  ITI 

Sender de petit 

recorregut  
Tots els senders PR  ITI 

Sender local  Tots els senders SL  ITI 

Itinerari urbà 
Itineraris urbans per caminar i 

córrer  
ITI 

Itinerari a la natura Itineraris a la natura per caminar i 

córrer  

ITI 

Via verda 
Vies ferroviàries reconvertides per 

activitats  
ITI 

Itinerari esquiable  
Itineraris marcats per a esquí de 

fons 
ITI 

8.2.4. Tancament (db) - Tipus de tancament de l’espai esportiu. Es considera que 

un espai està en un recinte tancat quan tingui coberta i els tancaments 

perimetrals superin les 2/3 parts de l’altura fins la coberta. Cal seleccionar el 

tipus de tancament segons un espai les opcions de la taula següent:  

Grup Propietat Criteri 

Espai obert A l'aire lliure Espais sense coberta 

Espai obert Tancament estacional 
Espai temporalment cobert amb globus 

o lona 

Espai obert Només cobert  
Espai amb coberta però obert 

lateralment 

Espai tancat Tancaments fixos Recinte amb coberta i tancaments fixos 

Espai tancat Tancament tèxtil Recinte amb coberta tèxtil fixa 

Espai tancat Coberta mòbil Recinte amb coberta mòbil  
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8.2.5. Estat d’ús de l’espai (db) - Estat d’ús per a la pràctica esportiva de l’espai 

esportiu en concret, no el de la instal·lació en el seu conjunt, d’acord amb les 

opcions i criteris de la taula següent: 

Grup Estat d’ús Criteri 

En servei En servei L’espai té un ús normal durant gran part de l’any 

En servei 
En servei 

estacional 

L’espai té un ús normal només durant la 

temporada de l’activitat, per exemple les piscines 

o les pistes d’esquí 

En servei 

En servei 

durant el 

període lectiu 

L’espai té ús normal només durant el període 

lectiu. Per exemple els centres educatius que 

tanquen a l’estiu. 

Fora de servei En construcció L’espai està en construcció 

Fora de servei En remodelació  L’espai està en remodelació 

Fora de servei 
Fora de servei 

temporal 

L’espai està fora de servei amb caire temporal no 

estacional 

Fora de servei 
Fora de servei 

permanent 
L’espai està fora de servei amb caire indefinit 

8.2.6. Dimensions (db) - Dimensions bàsiques de l’espai esportiu on se situa, 

d’acord amb la llista de dades següent: 

 Pistes: llarg (m), ample (m), superfície (m2) i altura lliure en espais amb 

coberta (m) 

 Pistes amb paret: llarg (m), ample (m), superfície (m2), altura paret (m) 

 Camps: llarg (m), ample (m) i superfície (m2) 

 Espais longitudinals: longitud (m), ample de la corda (m), superfície (m2) 

i nombre carrers (ut) 

 Vasos de piscina: longitud (m), ample (m), superfície (m2), nombre de 

carrers (ut), profunditat màxima i mínima (m) i altura lliure en espais amb 

coberta (m) 

 Sales: llarg (m), ample (m), superfície (m2) i altura lliure 

 Espais de golf: superfície (m2), nombre de forats (ut), longitud (m), parell 

del camp (ut) 

 Circuits de motor: superfície (m2), longitud (m) i ample corda (m) 

 Espais d’hípica: superfície (m2), longitud (m), ample (m) 

 Rocòdroms: alçada rocòdrom (m) i superfície d’escalada (m2), preses 

(si/no), material (tria) 

 Camps de tir: superfície (m2), nombre de llocs (ut) 

 Zona esquiable: superfície esquiable (m2), nombre de pistes d’esquí alpí 

(ut), nombre de pistes d’esquí de fons (ut), nombre de remuntadors (ut) i 

nombre de pistes de surf de neu (ut), quilòmetres totals de pistes (km) 

 Itineraris esquiables: nombre de pistes marcades (ut), quilòmetres totals 

de pista (km) 
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8.2.7. Paviment (db) - Especificació del material del paviment sobre el que es 

desenvolupa la pràctica esportiva a l’espai. En els casos que pogués haver 

més d’un tipus de paviment, o que aquest sigui desmuntable, s’indicarà el 

més representatiu. En l’agrupació dels paviments s’ha tingut en compte 

principalment el seu aspecte final per sobre d’altres criteris tècnics de 

composició i muntatge. Veure les taules de l’Annex 2 per trobar els diferents 

paviments. 

Taules de paviments 

I. Paviments naturals 

Paviment Criteri 

Cendra Paviment d'algunes pistes d’atletisme  

Còdols/roques Superfície d’alguns camins i itineraris 

Gel Superfície de pistes de gel 

Gespa natural Característic de molts camps de futbol  

Neu Superfície de pistes d'equí 

Sauló Terra estabilitzada permeable habitual als camps  

Sorra Paviment de pistes a la platja o jocs populars  

Terra Paviment natural original, terra o herba sense tractar  

Terra batuda Paviment característic de moltes pistes de tennis 

Altres naturals Altres paviments naturals no detallats anteriorment  

II. Paviments de fusta 

Paviment Criteri 

Fusta – elàstic  Col·locat sobre base elàstica, tauler, llates, etc. 

Fusta – rígid Col·locat directament sobre solera rígida 

Suro – elàstic Col·locat sobre base elàstica, tauler, llates, etc. 

Suro – rígid Col·locat directament sobre solera rígida 

Altres de fusta Altres paviments de fusta no detallats anteriorment  

III. Gespa artificial 

Paviment Criteri 

Gespa artificial Gespa artificial sense reomplir 

Gespa artificial cautxú Gespa artificial reomplerta amb cautxú o similar 

Gespa artificial sorra Gespa artificial reomplerta amb sorra 

Altres gespes artificials Altres gespes artificials no detallades anteriorment 
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IV. Paviments sintètics 

Paviment Criteri 

Sintètic – elàstic Col·locat sobre base elàstica, tauler, llates, etc. 

Sintètic – rígid Col·locat directament amb poc gruix sobre solera rígida 

Altres sintètics Altres paviments sintètics no detallats anteriorment 

V. Paviments metàl·lics 

Paviment Criteri 

Acer Paviments d'acer llis, xapa perforada, galvanitzada, etc. 

Acer inoxidable Paviments d'acer inoxidable, llis o xapa perforada 

Alumini Alumini 

Altres metàl·lics Altres paviments metàl·lics no detallats anteriorment  

VI. Formigons i aglomerats 

Paviment Criteri 

Asfalt Aglomerat d'asfalt característic de circuits  

Formigó Formigó en brut sense tractament superficial 

Formigó lliscat Amb tractament superficial amb pols de quars o pintures 

Formigó porós Paviment permeable característic de pistes tennis 

Resines Acabat de recobriment amb resines acríliques 

Altres aglomerats Altres paviments aglomerats no detallats anteriorment  

VII. Rajoles i similars 

Paviment Criteri 

Lloseta  Lloseta de petit format vidrada o esmaltada, tipus gresite 

Pedra natural Pedra natural 

Rajola formigó Rajola formigó 

Rajola ceràmica  Rajola ceràmica  

Rajola asfàltica Rajola asfàltica 

Terratzo Terratzo 

Altres rajoles Altres paviments de rajoles no detallats anteriorment  

VIII. Altres paviments 

Paviment Criteri 

Fibra de vidre i polièster Fibra de vidre i polièster 

Moqueta Moqueta 
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Paviment Criteri 

Tatami Tatami 

Tapís Tapís 

Altres paviments Altres paviments de rajoles no detallats anteriorment  

8.2.8. Conservació del paviment - Estat general de conservació (no de neteja) del 

paviment esportiu per al correcte desenvolupament de la pràctica esportiva. 

Grup Estat paviment Criteri 

Permet la pràctica En bon estat 
En perfecte estat per realitzar la pràctica 

normal 

Permet la pràctica En estat regular 
Té alguna imperfecció però no impedeix la 

pràctica normal 

Permet la pràctica En estat deficient 
Permet la pràctica però no en bones 

condicions 

No permet la 

pràctica 
En mal estat 

No adequat per al desenvolupament 

normal de l'activitat 

No permet la 

pràctica 
Inservible 

És inviable la realització de qualsevol 

activitat esportiva 

8.2.9. Il·luminació - Possibilitat d’ús nocturn de l’espai esportiu en funció de la 

seva instal·lació d’enllumenat artificial. 

Grup Il·luminació Criteri 

Permet l'ús 

nocturn 
Per a competició Permet la competició 

Permet l'ús 

nocturn 
Per a entrenaments 

Permet els entrenaments però no la 

competició 

No permet l'ús 

nocturn 

És parcial o 

insuficient 

És parcial o insuficient per a qualsevol 

activitat 

No permet l'ús 

nocturn 
No hi ha enllumenat 

No hi ha instal·lació d'enllumenat a l'espai 

esportiu 

8.2.10. Activitats (db) - Relació d’activitats esportives que es desenvolupen a 

l’espai esportiu. La primera activitat que es recull és l’activitat principal que 

és la que ocupa una major proporció de la programació o la que defineix 

l’espai, després es detallen la resta d’activitats que es desenvolupen a 

l’espai esportiu o aquelles que tinguin marcatge i equipament. 

El ventall d’activitats esportives és molt ampli i divers, a més a més, 

constantment apareixen noves activitats, modalitats o disciplines. En funció 

de les característiques de l’activitat i del tipus d’espai esportiu on normalment 

es desenvolupen, s’han agrupat les activitats amb un criteri que faciliti la 

localització d’aquesta dada per part dels usuaris que actualitzen el CEEC. 
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Els grups d’activitats esportives no coincideixen necessàriament amb 

federacions esportives tot i que tenen certes similituds amb les modalitats, 

especialitats i disciplines informades al Registre d’entitats esportives del 

Consell Català de l’Esport. 

Atenent a aquests criteris, a efectes del CEEC, les activitats es classifiquen 

segons les taules següents:  

Taules d’activitats 

I. Activitats a la natura, a l’aire lliure 

Tipus d’activitats Activitats 

Activitats 

subaquàtiques 

Activitats subaquàtiques (altres), Apnea, Escafandrisme, 

Orientació subaquàtica, Pesca submarina i Natació amb 

aletes. 

Aeronàutica 

Aeromodelisme, Aerostació, Ala delta, Paracaigudisme, 

Paracaigudisme de pendent (parapent), Ultralleugers, Vol a 

vela, Vol acrobàtic, Vol amb motor i Vol de cometes. 

Caça Caça, Caça amb arc i Recorregut de cacera. 

Curses d'orientació 
Bicicleta d'orientació, Curses d'orientació a peu i Esquí 

d'orientació. 

Espeleologia Descens de canons i engorjats i Espeleologia. 

Esports d'hivern 

Cúrling, Esquí alpí, Esquí artístic (freestyle), Esquí de fons, 

Hoquei gel, Patinatge artístic sobre gel, Salts d'esquí, Surf 

de neu (snowboard), Telemark, Trineu amb gossos i Esports 

d'hivern (altres). 

Esquí nàutic i 

wakeboard 
Esquí nàutic i Wakeboard. 

Excursionisme 

(alpinisme i 

escalada) 

Alpinisme, Curses de muntanya, Descens de barrancs, 

Escalada, Escalades en roca, Esquí de travessia o de 

muntanya, Excursionisme, Marxa nòrdica, Raquetes a neu i 

Senderisme. 

Motonàutica 
Barques pneumàtiques, Catamarans, Motonàutica, Motos 

aquàtiques i Ràdio controlades. 

Pesca i càsting Pesca continental, Pesca marítima i Pesca simulada. 

Piragüisme 

Caiac de mar, Caiac polo, Descens aigües braves, Descens 

en bot (ràfting), Descens, ascens i travessies, Piragüisme 

aigües braves i Piragüisme aigües tranquil·les. 

Rem Rem banc fix i Rem banc mòbil. 

Surf Surf. 

Vela 

Patí català de vela, Surf de vela (windsurf), Vela creuers, 

Vela llatina, Vela lleugera (no olímpica) i Vela lleugera 

(olímpica). 
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II. Activitats de pista o camp 

Tipus d’activitats Activitats 

Atletisme 
Atletisme - curses, Camp a través, Llançaments, Marxa, Salt 

d'alçada, Salt de perxa, Salts de llargada i Triple salt. 

Bàdminton Bàdminton. 

Bàsquet Bàsquet, Bàsquet lliure 3x3 i Minibàsquet. 

Beisbol i softbol Beisbol i Softbol. 

Criquet Criquet. 

Esquaix i raquetbol Esquaix, Raquetbol i Softraquet. 

Futbol americà Futbol americà. 

Futbol i futbol sala Futbol, Futbol platja, Futbol sala i Futbol-7. 

Handbol Handbol i Handbol platja. 

Hoquei Hoquei Herba i Hoquei Sala. 

Korfbal Korfbal. 

Pàdel Tennis de pala (pàdel). 

Patinatge 

Hoquei sobre patins, Hoquei sobre patins en línia, Patinatge, 

Patinatge amb monopatí, Patinatge artístic i dansa i 

Patinatge velocitat. 

Pilota Frontennis, Pilota i Trinquet. 

Polo Polo. 

Rugbi Rugbi i Rugbi a 7. 

Tennis Tennis platja. 

Voleibol Mini vòlei, Vòlei platja i Voleibol. 
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III. Activitats de piscina 

Tipus d’activitats Activitats 

Natació 
Natació, Salts de natació, Natació amb aletes, Natació 

sincronitzada i Waterpolo. 

Salvament i 

socorrisme 
Salvament aquàtic. 

Altres activitats de 

piscina 

Activitats aquàtiques dirigides (aiguagim i similars), 

Hidromassatge, Hoquei subaquàtic, Natació amb aletes, 

Natació ensenyament i Natació recreativa. 

IV. Activitats de sala 

Tipus d’activitats Activitats 

Billar Billar i Billar de troneres. 

Boxa Boxa. 

Condicionament físic 

Cardiovascular (activitats en cinta, el·líptica, rem,...), 

Ciclisme en sala (spinning), Condicionament físic (activitats 

dirigides), Musculació i tonificació i Condicionament 

funcional alta intensitat (workout, crossfit, hard outdoor). 

Escacs Escacs. 

Esgrima Esgrima. 

Gimnàstica i 

aeròbic 

Aeròbic, Gimnàstica acrobàtica, Gimnàstica artística, 

Gimnàstica rítmica i Gimnàstica – trampolí. 

Halterofília Halterofília. 

Judo i disciplines 

associades 

Aikido, Defensa personal, Jiu-jitsu, Judo, Kempo, Kendo, 

Nihon-tai-jitsu, Wu-shu i Full contact. 

Karate Karate, Kempo karate, Kung-fu, Tai-jitsu i Tai txi. 

Kick-boxing i Muay-

thai 
Kick-boxing i Muay-thai. 

Lluita i defensa 

personal 

Defensa personal, Lluita grecoromana, Lluita lliure olímpica i 

Sambo. 

Taekwondo Taekwondo i Hapkido. 

Tennis de taula Tennis de taula. 
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V. Altres activitats 

Tipus d’activitats Activitats 

Altres activitats 

fisicoesportives 

Agility, Ball esportiu (hip hop, llatí, Break dance, etc.), Calva, 

Caminar (com a exercici físic), Capoeira, Coloms esportius, 

Coloms missatgers, Córrer (Footing), Dansa, Dards, 

Expressió corporal, Físic-culturisme, Futtoc, Ioga, Jocs 

d’aventura, Jocs tradicionals, Llebrers, Parkour, Recol·lecta 

a la natura, Salt elàstic (en llit elàstic), Ta-ka-tá, Tamborí, 

Tanga, Twirling i Vol en túnel de vent. 

Automobilisme 

Autocross, Automobilisme - muntanya, Automobilisme - 

ral·lis, Automobilisme - velocitat, Automobilisme 4x4, 

Automodelisme, Eslàlom, Karting i Vehicles històrics. 

Bitlles i bowling 
Bitlles americanes (bowling), Bitlles catalanes, Bolo celta, 

Bolo palma i Bolos leoneses. 

Ciclisme 

Anar en bicicleta, Bicicleta de muntanya (BTT), Bicitrial, 

BMX, Ciclisme en carretera, Ciclisme en pista, Ciclisme en 

tàndem, Ciclocròs i Cicloturisme. 

Esports adaptats 
Bàsquet amb cadira de rodes, Boccia, Eslàlom en cadira de 

rodes, Goalball i Hoquei amb cadira de rodes. 

Golf i pitch and putt Golf, Minigolf i Pitch and putt. 

Hípica 

Doma clàssica, Doma vaquera, Hípica - curses, Hípica - raid, 

Hípica - salts d'obstacles, Hípica- enganxalls, Horseball, 

Marxes i turisme eqüestre (trec), Ponis i Volteig. 

Motociclisme 

Motociclisme - enduro, Motociclisme - resistència, 

Motociclisme - trial, Motociclisme - velocitat, Motocròs i 

Quads. 

Pentatló modern Pentatló modern. 

Petanca i botxes Petanca i Botxes. 

Tir a vol Tir al vol i Tir d'hèlixs. 

Tir amb arc Tir amb arc, Tir amb arc - recorregut i Tir amb arc - sala. 

Tir olímpic 
Recorreguts de tir, Tir al plat, Tir olímpic, Tir olímpic - alta 

precisió, Pistola i Armes curtes esportives. 

Triatló Triatló. 

Altres activitats no 

esportives 
Altres activitats no esportives. 
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8.2.11. Aforament de l’espai esportiu - Nombre de persones que està establert 

com aforament màxim de l’espai esportiu en concret, del qual s’informa en 

lloc visible a l’entrada de l’espai. 

8.2.12. Any de construcció i remodelació de l’espai esportiu - Any de la 

construcció i any de remodelació, reforma, ampliació, canvi d’ús o del tipus 

de l’espai esportiu. 

 Any de la construcció 

 Any de remodelació 

8.2.13. Sistema de condicionament de l’aire - En espais amb recinte tancat, es 

marcarà si disposen d’un sistema per a escalfar l’ambient del recinte i d’un 

sistema per a climatitzar-lo (fred, calor, humitat, etc.) 

 Calefacció 

 Climatització 

8.2.14. Sobreeixidor vas de piscina - En vasos de piscina, ja siguin a l’aire lliure o 

en recinte tancat, es marcarà el tipus de sobreeixidor, d’acord amb la taula 

següent: 

Grup Sobreeixidor Criteri 

Desbordant Desbordant perimetral 
L'aigua desborda per tots els costats del 

vas  

Desbordant Desbordant parcial  
L'aigua desborda per alguns dels costats 

del vas 

En paret Lineal en paret L'aigua desborda linealment en la paret 

En paret Puntual en paret  L'aigua desborda puntualment per skimers 

Altres Altres sobreeixidors 
Altres tipus no considerats als apartat 

anteriors 

Altres No té sobreeixidor El vas no té sobreeixidor, només desguàs 

8.2.15. Paviment platja del recinte dels vasos - En vasos de piscina, ja siguin a 

l’aire lliure o en recinte tancat, es marcarà el tipus de paviment de la platja 

perimetral del vas, d’acord amb les taules del punt 2.7. 

8.2.16. Sistema de condicionament d’aigua - En vasos de piscina a l’aire lliure o 

en recinte tancat, es marcarà si disposen d’un sistema per a escalfar l’aigua 

del vas i d’un sistema per a climatitzar-lo (fred, calor, humitat, etc.) 

 No s’escalfa l’aigua 

 Escalfament de l’aigua amb sistemes tradicionals  

 Escalfament de l’aigua amb sistemes renovables 

 El vas disposa de cobertor tèrmic 
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8.2.17. PIEC - Indicació de la xarxa del PIEC a la que pertany l’espai esportiu de la 

instal·lació. 

 Xarxa A - Activa 

 Xarxa B - Bàsica 

 Xarxa C - Complementària 

8.2.18. Imatges dels espais esportius (db) - Fotografies dels espais esportius, 

mínima una per a cada tipus d’espai, enquadrant horitzontalment l’espai 

esportiu. Arxiu d’imatge entre 100 i 300 kb en format jpg amb definició 

recomanada de 800 x 600 píxels. 

8.2.19. Observacions de l’espai esportiu - Camps lliure per detallar observacions 

importants referides a l’espai complementari o la seva relació amb l’espai o 

espais esportius associats. En el cas dels vasos amb pont mòbil, s’indicarà 

en aquest camp. 
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8.3 Dades específiques dels espais complementaris 

8.3.1. Referència de l’espai complementari - Codi assignat a l’espai per 

l’aplicació informàtica de gestió del CEEC, integrat pel número INE del 

municipi (6 dígits), pel número de la instal·lació dintre del municipi (4 dígits) i 

pel número de l’espai dintre de la instal·lació (4 dígits). 

8.3.2. Nom de l’espai complementari - Nom amb el que es coneix l’espai (en 

lletres majúscules) dins de la instal·lació o el seu defecte l’acrònim del tipus 

que faciliti la seva identificació.  

8.3.3. Tipus d’espai complementari (db) - Tipus de cadascun dels espais 

complementaris que formen la instal·lació esportiva. Els espais 

complementaris se censaran agrupats en diferents blocs quan presentin una 

situació i funcionament homogeni i donin servei a un o varis espais esportius, 

com per exemple uns vestidors comuns de diferents pistes, o un conjunt de 

grades d’un o varis espais esportius.  

Atenent a la categoria i a les característiques dimensionals dels espais 

complementaris, a efectes del CEEC es classifiquen segons les taules 

següents: 

a. Taula d’espais complementaris comuns 

a.1. Espais complementaris comuns 

Tipus d’espai esportiu Criteri Classificació 

Grup vestidors 
Conjunt de vestidors que donen servei a 

un o varis espais esportius 
VES 

Grades espai 
Conjunt de grades d’un mateix espai 

esportiu 
GRA 

Magatzems esportius 
Conjunt de magatzems que donen servei 

a un o varis espais esportius 
MAG 

Serveis públics Bloc de serveis públics  SER 

b. Taules d’espais complementaris específics 

b.1. Aeròdroms 

Tipus d’espai esportiu Criteri Classificació 

Pista aeròdrom 
Pista d'aterratge o enlairament 

d'aeròdrom esportiu 
AER 

Pista camp de vol 
Pista d'aterratge o enlairament de camp 

de vol ULM 
AER 
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b.2. Ports esportius 

Tipus d’espai esportiu Criteri Classificació 

Dàrsena esportiva 
Dàrsena esportiva dintre port pesquer i 

comercial 
POR 

Embarcadors 
Grup de pontons o molls que serveixen 

per facilitar l'embarcament 
POR 

Marina esportiva 
Marina interior amb amarraments per 

embarcacions esportives 
POR 

Port esportiu 
Port amb amarraments per embarcacions 

esportives i recreatives 
POR 

b.3. Refugis 

Tipus d’espai 

esportiu 
Criteri Classificació 

Refugi guardat 
Refugi guardat durant tot o una part de 

l'any i amb part lliure quan no està guardat 
REF 

Refugi d’emergència 
Refugi lliure que forma part de la xarxa 

d’emergència 
REF 

Refugi lliure 
Cabanes i aixoplucs d’ús lliure durant tot 

any  
REF 

Alberg de muntanya  
Albergs situat a la muntanya que no 

compleixen les condicions de refugi 
REF 

b.4. Altres espais complementaris 

Tipus d’espai 

esportiu 
Criteri Classificació 

Cavallerisses Cavallerisses de instal·lacions hípiques  COM 

Hangars 
Zona reservada a instal·lacions aèries per 

a l’emmagatzematge d’aeronoaus 
COM 

Zona de varada 

Zona reservada a instal·lacions nàutiques 

per l’emmagatzematge d’embarcacions 

(marina seca, explanades o magatzems)  

COM 

Zona d’encallada en 

platja 

Zona reservada en la platja per 

embarcacions esportives 
COM 

Altres espais 

complementaris 

Altres espais complementaris no inclosos 

en els tipus anteriors 
COM 
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8.3.4. Característiques dels espais complementaris comuns (db) - 

Característiques bàsiques dels espais complementaris comuns, d’acord amb 

la llista de dades següent:  

8.3.3.1. Grup vestidors 

 Vestidors col·lectius (ut) - Nombre de vestidors col·lectius per a ús 

de persones sòcies o abonades a la instal·lació. 

 Vestidors grups (ut) - Nombre de vestidors per a grups per a ús de 

persones en grups, d’esportistes, de escolars, de cursos, etc. 

 Vestidors individuals (ut) - Nombre de vestidors individuals per a ús 

de àrbitres, personal tècnic, etc. 

 Superfície vestidors (m2) - Superfície total del bloc de vestidors. 

 Adaptació vestidors - Marcar si el bloc de vestidors té espais 
adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. 

8.3.3.2. Grup grades 

 Seients en grada fixa (ut) - Nombre de seients en grada fixa.  

 Seients en grada mòbil (ut) - Nombre de seients que té la grada 

mòbil. 

 Espectadors dempeus - Nombre de places d’espectadors sense 

seient que té la grada.  

 Adaptació grades - Marcar si les grades les grades tenen places 

adaptades per a persones amb mobilitat reduïda.  

8.3.3.3. Grup magatzems 

 Nombre de magatzems espai (ut) - Nombre de magatzems que 

tenen porta directa a l’espai esportiu. 

 Nombre d’altres magatzems (ut) - Nombre de magatzems que no 

tenen porta directa a l’espai esportiu, però que donen servei a 

l’espai. 

 Superfície magatzems - Superfície total del conjunt de magatzems 

(m2). 

8.3.3.4. Grup serveis 

 Nombre de serveis esportistes (ut) - Nombre de blocs de servei per a 

ús esportistes, comptant-los diferenciant per gènere.  

 Nombre de serveis públic (ut) - Nombre de blocs de serveis d’ús 

comú dels usuaris de la instal·lació, comptant-los diferenciant per 

gènere (ut). 

 Superfície total del bloc de serveis (m2). 

 Adaptació serveis - Marcar si el bloc té espais adaptats per a l’ús de 

persones amb mobilitat reduïda.  
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8.3.5. Característiques dels espais complementaris específics (db) - 

Característiques pròpies de determinats tipus d’espai complementari, d’acord 

amb la llista de dades següent: 

8.3.3.5. Aeròdroms 

 Nombre pistes aeròdrom (ut). 

 Nombre pistes camp de vol (ut). 

8.3.3.6. Ports esportius 

 Nombre total d’amarratges (ut).  

8.3.3.7. Refugis 

 Nombre de places refugi (ut). 

8.3.3.8. Altres complementaris 

 Superfície cavallerisses (m2). 

 Nombre total de places cavallerisses (ut). 

 Superfície total de la zona d’hangars (m2). 

 Nombre d’hangars (ut). 

 Superfície de varada (m2).  

 Nombre de zones de varada (ut). 

 Superfície d’encallada en platja (m2). 

 Nombre de zones d’encallada (ut). 

 Denominació per a altres espais complementaris. 

 Superfície per a altres espais complementaris. 

8.3.6. Estat d’ús de l’espai complementari - Estat d’ús de l’espai complementari, 

no el de la instal·lació en el seu conjunt, d’acord amb les opcions i criteris de 

la taula següent: 

Grup Estat d’ús Criteri 

En servei En servei L’espai té un ús normal durant gran part de l’any 

En servei 
En servei 

estacional 

L’espai té un ús normal només durant la 

temporada de l’activitat, per exemple les piscines 

o les pistes d’esquí 

En servei 

En servei 

durant el 

període lectiu 

L’espai té ús normal només durant el període 

lectiu. Per exemple els centres educatius que 

tanquen a l’estiu. 

Fora de servei En construcció L’espai està en construcció 

Fora de servei En remodelació  L’espai està en remodelació 

Fora de servei 
Fora de servei 

temporal 

L’espai està fora de servei amb caire temporal no 

estacional 

Fora de servei 
Fora de servei 

permanent 
L’espai està fora de servei amb caire indefinit 
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8.3.7. Imatges dels espais complementaris (db) - Fotografies dels espais 

complementaris, mínima una per a cada tipus d’espai, enquadrant 

horitzontalment l’espai esportiu. Arxiu d’imatge entre 100 i 300 kb en format 

jpg amb definició recomanada de 800 x 600 píxels. 

8.3.8. Observacions de l’espai complementari - Camps lliure per detallar 
observacions importants referides a l’espai complementari o la seva relació 
amb l’espai o espais esportius associats. 

8.4 Altres dades de la instal·lació i dels espais censats  

A més a més de les dades definides fins ara, el CEEC resta obert a la possibilitat de 

valorar la incorporació d’altres dades per a finalitats pròpies del CCE, la Generalitat de 

Catalunya, o d’altres entitats o institucions. Per a portar a terme aquesta ampliació 

s’establiran els mecanismes de col·laboració que es considerin adients. Per exemple:  

 Dades d’interès del municipi. Aquelles que un municipi vulgui incorporar al CEEM 

d’acord amb el contingut i criteris d’aquesta base metodològica 

 Qüestions específiques per a pavellons  

 Qüestions específiques per a piscines cobertes 
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9 Gestió i procés d’actualització de les dades 

El Servei d’Equipaments Esportius del CCE és el responsable de la direcció tècnica del 

CEEC i gestiona la base de dades mitjançant un programari informàtic propi. Les dades 

bàsiques de les instal·lacions censades estan disponibles a internet amb caire 

merament informatiu, la seva difusió es fa a través d’un apartat específic dedicat al 

CEEC a la pàgina web de la Secretaria General de l’Esport. 

No es publiquen a internet, tot i estar censades, les dades de les instal·lacions de caire 

residencial (comunitat veïnal, apartaments, etc.) o turístic (hotels, càmpings, etc.) i 

d’altres expressament excloses de la consulta pública pels motius següents: petició de 

la persona titular o per estar tota la instal·lació fora de servei. 

Les diferents administracions poden sol·licitar l’accés a l’aplicació de gestió de les 

dades del CEEC per actualitzar les instal·lacions del seu territori, així com extreure els 

llistats amb les dades corresponents. Per altra part, el PIEC estableix que els 

ajuntaments han d’informar al CCE de l’inici d’aquelles obres, dintre del seu terme 

municipal, que impliquin la construcció de noves instal·lacions o la modificació de les 

dades que defineixen el nombre i el tipus de les ja existents.  

Tanmateix, el CCE pot actualitzar les dades d’ofici o a petició de les entitats titulars de 

les instal·lacions. Per a la modificació de les dades té establert un protocol de 

verificació i validació de les propostes d’actualització. Atenent a la naturalesa i 

importància de la modificació proposada, si és necessari, una persona tècnica visitarà 

la instal·lació esportiva.  

La proposta de modificació de les dades s’ha de fer a través del formulari disponible a 

la fitxa de cada instal·lació a internet, aquest formulari ja incorpora el número de 

referència de la instal·lació.  

La proposta d’alta d’una instal·lació també es pot fer a través del formulari d’alta. Per 

donar d'alta una nova instal·lació al CEEC caldrà que almenys hagi començat la seva 

construcció. La proposta de modificació o baixa es pot fer a través del formulari que hi 

ha a cada fitxa d’instal·lació al cercador d’instal·lacions.  

La baixa definitiva d’una instal·lació serà efectiva quan ja no existeixi físicament o 

s'hagi transformat per a un ús no esportiu. Les instal·lacions existents que romanen 

fora de servei continuaran censades, tot i que les seves dades no es publicaran a 

internet.  

Les fitxes de les instal·lacions esportives recullen les seves dades bàsiques, es poden 

consultar a través del cercador d’instal·lacions i es poden descarregar. 

https://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/equipaments-esportius/cens-dequipaments-esportius-de-catalunya-ceec/
https://equipaments.esport.gencat.cat/ceeree/equipaments/alta-equipament
https://equipaments.esport.gencat.cat/ceeree/cercador
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