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Planificar i programar una xarxa suficient i 

equilibrada d’equipaments esportius que 

permeti la pràctica de les diferents activitats 

fisicoesportives dels ciutadans a Catalunya 

Finalitat del PIEC 

“Qualsevol ciutadà disposarà  

d’unes instal·lacions esportives bàsiques de referència  

en el seu àmbit territorial” 



Classificació de les xarxes del PIEC  

 
xarxa 

interès nacional 

xarxa 

bàsica 

xarxa 

complementària 

Necessitats especials 

Àmbit nacional 

Ús esport alta competició 

Equipaments gran envergadura 

Necessitats bàsiques i generals 

Distribució uniforme 

Ús poliesportiu no estacional 

Instal·lacions convencionals 

POL-PAV-SAL-CAM-PCO-ATL 

Necessitats específiques 

Distribució no uniforme 

Ús específic 

Tot tipus d’equipament 



Concretar i situar les necessitats d’equipaments 

esportius en l’àmbit municipal i contrastar-les 

amb les determinacions del PIEC  

Finalitat del MIEM 

“D’acord amb la realitat municipal, determina les seves 

necessitats específiques i complementa les establertes com a 

bàsiques per a tot Catalunya” 



Objecte i tramitació del MIEM  

Objecte 

• Analitzar el sistema esportiu local 
 

• Concretar les necessitats i els dèficits propis 
 

• Fer les reserves de sòl necessàries 

Tramitació 

• Iniciativa i proposta de l’Ajuntament 
 

• Suport del Consell Català de l’Esport 
 

• Informe CCE (no vinculant, sí preceptiu) 
 

• Aprovació per part de l’Ajuntament 
  
• Incorporació conclusions al PIEC (si s’escau)  



363 Àrees bàsiques 

64 Agrupacions 

41 Comarques 

Àmbits de planificació del PIEC 

7 Àmbits funcionals      
territorials 

947 Municipis 



Àmbit de planificació del MIEM 

Nuclis de població 

Districtes 

Barris 



Relació entre els àmbits de planificació 

PlEC 
planificació general 

MIEM 
planificació municipal 

LOC  
Estudis de localització de 

la xarxa bàsica del PIEC 

 



Estudis de localització xarxa bàsica  

Objecte 

• Adaptar les necessitats al territori 
 

• Situar instal·lacions i dèficits en cada municipi 
 
• Prioritzar les actuacions del CCE 

Tramitació 

• Proposta del CCE 
 

• Informació pública 
 

• Incorporació al·legacions justificades al MIEM 
 

• Aprovació CCE 



 Fuente: Un programa local para el desarrollo del deporte. Centro Studi del CONI  



Estudis de base:  

del territori  

• L’anàlisi de l’estructura territorial 
• El Pla d’ordenació urbanística municipal 



Estudis de base:  

de demografia  

• Previsió d’habitants a l’horitzó (2015)  
• Distribució i estructura d’edat 
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Estudis de base: 

de la pràctica fisicoesportiva  

• Estudis de pràctica específics del municipi 
• Anàlisi de la demanda expressada 
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regular 



Estudis de base:  

dels equipaments esportius  

• Cens municipal d’equipaments esportius  
• Gestió i ús dels equipaments del municipi 

CEEC 2006 

12.478 equipaments  

31.857 espais esportius 

22.143 espais complementaris 

30.445 fotografies 

 



 Fuente: Un programa local para el desarrollo del deporte. Centro Studi del CONI  



Demanda

Oferta

Freqüència de pràctica

Hores d’ús

N
o

m
b

re
 d

e
 p

ra
c

ti
c
a

n
ts

D
ura

da 
de 

la
 s

es
si

ó

D
en

si
ta

t d
’o

cu
pac

ió

N
o

m
b

re
 d

’i
n

s
ta

l·
la

c
io

n
s

Metodologia 

1.- Anàlisi de la demanda 

2.- Anàlisi de l’oferta 

3.- Càlcul de necessitats 

4.- Concreció del dèficit 



Continguts mínims del MIEM  

Fase d’anàlisi 

• Anàlisi general de la situació actual 
• Detectar potencialitats i problemàtiques 
• Condicions urbanístiques 

 
• Anàlisi específica de la xarxa bàsica 

• Condicions d’ús 
• Necessitats de condicionament 

 
• Anàlisi centres educatius 

• Dotació actual 
• Necessitats específiques  
 
 

 
 



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/WaterPolo.JPG


Continguts mínims del MIEM 

Fase de proposta 

• Determinació de les necessitats 
• Xarxa bàsica 
• Xarxa complementària 

 
• Concreció dels dèficits 

• Segons tipus d’instal·lació 
• Distribució equilibrada 

 
• Quantificació de les reserves de sòl 

• Actuals i proposades  
• Característiques dels solars 

 
• Definició dels criteris de priorització 

• Pla d’etapes 
• Quantificació de les inversions 

 
• Plànols de la proposta   

• Generals del municipi  
• Detallats de les actuacions 











Suport del CCE  

per a la redacció dels MIEM 

Subvencions 

•MIEM fets: 229 municipis  

•MIEM aprovats: 59 municipis  

 

Reunió tècnica 

• Redactors 

• Ajuntament 

• CCE 

 

Documentació 

• Full tècnic 

• Guia MIEM 

   (orientativa) 
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