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Les coses que fem en vida 
convicció, per conveniència o perquè així s’han de 
fer. Les podem entendre, qüestionar i raonar en 
menor o major mesura, però una cosa és clara: si en 
la vida no fem coses, no avancem. La suma de les 
coses que fem es converteixen en petites històries.
la suma de petites històries es converteixen, al final, 
en el relat de la nostra vida. 

 
La història d’aquesta tesi 
coses que hem anat fent sobretot per impuls i 
convicció, algun cop per conveniència i algun altr
per obligació. Però fonamentalment, el treball, 
l’esforç i la superació han estat el camí que ens ha 
portat fins aquí amb una barreja de vocació, il· lusió, 
intuïció i compromís. 
 
Això no és un punt i final, ans al contrari, és a partir 
d’aquí que tenim altres coses per fer
convertiran també en petites històries i que al final, 
contaran el relat d’una persona treballadora, crítica i 
inconforme que lluita per entendre i 
realitat que l’envolta: el relat d

 

 

Les coses que fem en vida solen fer-se per 
convicció, per conveniència o perquè així s’han de 
fer. Les podem entendre, qüestionar i raonar en 
menor o major mesura, però una cosa és clara: si en 
la vida no fem coses, no avancem. La suma de les 
coses que fem es converteixen en petites històries. I 
la suma de petites històries es converteixen, al final, 

 

 és un cúmul de petites 
coses que hem anat fent sobretot per impuls i 

algun cop per conveniència i algun altre 
rò fonamentalment, el treball, 

l’esforç i la superació han estat el camí que ens ha 
portat fins aquí amb una barreja de vocació, il· lusió, 

Això no és un punt i final, ans al contrari, és a partir 
d’aquí que tenim altres coses per fer. Coses que es 
convertiran també en petites històries i que al final, 

d’una persona treballadora, crítica i 
inconforme que lluita per entendre i canviar la 

relat de la meva vida.     

Jordi Segui Urbaneja 



 
  



 

 
La tesi, la meva il· lusió, obligació i obsessió durant els
la  meva existència professional, guanyant intensitat amb el pas del temps i desplaçant i anul·lant  
altres aspectes convertint-se també en el centre de la vida personal. 
 
Gràcies a ella he compartit molts moments 
hagués pogut viure; m’ha obligat a prendre decisions i a rebatre la pròpia opinió en moltes 
ocasions; m’ha permès conèixer que la meva força de voluntat és infinita al llevar
matí cada dia durant els últims 5 mesos... Però també culpa seua m’ha fet viure moments 
d’angoixa, tristor i impotència quan no sabia com avançar o enfocar un determinat contingut; he 
viscut amb remordiments de consciència durant els tres últims anys... Amb ella me n’he anat 
dormir moltes nits i al dia següent encara hi era, durant els últims tres anys de la meva vida 
mutava en forma d’il· lusió, divertiment, obsessió, malson... Però demà ja no em despertaré amb 
ella, demà ja no hi serà, demà estaré orgullós del procés, de l’
 
Aquesta experiència no hauria estat possible sense l’ajut de persones i institucions que de manera 
desinteressada, o interessada, han col·laborat per fer aquest document possible i a qui, els dec 
aquest humil però sincer agraïme
 
- Al Dr. Andreu Camps per acceptar dirigir 
infatigable que sempre ha tingut cinc minuts en la seva ajustadíssima agenda, un somriure i una 
paraula amable per ajudar-
m’agradaria ser. Infatigable, inesgotable ha compartit amb 
més enllà del rigor acadèmic, i m’ha permès viure tres anys que no oblidaré mai. Moltes gràcies.
 
- A la Dra. Estela Farias, per les converses mantingudes i els seus savis consells
personals, que, quan estava totalment encallat, em feien veure la llum i m’ha ajudat entendre 
conceptes fonamentals per aquesta recerca com el mètode, el qüestionari i l’anàlisi 
 
- A l’Oscar Farrús, gran tècnic informàtic 
rebuda sense la qual ahores d’ara encara estaria realitzant qüestionaris a instal·lacions esportives. 
I que dir quan el servidor va 
trucada amb veu freda “J ordi, tinc una mala notícia...”
 
- A la Dra. Núria Puig, per la seva infinita atenció i interès en el devenir de la tesis. Qui em va 
acollir en el Grup d’Investigació Social i Educativa de l’Activitat Física i l’Esport, 
qui sempre s’ha mostrat preocupada per la futura inserció laboral.
 
- A l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya,
tot el que sóc i el que seré. Tres 
els tres els ha obrat l’INEFC
portar per primera vegada a Lleida per cursar la llicenciatura
l’Esport. El segon, consistí en deixar una vida acomodada
per cursar el Màster Oficial de Dret Esportiu. I el tercer, apostar per dedicar els tres últims anys 
de la meva vida a ser personal investigador (becari) i tancar així el cicle amb el títol de doctor
decisió encara menys fàcil de prendre
pot se anomenat Sant. Especial agraïment a tots els sants que treballen a 
ho, permeten que els somnis es facin realitat.
 
- A l’A gència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, A
que, tot i el greu estat actual 
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The legal order covering public sports facilities in Catalonia. Analysis, (non) compliance 
and strategic lines 
 
Author: Jordi Segui Urbaneja 
Director: Dr. Andreu Camps i Povill 
 
In 2006, the Sports Catalan Observatory reports that 84.3% of the sports or physical activity 
users said they do it inside sports facilities. In 2009, the most recent researchers conducted in 
sport habits in Catalonia, showed that 43% of the population between 15 and 75 years claimed 
that they practice, at least, one sport. In 2012, was published the last Catalan Sports Facilities 
Census, accounting for 35,424 sports facilities in Catalonia, which represents an increment of 
200% over the first census done in 1986. The increasing of use, of practice and the construction 
of sports facilities have contributed to 2.1% of GDP in the real economy comes from the sport 
Catalan industry, data which comes from Sports Catalan Council 2010. 
 
The increment in construction and use of public sports facilities involves the need to ensure 
proper planning to the phases of design, construction and management. This need leads, 
primarily, on increasing standardization of sports facilities. And it is in this context that we ask 
the question which becomes the subject of this investigation: is the legal order covering public 
sports facilities in Catalonia complied? ... And in case of incompliance which rules breach and 
why? 
 
The aims of this thesis are: a) to understand and to define the concept of public sport facility, b) 
to identify and to organize the legal order covering public sports facilities, c) to analyze the (non) 
compliance of the legal order, and if this does not occur d) to identify: 1) which regulations are 
not compliance, 2) the (some) reasons for such incompliance and 3) to design appropriate 
mechanisms by which to ensure that regulations are obeyed. 
 
From a methodological point of view, this research is divided into two different sections. The 
first section, through desk research and content analysis defines the legal order covering public 
sports facilities in Catalonia. The second section, through content analysis and statistical analysis 
of an online survey answers the question whether or not the legal order covering public sports 
facilities in Catalonia is compliance. 
 
The results show that fifty-five, of the sixty-six regulations analyzed, are incompliance. Several 
interesting implications to be highlighted: 1. The bigger the village, which houses the sport 
facility, is the more compliance of the regulation. 2. The higher the level of education, of the 
director, is the more compliance of the regulation. 3. Management experiences between 1 and 3 
years compliance more regulations than experiences of less than a year or more than 3 years. 
This situation could be improved by updating the regulations, providing media and offering 
specific advice and ongoing specialized training, among others. 
 
The main beneficiaries of the results of this study are: a) directly, the owners, managers and 
workers of public sports facilities, as they are responsible for complying the law as it will have 
better tools and knowledge to fulfill it and b) indirectly, the population as they are the users of 
the public sports facilities as they rights as consumers will be respected. The contribution to the 
society is to help strengthen the sports industry as a generator of wealth in the economy, 
achieving a legal certainly consolidation of the sports industry in general and sports facilities in 
particular. 
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AAnnááll iissiiss,,  ((nnoo))  ccuummppll iimmiieennttoo  yy  ll íínneeaass  eessttrraattééggiiccaass..    

Autor: Jordi Segui Urbaneja 
Director: Dr. Andreu Camps i Povill 
 
En 2006, el Observatorio Catalán del Deporte publicaba que el 84,3% de practicantes de 
actividad física y deporte catalanes decían hacerlo en instalaciones deportivas. En 2009, los 
últimos estudios de hábitos de práctica deportiva realizados en Cataluña mostraban que el 43% 
de la población entre 15 y 75 años afirmaba practicar al menos un deporte. En 2012 se publicaba 
el último censo catalán de equipamientos deportivos contabilizando 35.424 equipamientos 
deportivos, lo que suponía un incremento del 200% respecto el primer censo realizado en el año 
1986. La evolución e incremento del uso, la práctica y la construcción de instalaciones 
deportivas ha contribuido a que el 2,1% del PIB de la economía real Catalana provenga de la 
industria de la actividad física y el deporte, datos del Consejo Catalán del Deporte 2010.   
 
Del aumento en la construcción y uso de instalaciones deportivas surgió la necesidad de 
garantizar la correcta programación y diseño, construcción y gestión de éstas. Necesidad que 
comportó, básicamente, una creciente normativización de las instalaciones deportivas. Y es, 
precisamente en éste contexto que se formula la pregunta objeto de ésta investigación: ¿se 
cumple el ordenamiento jurídico aplicable a las instalaciones deportivas de uso público de 
Cataluña?... y en caso de incumplimiento, ¿qué normas y por qué se incumplen? 
 
Esta tesis pretende: a) conocer, definir y limitar el concepto de instalación deportiva de uso 
público de Cataluña, b) identificar, estructurar y ordenar el ordenamiento jurídico aplicable a las 
instalaciones deportivas de uso público de Cataluña, c) analizar el (no) cumplimiento del 
ordenamiento jurídico y d) en caso de incumplimiento: 1) identificar qué normas no se cumplen, 
2) identificar (algunas) de la/las posible/es causa/as que lo explican y 3) proponer medidas 
(adecuadas) para corregir el incumplimiento. 
 
Metodológicamente la investigación se estructura en dos bloques. El primero, mediante la 
investigación documental y el análisis de contenido, define, el ordenamiento jurídico aplicable a 
las instalaciones deportivas de uso público de Cataluña. El segundo, mediante el análisis de 
contenido y el análisis estadístico de una encuesta online, responde a la pregunta (no) se cumple 
el ordenamiento jurídico aplicable a las instalaciones deportivas de uso público de Cataluña. 
 
Los resultados constatan que cincuenta y cinco, de los sesenta y seis preceptos normativos 
analizados, se incumplen. Algunas de las causas que pueden explicar  dicha situación son: a) 
cuan mayor es la población donde se ubica la instalación deportiva mayor es el cumplimiento de 
la norma y b) cuan mayor es el nivel de estudios del director/a mayor es el cumplimiento de la 
norma. Esta situación se podría mejorar actualizando la regulación normativa, facilitando medios 
informativos y de asesoramiento específico y ofrecer formación especializada continuada, entre 
otras. 
 
Los principales beneficiarios de los resultados de este estudio son: a) directamente, los 
propietarios, gestores y trabajadores de instalaciones deportivas, como agentes responsables del 
cumplimiento del ordenamiento jurídico ya que podrán disponer de mejores herramientas y 
conocimientos para cumplir lo y b) indirectamente, la población practicante, como usuarios de 
las instalaciones ya que verán respetados sus derechos como consumidores. La aportación a la 
sociedad que se pretende es la de ayudar al país a consolidar el sector deportivo como un 
elemento generador de riqueza económica consolidando una mayor seguridad jurídica en el 
sector deportivo, en general, y en las instalaciones deportivas, en particular.  
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L’any 2006 l’Observatori Català de l’Esport publicava que el 84,3% dels practicants d’activitat 
física i esport deien fer-ho en instal·lacions esportives. L’any 2009, els últims estudis d’hàbits de 
pràctica esportiva realitzats a Catalunya, mostraven que el 43% de la població entre 15 i 75 anys 
afirmava practicar almenys un esport. L’any 2012 es publicava l’últim cens català d’equipaments 
esportius, comptabilitzant 35.424 equipaments esportius a Catalunya, xifra que suposa un 
increment del 200% respecte el primer cens realitzat l’any 1986.  L’increment de l’ús, la pràctica 
i la construcció d’instal·lacions han contribuït a que el 2,1% del PIB de l’economia real Catalana 
provingui de la indústria de l’activitat física i l’esport, dades del Consell Català de l’Esport 2010. 
 
L’augment en la construcció i ús d’instal·lacions esportives comporta la necessitat de garantir la 
correcta programació i disseny, construcció i  gestió d’aquestes.  Aquesta necessitat desemboca, 
bàsicament, en una creixent normativització de l’àmbit. I és, precisament en aquest context que 
es formula la pregunta objecte d’aquesta investigació: es compleix l’ordenament jurídic 
aplicable a les instal·lacions esportives d’ús públic de Catalunya?... i en cas d’incompliment, 
quines normes i per què s’incompleixen? 
 
Aquesta tesi pretén: a) conèixer, definir i limitar el concepte d’instal·lació esportiva d’ús públic 
de Catalunya, b) identificar, estructurar i ordenar l’ordenament jurídic aplicable a les 
instal·lacions esportives d’ús públic de Catalunya, c) analitzar el (no) compliment de 
l’ordenament jurídic i d) en cas d’incompliment: 1) identificar quines normes no es compleixen, 
2) identificar (algunes) de la/les possible/es causa/es que l’expliquen i 3) proposar mesures 
(adequades) per corregir aquest incompliment. 
 
Metodològicament la investigació s’estructura en dos blocs. El primer bloc, mitjançant la 
investigació documental i l’anàlisi de contingut, defineix l’ordenament jurídic aplicable a les 
instal·lacions esportives d’ús públic de Catalunya. El segon bloc, mitjançant l’anàlisi de 
contingut i l’anàlisi estadístic d’una enquesta online, respon a la pregunta si es compleix o no 
l’ordenament jurídic aplicable a les instal·lacions esportives d’ús públic de Catalunya.  
 
Els resultats constaten que cinquanta-cinc, dels seixanta-sis preceptes analitzats, s’incompleixen. 
Algunes de les causes que poden explicar l’incompliment són: a) quant major és la població on 
s’ubica la instal·lació esportiva major és el compliment de la norma, b) quant major és el nivell 
d’estudis del director/a major és el compliment de la norma i c) experiències de gestió de la 
instal·lació entre 1 i 3 anys compleixen més normes que experiències inferiors en l’any o 
superiors als 3 anys. Aquesta situació podria millorar-se actualitzant la regulació, facilitant 
mitjans informatius i d’assessorament específic i oferint formació especialitzada continuada, 
entre altres. 
 
Els principals beneficiaris dels resultats d’aquest estudi són: a) directament, els propietaris, 
gestors i treballadors d’instal·lacions esportives, com agents responsables de complir 
l’ordenament jurídic en tant que disposaran de millors eines i coneixements per complir-lo i b) 
indirectament, la població practicant, com usuaris de les instal·lacions esportives en tant que 
veuran respectats els seus drets com a consumidors. L’aportació a la societat que pretén aquesta 
tesi és la d’ajudar a consolidar el sector esportiu com un element generador de riquesa de 
l’economia del país. Pretensió que s’assoleix consolidant una major seguretat jurídica del sector 
esportiu, en general, i de les instal·lacions esportives, en especial.  
   



  

 

 
  



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NNOOTTAA  DDEE  LL’’ AAUUTTOORR  
 

Serveixin aquestes línies per advertir que el contingut i veracitat d’aquest document en alguns 
casos es pot haver vist, totalment o parcialment, alterat, en altres compromès i, fins i tot, quedat 
obsolet durant el temps transcorregut entre la redacció, publicació i moment en el qual ara vostè 
llegeix aquestes línies. 
 
L’objecte central d’aquesta investigació és la norma, i en molts altres casos s’han utilitzat dades 
econòmiques per explicar, contextualitzar o justificar la realitat, fets i tendències. Afirmacions 
que, tenint en compte la situació econòmica i política que s’esdevé des de l’any 2008, poden 
haver canviat. La legislació i l’economia estan sent les dues àrees més sotmeses a modificacions 
normatives pel Govern (estatal i autonòmic). Modificacions diàries que poden suposar, en alguns 
casos, el canvi complert del sistema. Sols cal esmentar la reforma, exprés i sense referèndum, de 
la Constitució que el 27 de setembre del 2011 van aprovar les corts espanyoles, transcorreguda 
una setmana entre la primera proposta i l’aprovació de la mateixa. 
 
El contingut d’aquest document ha de ser entès en el context temporal i històric en el qual ha 
estat redactat i no en el qual està sent llegit. 
 
Doncs, sense més preàmbuls, esperem i desitgem que el lector gaudeixi d’aquest document i 
sobretot pugui treure’n el profit que d’aquest n’espera.  
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AAPP  Administracions públiques
AENOR Associació Espanyola de Normalització i Certificació
Art.  Article 
BOE  Butlleti Oficial de l’Estat
CAR  Centre alt rendiment 
CC  Llei 29/2002, de 30 de d
CCAA  Comunitats autònomes
CE  Constitució Espanyola, de 27 de desembre de
CEE  Comunitat europea 
CEEC  Cens equipaments esportius de Catalunya
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CIS  Centro de Investigaciones Sociológicas
CNIE  Cens Nacional Instal·lacions Esportives
CON  Comité Olímpic Nacional
COE  Comitè Olímpic Espanyol
COI  Comité Olímpic Internacional
CSD  Consell Superior d’Esports
CTE  Codi Tècnic Edificació
DOGC  Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
EBEP  Llei 7/2007,  de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic del Treballador Públic
EN  Normes europees 
Et al.  Locució llatina: “i altres”
FI  Federació Esportiva Internacional
FN  Federació Esportiva Nacional
ITE  Instruccions tècniques complementàries
JJOO  Jocs Olímpics 
LA  Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’Aigües
LBRL  Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local
LC  Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes
LCAP  Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de le
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LGEP  Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Estat Pres
LGP  Llei 34/1988, de 11 de novembre, General de Publicitat
LHL  Llei 39/1988, de 28 de desembre, de les Hisendes Locals
LMi  Llei 22/1973, de 21 de juliol, de Mines
LOE  Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació
LOFAGE Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’Organització i Funcionament de l’

General de l’Estat 
LPAP  Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques
LPE  Llei 7/2001, de 14 de maig, modificació de Llei del Patrimoni de l’Estat,
  aprovat pel Decret 1022/1964, de 15 de abril
LPN  Llei 23/1982, de 16 de juny, reg
LRJPAC  Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 

Públiques i del Procediment Administratiu Comú 
LRSV  Llei 6/1998, de 13 d’abril, sobre el Règim del Sol i Valoracions
LS  Reial decret legislatiu

Llei sobre el Règim del Sòl i Ordenació Urbana
M€  Milions d’euros 
NBE  Norma Bàsica Edificació
NIDE  Normatva d’Instal·lacions Esportives 

 
24 
 

úbliques 
Associació Espanyola de Normalització i Certificació 

Butlleti Oficial de l’Estat 
 

30 de desembre. Primera llei del Codi civil de Catalunya
utònomes 

Constitució Espanyola, de 27 de desembre del 1978 

sportius de Catalunya 
Comitè Europeu per la Normalització 
Centro de Investigaciones Sociológicas 
Cens Nacional Instal·lacions Esportives 
Comité Olímpic Nacional 
Comitè Olímpic Espanyol 
Comité Olímpic Internacional 
Consell Superior d’Esports 
Codi Tècnic Edificació 

de la Generalitat de Catalunya 
Llei 7/2007,  de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic del Treballador Públic

Locució llatina: “i altres” 
Federació Esportiva Internacional 
Federació Esportiva Nacional 

cniques complementàries 

Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’Aigües 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local
Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes 
Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Administracions Públiques
Llei 30/2007, de 30 d’ctubre, de Contractes del Sector Públic 
Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’Esport 
Llei 1954, de 16 de desembre, d’Expropiació forcosa 
Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Estat Pressuposatària 
Llei 34/1988, de 11 de novembre, General de Publicitat 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, de les Hisendes Locals 
Llei 22/1973, de 21 de juliol, de Mines 
Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació 

6/1997, de 14 d’abril, d’Organització i Funcionament de l’

Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques
Llei 7/2001, de 14 de maig, modificació de Llei del Patrimoni de l’Estat,

1022/1964, de 15 de abril 
82, de 16 de juny, reguladora del Patrimoni Nacional 

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú  
Llei 6/1998, de 13 d’abril, sobre el Règim del Sol i Valoracions 
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Pla Director Instal·lacions Esportives de Catalunya. 
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11..  PPRREESSEENNTTAACCII ÓÓ  II   JJUUSSTTII FFII CCAACCII ÓÓ  
La tesi1, que a continuació es presenta, té com a principal objectiu aprofundir en el coneixement i 
estudi de l’ordenament jurídic aplicable a les instal·lacions esportives d’ús públic de la 
Comunitat Autònoma de Catalunya i avaluar el (no) compliment de les normes fixades.  
 
La inquietud que desperta aquest tema no és recent. Al llarg de la vida esportiva moltes són les 
hores que es passen en instal·lacions esportives poguent adonar-se que, aquestes, són gestionades 
de maneres molt diverses, quasi tantes com instal·lacions hi ha. En conseqüència i tenint en 
compte que a la realitat no s’observa una homogeneïtat en l’aplicació de criteris, ens qüestionem: 
existeix un règim jurídic per les instal·lacions esportives? I, en cas d’existir, quin és el contingut? 
Realment, es compleix? I, en cas d’incompliment, per què no es compleix? 
 
Així com aprofundia en la formació com especialista en la gestió esportiva, cada cop més, 
m’adonava que, efectivament, existia un marc teòric, mínim i comú que totes les instal·lacions 
esportives han de complir. Criteris basats en garantir els drets i deures de tots els usuaris amb 
independència de la instal·lació que utilitzen. Però aquests eren difusos i continuava faltant una 
estructura per ordenar-los, cosa que en la realitat continuava sent incapaç d’observar-la.  
 
Finalment, aquesta estructura la vaig obtenir cursant el Màster Oficial en Dret Esportiu. 
L’ordenament jurídic és la base comú, objectiva i legal que determina i ordena les obligacions 
que han de complir totes les instal·lacions esportives. Fins ara cap persona, física o jurídica, ha 
recollit i estructurat completament tot l’ordenament jurídic aplicable a les instal·lacions 
esportives d’ús públic de Catalunya, tot i que si hi ha reculls parcials2.  
 
A partir d’aquesta situació neix l’interès i inquietud d’obtenir respostes i explicacions a la realitat 
observada. I això és precisament el que fa aquest document: a) estructurar i ordenar l’ordenament 
jurídic aplicable a les instal·lacions esportives d’ús públic de Catalunya i b) investigar el (no) 
compliment d’aquest, tot  identificant-ne les (algunes) causes. 
 
Tres són els principals motius que, sota el nostre punt de vista, legitimen i fan necessària, o 
interessant, aquesta recerca: 
 
aa))  EEllss  hhààbbii ttss  ddee  pprrààccttiiccaa  eessppoorrttiivvaa. La població espanyola en general i la catalana en particular 
està incorporant de manera regular i progressiva l’activitat física –mitjançant la pràctica 
esportiva- en el seu estil de vida. El Centre d’Investigacions Sociològiques mostra que el 41% de 
la població espanyola entre 15 i 75 anys practica almenys un esport (Centro Investigaciones 
Sociológicas, 2010:3); mentre que a la Comunitat Autònoma de Catalunya aquest indicador 
representa el 43% (Consell Català de l’Esport, 2009:20)3. 
 
Cada dia són més les persones que practiquen activitat física i esport i d’aquestes un gran 
percentatge ho fa en instal·lacions esportives. Garantir el compliment de l’ordenament jurídic 

                                                 
1 Saavedra defineix el terme tesi com “l’opinió o proposta formulada per una persona en relació ambun objecte o 
conjunt de coneixements i que es sustenta amb arguments lògicament articulats”(Saavedra, 2008:5). Segons 
Aristòtil, és una proposició no demostrada, la qual es utilitzada com a premissa d’un sil· logisme. Per Hegel, 
constituïa el primer moment del procés dialèctic, al que posteriorment succeïen els de contra o antítesis i, finalment, 
el de síntesi. La investigació, la tesi, compleix la funció de produir nous coneixements sobre una determinada àrea.     
2 El Consejo Superior de Deportes (CSD) recull en la seva pàgina web l’harmonització de la normativa tècnica 
relacionada amb la gestió d’instal· lacions esportives. Vist el 23/03/2011 en: http://www.csd.gob.es/csd/instalaciones 
/politicas-publicas-de-ordenacion/armoni-zacion-juridica/view. 
3 Comparativament amb la Unió Europea (UE), dades de l’any 2003, encara ara són valors llunyans als registrats 
pels països capdavanters: el 76% registrat a Finlàndia, el 72% de Suècia o el 60% de Dinamarca. Tot i això  
representen valors superiors a la mitjana, el 38%, de la UE (Van Bottenburg, 2005:14).  
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aplicable a les instal·lacions esportives d’ús públic de Catalunya significa assegurar la protecció 
dels drets i deures de tots els usuaris4.  
 
bb))  LL’’ ooffeerrttaa  dd’’ iinnssttaall ··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess. Les instal·lacions esportives són el principal espai 
esportiu utilitzat per la població practicant d’activitat física i esport5. Des dels anys 70 fins ara 
s’ha incrementat considerablement la construcció d’instal·lacions esportives a Espanya. Dades 
de l’últim Cens Nacional d’Instal·lacions Esportives (CNIE), 2005,  xifren en 79.079 
instal·lacions6 i en 176.201 equipaments esportius, suposant un increment del 14,61% respecte a 
l’anterior cens del 1997 i del 77,18% en els últims 30 anys (Gallardo, 2007).  
 
L’oferta, quantitat i diversitat, d’instal·lacions esportives s’ha manifestat i evolucionat 
paral·lelament a la demanda de serveis i activitats esportives generada per la població (Gallardo, 
2002:29). García et al. divideix aquest procés en quatre fases (García et al. 1998:164): 
 

1ª. Europa, des del segle XIX fins els anys setanta. Es produeix un procés de regulació 
progressiva, de racionalització a partir de la Segona Guerra Mundial. 
2ª. Espanya, avarca des del 1975 fins el 1985. Es produeix un epectacular creixement en el 
nombre d’instal·lacions, bàsicament municipals. 
3ª. Des del 1985 fins el 1992. Diversificació dels espais esportius i de l’estat de benestar. 
4ª. Des del 1992 endavant. Es produeix la reorganització de les estructures de gestió. 

 
Gallardo destaca que, des de la posada en marxa de les comunitats autònomes, és un fet 
indiscutible que el ritme de construcció d’equipaments esportius en tot l’Estat va ser major del 
que  s’havia registrat fins aquell moment. Paral·lelament a la construcció d’equipaments va 
sorgir la necessitat de garantir una correcta utilització i gestió dels recursos. Aquesta es va 
produir, bàsicament, per dues vies: a) la creixent normativització de les instal·lacions esportives 
en totes les àrees involucrades7 i b) la progressiva professionalització de les persones que, en 
algun moment,  participen en el procés de planificació, construcció o gestió d’instal·lacions 
(Gallardo, 2002:30). 
 
Actualment ens trobem en ple procés de reorganització de les estructures de gestió com a 
conseqüència del fort increment en el nombre d’equipaments esportius en un curt espai de temps. 

                                                 
4 En aquesta línia els Fulls tècnics, així ho apunten quan afirmen que “la gran diversitat de reglamentacions amb 
diferents objectius i diferent rang provoca confusió i situacions conflictives que van en detriment del servei” (Fulls 
tècnics, 2004:34). 
5 L’Observatori Català de l’Esport, 2006, a partir del Centro de Investigaciones Sociológicas, recull que el tipus 
d’espai esportiu més utilitzats per la pràctica esportiva de la població va ser, respectivament per la població catalana 
i espanyola: el 45,8% i el 51,4% en instal· lacions públiques; el 25,1% i el 19,8% en instal· lacions de clubs privats i 
el 12,9% i el 13,1% en gimnasos privats. Vist el 23/03/2011 en: http://www.observatoridelesport.cat/cat/stat_det.asp 
?ID_ STATS=29&ID_SUBDIMENSIO=1&ID_INDICADOR=9.     
6 El 65,48% d’instal· lacions esportives espanyoles són de propietat pública mentre que a Catalunya representen el 
43,5% (CNIE, 2005:87). 
7 Jorge Juan recull un interessant treball realitzat per Francisco Marcos i Juan Santaló, de l’IE Business School 
Regulations, Innovation and Productivity (WP10-04, 15 de juliol de 2010), documenta el creixent volum de 
regulació, autonòmica i estatal, des de l’any 1978 fins l’any 2008. 
- Del període comprès entre l’any 1978 i el 1988 va arribar a 100.000 pàgines (el 14% absolut i relatiu). 
- Del període comprès entre l’any 1988 i el 1998 va arribar a 300.000 pàgines (el 42% absolut i el 28% relatiu). 
- Del període comprès entre l’any 1998 i el 2008 va arribar a 700.000 pàgines (el 100% absolut i el 58% relatiu).  
- Mentre que el nº de pàgines del Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), durant aquest 30 anys, pràcticament s’ha 
mantingut estable evolucionant de les 40.000 pàgines en l’any 1978 fins les 60.000 pàgines en l’any 2008. 
Marcos i Santaló documenten també que existeix una àmplia variació en la intensitat legislativa i regulatòria entre 
les diferents comunitats autònomes. Mentre Catalunya havia promulgat un total de 30.000 pàgines amb 12.00 noves 
normes, Cantabria sols havia adoptat 3.400 noves normes, que ocupaven aproximadament unes 9.000 pàgines. 
Aquests autors relacionen l’explosió regulatòria amb les negatives conseqüències sobre la productivitat, així un 
augment del 100% en el nombre de normes autonòmiques s’associa amb una reducció de la tassa de creixement 
anual de la productivitat total dels factors del 3,5% (Jorge Juan, 2011:222). 
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Com a professionals en l’àrea de la gestió esportiva en general i especialistes en la legislació 
esportiva en particular és la nostra obligació aportar el coneixement i experiència per tal de donar 
a conèixer i facilitar el compliment i enteniment de la norma.  
 
cc))  EEll   ppeess  ddee  llaa  iinnddúússttrr iiaa  ddee  ll ’’ aaccttiivvii ttaatt  ffííssiiccaa  ii   ll ’’ eessppoorrtt  eenn  ll ’’ eeccoonnoommiiaa  rreeaall   ddee  CCaattaalluunnyyaa. L’últim 
estudi oficial manifesta que el pes econòmic del sector esportiu a la Comunitat Autònoma de 
Catalunya va representar l’any 2006 el 2,1% del Producte Interior Brut (PIB); valor superior al 
2% de la fabricació de productes metàl·lics o l’1,9% de la fabricació de vehicles a motor 
(Consell Català de l’Esport, 2010:11).  
 
L’evolució i incorporació de la pràctica esportiva com a hàbit saludable s’ha realitzat 
paral·lelament a l’increment del número d’instal·lacions esportives8 i, ambdós, de manera 
conjunta són factors claus que expliquen el creixement del sector esportiu en l’economia del 
país. L’evolució del sector de l’activitat física i l’esport, impacte social i econòmic, genera: a) la 
regulació i normativització d’activitats i espais, b) la professionalització de l’àmbit esportiu9 i c) 
la necessitat i preocupació d’una Administració eficaç i eficient capacitada per gestionar els 
recursos existents10 (Gallardo et al., 2008; Maine et al., 2005; Marcelo i Oltra, 2005).  
 
En tant que el sector esportiu, cada cop més, assumeix major pes en l’economia del país aquest 
s’ha de mostrar com un sector seriós garant del compliment de l’ordenament jurídic al que està 
sotmès. Un sector que no aporta  seguretat jurídica a tots els agents involucrats (propietaris, 
gestors, treballadors, inversors, usuaris o clients) no podrà mai consolidar-se o continuar 
creixent.  
 
Cal tenir en compte que aquest context s’ha d’entendre a partir del postulat general del dret, 
contingut en el títol preliminar del Codi civil, ignorantia legis non excusat, que implica una 
obligació general, erga omnes, de tots els ciutadans, de conèixer, respectar i aplicar les normes 
que regeixen el sistema legal del país. De manera que, en aplicació del Codi civil, no cap la 
possibilitat d’incomplir l’ordenament jurídic. Per tant, des d’un punt de vista purament jurídic, 
no té sentit qüestionar si es compleix o no l’ordenament jurídic i en cas negatiu saber-ne els 
motius, ja que el mateix sistema contempla vies de resolució. Des d’un punt de vista tècnic i 
social, si a la praxis s’observa tanta diversitat en la manera de planificar, construir i gestionar 
instal·lacions esportives, pot ser interessant conèixer quins són el/els motiu/s que expliquen 
aquest fet ja que permetrà fer propostes de ressolució adequades a la realitat. 
 
Formulem la pregunta que permetrà, per una banda, acotar la investigació i, per una altra, serà el 
nucli i motiu d’aquest projecte: 

                                                 
8 La Carta europea de l’esport de l’any 1992, article 4.3., destaca de manera rellevant la importància que tenen les 
instal· lacions esportives en el desenvolupament de l’esport. “ Tenint en compte que la pràctica de l’esport depèn en 
part del nombre i diversitat d’instal·lacions esportives i de les possibilitats d’accés a les mateixes, la seva 
planificació global serà competència dels poders públics, que tindran en consideració les exigències nacionals, 
regionals i locals, així com les instal·lacions públiques, privades i comercials ja existents. Els responsables 
adoptaran les mesures precises per garantir la bona gestió i la plena utilització de les instal·lacions en un entorn 
segur.” 
9 Blanco, explica que l’àmbit esportiu està format bàsicament per dos tipus d’organitzacions atenent la seva 
naturalesa: les privades, associatives o mercantils, i les públiques, administratives (Blanco et al., 1999:26). 
Laboralment s’estructura mitjançant la coexistència de dos perfils: el professional i el voluntari. El total de persones 
ocupades en el sector de l’esport a Catalunya l’any 2006 va ser de 91.466, amb una distribució de 28.411 (el 31%) 
de treball voluntari i la resta 63.055 (el 69%) de treball remunerat. Cal esmentar que el treball voluntari està molt 
present en productors esportius, com ara les federacions, els consells esportius o els clubs esportius (Consell Català 
de l’Esport, 2010:13).   
10 Atenent l’actual situació social, econòmica i política l’exigència d’una gestió eficaç i eficient dels recursos, 
públics i privats, va més enllà de l’ètica d’una governança professional per erigir-se com una obligació per qualsevol 
entitat, pública o privada, en qualsevol sector econòmic, i l’esportiu no n’hauria de ser una excepció (McNamee, 
2010:365). 
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EEss  ccoommpplleeiixx  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurr ííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall ··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa??......    II   eenn  ccaass  dd’’ iinnccoommppll iimmeenntt,,  qquuiinneess  nnoorrmmeess  ii   ppeerr  qquuèè  ss’’ iinnccoommpplleeiixxeenn??  

 
Identificat el context, les instal·lacions esportives d’ús púbic de Catalunya, l’àmbit, 
l’ordenament jurídic, i la pregunta, es compleix l’ordenament jurídic que regula les 
instal·lacions esportives d’ús públic de Catalunya?, esmentem a continuació els objectius que es 
pretenen assolir en l’esdevenir d’aquest estudi:  
 
a) Conèixer, definir i limitar el concepte d’instal·lació esportiva d’ús públic de Catalunya.  
b) Identificar, estructurar i ordenar l’ordenament jurídic que regula les instal·lacions esportives 
d’ús públic de Catalunya. 
c) Analitzar el (no) compliment de l’ordenament jurídic. 
d) En cas d’incompliment: 1) identificar quines normes no es compleixen, 2) identificar algunes 
de la/les possible/es causa/es que l’expliquen i 3) proposar mesures (adequades) per corregir 
aquest incompliment. 
 
Per tal de respondre la qüestió, que és el nucli d’aquest estudi, i assolir els objectius, el present 
document s’estructura en una contextualització, tres parts i la discussió: 
 
CCoonntteexxttuuaall ii ttzzaacciióó  

Contextualitza els dos termes bàsics sobre els que es sustenta aquesta investigació: a) 
l’ordenament jurídic i b) l’espai esportiu. Finalment desenvolupa l’ordenament jurídic aplicable 
a les instal·lacions esportives. 
 
11ªª  PPaarrtt..  II nnssttaall ··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  CCaattaalluunnyyaa  

Defineix i desenvolupa el marc conceptual de les instal·lacions esportives d’ús públic de 
Catalunya.  
 
S’estructura en quatre capítols:  
 
 a) el capítol primer, desenvolupa el terme instal·lació esportiva de Catalunya.  
 b) el capítol segon, discerneix els conceptes de patrimoni, ús i servei públic des  del punt 
 de vista del dret administratiu. 
 c) el capítol tercer, a partir dels dos anteriors, proposa una definició d’instal·lació 
 esportiva d’ús  públic de Catalunya.  
 d) el capítol quart, aprofundeix en què són i les característiques, dels plans directors de 
 les instal·lacions esportives. 
 
22ªª  PPaarrtt..  LLaa  iinnvveessttiiggaacciióó..  MMeettooddoollooggiiaa  

Descriu el plantejament metodològic de la investigació. Metodològicament, la investigació 
s’estructura en dos blocs i quatre fases. 
 
S’estructura en una breu introducció i dos capítols:  
 
 a) la introducció determina els aspectes generals de la investigació: la pregunta inicial, els 
 objectius, les hipòtesis, el plantejament metodològic, l’ètica aplicada en la recerca, la 
 validesa de les dades i el cronograma. 
 b) el capítol cinquè, recull el primer bloc, amb la primera i segona fase, defineix 
 l’ordenament jurídic aplicable a les instal·lacions esportives d’ús públic de Catalunya.  
 c) el capítol sisè, recull el segon bloc, amb la tercera i quarta fase,  respon a la pregunta es 
 compleix l’ordenament jurídic aplicable a les instal·lacions esportives de Catalunya?  
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Els dos blocs, amb les quatre fases, respectivament desenvolupen: a) l’objecte teòric amb les 
dimensions, variables i indicadors, b) el procés metodològic utilitzat, c) l’univers de treball i la 
mostra seleccionada, d) el procés seguit per dur a terme el treball de camp i e) el procediment en 
l’anàlisi de dades.  
 
33ªª  PPaarrtt..  AAnnààll iissii   ddeellss  rreessuull ttaattss  

Presenta els resultats de la investigació. S’estructura en tres capítols:  
 
 a) el setè capítol, recull els resultats del primer bloc. 
 b) el vuitè capítol, ho fa del segon bloc.  
 c) el novè capítol, recull la resposta a la pregunta que configura aquesta investigació.  
 
DDiissccuussssiióó  

Desenvolupa les implicacions pràctiques que s’esdevenen de l’estudi, tracta les limitacions de la 
recerca i finalitza amb les línies de futur. 
 
Aquest estudi es realitza amb el desig de: a) ajudar a consolidar el sector esportiu com un 
element generador de riquesa a l’economia del país i b) afavorir els actors que en un moment o 
altre, es veuen involucrats amb les instal·lacions esportives. Objectius que es preténen assolir 
consolidant una major seguretat jurídica del sector esportiu, en general, i de les instal·lacions 
esportives, en especial.   
 
Els principals beneficiaris dels resultats d’aquest projecte seran: a) directament, els propietaris, 
gestors i treballadors d’instal·lacions esportives com agents responsables del compliment de 
l’ordenament jurídic i b) indirectament, la població practicant, com a usuaris de les instal·lacions 
esportives. Els primers perquè disposaran de millors eines i coneixements per complir 
l’ordenament jurídic i els segons en tant que veuran respectats els seus drets.  
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22..  LL’’ OORRDDEENNAAMMEENNTT  JJUURRÍÍ DDII CC  II   LL’’ EESSPPAAII   EESSPPOORRTTII UU  
El primer pas per desenvolupar una investigació ha de ser conèixer i identificar les principals 
característiques del context que es vol estudiar. Al llarg del següent apartat, i de manera breu, 
s’introdueixen els dos conceptes bàsics que són els pilars d’aquesta investigació: a) l’ordenament 
jurídic i b) l’espai esportiu.  
 
En relació amb l’ordenament jurídic s’explica el terme jurídic general.  
 
En relació amb l’espai esportiu es recull la definició dels termes equipament esportiu, instal·lació 
esportiva i infraestructura esportiva. Conceptes que molt sovint s’utilitzen com a sinònims sense 
ser-ho i són susceptibles de comportar confusió. A continuació s’incorpora una breu referència a 
la història dels espais esportius i com aquests han evolucionat fins l’actualitat. Posteriorment, 
s’atén a la construcció i gestió dels espais esportius i es contemplen les principals fonts de 
finançament dels mateixos.      
 
Finalment s’estructura i esquematitza la norma que afecta a les instal·lacions esportives, 
relacionant-la amb el  responsable i el procediment de reclamació, i es limita l’ordenament 
jurídic aplicable a les instal·lacions esportives de Catalunya. Terme que serà l’objecte d’estudi 
de la present investigació. 
 

22..11..  LL’’ OORRDDEENNAAMMEENNTT  JJUURRÍÍ DDII CC  
S’entén per oorrddeennaammeenntt  l’acció i efecte d’ordenar. Aquest verb fa referència a col·locar seguint 
un criteri previ, dirigir amb una finalitat o manar que es faci alguna cosa. JJuurrííddiicc, per la seva 
part, és allò que concerneix al Dret o que s’ajusta a aquest. Ambdues definicions permeten 
apropar-se a la noció d’ordenament jurídic, entès com el conjunt o sistema de normes jurídiques 
que regeixen un lloc determinat en una època concreta.  
 
La societat s’organitza segons el seu ordenament jurídic, vinculat al dret objectiu; és a dir, el 
conjunt de normes amb les quals es regeix la comunitat. L’ordenament jurídic dels estats 
democràtics està format per la constitució de l’Estat (que es regeix com la norma suprema), per 
les lleis, els reglaments, els tractats, les convencions, les disposicions i altres regulacions. Els 
diferents components de l’ordenament jurídic s’articulen de manera coordinada, a través d’una 
jerarquia normativa, amb la constitució a la part més alta, i respectant certs principis: de 
jerarquia, de competència, de temporalitat, de territori...  
 
La relació entre ordenament jurídic i norma és la que existeix entre el tot i una part, el primer és 
el tot i la segona una part del primer. És de caràcter quantitatiu. L’ordenament jurídic està format 
pel conjunt de normes jurídiques. És comú que es confongui el concepte de norma jurídica amb 
el de llei o legislació. La llei és un tipus de norma jurídica, però no totes les normes són lleis, 
tenint en compte que també són normes jurídiques els reglaments, ordres ministerials, decrets i, 
en general, qualsevol acte administratiu que generi obligacions o drets. També són normes 
jurídiques les que emanen d’actes i contractes celebrats entre particulars o entre aquests i 
organismes estatals quan actuen com a particulars, subjectes a les prescripcions del dret privat 
(Aftalion, 1994).  Tampoc s’ha de confondre l’ordenament jurídic amb l’ordre jurídic, aquest 
últim es tradueix com el conjunt de normes que regeixen una determinada àrea de l’ordenament; 
la relació en conceptes és de gènere a espècie. 
 
És important destacar que l’ordenament jurídic és dinàmic ja que l’Estat o l’Administració 
competent tenen la potestat legislativa d’adaptar les normes a les necessitats que, en cada 



LL’’ eessppaaii   eessppoorrttiiuu  ii   ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  
  

 
34 
 

moment, tingui la població. També pot variar segons la ciutat, província o Estat, o d’acord al 
moment històric en qüestió.  
 
Abans d’avançar en el contingut d’aquest document i tenint en compte que l’ordenament jurídc 
és l’objecte central d’aquesta investigació, formulem la següent pregunta: per què una societat ha 
d’estar regulada per normes? 
 

22..11..11..  LLAA  RREEGGUULLAACCII ÓÓ  NNOORRMMAATTII VVAA  DDEE  LLAA  SSOOCCII EETTAATT  
Singer afirma que els éssers humans són, per naturalesa, socials, però no tant socials que no 
calgui protegir-los contra el risc de ser atacats o assassinats per qualsevol conciutadà. Als inicis 
de la societat això es va resoldre creant organitzacions de vigilància que impedien les agressions 
i castigaven als que les cometien. Els resultats eren fortuïts i aquesta situació va acabar 
convertint-se en guerres obertes entre diferents clans. Per tant, va ser necessari establir unes 
normes, consensuades, acceptades i conegudes per la societat. Normes que havien de ser 
interpretades per un jutge amb autoritat i recolzades per un poder suficient que pogués executar 
les decisions del jutge (Singer, 2009:295-299). 
 
Si les persones voluntàriament s’abstinguessin d’agredir a les altres o d’actuar de manera 
perjudicial a l’harmoniosa i feliç convivència social, es podria conviure sense normes, jutges o 
sancions. Però tot i aquest supòsit, en una societat dinàmica acabarien sent necessàries 
convencions de tipus legal sobre qüestions com per exemple: el costat de la carretera per el que 
cal circular, la protecció de la propietat privada, la custòdia dels fills, el control de la 
contaminació, el nivell d’impostos... Per tant, al final acabaria apareixent alguna regla semblant a 
les normes. 
 
En realitat, tot i amb les normes no tothom s’absté, voluntàriament, d’incomplir-les, tenint 
conductes que la societat no tolera. Així el perill d’accions individuals d’incompliment de la 
norma no es tampoc l’únic que fa que les normes siguin necessàries. En una societat hi haurà 
multitud de conflictes que fan imprescindible establir algun procediment de presa de decisions 
per, ràpidament i econòmicament, poder-los resoldre. En cas contrari, és probable, que les parts 
recorrin a la força per resoldre les seves diferències. Quasi qualsevol procediment de presa de 
decisions serà millor que recórrer a la força, ja que quan s’utilitza la força es produeixen ferits. A 
més, la majoria dels procediments de presa de decisions tenen uns resultats que, com a mínim, 
són tan beneficiosos i justos com el recurs de la força. 
 
Per tant, resulta convenient tenir normes i un procediment de presa de decisions establert per 
crear-les. Això dóna lloc a la primera raó per obeir la norma: en fer-ho es contribueix a respectar 
-les i legitima el procediment de presa de decisions. En desobeir la norma s’ofereix als demés un 
exemple que provoca que ells també desobeeixin. L’efecte pot multiplicar-se i contribuir a que es 
produeixi un declivi en l’imperi de la norma, que en cas extrem pot conduir a una guerra civil. 
 
De la primera raó en deriva una segona que justifica l’obediència de les normes: si la norma és 
eficaç haurà d’existir algun mecanisme que detecti i castigui als infractors. Mantenir i operar 
aquest mecanisme suposarà un cost que tindrà que pagar la comunitat. La comunitat haurà 
d’afrontar el cost de fer complir la norma. 
 
Aquestes dues raons no són aplicables a nivell universal ni tampoc concloents. A nivell 
universal, ja que no són aplicables a aquelles violacions de la norma que no hagin estat 
denunciades. Tampoc són concloents, en els casos que les raons per desobeir una norma siguin 
més importants que el cost que per la comunitat suposa fer complir la norma.  
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Ambdues raons justifiquen l’obeïment de la norma i, a falta de raons a favor de la desobediència,  
són suficients per resoldre la qüestió a favor de l’obediència. Però en el cas que hi hagi raons 
conflictives, caldrà valorar els pros i contres de cada cas per veure si les raons per desobeir 
superen a les raons per obeir. 
 

22..11..22..  TTII PPUUSS  DDEE  NNOORRMMEESS  
Les normes es poden classificar segons les característiques de la font: a) la naturalesa jurídica de 
la font i b) la competència de la font. Segons la naturalesa jurídica de la font, es pot diferenciar la 
que prové de l’àmbit públic i la que prové de l’àmbit privat. Cal esmentar que solament tindran 
caràcter jurídic les normes que emanen de l’àmit públic. Segons la competència de la font, es pot 
diferenciar la que prové a nivell supraestatal, estatal, autonòmic i local. 
 
Aquestes variables determinaran el tipus de norma que, en relació amb el seu contingut, podrà 
ser de caràcter general o específic o tècnic. 
 

22..22..  LL’’ EESSPPAAII   EESSPPOORRTTII UU  

22..22..11..  LL’’ EESSPPAAII   EESSPPOORRTTII UU::   CCOONNCCEEPPTTEESS  AASSSSOOCCII AATTSS  
Molt sovint s’utilitzen diferents termes com a sinònims sense ser-ho: equipament esportiu, 
instal·lació esportiva, infraestructura esportiva i espai esportiu, en són alguns exemples. Per això, 
tot i que posteriorment seran  desenvolupats amb major rigor11,  es creu convenient realitzar una 
primera aproximació per tal clarificar conceptes.  
  
EEqquuiippaammeenntt  eessppoorrttiiuu  

És un terme molt utilitzat en el món de l’esport. És plural, polisèmic i, per tant, complex. Alguns 
cops s’aplica als materials esportius d’una instal·lació esportiva, així es parla d’instal·lacions i 
els seus equipaments. Però altres vegades fan referència als diferents espais esportius que 
composen un recinte esportiu. En aquest cas, es diu que un poliesportiu consta de determinats 
equipaments, enumerant-ne els diferents espais. Fins i tot, s’utilitza alguns cops per referir els 
espais complementaris d’una instal·lació com els vestuaris, farmaciola... (Fulls tècnics, 2005:40). 
 
II nnssttaall ··llaacciióó  eessppoorrttiivvaa  

És l’espai o recinte la finalitat principal del qual és permetre el desenvolupament de pràctiques 
fisicoesportives. Comunament es coneix com instal·lació esportiva. Són “edificacions, àrees de 
joc i el conjunt de camps per practicar l’esport i l’oci” (Fulls tècnics, 2005:40). Sol associar-se a 
una construcció –edifici- de reduïdes dimensions. No s’ha de confondre amb les instal·lacions 
tècniques (lampisteria, electricitat, tractament d’aigües...) 
 
Les instal·lacions esportives estan formades per dues àrees clarament definides: a) eellss  eessppaaiiss  
eessppoorrttiiuuss, que són els recintes o espais on es materialitzen les pràctiques esportives i b) eellss  eessppaaiiss  
aannnneexxeess  ccoommpplleemmeennttaarr iiss, que són el conjunt de diferents espais necessaris per un correcte 
recolzament logístic de totes les persones que es mouen en l’entorn de l’activitat (Fulls tècnics, 
2005:40). 
 
II nnffrraaeessttrruuccttuurraa  eessppoorrttiivvaa  

Aglutina el conjunt d’àrees i espais que formen el recinte esportiu en la seva totalitat, això és, els 
espais pròpiament esportius, els equipaments i les instal·lacions. És també, un concepte ambigu i 
genèric (Fulls tècnics, 2005: 40). 
 
                                                 
11  Veure apartat 3.1.1. L’equipament esportiu del present document. 
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22..22..22..  HHII SSTTÒÒRRII AA  II   EEVVOOLLUUCCII ÓÓ  DDEE  LL’’ EESSPPAAII   EESSPPOORRTTII UU  

22..22..22..11..  EEll   ccoonntteexxtt  eeuurrooppeeuu  

Puig explica que l’evolució i estructura dels espais esportius a Europa pot entendre’s a partir de 
tres tendències: la constructiva, la racional i la consumista. L’autora argumenta que aquesta 
diferenciació no implica que cada una d’aquestes categories siguin vigents durant un període de 
temps i posteriorment desapareguin en el següent, sinó que es superposen, fent que algunes 
retrocedeixin o coexisteixin amb altres (Puig, 1994). 
 
aa))  LLaa  tteennddèènncciiaa  ccoonnssttii ttuuttiivvaa  

Correspon als primers moments de la gènesi de l’espai esportiu i predomina en Europa 
occidental fins la segona Guerra Mundial. Els espais es construeixen amb una gran diversitat de 
criteris, entre altres: no existeix una estandardització dels materials, la distribució dels espais 
respon fonamentalment a criteris estètics i no funcionals o no existeix cap rigidesa en l’alineació 
dels camps. En conseqüència, existeix una nul·la o escassa reglamentació de l’espai esportiu. 
 
bb))  LLaa  tteennddèènncciiaa  rraacciioonnaall   

S’inicia a partir de la segona Guerra Mundial i coincideix amb un important increment del ritme 
de la producció d’equipaments esportius de l’Europa occidental. Progressivament es consolida la 
reglamentació esportiva i les federacions esportives internacionals regulen la pràctica,  l’espai i 
els aspectes constructius on es realitza l’esport. Els espais esportius comencen a ser cada cop 
més similars, ja que l’edificació dels espais es realitza d’acord a les normes establertes per les 
respectives federacions internacionals amb l’objectiu de celebrar competicions esportives oficials 
garantint les mateixes condicions i poder així homologar els records o marques. 
 
El sector públic juga un paper primordial en el desenvolupament racional reglamentant els espais 
esportius. Durant aquesta etapa es creen espais acords amb el model esportiu tradicional, orientat 
al rendiment i a la competició dominant en aquella època (Martínez del Castillo, 1998).  
 
House exposa que la major part del patrimoni esportiu existent a Europa va ser construït entre els 
anys 60 i 70, durant els quals la societat de l’oci ofereix a l’esport la possibilitat de 
desenvolupar-se espectacularment. No obstant, l’oferta esportiva en aquesta època es basava 
fonamentalment en determinades disciplines i formes concretes de pràctica de caràcter 
tradicional (esport organitzat, esport de competició i esport d’alt rendiment). En conseqüència, 
les instal·lacions esportives, sobretot les de gran envergadura, dissenyades durant aquesta època 
amb criteris normatius rígids i paràmetres reglats per la competició, van ser incapaces de 
respondre a les noves demandes dels usuaris i al mercat esportiu, quan aquest va evolucionar 
(House, 1993). 
 
cc))  LLaa  tteennddèènncciiaa  ccoonnssuummiissttaa  

Es desenvolupa a partir de mitjans dels anys 80 com a resposta del procés de diversificació o 
heterogeneització interna experimentat pel sistema esportiu. Durant aquests anys, s’apropen a 
l’esport grups de població que tradicionalment n’havien estat al marge. Això provoca el 
sorgiment de noves demandes esportives, diferents del model esportiu tradicional fins aquells 
moments establert. Amb el reclam d’instal·lacions esportives adequades a les noves necessitats 
es comencen a construir espais no reglamentats orientats als nous models esportius. L’espai urbà 
i el medi natural comencen a ser utilitzats amb finalitats esportives, d’oci i recreació (Burillo, 
2008). 
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22..22..22..22..  EEll   ccoonntteexxtt  eessppaannyyooll   

Rodríguez, després d’analitzar les dades proporcionades pels tres CNIE publicats fins a dia 
d’avui12, afirma que abans de l’any 1979 la tendència racional ja es trobava plenament 
instal·lada. La tendència es va mantenir amb força fins l’any 1988, clarament predominant 
davant els inicis de la tendència consumista. A partir de l’any 1989, la tendència racional pareix 
perdre vigència en termes relatius, mentre que la tendència consumista apunta amb més força 
(Rodríguez, 2001). 
 
De André i Delgado van analitzar els períodes i evolució en la construcció d’equipaments 
esportius a Espanya en funció de les dades facilitades pel primer CNIE del 1986 aportant les 
següents dades (De André i Delgado, 1995): 
 
- Abans de l’any 1940. La construcció d’instal·lacions esportives és inexistent, suposa el 3,8%. 
- 1940 -1970. Període lent de construcció, s’assoleix el 20,1% (16,3% relatiu). 
- 1970 -1975. Augment similar als 30 anys anteriors, s’assoleix el 37,3% (17,2% relatiu).  
- 1975 -1980. Construcció superior al període anterior, s’assoleix el 59,7% (22,5% relatiu). 
- 1980 -1985. Període de construcció expansiu, s’assoleix el 100% (40,3% relatiu) del CNIE de 
l’any 1986.  
 
A partir de l’any 1986, per continuar amb l’anàlisi de l’evolució en la construcció 
d’instal·lacions esportives cal consultar l’últim CNIE publicat (CNIE, 2005:30): 
 
- 1986. Es comptabilitzen 48.723 instal·lacions i 99.775 equipaments.  
- 1997. Es comptabilitzen 66.670 instal·lacions i 154.824 equipaments, el que representa un 
augment absolut del 35,55% i relatiu respecte el període anterior del 26,95%.    
- 2005. Es comptabilitzen 79.059 instal·lacions i 176.201 equipaments, el que suposa un 
augment absolut del 12,25% i relatiu respecte el període anterior del 15,67%. 
 
Tot i que no s’han publicat dades oficials posteriors a l’any 2005, i tenint en compte que l’any 
2008 va ser l’any que oficialment es va entrar en la recessió econòmica en la que actualment 
estem immersos13, tot fa presagiar que la tendència a  la baixa ja iniciada l’any 2005 es deu haver 
mantingut14.    
 

22..22..22..33..  EEll   ccoonntteexxtt  ccaattaallàà  

El Pla Director d’Instal·lacions Esportives de Catalunya (PIEC) destaca que, l’any 1986, quan es 
va fer el primer Cens Nacional d’Instal·lacions Esportives (CNIE), es van censar a Catalunya 
17.572 espais esportius, gairebé la meitat dels que l’any 2005 es censaven, 31.440. Tendència 
                                                 
12  Publicació dels tres Cens Nacional d’Instal· lacions Esportives (CNIE): CNIE, 1986; Martínez del Castillo, 1998; 
i Gallardo, 2007. 
13 En aquesta línia el preàmbul de la Llei 35/2010, de 17 de setembre, de mesures urgents per a la reforma del 
mercat de treball, de caràcter estatal, recull: “La crisi financera i econòmica d’origen internacional que s’ha 
desenvolupat des de principis de 2008 ha trencat el llarg camí de creixement econòmic i de l’ocupació que va viure 
l’economia espanyola des de mitjan anys noranta...” 
14 Cal fer especial menció a la conjuntura econòmica internacional, nacional i autonòmica succeïda a partir del 2008. 
El 2008, considerat l’any d’inici de la segona pitjor crisi econòmica mundial està afectant de manera decisiva 
l’elaboració dels pressupostos generals de l’Administració i la reestructuració de la inversió pública envers l’esport 
no n’és una excepció. Delgado, recull l’evolució de la despesa pública en relació al PIB des del 2008 endavant. 
Contempla la despesa pública de l’exercici 2008 com a punt d’inici (41,3%, suposant el 39,8% del deute públic) A 
l’exercici 2009 augmenta (45,8%, suposant el 53,3% del deute públic) com a conseqüència de la política expansiva 
per contribuir/crear creixement amb la inversió/despesa pública. A l’exercici 2010 es redueix lleugerament (45,0%, 
suposant el 60,1%) I, finalment al  2011 es produeix una forta contracció (42,9%, suposant el 67,4% del deute 
públic) atenent a les directrius per controlar el dèficit manades des de la UE (Delgado, 2011). 
Tilford, membre del Think Tank britànic Center for European Reform, vaticina que la UE econòmicament està 
iniciant el que pareix una dècada perduda (Tilford, 2011). 
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constructiva que va ser molt abrupta fins l’any 199215 i que després la tendència de creixement 
es va estabilitzat a un ritme de construcció d’entre 400 i 450 equipaments esportius nous cada 
any (Generalitat de Catalunya, 2005:30).  
 
L’últim quadre d’espais esportius censats per la Generalitat de Catalunya, gener del 2012, xifra 
en 35.424 els equipaments16. 
 

22..22..33..  LLAA  CCOONNSSTTRRUUCCCCII ÓÓ  DD’’ II NNSSTTAALL··LLAACCII OONNSS  EESSPPOORRTTII VVEESS  
La construcció d’instal· lacions esportives, en relació amb la naturalesa jurídica de l’entitat 
propietària de l’obra, ha de ser considerada des de dues perspectives: a) entitat privada i b) entitat 
pública.  
 
Les primeres amb independència de la seva naturalesa, associativa o mercantil, gaudeixen de la 
llibertat de construir qualsevol equipament en el context de lliure mercat, mentre compleixin 
l’ordenament jurídic establert. Principalment es relacionen principalment amb la construcció 
d’instal·lacions esportives, en poblacions i tipus d’instal·lacions, lligades a la rendibilitat, 
viabilitat, econòmica.    
 
Les segones han hagut de fer-ho obligatòriament per imperatiu legal de: a) la Constitució 
Espanyola (CE)17, que obliga als poders públics a fomentar l’educació física i l’esport18, la 
construcció d’instal·lacions esportives ha estat l’estratègia per excel·lència en les polítiques 
esportives de l’Administració pública durant les tres darreres dècades19, b) obligatòriament els 
municipis espanyols majors de 20.000 habitants20 i c) obligatòriament els municipis catalans 
majors de 5.000 habitants21.  
 
De entre totes les administracions públiques, l’Administració local ha liderat el procés de 
construcció d’instal·lacions esportives. Dues són les principals raons que segons els experts 
permeten explicar aquest fet:  
 
a) per ser l’entitat pública més propera al ciutadà. Atenent a la proximitat, el municipi es troba en 
condicions de garantir la possibilitat de la pràctica de les modalitats esportives bàsiques més 
apropiades a la tradició territorial i a les condicions de l’entorn. “La construcció d’instal·lacions 
esportives es desenvoluparà pels ajuntaments, ja que aquests són els que millor coneixen les 
aspiracions dels ciutadans” (FEMP, 1989). 
 

                                                 
15 En el cas concret de Catalunya, cal recordar que en l’any 1992 es van celebrar el Jocs Olímpics de Barcelona, 
cosa que va implicar, entre moltes altres, una política per part de l’Administració pública d’expansió de l’esport i 
l’activitat física. Política que en molts casos es va dirigir a la construcció d’equipaments i instal·lacions esportives. 
16 Dades extretes del Quadre d’espais esportius censats per comarca i tipus. Data d’última actualització de les dades 
02 de gener de 2012. Vist el 23/01/2012 en: http://www20.gencat.cat/docs/sge/Home/Serveis%20i%20tramits/Cens 
%20dequipaments %20esportius /Quadre%20despais%20per%20comarques/quadre_espais.pdf 
17 Article 43.3. Protecció de la salut. Els poders públics fomentaran l’educació sanitària, l’educació física i 
l’esport. Així mateix facilitaran l’adequada utilització de l’oci. 
18 La construcció d’equipaments esportius per part de l’Administració pública ha de ser considerada  com una de les 
principals polítiques que poden incidir de forma directa en el foment de l’educació física i l’esport (Pascual et al., 
2007). 
19 Pareix lògic pensar que el municipi, abans d’oferir activitats esportives i prestacions connexes, hauria de construir 
les instal· lacions esportives on practicar dites activitats (Carretero, 1992). Posteriorment, un cop es disposa de les 
instal· lacions, el repte del servei esportiu hauria de ser la màxima optimització en la gestió dels equipaments 
existents, sense abandonar la política de noves construccions, on es certifiqui la  seva necessitat (Celma, 2000). 
20 Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL), article 26.1.c. Els municipis amb 
població superior als 20.000 habitants, a més (hauran de prestar): ... instal·lacions esportives d’ús públic.  
21 Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport., article 39.2. Els 
municipis de més de cinc mil habitants han de garantir l’existència en llur territori d’instal·lacions esportives d’ús 
públic. 
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b) per ser l’entitat pública més nombrosa. Els ajuntaments, sota un punt de vista quantitatiu, són 
les entitats més important en el desenvolupament del servei públic esportiu, amb independència 
que la gestió de les instal·lacions esportives sigui directa o indirecta (Carretero, 1992)22. 
 
Algunes dades que il· lustren aquestes afirmacions: a) els ajuntaments són propietaris del 95,19% 
de les instal·lacions esportives estatals de titularitat pública, (CSD, 2006: 47) i b) l'Administració 
local catalana a través dels ajuntaments, les diputacions provincials, les comarques o altres 
entitats públiques són propietaries de 6.154 instal·lacions, el 82,94%, de les 7.420 instal·lacions 
públiques existents en la Comunitat Autònoma de Catalunya.  
 
Dues són les principals problemàtiques que han d’afrontar els municipis per continuar construint 
instal·lacions esportives: a) la manca de recursos econòmics i  b) la dotació de sòl idoni per a la 
construcció23. 
 
En relació amb la primera, els ajuntaments podran accedir a cofinançament d’altres 
administracions supramunicipals: la Diputació, la Comunitat Autònoma, l’Estat o la Unió 
Europea24.  
 
En relació amb la segona, ho farà reservant sòl en els plans urbanístics, o arribant, si es necessari, 
a utilitzar mitjans com l’expropiació forçosa quan els terrenys adequats no existeixin25. Amb 
l’actual legislació sobre el sòl (any 2012), l’Administració local té capacitat per optimitzar els 
seus recursos en busca de solars ubicats en zones on existeixi una forta demanda de potencials 
usuaris, amb l’expropiació quasi com a únic mitjà.  Al respecte, Corro i Luna senyalen que “la 
legislació preveu un conjunt de tècniques que garanteixen l’obtenció de sòl d’ús esportiu i 
equipaments esportius, atenent a la classificació del sòl i a la qualificació del mateix” (Corro i 
Luna, 1994). 
 
El municipi es configura com una entitat amb competència jurídica per a la construcció i 
manteniment d’instal·lacions esportives. A partir de la CE són les comunitats autònomes les 
encarregades de contemplar l’esport en la seva totalitat i seran aquestes les que finalment 
determinaran les competències esportives de les entitats locals. 
 
El joc de delegació de competències als municipis es produeix a partir de la CE que regula com a 
matèria bàsica de l’Estat les competències de les entitats locals, a través de la Llei de Bases de 
Règim Local (LBRL)26. Juntament amb l’atribució exclusiva de la competència en matèria 

                                                 
22 De la importància que el municipi adquireix en l’àmbit esportiu han deixat constància nombrosos autors. 
Destaquem Carretero que observa “sigui per la pròpia falta de concreció de les disposicions vigents, per l’absència 
de legislació sobre l’esport en moltes comunitats autònomes, o bé per el principi d’autonomia municipal i, 
conseqüentment, la vocació d’assumpció en qualsevol activitat per la gestió dels seus interessos i la satisfacció de 
necessitats de la comunitat veïnal, es cert que els municipis espanyols intervenen en tot el relacionat amb el 
fenomen esportiu. Això ajuda, sense cap dubte, el fet de ser l’Administració més propera al ciutadà i, per tant, a 
aquesta es dirigeixen les demandes de cobertura de serveis esportius” (Carretero, 1992).    
23 L’ordenació municipal del sòl té bàsicament una finalitat: el bé comú; i l’esport és part d’aquesta finalitat, pel que 
resulta lògic que la normativa actual insti a reservar terreny per la instal· lació d’equipaments esportius. 
24 El Consell d’Estat (2002) sosté “que els ajuntaments poden celebrar convenis de col·laboració amb el Consell 
Superior d’Esports, sense intermediació de les comunitats autònomes, per la construcció i millora de les 
instal·lacions esportives municipals”. Tot i que Plata defensa que aquesta política no és la més adequada, però 
d’existir, seria fora del servei públic esportiu, tenint en compte que l’Estat no ha d’entrar en subvencionar aquest 
tipus d’equipaments. L’excepció apareix quan, en instal· lacions d’alt rendiment, l’Administració estatal es recolza 
en entitats locals per obtenir terrenys o convenir el manteniment, en aquest cas la instal· lació serà d’interès estatal i 
no estrictament municipal (De la Plata Caballero, 2001:302). 
25 La manca d’equipaments esportius s’ha tractat de solucionar mitjançant dues vies: a) amb la previsió dels espais 
en els plans urbanístics i b) amb la instrumentalització necessària per a que el municipi pugui fer-se amb la propietat 
del sòl. 
26 Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, de caràcter estatal. 
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d’esport a les comunitats autònomes regulada mitjançant la pròpia legislació de les comunitats: 
els estatuts d’autonomia, les lleis de l’esport i els decrets. En aquest context l’esport té la 
consideració d’activitat consubstancial de les corporacions locals.  
 
EEll   ff iinnaannççaammeenntt  ddee  lleess  iinnssttaall ··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  

L’Administració pública, en general, i els ajuntaments, en particular, són les entitats que han 
assumit la major inversió econòmica, majoritàriament procedent de les arques autonòmiques, en 
la construcció dels espais esportius espanyols (Paris, 1996). 
 
El finançament de la construcció i manteniment d’instal·lacions esportives, en l’àmbit públic, 
apareix en els pressupostos de l’Administració estatal, autonòmica i local. Els projectes són 
finançats mitjançant les corresponents transferències de capital (capítol VII) del pressupost 
general de l’Estat a les comunitats autònomes destinades a la construcció i manteniment 
d’instal·lacions esportives. L’Administració autonòmica, al seu torn, aprova el seu pressupost 
general de transferències de capital a les entitats locals per la construcció de les infraestructures. 
I les entitats locals són les responsables en costejar les despeses de manteniment (Celma, 2000). 
 
Dues són les dades econòmiques oficialment disponibles27 que aporten una idea de la magnitud i 
realitat del context econòmic:  
 
aa))  qquuaannttii ttaattss  iinnvveerrttiiddeess  ppeerr  ll ’’ AAddmmiinniissttrraacciióó  ppúúbbll iiccaa  eenn  iinnssttaall ··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess..    
Les partides econòmiques que van destinar l’Administració estatal i autonòmica de Catalunya, 
durant l’exercici 2009 per finançar instal·lacions esportives van ser: a) als efectes del pressupost 
general de l’Estat, 10,88 milions d’euros (M€) per construir infraestructures esportives en centres 
escolars i 7,1M€ en el manteniment de Centres d’Alt Rendiment (CAR) i Tecnificació Esportiva 
(CTE) conjuntament en cooperació amb les comunitats autònomes i b) als efectes del pressupost 
general de la Comunitat Autònoma de Catalunya, 38,4 M€ per al desenvolupament de: a) el Pla 
de Museus, Pla Integral de l'Arqueologia, Pla d'Arxius i actuacions en patrimoni arquitectònic; b) 
l’elaboració del Pla Director d’Instal·lacions Esportives de Catalunya (PIEC, 2010- 2015 i c) la 
consolidació del Pla d‘Activitat Física, Esport i Salut (PAFES). 
 
bb))  tteennddèènncciiaa  eenn  iinnvveerrssiióó..    
La comparació de la partida en manteniment dels CAR i CTE entre els anys 2009 i 2011. 
Aquesta va patir una reducció del 34% -passant de 7,1M€ a 4,7M€- (Ministerio de Economía y 
Hacienda, 2011). Aquesta, juntament amb l’actual esdevenir de la situació econòmica, pot 
il· lustrar quina és la tendència en inversió pública en instal·lacions esportives dels últims anys. 
 
Cal tenir en compte que el finançament d’instal· lacions esportives per l’Administració pública 
està condicionat al compliment de criteris normatius que garanteixen i protegeixen el bé i ús 
públic. Per exemple, la Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’Esport (LD)28, de caràcter estatal, 
regula que la construcció d’instal·lacions esportives de caràcter públic, finançades amb fons de 
l’Administració estatal, han de realitzar-se de manera que afavoreixin la utilització esportiva 
polivalent: tenint en compte les diferents modalitats esportives, la màxima disponibilitat horària, 
l’accés de persones amb minusvalua física o edat avançada i els diferents nivells de pràctica dels 
ciutadans. 

                                                 
27 El fet que els sistemes integrats d’informació estadística –especialment el sistema de comptes nacional i els 
autonòmics- no identifiquen l’esport com una unitat estadística d’informació, presentació i anàlisi, com si succeeix 
amb altres sectors tradicionals, dificulta enormement poder quantificar i comparar de manera veraç la realitat 
existent a Espanya i les comunitats autònomes. Tampoc ajuda el fet que actualment no hi ha estudis comparatius ni 
de l’evolució de la despesa pública en instal· lacions esportives en un període de temps, ni de la despesa realitzada 
entre comunitats autònomes, entre les comunitats autònomes i l’Estat o en una mateixa comunitat que ens aportin 
conclusions fefaents 
28 Article 70 i següents. 
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El conjunt de normes aplicables quan es construeix una instal·lació esportiva amb finançament 
públic29 constitueixen, majoritàriament, les bases dels plans de disseny, construcció, finançament 
i millora de les instal·lacions. S’identifiquen dos àmbits segons l’entitat competent que el 
confecciona: a) estatal i b) autonòmic. 
 
A nivell estatal correspon desenvolupar-los a la Direcció General d’Infraestructures i Serveis del 
Consejo Superior de Deportes (CSD)30. No va ser fins l’any 1997 que es va finalitzar 
l’elaboració del primer CNIE31 en col·laboració amb totes les comunitats autònomes. Aquest va 
permetre un diagnòstic i planificació més real de les necessitats d’instal·lacions en el territori.  
 
A nivell autonòmic la Comunitat Autònoma de Catalunya publicava el PIEC, maig del 2005, el 
qual serà revisat i actualitzat en el període 2010 – 2015.  
 

22..33..  LL’’ OORRDDEENNAAMMEENNTT  JJUURRÍÍ DDII CC  AAPPLLII CCAABBLLEE  AA  LLEESS  II NNSSTTAALL··LLAACCII OONNSS  
EESSPPOORRTTII VVEESS    

Aplicant el terme genèric d’ordenament jurídic a l’àmbit específic de les instal·lacions esportives 
s’obté que aquest és el conjunt de normes jurídiques que regula les instal·lacions esportives. I 
encara es pot concretar més si s’ubica al territori de Catalunya. El punt d’inici per definir-lo és 
considerar que qualsevol instal·lació d’ús públic, i les esportives no en són una excepció, 
disposen d’unes normes que regulen la seva planificació.  
 
Les normes que constitueixen l’ordenament jurídic aplicable a les instal·lacions esportives són 
els fonaments que contribueixen a garantir l’adequada: a) planificació, b) disseny, c) construcció, 
d) conservació i manteniment i c) afavoreixen la gestió mitjançant la convivència de tots els 
agents implicats32.  
 
Els diferents tipus de normes que regulen les instal·lacions esportives són: a) la legislació vigent, 
b) el reglament d’instal·lacions i c) les normes d’utilització. La figura 2:1, recull la relació entre 
la norma33, el responsable d’aquesta i el mitjà establert per reclamar34. 
 
 

                                                 
29 El fet d’obtenir ajut econòmic públic condicionarà el compliment d’una normativa més concreta i explícita 
sobretot en relació amb la grandària i tipologia de la instal· lació, cosa que no hauran de complir aquelles 
construccions que no rebin ajudes públiques.    
30 Reial decret 2582/1996, de 13 de desembre, d’estructura orgànica i funcions del CSD. Article 7. “a) la d’estudiar 
les necessitats existents a fi d’elaborar amb les comunitats autònomes i les corporacions locals propostes de 
construcció; b) ampliació i millora de tot tipus d’infraestructures esportives; c) elaborar i gestionar la proposta de 
plans per la construcció d’instal·lacions esportives a les universitats i en centres escolars; d) realitzar estudis 
tècnics, redactar projectes, actualitzar la normativa de disseny i construcció d’equipaments esportius; e) prestar 
assessoria tècnica als plans d’infraestructura esportiva elaborats per les administracions públiques, federacions 
esportives nacionals i entitats esportives; i f) gestionar i impulsar la construcció d’instal·lacions pròpies del CSD” 
31 Aquest programa va suposar al CSD una inversió de 0,9M€  i es va poder materialitzar mitjançant convenis del 
CSD amb les comunitats autònomes. 
32 D’aquí la importància que aquestes siguin conegudes,  acceptades i respectades per tots els agents implicats en 
l’àmbit: titulars, gestors, personal i molt especialment pels usuaris (Diputació de Barcelona, 1996). 
33 S’entén per norma, la regla o expressió de mandat dirigida a l’ordenació del comportament social estipulada per 
una  autoritat. L’incompliment pot comportar una sanció. Generalment imposa deures i confereix drets. 
La diferència entre la norma, la llei o legislació: la llei és un tipus de norma jurídica, però no totes les normes 
jurídiques són lleis, doncs també existeixen les disposicions normatives amb força de llei (Reial decret llei i Reial 
decret legislatiu), els reglaments (Decret, Ordre, Instrucció...), els actes administratius...  
34 Existeix una jerarquia tant en l’establiment de la norma com en la possible reclamació del seu incompliment. 
Cada nivell, tant pel que fa a la norma com a la reclamació, ha de tenir un agent assignat que es responsabilitzi de la 
seva elaboració com de la resolució. L’usuari final del servei ha de tenir coneixement del procés i de les vies 
establertes, sigui quina sigui la titularitat o la gestió del servei. 
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Figura 2:1. Relació entre el tipus de normes, el responsable i el procés de reclamació 
Font: Full tècnic nº39, setembre del 2005 

 

22..33..11..  LLAA  LLEEGGII SSLLAACCII ÓÓ  VVII GGEENNTT  
Té per objecte la regulació del disseny, construcció i gestió d’una instal·lació esportiva. 
L’elaboració d’aquestes normes són responsabilitat de l’Administració europea, estatal, 
autonòmica o local, amb relació a qui tingui la competència. Pretén regular els espais adequats a 
la gran diversitat de manifestacions esportives cada pràctica implica, el que fa que s’hagin de 
contemplar multitud d’aspectes: a)  de caire general i comuns a altres àmbits i b) de caire 
específic d’aplicació exclusiva a les instal·lacions esportives35. 
 
aa))  DDiisssseennyy  ii   uubbiiccaacciióó  dd’’ uunnaa  iinnssttaall ··llaacciióó  eessppoorrttiivvaa  

--  LL''eemmppllaaççaammeenntt  
S'ha d'adequar a l'ordenació del territori establerta en el Pla d’Ordenació Urbana (POU), 
competència de l’Administració municipal. La redacció dels plans territorials parcials ha de 
vertebrar els diferents plans sectorials per a coordinar i fomentar les sinèrgies entre els diferents 
equipaments: esportius, educatius, de salut, d’oci, turístics... El PIEC, com a Pla sectorial, es 
troba directament vinculat a l’ordenació del Pla general territorial de Catalunya.  
 
--  LL’’ hhaarrmmoonniiaa  aammbb  ll ’’ eennttoorrnn  
L'harmonia i equilibri amb el medi ambient, d'evident transcendència des del punt de vista 
d'interès general. Esport i natura mantenen una estreta relació en molts àmbits i les instal·lacions 
destinades a aquest ús han de ser un model de sostenibilitat i de respecte pel medi ambient. En 
aquest sentit, existeix una regulació específica per exemple pel que fa a la construcció de camps 
de golf, especialment en els aspectes que fan referència a l’aigua de reg. Correspon al 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Comunitat Autònoma de Catalunya establir la 
planificació i les directrius de la protecció del patrimoni natural, l’avaluació de l’impacte 
ambiental i la qualificació ambiental.  
 

                                                 
35 La norma es pot esquematitzar segons: a) la naturalesa de la font: àmbit públic i/o privat, b) l’estrat de la font: 
supraestatal, estatal, autonòmic i local i c) l’àmbit que regula la norma: 1) general: administració; urbanisme i medi 
ambient; equipaments; sanitat i societat; treball i consum; dades, informació i publicitat i 2) específic: esport. 
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--  LL’’ eeddii ffiiccaacciióó  
Les instal·lacions esportives són una tipologia més dins el sector de l'edificació, que es troba 
sotmès als preceptes de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació (LOE), 
de caràcter estatal. D'acord amb l’article 3, requisits bàsics de l'edificació, el Codi Tècnic 
d’Edificació (CTE) és el marc normatiu estatal que estableix les exigències bàsiques de qualitat 
dels edificis i de les seves instal·lacions. Tot i que l’ús esportiu no apareix de manera explícita en 
el redactat de la LOE, aquesta normativa tècnica estableix que els edificis de caràcter permanent, 
públics o privats, i que el seu ús principal sigui esportiu s’han de considerar pertanyents al grup 
“a” , el qual resta definit en el seu àmbit d’aplicació.  
 
El CTE es pot completar amb exigències d'altres normatives dictades per les administracions 
autonòmiques competents. En el cas de la Comunitat Autònoma de Catalunya, en matèria 
d'esport, les normes introdueixen les singularitats que l'ús esportiu confereix a les edificacions.  
 
--  LL’’ aacccceessssiibbii ll ii ttaatt  ii   ssuupprreessssiióó  ddee  bbaarrrreerreess  aarrqquuii tteeccttòònniiqquueess  
Són normes vinculades al benestar de les persones com les de promoció de l'accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques. Exigeixen a tots els edificis esportius d'ús públic de nova 
construcció, les seves ampliacions o reformes un nivell d'accessibilitat adaptat dels itineraris, 
aparcaments, escales, cambres higièniques, vestidors i mobiliari. Tenen la finalitat de facilitar la 
seva aplicació a la tipologia esportiva, sense modificar o afegir nous requeriments als ja 
establerts per la llei vigent, és competència del Departament de Benestar i Família de la 
Comunitat Autònoma e Catalunya. 
 
bb))  CCoonnssttrruucccciióó  dd’’ uunnaa  iinnssttaall ··llaacciióó  eessppoorrttiivvaa  

--  EEllss  mmaatteerr iiaallss  
Existeixen normes europees (EN) que regulen les instal·lacions per als espectadors, els 
paviments esportius i el material emprat. La Unió Europea (UE) necessita l’elaboració d’una 
normativa comuna per tal de permetre el mercat únic i les EN harmonitzades han de ser 
adoptades pels països membres. A Espanya l'encarregada de fer la traducció i publicació de les 
EN és l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR) a través de les Normes 
Espanyoles Harmonitzades (UNE-EN) Així les UNE-EN són les normes tècniques 
d’equipaments esportius que incorporen i fan d'obligat compliment totes les EN vigents que 
siguin d'aplicació. 
 
--  LLeess  ll ll iiccèènncciieess::   dd’’ oobbrraa  ii   dd’’ oobbeerrttuurraa  
Els ajuntaments, mitjançant les ordenances municipals, tenen la potestat de complementar i 
adequar les seves condicions particulars, sempre que no entrin en conflicte amb preceptes de 
rang superior. Són els encarregats de la concessió de la llicència d’obres per a la construcció i de 
la llicència d'obertura de l’activitat, que totes les instal·lacions esportives han de tramitar i 
obtenir.  
 
cc))  GGeessttiióó  dd’’ uunnaa  iinnssttaall ··llaacciióó  eessppoorrttiivvaa  

--  EEll   mmaanntteenniimmeenntt  ii   ccoonnsseerrvvaacciióó  
Principalment està regulat per les disposicions del llibre de l’edifici. La necessitat d’assolir unes 
condicions de confort estables i de limitar el consum energètic a valors justificables 
mediambiental, obliguen que els equipaments esportius que disposen de sistemes mecànics de 
calefacció, ventilació o refrigeració estiguin aïllats tèrmicament. Per tant, en aquests espais són 
d’obligat compliment els requeriments establerts per les directives europees referent al 
condicionament tèrmic dels edificis, que estableixen les mesures que cal adoptar per aïllar els 
tancaments i les proteccions solars necessàries per reduir els guanys a l’estiu. Aquestes 
disposicions han estat incorporades al CTE. 
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--  IInnssttaall ··llaacciioonnss  ttèèccnniiqquueess  
Les instal·lacions tècniques dels edificis es troben regulades pels corresponents reglaments 
d’àmbit estatal, com el de baixa tensió per a les instal·lacions elèctriques o el d’instal·lacions 
tèrmiques en els edificis per a la calefacció, climatització i l’aigua calenta sanitària (RITE) i les 
seves instruccions tècniques complementàries (ITE). La normativa tècnica del PIEC es limita a 
establir els paràmetres d’acord amb els requeriments legals vigents, que prenen en consideració 
els objectius energètics i mediambientals de la UE. Per aquests afers compta amb la 
col·laboració de l’Institut Català d’Energia.  
 
--  LLeess  ppiisscciinneess  
A les piscines hi ha riscos potencials per a la salut, com l'ofegament i els contagis en medi 
aquàtic, que justifiquen la necessitat d'una regulació sanitària que tendeix a garantir que les 
condicions de les piscines d'ús públic no tinguin un efecte negatiu sobre la salut i el benestar de 
les persones que les utilitzin. Aquesta competència correspon al Departament de Salut que va 
establir mitjançant el Decret 95/2000, de 22 de febrer, les normes sanitàries aplicables a les 
piscines d'ús públic i el posterior Decret 165/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 
95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines 
d'ús públic.  
 
L’ús, manipulació i emmagatzematge dels productes químics que s'utilitzen en el tractament de 
l'aigua dels vasos s’han de fer d'acord amb la normativa específica del Ministeri d’Indústria, 
Turisme i Comerç de caràcter Estatal. 
 
--  SSaalluutt    
Hi ha disposicions legals establertes pel Departament de Salut de la Comunitat Autònoma de 
Catalunya en referència a les substàncies que poden generar dependència, com l’alcohol i el 
tabac. Regulen la seva venta, consum i publicitat afectant a la major part de les instal·lacions 
esportives.  
 
Un altre aspecte referent a la salut que disposa de normativa pròpia són les disposicions legals 
sobre condicions higièniques i sanitàries de la prevenció i el control de la legionel·losi, que 
afecta les torres de refrigeració, l’aigua calenta sanitària amb dutxes, les xarxes de reg, les 
instal·lacions contra incendis i en general qualsevol circuit on es produeixi la polvorització de 
l’aigua. 
 
--  EEllss  eessppeeccttaaddoorrss  ii   eellss  eessppaaiiss  ccoommpplleemmeennttaarr iiss  ppeerr  aall   sseeuu  sseerrvveeii   
Són objecte de normativa específica al Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos 
y Actividades Recreativas, de carácter estatal. La Llei sobre policia d’espectacles, les activitats 
recreatives i els establiments públics i els reglaments que la desenvolupen, són competència del 
Departament d’Interior.  
 
En els espais on es facin apostes, activitats lúdiques o culturals, serà necessari l’autorització i el 
control de la Direcció General del Joc i d'Espectacles. Cal tenir en compte que, a més de 
l’activitat pròpiament esportiva, a molts equipaments es realitzen altres activitats d’altres tipus, 
com les culturals, festives o musicals que presenten uns requeriments específics que també cal 
considerar a l’hora de dimensionar els aforaments i comprovar el compliment de les disposicions 
legals vigents que siguin preceptives.  
 
--  PPrrààccttiiccaa  dd’’ eessppoorrttss  ddee  ccoommppeettiicciióó  
Les instal·lacions esportives on es practiquin esports de competició a més dels requeriments 
propis de la categoria d’equipament a la qual pertanyin, hauran de complir les reglamentacions 
establertes per la federació esportiva corresponent, sempre que no contradiguin la normativa 
pública o dificultin la funcionalitat dels equipaments poliesportius. 
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22..33..22..  EELL  RREEGGLLAAMMEENNTT  DD’’ II NNSSTTAALL··LLAACCII OONNSS  EESSPPOORRTTII VVEESS  
Té per objecte la regulació del correcte ús i funcionament de les instal·lacions d’un àmbit 
determinat. L’elaboració d’aquest document és responsabilitat del titular de les instal·lacions o 
de l’Administració responsable, i pretén regular de forma homogènia diferents aspectes generals 
de la gestió en aquelles instal·lacions que el reglament contempli. Els ajuntaments, que pretenen 
una regulació homogènia d’aspectes de la gestió de totes les instal·lacions esportives municipals, 
elaboren el reglament d’instal·lacions esportives municipals que fa la funció de reglament marc. 
 
En funció del tràmit d’aprovació es pot parlar de: a) reglaments d’aprovació interna, aprovats per 
juntes o assemblees, en el cas d’entitats o empreses, o pels corresponents patronats o àrees 
d’esport, en els municipis o b) reglaments publicats en diaris o butlletins oficials, que afecten 
únicament als reglaments municipals i són aprovats pel Ple de l’Ajuntament. 
 
Les principals característiques dels reglaments d’instal·lacions esportives són: a) regulen 
relacions entre titular/responsable i gestors, i entre gestors i usuaris, b) estableixen els drets i 
deures bàsics de les parts, c) recullen la normativa vigent i d) acostumen a preveure faltes i 
sancions36. 
 
A nivell d’estructura han de considerar i adaptar com a mínim els següents apartats (Fulls 
tècnics, 2004: 34): 
 
--  CCoonncceeppttee,,  oobbjjeeccttee  ii   ààmmbbii tt  dd’’ aappll iiccaacciióó  
Concreta l’objecte del reglament i les instal·lacions a les quals és d’aplicació.  
 
--  NNoorrmmeess  ggeenneerraallss  ssoobbrree  lleess  iinnssttaall ··llaacciioonnss  
Fan referència principalment als drets bàsics dels usuaris, tan individuals com col·lectius. També 
són objecte d’aquests apartat el dret a la reclamació oficial i el dret a la informació, on s’inclouen 
les normes sobre la publicitat. 
 
--  NNoorrmmeess  ssoobbrree  llaa  ggeessttiióó  
Fan referència a: a) les formes de gestió, als drets i les obligacions dels gestors, b) l’autorització 
d’ús, c) al manteniment, conservació, millora o ampliació, d) al règim econòmic i e) al control, 
participació i seguiment de la gestió.  
 
--  NNoorrmmeess  ssoobbrree  eellss  uussuuaarr iiss  
Fan referència a les obligacions dels usuaris en l’ús de les instal·lacions. Poden ser generals o 
específiques per espais o instal·lacions. Cal incloure en aquest apartat tots els requeriments d’ús 
obligat, tant els que pugui fixar el titular, com els establerts per normes de rang superior (lleis, 
decrets, reglaments...) 
 
--  RRèèggiimm  ddiisscciippll iinnaarr ii   
Estableix la gravetat de les faltes i els procediments sancionadors que es poden iniciar. 
Normalment es refereix a la conducta dels usuaris ja que l’incompliment de les obligacions del 
gestor s’estableixen en altres documents. 
 

                                                 
36 Article 14 de la CE, “els espanyols són iguals, davant la llei, sense que pugui prevaldre cap discriminació per 
raons de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altre condició o circumstància personal o social”. Així 
tots els reglaments han d’incloure com a dret bàsic la no discriminació per raó de raça, sexe, religió, opinió o 
qualsevol altra condició o circumstància personal o social. 
 



LL’’ eessppaaii   eessppoorrttiiuu  ii   ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  
  

 
46 
 

22..33..33..  LLEESS  NNOORRMMEESS  DD’’ UUTTII LLII TTZZAACCII ÓÓ  
Tenen per objecte concretar i adaptar a cada instal·lació les normes generals i les normes sobre 
els usuaris establertes pel corresponent reglament. Són responsabilitat del gestor de la 
instal·lació.  
 
En funció del grau d’exigència les normes han d’especificar: a) el que estableix la legislació 
vigent, b) el corresponent reglament d’instal·lacions, c) les normes d’obligat compliment i c) 
poden incorporar altres recomanacions o consells, l’incompliment dels quals no comporti cap 
tipus de sanció. 
 
Les principals característiques de les normes d’utilització són: a ) regulen únicament la relació 
entre l’usuari (o tutor per a menors) i el gestor, b) van destinades únicament als usuaris 
individuals, c) no concreten les sancions i d) contenen obligacions i recomanacions. A nivell 
d’estructura han de considerar i adaptar com a mínim els següents apartats (Fulls tècnics, 
2004:34). 
 
--  EEssppeeccii ffiiccaacciioonnss  dd’’ oorrddrree  ggeenneerraall   
Regular les condicions generals d’accés, condicions de pagament i aforaments establerts, 
destinar la instal·lació a l’ús i adoptar les mesures necessàries per no interferir en els horaris i les 
activitats d’altres usuaris. 
 
--  NNoorrmmeess  ggeenneerraallss  ppeerr  aallss  uussuuaarr iiss  
Concretar els drets i deures dels usuaris. A més dels drets fonamentals cal establir el dret al 
servei en unes condicions (nivell lumínic, temperatura, neteja...) d’acord amb el preu, i el dret a 
fer arribar queixes o suggeriments al gestor amb el compromís de resposta en un termini 
establert37. 
 
--  NNoorrmmeess  eessppeeccííffiiqquueess  ppeerr  eessppaaiiss  
Existeixen alguns espais, especialment els de pràctica esportiva que poden requerir de normes 
específiques. Normalment aquests documents incorporen apartats específics per a piscines, sales, 
pavellons, camps, sales de fitness... Amb la incorporació de serveis complementaris, s’inclouen 
també apartats específics per a zones d’aigües, saunes, solàriums... 
 
Finalment esmentar que les normes d’utilització poden incorporar, de forma clarament i 
degudament diferenciada, totes les recomanacions, consells i suggeriments que el gestor vol fer 
als usuaris, però que no representen deures d’obligat compliment.  
 

22..44..  LL’’ OORRDDEENNAAMMEENNTT  JJUURRÍÍ DDII CC  AAPPLLII CCAABBLLEE  AA  LLEESS  II NNSSTTAALL··LLAACCII OONNSS  
EESSPPOORRTTII VVEESS  DDEE  CCAATTAALLUUNNYYAA  

Introduït el tipus de normes (legislació vigent, reglaments d’instal·lacions i normes d’utilització)  
que regulen les instal·lacions esportives, sorgeix la necessitat de concretar l’àmbit d’estudi 
d’aquesta investigació. Sens dubte, resulta impossible, atenent les limitacions de recursos i 
temps, realitzar un estudi que contempli totes tres tipologies normatives (legislació, reglaments 
d’instal·lacions i normes d’utilització) de les instal·lacions esportives d’ús públic de Catalunya. 
 
Amb la necessitat d’acotar l’envergadura d’aquesta investigació, el present estudi es centrarà en 
la legislació ja que aquesta és la única norma que garanteix el contingut mínim i comú que és 
d’obligat compliment per totes les instal·lacions esportives d’ús públic de Catalunya. De manera 

                                                 
37 Els deures més comuns són: a) pagar els preus establerts, b) els menors hauran d’accedir acompanyats d’un adult i 
c) l’obligació de fer servir vestimenta i calçat exclusiu i adequat a l’espai o activitat. Entre les prohibicions més 
habituals destaca: a)  la de fumar i consumir begudes alcohòliques i b) la d’introduir objectes de vidre. 
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que aquesta tesi no s’ocuparà dels reglaments d’instal·lacions i les normes d’utilització que hagin 
pogut establir els municipis en llurs territoris o les instal·lacions en llurs edificis. 
 
Cal tenir en compte que la legislació, en relació amb la competència de la font, pot ser d’àmbit 
supraestatal, estatal, autonòmica i local. D’aquests quatre àmbits, cal considerar que el local és el 
competent en realitzar els reglaments d’instal·lacions i que per tant queda exclòs d’aquesta 
investigació. A Catalunya, en total, hi ha 947 municipis38 i, per tant, 947 entitats locals que 
poden disposar de nreglaments d’instal·lacions que regulen els equipaments esportives d’ús 
públic en llurs territoris, sent una especificitat territorial. 
 
Per tant, i als efectes d’aquest estudi, la investigació es centra en la norma d’àmbit supraestatal, 
estatal i autonòmica aplicant el criteri de generalitat. És a dir, s’identifica la norma que garanteix 
el contingut mínim i comú que és d’obligat compliment per totes les instal·lacions esportives 
d’ús públic de Catalunya. De manera que aquesta tesi no s’ocuparà de les normes d’àmbit local, 
reglaments d’instal·lacions i normes d’utilització. 
 
Tot i així, abans d’avançar amb el contingut d’aquest document, és molt important fer  un breu 
recull de les competències destacant la importància i rellevància de les normes d’àmbit local. 
 
NNoorrmmaa  dd’’ ààmmbbii tt  llooccaall   

Atenent a la naturalesa de la font, poden constituir normes d’àmbit local les de naturalesa pública 
i les de naturalesa privada. Les primeres provenen dels municipis i poden ser, segons el 
contingut, de caràcter general o específic o tècnic. Les segones es corresponen, bàsicament, amb 
normes de les entitats propietàries o gestores de les instal·lacions esportives i són, segons el 
contingut, de caràcter específic o tècnic. Les primeres, són d’obligat compliment en el territori 
del respectiu municipi, mentre que el compliment de les segones es limita a la respectiva 
instal·lació esportiva. 
 
NNoorrmmaa  llooccaall   ddee  nnaattuurraalleessaa  ppúúbbll iiccaa  

El municipi, històricament, s’ha configurat com una entitat representativa dels interessos locals 
ja que constitueix la institucionalització dels interessos de la comunitat veïnal. Canalitza la 
participació ciutadana i la gestiona amb autonomia. La LBRL defineix el municipi com l’entitat 
local bàsica de l’organització territorial de l’Estat a partir de la qual sorgeixen la resta d’entitats 
locals.  
 
L’article 137 de la CE proclama que l’Estat espanyol s’organitzarà territorialment en municipis, 
províncies i en les comunitats autònomes que es constitueixin. Totes aquestes gaudeixen 
d’autonomia per la gestió dels respectius interessos. L’article 140, de la CE, reincideix en aquest 
aspecte en establir que la CE garanteix l’autonomia dels municipis i els dota de plena 
personalitat jurídica. 
 
L’article 2 de la LBRL otorga al municipi el dret a intervenir en els assumptes que afectin 
directament al cercle dels seus interessos. Els atribueix competències per atendre l’activitat 
pública i la capacitat de gestió de l’entitat local, de conformitat amb els principis de 
descentralització i de màxima proximitat de la gestió administrativa als ciutadans. 
 
La LBRL declara les activitats esportives de competència municipal i a més, segons la 
interpretació d’una corrent doctrinal, de servei públic (De la Plata Caballero, 2001:252). És aquí 
on l’Estat fa ús de les seves competències constitucionals per marcar les bases del règim jurídic 
de les administracions públiques.  
                                                 
38 Dades de l’IDESCAT a data de l’any 2011. Per ampliar información veure enllaç: http://www.idescat.cat/pub/?id 
=aec&n=924. 
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La competència esportiva obligatòria dels municipis espanyols, es relaciona amb l’article 85.1 de 
la LBRL el qual estableix que “són serveis públics locals quants tendeixin a la consecució dels 
fins senyalats com de la competència de les entitats locals”. Així, la legislació estatal estableix 
l’obligació de crear serveis públics esportius locals, però no discrecionalment per part de 
l’autoritat local. 
 
Per arribar a una efectiva garantia, cal legislar en dos sentits: a) en les lleis sobre l’Administració 
local de cada territori autonòmic i b) en les lleis esportives autonòmiques, que haurien d’establir 
expressament el servei públic esportiu local. Hauríen d’indicar i detallar el contingut i abast de 
totes les facetes de l’activitat esportiva que són competència de cada Administració. La regulació 
evitaria la superposició de competències39. 
 
Destaquen, també, els articles 25 i 26 de la LBRL. El primer estableix que “El municipi, per la 
gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot promoure tota classe 
d’activitats i prestar quants serveis públics contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions 
de la comunitat veïnal”. El segon diu que els municipis hauran d’assumir: “..c) En municipis de 
més de 20.000 habitants: a més dels anteriors: la protecció civil, els serveis socials, la prevenció 
i extinció d’incendis, les instal·lacions esportives i l’escorxador.”   
 
Així els municipis tenen la potestat de complementar i adequar a les seves condicions particulars 
els requeriments normatius amb les ordenances municipals, sempre que no entrin en conflicte 
amb normes de rang superior i en siguin competents. Són els encarregats de la concessió de la 
llicència d’obres per la construcció d’instal·lacions esportives i de la llicència d'obertura de 
l’activitat, que totes les instal·lacions esportives d'ús públic han de tramitar i obtenir.  
 

22..55..  RREECCAAPPII TTUULLAACCII ÓÓ  
Aquest capítol pretén que el lector conegui les característiques bàsiques dels conceptes 
ordenament jurídic, espai esportiu i ordenament jurídic aplicable a les instal·lacions esportives de 
Catalunya. 
 
En relació amb el terme ordenament jurídic s’ofereix al lector la possibilitat de: a) conèixer el 
concepte genèric i b) el terme adaptat a les instal·lacions esportives. 
 
En relació amb el terme espais esportius s’ofereix al lector la possibilitat de: a) diferenciar 
elements bàsics (equipament esportiu, instal·lació esportiva i infraestructura esportiva), b) 
entendre la situació actual a partir de quina ha estat la seva evolució, c) saber quines entitats 
intervenen en la construcció i gestió dels espais esportius i d) reconèixer les principals fonts de 
finançament d’aquestes instal·lacions. 
 
Finalment es relacionen les diferents tipologies de normes de les instal·lacions esportives amb el 
principal responsable i estructura la relació entre les normes i el disseny, construcció i gestió 
d’instal·lacions esportives. 
 
 
 

                                                 
39 I quan es superposin poder denunciar-ho públicament, com un desbaratament de l’Administració pública. 
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El terme instal·lació esportiva d’ús públic, tot i ser d’ús comú, és un concepte, jurídicament i 
teòricament, indefinit. Per això, i tenint en compte que l’àmbit central d’aquest estudi són les 
instal·lacions esportives d’ús públic de Catalunya, resulta imprescindible i necessari clarificar el 
terme per poder realitzar la investigació a partir d’un concepte clar i conegut.  
 
La primera part d’aquesta tesi defineix el concepte instal·lació esportiva de Catalunya (capítol I), 
patrimoni, ús i servei públic (capítol II) i, a partir dels dos anteriors, formula el terme instal·lació 
esportiva d’ús públic de Catalunya (capítol III). A continuació explica, què són i la importància, 
els plans directors d’instal·lacions esportives, d’àmbit estatal –NIDE- i àmbit autonòmic, català –
PIEC-, (capítol IV). 
 
En aquesta part, el lector podrà conèixer el terme instal·lació esportiva d’ús públic de Catalunya 
i el Pla director que la Generalitat fa d’aquestes instal·lacions. 
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33..  CCAAPPÍÍ TTOOLL  II ..  II NNSSTTAALL··LLAACCII ÓÓ  EESSPPOORRTTII VVAA  DDEE  CCAATTAALLUUNNYYAA  
El terme instal·lació esportiva ha tingut i té diferents interpretacions que han estat utilitzades de 
manera molt diversa degut, principalment, a l’absència d’una definició clara i concreta. El 
concepte més ampli és el que fa referència a un espai per a la pràctica esportiva. Una altra 
concepció, no tan àmplia, és la que entén la instal·lació esportiva com una instal·lació destinada 
a fer esport. Finalment, també amb aquest terme, es designen els estris o materials que s'utilitzen 
en la pràctica esportiva (Fulls tècnics, 2005:40). 
 
Amb l’objectiu de concretar i determinar aquest concepte i atenent la varietat de sectors que 
aporten alguna definició, es busca la resposta en el marc jurídic. És a dir, s’accepta com a vàlida 
la definició realitzada per la norma, que és d’obligat compliment per tots els ciutadans,  
desvinculant-nos de les possibles aportacions realitzades en altres àmbits de caire més teòric, 
tècnic o didàctic, que sempre podran ser qüestionades.  
 
Dos són els estrats normatius que fan alguna referència al terme instal·lació esportiva i, als 
efectes d’aquesta investigació, els que es consideren: 
 
aa))  ll ’’ EEssttaatt  eessppaannyyooll ::   LLlleeii   1100//11999900,,  ddee  1155  dd’’ ooccttuubbrree,,  ddee  ll ’’ EEssppoorrtt4400      

El títol X, articles 70, 71 i 72, estan dedicats a les instal·lacions esportives. Tot i no realitzar una 
definició concreta del terme, recull algunes característiques que hauran d’acomplir a efectes 
d’aquesta norma. 
 
“Article 70. 1. La planificació i construcció d’instal·lacions esportives de caràcter públic 
finançades amb fons de l’Administració estatal, hauran de ...” 
“Article 72. Tota instal·lació o establiment d’ús públic en el que es prestin serveis de caràcter 
esportiu, qualsevol que sigui l’entitat titular, haurà de ...”  
 
L’article 8. k) sobre les competències del CSD, defineix la potestat d’aquest per “elaborar i 
executar, amb col·laboració amb les comunitats autònomes i, en el seu cas, amb les entitats 
locals, els plans de construcció i millora d’instal·lacions esportives pel desenvolupament de 
l’esport d’alta competició, així com actualitzar, en l’àmbit de les seves competències, la 
normativa tècnica existent sobre aquest tipus d’instal·lacions” 

 
bb))  llaa  CCoommuunniittaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa::  DDeeccrreett  lleeggiissllaattiiuu  11//22000000,,  ddee  3311  ddee  jjuull iiooll ,,  LLlleeii   ddee  ll ’’ eessppoorrtt  

“Article 51. Correspon al Consell Català de l’Esport redactar i tramitar el Pla director 
d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya i al secretari o secretària general de 
l’esport aprovar el projecte de Pla.” 
 
L’apartat 4 de l’article 51 contempla que “El Pla director ha de determinar la localització 
geogràfica de les instal·lacions i dels equipaments esportius d’interès general, n’ha d’assenyalar 
el nombre i el caràcter bàsic o prioritari, i ha d’establir les determinacions i les tipologies 
tecnicoesportives de les instal·lacions esportives promogudes o construïdes per les entitats 
públiques de Catalunya. El Pla també ha d’assenyalar les etapes necessàries per a executar-ne 
les previsions” 
 
Existeix, per tant, una normativa, estatal i autonòmica, que tot i no desenvolupar una definició 
concreta del terme, si fa referència a aquest. Als efectes estatals condiciona algunes 
característiques que les instal·lacions hauran de complir; mentre que, als efectes de la Comunitat 

                                                 
40 La traducció dels fragments incorporats a continuació no és oficial. Han estat realitzats per l’autoria d’aquest 
document. La traducció s’ha realitzat del castellà al català.  
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de Catalunya deriva al PIEC la determinació d’aquest terme. Serà doncs, el PIEC on s’establirà, 
a partir de l'anàlisi de la situació del moment, la definició del concepte d’instal·lació esportiva de 
Catalunya. També proposarà una classificació d’aquestes instal·lacions41.  
  

33..11..  EELL  PPLLAA  DDII RREECCTTOORR  DD’’ II NNSSTTAALL··LLAACCII OONNSS  II   EEQQUUII PPAAMMEENNTTSS  
EESSPPOORRTTII UUSS  DDEE  CCAATTAALLUUNNYYAA  

Per al desenvolupament d'un esport, només es necessita un practicant, esportista, i un espai físic 
on desenvolupar la pràctica, espai esportiu. A part, es poden necessitar altres espais que donin 
suport a la pràctica esportiva i permetin que l’activitat es desenvolupi òptimament, espais 
complementaris. L'espai esportiu, lloc de realització de pràctica esportiva, pot ser gairebé tot el 
nostre entorn, amb l'únic requeriment previ que estipulin les normes o els estris necessaris per a 
la pràctica reglada de cada modalitat específica. Així, la natura, les infraestructures, els carrers, 
els parcs o els espais específicament adaptats, són susceptibles de suportar pràctica esportiva.   
 
Amb aquest plantejament, que considera la universalitat potencial dels espais de pràctica, el 
PIEC diferencia l’espai esportiu de la resta d'espais susceptibles d'acollir pràctiques 
fisicoesportives diferenciant: l’equipament esportiu i la instal·lació esportiva (Generalitat de 
Catalunya, 2005:Normes). 
 
--  EEqquuiippaammeenntt  eessppoorrttiiuu  ((PPII EECC,,  aarrtt..  22..11))  

Des d'una concepció àmplia del terme, es pot interpretar que un equipament esportiu és l'espai, el 
lloc i les estructures que fan possible la realització de la pràctica esportiva. La naturalesa, les 
infraestructures, els carrers, els parcs i les instal· lacions esportives són susceptibles de suportar 
pràctica esportiva i per tant poden ser considerats, sota determinades condicions, un equipament 
esportiu. 
 
L’equipament esportiu es diferencia de la resta d'espais potencials de pràctica perquè s'hi ha fet 
una actuació concreta que permet una pràctica determinada. El PIEC el defineix com “l’espai 
adaptat per al desenvolupament de les diferents pràctiques fisicoesportives” 42 (Generalitat de 
Catalunya, 2005:78).  
 
--  II nnssttaall ··llaacciióó  eessppoorrttiivvaa  ((PPII EECC,,  aarrtt..  22..22))  

“Les instal·lacions esportives són equipaments construïts específicament per al 
desenvolupament d’activitats fisicoesportives, ja siguin espais esportius o espais complementaris 
i, per tant, tenen una utilització bàsicament esportiva i una voluntat de permanència. Estarà 
formada per aquells espais esportius i complementaris que estiguin situats en un recinte comú i 
tinguin un funcionament dependent i homogeni. Vàries instal·lacions esportives connexes poden 
formar part del que es denomina complex esportiu” (Generalitat de Catalunya, 2005:78). 
 
Per exemple, en un embassament es poden realitzar diverses pràctiques esportives sense cap 
tipus d'adaptació. Aquest embassament es pot convertir en un equipament esportiu temporal si un 
dia es posen balises i s'adapta per fer-hi una prova nàutica. En el moment que hi construïm, uns 
embarcadors o un magatzem amb caire permanent, apareix una instal·lació esportiva. Si al costat 
construïm nous espais esportius i complementaris, com pot ser una piscina amb els seus 
vestidors, o un camp de golf, estem davant d’un complex esportiu. 
 
 
                                                 
41 Cal recordar que la definició i classificació que el PIEC estipula solament tindrà efectes al territori de Catalunya.  
42 Aquestes adaptacions poden tenir una vocació de permanència o ser temporals. També les adaptacions poden ser 
mínimes, com es el cas de la senyalització de senders, o comportar la construcció d’espais esportius i 
complementaris. 



LL’’ oorr
  

ESPAI ESPORTIU

- Convencional

- Singular

 

33..11..11..  LL’’ EEQQUUII PPAAMMEENN
L’espai esportiu, com a lloc de realització de pràctica esportiva, és el determinant bàsic del tipus 
d’equipament. Les seves característiques condicionen les activitats que s’hi poden 
l’usuari i, fins i tot, el règim d’accés. L’
potencials de pràctica perquè s’hi ha fet una actuació concreta per adaptar
determinada i/o per dotar-
vocació de permanència o ser temporals.
 
CCllaassssii ff iiccaacciióó  ddeellss  eeqquuiippaamm

El PIEC, diferencia dos tipus d’
a espai esportiu els construïts específi
natural o infraestructures no específicament esportives. Als primers els denominen 
esportives i als segons àrees d’activitat esportiva.
 

 

33..11..11..11..  LLeess  iinnssttaall ··llaacciioonnss  ee

Són equipaments esportius que es caracteritzen perquè l’espai esportiu ha estat construït 
específicament per a l’activitat 
una voluntat de permanència.
 
L’estructura bàsica d’una instal·lació esportiva podrà estar formada per la presència de: a) un 
espai esportiu, b) un servei auxiliar i c) un espai complemen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA 
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EQUIPAMENT ESPORTIU

INSTAL·LACIÓ 
ESPORTIVA 

ESPAI COMPLEMENTARI

- General

- Específic

SERVEI AUXILIAR

NNTT  EESSPPOORRTTII UU  
L’espai esportiu, com a lloc de realització de pràctica esportiva, és el determinant bàsic del tipus 
d’equipament. Les seves característiques condicionen les activitats que s’hi poden 
l’usuari i, fins i tot, el règim d’accés. L’equipament esportiu es diferencia de la resta d’espais 
potencials de pràctica perquè s’hi ha fet una actuació concreta per adaptar

-lo d’espais complementaris. Aquestes adaptacions poden tenir una 
vocació de permanència o ser temporals. 

mmeennttss  

El PIEC, diferencia dos tipus d’equipament esportius (figura 3:1). Aquells els quals utilitzen com 
a espai esportiu els construïts específicament per a la pràctica esportiva, i els espais en el medi 
natural o infraestructures no específicament esportives. Als primers els denominen 

als segons àrees d’activitat esportiva. 

Figura 
Font: Fulls tècnics nº 2, setembre 

eessppoorrttiivveess  

Són equipaments esportius que es caracteritzen perquè l’espai esportiu ha estat construït 
específicament per a l’activitat esportiva i, per tant, tenen una utilització bàsicament esportiva i 
una voluntat de permanència.  

L’estructura bàsica d’una instal·lació esportiva podrà estar formada per la presència de: a) un 
espai esportiu, b) un servei auxiliar i c) un espai complementari (figura 3:2

Figura 3:2. La instal·lació esportiva: estructura bàsica
Font: Fulls tècnics nº 2, setembre 

EQUIPAMENT ESPORTIU

INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA ÀREA D'ACTIVITAT

ttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  CCaattaalluunnyyaa  

EQUIPAMENT ESPORTIU

ESPAI COMPLEMENTARI

ÀREA 

D'ACTIVITAT

L’espai esportiu, com a lloc de realització de pràctica esportiva, és el determinant bàsic del tipus 
d’equipament. Les seves característiques condicionen les activitats que s’hi poden realitzar, l’ús, 

es diferencia de la resta d’espais 
potencials de pràctica perquè s’hi ha fet una actuació concreta per adaptar-lo a una pràctica 

ntaris. Aquestes adaptacions poden tenir una 

Aquells els quals utilitzen com 
cament per a la pràctica esportiva, i els espais en el medi 

natural o infraestructures no específicament esportives. Als primers els denominen instal·lacions 

 
 

Figura 3:1.  L'equipament esportiu 
Font: Fulls tècnics nº 2, setembre del 1996 

Són equipaments esportius que es caracteritzen perquè l’espai esportiu ha estat construït 
esportiva i, per tant, tenen una utilització bàsicament esportiva i 

L’estructura bàsica d’una instal·lació esportiva podrà estar formada per la presència de: a) un 
(figura 3:2). 

 
 
 
 
 

La instal·lació esportiva: estructura bàsica 
Font: Fulls tècnics nº 2, setembre del 1996 

ÀREA D'ACTIVITAT



LLeess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee
  
33..11..11..11..11  LL’’ eessppaaii   eessppoorrttiiuu  

S’entén per espai esportiu, l’espai propi i concret on es desenvolupa la pràctica esportiva. En les 
instal·lacions esportives, l’espai esportiu és fàcilment identificable i 
mesurar i quantificar, la qual cosa permet classificar sis
distribució territorial, tasques que realitza el PIEC.  
 
Amb caràcter general, el PIEC, diferencia els espais esportius segons el seu tancament. Un espai 
esportiu es troba en un recinte tancat quan disposi d'un tanc
que poden ser fixos o mòbils. En cas que siguin mòbils, han de permetre el seu tancament 
immediat per mitjans mecànics. El tancament perimetral de l'espai ha d'arribar almenys fins a les 
dues terceres parts de l'altura per poder considerar que l'espai és tancat, llevat de les piscines 
cobertes que ha de ser complet43. Per tant, la resta d'espais que no disposin d'un tancament 
perimetral en les condicions establertes o que el seu cobriment sigui estacional, es consideraran 
com a espais oberts (PIEC, 2005:82)
 
Amb caràcter més específic, el PIEC,
característiques, podent ser terrenys de pràctica, espais longitudinal
3:3).  
 

 

 
 
Amb independència de les característiques, hi ha espais esportius que responen a uns models ben 
definits, tenen unes mides determinades i es repeteixen idènticament i homogèniament són els 
eessppaaiiss  ccoonnvveenncciioonnaallss. La resta d’espais, si bé responen a unes determinades característiques, la 
seva configuració depèn en gran mesura de la morfologia del terreny o del propi disseny de
l’espai esportiu, en aquest cas parlem 
 

33..11..11..11..11..11  EEssppaaiiss  eessppoorrttiiuuss  ccoonnvveenn

Són espais construïts per a la pràctica esportiva corresponents a les tipologies més tradicionals. 
Disposen de referents reglats amb dimensions establertes encar
a les mateixes. Representen la majoria dels espais existents (31.270 espais convencionals, 89,5% 

                                                 
43 Un vas de piscina a l'aire lliure, que es tanca a l'hivern amb un globus pressostàtic, continuarà 
una piscina a l'aire lliure, si pel contrari, té un tancament mòbil mecanitzat o fix, serà una piscina coberta. 

ESPAI ESPORTIU

Terreny pràctica:
- Pista
- Camp
- Golf

Espai longitudinal:
- Velodrom
- Circuït velocitat
- Pista d'esquí

ee  CCaattaalluunnyyaa  
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S’entén per espai esportiu, l’espai propi i concret on es desenvolupa la pràctica esportiva. En les 
, l’espai esportiu és fàcilment identificable i definit, per tant es pot 

mesurar i quantificar, la qual cosa permet classificar sistemàticament i realitzar una anàlisi de 
distribució territorial, tasques que realitza el PIEC.   

diferencia els espais esportius segons el seu tancament. Un espai 
esportiu es troba en un recinte tancat quan disposi d'un tancament perimetral i d'un cobriment 
que poden ser fixos o mòbils. En cas que siguin mòbils, han de permetre el seu tancament 
immediat per mitjans mecànics. El tancament perimetral de l'espai ha d'arribar almenys fins a les 

poder considerar que l'espai és tancat, llevat de les piscines 
. Per tant, la resta d'espais que no disposin d'un tancament 

perimetral en les condicions establertes o que el seu cobriment sigui estacional, es consideraran 
).  

el PIEC, diferencia els espais esportius segons les seves
característiques, podent ser terrenys de pràctica, espais longitudinals o vasos de piscina (figura 

Figura 3:3.  La instal·lació esportiva, estructura específica
   Font: Fulls tècnics nº 2, setembre 

Amb independència de les característiques, hi ha espais esportius que responen a uns models ben 
es determinades i es repeteixen idènticament i homogèniament són els 

. La resta d’espais, si bé responen a unes determinades característiques, la 
seva configuració depèn en gran mesura de la morfologia del terreny o del propi disseny de
l’espai esportiu, en aquest cas parlem dd’’ eessppaaiiss  ssiinngguullaarrss.    

nncciioonnaallss  

Són espais construïts per a la pràctica esportiva 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. Representen la majoria dels espais existents (31.270 espais convencionals, 89,5% 

n vas de piscina a l'aire lliure, que es tanca a l'hivern amb un globus pressostàtic, continuarà 
una piscina a l'aire lliure, si pel contrari, té un tancament mòbil mecanitzat o fix, serà una piscina coberta. 

EQUIPAMENT ESPORTIU

INSTAL·LACIÓ 

ESPORTIVA

ESPAI ESPORTIU

Espai longitudinal:

Circuït velocitat
Pista d'esquí

Vas piscina:
- Esportiu
- Salts
- Recreatiu

ESPAI COMPLEMENTARI

Per pràctica:
- Vestidor
- Magatzem
- Sauna

ÀREA 

D'ACTIVITAT

S’entén per espai esportiu, l’espai propi i concret on es desenvolupa la pràctica esportiva. En les 
definit, per tant es pot 

temàticament i realitzar una anàlisi de 

diferencia els espais esportius segons el seu tancament. Un espai 
ament perimetral i d'un cobriment 

que poden ser fixos o mòbils. En cas que siguin mòbils, han de permetre el seu tancament 
immediat per mitjans mecànics. El tancament perimetral de l'espai ha d'arribar almenys fins a les 

poder considerar que l'espai és tancat, llevat de les piscines 
. Per tant, la resta d'espais que no disposin d'un tancament 

perimetral en les condicions establertes o que el seu cobriment sigui estacional, es consideraran 

diferencia els espais esportius segons les seves 
s o vasos de piscina (figura 

 

La instal·lació esportiva, estructura específica 
Font: Fulls tècnics nº 2, setembre del 1996 

Amb independència de les característiques, hi ha espais esportius que responen a uns models ben 
es determinades i es repeteixen idènticament i homogèniament són els 

. La resta d’espais, si bé responen a unes determinades característiques, la 
seva configuració depèn en gran mesura de la morfologia del terreny o del propi disseny de 

Són espais construïts per a la pràctica esportiva corresponents a les tipologies més tradicionals. 
a que no en tots els casos s'ajusten 

a les mateixes. Representen la majoria dels espais existents (31.270 espais convencionals, 89,5% 

n vas de piscina a l'aire lliure, que es tanca a l'hivern amb un globus pressostàtic, continuarà sent tipològicament 
una piscina a l'aire lliure, si pel contrari, té un tancament mòbil mecanitzat o fix, serà una piscina coberta.  

EQUIPAMENT ESPORTIU

ESPAI COMPLEMENTARI

Per espectador:
- Servei
- Grada
- Bar

ÀREA 

D'ACTIVITAT



LL’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  CCaattaalluunnyyaa  
  

 
55 
 

del total del Cens d’equipaments esportius de Catalunya (CEEC) 201144 i la seva construcció no 
està condicionada per la demanda o per la topografia, per la qual cosa presenten una distribució 
bastant homogènia pel territori de Catalunya. 
 
Són aquells que s’han construït específicament per al desenvolupament de pràctiques esportives, 
per tant, tenen una utilització bàsicament esportiva i una voluntat de permanència. Són espais de 
pràctica característics d'instal·lacions com: pistes, pavellons, frontons, camps, piscines a l’aire 
lliure, piscines cobertes, sales, velòdroms, pistes d'atletisme... Atenent a les característiques 
físiques i dimensionals del diferents espais convencionals es diferencien els següents subgrups: 
 

--  PPiisstteess  

Espais esportius de forma rectangular definits pel paviment o delimitació perimetral (5.098 
pistes, 14,6% del total del CEEC 2011). Normalment incorporen els elements i marcatges de les 
activitats que s’hi poden desenvolupar. 
 
Les pistes poliesportives permeten la pràctica de diversos esports estandarditzats: bàsquet, futbol 
sala, handbol, voleibol... Les especialitzades tenen unes característiques adaptades per a la 
pràctica d'un determinat esport (tennis, gel, petanca…) Les pistes situades en recintes tancats, 
juntament amb els seus espais complementaris donen lloc a pavellons (840 pavellons, 2,4% del 
total del CEEC 2011). Les pistes tenen una limitació de superfície, normalment a partir dels 
1.500m2 es consideren camps. 
 

--  PPiisstteess  aammbb  ppaarreett  

Espais esportius com les pistes però que disposen d'una o diverses parets que s'utilitzen per al 
desenvolupament de l’activitat. Les pistes poliesportives amb frontó tenen com a mínim dues 
parets que permeten la pràctica de diversos esports, de pista i de frontó. Els frontons, esquaixos, 
trinquets i les pistes de tennis de pala són pistes especialitzades amb característiques adaptades a 
la pràctica de determinats esports (1.143 pistes amb paret, 3,3% del total del CEEC 2011). 
 

--  CCaammppss  

Espais esportius de forma rectangular definits pel paviment o tanca perimetral que normalment 
incorporen els marcatges de les activitats que s’hi poden desenvolupar. La superfície dels camps 
normalment supera els 1.500m2. Els camps poliesportius permeten la pràctica de diversos 
esports: futbol, hoquei, rugbi… Els camps especialitzats tenen unes característiques adaptades 
per a la pràctica d'un esport: futbol, futbol-7, rugbi, hoquei, beisbol… (1.539 camps, 4,4% del 
total del CEEC 2011). 
 

--  EEssppaaiiss  lloonnggii ttuuddiinnaallss  

Espais esportius que es caracteritzen perquè l’activitat es desenvolupa seguint un recorregut, per 
això la longitud és determinant i predomina sobre l'ample. Si l’espai és singular, es troben 
emmarcats en aquest apartat els circuits de footing, els circuits de karting, les pistes d’esquí, els 
circuits de velocitat, etc. Si l’espai és convencional, de petit a gran, es troben emmarcats els 
següents tipus: rectes d’atletisme, patinòdroms, velòdroms i pistes d’atletisme (303 espais 
longitudinals convencionals, 0,8% del total del CEEC 2011). Aquests espais poden trobar-se a 
l’aire lliure o en recintes tancats. 
 

--  VVaassooss  ddee  ppiisscciinnaa  

Espais esportius que es caracteritzen perquè l’activitat es desenvolupa al medi aquàtic, per això a 
part de la longitud dels vasos esportius, és fonamental el coneixement de la profunditat i el 

                                                 
44 Dades extretes del Quadre d’espais esportius censats per comarca i tipus. Data d’última actualització de les dades 
02 de gener de 2012. Vist el 23/01/2012 en: http://www20.gencat.cat/docs/sge/Home/Serveis%20i%20tramits/Cens 
%20dequipaments %20esportius/Quadre%20despais%20per%20comarques/quadre_espais.pdf 
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tancament de l’espai. Els vasos en un recinte tancat donen lloc, juntament amb els seus espais 
complementaris, a piscines cobertes (682 vasos de piscina coberta, 1,9% del total del CEEC 
2011). Els vasos en un recinte obert donen lloc, juntament amb els seus espais complementaris, a 
piscines a l’aire lliure (3.974 vasos de piscina a l’aire lliure, 11,4% del total del CEEC 2011). 
 
Els vasos esportius tenen unes dimensions molt definides pels reglaments de la competició, la 
resta de vasos s'adapten als requeriments de les activitats que s’hi desenvolupen (educatives, 
recreatives, de salut…) Si l’espai esportiu és singular, s’inclouen des de les piscines recreatives 
fins als parcs aquàtics. Si l’espai esportiu és convencional, els tipus són molt més definits i van 
des de les piscines de salts a les olímpiques. 
 
--  SSaalleess  

Espais esportius on es desenvolupen activitats en recinte tancat que no tenen els requeriments 
dimensionals de les pistes. Poden ser irregulars o fins i tot tenir pilars o columnes si no 
interfereixen amb l’activitat concreta que es desenvolupa a la sala (5.488 sales, 15,7% del total 
del CEEC 2011).  
 
Les sales polivalents permeten el desenvolupament de diferents activitats (activitats dirigides, 
educació física, aeròbic…), les sales especialitzades estan adaptades a un ús específic 
(musculació, cardiovascular, arts marcials, esgrima...) 
 

33..11..11..11..11..22  EEssppaaiiss  eessppoorrttiiuuss  ssiinngguullaarrss  

Són espais construïts per a la pràctica esportiva, incloent la reglada, presenten unes dimensions i 
característiques adaptades a cada espai concret variant dintre un mateix tipus d’espai esportiu 
singular. Són espais més específics i generalment tenen unes condicions de demanda i uns 
requeriments espacials que poden fer que la seva distribució sigui desigual sobre el territori.  
 
Els espais singulars són els espais de pràctica característics d'instal·lacions com: camps de golf, 
estacions d'esquí, circuits de velocitat, carrils de bicicleta, camps de tir, etc. Són poc nombrosos 
però molt variats (3.686 espais singulars, 10,5% del total del CEEC 2011). Atenen a la seva 
implantació i les característiques específiques, es poden diferenciar els següents subgrups: 
 
--  EEssppaaiiss  ddee  ggooll ff   

Camps i espais construïts per a la pràctica del golf en les seves diferents modalitats. camps de 
golf, Pitch and putt, camp rústic, camp de pràctiques (81 espais de golf, 0,2% del total del CEEC 
2011). 
 
--  CCii rrccuuii ttss  ddee  mmoottoorr  

Circuits i espais construïts específicament per a la pràctica d'activitats relacionades amb el 
motor: circuit de velocitat, motocròs, karts… (87 circuits de motor, 0,2% del total del CEEC 
2011).  
 
--  CCii rrccuuii tt  ddee  ccuurrssaa  aa  ppeeuu  

Circuits i recorreguts construïts específicament per córrer i caminar, poden disposar o no 
d'estacions intermèdies per a realització d'exercicis o d'obstacles en el recorregut (1.708 circuit 
de cursa a peu, 4,9% del total del CEEC 2011). 
 
--  CCii rrccuuii tt  ddee  bbiicciicclleettaa  

Circuits i carrils de bicicleta construïts específicament per a aquesta activitat (211 circuits de 
bicicleta, 0,6% del total del CEEC 2011). 
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--  CCaannaall   ddee  rreemm  ii   ppii rraaggüüiissmmee  

Canals i instal·lacions artificials per a la pràctica del rem i el piragüisme: canals d’aigües 
tranquil·les, d'aigües braves… (inclosos en la categoria d’altres espais singulars, compte amb 
1.298, 3,7% del total del CEEC 2011).  
 
--  EEssppaaiiss  dd’’ eessppoorrttss  dd'' hhiivveerrnn  

Espais esportius relacionats amb la pràctica d’esports d’hivern: pistes d'esquí, trampolins, pistes 
de surf de neu, circuit de fons i tir… (inclosos en la categoria d’altres espais singulars, compte 
amb 1.298, 3,7% del total del CEEC 2011). 
 
--  EEssppaaiiss  dd'' hhííppiiccaa  

Espais esportius relacionats amb l’hípica: pistes de curses hípiques, pistes de doma, picadors, 
pistes de salts… (inclosos en la categoria d’altres espais singulars, compte amb 1.298, 3,7% del 
total del CEEC 2011). 
 
--  RRooccòòddrroommss  

Estructures artificials construïdes per a la pràctica d'esports de muntanya i escalada (rocòdroms, 
boulders… (182 rocòdroms, 0,2% del total del CEEC 2011). 
 
--  EEssppaaiiss  ddee  mmoonnooppaattíí  ii   ppaattíí  eenn  ll íínniiaa  

Espais esportius construïts per a la pràctica d’activitats relacionades amb el monopatí i patí en 
línia: pistes, skate park… (inclosos en la categoria d’altres espais singulars, compte amb 1.298, 
3,7% del total del CEEC 2011). 
 
--  EEssppaaiiss  ddee  mmooddeell iissmmee  

Espais esportius construïts per al desenvolupament d’activitats d’automodelisme o 
aeromodelisme (inclosos en la categoria d’altres espais singulars, compte amb 1.298, 3,7% del 
total del CEEC 2011). 
 
--  CCaammppss  ddee  ttii rr  

Espais esportius construïts per al desenvolupament d’activitats relacionades amb el tir en les 
seves modalitats: tir vol, al plat, precisió… (119 camps de tir,  0,9% del total del CEEC 2011). 
 
--  EEssppaaiiss  ppeerr  aa  jjooccss  ppooppuullaarrss  oo  ttrraaddiicciioonnaallss  

Espais esportius construïts per al desenvolupament de jocs populars o tradicionals: bitlles, 
calva... (inclosos en la categoria d’altres espais singulars, compte amb 1.298, 3,7% del total del 
CEEC 2011). 
 
--  AAll ttrreess  eessppaaiiss  ssiinngguullaarrss  

Resta d’espais esportius construïts per al desenvolupament d’activitats no considerades en 
apartats anteriors: minigolf, bowling, pesca simulada, banc fix de rem amb bassa… (inclosos en 
la categoria d’altres espais singulars, compte amb 1.298, 3,7% del total del CEEC 2011). 
 

33..11..11..11..22  EEssppaaiiss  ccoommpplleemmeennttaarr iiss  

Els espais complementaris d’una instal·lació mantenen una relació directa amb el respectiu  
desenvolupament de l’activitat esportiva. Donen suport a la pràctica esportiva i són 
indispensables per aconseguir que qualsevol pràctica es desenvolupi en òptimes condicions.  
 



LLeess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee
  
Alguns són generals i comuns a totes els instal·lacions, com poden ser els vestidors, magatzems 
de material esportiu, grades d'espectadors... D'altres, són específics de determinades tip
com els refugis de muntanya, ports esportius, aeròdroms... A les instal·lacions amb àrees 
d'activitat, és freqüent que els espais complementaris siguin els únics espais construïts i són els 
que possibiliten la realització de les diferents activita
donar servei a més d'un espai esportiu, per exemple: els vestidors poden ser comuns a diverses 
pistes poliesportives, o  les grades ho poden ser a una pista d'atletisme i a un camp de futbol 
situat al seu interior. 
 
Del conjunt d’espais complementaris, el PIEC diferencia els lligats directament a la pràctica 
esportiva, els anomena espais complementaris per a la pràctica esportiva (vestidors, locals 
tècnics, sauna, control, etc).; i els altres destinats a l’entorn que en
genèricament espais complementaris per a espectadors (vestíbul, grades, serveis sanitaris, bars, 
restaurants...) 
 

33..11..11..11..33  SSeerrvveeiiss  aauuxxii ll iiaarrss  

Són altres espais, no relacionats directament amb la pràctica esportiva (guarderia, perruqueri
bar...), que permeten complementar l’oferta d’activitats d’una 
serveis. 
 

33..11..11..22..  LLeess  ààrreeeess  dd'' aaccttiivvii ttaatt  

Són espais no estrictament esportius, com les infraestructures generals o els espais naturals, 
sobre els que es desenvolupen activitats fisicoesportives perquè s'han adaptat per al seu 
desenvolupament. La indefinició dels límits i característiques específi
dificulta la seva dimensió i recollida de dades, 
ser qualsevol àrea, ja sigui en el medi terrestre, aeri o aquàtic (figura 3:4
 

 

 
Les àrees d'activitat són els espais de pràctica característics d'instal·lacions com: ports esportius, 
refugis, aeròdroms, etc. Bàsicament les àrees 
el mitjà on es desenvolupa l’activitat:
  

EQUIPAMENT ESPORTIU

INSTAL·LACIÓ 
ESPORTIVA 

ESPAI COMPLEMENTARI

Per pràctica: 
- Refugi
- Aeròdrom
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Per espectadors:  
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- Grada
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Alguns són generals i comuns a totes els instal·lacions, com poden ser els vestidors, magatzems 
de material esportiu, grades d'espectadors... D'altres, són específics de determinades tip
com els refugis de muntanya, ports esportius, aeròdroms... A les instal·lacions amb àrees 
d'activitat, és freqüent que els espais complementaris siguin els únics espais construïts i són els 
que possibiliten la realització de les diferents activitats. Un mateix espai complementari pot 
donar servei a més d'un espai esportiu, per exemple: els vestidors poden ser comuns a diverses 
pistes poliesportives, o  les grades ho poden ser a una pista d'atletisme i a un camp de futbol 

l conjunt d’espais complementaris, el PIEC diferencia els lligats directament a la pràctica 
esportiva, els anomena espais complementaris per a la pràctica esportiva (vestidors, locals 

; i els altres destinats a l’entorn que envolten la pràctica, anomenats 
genèricament espais complementaris per a espectadors (vestíbul, grades, serveis sanitaris, bars, 

Són altres espais, no relacionats directament amb la pràctica esportiva (guarderia, perruqueri
, que permeten complementar l’oferta d’activitats d’una instal·lació esportiva

Són espais no estrictament esportius, com les infraestructures generals o els espais naturals, 
sobre els que es desenvolupen activitats fisicoesportives perquè s'han adaptat per al seu 
desenvolupament. La indefinició dels límits i característiques específiques d'aquestes àrees 
dificulta la seva dimensió i recollida de dades, sent difícil de mesurar i quantificar atès que pot 
ser qualsevol àrea, ja sigui en el medi terrestre, aeri o aquàtic (figura 3:4).  

Figura 3:4 Les àrees d'activitat
Font: Fulls tècnics nº 2, setembre 

Les àrees d'activitat són els espais de pràctica característics d'instal·lacions com: ports esportius, 
refugis, aeròdroms, etc. Bàsicament les àrees d’activitat es poden classificar en tres grups, segons 
el mitjà on es desenvolupa l’activitat: 

EQUIPAMENT ESPORTIU

ÀREA 

D'ACTIVITAT

Per espectadors:  

ESPAI ESPORTIU

Terrestre: 
- Muntanya
- Infraestructura
- Platja

Aquàtic:
- Mar
- Riu
- Llac

Alguns són generals i comuns a totes els instal·lacions, com poden ser els vestidors, magatzems 
de material esportiu, grades d'espectadors... D'altres, són específics de determinades tipologies, 
com els refugis de muntanya, ports esportius, aeròdroms... A les instal·lacions amb àrees 
d'activitat, és freqüent que els espais complementaris siguin els únics espais construïts i són els 

ts. Un mateix espai complementari pot 
donar servei a més d'un espai esportiu, per exemple: els vestidors poden ser comuns a diverses 
pistes poliesportives, o  les grades ho poden ser a una pista d'atletisme i a un camp de futbol 

l conjunt d’espais complementaris, el PIEC diferencia els lligats directament a la pràctica 
esportiva, els anomena espais complementaris per a la pràctica esportiva (vestidors, locals 

volten la pràctica, anomenats 
genèricament espais complementaris per a espectadors (vestíbul, grades, serveis sanitaris, bars, 

Són altres espais, no relacionats directament amb la pràctica esportiva (guarderia, perruqueria, 
instal·lació esportiva oferint altres 

Són espais no estrictament esportius, com les infraestructures generals o els espais naturals, 
sobre els que es desenvolupen activitats fisicoesportives perquè s'han adaptat per al seu 

ques d'aquestes àrees 
difícil de mesurar i quantificar atès que pot 

 

Les àrees d'activitat 
Font: Fulls tècnics nº 2, setembre del 1996 

Les àrees d'activitat són els espais de pràctica característics d'instal·lacions com: ports esportius, 
d’activitat es poden classificar en tres grups, segons 

Aeri:

- Zona de vol
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--  ÀÀrreeeess  dd’’ aaccttiivvii ttaatt  tteerrrreessttrree  

Són espais naturals o infraestructures en el medi terrestre (muntanyes, el medi natural, el medi 
urbà...) que han estat adaptats per al desenvolupament d’activitats fisicoesportives.  Poden acollir 
un gran nombre d’activitats que poden anar des de l’escalada o el muntanyisme (medi natural), 
fins al patinatge o el bàsquet al carrer (medi urbà).  
 
--  ÀÀrreeeess  dd’’ aaccttiivvii ttaatt  aaèèrr iiaa  

Són espais en el medi aeri que es fan servir habitualment o estan reservats per al 
desenvolupament d’activitats fisicoesportives relacionades amb el vol (vol amb motor, aerostàtic 
o sense motor) amb rampes d'enlairament i/o camps d'aterratge. Són, normalment, les 
anomenades zones de vol i acullen activitats que poden anar del vol acrobàtic fins a l’ala de 
pendent. 
 
--  ÀÀrreeeess  dd’’ aaccttiivvii ttaatt  aaqquuààttiiccaa  

Són espais en el medi aquàtic com poden ser el mar, els rius, els llacs i/o embassaments i que es 
fan servir habitualment o estan reservats per al desenvolupament d’activitats fisicoesportives en 
aquest medi (zones de vela, activitats a motor, rem i piragüisme, activitats subaquàtiques,  
activitat en platges, rius, i barrancs). 
 

33..11..22..  CCAARRAACCTTEERRÍÍ SSTTII QQUUEESS  GGEENNEERRAALLSS  DDEE  LLEESS  II NNSSTTAALL··LLAACCII OONNSS  
EESSPPOORRTTII VVEESS  

Les instal·lacions esportives són espais que dimensionalment s’han d’adaptar a: a) l’activitat 
esportiva, en tant que cada disciplina i modalitat requereix d’unes dimensions i condicions 
d’espai específics, b) al practicant, en tant que l’esport és un fenomen estès a totes les edats i 
condicions socials el que el fa, d'una banda, generalitzat i, de l'altra, molt diversificat i c) a les 
condicions tècniques, en tant que l’activitat fisicoesportiva sotmet les instal·lacions a un desgast 
intens que requereix sistemes constructius i materials resistents i durables, que no portin 
problemes de conservació, risc sanitari o causa d’accidents. Raons per les quals es pot trobar 
multitud de manifestacions de característiques diferents que s’emplacen en equipaments de totes 
les formes i dimensions. 
 
En el procés de planificació d’instal·lacions esportives es tenen en compte requeriments tècnics 
que afecten el procés de disseny, construcció i gestió. Criteris que es van adaptant a la constant 
evolució de les pràctiques esportives, la tecnologia de la construcció i les aportacions que fa el 
Grup Expert en les actualitzacions del PIEC, per al territori de Catalunya. 
 
Les característiques de l’espai esportiu, els espais complementaris i els espais auxiliars són els 
tres elements que defineixen una instal·lació esportiva. Una mateixa instal·lació pot estar 
formada per espais esportius (convencional i singular) i àrees d’activitat. Per exemple, una 
estació d'esquí pot tenir espais esportius convencionals (pista de gel, vas de piscina, sala...), 
espais esportiu singulars (pista d'esquí alpí, pista de fons, rocòdrom...) i àrees d'activitat (senders, 
recorreguts senyalitzats, àrea de vol...) L'espai esportiu, com a lloc de realització de la pràctica 
esportiva, serà el determinant bàsic del tipus d'instal·lació. És a dir, les característiques de l'espai 
esportiu i el seu tancament determinaran el tipus d'instal·lació. 
 
En funció de les combinacions de l’espai esportiu, l’espai complementari i el servei auxiliar el 
tipus d’instal·lació pot resultar molt divers. Tot i així, les instal·lacions formades pels espais més 
convencionals estan clarament definides: pistes, frontons, pavellons, sales, piscines a l’aire lliure, 
piscines cobertes, camps, camps d’atletisme... 
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Hi ha instal·lacions que adopten models tipològics estandarditzats, abastament repetits els 
darrers vint-i-cinc anys tant a Espanya com a la resta d’estats de la UE, que provenen de les 
propostes del pla alemany d’equipaments esportius. L’any 1979 l’Estat espanyol desenvolupava 
la Normativa d’Instal·lacions Esportives i d’Esbarjo (NIDE) a partir dels models tipològics 
estandarditzats45. Es tracta de les instal·lacions esportives modulades.  
 
El Consell Català de l’Esport va actualitzant aquest models amb les fitxes tècniques 
d’equipaments esportius46, mitjançant l’experiència acumulada amb l’obra construïda fins aquell 
moment. Les fitxes proposen mòduls específics de pistes, pavellons, sales, camps, camps 
d’atletisme i piscines cobertes, adequats per a oferir un servei públic en les condicions exigibles 
de seguretat, funcionalitat i habitabilitat47.  
 

33..22..  RREECCAAPPII TTUULLAACCII ÓÓ  
Aquest capítol pretén que el lector conegui el concepte d’instal·lació esportiva de Catalunya 
definida com “aquells equipaments construïts específicament per al desenvolupament 
d’activitats fisicoesportives, ja siguin espais esportius o espais complementaris, i per tant, tenen 
una utilització bàsicament esportiva i una voluntat de permanència”.  
 
A més, en relació amb el concepte instal·lació esportiva de Catalunya, el lector pot:  
 
- Identificar el marc normatiu que: a) el caracteritza: Llei 10/1990, de15 d’octubre de l’Esport i 
Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, Llei de l’esport i b) el defineix: PIEC. 
 
- Descriure l’estructura i relacions entre els diferents termes propers: a) l’equipament esportiu es 
classifica amb: instal·lacions esportives i àrees d’activitat, b) les instal·lacions esportives 
s’estructuren amb espais esportius, serveis auxiliars i espais complementaris, c) els espais 
esportius poden diferenciar-se en espais convencionals i espais singulars i d) les àrees d’activitat 
poden classificar-se segons el medi de pràctica: terrestre, aquàtic o aeri. 
 
 
  

                                                 
45 Les NIDE defineix tant les característiques de l'espai esportiu com les dimensions i condicions que han de reunir 
els espais complementaris. Recull els estàndards europeus. Deixa a criteri de les comunitats autònomes la seva 
aplicació. Desenvolupat a l’apartat 6.1. El pla estatal. Les NIDE, del present document. 
46 Es pot ampliar la informació en la següent direcció electrònica: http://www20.gencat.cat/portal/site/sge/menuitem. 
497764a246a472ca21740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=41b793508962f110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnexch 
annel=41b793508962f110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default. 
47 Esmentar que el concepte convencional o singular es pot referir a l'espai esportiu o la instal· lació en el seu 
conjunt. Així, una instal· lació determinada pot ser singular, pel seu disseny o per la gran capacitat d'acollir 
espectadors, però l'espai esportiu pot ser convencional com ho és una pista poliesportiva. 
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44..  CCAAPPÍÍ TTOOLL  II II ..  EELL  PPAATTRRII MMOONNII ,,  LL’’ ÚÚSS  II   EELL  SSEERRVVEEII   PPÚÚBBLLII CC  

44..11..  LL’’ AADDMMII NNII SSTTRRAACCII ÓÓ  PPÚÚBBLLII CCAA  
L’Administració pública està estructurada i constituïda per una pluralitat d’administracions amb 
personalitat jurídica pròpia que inclou: a) les administracions territorials (Administració general 
de l’Estat, administracions autonòmiques i entitats locals), b) les administracions instrumentals 
(organismes públics) i c) les administracions corporatives (col·legis professionals, càmeres de 
comerç...) (Alegre, 1994). 
 
L’Administració pública és l’aparell de govern i gestió dels interessos públics dels ciutadans 
(Santamaria, 2004:63). La CE estableix, article 103.1, que l’Administració pública ha de servir 
amb objectivitat als interessos generals i actuar d’acord amb els principis d’eficàcia, jerarquia, 
descentralització, desconcentració i coordinació, sotmetent-se a la llei i al dret. 
 
Les administracions públiques, amb l’objectiu de satisfer l’interès general, són titulars d’una 
sèrie de potestats. Com a contraprestació a tals potestats, les administracions resten sotmeses a 
un conjunt de límits i garanties propis de l’estat de Dret (el dret, control judicial, garanties 
patrimonials...) Cada Administració està dotada d’un conjunt de recursos econòmics la gestió 
dels quals estarà sotmesa al règim pressupostari, econòmic financer, de comptabilitat, 
intervenció i de control financer que estableixi la norma corresponent. També disposarà de 
recursos humans, la regulació comú dels quals es troba en l’Estatut Bàsic del Treballador Públic 
(EBEP)48.   
 

44..22..  EELL  PPAATTRRII MMOONNII   DDEE  LL’’ AADDMMII NNII SSTTRRAACCII ÓÓ  PPÚÚBBLLII CCAA  
Previ a esmenar i estudiar, des del dret administratiu, el patrimoni de l’Administració cal 
delimitar: a) quines administracions poden ser titulars de patrimoni públic i b) els béns que 
integren el patrimoni públic (Escuin, 2005:613-614). 
 

44..22..11..  AADDMMII NNII SSTTRRAACCII OONNSS  TTII TTUULLAARRSS  DDEE  PPAATTRRII MMOONNII   PPÚÚBBLLII CC  
Dels tres tipus d’Administració territorial, instrumental i corporativa, és la corporativa la única 
categoria que no pot ser titular de patrimoni públic. La llei del patrimoni de les administracions 
públiques (LPAP)49, article 2, incorpora en el seu àmbit d’aplicació: a) l’Administració general 
de l’Estat, b) l’Administració de les comunitats autònomes50, c) les entitats que integren 
l’Administració local i d) els organismes públics vinculats o dependents d’una Administració 
territorial. Restant excloses  les entitats corporatives. Per tant, les administracions territorials i 
institucionals restaran sotmeses al règim jurídic bàsic dels béns públics que estableix la LPAP, 
mentre que les entitats corporatives ho estaran al dret privat segons estableix la normativa 
reguladora de les corporacions de dret públic. 
 
L’Administració corporativa, que pot exercir per delegació o atribució legal funcions 
administratives, té unes característiques peculiars que justifiquen la consideració 
                                                 
48 Llei 7/2007,  de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic del Treballador Públic, de caràcter estatal. 
49 Llei 33/2003,de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, de caràcter estatal. 
50 Qüestió poc pacífica, és la que vincula les relacions entre la legislació estatal i l’autonòmica, suscitada pels 
estatuts d’autonomia respecte les lleis, per regular el patrimoni de les comunitats autònomes. Han d’atendre les 
comunitats autonòmiques la legislació bàsica que aprova l’Estat? El Tribunal Constitucional, Sentència del Tribunal 
Constitucional, de 27 de juliol del 1982, va resoldre afirmativament, declarant que els preceptes estatutaris han de 
ser entesos com creadors d’una reserva legal en l’àmbit autonòmic, però no de privació d’una competència estatal. 
Així l’Estat ostenta competències exclusives sobre legislació civil, les bases del règim jurídic de les administracions 
públiques i, per tant, pot dictar la legislació bàsica, a la qual les comunitats autònomes s’hauran d’acomodar (CE, 
art. 149). 
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d’Administració pública secundum quied. Això determina l’existència d’un règim jurídic dual, 
de manera que algunes activitats estaran sotmeses al dret administratiu i altres al dret privat, 
incloent entre les segones la matèria patrimonial. Els béns són privats i no es troben emparats 
pels privilegis subjectius que beneficien, per raó de la titularitat pública, les altres 
administracions. 
 

44..22..22..  EELL  PPAATTRRII MMOONNII   PPÚÚBBLLII CC::   BBÉÉNNSS  II   DDRREETTSS  
La CE, si bé subordina “tota la riquesa del país siguin les diferents formes i sigui quina sigui la 
seva titularitat” a l’interès general (art. 128.1), garanteix la propietat dels particulars davant 
l’Estat (arts. 35 i 53). La propietat dels particulars únicament podrà sacrificar-se en benefici de 
l’interès públic mitjançant una indemnització justa. La CE contempla diferents classes de béns 
que poden pertànyer a les entitats públiques: els reservats al sector públic (art. 128.2) i els béns 
de domini públic, els comunals, els que integren el patrimoni nacional i els béns patrimonials de 
les entitats públiques (art. 132). 
 
Parada determina que l’element comú recau en el tipus de titularitat, pública o privada. El règim 
de béns públics provoca un règim o règims exorbitants –per la seva especial protecció- respecte 
el règim dels béns privats, però no és un règim unitari. El règim podrà variar en funció de 
l’ afectació o ús del destí del bé (Parada, 2007:42).  
 
L’article 132 de la CE i la LPAP són el marc regulador essencial del patrimoni de 
l’Administració. Els béns i drets de les administracions poden classificar-se, d’acord a l’article 4 
de la LPAP, en béns de domini públic (demanials) i béns de domini privat (patrimonials). No es 
considera patrimoni de l’Administració “els diners, els valors, els crèdits i els demés recursos 
financers de la hisenda ni, en el cas de les entitats públiques empresarials i entitats anàlogues 
dependents de les comunitats autònomes o corporacions locals, els recursos que constitueixen la 
seva tresoreria” (LPAP, art. 3.2). 
 
Dintre dels béns públics, la summa divisió, és la que distingeix entre béns de domini públic 
(demanials) i béns de domini privat (patrimonials) (Alegre, 1994). Els primers són, aquells que 
sent propietat d’una entitat pública estan afectats a un ús públic (plaça o carrer), a un servei 
públic (edifici d’una facultat universitària) o al foment de la riquesa nacional (muntanyes 
públiques catalogades, aigües), així com expressa l’article 339 del Codi civil.  
 
Horgué afirma que de la lectura conjunta de la LBRL51 i el RBEL52, es desprèn que el legislador 
estatal va optar per un concepte de patrimoni local ampli i dinàmic. Ampli, tenint en compte que 
inclou en el mateix tot tipus de béns amb independència de que constitueixin o no una font 
d’ingrés del patrimoni de l’entitat. Dinàmic, perquè, tot i els autors que consideren que el 
patrimoni únicament es troba format per l’actiu, l’article 35 del RBEL inclou en el concepte de 
patrimoni local les relacions jurídiques passives o obligacions, establint que per determinar el 
veritable patrimoni, en cada exercici econòmic, s’haurà de conèixer la situació de l’actiu i el 
passiu (Horgué, 2007:41-47). 
 
Ballestero determina que el patrimoni principalment està integrat per dos elements (Ballestero, 2006): 
  
--  BBéénnss5533  

Els béns que integren el patrimoni local, de conformitat amb l’article 334 del Codi civil, poden 
ser mobles o immobles. Cal destacar, no obstant, que en realitat el patrimoni no s’integra pels 
                                                 
51 Article 79 de la LBRL. “El patrimoni de les entitats locals està constituït pel conjunt de béns i drets i accions que 
els pertany”  
52 Reial decret 1372/1988, de 13 de juny, Reglament de béns de les entitats locals, de caràcter estatal. 
53 Fan referència al denominat accionariat industrial d’entitats públiques; és a dir, títols representatius de participació 
en el capital de societats mercantils. 
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béns sinó per tots els drets que generen els béns. Per una altra banda, el concepte de bé utilitzat 
per la LBRL, inclou tan els béns de domini públic com els patrimonials. 
 
--  DDrreettss5544  

Poden ser reals i/o personals, tal i com es desprèn de l’article 18 del RBEL en establir els 
epígrafs que han de reflectir l’inventari de béns. Dret real és aquell que atribueix un poder directe 
o indirecte sobre una cosa davant qualsevol persona. Dret personal o de crèdit atorga al seu 
titular la potestat d’exigir a una tercera persona l’obligació de donar, fer o no fer alguna cosa 
(Codi civil, art. 1088). 
 
BBéénnss  qquuee  nnoo  iinntteeggrreenn  eell   ppaattrr iimmoonnii   ppúúbbll iicc  

No tenen consideració de béns públics (Rivero, 2010): 
 
- Les muntanyes veïnals en mà comú. Són zones que amb independència del seu origen, 
pertanyen a agrupacions veïnals en qualitat de grup social i han estat aprofitades 
consuetudinàriament i comunament per aquests. No pertanyen a cap entitat pública. La seva 
propietat recau, sense assignació de quotes, als veïns. Tenen un règim especial de protecció: a) 
són inalienables, b) són imprescriptibles i inembargables i c) no resten subjectes a contribució, ni 
a quota de societat agrària. 

 
- Els béns privats d’interès públic. Comprenen tots els béns de titularitat privada sobre els que es 
planteja algun tipus d’interès públic com per exemple: els béns immobles destinats a 
l’agricultura o els béns mobles del patrimoni històric artístic. 
 

44..22..33..  CCAARRAACCTTEERRÍÍ SSTTII QQUUEESS  GGEENNEERRAALLSS  DDEELLSS  BBÉÉNNSS  PPÚÚBBLLII CCSS  
Des d’una perspectiva general, els béns públics es caracteritzen per ser béns que no són 
susceptibles ni de ser comprats ni venuts en cap mercat tenint en compte que són col·lectius. 
Això implica que poden ser utilitzats per qualsevol ciutadà sense distinció amb dependència de  
respectar la jurisdicció aprovada al respecte per protegir-los. 
 
La gestió i/o provisió de béns públics no és exclusiva de l’Administració pública, també poden 
ser aprovisionats pel sector privat. Un exemple de bé públic aprovisionat per l’Estat55 seria 
l’enllumenament dels carrers, mentre que un bé públic gestionat per una entitat privada podria 
ser la freqüència de ràdio.  
 
Des d’una perspectiva més jurídica l’essència d’un bé públic, és a dir, les característiques que el 
diferencien d’un altre bé que no sigui públic, es basa en la presència de dues propietats: a) que 
sigui no rival i b) que sigui no excloent.  
 
La primera, que sigui no rival, significa que l’ús i/o gaudiment per part d’un usuari addicional no 
suposi una limitació d’ús i/o gaudiment d’un usuari previ, com per exemple la senyal de ràdio 
que permet a diferents usuaris escoltar alhora la mateixa sintonia.  
 
La segona, que sigui no excloent, vol dir que no es possible discriminar mitjançant l’aplicació de 
preus quins usuaris en faran ús i quins no. Aquests no tenen preus i qualsevol usuari que el 
posseeixi podrà accedir al seu ús, amb independència de contribuir o no al seu manteniment i/o 
protecció, com per exemple el vent i l’arena de la platja.   

                                                 
54 Fan referència a l’exercici d’accions judicials i administratives en defensa del patrimoni local. 
55 Els béns públics gestionats per l’Administració pública, són una herència de l’imperi romà, època de la història en 
la que es va començar a aportar certs béns i drets públics com la seguretat ciutadana, la justícia, la gestió de l’aigua i 
dels terrenys municipals... 
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44..22..33..11..  RRèèggiimm  jjuurr ííddiicc  ggeenneerraall   ddeellss  bbéénnss  

Els béns de domini públic i els comunals es caracteritzen per ser inalienables, inembargables, 
imprescindibles i no estan subjectes a cap tribut. Els béns patrimonials es regeixen, si tenen 
legislació específica, per aquesta, i sinó, per les normes de dret privat. 
 
Les administracions tenen l’obligació de conservar i protegir els seus béns, i per això han de, 
entre altres obligacions, formar un inventari d’aquests. Les administracions públiques compten 
per desenvolupar les seves tasques, a més dels poders o potestats jurídiques que els atorga 
l’ordenament, amb un conjunt de mitjans: a) mitjans personals: persones que, sota un vincle 
jurídic, presten servei a l’Administració, b) recursos econòmics o financers: constitueixen la 
hisenda pública i c) béns de diferent naturalesa: els béns públics. 
 
Els béns de domini públic són els béns afectats per determinades finalitats públiques i resten  
totalment sotmesos a normes de dret públic. Són els destinats a l’ús públic o els que pertanyen 
privativament a l’Estat, sense ser d’ús comú, i estan destinats al servei públic o al foment de la 
riquesa nacional. Els béns patrimonials són béns que posseeix l’Administració i utilitza com 
qualsevol altre subjecte. Es regulen mitjançant el dret privat, tot i que amb algunes singularitats. 
 

44..22..33..22..  RReegguullaacciióó  ddeellss  bbéénnss  ddee  ddoommiinnii   ppúúbbll iicc::   rreesseerrvvaa  ddee  LLlleeii   

Morell afirma que l’article 132 de la CE estableix una reserva de Llei per la regulació dels béns 
de domini públic (Morell, 1999:517-543). 
 
EEll   ddoommiinnii   ppúúbbll iicc  

Tècnica d’intervenció mitjançant la qual permet afectar determinades finalitats públiques, 
previstes per llei. Per exemple: dotar d’un règim de protecció i utilització a certs béns de 
titularitat pública previstos per la CE o lleis.  
  
EElleemmeennttss  qquuee  eell   ccoonnff iigguurreenn  

a) Els béns són de titularitat pública. 
b) Els béns, objecte de domini públic, han d’estar afectats per una finalitat d’utilitat pública 
prevista per llei. Es destinen al compliment de les finalitats d’interès públic. El dret estableix 
normes particulars d’adquisició, ús i gaudiment i, si escau, alienació. 
c) Aplicació d’un règim especial administratiu de protecció i ús dels béns. 
 
TTii ttuullaarr ii ttaatt  ddeell   ddoommiinnii   ppúúbbll iicc  

Parada destaca, com element decisiu per qualificar un bé com a part del domini públic, 
l’afectació que té sobre els seus fins que, segons la llei, determinen el domini. L’afectació és 
l’acte formal mitjançant el qual el bé de titularitat pública s’integra en el domini, en virtut del seu 
destí i de les previsions legals (Parada, 2007:43-55). 
 

44..22..33..33..  TTiippuuss  ddee  ddoommiinnii   ppúúbbll iicc  

El domini públic podrà diferenciar-se segons diferents criteris: 1) en funció dels béns sobre els 
que recau i 2) en funció de la finalitat pública que motiva l’afectació. 
 
11..  EEnn  ffuunncciióó  ddeellss  bbéénnss  ssoobbrree  eellss  qquuee  rreeccaauu5566  

aa))  BBéénnss  ddee  ddoommiinnii   nnaattuurraall. Comprèn tots els gèneres de béns inclosos en el domini públic per la 
CE o la llei de l’Estat, ope legis, per l’homogeneïtat de les seves característiques. Sols el 

                                                 
56 Diferenciació entre demani natural i artificial,  Sentència del Tribunal constitucional (STC) 227/88 i 149/91. 
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legislador té la facultat per definir els béns de domini públic natural que no estiguin en la CE i 
per concretar els béns que integrin el domini públic constitucional necessari. Aquests podran ser:  
domini marítim coster, domini hidràulic, domini miner i domini radioelèctric. 
  
bb))  BBéénnss  ddee  ddoommiinnii   iinnssttrruummeennttaall   oo  aarrttii ffiicciiaall. Són tota la resta de béns no inclosos en la 
classificació anterior. Es necessària una afectació singular e individualitzada per ser incorporat al 
domini públic. Segons el RBEL l’afectació podrà ser: 
 
- Expressa: mitjançant l’aprovació d’un acte administratiu per l’òrgan competent en virtut d’un 
expedient en el qual s’acrediti oportunitat i legalitat. (Estat: Llei de Patrimoni de l’Estat (LPE)57, 
arts. 113-119; Administració local: RBEL, arts. 8.1 i 8.2). 
 
- Tàcita o implícita: com a conseqüència de l’aprovació d’altres actes administratius diferents de 
l’afectació formal, però que pressuposen el destí d’un bé. (Estat: LPE, art. 119; Administració 
local: RBEL, art. 8.4.a).    
 
- Presumpte: es produeix en dues situacions (Administració local: RBEL, art. 8.4.b i c): 

- Per l’adscripció de béns patrimonials, per més de 25 anys, a un ús o servei públic. 
- Quan l’entitat local adquireix per usucapió el domini d’una cosa que havia estat 

 destinada a un ús públic comunal. 
 
22..  EEnn  ffuunncciióó  ddee  llaa  ff iinnaall ii ttaatt  ppúúbbll iiccaa  qquuee  mmoottiivvaa  ll ’’ aaffeeccttaacciióó  

aa))  BBéénnss  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc. Són, a part dels que integren el domini marítim i hidràulic, els camins, 
passejos, ponts, parcs i demés obres públiques d’aprofitament o utilització general. 
 
bb))  BBéénnss  ddee  sseerrvveeii   ppúúbbll iicc. Són els edificis públics en els que s’allotgen òrgans de l’Estat, de les 
comunitats autònomes o entitats locals i, en general, els que serveixen de suport a la prestació de 
qualsevol servei (hospitals, museus, escoles...) També seran de domini públic ferroviari, ports i 
aeroports i el domini públic militar. 
 
Aquestes categories no són excloents una de l’altre. La majoria de béns de domini públic són 
béns immobles, però no s’exclou el domini de béns mobles i propietats incorporals, i de la 
mateixa manera els elements accessoris indispensables. 
  

44..22..44..  EELLSS  BBÉÉNNSS  DDEE  DDOOMMII NNII   PPÚÚBBLLII CC  OO  DDEEMMAANNII AALLSS  
Article 79.3 de la LBRL. “Són béns de domini públic els destinats a un ús o servei públic...” 
Article 2.2 del RBEL. “Els béns de domini públic seran d’ús o servei públic.” 
 
CCoonncceeppttee  

Parada, els defineix com “propietats d’una entitat pública afectades a un ús o servei públic” 
(Parada, 2007:21). El criteri determinant i definitori per qualificar un bé de domini públic no és 
altra que el de la seva afectació, el destí a un ús o servei públic, degudament matisat mitjançant 
el criteri de l’existència d’una relació d’immediatesa entre el bé afectat i l’ús o servei públic.  
  
aa))  BBéénnss  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc..  L’article 344 del Codi civil i l’article 3.1 del RBEL estableixen que són béns 
de domini públic – ús públic: “Els camins, places, carrers, passejos, parcs, aigua de fonts i 
estancs, ports i demés obres públiques.” 
 

                                                 
57 Llei 1964, de 15 d’abril, del Patrimoni de l’Estat, de caràcter estatal. Norma derrogada per la Llei 7/2001, de 14 
de maig, de modificació de la Llei del Patrimoni de l’Estat, articulat aprovat pel Decret 1022/1964, de 15 de abril. 
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bb))  BBéénnss  ddee  SSeerrvveeii   ppúúbbll iicc..  L’article 4 del RBEL configura com a béns de domini públic –servei 
públic-: “Els destinats directament al compliment de fins públics de responsabilitat de les 
entitats locals, tals com cases consistorials, Palaus Provincials, i, en general edificis que siguin 
seu de les mateixes, escorxadors, mercats, llonges, hospitals i hospicis, museus, muntanyes 
catalogades, escoles, cementiris, elements de transport, i, en general, qualsevol altres béns 
directament destinats a la prestació de serveis públics o administratius.” 
 
La titularitat no comporta que altres administracions puguin tenir algunes competències sobre el 
bé que es tracti, per exemple: les costes són de titularitat estatal però les administracions 
autonòmiques i municipis poden tenir competències d’ordenació. La titularitat tampoc comporta 
l’exclusivitat per regular el règim jurídic dels béns, el règim bàsic dels quals ha d’establir el 
legislador estatal (CE, arts. 149.1.8 i 149.1.18).  
 
CCaarraacctteerrííssttiiqquueess  

Resten sotmesos a un règim especial d’utilització i protecció. Són inalienables, imprescriptibles, 
inembargables58 i no subjectes a tribut, els que les lleis reguladores d’impostos declarin 
exempts59.  
 
RRèèggiimm  jjuurr ííddiicc  

Els béns de domini públic, siguin d’ús o servei públic, tenen un règim jurídic comú establert als 
articles 79-82 de la LBRL, en coherent desenvolupament de l’article 132 de la CE. La titularitat 
no està limitada a les entitats públiques territorials: article 48.2 de la LOFAGE60, articles 338-
345 del Codi civil; art. 74-85 de la TRRL61 i RBEL. 
  

44..22..55..    EELLSS  BBÉÉNNSS  DDEE  DDOOMMII NNII   PPRRII VVAATT  OO  PPAATTRRII MMOONNII AALLSS  
Article 6 del RBEL. “1. Son béns patrimonials o de propis els que sent propietat de l’entitat 
local no son  destinats a ús públic ni afectats a algun servei públic i poden constituir font 
d’ingressos per l’eradi de l’entitat. 2. Els béns patrimonials es regeixen per la legislació 
específica i, en el seu defecte, per les normes de dret privat.” 
 
Article 7 del RBEL. “Es classifiquen com a béns patrimonials les parcel·les sobrants i els 
efectes no utilitzables”  
 
CCoonncceeppttee    

Són els béns de propietat de l’Administració pública i, en principi, estan sotmesos a un règim 
jurídic proper al comú. Queden exclosos els siguin expressament configurats amb caràcter de 
béns demanials per alguna llei. No estan afectats ni a l’ús públic, ni al servei públic. 
Tradicionalment eren béns productors de renta per les entitats públiques (Escuin, 2005: 635-
643). 
 
Tenen dues caracteritzacions: a) una negativa, no són de domini públic (LPE, art. 1; LBRL, art. 
79.3 i RBEL, art. 6.1) i b) una positiva: règim de dret privat (Codi Civil, art. 345; LPE, art. 2; 
LBRL, art. 80.2 i RBEL, 6.2). 
 
 

                                                 
58 Contra ells no es pot dictar manaments d’execució ni providències d’embargament. 
59 Llei 39/1988, de 28 de desembre, de les hisendes locals (LHL), de caràcter estatal. 
60 Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de l’Administració general de l’Estat (LOFAGE), de 
caràcter estatal. 
61 Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, perl que s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents 
en matèria de Règim Local,  (TRRL), de caràcter estatal. 
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AAddqquuiissiicciióó  

a) Per atribució de la llei: béns abandonats, cessions obligatòries i gratuïtes de terrenys (Codi 
Civil, art. 609; LPAP, art. 15 i RBEL, art.10). 
b) A títol onerós: per concurs, excepte quan procedeix l’adquisició directa, o per expropiació 
forçosa (LPAP, art. 19).  
c) Per herència, llegat o donació: requereix d’acceptació i un acord formal de l’òrgan competent; 
s’entén que l’acceptació es fa a benefici d’inventari (Codi civil, arts. 956 a 958). 
d) Per prescripció i per ocupació (Codi civil, arts. 1955 a 1960 i LPAP art. 22). 
e) En procediments judicials i administratius: adjudicació de la hisenda pública de béns 
embargats (LGEP62, art. 12 i Reglament General de Recaptació, Reial decret 1684/1990, de 20 
de desembre). 
f) Per transferència entre administracions (RBEL, arts. 7 i 15). 
 
AAll iieennaacciióó  

S’adscriuen, per l’òrgan competent, al seu destí específic i, per tant, al departament interessat. A 
diferència dels béns de domini públic, els patrimonials són alienables per subhasta pública, tot i 
que amb algunes cauteles procedimentals i competencials. Els béns patrimonials no són 
imprescriptibles per tant, els particulars poden usucapir-los al seu favor. (legislació estatal: LPE, 
arts. 61 i següents, 95, 98, 103 i 104; legislació règim local: LA63, arts. 186-190). 
 
RRèèggiimm  jjuurr ííddiicc  

CE, art. 132.3; LBRL, arts.79-82; TRRL, arts. 74-85; RBEL; LPE; Sentència del Tribunal 
Constitucional (STC) 166/1998, de 15 de juliol i  Sentència del Tribunal Superior (STS) 29 de 
gener del 1999: matisació del principi d’inembargable.   
 

44..22..66..    EELLSS  BBÉÉNNSS  EESSPPEECCII AALLSS  

44..22..66..11..  EEllss  bbéénnss  ccoommuunnaallss  

Article 79.3 de la LBRL. “Són béns de domini públic els destinats a l’ús o servei públic. Tenen 
la consideració de comunals aquells l’aprofitament del qual correspongui al comú dels veïns”. 
Article 2.3 del RBEL. “Tenen la consideració de comunals aquells béns que sent de domini 
públic, el seu aprofitament correspon al comú dels veïns”. 
 
CCoonncceeppttee  

Tenen el seu origen en formes comunitàries de propietat. Són béns que foren de titularitat del 
comú dels veïns i destinades al seu aprofitament per la comunitat veïnal (Parada, 2007: 49). Hi 
ha diverses tesis sobre la seva titularitat: 
 
- Titularitat compartida entre el municipi i els veïns (LBRL, art. 79.3). 
- Titularitat del municipi sobre béns de domini públic (LBRL, art. 80.1; RBEL, art. 5 i LA, art. 
17064). 
- Titularitat dels veïns: naturalesa del dret públic subjectiu d’aprofitament i gaudiment (LBRL, 
art. 18.1.c). 
- Recíproca influència: el municipi organitza l’aprofitament i els veïns exerceixen el dret a 
l’aprofitament.  
 

                                                 
62 Llei 47/2003, de 26 de novembre, general de l’Estat pressupostària (LGEP), de caràcter estatal.  
63 Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’aigües (LA), de caràcter estatal. 
64 Vigent fins el 25 de juliol de 2001. RDL 1/2001, de 20 de juliol, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’Aigües. 
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Destacats administrativistes consideren els béns comunals com un tertiu genus o com un objecte 
de titularitat compartida entre l’entitat local i el veïnat. 
 
CCaarraacctteerrííssttiiqquueess  

Aquests béns poden estar afectats per un acord exprés de l’Administració local, adoptat per 
majoria absoluta i posteriorment aprovat per la comunitat autònoma quan no hagin estat gaudits 
durant més de 10 anys. 
 
Són considerats una tipologia més de béns demanials que es caracteritzen perquè l’aprofitament 
correspon al comú dels veïns però estan integrats en el patrimoni local. Els béns comunals sols 
podran pertànyer als municipis i a les entitats locals menors (RBEL, art. 2.4). 
 
Són de naturalesa peculiar (STS de 2 de febrer del 1981): inalienables, imprescriptibles i 
inembargables (CE, art. 132 i LBRL, arts. 80-81). Limitats a la desafectació expressa (RBEL, 
art. 100 i LA, arts. 179 i 180). Transició de domini públic a patrimonial. Reintegrament 
possessori sense límit de temps (LBRL, art. 82).    
 
AApprrooff ii ttaammeenntt  

- Veïnal com a pressupost (LBRL, art. 18.1.c) i estrangers domiciliats (RBEL, art. 103.1). 
- Principi general d’explotació col·lectiva o comunal: ús general i simultani per veïns per 
pastures, fustes, roques, caça (RBEL, art. 94.1). 
- Costums o reglamentació local (RBEL, art. 95.2). 
- Adjudicació per lots o sorts, amb possible pagament de quota anual (RBEL, arts. 97 i 99). 
- Adjudicació en pública subhasta (RBEL, arts. 94.3 i 98).  
 
RRèèggiimm  jjuurr ííddiicc  

CE, art. 132.1; LBRL, arts. 79.3 i 80.1; TRRL, arts. 75, 77 i 78 i RBEL, art. 2.3. 
 

44..22..66..22..  EEllss  bbéénnss  ddeell   ppaattrr iimmoonnii   nnaacciioonnaall   

CCoonncceeppttee  

Conjunt de béns propietat de l’Estat afectats a l’ús i servei de la Corona. Són l’antic patrimoni 
Reial destinats primitivament a l’ús privat del Rei però diferent del seu patrimoni privat. La llei 
del patrimoni nacional (LPN)65, manté la titularitat estatal i defineix els béns que el composen. 
 
CCaarraacctteerrííssttiiqquueess  

Són inalienables, imprescriptibles i inembargables i gaudeixen del mateix règim d’exempcions 
tributàries que els béns de domini públic de l’Estat. 
 
RRèèggiimm  jjuurr ííddiicc  

CE, art. 132.3 i LPN. 
 

44..33..  LL’’ ÚÚSS  DDEELLSS  BBÉÉNNSS  DDEEMMAANNII AALLSS  

44..33..11..  LLAA  UUTTII LLII TTZZAACCII ÓÓ  DDEELLSS  BBÉÉNNSS  DDEEMMAANNII AALLSS    
L’ús dels béns demanials pot fer-se per la pròpia Administració o per particulars. Existeixen béns 
de domini públic que són d’utilització exclusiva per l’Administració com les dependències 

                                                 
65 Llei 23/1982, de 16 de juny, reguladora del patrimoni nacional (LPN), de caràcter estatal.. 
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administratives i els béns que les integren. Però també existeixen béns de domini públic utilitzats 
pels particulars.  
 
En tot cas, aquest ús haurà de ser conforme, o al menys compatible, amb la finalitat i afectació a 
l’ús o servei públic que constitueixi el respectiu bé. L’ús dels béns de domini públic per 
particulars ha d’assegurar la primacia de la finalitat i destí dels mateixos. D’aquí que existeixi un 
règim jurídic públic que reguli els béns demanials (Parada, 2007:61 i següents).   
 
aa))  UUttii ll ii ttzzaacciióó  ppeerr  ll ’’ AAddmmiinniissttrraacciióó..  La utilització, dels béns de les corporacions locals (LPE, art. 
1.2), immediata o directa pels administrats restarà  lligada a la qualificació jurídica del bé. Els 
articles 75 i 76 del RBEL regulen, a pesar de referir-se solament al règim local i tenir caràcter 
reglamentari, a l’aprofitament i ús d’aquests béns. Tenen com a finalitat manifestacions 
concretes i d’interès general (LA, art. 41.1; LCo66, art. 47 i LMi67, art. 7). 
 
bb))  UUttii ll ii ttzzaacciióó  ppeellss  ppaarrttiiccuullaarrss..  Articles 74 i següents del RBEL. 
 

44..33..22..    TTII PPUUSS  DD’’ UUSSOOSS  
L’ús dels béns de servei públic es regirà per les normes del RBEL, ja que aquests béns estan 
afectats al compliment de finalitats públiques. Per això, les normes són les que regulen el servei 
públic concret, ja que els béns són utilitzats pels usuaris d’aquests serveis públics. 
 
El precepte estableix tres categories d’ús dels béns de domini públic: a) l’ús comú o general, b) 
l’ús especial i c) l’ús privatiu. Escuin indica que aquesta classificació té en compte un doble 
criteri: a) el material, relatiu a l’ús –extensió o intensitat- i b) el teològic o finalista, referent a la 
relació amb el destí del bé demanial (Escuin, 2005:655).  
 

44..33..22..11..  LL’’ úúss  ccoommúú  oo  ggeenneerraall   

Correspon a l’ús lliure i gratuït per igual i de manera indistinta a tots els ciutadans. És a dir, l’ús 
que pot realitzar qualsevol ciutadà en concurrència amb la resta, sense impedir ni obstaculitzar 
l’ús que en puguin fer els altres. Respon al principi de compatibilitat de tots els administradors 
en l’exercici d’aquesta acció genèrica, ha de fer-se sine incommodo alterius68. 
 
L’ús comú o general es basa, principalment, en tres principis: llibertat, igualtat i gratuïtat 
(Parada, 2007:61). Llibertat de cada individu a fer ús quan desitgi. Tot i que els drets no són 
absolutament lliures, es troben limitats per la naturalesa del bé (el domini s’ha d’exercitar 
respecte a ell mateix), i amb les limitacions pròpies de la policia administrativa que apareixen 
establertes en lleis i reglaments.  Igualtat, per tots els ciutadans sense cap diferència ni excepció. 
I gratuïtat, segons estableix la STS de 8 de juliol del 1987 “l’ús comú és un ús lliure i gratuït”. 
 
No precisa autorització, acte o títol administratiu previ per la seva utilització. Resta condicionat 
al principal destí del bé. Alguns exemples legals: RBEL, art. 469, 76; LA, art. 48.1 i LC70, art. 
31.1. 
                                                 
66 Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (LCo), de caràcter estatal. Vigent fins el 16 de 
desembre de 2011, data en que va entrar en vigor el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
67 Llei 22/1973, de 21 de juliol, de mines (LMi),de caràcter estatal. 
68 L’article 45 de la Llei d’aigües, de 2 d’agost del 1985, reflexa aquest tipus d’ús en el terme següent: “... tots 
poden utilitzar les aigües superficials, mentre discorren per els seus llits naturals, beure, banyar-se, i altres usos 
domèstics, així com per abeurar al bestiar”. La Llei de Costes, de 28 de juliol del 1998, qualifica d’ús lliure els 
béns que integren el denominat domini públic marítim terrestre. 
69 Senyala que les “piscines i camps d’esport” tenen la consideració de béns de servei públic per trobar-se 
directament destinats al compliment de finalitats públiques de responsabilitat de les Entitats Locals i a la prestació 
de serveis públics o administratius. 
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44..33..22..22..  LL’’ úúss  eessppeecciiaall ..  LL’’ aauuttoorr ii ttzzaacciióó  ddeemmaanniiaall   

L’ús especial és aquell que, sense excloure l’ús comú general, el limita o el restringeix, per 
concurrència de circumstàncies especials de perillositat, intensitat d’ús o “qualsevol altre 
similar” (RBEL, art. 75.1.b). Aquestes circumstàncies especials fan que l’Administració 
exerceixi major control. Control que es tradueix en l’exigència prèvia d’una autorització 
administrativa. És a dir, per poder fer ús específic del domini públic es requerirà d’una 
autorització o llicència, també coneguda com permís demanial o permís d’ús (RBEL, art. 77). 
Per exemple: caldrà d’una autorització per organitzar una cursa urbana que permeti la invasió 
d’atletes a la via pública, el que implicarà realitzar un ús restringit del domini públic per part 
d’aquest col·lectiu.  
 
L’ús especial sols té sentit sobre béns susceptibles de ser utilitzats per particulars, no sobre els 
originàriament destinats a ser utilitzats en exclusivitat per l’Administració (Parada, 2007:63). La 
concurrència de drets preexistents de particulars no impedeix la declaració de reserva, però 
obligarà a indemnitzar per la cessió dels usos incompatibles. La zona reservada pot ser 
directament explotada per l’Administració o a través de tercers en funció de diversos títols 
jurídics, emparats per la LCAP71 (concessió, concert, societat d’economia mixta, gestió 
interessada)72. 
 
Alguns cops l’ús especial és difícil de diferenciar de l’ús privatiu, tenint en compte que en 
ambdós casos es pot donar l’ocupació d’una part del domini públic. El criteri distintiu radicarà 
en la concurrència o no de transformació física del bé; és a dir, en el caràcter que tingui la 
utilització o ocupació: a) si es fix o estable parlarem d’un suposat ús privatiu i b) si es 
provisional  i no estable, instal·lacions no fixes, parlarem d’un ús especial73.  
 
L’ús especial podrà estar sotmès al pagament d’una taxa o cànon d’ocupació, l’objecte de la qual 
serà compensar a l’Administració pel benefici que suposa l’aprofitament especial del bé. 
 
LL’’ aauuttoorr ii ttzzaacciióó  ddeemmaanniiaall   

El títol jurídic que habilita l’ús especial és l’autorització demanial i haurà de ser feta per 
l’Administració titular del bé. L’acte administratiu es produeix, generalment, de manera 
discrecional i a precari, és recurrible. Discrecional perquè l’Administració no està obligada a 
atorgar tal dret i a precari perquè es tracta de drets debilitats i, per tant, revocables sense 
indemnització. Es diferencia de la concessió que la segona pressuposa un dret particular subjecte 
a una relativa prohibició que és resolta per la concessió. Així, la concessió, atribueix al 
concessionari autèntics drets, sent la seva situació no precària, com sí ocorre en l’autorització 
demanial. 
 
L’autorització es produeix directament a la persona sol·licitant, excepte en el cas de limitació del  
nombre de llicències que es requerirà licitació. En cas que el nombre d’autoritzacions siguin 

                                                                                                                                                             
70 Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes (LC),de caràcter estatal. 
71 Llei 13/1995, de18 de maig, de contractes de les administracions públiques (LCAP), de caràcter estatal. Vigent 
fins el 22 de juny del 2000, data en la qual va entrar en vigor el Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques. Vigent fins el 16 de desembre 
del 2011, data en la qual va entrar en vigor el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de contractes del secor públic. 
72 Informació ampliada a l’apartat 8.3.1.3. La gestió, del present document.  
73 Un cas especial i ambivalent pot ser el d’un quiosc en la via pública: a) quan la instal· lació no és fixa, fa un ús 
especial, subjecte a autorització administrativa i b) quan s’instal· len de manera permanent, amb obres, fa un ús 
privatiu, subjecte al règim de concessió administrativa. La distinció entre autorització i concessió no es baladí, 
l’autorització no concedeix cap dret per part de l’interessat, mentre que la concessió sí en concedeix al 
concessionari.  
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limitades i els interessats hagin de reunir les mateixes condicions, atenent la indiferència 
administrativa de les persones a autoritzar -no cap la licitació-, l’atorgament es produirà 
mitjançant insaculació o sorteig. Es deixa així a l’atzar, a la simple casualitat, la determinació 
dels que hagin d’obtenir el benefici que representa l’ús o aprofitament especial a concedir 
(RBEL, arts. 77.2 i 3). 
 
L’ús especial no es pot atorgar per temps indefinit, sinó que s’haurà de limitar a un termini 
temporal determinat. El permís demanial caducarà transcorregut el termini. Existeixen altres 
causes extintives del mateix: la revocació; la renúncia, mort o extinció de l’interessat o la seva 
personalitat; quan produeixi danys al domini públic; quan la seva utilització impedeixi activitats 
de major interès públic; o quan menyscabin l’ús públic (LCo, art. 55.1). 
  
Alguns exemples legals: RBEL, art. 75; LA, art. 49 i LC, art. 51.1. 
  

44..33..22..33..  LL’’ úúss  pprr iivvaattiiuu..  LLaa  ccoonncceessssiióó  ddeemmaanniiaall   

Consisteix en l’ocupació d’una part del domini públic, que impedeix, limita o exclou la seva 
utilització pels demés interessats i que no és conforme amb el principal destí del bé. Aquest ús es 
caracteritza per l’exclusivitat. Tot i que teòricament i legalment (RBEL, article 75.2) es 
distingeix l’ús especial del privatiu, en la praxis es produeixen casos ambivalents. Són 
autèntiques ocupacions demanials, privatives, que es realitzen mitjançant obres o instal·lacions 
fixes amb caràcter permanent o que suposin una certa transformació o modificació del bé a que 
es refereixen.  
 
És característic de l’ús privatiu que l’Administració, titular del bé públic, atorgui a una persona 
concreta la possibilitat d’un ús exclusiu i privat d’una determinada porció de domini públic i, per 
això, constitueixi una excepció a la regla general de l’ús comú (Escuin, 2005:658). Però, 
l’atorgament d’una concessió de domini públic és discrecional? El dret administratiu defensa 
l’interdicte74 davant la via del fet. L’accés al registre de la propietat com a finca especial, 
“excepte el dret de propietat i sense perjudici de tercers”(RBEL, art. 80.11). 
 
El títol jurídic que habilita l’ús privatiu podrà ser: a) la norma jurídica, b) l’autorització 
administrativa (LPAP, art. 92) i c) la concessió demanial (RBEL, arts. 82).  
 
La concessió demanial és l’acte jurídic mitjançant el qual l’Administració atribueix o confereix a 
un particular o entitat un dret administratiu real. Té per objecte la utilització exclusiva del bé 
demanial durant un temps determinat. La concessió requereix d’un procediment establert en la 
legislació local: memòria, projecte, licitació, tanteig, adjudicació, garantia i formalització.  
 
El règim jurídic bàsic de l’ús privatiu es troba regulat en els articles 126 i 127 de la LPE, i els 
articles 93 i 94 de la LPAP i articles 82 i següents del RBEL.  
 
EEffeecctteess  ddee  llaa  ccoonncceessssiióó  

Morell, per una banda destaca com a principal efecte, el de conferir al concessionari el dret a 
ocupar i gestionar -no transfereix la titularitat del bé- de manera exclusiva una determinada 
porció de domini públic durant un temps fixat. El concessionari adquireix un dret real de caràcter 

                                                 
74 Procediment judicial de tramitació senzilla, l’objectiu del qual és atribuir la possessió provisional d’una cosa a una 
determinada persona física o jurídica en front a una altra. Prima l’agilitat i la resolució ràpida sobre la qüestió 
jurídica de fons.  
Cal tenir en compte la diferència entre jutjar una cosa formalment i jutjar la materialment. La primera implica que la 
decisió d’un procés no pot ser modificada en el mateix procés, però si en un posterior. La segona implica que la 
decisió no pot ser modificada ni en el mateix procés, ni en un diferent. Cal destacar que la decisió en un interdicte no 
té valor de cosa jutjada materialment, però si formalment. 
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administratiu i que, de conformitat amb la legislació civil, té caràcter immobiliari i es pot 
inscriure en el Registre de la Propietat. Aquest dret es transmissible, prèvia conformitat de 
l’Administració i expropiable (Llei d’Expropiació Forçosa75). Per una altra banda, Morell 
adverteix que la concessió demanial s’atorga sense perjudici de tercers i conté una doble 
limitació: a) impedeix concedir el que ja ha estat concedit i b) l’Administració pot alterar, 
modificar o extingir drets preexistents de caràcter civil (Morell, 1999:570). 
 
Parada destaca que la concessió es podrà extingir per: caducitat o finalització del termini; 
rescat/revocació; per revocació/sanció –incompliment-; per renúncia del concessionari; per mort 
o extinció de la personalitat concessionària; i per desaparició o transformació del bé demanial 
(Parada, 2007:68). 
 

La revocació de la concessió demanial planteja la possibilitat d’indemnitzar a l’interessat. A 
diferència de l’autorització demanial, concedida a precari i que no comporta indemnització, el 
titular de la concessió ho és d’un dret administratiu real, pel que la seva situació no pot ser 
qualificada de precària i per això s’ha d’entendre que procedeix la compensació econòmica. 
 

44..33..33..  CCAARRAACCTTEERRÍÍ SSTTII QQUUEESS  GGEENNEERRAALLSS  DDEE  LLAA  UUTTII LLII TTZZAACCII ÓÓ  DDEELL  
DDOOMMII NNII   PPÚÚBBLLII CC  

Parada destaca com a característiques generals de la utilització del domini públic les següents 
(Parada, 2007:26-27): 
 
--  LLaa  rreevviissiióó.. Consisteix en l’alteració física dels béns determinants en l’atorgament en situacions 
on: a) la concessió no és alterable –indemnitzable-, b) per força major a petició del concessionari 
–indemnitzable- i c) per necessitats d’adequació a una nova realitat normativa de l’aprofitament 
–indemnitzable-. 
 
--  EEll   rreessccaatt  ttoottaall   oo  ppaarrcciiaall ..   Per circumstàncies anòmales o excepcionals, és indemnitzable el 
valor de les obres autoritzades no amortitzades i la pèrdua de beneficis en l’exercici econòmic en 
curs -expropiació forçosa-. 
 
--  LLaa  ccaadduuccii ttaatt..  Pot caducar per: a) incompliment de les condicions essencials o terminis de la 
concessió, b) interrupció permanent de l’explotació durant un determinat termini, imputable al 
concessionari, c) renuncia voluntària del titular -no acceptada per l’Administració-, d) 
impagament del cànon estipulat, e) falta injustificada d’explotació del recurs durant un 
determinat termini, f) esgotament del recurs, g) incompliment de les condicions impostes en la 
concessió, h) alteració de la finalitat de la concessió, i) invasió del domini públic no concedit i j) 
altres supòsits legalment previstos. 
 
--  LLaa  pprrootteecccciióó  ddeell   ddoommiinnii   ppúúbbll iicc..  Les tècniques de protecció no solen ser privatives dels béns de 
domini públic ja que en bona part són comuns a la dels altres béns de l’Administració. Els 
mitjans que amb caràcter exclusiu protegeixen béns de domini públic són: 
 
a) La imprescriptibilitat (CE, art. 132.1). La prohibició d’alienació –inalienable-, béns extra 
commercium, però hi cap la desafectació, declaració de alienabilitat i alienació pels òrgans 
competents (LPE, arts. 61 i 62; RBEL, art. 109).      
 - Competència: Estat, Ministeri Hisenda (LPE, art. 62). 

- Conseqüència: inalienable (STC 15 de juliol del 1998; LGP76, art. 44; LHL i art. 154.2). 
b) La possibilitat d’exercir sense límit temporal l’acció de recuperació d’ofici dels béns (LPAP, 
art. 41). 
                                                 
75 Llei 1954, de 16 de desembre, d’expropiació forçosa (LEF), de caràcter estatal. 
76 Llei 34/1988, de 11 de novembre, general de publicitat (LGP), de caràcter estatal. 
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c) El desnonament administratiu. 
d) La policia demanial. És el reconeixement de la potestat sancionadora per part de 
l’Administració en la defensa dels béns de domini públic quan els límits imposats siguin 
infringits pels particulars. 
 

44..44..  EELL  SSEERRVVEEII   PPÚÚBBLLII CC  
El concepte de servei públic ha estat i és un dels nuclis sobre els que s’ha desenvolupat la ciència 
del dret administratiu. No existeix un acord generalitzat i pacífic sobre la seva definició. Tampoc 
la doctrina no ha arribat a un acord pacífic i sovint apareixen opinions sobre assumptes polèmics 
que circumden el servei públic, donant per suposada la seva definició -o indefinició-. Però, per 
què resulta tant difícil definir el concepte amb claredat? Segons Villar, la doctrina ha destacat 
com a principals tres motius pels que en general es renuncia a categoritzar la institució del servei 
públic (Villar, 1980:73-78).  
 
El primer motiu rau en la doctrina, la qual renúncia a considerar el servei públic com una 
categoria jurídica pura. Assimilen, pràcticament, el servei públic a la utilitat pública o al interès 
públic. Com exponent d’aquesta via es troba a Garrido que, en contraposició amb les mesures de 
policia i foment, observa que “existeix una activitat de prestació dirigida a proporcionar utilitat 
als particulars, que és imposta cabalment per raons d’interès públic” (Garrido, 1989:308). El 
servei públic és simplement una justificació finalista del poder, que busca donar satisfacció a una 
necessitat social. 
 
El segon motiu rau en l’existència d’un segon pensament semblant que tracta d’enllaçar el servei 
públic amb un concepte mòbil, segons la perspectiva que cada autor utilitzi. Per aquesta via 
apareixen una amplia gamma de serveis públics, més flexibles o més estrictes segons la seva 
posterior utilització. Villar esmenta que “El servei públic seria una categoria també indefinible 
en resposta a una pregunta indefinible: el concepte de l’interès públic. Aquesta és, 
substancialment, la posició mantinguda per Debbasch”  (Villar, 1980:77-78).   
 
El tercer motiu rau en el fet que hi ha un altre sector doctrinal que entén el servei públic com una 
categoria inassolible, arribant a treure de la seva definició la categoria jurídica. Seria, llavors, un 
instrument polític en mans de l’Administració. 
 

44..44..11..  CCOONNCCEEPPTTEE  DDEE  SSEERRVVEEII   PPÚÚBBLLII CC  
“L’expressió servei públic no es contempla amb igual significat en el Codi civil (article 399) que 
en el Codi penal (article 222) o lleis fiscals, mercantils, processals o administratives”77 
(Fernandez, 1984:62) esmenta que atenent aquesta afirmació la noció de servei públic s’ha 
d’emplaçar en el dret administratiu, en la funció de prestació de l’Administració pública. La resta 
d’ordenaments reben, o han de rebre, el concepte administratiu. Parada afegeix que tot i això la 
legislació administrativa general atorga un sentit orgànic78 i un sentit més estricte com a 
“conjunt d’activitats que reuneix unes característiques singulars que les fa especialment dignes 
de protecció” -el servei públic estrictament- (Parada, 1990:418).  
 
                                                 
77 Article 399 del Codi civil: “Són béns de domini públic (…) 2º Els que pertanyen privativament a l’Estat, sense ser 
d’ús comú, i estan destinats a qualque servei públic o al foment de lar riquesa nacional (..).”  
Article 222 del Codi penal (derrogat; idèntic concepte es poden trobar als actuals articles 409 i 412.1): “Seran 
considerats com a reus de sedició: 1º Els funcionaris encarregats de la prestació de tot gènere de serveis públics o 
de reconeguda i no ajornable necessitat (..).” 
En un cas es refereix a l’Estat com a titular monopolístic; i en l’altre, assimila el servei públic amb els serveis 
essencials, vitals per el ciutadà. Són conceptes molt estrictes.      
78 Amb aquesta interpretació general, es relaciona directament amb l’Administració pública l’actuació corresponent, 
sent sempre l’Estat el subjecte de l’acció. 
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Ariñó manifesta que la legislació administrativa no assumeix la definició de servei públic amb 
caràcter general, sinó que ofereix diferents pinzellades en normes específiques (Ariñó, 
1979:546). Amb tot això, la definició de Parada és un bon punt de partida per observar el que 
representa el servei públic o activitat de prestació: “l’activitat administrativa de prestació és 
aquella per la que l’Administració sense limitar, no incentivar l’activitat privada, satisfà 
directament una necessitat pública mitjançant la prestació d’un servei als administrats” 
(Parada, 1990:418).  
 
Parada assenyala unes condicions, que sobreposant-les, poden ajudar a diferenciar què és el 
servei públic (Parada, 1990:419 i següents): 
 
1r. Es diferencia de la funció pública sobirana així que, aquesta última, presta activitats uti 
universi impossibilitades de gestió privada, mentre que el servei públic serà uti singuli, sent 
susceptible de simultaniejar la gestió privada i la pública. Aquesta diferenciació manté 
excepcions, ja que existeixen funcions sobiranes, com l’ordre públic, que en determinades 
circumstàncies pot ser gestionat per entitats privades. L’Administració decidirà en cada cas 
quines prestacions seran públiques en exclusiva.    
 
2n. Les activitats econòmiques empresarials de l’Administració tindran la consideració de servei 
públic quan siguin essencials. 
 
Ariñó realitza una aportació més didàctica resumint les característiques de servei públic: 
“Primer, es tracta d’una activitat estatal, així la seva titularitat és assumida per l’Estat. Segon, 
es tracta d’una activitat destinada al públic, a la utilitat dels ciutadans. Tercer, es tracta d’una 
activitat de reconeguda necessitat, indispensable per a la vida social (...) I quart, es tracta d’una 
activitat la gestió de la qual no suposa l’exercici de poders sobirans” (Ariñó, 1989:546). 
 

44..44..22..  EELLEEMMEENNTTSS  DDEELL  SSEERRVVEEII   PPÚÚBBLLII CC  
Hi ha una sèrie d’elements essencials que constitueixen el nucli bàsic del concepte79: a) elements 
objectius i b) elements subjectius. 
 

44..44..22..11..  EElleemmeennttss  oobbjjeeccttiiuuss  

--  DDeeccllaarraacciióó  oo  aappooddeerraammeenntt  eexxpprrééss  mmii ttjjaannççaanntt  ll lleeii .. Per poder parlar formalment de servei públic 
cal que una norma, amb rang legal, declari l’activitat expressament com a tal. Podrà ser una llei 
ordinària, estatal o autonòmica, sense que sigui necessari una llei orgànica. Si una Llei no 
qualifica l’activitat específicament com servei públic, tot hi complir totes les característiques 
restants, no tindrà aquest tractament. 
 
--  DDiissccrreecciioonnaall ii ttaatt.. El legislador és qui té la potestat per incloure en el catàleg de serveis públics 
una nova activitat. Potestat limitada per la CE que actua discrecionalment alhora de fixar 
legalment el servei públic. L’Administració actuarà discrecionalment en elegir el tipus de gestió,  
directa o indirecta, per desenvolupar el servei públic, sempre de conformitat a les possibilitats 
establertes per llei. 
 
--  TTii ttuullaarr ii ttaatt  ppúúbbll iiccaa..  El servei públic implica titularitat pública, no confondre amb gestió. 
L’activitat és incorporada a les obligacions de l’Estat, excloent l’activitat particular sense 
restriccions i la lliure iniciativa quan el servei sigui essencial. L’activitat privada no servicial pot 
discorre paral·lela a l’activitat servicial de titularitat pública, però sotmesa a reglamentació. 
 

                                                 
79 Villar contraposa els elements essencials que conformen el nucli del servei públic –dret administratiu-, amb els 
elements accidentals que aporten una visió parcial del servei públic –pertinents a altres branques de l’ordenament 
jurídic- (Villar, 1980:79-82). 
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--  IInntteerrèèss  ppúúbbll iicc.. Per que es creï un servei públic, s’ha de tractar d’una activitat bàsica e 
indispensable per la comunitat, pels particulars en general. 
 
--  EExxiiggèènncciiaa  dd’’ oorrggaannii ttzzaacciióó.. Habitualment el servei públic caldrà d’un contingut econòmic, per 
tant haurà de disposar d’una consignació assignada a la prestació de l’activitat. 
 
--  PPrreessttaacciióó  ddee  ttiippuuss  ppoossii ttiiuu.. L’objecte material del servei es centra en una prestació sol·licitada 
per la majoria de ciutadans. Sempre de tipus positiu, serà alguna cosa a fer, no a evitar fer.    
 

44..44..22..22..  EElleemmeennttss  ssuubbjjeeccttiiuuss  

Són l’aspecte dinàmic del servei públic, centrat en els tres agents que apareixen amb relació a la 
prestació. 
 
--  AAddmmiinniissttrraacciióó  ppúúbbll iiccaa.. La titularitat del servei correspon sempre a l’Administració pública. 
Serà qui crearà o suprimirà el servei públic, qui elegirà el gestor, establirà l’organització i 
controlarà l’execució de les prestacions. 
 
--  LL’’ eennttii ttaatt  ggeessttoorraa.. És l’element que compleix la funció més important dintre del servei públic: 
gestionar l’explotació de l’activitat. La relació amb l’Administració vindrà determinada per la 
modalitat de gestió elegida. 
 
--  LL’’ uussuuaarr ii .. Existeix una relació directa entre l’usuari i l’entitat gestora, ja que el servei es concep 
com una prestació al públic. L’usuari, tindrà el dret a denunciar l’Administració per 
incompliment total o irregularitat en la prestació, envers l’entitat gestora tindrà el dret a gaudir 
del servei, sent admès si reuneix les condicions prescrites en el reglament. Una vegada admès, es 
sotmetrà a la normativa que regirà l’activitat en qüestió. 
 

44..44..33..  PPRRII NNCCII PPII SS  FFOONNAAMMEENNTTAALLSS  DDEELL  SSEERRVVEEII   PPÚÚBBLLII CC  
El servei públic disposa d’un estatut jurídic especial, de procediment públic, fet pel qual el 
diferencia d’altres activitats privades. El servei públic es basa en uns principis fonamentals.  Tot 
i això no existeix un codi dels serveis públics, sinó tan sols el Llibre Blanc per la millora dels 
serveis públics80. 
 
--  PPrr iinncciippii   dd’’ iigguuaall ttaatt.. Consisteix en protegir a tots els usuaris del servei. Diferencia tres 
possibilitats:  
 
a) Igualtat d’accés el servei. Tot usuari té dret a accedir el servei, sempre que respecti i 
compleixi les condicions fixades per l’Administració. 
 
b) Igualtat en el servei públic. S’haurà de garantir, als usuaris reals, que no hi hagi un tracte 
discriminatori en la utilització, real, del servei. La imparcialitat, la neutralitat -no influir en les 
opinions de l’usuari- i l’objectivitat han de garantir que no existeixi discriminació entre usuaris 
iguals. 
 
c) Igualtat pel servei públic. El servei públic haurà de ser utilitzat com a mesura correctora entre 
tots els ciutadans. Existeixen serveis públics que per ells mateixos són desiguals -l’ajut social-. 

                                                 
80 Presentat davant el Consell de Ministres el 4 de febrer del 2000, orienta el funcionament servicial al voltant de 
tres grans línies: a) els desafiaments, b) les polítiques i estratègies i c) els compromisos, entre els que destaquen la 
qualitat, l’agilitat i l’accessibilitat, premiant l’excel· lència en la prestació dels serveis públics estatals. Ministeri 
d’administracions públiques, Llibre blanc per la millora dels serveis públics.   
El 12 de maig de 2004, la Comissió al Parlament Europeu, presentava el Llibre blanc sobre els serveis d’interès 
general.   
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--  PPrr iinncciippii   ddee  ccoonnttiinnuuïïttaatt.. La continuïtat no implica que el servei s’hagi de prestar de manera 
continuada, sense interrupció, sinó que ha de ser entesa com que existeixi una regularitat en “el 
manteniment d’unes prestacions que, per la seva pròpia naturalesa, són d’impossible prestació 
continuada” (Villar, 1980:211).    
 
--  PPrr iinncciippii   ddee  mmuuttaabbii ll ii ttaatt  oo  dd’’ aaddaappttaacciióó. Implica que el servei públic ha de ser més flexible i  
adeqüar-se a les exigències preteses pels usuaris. Engloba els serveis públics de nova creació, 
que neixen a causa de les necessitats socials, però al mateix cop permet a l’Administració acabar 
amb els serveis que hagin quedat obsolets, sense utilitat social. Per tant, si desapareix l’interès 
general, l’usuari no tindrà dret al manteniment del servei. 
 
--  PPrr iinncciippii   ddee  ccoonnttrrooll. Tenint en compte que l’Administració és la titular del servei, aquesta manté 
el poder de direcció, haurà de controlar “les formes i mitjans de desenvolupar la prestació 
incloent la pròpia organització que realitza el servei”  per tal de “garantir que no es desviï en 
l’objectiu de la prestació i assegurar que es plasmi en la realitat quotidiana” (Ariño, 1979:549). 
Les activitats de control, sobre qualsevol entitat que participi en el servei públic, es troben a 
cavall entre les funcions administratives servicials i les de policia administrativa. 
 
--  PPrr iinncciippii   ddee  rreessppoonnssaabbii ll ii ttaatt.. Tenint en compte que l’Administració és la titular del servei, tot i 
que no intervingui directament en l’execució del servei públic, sempre serà qui haurà d’assumir 
la responsabilitat. Serà responsable davant l’entitat gestora, doncs té l’obligació d’assegurar en 
tot moment l’equilibri econòmic de la gestió del servei. També ho serà davant tercers, pels 
possibles danys produïts en el desenvolupament de la prestació. Existirà, en aquest últim cas, 
responsabilitat solidària de l’Administració pública i, fins i tot, en alguns casos podrà arribar a 
ser responsable en exclusivitat.  
 
- PPrr iinncciippiiss  ddee  ccoooorrddiinnaacciióó,,  ccooll ··llaabboorraacciióó  ii   ccooooppeerraacciióó. Per a què els diferents serveis públics 
funcionin correctament és bàsic i imprescindible que estiguin coordinats i respectin tots els 
principis abans esmentats. Sense col·lisionar entre ells, comportant-se com un sol servei públic. 
Apareixen connexions entre els diferents serveis públics, tot i que a nivell legal es troben 
desconnectats uns dels altres, ja que parteixen de lleis diferents. Tot i així, existeixen normes que 
apropen el servei públic com una cosa única, en general, i els integren col·laborant així per 
garantir-ne el bon funcionament. 
 
Per la configuració d’un nou servei públic, a més dels principis anteriors, han d’existir els 
següents principis els quals són no prescindibles. 
 
--  PPrr iinncciippii   ddee  ccoonnttiinnuuïïttaatt..  Entès com la regularitat en el servei. 
--  PPrr iinncciippii   dd’’ iigguuaall ttaatt.. Possibilitat d’utilitzar la prestació com un element actiu davant les 
desigualtats socials. 
--  PPrr iinncciippii   ddee  mmuuttaabbii ll ii ttaatt..   Adaptació de la gestió davant els canvis de les necessitats del ciutadà. 
--  PPrr iinncciippii   ddee  ppoossssiibbii ll ii ttaatt  ddee  ccoonnttrrooll   aaddmmiinniissttrraattiiuu.. Sobre el servei, per després poder ser 
responsable del mateix. 
 

44..44..44..  EELL  SSEERRVVEEII   PPÚÚBBLLII CC::   CCOOMMPPEENNDDII   FFII NNAALL  
El servei públic és una noció administrativa, del dret administratiu, per tant pública i no privada. 
Quan parlem d’aquesta activitat sempre ens referim a qüestions que influeixen a una majoria de 
ciutadans, tot i que tinguin certes especificitats que destrueixin la seva universalitat. 
 
Quant s’utilitza, s’està atorgant a l’Administració pública una sèrie de potestats que no tenia, o 
desitjava no tenir, pel que apareix un veritable compromís formal del poder amb l’objecte de la 
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prestació. Aquestes potestats en absolut no arriben a limitar, excepte en situació de monopoli, 
l’activitat privada. Garanteixen el desenvolupament del servei tot i que no existeixi iniciativa 
particular. L’Administració actuarà d’aquesta manera quan es donin una sèrie de circumstàncies 
precises: 
 
- Existeix interès públic: a) suficient, sobrevingut per la conversió de l’activitat en una necessitat 
general de la societat, b) estable, per temps determinat i amb intenció de mantenir-se i c) que 
motivi un major grau, garantit pels poders governants. 
- L’activitat és activa i positiva, vingui determinada per una sèrie d’accions a realitzar. 
- L’objecte de la prestació necessita un model organitzatiu, normalment empresarial. 
- Una llei, de qualsevol tipus, així o disposi. Mentre no existeixi una llei no existirà un veritable 
servei públic. La creació del servei serà totalment discrecional, que no arbitrarà, pel poder 
legislatiu. 
 

44..44..55..  MMAANNII FFEESSTTAACCII OONNSS  EESSPPOORRTTII VVEESS  CCOOMM  AA  CCOONNSSII DDEERRAACCII ÓÓ  DDEE  
SSEERRVVEEII   PPÚÚBBLLII CC  

Molts són els autors que defensen i demostren que no totes les activitats esportives poden ser 
encaixades dintre el concepte de servei públic, tot i que si la majoria. De la Plata Caballero, 
destaca que no s’ha de confondre que la CE protegeixi a la totalitat de l’esport com a concepte 
general de foment. De l’estudi del terme esport, juntament amb les referències jurisprudencials i 
doctrinals, es pot realitzar una valoració diferent de l’actuació pública respecte a les diferents 
accepcions del terme. Sobre unes, accepcions, cabrà el foment administratiu específic i sobre 
altres, accepcions, el servei públic. D’aquesta  manera, es donarà resposta a l’esperit 
constitucional, protegint l’esport. (De la Plata Caballero, 2001:260) 
 
Amb independència de les classificacions del concepte esport, susceptible de mutacions81: a) 
esport per tothom, oci i recreació, b) esport rendiment, alt rendiment i federat amb l’objectiu de 
competició, c) esport salut, pràctica esporàdica amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida i d) 
esport educació, pràctica esportiva en el context educatiu82. El mínim comú entre totes aquestes 
dimensions de l’esport és la necessitat d’un terreny de pràctica adequat, un espai esportiu. Les 
instal·lacions esportives són així un requeriment indispensable i necessari per poder permetre la 
pràctica esportiva, amb independència dels objectius o finalitats dels mateixos. 
 
El disseny, construcció i gestió d’instal·lacions esportives és imprescindible per possibilitar la 
pràctica esportiva. Si bé els equipaments han de ser objecte de prestació pública, el servei haurà 
de garantir instal·lacions esportives: a) bàsiques, convencionals, b)  alternatives i c) polivalents 
(Generalitat de Catalunya, 2005:103-107).  
 
L’Administració pública haurà de facilitar, i facilita, els mitjans necessaris, instal·lacions 
esportives, pel desenvolupament de l’esport. En aquest cas, si cap el foment administratiu. La 
planificació, el disseny, la construcció i la gestió d’un conjunt mínim d’instal·lacions és objecte 
de servei públic, ja que respon clarament a una necessitat de la ciutadania en el seu conjunt, 
permet la disminució de la desigualtat social i està íntimament lligada amb altres serveis públics 
-educació i salut-83.  

                                                 
81 Aquí intervindrà la política esportiva, la discrecionalitat pública. 
82 Camps inclou l’educació física dintre la categoria de servei públic, per pertànyer simplement a l’educació general 
“en els nostres dies no penso que pugui posar-se en dubte que l’educació física, com a part integrant del sistema 
educatiu, participi de la noció de servei públic d’aquest” (Camps, 1992:411).  
83 Celma explica que si, en una primera etapa, l’afany per construir noves instal· lacions esportives havia ocupat i 
preocupat els ajuntaments posteriorment, en una segona etapa, els esforços es desvien en assolir un altre objectiu: 
rendibilizar l’extensa xarxa d’equipaments que es disposa. 
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44..55..  RREECCAAPPII TTUULLAACCII ÓÓ  
Aquest capítol pretén que el lector s’introdueixi en el les definicions i implicacions dels concepte 
jurídics, continguts en el dret administratiu, de: a) patrimoni públic, b) ús dels béns demanials i 
c) servei públic.   
 

Aquests capítol ofereix al lector la possibilitat, a través del règim jurídic, de: 
 
- Conèixer el patrimoni públic: a) quines administracions poden ser titulars de patrimoni públic 
(territorials i instrumentals), b) el patrimoni de l’Administració (béns, de domini públic i privat, i 
drets), c) les característiques generals dels béns públics (la reserva de llei), d) els béns de domini 
públic o demanials, e) els béns de domini privat o patrimonials i f) els béns especials: els béns 
comunals i els béns del patrimoni nacional. 
 
- Identificar les principals característiques, implicacions i conseqüències dels usos dels béns 
demanials: a) qui pot fer ús dels béns demanials (administracions i particulars), b) quin tipus d’ús 
es pot fer (ús comú o general, ús especial –autorització demanial- i ús privatiu –concessió 
demanial-) i c) característiques generals de la utilització del domini públic.     
 
- Diferenciar el servei públic: a) les característiques definitòries del servei públic  (susceptible de 
simultaniejar la gestió pública i privada i caràcter d’essencialitat), b) els elements del servei 
públic  (objectius i subjectius), c) principis fonamentals i d) l’esport com a consideració de servei 
públic. 
 
 
  

                                                                                                                                                             
Per assolir aquest repte Celma afirma que, l’Administració municipal és l’entitat més adequada, podent optar pel 
sistema que millor optimitzi les inversions realitzades i els recursos –materials i humans- disponibles. Sens dubte, es 
planteja un repte que han d’afrontar els municipis: garantir la gestió que fomenti la pràctica esportiva en igualtat de 
condicions als ciutadans amb independència del nivell –esport per tothom, esport educatiu o esport federat- (Celma, 
2000). 
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55..  CCAAPPÍÍ TTOOLL  II II II ..  II NNSSTTAALL··LLAACCII ÓÓ  EESSPPOORRTTII VVAA  DD’’ ÚÚSS  PPÚÚBBLLII CC  DDEE  
CCAATTAALLUUNNYYAA  

Coneguts i determinats els termes: a) instal·lació esportiva de Catalunya, capítol I i b) patrimoni, 
ús i servei públic, capítol II, ens trobem ara en condicions, als efectes d’aquesta investigació, 
d’abordar la construcció del concepte instal·lació esportiva d’ús públic de Catalunya. Com s’ha 
esmentat anteriorment no hi ha, per la Comunitat Autònoma de Catalunya, una norma, general o 
específica, que defineixi aquest concepte. 
 
Amb l’objectiu d’acotar aquest terme acudim a la norma en la recerca de textos legals que 
recolzin i ajudin a la concreció d’una definició. En aquest cas dos són els contextos que cal 
considerar: 1) el que determina les instal·lacions esportives com un lloc o establiment d’ús 
públic i 2) la definició del terme piscina d’ús públic. Per extensió dels dos anteriors i juntament 
amb la definició d’instal·lació esportiva, patrimoni, ús i servei públic, desenvolupats 
respectivament en el capítol I i II del present document, estarem en condicions de concretar, als 
efectes d’aquesta investigació, el terme instal·lació esportiva d’ús públic de Catalunya. 
 

55..11..  LLAA  II NNSSTTAALL··LLAACCII ÓÓ  EESSPPOORRTTII VVAA  CCOOMM  EESSTTAABBLLII MMEENNTT  DD’’ ÚÚSS  PPÚÚBBLLII CC    
La Llei 10/1993, de 8 d'octubre, que regula l'accés a l'entorn de les persones amb disminució 
visual acompanyades de gossos pigall, de caràcter autonòmic català, article 5 determina, als 
efectes del contingut d’aquesta norma, els llocs i establiments públics o d’ús públic. 
 
“a) Llocs, locals i establiments públics o d'ús públic:  
Els que es troben inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei 10/1990, del 15 de juny, sobre policia 
de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics. Els que es troben inclosos 
dins l'àmbit d'aplicació de la Llei 26/1985, del 27 de desembre, de serveis socials, i de la 
normativa que la desplega” 
 
Per la seva part, la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats 
recreatives i els establiments públics, de caràcter autonòmic català, en el seu annex recollia el 
catàleg d’espectacles, activitats recreatives i establiments públics sotmesos a aquesta Llei, sent: 
 
“I. Espectacles públics en edificis o locals. 
2.  Espectacles i activitats esportives en locals o recintes, recintes, concretament en:  
 Camps de futbol. 
 Camps de basquetbol. 
 Handbol i voleibol. 
 Pistes de tennis. 
 Pistes de patinatge i d'hoquei sobre herba i sobre patins.  
 Velòdroms.  
 Circuits de curses motociclistes i automobilístiques.  
 Hipòdroms i canòdroms. 
 Camps de tir.  
 Boleres.  
 Frontons.  
 Gimnasos i pistes d'atletisme.  
 Piscines.  
 Locals de boxa. Beisbol.  
II. Altres espectacles i activitats esportives. 
3. Espectacles i activitats esportives en espais oberts i especialment:  
 Regates i altres espectacles o activitats esportius nàutics.  
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 Espectacles i activitats esportius aeronàutics. 
 Curses ciclistes, motociclistes o automobilístiques a les vies públiques.  
 Motocròs. 
 Activitats i competicions d'esquí.  
 Proves de pedestrisme o maratons esportius i populars” 
 
La  Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els 
establiments públics, va ser derrogada per la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació 
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, de caràcter autonòmic català, 
article 3 apartat 1 lletra c, defineix els tipus de establiments oberts al públic.  
 
“1. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per: 
c) Establiments oberts al públic: els locals, les instal·lacions o els recintes dedicats a dur-hi a 
terme espectacles públics o activitats recreatives. Poden ésser dels tipus següents: 
Primer. Locals tancats, permanents no desmuntables, coberts totalment o parcialment. 
Segon. Locals no permanents desmuntables, coberts totalment o parcialment, o bé instal·lacions 
fixes portàtils o desmuntables tancades. 
Tercer. Recintes que uneixen diversos locals o instal·lacions, constituïts en complexos o 
infraestructures d’oci. Poden ésser de gran magnitud o no, i llurs locals o instal·lacions poden 
ésser permanents no desmuntables o no permanents desmuntables. 
d) Espais oberts al públic: els llocs de domini públic, inclosa la via pública, o de propietat 
privada on ocasionalment es duen a terme espectacles públics o activitats recreatives, i que no 
disposen d’infraestructures ni instal·lacions fixes per a fer-ho” 
 
A continuació l’article 4 apartat 1 i 3, sobre l’àmbit d’aplicació, diu: 
 
““1. Resten sotmesos a aquesta llei tota mena d’espectacles públics, activitats recreatives i 
establiments oberts al públic, amb independència del caràcter públic o privat dels 
organitzadors, de la titularitat pública o privada de l’establiment o l’espai obert al públic en què 
es desenvolupen, de llur finalitat lucrativa o no lucrativa i de llur caràcter esporàdic o habitual. 
3. Les activitats esportives, les activitats relacionades amb el joc i les apostes, les activitats de 
restauració i els espectacles amb ús d’animals són regulats per llur normativa específica i, 
supletòriament, els és aplicable aquesta llei”  
 
A partir d’aquesta correlació o seqüència de normes es considera, als efectes dels respectius 
textos, les instal·lacions esportives com a centres d’ús públic, tot i que en cap moment 
s’estableixi la definició concreta d’aquest terme.  
 

55..22..  LLEESS  PPII SSCCII NNEESS  DD’’ ÚÚSS  PPÚÚBBLLII CC    
El Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les 
piscines d'ús públic84, de caràcter autonòmic català, article 2, defineix, als efectes del Decret, la 
piscina d’ús públic com: “totes les piscines de titularitat pública, i les de titularitat privada la 
utilització de les quals està condicionada al pagament d’una quantitat en concepte d’entrada o 
de quota d’accés, directa o indirecta, així com totes aquelles que no són d’ús particular” 
 
La redacció d’ús públic determinada en el Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen 
les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic, és la major concreció normativa que 
es pot trobar a l’ordenament jurídic de la Comunitat Autònoma Catalana. En relació aquest: “l’ús 

                                                 
84 Cal recordar que les piscines, són una de les tipologies d’instal· lacions esportives –espais esportius 
convencionals-, tipificades pel PIEC. Per ampliar aquesta informació el lector pot veure l’apartat 3.1.1.1.1.1. Espais 
esportius convencionals, del present document. 
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condicionat al pagament d’una quantitat en concepte d’entrada o de quota d’accés, directa o 
indirecta, independentment de la titularitat de la instal·lació”  
 
Resulta interessant esmentar que, en aplicació de la definició realitzada pel Decret 95/2000, de 
22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic,  
l’ús públic no està vinculat al tipus o capacitat de la instal·lació ni tampoc resta condicionat per 
la naturalesa de l’entitat propietària o gestora.  
 
En aquesta línia el PIEC recull una sèrie de requeriments específics en relació amb les 
condicions i possibilitats d’ús de les instal·lacions esportives i, en especial, a la regulació de les 
quotes de les entrades puntuals. Això permet interpretar que, tot i no haver una definició concreta 
a l’ordenament jurídic del terme instal·lació esportiva d’ús públic, la utilització que el PIEC fa 
d’aquest terme es correspon amb la definició realitzada en el Decret 95/2000, de 22 de febrer, 
pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic. 
 
“- Podran accedir i utilitzar les instal·lacions qualsevol ciutadà, mitjançant l’abonament de la 
corresponent quota d’utilització i d’acord amb la normativa d’ús. 
- Les quotes de les entrades puntuals no poden ser desproporcionades respecte a les quotes 
mensuals d’abonament, es considera a límit el 25%. 
- En horari lectiu tenen preferència d’ús els centres docents, però no quedaran exclosos de 
l’abonament del preu, excepte en els casos que hi hagi interès públic. 
- L’ús de les instal·lacions no pot ser exclusiu dels socis o abonats i cal preveure el lliure accés 
amb quotes d’entrada puntuals en les mateixes condicions d’utilització dels espais esportius 
bàsics”  

  

55..33..  LLAA  II NNSSTTAALL··LLAACCII ÓÓ  EESSPPOORRTTII VVAA  DD’’ ÚÚSS  PPÚÚBBLLII CC  EENN  AALLTTRREESS  
CCOOMMUUNNII TTAATTAASS  AAUUTTÒÒNNOOMMEESS  

No totes les comunitats autònomes tenen la indefinició d’instal·lació esportiva d’ús públic 
existent a Catalunya. Així, hi ha algunes comunitats autònomes que han establert, en el seu 
ordenament jurídic, la definició d’aquest terme. Destaquem, a tall d’exemple, les comunitats de 
Cantàbria i Navarra85. Dos models que determinen el terme instal·lació esportiva d’ús públic en 
relació amb dos variables diferents: a) la primera, envers la titularitat i b) la segona, envers l’ús.  
 
- Llei 2/2000, de 3 de juliol, de l’Esport, de Cantàbria, article 50. 

“Article 50. Instal·lacions esportives d’ús públic. 
Als efectes de la present Llei, són instal·lacions esportives d’ús públic: 

a) Les de titularitat pública obertes al públic. 
b) Les de titularitat privada de caràcter mercantil obertes al públic. 
c) Les de titularitat privada de caràcter no mercantil obertes al públic.” 

 
La Comunitat Autònoma de Cantàbria, vincula el concepte d’instal·lació esportiva d’ús públic a 
la titularitat de la instal·lació.   
 
- Llei Floral 15/2001, de 5 de juliol, de l’Esport, de Navarra, article 75. 2. 

“Article 75. 2. El concepte d’instal·lació esportiva d’ús públic s’interpretarà, 
als efectes de la present Llei Floral, en sentit ampli comprenent totes aquelles 
instal·lacions esportives obertes a la pública concurrència, independentment 
de que la seva titularitat sigui pública o privada.” 

 

                                                 
85 La traducció dels fragments incorporats a continuació no és oficial. Han estat realitzats per l’autoria d’aquest 
document. La traducció s’ha realitzat del castellà al català. 
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La Comunitat Autònoma de Navarra vincula el concepte d’instal·lació esportiva d’ús públic a 
l’ús amb independència de la titularitat de la instal·lació. 
 

55..33..11..  II NNSSTTAALL··LLAACCII ÓÓ  EESSPPOORRTTII VVAA  DD’’ ÚÚSS  PPÚÚBBLLII CC  DDEE  CCAATTAALLUUNNYYAA  
D’ara endavant, i als efectes d’aquest document, quan es refereixi el terme iinnssttaall ··llaacciióó  eessppoorrttiivvaa  
dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  CCaattaalluunnyyaa s’entendrà per aquest:  
 

““ LL’’ eeqquuiippaammeenntt  eessppoorrttiiuu  ccoonnssttrruuïïtt  eessppeeccííffiiccaammeenntt  ppeerr  aall   ddeesseennvvoolluuppaammeenntt  dd’’ aaccttiivvii ttaattss  
ffiissiiccooeessppoorrttiivveess,,  ffoorrmmaatt  ppeerr  eessppaaiiss  eessppoorrttiiuuss  ii //oo  eessppaaiiss  ccoommpplleemmeennttaarr iiss  ii   sseerrvveeiiss  
aauuxxii ll iiaarrss,,  qquuee  ppeerr  ffeerr --nnee  úúss  ss’’ hhaa  ddee  rreeaall ii ttzzaarr  eell   ppaaggaammeenntt,,  ddii rreeccttaammeenntt  oo  
iinnddii rreeccttaammeenntt,,  dd’’ uunnaa  qquuaannttii ttaatt  eeccoonnòòmmiiccaa  eenn  ccoonncceeppttee  dd’’ eennttrraaddaa  oo  ddee  qquuoottaa  dd’’ aaccccééss,,  
iinnddeeppeennddeennttmmeenntt  ddee  llaa  nnaattuurraalleessaa  jjuurr ííddiiccaa  ddee  ll ’’ eennttii ttaatt  ttii ttuullaarr  oo  ggeessttoorraa,,  ppúúbbll iiccaa  oo  
pprr iivvaaddaa  ––aammbb  oo  sseennssee  àànniimm  ddee  lluuccrree--,,    ddee  ll ’’ eeqquuiippaammeenntt””   

 
Aquesta definició compleix i respecta tots els requisits conceptuals i normatius recollits i 
desenvolupats fins aquest moment: a) definició d’instal·lació esportiva (PIEC, 2005), b) 
consideració d’ús, condicions per ser considerat d’ús públic (Decret 95/2000, de 22 de febrer, 
pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic), c) atén la 
instal·lació esportiva com una instal·lació d’ús públic (Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació 
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives) i d) compleix els preceptes 
legals i teòrics dels termes servei públic (CE, Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma 
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel que 
s’aprova el text únic de la Llei de l’Esport, de caràcter autonòmic Català). 
 
Finalment destacar que el terme instal·lació esportiva d’ús públic de Catalunya es vincula amb 
el tipus d’ús que d’aquestes instal·lacions se’n faci, obviant la naturalesa jurídica de l’entitat 
propietària o gestora. Cosa que encaixa, com no podia ser d’altre manera, amb els principis 
legals, determinats pel dret administratiu, de patrimoni públic.  
 

55..44..  RREECCAAPPII TTUULLAACCII ÓÓ  
El contingut d’aquest capítol ofereix al lector la possibilitat de conèixer la definició d’ 
instal·lació esportiva d’ús públic de Catalunya.  
 
Als efectes d’aquesta investigació, s’entén per aquest terme: 
 

“L’equipament esportiu construït específicament per al desenvolupament d’activitats 
fisicoesportives, format per espais esportius i/o espais complementaris i serveis 
auxiliars, que per fer-ne ús s’ha de realitzar el pagament, directament o 
indirectament, d’una quantitat econòmica en concepte d’entrada o de quota d’accés, 
independentment de la naturalesa jurídica de l’entitat titular o gestora, pública o 
privada –amb o sense ànim de lucre-, de l’equipament” 
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66..  CCAAPPÍÍ TTOOLL  II VV..  EELLSS  PPLLAANNSS  DDII RREECCTTOORRSS  DD’’ II NNSSTTAALL··LLAACCII OONNSS  
EESSPPOORRTTII VVEESS  

L'eclosió de les activitats fisicoesportives, com a instauració d'hàbits higiènics per a la millora de 
la salut ciutadana així com la seva lenta però continuada introducció a l'escola, va crear a 
principis de segle la necessitat dels primers equipaments esportius a Europa. Després de la 
segona Guerra Mundial, es va fer palesa la necessitat de revisar la forma de concebre i de 
construir els equipaments esportius d'acord amb les noves tendències. En diversos països 
europeus es van desenvolupar normes orientatives per a la planificació d’aquests equipaments 
com les Normalien a Suïssa i Normes de l'Associació Olímpica Alemanya (DOG). 
 
La planificació, s’adreçava a cobrir les necessitats de les modalitats esportives pioneres: natació, 
gimnàstica, jocs d'equip... dels escolars, joves i adults, va utilitzar com a instrument operatiu els 
estàndards basats en una previsió de superfície d'espai esportiu per habitant. 
 
A Espanya el primer intent de racionalització en la construcció d'equipaments va ser el Plan 
ideal de instalaciones deportivas que, promogut per la Delegación Nacional de Educación 
Física y Deportes i elaborat per una consultoria privada, va aparèixer a finals dels anys seixanta. 
Aquest document, que no incloïa dades sobre el cens que hi havia fins aleshores, quantificava les 
inversions necessàries i evidenciava uns dèficits i costos tan grans que van bloquejar la seva 
utilitat pràctica. En l’any 1974 va ser actualitzat per la mateixa Delegación, però els resultats no 
es van arribar a fer públics. 
 
Amb l'aparició i desenvolupament de l’Estat de les autonomies es va produir el traspàs de 
competències en matèria esportiva a les comunitats autònomes, el que va comportar un canvi en 
la política intervencionista de l'Estat. L'any 1980 apareixen les NIDE, elaborades pel CSD, que 
recullen de forma millorada els estàndards europeus i deixen a criteri de les diferents comunitats 
autònomes la seva aplicació. 
 
L'any 1983 apareix la primera aproximació d’un mapa d'equipaments esportius a Catalunya. 
Aquest treball, promogut per la Direcció General de l'Esport, realitza una proposta d'aplicació de 
les NIDE amb algunes adaptacions al territori de Catalunya. Més tard s’anirien afegint altres 
comunitats autònomes en la mateixa línia, de les que destaquen: Astúries (el 1983), Castella i 
Lleó (el 1984), Madrid (el 1984) i Andalusia (el 1986). 
 
L'aparició d'aquests estàndards millorats tenien en compte la grandària de la població, la 
climatologia, la població escolar i els practicants federats i s'hi donaven criteris de localització i 
dimensionament86. En caràcter general es pot dir que, totes les comunitats, han seguit un criteri 
comú per definir els tipus d’instal·lacions esportives, principalment: segons l’espai esportiu i les 
característiques tècniques i ambientals. 
 

66..11..  EELL  PPLLAA  EESSTTAATTAALL::   LLEESS  NNII DDEE  
El CSD, organisme autònom que exerceix l’actuació de l’Administració estatal en l’àmbit de 
l’esport, elabora les NIDE. Aquesta documentació té per objecte definir les condicions 
reglamentaries, de planificació i de disseny que han de ser considerades durant el disseny del 

                                                 
86 Actualment s’ha arribat a un punt en el qual aquesta eina de planificació resulta insuficient, ja que no permet 
prioritzar les actuacions, ni reequilibrar el territori ni donar solució a les necessitats territorials quan superen les 
municipals. En aquest sentit, diverses comunitats autònomes desenvolupen els respectius plans d’equipaments 
esportius adaptats a les seves necessitats específiques i en funció de les competències atribuïdes per les respectives i 
corresponents lleis de l’esport. 
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projecte i la construcció d’una instal·lació esportiva. Les NIDE s’agrupen en quatre llibres87 
(taula 6:1): 
 

LLLLII BBRREESS  DDEE  LLEESS  NNII DDEE  
NIDE 1 Camps petits 
NIDE 2 Camps grans i atletisme 
NIDE 3 Piscines. 
NIDE 4 Esports de gel 

 
Taula 6:1. Llibres de les NIDE 

Font: Elaboració pròpia 
 

66..22..  EELL  PPLLAA  CCAATTAALLÀÀ::   EELL  PPII EECC  
El CCE de la Generalitat de Catalunya és l’encarregat de redactar el PIEC. Aquest, que és 
d’aplicació únicament i exclusivament a Catalunya, realitza una classificació més extensa i 
exhaustiva de les tipologies d’instal·lacions esportives que les NIDE. 
 
Aquesta proposta és el fruït de l’experiència de les obres subvencionades per la Generalitat de 
Catalunya. L'objectiu és definir una xarxa bàsica d’espais esportius, formada per mòduls, que 
sigui el màxim funcional possible i pugui atendre els diferents col·lectius: els escolars, els 
esportistes de competició i la població en general. Per això es defineix el programa, els 
aforaments i els requeriments tècnics que han de garantir la seguretat dels usuaris i les 
condicions d’habitabilitat de la instal·lació.  
 
Cal entendre que les mides i característiques dels mòduls no són d’obligat compliment sinó 
recomanacions per tal d’aconseguir la màxima funcionalitat i polivalència de les instal·lacions88. 
D'acord amb la dimensió de l’edificació, es valora el cost de cadascun dels mòduls, cosa que 
permet a la Generalitat quantificar els recursos econòmics i, si escau, determinar les subvencions 
pertinents.  
 

66..22..11..  MMòòdduullss  dd'' iinnssttaall ··llaacciioonnss  ddee  llaa  xxaarrxxaa  bbààssiiccaa  
Les instal·lacions de la xarxa bàsica es classifiquen, segons el programa i les característiques 
d’utilització, en mòduls de tipologies bàsiques en funció a la instal·lació esportiva que 
corresponen:  pista poliesportiva, sala esportiva, pavelló poliesportiu, camp poliesportiu, piscina 
coberta i camp d’atletisme. 
 

Per cada tipus d’instal·lació el PIEC estableix tres mòduls diferents en funció de les dimensions 
dels espais esportius i complementaris89. El Pla director proposa, per a cada mòdul, unes mides i 
característiques, l’aforament del qual estarà dimensionat a la superfície total edificada. 
 

Es resumeixen les característiques bàsiques dels mòduls de la xarxa bàsica90 (taula 6:2). 

                                                 
87 Per ampliar la informació es pot visitar el portal electrònic que disposa el CSD i on recull i desenvolupa tot el 
relatiu envers les NIDE. Veure enllaç: http://www.csd.gob.es/csd/instalaciones/politicas-publicas-de-ordenacion/ 
actuaciones-en-el-ambito-tecnico/1normasNIDE/ 
88 El PIEC destaca en aquest sentit, que l'agrupació de diferents mòduls en un mateix complex és un aspecte positiu 
per tal de racionalitzar la gestió —com ara la centralització de serveis complementaris, la reducció de personal i 
l'efecte multiplicador pel que fa a la utilització— i aconseguir un espai atractiu i dinamitzador. Per exemple, la sala 
esportiva és un tipus d'instal· lació que complementa qualsevol altre mòdul, i n'enriqueix l'oferta esportiva. En 
aquests casos els espais complementaris com els vestidors i altres serveis es poden agrupar i, per tant, reduir. També 
es poden ampliar el nombre o la superfície dels espais esportius per permetre noves activitats, sempre que en el 
projecte de gestió de la instal· lació quedi justificat pels avantatges que s’obtenen (PIEC, 2005:133). 
89 Per ampliar informació acudir a l’apartat  3.3.2. Mòduls d’instal·lacions de la xarxa bàsica (PIEC, 2005:133-139).   
90 El detall de les característiques tècniques i dimensionals dels espais esportius i complementaris de cada mòdul es 
recull a la corresponent fitxa tècnica d’equipaments esportius del CCE, per ampliar la informació es pot veure 
l’enllaç: http://www20.gencat.cat/portal/site/sge/menuitem.497764a246a472ca21740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=41b 
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TTiippuuss  
dd’’ iinnssttaall··llaacciióó  

MMòòdduull   
xxaarrxxaa  bbààssiiccaa  

EEssppaaiiss    eessppoorrttiiuuss  ddeell   
mmòòdduull   mm22  VVeessttiiddoorrss  

SSuuppeerrff íícciiee  mm22  
AAiirree  ll ll iiuurree  EEddii ff iiccaaddaa  

Pistes  
Poliesportives 

POL-1 608 2 610 150 
POL-2 968 2 975 150 
POL-3 1.408 2 1.410 150 

Pavellons  
Poliesportius 

PAV-1 640 2 - 1.000 
PAV-2 1.012 4 - 2.000 
PAV-3 1.215 6 - 2.500 

Sales 
Esportives 

SAL-1 200 2 - 350 
SAL-2 250 2 - 400 
SAL-3 350 2 - 500 

Camps 
Poliesportius 

CAM-1 4.560 2 4.560 150 
CAM-2 6.615 4 6.615 450 
CAM-3 8.322 5 8.322 500 

Piscines 
Cobertes 

PCO-1 Làmina d’aigua 312,5 5 - 1.600 
PCO-2 Làmina d’aigua 387,5 6 - 2.000 
PCO-3 Làmina d’aigua 622,5 8 - 2.600 

Camps  
Atletisme 

ATL-1 3.200 2 5.100 150 
ATL-2 15.300 4 16.400 450 
ATL-3 16.400 5 17.500 500 

 
Taula 6:2. Resum de les característiques bàsiques dels mòduls de la xarxa bàsica 

Font: PIEC, 2005 
 

Els mòduls de la xarxa bàsica es dimensionen a partir de les mides reglamentàries establertes per 
les respectives federacions, internacional i nacional, dels diferents esports. En aquest sentit: el 
mòdul numero 2 de cada tipus és el que respon a les necessitats mínimes dels diferents esports, el 
mòdul número 1 es queda per sota en alguns dels requeriments dimensionals per a determinats 
esports i el mòdul número 3 presenta unes dimensions que estan per sobre dels mínims 
estrictament establerts, la qual cosa permet una utilització més polivalent i augmentar el seu 
nivell d’utilització potencial. Aquests espais són aptes per a les activitats fisicoesportives amb 
finalitats formatives, de lleure i salut (mòdul 1, 2 i 3), a més de les competitives (mòdul 2 i 3).  
 

66..22..11..11..  MMòòdduullss  ddee  ppiisstteess  ppooll iieessppoorrttiivveess  

Els mòduls de pista poliesportiva de la xarxa bàsica tenen les següents característiques:  
 

EEll   mmòòdduull   PPOOLL--11,,  ppiissttaa  ppooll iieessppoorrttiivvaa  bbààssiiccaa  

Té un espai esportiu de 32x19m i espais complementaris. És el més petit dels que conformen el 
tipus de pistes poliesportives de la xarxa bàsica. És una instal·lació que pot complementar altres 
mòduls i és apta per a la pràctica reglamentària del voleibol i el basquetbol. 
  

EEll   mmòòdduull   PPOOLL--22,,  ppiissttaa  ppooll iieessppoorrttiivvaa  22  

Té un espai esportiu de 44x22m i espais complementaris. Permet fer gairebé la totalitat dels 
esports de pista i és, dels mòduls existents de pistes poliesportives, el més representatiu i estès. 
  

EEll   mmòòdduull   PPOOLL--33,,  ppiissttaa  ppooll iieessppoorrttiivvaa  33  

Té un espai esportiu de 44x32m i espais complementaris. Permet la doble pràctica simultània del 
voleibol o basquetbol en el sentit transversal així com la pràctica longitudinal d’altres disciplines 
esportives.  

                                                                                                                                                             
793508962f110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=41b793508962f110VgnVCM1000000b0c1e0aR
CRD&vgnextfmt=default. 
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66..22..11..22..  MMòòdduullss  ddee  ppaavveell lloonnss  ppooll iieessppoorrttiiuuss  

Els mòduls de pavelló poliesportiu de la xarxa bàsica tenen les següents característiques: 
 
EEll   mmòòdduull   PPAAVV--11,,  ppaavveell llóó  ppooll iieessppoorrttiiuu  bbààssiicc  

Té un espai esportiu de 32x20m i espais complementaris. És el més petit dels pavellons modulats 
de la xarxa bàsica. Pot complementar altres mòduls i admet la pràctica reglamentària del 
bàdminton, el voleibol i el basquetbol. 
  
EEll   mmòòdduull   PPAAVV--22,,  ppaavveell llóó  ppooll iieessppoorrttiiuu  22  

Té un espai esportiu de 44x23m i espais complementaris. Permet fer gairebé la totalitat dels 
esports de pista i es pot subdividir en dos espais per al bàdminton, el voleibol, l'educació física i 
per a altres activitats fisicoesportives no reglades. Es considera el més representatiu del tipus i és 
el més nombrós. 
  
EEll   mmòòdduull   PPAAVV--33,,  ppaavveell llóó  eessppoorrttiiuu  33  

Té un espai esportiu de 45x27m i espais complementaris. Admet tots els esports de pista del 
PAV-2 en el sentit longitudinal i permet la subdivisió en tres espais en sentit transversal per a 
bàdminton, voleibol i basquetbol, així com per a altres activitats. La pista longitudinal de l'espai 
esportiu permet les competicions oficials de manera que les grades disposen d’una visibilitat 
òptima. Les pistes transversals són adequades per als entrenaments, per a les competicions de 
categories inferiors de bàsquet, les de bàdminton i les de voleibol. Si a més es vol competir en 
sentit transversal al bàsquet, cal ampliar l’espai esportiu fins a un màxim de 60x32m. També hi 
ha la possibilitat de només augmentar l’amplada a 32m i situar una tercera cortina al mig, de 
manera que a més dels terços es pugui dividir en dues pistes de bàsquet reglamentaries 
transversals. 
 

66..22..11..33..  MMòòdduullss  ddee  ssaalleess  eessppoorrttiivveess  

Els mòduls de sala esportiva de la xarxa bàsica tenen les següents característiques: 
 
EEll   mmòòdduull   SSAALL--11,,  ssaallaa  eessppoorrttiivvaa  bbààssiiccaa  

Té un espai esportiu de 200m2 (18x11m aprox). i espais complementaris. És el mòdul amb les 
dimensions mínimes per a la pràctica de l'educació física d'una unitat escolar de primària. 
  
EEll   mmòòdduull   SSAALL--22,,  ssaallaa  eessppoorrttiivvaa  22  

Té un espai esportiu de 250m2 (20x12,5m aprox). i espais complementaris. L’alçada lliure de 
sostre no és menor de 4m. És el mòdul que té unes dimensions adequades per a la pràctica de les 
activitats previstes en aquest tipus d'instal·lació. 
  
EEll   mmòòdduull   SSAALL--33,,  ssaallaa  eessppoorrttiivvaa  33  

Té un espai esportiu de 350m2 (23x15m aprox). i espais complementaris. L’alçada lliure de 
sostre no es menor de 4,5m és el que té les dimensions més grans i és el que té unes dimensions 
idònies per a la pràctica de l'educació física d'una unitat escolar de secundària, així com per a les 
activitats d’adults pròpies d’aquest tipus d'instal·lació. 
 

66..22..11..44..  MMòòdduullss  ddee  ccaammppss  ppooll iieessppoorrttiiuuss  

Els mòduls de camp poliesportiu de la xarxa bàsica tenen les següents característiques: 
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EEll   mmòòdduull   CCAAMM--11,,  ccaammpp  ppooll iieessppoorrttiiuu  bbààssiicc  

És el mòdul més petit. Té un espai esportiu d’una mida recomanada de fins a 95x48m i espais 
complementaris. Permet la pràctica del futbol, el futbol de 7 jugadors i l'hoquei així com 
l’entrenament del rugbi i el futbol americà. 
  
EEll   mmòòdduull   CCAAMM--22,,  ccaammpp  ppooll iieessppoorrttiiuu  22  

Té un espai esportiu de 105x63m i espais complementaris. Permet la pràctica reglamentària del 
futbol i l'hoquei així com del rugbi i el futbol americà amb la limitació de l'espai existent darrere 
les porteries. Transversalment permet inscriure-hi dos camps de futbol set. Es el mòdul més 
representatiu d’aquesta tipologia. 
  
EEll   mmòòdduull   CCAAMM--33,,  ccaammpp  ppooll iieessppoorrttiiuu  33  

Té un espai esportiu de 114x73m i espais complementaris. Admet sense limitacions la pràctica 
reglamentada de les quatre modalitats esportives, anteriorment comentades, i l’ús transversal per 
a modalitats de formació, permet inscriure-hi tres camps de futbol set91. 
 

66..22..11..55..  MMòòdduullss  ddee  ppiisscciinneess  ccoobbeerrtteess  

Els mòduls de piscina coberta de la xarxa bàsica tenen les següents característiques: 
 
EEll   mmòòdduull   PPCCOO--11,,  ppiisscciinnaa  ccoobbeerrttaa  bbààssiiccaa  

Disposa d’una làmina d’aigua de 300m² i espais complementaris. Habitualment la làmina 
d’aigua es concentra en un vas únic de 25x12,5m de 6 carrers. Tot i que no té les condicions 
mínimes per permetre la pràctica reglamentària de determinades activitats aquàtiques de 
competició, sí les té per a la resta d’activitats aquàtiques de caire recreatiu i formatiu. Es situa en 
un recinte tancat amb 4m d’altura mínima sobre el vas92. 
  
EEll   mmòòdduull   PPCCOO--22,,  ppiisscciinnaa  ccoobbeerrttaa  22  

Disposa d’una làmina d’aigua de 385m² i espais complementaris. Habitualment la làmina 
d’aigua es concreta en un vas principal de 25x12,5m de 6 carrers i un vas complementari de 
75m2. 93  
 
EEll   mmòòdduull   PPCCOO--33,,  ppiisscciinnaa  ccoobbeerrttaa  33  

Disposa d’una làmina d’aigua de 385m² i espais complementaris. Habitualment la làmina 
d’aigua està repartida en tres vasos: a) vas principal de 25x16,6m de 8 carrers i 1,8m de fondària 
mínima recomanada, té les condicions necessàries per permetre la pràctica de la natació, de la 
natació sincronitzada i del waterpolo, b) vas complementari de 135m2 i 1,2m de fondària mínima 
recomanada per a l’ensenyament i les activitats dirigides i c) vas de 75m2 i 90cm de fondària 

                                                 
91 El tipus de paviment ha de permetre la màxima utilització possible tant per nombre d'hores diàries d'ús que pot 
suposar, com pels diferents tipus d'esport que s'hi poden practicar i ha de ser pla, regular i compacte. El paviment de 
gespa artificial és el més recomanable. El de sauló és recomanable en el mòdul bàsic. El de gespa natural, atesa la 
seva limitació d'ús i els costos de manteniment, no es considera apropiada per a l’ús previst a la xarxa bàsica.  
92 Per tal que aquest vas sigui polivalent, la seva fondària ha de ser variable, amb una zona on es faci peu, d’una 
profunditat mínima d’1m. L’altre extrem es preferible que sigui fons per permetre llançar-se de cap, amb una 
fondària no menor d’1,6m, que cal augmentar fins a 1,8m si es col· loquen pòdiums de sortida. 
93 Si es vol augmentar el grau de polivalència i permetre la pràctica d’activitats aquàtiques de competició i de la 
resta d’activitats de caire recreatiu i formatiu, la profunditat mínima del vas principal recomanada és d’1,8m. El vas 
complementari té una fondària recomanada d’1,2m adequada per les activitats de formació i d’oci. D’aquesta 
manera es pot escalfar l’aigua de cada vas a temperatures diferents segons l’activitat que es desenvolupa. 26ºC per a 
la natació esportiva i 28ºC per a la formació i el lleure. Per aquesta raó es aconsellat que es disposin en recintes 
separats, de no menys de 4m d’altura lliure sobre el vas principal i de 3m sobre el complementari. 
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recomanada pel lleure i els nadons, que pot arribar a escalfar-se a 30ºC. És el mòdul que té un 
rendiment més alt entre els mòduls de piscina coberta94. 
 

66..22..11..66..  MMòòdduullss  ddee  ccaammppss  dd'' aattlleettiissmmee  

Els mòduls de camp d’atletisme de la xarxa bàsica tenen les següents característiques: 
 
EEll   mmòòdduull   AATTLL--11,,  ccaammpp  aattlleettiissmmee  bbààssiicc  

Té un espai esportiu de 3.200m² i espais complementaris. Els espais esportius es distribueixen 
habitualment entre una pista de 200m i 4 carrers i una zona interior de salts i llançaments. Es 
considera una instal·lació d’iniciació que no compleix els requisits reglamentaris de la 
competició atlètica. 
  
EEll   mmòòdduull   AATTLL--22,,  ccaammpp  aattlleettiissmmee  22  

Té una pista de 400m i 6 carrers i una zona interior de salts i llançaments i espais 
complementaris. És el mòdul que reuneix les condicions mínimes per efectuar les diferents 
competicions d'atletisme en pista a l’aire lliure.  
  
EEll   mmòòdduull   AATTLL--33,,  ccaammpp  aattlleettiissmmee  33  

Té una pista de 400m i 8 carrers i una zona interior de salts i llançaments i espais 
complementaris. Aquest mòdul compleix tots els requeriments per a l'alta competició estipulats 
per la federació internacional d’atletisme. 
 

66..22..22..  II nnssttaall ··llaacciioonnss  ddeellss  cceennttrreess  eedduuccaattiiuuss  
El PIEC considera que les instal·lacions esportives dels centres educatius són una part 
fonamental de xarxa bàsica d’equipaments esportius de Catalunya95. Si les necessitats del 
municipi així ho estableixen es podran ubicar als centres educatius altres instal·lacions de la 
xarxa bàsica com els pavellons, els camps o les piscines cobertes.  
 
D’acord amb les necessitats de cada centre i amb la normativa específica del Departament 
d’Educació, el Pla director proposa que els centres educatius de nova construcció tinguin, com a 
mínim i segons l’etapa educativa i el nombre de línies, unes determinades instal·lacions 
esportives (taula 6:3): 
 

CCeennttrree  LLíínniieess  UUnnii ttaattss  eessccoollaarrss  PPiisstteess  ppooll iieessppoorrttiivveess  SSaalleess  VVeessttiiddoorrss  ccooll··lleeccttiiuuss  

Primària 
1 <6 1POL-1 - 2 
1 6 1 POL-3 1 SAL-1 2 
2 12 2 POL-3 1 SAL-1 2 

Secundària 
2/2 i 3/2 12 – 16 1 POL-3 1 SAL-3 2 
4/3 i 5/3 22 - 26 2 POL-3 1 SAL-3 2 

 
Taula 6:3. Resum d'instal·lacions esportives dels centres educatius 

Font: PIEC, 2005 
 
Aquestes instal·lacions es projectaran de manera que puguin ser utilitzades independentment del 
centre quan aquest estigui tancat. L'accés directe des del carrer a la instal·lació, l'existència de 

                                                 
94 Per les mateixes raons que la piscina coberta, PCO-2, s’aconsella separar els recintes per a poder diferenciar els 
ambients d’acord amb la temperatura de l’aigua i per evitar molèsties entre els diferents tipus d’usuaris.  Els vasos 
dels mòduls de piscina coberta es situen en recinte tancat. La coberta i els paraments perimetrals han de ser fixos per 
donar servei tot l’any. Si són mòbils, han de permetre el tancament immediat per mitjans mecànics.  
95 Per ampliar informació acudir a l’apartat  3.3.3. Instal·lacions dels centres educatius (PIEC, 2005:139-140).   
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vestidors i l'enllumenat de les pistes poliesportives són aspectes bàsics que tota instal·lació 
esportiva, situada en els centres educatius, ha de reunir per tal de fer possible l'ús extraescolar. 
 
Les instal·lacions esportives dels centres educatius que s’ajustin a les característiques 
tipològiques, funcionals i d’ús establertes pel PIEC per a la xarxa bàsica formaran part d’aquesta 
xarxa. Tanmateix, les instal·lacions de la xarxa bàsica del municipi i principalment les pistes 
poliesportives, els pavellons poliesportius i les sales esportives, es construiran prioritàriament tan 
a prop com sigui possible dels centres educatius, així podran també ésser utilitzades pels escolars 
i s’evitarà la possible duplicitat dels mateixos tipus d’instal·lació en un mateix municipi. 
 

66..33..  RREECCAAPPII TTUULLAACCII ÓÓ  
Amb el contingut d’aquest capítol es pretén que el lector conegui els plans directors de les 
instal·lacions esportives realitzats per  les diferents administracions. 
 
Aquest capítol ofereix al lector la possibilitat de: 
 
a) entendre l’estructura de les instal·lacions esportives a partir del seu origen i evolució.  
 
b) identificar els plans directors en relació amb l’Administració pública que els redacta: a) 
estatal, NIDE, i b) autonòmica de Catalunya, PIEC. Les característiques, continguts i 
implicacions jurídiques. 
 
c) saber que el PIEC estructura la xarxa bàsica d’espais esportius i que aquesta està formada per 
mòduls de: a) pistes poliesportives, b) pavellons poliesportius, c) sales esportives, d) camps 
poliesportius, e) piscines cobertes i f) camps d’atletisme. I que cada mòduls, en funció de la mida 
i característiques, es classifica en tres: a) número 1, b) número 2 i c) número 3.     
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SSEEGGOONNAA  PPAARRTT..    
  LLAA  II NNVVEESSTTII GGAACCII ÓÓ..  MMEETTOODDOOLLOOGGII AA    

 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La segona part d’aquesta tesi descriu, en tres apartats, la metodologia seguida en la investigació. 
Metodològicament l’estudi s’estructura en dos blocs i quatre fases.  
 
El primer apartat determina, explica i resumeix els aspectes generals de la investigació: la 
pregunta inicial, els objectius, les hipòtesis, el plantejament metodològic, l’ètica aplicada en la 
recerca, la validesa de les dades i el cronograma. 
 
El segon apartat, desenvolupa el primer bloc amb la primera i segona fase de l’estudi (capítol V). 
Defineix, estructura i ordena ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurr ííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall ··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  
ppúúbbll iicc  ddee  CCaattaalluunnyyaa. 
 
El tercer apartat, recull el segon bloc amb la tercera i quarta fase de l’estudi (capítol VI). Resol la 
qüestió eess  ccoommpplleeiixx  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurr ííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall ··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  ddee  CCaattaalluunnyyaa??  
 
Els dos blocs, amb les quatre fases, respectivament desenvolupen: a) l’objecte teòric amb les 
dimensions, variables i indicadors, b) el procés metodològic utilitzat, c) l’univers de treball i la 
mostra seleccionada, d) el procés seguit per dur a terme el treball de camp i e) el procediment en 
l’anàlisi de dades.  
 
En aquesta segona part, es pretén que el lector conegui el plantejament metodològic de la 
investigació, la pregunta inicial, els objectius, les hipòtesis, l’objecte teòric i el mètode 
d’investigació. També el desenvolupament de les quatre fases que permeten respondre a la 
pregunta inicial. 
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77..  LLAA  II NNVVEESSTTII GGAACCII ÓÓ  CCII EENNTTÍÍ FFII CCAA  

77..11..  II NNTTRROODDUUCCCCII ÓÓ  
Mc Millan i Shumacher afirmen que la investigació ha de ser entesa com un “procés sistèmic de 
recollida i anàlisi lògic d’informació amb una finalitat concreta” (Mc Millan i Shumacher,  
2005:11). Kerlinger, per la seva part, determina que la investigació científica és “una 
investigació crítica, controlada i empírica de fenòmens naturals, guiada per la teoria i la 
hipòtesi respecte les suposades relacions entre els diferents  fenòmens” (Kerlinger, 1993:11).  
Finalment, Tamayo incorpora que és un procés que, “mitjançant l’aplicació del mètode científic, 
procura obtenir informació rellevant i fidedigna, per entendre, verificar, corregir i aplicar el 
coneixement” (Tamayo, 2005:45).  
 
Els autors Quivy i Van Campenhoudt, ambdós es poden emmarcar en l’àmbit de la investigació 
social; és a dir, en l’àmbit de les ciències humanes i socials, argumenten que “s’entén per 
investigació social aquella, la finalitat de la qual es comprendre millor el significat d’un fet o 
d’un comportament, delimitar intel·ligentment el nucli d’una situació, captar fins el més mínim 
detall de la lògica de funcionament d’una organització, reflexionar amb rigor sobre les 
implicacions d’una decisió política, inclòs entendre més clarament com certes persones resolen 
un problema i esclareixen alguns dels fonaments de les seves concepcions” (Quivy i Van 
Campenhoudt, 2001:15). 
 
Per delimitar els estudis d’investigació es poden utilitzar diferents mètodes però tots tenen en 
comú la recerca sistemàtica, entesa com la recerca orientada i documentada de manera que 
l’argument pugui ser detingudament examinat (Blanchet, 1989; Rodríguez et al., 1999; Taylor i 
Bogdan, 1992; Valles, 1997). L’elecció, elaboració i ordenament dels procediments de treball 
varien en cada investigació, doncs no són una successió de mètodes i tècniques on sigui suficient 
aplicar-les tal qual mitjançant una seqüència immutable (Quivy y Van Campenhoudt, 2001). 
 

77..11..11..  EELL  TTEEMMAA  DD’’ II NNVVEESSTTII GGAACCII ÓÓ  
El plantejament de preguntes sobre alguna qüestió es considera el punt de partida d’una 
investigació. Alguns científics apunten que moltes vegades no s’han d’estudiar els efectes que 
s’observen, sinó intentar buscar les causes subjacents, tenint en compte que en moltes ocasions, 
es poden trobar resultats sorprenents (Hernández et al., 2006; Salzinger, 2001). 
 
Durant les darreres dècades la pràctica fisicoesportiva ha esdevingut un fenomen social universal 
convertint-se en un instrument de relació, equilibri, formació i integració de les persones en el 
món que les envolta. Les instal·lacions esportives, en aquest context, són un pilar fonamental del 
sistema, ja que, a més de possibilitar la pràctica fisicoesportiva, formen part de les 
infraestructures que una societat necessita per millorar la seva qualitat de vida i facilitar una 
utilització adequada del lleure, del qual l’activitat fisicoesportiva és un dels principals 
components. 
 
Les instal·lacions esportives però, no han estat el focus d’investigacions, més enllà del tipus 
d’usos o temes tècnics com el confort o la seguretat de materials i estructures, com si ho han 
estat altres facetes de l’àmbit esportiu. Tot i així l’Administració ha reconegut la rellevància de 
les instal·lacions esportives i ha establert un marc normatiu que les regula96, marc que no ha estat 
objecte d’estudi en cap de les seves facetes o implicacions.  
 

                                                 
96 Marc normatiu que pot ser divers en funció de la naturalesa de la font, complex en funció de la competència de la 
font i, fins i tot, confús en funció de l’àmbit que regula (Fulls tècnics, 2004:34). 



LL’’ oorr
  
És a partir d’aquest context que sorgeix la inquietud d’investigar sobre 
aplicable a les instal·lacions esportives d’ús públic de Catalunya en general, i en especial, la 
motivació de conèixer si aquest es compleix. La formulació de la investigació es basa en tres 
situacions, definides per Buendía (Buendía, 
 
--  LL’’ eexxppeerr iièènncciiaa  ppeerrssoonnaall ..  Prové de dues facetes: a) les instal·lacions esportives han estat, són i 
seran el principal lloc de treball dels professionals esportius, els quals, al llarg de la seva vida, 
acabaran veient i coneixent moltes i diverses instal·lacions i b) la immersió de 
jurídics provinents de l’especialització cursada amb el Màster Oficial en Dret Esportiu. 
  
--  LLeess  ccrreeeenncceess  pprròòppiieess..  Adquirides mitjançant l’observació i obstinació en entendre com i per 
què funcionen les coses, però sobretot per qüestionar si 
l’adequada i en tot cas si es podria fer millor. El que al final desemboca en la necessitat de donar 
resposta a molts interrogants i, alhora, qüestionar
  
--  EEll   ccoonneeiixxeemmeenntt  dd’’ iinnvveessttiigg
esportives no són un focus d’estudi més enllà d’aspectes socials com els usos d’instal·lacions o 
purament tècnics com el confort o la seguretat de materials i estructures, disseny arquitectònic
Deixant de banda aspectes com la seguretat, el consum, la higiene, els drets dels usuaris i 
treballadors... 
  
--  LLaa  ssii ttuuaacciióó  aaccttuuaall ..  Atenent als canvis profunds que s’estan produint en la societat: la demanda 
de seguretat en les activitats
cada cop més hi hagi més regulacions les quals han de ser conegudes, enteses i ateses.
 

77..11..22..  LLAA  II NNVVEESSTTII GGAA
La investigació científica és un procés que permet la resolució de 
problemes mitjançant proto
avalats per la comunitat científica. Els descobriments científics es 
basen, en gran mesura, en els resultats obtinguts en aplicar una 
metodologia, tècniques de recopilació i anàlisis de dades concretes,  
basades en principis científics. Principis basats en: a) 
l’autentificació dels resultats, b) l’exactitud documental, c) la 
responsabilitat davant l’objecte que és investigat, d) la garantia 
d’anonimat  i e) l’objectivitat en el tractament de dades. Respectar 
aquests principis garanteix l’objectivitat del procés i per tant, 
avalen els resultats obtinguts en la investigació ) (Quivy i 
Campenhoudt, 2001). 
 
Heinemann destaca que els resultats que s’obtenen en la 
investigació són producte de multitud de decisions adoptades en el 
transcurs d’aquesta. Els principals passos de la investigació 
científica es poden resumir en: plantejar la pregunta que es vol 
investigar (1), determinar els objectius (2), formular les hipòtesis (3), definir l’objecte teòric, 
format per les dimensions, variables i indicadors (4), precisar el mètode que integrarà el tipus de 
metodologia, l’estratègia metodològica, la tècnica i instrumen
la definició de l’univers i la mostra (5), analitzar les dades obtingudes (6) i, finalment, presentar 
l’informe final (7). Tot això en un context ètics que garanteixi la transparència i objectivitat en 
tots els procediments i drets dels agents que han intervingut. (figura 7:1) (Heinemann, 2003:15
17). 
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És a partir d’aquest context que sorgeix la inquietud d’investigar sobre 
instal·lacions esportives d’ús públic de Catalunya en general, i en especial, la 

motivació de conèixer si aquest es compleix. La formulació de la investigació es basa en tres 
situacions, definides per Buendía (Buendía, 1992), i una quarta, establerta per l’investigador:

Prové de dues facetes: a) les instal·lacions esportives han estat, són i 
seran el principal lloc de treball dels professionals esportius, els quals, al llarg de la seva vida, 
acabaran veient i coneixent moltes i diverses instal·lacions i b) la immersió de 
jurídics provinents de l’especialització cursada amb el Màster Oficial en Dret Esportiu. 

Adquirides mitjançant l’observació i obstinació en entendre com i per 
què funcionen les coses, però sobretot per qüestionar si el què es fa i la manera en què es fa és 
l’adequada i en tot cas si es podria fer millor. El que al final desemboca en la necessitat de donar 
resposta a molts interrogants i, alhora, qüestionar-ne les respostes. 

ggaacciioonnss  oo  eessttuuddiiss  pprreevviiss..  O de la manca d’aquests. Les instal·lacions 
esportives no són un focus d’estudi més enllà d’aspectes socials com els usos d’instal·lacions o 
purament tècnics com el confort o la seguretat de materials i estructures, disseny arquitectònic

t de banda aspectes com la seguretat, el consum, la higiene, els drets dels usuaris i 

Atenent als canvis profunds que s’estan produint en la societat: la demanda 
de seguretat en les activitats, transparència en la gestió, defensa dels drets individuals
cada cop més hi hagi més regulacions les quals han de ser conegudes, enteses i ateses.

AACCII ÓÓ  CCII EENNTTÍÍ FFII CCAA  
La investigació científica és un procés que permet la resolució de 
problemes mitjançant protocols estandarditzats, normalitzats i 
avalats per la comunitat científica. Els descobriments científics es 
basen, en gran mesura, en els resultats obtinguts en aplicar una 
metodologia, tècniques de recopilació i anàlisis de dades concretes,  

cipis científics. Principis basats en: a) 
l’autentificació dels resultats, b) l’exactitud documental, c) la 
responsabilitat davant l’objecte que és investigat, d) la garantia 
d’anonimat  i e) l’objectivitat en el tractament de dades. Respectar 

cipis garanteix l’objectivitat del procés i per tant, 
avalen els resultats obtinguts en la investigació ) (Quivy i 

Heinemann destaca que els resultats que s’obtenen en la 
investigació són producte de multitud de decisions adoptades en el 
transcurs d’aquesta. Els principals passos de la investigació 

resumir en: plantejar la pregunta que es vol 
igar (1), determinar els objectius (2), formular les hipòtesis (3), definir l’objecte teòric, 

format per les dimensions, variables i indicadors (4), precisar el mètode que integrarà el tipus de 
metodologia, l’estratègia metodològica, la tècnica i instrument de recollida de dades i, si escau, 
la definició de l’univers i la mostra (5), analitzar les dades obtingudes (6) i, finalment, presentar 

Tot això en un context ètics que garanteixi la transparència i objectivitat en 
ents i drets dels agents que han intervingut. (figura 7:1) (Heinemann, 2003:15

 

ttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  CCaattaalluunnyyaa  

1
•La pregunta

2
•Els objectius

3
•Les hipòtesis

4
•L'objecte teòric

5
•El mètode

6
•L'anàlisi de dades

7
•L'informe final

És a partir d’aquest context que sorgeix la inquietud d’investigar sobre l’ordenament jurídic 
instal·lacions esportives d’ús públic de Catalunya en general, i en especial, la 

motivació de conèixer si aquest es compleix. La formulació de la investigació es basa en tres 
1992), i una quarta, establerta per l’investigador: 

Prové de dues facetes: a) les instal·lacions esportives han estat, són i 
seran el principal lloc de treball dels professionals esportius, els quals, al llarg de la seva vida, 
acabaran veient i coneixent moltes i diverses instal·lacions i b) la immersió de coneixements 
jurídics provinents de l’especialització cursada amb el Màster Oficial en Dret Esportiu.  

Adquirides mitjançant l’observació i obstinació en entendre com i per 
el què es fa i la manera en què es fa és 

l’adequada i en tot cas si es podria fer millor. El que al final desemboca en la necessitat de donar 

O de la manca d’aquests. Les instal·lacions 
esportives no són un focus d’estudi més enllà d’aspectes socials com els usos d’instal·lacions o 
purament tècnics com el confort o la seguretat de materials i estructures, disseny arquitectònic... 

t de banda aspectes com la seguretat, el consum, la higiene, els drets dels usuaris i 

Atenent als canvis profunds que s’estan produint en la societat: la demanda 
tió, defensa dels drets individuals... fan que 

cada cop més hi hagi més regulacions les quals han de ser conegudes, enteses i ateses. 

igar (1), determinar els objectius (2), formular les hipòtesis (3), definir l’objecte teòric, 
format per les dimensions, variables i indicadors (4), precisar el mètode que integrarà el tipus de 

t de recollida de dades i, si escau, 
la definició de l’univers i la mostra (5), analitzar les dades obtingudes (6) i, finalment, presentar 

Tot això en un context ètics que garanteixi la transparència i objectivitat en 
ents i drets dels agents que han intervingut. (figura 7:1) (Heinemann, 2003:15-

Figura 7:1. La investigació 
científica 

Font: Elaboració pròpia 
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Els resultats de la investigació mai capten llaa  rreeaall ii ttaatt, sempre constitueixen una selecció 
d’informacions sorgides a través del mètode utilitzat. Per això, les decisions preses en la 
preparació i realització d’una investigació científica sempre han de ser adoptades conscientment 
i sospesant, cuidadosament, totes les conseqüències que se’n puguin derivar. Per adoptar les 
decisions més adequades es requereixen de criteris que permetin avaluar si aquestes són, en cada 
moment determinat, les més correctes. El conjunt d’aquests criteris constituiran la investigació 
científica (Heinemann, 2003:17-18). 
  
TTiippuuss  dd’’ iinnvveessttiiggaacciioonnss  

Hurtado de Barrera afirma que el tipus d’investigació es defineix en base a l’objectiu general 
d’aquesta. Diferencia els següents tipus d’investigacions: a) descriptiva, pretén descriure o 
caracteritzar l’objecte d’estudi en un context, b) comparativa, pretén la identificació de 
diferències o semblances respecte l’objecte d’estudi envers dos o més contexts, c) analítica, 
realitza l’anàlisi de l’objecte d’estudi en relació amb els aspectes menys evidents, d) explicativa, 
s’ocupa de la generació de teories, determina les causes d’un esdeveniment, e) predictiva, 
l’objectiu és el de preveure o anticipar-se a situacions futures, f) projectiva, consisteix en la 
elaboració d’una proposta o model per solucionar un problema, g) interactiva, implica la 
realització d’accions per part de l’investigador, amb el propòsit de modificar una situació o 
esdeveniment, h) confirmatòria, verifica hipòtesis referides a la relació entre variables o 
esdeveniments i, finalment, i) avaluadora, l’activitat es realitza amb el propòsit d’apreciar major 
o menor afectivitat en un procés (Hurtado de Barrera, 2007). 
 
LL’’ oobbjjeeccttee  tteeòòrr iicc  ddee  llaa  rreecceerrccaa  

La definició de l’objecte teòric de la recerca és el nexe entre la pregunta plantejada, el treball de 
camp i la posterior anàlisi de dades (Quivy i Campenhoudt, 2001:107). La definició de l’objecte 
teòric de la recerca respon als següents factors: 
 
aa))  EEll   ccoonneeiixxeemmeenntt  tteeòòrr iicc.. Un dels postulats generals del dret contingut en el títol preliminar del 
Codi civil, iiggnnoorraannttiiaa  lleeggiiss  nnoonn  eexxccuussaatt, implica una obligació general,,  eerrggaa  oommnneess, de tots els 
habitants, de conèixer les normes que regeixen el sistema legal de l’Estat del que en són 
ciutadans. Per tant, conèixer i respectar la norma és el principi bàsic per garantir els drets 
individuals i col·lectius d’una societat. 
  
bb))  EEllss  iinntteerreessssooss  ddeellss  bbeenneeffiicciiaarr iiss.. Destaquen com a principals beneficiaris: a) l’àmbit esportiu 
en general, conèixer i complir l’ordenament jurídic garanteix la seguretat jurídica de tots els 
agents implicats en l’àmbit i b) els principals agents implicats: els/les directors/es responsables 
de la gestió d’instal·lacions esportives, en tant que puguin disposar de l’ordenament jurídic 
ordenat i estructurat els pot facilitar complir-lo, i els usuaris, en tant que podran conèixer i, si 
escau, fer respectar els seus drets i obligacions envers les instal·lacions esportives. 
  
cc))  CCrr ii tteerr iiss  ddee  sseelleecccciióó.. La selecció de dimensions, variables i indicadors han de respondre a la 
necessitat de permetre, objectivament, explicar i descriure la realitat de les instal·lacions d’ús 
públic de Catalunya. Han de ser comprovables i, per tant, quantificables. 
 
Heinemann afirma que explicar científicament implica revelar les causes d’un fet conegut, de 
manera que una explicació estableix una relació causa efecte entre l’objecte d’estudi i almenys 
una dimensió. Un fet es produeix per una causa, quan la relació causal entre el fet i la causa es 
demostra empíricament, això vol dir que s’ha trobat una explicació (Heinemann, 2003:45).  
 
LLaa  mmeettooddoollooggiiaa  

El disseny d’investigació es defineix en base al procediment, “conjunt de mètodes que es 
segueixen en una investigació científica són la metodologia” (Hurtado de Barrera, 2007:39). En 
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el camp específic dels mètodes i tècniques d’investigació social freqüentment, la literatura parla, 
indistintament, de mètode o tècnica (els mitjans utilitzats per l’obtenció de dades i posterior 
anàlisi), tot i que alguns autors proposen la diferenciació entre ambdós termes. Així es pot 
observar que entre les diferents corrents conceptuals no existeix uniformitat a l’hora de 
diferenciar les diferents estratègies d’investigació en l’àmbit metodològic. 
 
Dels plantejaments realitzats per alguns autors es pot concloure que el procés metodològic està 
determinat per (Gutiérrez i Oña, 2005; Heinemann, 2003; Hernández et al., 1998; Hurtado de 
Barrera, 2007; Quiroz, 2003; Quivy i Campenhoudt, 2001; Ruiz, 1999; Thomas i Nelson, 2007):  
 
aa))  LL’’ eessttrraattèèggiiaa  mmeettooddoollòòggiiccaa. Quiroz la defineix com “la forma d’assolir els objectius en el 
menor temps, menor esforç i obtenint majors resultats. Amb aquesta, l’investigador amplia 
l’horitzó de la realitat que desitja analitzar, valorar, significar o potenciar” (Quiroz, 2003:63). 
L’estratègia determinarà el tipus d’informació i, per tant, el tipus d’investigació. Es diferencien 
tres tipus d’estratègies metodològiques: a) la quantitativa, principalment es serveix dels números 
i els mètodes estadístics, permet conèixer la dimensió numèrica dels fenòmens investigats, b) la 
qualitativa, principalment es serveix dels discursos, les percepcions, les vivències i experiències 
dels subjectes, busca conèixer la realitat i globalitat i c) la triangulació, consisteix en l’ús de dos 
o més mètodes de recollida de dades. 
 
bb))  EEll   mmèèttooddee. La pregunta de la investigació i el marc teòric plantejat determinen quin mètode o 
mètodes són els més adequats per abordar la realitat que es vol estudiar (Ibáñez, 1986). El 
mètode és el conjunt de procediments pràctics que relacionen l’objectiu amb els mitjans de la 
investigació que permetran revelar les característiques fonamentals i les relacions essencials de 
l’objecte d’estudi. Són accessibles a la contemplació sensorial. Els mètodes d’investigació 
empírica, representen un nivell en el procés d’investigació el contingut dels quals procedeix, 
fonamentalment, de l’experiència sotmesa a certa elaboració racional i expressat en un 
llenguatge determinat  (Hernández et al., 1998). 
 
cc))  LLaa  ttèèccnniiccaa  ddee  rreeccooppii llaacciióó  ddee  ddaaddeess. És el conjunt de procediments de mesura mitjançant els 
quals es possible obtenir dades o mesures exactes, quantitatives o qualitatives.  Responen a un 
protocol establert i científicament acceptat que garanteixen que les dades recopilades siguin 
vàlides, fiables i objectives; és a dir, tinguin utilitat i validesa científica. La diferència envers el 
mètode és que el mètode és el conjunt de passos i etapes que ha de complir una investigació, 
mentre que la tècnica és el conjunt d’instruments amb el que s’efectua el mètode. 
  
dd))  LL’’ iinnssttrruummeenntt  ddee  rreeccooll ll iiddaa  ddee  ddaaddeess. És, en principi, qualsevol recurs material que permeti 
extreure i recollir la informació que es desitja per la investigació. L’instrument sintetitza en ell 
mateix tota la tasca prèvia de la investigació. Resumeix l’aportació del marc teòric en seleccionar 
les dades que corresponen amb els indicadors i les variables alhora que sintetitza, a través de les 
tècniques de recopilació, el disseny escollit en la investigació. 
 
Els criteris generals que s’han de tenir en compte en la selecció del procés metodològic són: 1) el 
mitjà de comunicació entre l’investigador i l’objecte de la investigació, 2) la situació del procés 
de recollida de dades: formalitzada o pròpia, artificial o habitual, 3) el nivell d’estandardització 
de l’instrument, 4) el tipus d’instrument de mesura i 5) qui, en quin moment i de quina forma 
durant el procés d’investigació desenvolupa la selecció i interpretació de les dades recollides. 
 
La combinació d’aquests cinc criteris: el tipus de comunicació (1), el grau de formalització de la 
situació de mesura (2), el grau d’estandardització de l’instrument de recopilació (3), el tipus 
d’instrument de mesura (4) i el tipus de selecció i interpretació de la informació (5), tenen com a 
resultat un ampli ventall de possibilitats per la recopilació i interpretació de dades.  
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Cap procés és adequat i aplicable a totes les preguntes. Les dimensions, les variables i els 
indicadors tenen sempre uns avantatges i inconvenients amb  relació a cada pregunta. A l’hora de 
prendre la decisió per un o altre procés es necessari analitzar els avantatges i les desavantatges a 
favor o en contra de cada un dels procediments. També cal tenir molt en compte el tipus de dades 
que es requereixen en funció dels objectius concrets de la investigació que es desenvolupa 
(Heinemann, 2003:90-96).   
 
LLaa  pprreeppaarraacciióó,,  aannààll iissii   ii   iinntteerrpprreettaacciióó  ddee  ddaaddeess  

Per realitzar l’anàlisi de les dades obtingudes, de l’aplicació de l’instrument de recollida de dades 
durant el procés metodològic, cal ordenar la informació segons les categories previstes. Després 
del tractament i  l’anàlisi de les dades,  finalment, serà possible contestar la pregunta inicial i 
comprovar el compliment o no de les hipòtesis plantejades en la investigació (model 
d’investigació social). 
 
La codificació, és el pas previ a l’anàlisi de les dades. Consisteix en assignar a cada variable, o  
valor d’una variable, un codi. La codificació implica la reducció de les informacions obtingudes 
al codi corresponent i, al mateix temps, la classificació i l’assignació de les expressions i escales 
de medició. El tipus de codificació, estarà determinat per: a) el contingut de la resposta, b) la 
freqüència de resposta i c) el tipus de pregunta –oberta o tancada-. 
 
La interpretació de les dades és el pas següent. Consisteix en descriure o explicar els fets i ha de 
servir per respondre a la pregunta inicial de la investigació. 
 
LL’’ iinnffoorrmmee  ff iinnaall   

Consisteix en la presentació resumida del procés d’investigació. Inclou la presentació i 
argumentació de la pregunta inicial, les diferents etapes de recopilació i anàlisi de dades, la 
interpretació dels resultats i la resposta a la pregunta objecte d’estudi. 
 
Cal incorporar també els punts dèbils de les decisions preses durant la investigació. Els 
problemes ocasionats i les suposicions que s’han plantejat durant el procés. Les implicacions de 
les definicions, els problemes de correspondència entre indicadors i variables, la validesa de la 
medició, les possibilitats d’extrapolació i representativitat de les dades, els possibles errors de 
mostra i la interpretació de les dades. Cal incorporar els problemes sorgits, les propostes de futur 
i possibles discussions sobre el procés o sobre els resultats. 
 

77..22..  LL’’ OORRDDEENNAAMMEENN  JJUURRÍÍ DDII CC  DDEE  LLEESS  II NNSSTTAALL··LLAACCII OONNSS  EESSPPOORRTTII VVEESS  
DD’’ ÚÚSS  PPÚÚBBLLII CC  DDEE  CCAATTAALLUUNNYYAA  

77..22..11..  LLAA  PPRREEGGUUNNTTAA  
Cada pas de la investigació serveix per, al final, donar, o aproximar, una resposta científica a la 
pregunta plantejada a l’inici de l’estudi. La pregunta es converteix en el fil conductor que 
determina i condiciona  tots els passos en el procés d’investigació. Trobar resposta a la pregunta 
plantejada és el leitmotiv de tot estudi, i aquest no n’és una excepció. La pregunta que motiva  
aquest estudi és: 
 

EEss  ccoommpplleeiixx  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurr ííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall ··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa??    

 
Aquesta pregunta limita dos conceptes cabdals que determinen el context de la investigació: 1) 
l’objecte d’estudi, l’ordenament jurídic i 2) l’àmbit sobre el es vol investigar, les instal·lacions 
esportives d’ús públic de Catalunya.  
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Respondre aquesta pregunta, implica: a) conèixer l’ordenament jurídic aplicable a les 
instal·lacions esportives, b) investigar si l’ordenament jurídic aplicable a les instal·lacions 
esportives es compleix o no i c) en cas d’incompliment: 1) identificar quines normes no es 
compleixen i 2) identificar les possibles (algunes) causes que provoquen aquesta situació. 
 
Cal esmentar que la tercera qüestió és depenent de la segona. És a dir, si l’ordenament jurídic es 
compleix, la tercera pregunta no tindrà raó de ser. D’aquesta manera la tercera pregunta està 
condicionada al resultat de la segona, solament en el cas d’incompliment de l’ordenament jurídic 
té sentit preguntar-se quina norma i per què no es compleix. 
 
Abordar la pregunta objecte d’estudi des d’aquest punt de vista implica considerar dues 
preguntes amb característiques i implicacions metodològiques d’estudi diferents però alhora 
complementàries i dependents (la segona de la primera). Per tant es dissenya la investigació 
envers dos blocs i quatre fases.  
 
El primer bloc, inclou la primera i segona fase, tracta de determinar i conèixer tota la norma que 
afecta les instal·lacions esportives d’ús públic de Catalunya. L’objectiu és el de definir i 
recopilar l’ordenament jurídic aplicable a les instal·lacions esportives (primera fase) i 
estructurar-lo i ordenar-lo en relació amb les fases de concepció i programació, construcció i 
gestió (segona fase). Correspon al contingut del cinquè capítol. 
 
El segon bloc, inclou la tercera i quarta fase, tracta de conèixer si es compleix l’ordenament 
jurídic aplicable a les instal·lacions esportives d’ús públic de Catalunya (tercera i quarta fase) i, 
en cas d’incompliment, identificar les normes i les possibles (algunes) causes que poden explicar 
la manca de compliment (quarta fase). Correspon al contingut del sisè capítol. 
 
Afrontar la investigació des d’aquest punt de vista implica estructurar la investigació en dos 
blocs i quatre fases amb objectius, hipòtesis, dimensions, variables, indicadors i mètodes 
diferents, tot i que complementaris.  
  

77..22..22..  EELLSS  OOBBJJEECCTTII UUSS  
Els principals objectius d’aquesta investigació envers a: a) l’ordenament jurídic aplicable a les 
instal·lacions esportives d’ús públic de Catalunya, b) comprovació del (no) compliment de la 
norma i c) en cas d’incompliment, determinar-ne les normes i les possibles causes són els 
següents97: 
 
aa))  OOrrddeennaammeenntt  jjuurr ííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall ··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  CCaattaalluunnyyaa  

- Objectiu 1. Conèixer l’ordenament jurídic aplicable a les instal·lacions esportives d’ús públic 
de Catalunya. 
- Objectiu 2. Determinar l’ordenament jurídic aplicable a les instal·lacions esportives d’ús públic 
de Catalunya en relació amb el contingut de la norma i la font normativa. 
- Objectiu 3. Organitzar l’ordenament jurídic aplicable a les instal·lacions esportives d’ús públic 
de Catalunya en relació amb les fases de: concepció i programació, construcció i gestió. 
  
bb))  EEss  ccoommpplleeiixx  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurr ííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall ··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa??  

- Objectiu 4. Analitzar el (no) compliment de l’ordenament jurídic aplicable a les instal·lacions 
esportives d’ús públic de Catalunya. 
- Objectiu 5. Conèixer quines normes (no) es compleixen. 
 

                                                 
97 Esmentar que a) i b) són independents, mentre c) és dependent de b). 
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cc))  EEnn  ccaass  dd’’ iinnccoommppll iimmeenntt,,  ppeerr  qquuèè  nnoo  eess  ccoommpplleeiixx??  

- Objectiu 6. Identificar els (alguns) possibles motius. 
- Objectiu 7. Identificar possibles mesures de correcció.  
 
La diferenciació d’objectius amb relació a apartats tan clarament definits justifiquen i determinen 
que la investigació hagi d’estar constituïda per diferents fases. Dissenyem, doncs, la investigació 
diferenciant dos blocs i quatre fases: 
 
--  BBlloocc  II ,,  ffaassee  II   ii   II II ..  LL’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurr ííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall ··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa..    
Objectius 1, 2 i 3. 
  
--  BBlloocc  II II ,,  ffaassee  II II II   ii   IIVV..  ((NNoo))  ccoommppll iimmeenntt  ddee  llaa  nnoorrmmaa  ii   ddeetteerrmmiinnaarr  eellss  mmoottiiuuss  eenn  ccaass  
dd’’ iinnccoommppll iimmeenntt..  
Objectius 4, 5, 6 i 7. 
 

77..22..33..  LLEESS  HHII PPÒÒTTEESSII SS    
Les hipòtesis són presumpcions sobre una relació causal entre un fet i per almenys una dimensió. 
Per poder considerar una hipòtesis, una explicació científica ha de reunir els següents requisits: 
ser susceptible de comprovació científica, contenir informació i tenir un grau de generalitat i 
complexitat (Heinemann, 2003:48-55). 
 
La determinació i formulació d’hipòtesis es realitza atenent els següents factors: a) les 
experiències primàries o experiència pròpia de l’autor, b) la recerca bibliogàfica, c) la consulta 
d’experts i d) una última dosis de fantasia o intuïció científica. Les hipòtesis que es consideren 
en aquesta investigació són les següents: 
 

aa))  BBlloocc  II ,,  ffaassee  II   ii   II II ..  LL’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurr ííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall ··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  
ddee  CCaattaalluunnyyaa  

La hipòtesi que pot explicar aquesta pregunta es caracteritza per ser: a) determinista, sempre que 
es produeix la hipòtesi es produirà el fet, b) reversible, el fet exerceix influx sobre la hipòtesi i a 
la inversa, c) substituïble, com a mínim dues variables diferents poden, amb independència una 
de l’altre, explicar i validar la hipòtesi, d) directe, la relació entre el fet i la hipòtesi és directa i e) 
col·lectiva, es refereixen a relacions entre col·lectius.  
 
HHiippòòtteessii   BBlloocc  II ,,  ffaassee  II   ii   II II ..  EExxiisstteeiixx  oorrddeennaammeenntt  jjuurr ííddiicc  ssii ......  
 ... existeix alguna norma (pública o privada; supraestatal, estatal o autonòmica; 
 general o específica o tècnica) aplicable a les instal·lacions esportives d’ús públic de 
 Catalunya (1ª hipòtesi). 
  
bb))  BBlloocc  II II ,,  ffaassee  II II II   ii   II VV..  CCoommpprroovvaacciióó  ddeell   ((nnoo))  ccoommppll iimmeenntt  ddee  llaa  nnoorrmmaa  

Les hipòtesis que poden explicar aquesta pregunta es caracteritzen per ser: a) probabilístiques, 
una hipòtesi solament pot explicar una part del fet, la relació causa efecte únicament es produirà 
en certa probabilitat, b) irreversibles, les hipòtesis exerceixen influx sobre el fet, però el procés 
invers no es cert, c) substituïbles, almenys dues hipòtesis diferents poden, amb independència 
una de l’altra explicar el fet, d) directes, la relació entre hipòtesis i fet és directa i e) individuals, 
es refereixen a relacions o trets característics de normes concretes. 
 
HHiippòòtteessiiss  BBlloocc  II II ,,  ffaassee  II II II   ii   IIVV..  EEss  ccoommpplleeiixx  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurr ííddiicc  ssii ......  
 ... la norma de les fases temporals (concepció i programació, construcció i gestió) de les 
 instal·lacions esportives es respectada (2ª hipòtesi). 
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 ... la norma incorpora i estableix mesures de control (llicència i inspecció) pel seu 
 compliment (3ª hipòtesi). 
 ... la norma es compleix amb independència de les característiques de la instal·lació: a) 
 la naturalesa jurídica de l’entitat propietària i gestora, b) la grandària de la població i 
 la província on està ubicada i c) el tipus de pràctica i tipologia d’instal·lació (4ª 
 hipòtesi). 
 ... l’ordenament jurídic es conegut (estudis i experiència) per la direcció responsable de 
 les instal·lacions esportives (5ª hipòtesi). 
 ... la direcció responsable de les instal·lacions esportives fa complir (coneixement i 
 aplicació) l’ordenament jurídic (6ª hipòtesi). 
 

77..22..44..  EELL  PPLLAANNTTEEJJAAMMEENNTT  MMEETTOODDOOLLÒÒGGII CC  
Hernández et al. determina dos factors com els principals influents en el tipus d’investigació: a) 
el grau de coneixement que la revisió de la literatura revela del tema d’investigació i b) la 
manera d’enfocar l’estudi per part de l’investigador (Hernández et al., 2006). 
 
Les pautes metodològiques de la investigació es defineixen atenent les directrius de varis autors 
(Gutiérrez i Oña, 2005; Ruiz, 1999; Thomas i Nelson, 2007). Per analitzar els objectius i les 
hipòtesis de la investigació s’utilitza la investigació descriptiva i explicativa. Modalitat 
d’investigació no experimental que tracta de descriure sistemàticament fets i característiques 
d’una àrea d’interès de manera objectiva i comprovable (Colás i Buendía, 1992).  
 
Sabino defineix que la planificació de la investigació remet a un disseny coherent de treball per 
recavar i analitzar les dades que ens apropen al coneixement de la realitat d’estudi (Sabino, 
2002). Aquesta tesi es dissenya a partir de dos blocs i quatre fases: a) la primera, segona i tercera 
fase desenvolupen la investigació temàtica centrada en la investigació documental –observació 
científica- i b) la quarta fase, desenvolupa la investigació empírica basada en l’anàlisi estadístic –
enquesta online-. 
 
La investigació documental, basada en la recerca bibliogràfica, utilitza dades secundàries 
obtingudes d’estudis previs. El principal benefici que l’investigador obté és que pot incloure una 
amplia gamma de fenòmens, ja que no solament ha de basar-se en fets els quals té accés de 
manera directa, sinó que pot estendre’s per abraçar una experiència major. Per contra si les fonts 
han recollit o processat defectuosament el material primari, ja sigui per error, subjectivisme o 
mala intenció, tota la tasca investigadora es recolzarà sobre una falsa base, sobre una sèrie 
d’errors inicials que seran traslladats i amplificats (López Aranguren, 1994: 365-396).  
 
L’anàlisi estadístic, basat en l’enquesta online, utilitza dades primàries obtingudes directament 
de la realitat. El principal benefici que l’investigador obté és que a través d’aquest pot assegurar-
se de les veritables condicions en les quals s’han aconseguit les dades, fent possible la seva 
revisió o modificació en cas que sorgeixin dubtes respecte a la seva qualitat. Això garanteix un 
major nivell de confiança del conjunt d’informació obtinguda. Les limitacions es refereixen al 
seu abast, tenint en compte que hi ha moltes dades que no es poden prendre, ja sigui per 
restriccions espacials, temporals, de recursos... (Sabino, 2002).  
 
La investigació que es configura en aquest estudi comprèn: a) la descripció de l’ordenament 
jurídic (bloc I, fase I i II), mitjançant la investigació documental, b) el registre, anàlisi i 
interpretació del (no) compliment de la norma (bloc II, fase III i IV), mitjançant l’anàlisi 
estadístic i, si escau, c) els processos o fenòmens –motius- que provoquen l’incompliment de la 
norma- (bloc II, fase IV).  
 
La investigació també comparteix altres característiques pròpies d’altres metodologies 
d’investigació: aa))  iinntteerrpprreettaattiivvaa,, té en compte les accions de la direcció responsable de la gestió 
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de les instal·lacions esportives d’ús públic de Catalunya, bb))  hheerrmmeennèèuuttiiccaa,,  fa interpretacions de 
les interpretacions que realitza la direcció responsable de la gestió de les instal·lacions esportives 
d’ús públic de Catalunya i cc))  eexxpplloorraattòòrr iiaa,, pretén recollir i analitzar informació que serveixi per 
orientar futures accions. 
 
Tenint en compte les consideracions exposades en els apartats anteriors, pregunta inicial, 
objectius i hipòtesis, es recull a continuació el mètode d’investigació atenen al tipus i 
metodologia d’investigació: a) l’estratègia, b) el mètode i c) l’instrument de recollida de dades 
corresponents a cada bloc i cada fase (taula 7:1). 
 

TTiippuuss    iinnvveessttiiggaacciióó  
MMeettooddoollooggiiaa  

EEssttrraattèèggiiaa  MMèèttooddee  II nnssttrruummeenntt  

BBlloocc  II ..  LL’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess..  IInnvveessttiiggaacciióó  tteemmààttiiccaa 
Fase I Descriptiva Qualitativa Investigació documental Guia anàlisi 
Fase II Descriptiva Qualitativa Anàlisi contingut Guia anàlisi 

BBlloocc  II II ..    ((NNoo))  ccoommppll iimmeenntt  ddee  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc..  IInnvveessttiiggaacciióó  eemmppíírr iiccaa 

FFaassee  II II II   Descriptiva Qualitativa Anàlisi contingut Guia anàlisi 

FFaassee  IIVV  Explicativa Quantitativa Anàlisi estadístic Qüestionari 
 

Taula 7:1. L’ordenant jurídic de les instal·lacions esportives d’ús públic de Catalunya: investigació i metodologia 
Font: Elaboració pròpia 

 
Les fases II i III resten supeditades als resultats de les fases I i II. S’exposa un resum gràfic del 
disseny complert de la investigació (taula 7:2). 
 

  
BBlloocc  II   

OOrrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  
iinnssttaall··llaacciioonnss    

BBlloocc  II II   
  ((NNoo))  ccoommppll iimmeenntt  oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  

FASES FASE I FASE II FASE III FASE IV 

Objectius 
1. Conèixer norma 
2. Norma relació 
fonts 

1. Conèixer norma 
3. Norma relació 
fases temporals 

4. Analitzar norma 
5. Compleix norma 

5. Compleixnorma 
6. Identificar motius 
7. Identificar mesures 

Hipòtesis 1. Existeix norma   2. Fases temporals 3. Mesures control 
4. Norma es compleix 
5. Norma coneguda 
6. Direcció fa complir 

Tipus 
investigació 

Descriptiva Descriptiva Descriptiva Explicativa 

P
ro

cé
s 

m
et

od
ol

òg
ic 

Estratègia Qualitativa Qualitativa Qualitativa Quantitativa 

Mètode 
Investigació 
documental 

Anàlisi contingut Anàlisi contingut Anàlisi estadístic 

Tècnica Observació  Observació Observació Enquesta online 

Instrument Guia anàlisi Guia anàlisi Guia anàlisi Qüestionari 

Mostra    
Població aleatòria 
(instal· lacions) 

Tractament de 
dades 

Identificació Categorització Categorització 
Codificació 
Síntesis 

Anàlisi de 
resultats 

Anàlisi descriptiu  
Anàlisi descriptiu 
de l’ordenament 
vers fases temporals 

Anàlisi descriptiu de 
l’ordenament  envers 
mesures  control 

Anàlisi descriptiu, 
comparatiu, estadístic 
i multivariable 

Presentació de 
resultats 

Llistat ordenament  
en relació amb la 
font normativa (1) 

Llistat ordenament  
en relació  amb les 
fases temporals (2) 

Llistat ordenament 
en relació amb 
mesures control (3) 

Informe (no)  
compliment de la 
norma 

(1) Llistat de referència per la creació de l’instrument de la fase II. 
(2) Llistat de referència per la creació de l’instrument de la fase III. 
(3) Base de dades de referència per la creació de l’instrument de la fase IV. 

 
Taula 7:2.  Disseny de la investigació 

Font: Elaboració pròpia 



LL’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  CCaattaalluunnyyaa  
  

 
101 

 

 

La taula 7:2 il· lustra com l’ordenament jurídic determinat al bloc I és l’objecte d’anàlisi del bloc 
II. Per tant, totes les fases de la investigació resten lligades, mitjançant una relació de 
conseqüència, les unes a les altres: 
 
aa))  FFaassee  II :: recopila l’ordenament jurídic aplicable a les instal·lacions esportives d’ús públic de 
Catalunya. 
bb))  FFaassee  II II :: organitza la norma, identificada en la fase anterior, en relació amb les fases de 
concepció i programació, construcció i gestió de les instal·lacions esportives.  
cc))  FFaassee  II II II :: analitza l’estructura, de la fase II, en relació amb l’establiment, o no, de mesures de 
control pel compliment de la norma. 
dd))  FFaassee  IIVV:: analitza, de la fase III, el (no) compliment de les normes i, en cas d’incompliment, 
identifica les normes i les (algunes) possibles raons. 
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77..33..  BBLLOOCC  II ..  LL’’ OORRDDEENNAAMMEENNTT  JJUURRÍÍ DDII CC  AAPPLLII CCAABBLLEE  AA  LLEESS  
II NNSSTTAALL··LLAACCII OONNSS  EESSPPOORRTTII VVEESS  DD’’ ÚÚSS  PPÚÚBBLLII CC  DDEE  CCAATTAALLUUNNYYAA  

77..33..11..  OOBBJJEECCTTEE  TTEEÒÒRRII CC  
L’objecte teòric és el conjunt de dimensions, variables i indicadors utilitzats per l’anàlisi 
científic. Les dimensions, variables i indicadors serveixen, per una banda, per delimitar l’objecte 
teòric i, de l’altra, orientar la recollida i anàlisi de dades.  
 
Els indicadors són fets empíricament comprovables que guarden relació directe amb l’existència 
d’un fet no directament observable. Els indicadors són “advertències” de que en la realitat 
existeix una variable o algun dels seus valors; és a dir, estableixen una connexió entre una 
construcció conceptual o teòrica i la realitat (Heinemann, 2003:70). Quivy i Campenhoudt 
defineixen els indicadors com “manifestacions, objectivament destacables i mesurables, de les 
dimensions del concepte”, de manera que permeten aproximar-se a descriure la realitat i obtenir 
les dades necessàries per a la investigació (Quivy & Campenhoudt, 1997:120). 
 
Segons Heinemann en el procés de construcció d’indicadors cal tenir en compte: a) la 
correspondència sobre la variable, garantir que indiquen el que han d’indicar, b) definir el 
suficient i necessari nombre d’indicadors i c) determinar el millor procediment per la recollida de 
dades. La construcció dels indicadors no es dóna de forma complerta si no es fa amb l’elaboració 
del respectiu instrument de mesura, ja que ambdós es complementen i es donen de forma 
simultània (Heinemann, 2003:76).  
 
Seguint les indicacions dels autors anteriorment esmentats es confecciona l’objecte teòric amb 
les dimensions, variables i indicadors del bloc I (taula 7:3).  
 

DDiimmeennssiioonnss  VVaarr iiaabblleess  II nnddiiccaaddoorrss  

1. Norma 

1.1. Naturalesa de la font 
1.1.1. Àmbit públic 
1.1.2. Àmbit privat 

1.2. Competència de la font 
1.2.1. Àmbit supraestatal 
1.2.2. Àmbit estatal 
1.2.3. Àmbit autonòmic 

1.3. Contingut de la norma 
1.3.1. Caràcter general  
1.3.2. Caràcter específic o tècnic 

2. Instal· lació esportiva 2.1. Fases temporals 
2.1.1. La  concepció i programació 
2.1.2. La construcció 
2.1.3. La gestió  

 
Taula 7:3. Relació de dimensions, variables i indicadors. Bloc I, fase I i II 

Font: Elaboració pròpia 
 
Els indicadors del bloc I, fase I i II, són de tipus normatiu. Els indicadors normatius són “aquells 
que fan referència a dimensions o aspectes socials sobre els quals existeix un alt grau de 
consens, de manera que el sentit donat a la variació no presenta controvèrsia” (González,  
1986:219).  
 
De cada dimensió sorgeix una o vàries variables i aquestes queden definides, alhora, per varis 
indicadors. El conjunt de dimensions, variables i indicadors són el punt d’articulació entre el 
marc teòric, el treball de camp i la posterior anàlisi de dades. Les dimensions, les seves variables 
i els seus respectius indicadors sorgeixen d’un procés priori- deductiu. A partir dels indicadors es 
defineix el mètode i les dades que s’esperen obtenir  (taula 7:4). 
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II nnddiiccaaddoorrss  MMèèttooddee  DDaaddeess  qquuee  ss’’ eessppeerreenn  rreeccooll ll ii rr  
1.1.1. Àmbit públic 
1.1.2. Àmbit privat 

- Investigació documental 
(BLOC I, FASE I) 

- Llistat d’ordenament jurídic en 
relació amb la font normativa  
(BLOC I, FASE I) 

1.2.1. Àmbit supraestatal 
1.2.2. Àmbit estatal 
1.2.3. Àmbit autonòmic 
1.3.1. Caràcter general  
1.3.2. Caràcter específic o tècnic  
2.1.1. La concepció i programació 
2.1.2. La construcció 
2.1.3. La gestió 

- Anàlisi de contingut  
(BLOCI, FASE II) 

- Llistat ordenament jurídic en 
relació amb les fases temporals    
(BLOC I, FASE II) 

 
Taula 7:4. Relació entre els indicadors i el procediment de recollida de dades. Bloc I, fase I i II 

Font: Elaboració pròpia 
 

El mètode de mesura comú pels indicadors del l’1.1.1 al 1.3.2, serà la investigació documental 
(fase I); mentre que els indicadors, del 2.1.1 al 2.1.3 (fase II), serà l’anàlisi de contingut. 
L’anàlisi de contingut es realitzarà a partir del llistat de l’ordenament jurídic obtingut en la fase I, 
del que s’obtindrà un llistat que estructurarà l’ordenament jurídic en relació amb les fases 
temporals de les instal·lacions esportives d’ús públic de Catalunya. 
 

Els indicadors, de l’1.1.1 al 1.3.2 per la fase I i del 2.1.1 al 2.1.3 per la fase II, es consideren 
indicadors excloents; és a dir, es suficient que es compleixi un indicador, amb independència del 
compliment o no de la resta, per validar la dimensió.  
 

77..33..22..  PPRROOCCÉÉSS  MMEETTOODDOOLLÒÒGGII CC  
El procés metodològic definit pel bloc I es caracteritza per ser descriptiu en la fase I i II. 
L’estratègia, mètode, tècnica i instrument seleccionats, per ambdues fases, són: l’estratègia 
qualitativa utilitzant com a instrument una guia d’anàlisi. L’aplicació d’aquest procés permetrà: 
a) per la primera fase determinar l’ordenament jurídic i b) per la segona fase estructurar 
l’ordenament jurídic de la primera fase en funció de les fases de concepció i programació, 
construcció i gestió d’una instal·lació esportiva. 
 

77..33..22..11..  EEll   mmèèttooddee  dd’’ iinnvveessttiiggaacciióó  

El mètode utilitzat serà: a) per la fase I  la investigació documental i b) per la fase II l’anàlisi de 
contingut.  
 

77..33..22..11..11  LLaa  iinnvveessttiiggaacciióó  ddooccuummeennttaall   

És el procediment científic, procés sistemàtic d’indagació, recol·lecció, organització, anàlisi i 
interpretació d’informació o dades referents a un tema determinat. Quan el model d’investigació 
es basa en la utilització de dades secundàries, aquelles que han estat obtingudes per altres 
persones -han arribat elaborades i processades d’acord amb les finalitats de qui inicialment les 
han registrar-, estem realitzant una investigació documental (Alfonso, 1994). 
 

La investigació documental és un procés de construcció de coneixements, sistemàtic i objectiu 
producte de la lectura, anàlisi i síntesis de la informació produïda per altres persones per donar 
origen a una nova informació. Per tant, és una tècnica que permet obtenir documents nous en els 
que es possible descriure, explicar, analitzar, comparar, criticar entre altres activitats 
intel·lectuals, un tema o assumpte mitjançant l’anàlisi de fonts d’informació (Baena, 1997; 
Garza, 1988; Franklin, 1997).  
 

La investigació documental no és un culte al plagi, la monografia no és una còpia textual, una 
juxtaposició de paràgrafs. Tot i que han estat altres els autors que han produït inicialment la 
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informació, l’investigador documental ha de buscar informació, descobrir la naturalesa del 
problema, establir connexions, analitzar, sintetitzar i interpretar, per apropiar-se de la informació 
i convertir-la en coneixement (Bravo, 1997). 
 
Del procés d’investigació documental es poden obtenir diferents documents: compilacions, 
assajos, crítiques valoratives, estudis comparatius, memòries, monografies...  
 
En aquesta tesi els documents que originen la investigació són les normes a partir de les quals, 
mitjançant la lectura, anàlisi i síntesis de les mateixes, es determinarà l’ordenament jurídic. El 
resultat serà l’obtenció d’una compilació. Una compilació és un estudi que integra i relaciona 
materials dispersos elaborats per diferents autors, sobre una temàtica determinada comú, obtenint 
com a producte una investigació general del tema en qüestió (Tenorio, 1992) 
 

77..33..22..11..22  LL’’ aannààll iissii   ddee  ccoonnttiinngguutt  

Tècnica utilitzada per la captació sistemàtica i interpretació del contingut de texts. L’objectiu de 
l’anàlisi de contingut és la valoració de texts produïts en el marc i amb l’objectiu del 
corresponent projecte d’investigació. En aquesta investigació les normes d’àmbits públic o 
privat, supraestatals, estatals, autonòmiques o locals, de caràcter general o sectorial que regulin 
la concepció i programació, la construcció i la gestió de les instal·lacions esportives en funció 
del tipus de pràctica i característiques d’aquestes (Báez & de Tudela, 2007:256).  
 
L’anàlisi de contingut és un procediment d’interpretació. Els avantatges d’aquest anàlisi són: a)  
és un procediment de mesura no reactiu, no influeix sobre el comportament de l’objecte sobre el 
que es recopilen les dades, b) té un alt grau de fiabilitat en la mesura, tenint en compte que es pot 
repetir l’anàlisi tantes vegades com es vulgui, c) es realitza l’anàlisi sobre un material no 
estructurat, és a dir s’analitza el text tal i com l’ha confeccionat l’autor i no tal i com el vol 
l’investigador, d) es pot disposar constantment del material, no hi ha una dependència temporal o 
espaial en el fet i e) té un alt grau d’accessibilitat. Pel contrari l’anàlisi de contingut presenta una 
sèrie d’inconvenients que cal tenir en compte per tal de minimitzar l’efecte sobre els resultats: a) 
la fidelitat de la teoria, es pretén arribar des dels documents a les estructures reals, sense 
excepcions ni especificacions i b) la dependència del context, el contingut del text s’elabora en 
un marc institucional específic i dintre unes situacions concretes que influeixen en el contingut 
(Heinemann, 2007:147) 
 
Per desenvolupar l’anàlisi de contingut cal definir l’univers, la mostra i la selecció dels objectes 
d’estudi rellevants. La determinació de l’univers d’aquest estudi són totes les normes d’àmbit 
públic i privat, supraestatals, estatals, autonòmiques i municipals identificades en el procés de 
recerca. L’objecte d’estudi són tots els continguts que regulin, condicionin o afectin les 
instal·lacions esportives d’ús públic de Catalunya, atenent el caràcter general o sectorial, en 
relació amb les fases de concepció i programació, construcció i gestió de les pròpies 
instal·lacions. 
 
En el procés d’interpretació de texts es té en compte la determinació de la unitat d’anàlisi: a) 
unitats físiques, nom de la norma, b) unitats de contingut, nombre de l’article que afecta les 
instal·lacions esportives (tots o determinats articles) i c) unitats analítiques, si la norma depèn 
d’algun precepte previ o estan condicionades a altres factors (realitzar una determinada acció o 
complir una determinada condició).  
 

77..33..22..22..  LLaa  ttèèccnniiccaa  mmeettooddoollòòggiiccaa::  ll ’’ oobbsseerrvvaacciióó  cciieennttííff iiccaa  

És la captació, mitjançant la percepció visual, prèviament planejada i el registre controlat de 
dades amb una determinada finalitat investigadora. Heinemann apunta que el terme observació 
no es refereix a les formes de percepció, sinó la captació sistemàtica, controlada i estructurada 
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dels aspectes d’un fet que són rellevants pel tema d’estudi o per les suposicions teòriques en les 
quals es basa. Sistemàtica i controlada vol dir que l’observador dirigeix la seva atenció 
conscientment cap a certs aspectes del succés i registra aquells que són rellevants per al tema 
d’estudi o per la determinació de les variables corresponents. Estructurat significa que el que es 
percep s’ordena, distribueix i documenta segons les indicacions corresponents (Heinemann, 
2003:138-142). 
 
Hi ha diferents tipus d’observacions segons el grau d’estandardització del protocol, la posició de 
l’observador i el grau en que l’observador s’involucra en l’acció. En aquest estudi s’ha optat per 
una observació estandarditzada. L’observació estandarditzada facilita a l‘observador un protocol 
d’observació amb la informació sobre les variables que cal identificar. En la construcció del 
protocol es decideix quines són les informacions que s’han de seleccionar durant el procés 
d’observació.  
 
Les variables a identificar corresponen amb els indicadors; és a dir, l’observació estandarditzada 
de la norma consistirà en identificar la norma en relació amb la naturalesa de la font, la 
competència de la font i el contingut. L’observació estandarditzada s’aplica en aquelles 
situacions en que s’ha d’observar un fet relativament tancat i homogeni. Des d’un principi es 
necessari disposar de suficient coneixement respecte al tema que s’estudia i unes hipòtesis 
basades en una teoria per poder elaborar un esquema d’observació. És adequat quan es precís 
quantificar els resultats i treballar en àmbits d’investigació amplis.  
 
Els avantatges de l’observació científica són: a) la captació de la informació s’estableix  
prèviament evitant qualsevol ingerència subjectiva o selectiva per part de l’observador o 
qualsevol altra informació que no sigui rellevant, b) permet la comparació entre els fets 
observables i c) permet repetir l’observació i, per tant, comparar els resultats entre una i altra. 
Però també presenta alguns inconvenients que cal considerar per tal de minimitzar l’impacte en 
la investigació: a) per formular els indicadors de l’observació cal disposar d’un ampli 
coneixement sobre el què s’ha d’observar  i poder realitzar suposicions teòriques exactes sobre el 
més rellevant i b) disposa d’escàs grau de flexibilitat davant imprevistos. 
 
La realització de l’observació científica consisteix en: a) elaborar un protocol d’observació 
estandarditzat; per això cal determinar: què s’ha d’observar, com classificar el fet observable i 
com codificar la classificació i b) seleccionar la situació d’observació i les unitats d’observació. 
En el cas particular d’aquest estudi, la situació d’observació és irrellevant; però si és important 
les unitats d’observació.  
 

77..33..22..33..  LL’’ iinnssttrruummeenntt  mmeettooddoollòòggiicc::   llaa  gguuiiaa  dd’’ aannààll iissii   

La guia d’anàlisi és l’instrument de recollida de la informació que permet ordenar i classificar les 
dades consultades, destacant les dades requerides en la investigació. Consisteix en un registre 
descriptiu, ja que es donen pautes o determinen què s’ha d’observar. 
 
La guia d’anàlisi pot ser oberta o tancada. L’oberta permet identificar fets no descrits, 
desconeguts o prèviament determinats. La tancada permet identificar fets que prèviament són 
coneguts; és a dir, permet determinar els processos amb una total intencionalitat des de l’inici 
fins al final. 
 
La guia es caracteritza per: a) permetre la recol·lecció lògica, ordenada, equilibrada i autònoma 
de les dades, b) facilitar la modificació de l’organització i classificació de les idees que 
estructuren el treball, c) possibilita l’enriquiment o disminució de les dades amb sols agregar o 
retirar fitxes, d) facilita acarar les dades amb les fonts de les quals procedeixen, e) permet la 
comparació i generalització de les dades recollides i f) serveix de base per la redacció de 
l’informe.  
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77..44..  BBLLOOCC  II II ..  ((NNOO))  CCOOMMPPLLII MMEENNTT  DDEE  LL’’ OORRDDEENNAAMMEENNTT  JJUURRÍÍ DDII CC  
AAPPLLII CCAABBLLEE  AA  LLEESS  II NNSSTTAALL··LLAACCII OONNSS  EESSPPOORRTTII VVEESS  DD’’ ÚÚSS  PPÚÚBBLLII CC  
DDEE  CCAATTAALLUUNNYYAA  

77..44..11..  OOBBJJEECCTTEE  TTEEÒÒRRII CC  
La taula 7:5 exposa i relaciona les dimensions, variables i indicadors que sorgeixen del model 
teòric plantejat aplicat al bloc II, fase III i IV. 
 

DDiimmeennssiioonnss  VVaarr iiaabblleess  II nnddiiccaaddoorrss  

1.  Norma 

1.1. Naturalesa de la font 
1.1.1. Àmbit públic 
1.1.2. Àmbit privat 

1.2. Competència de la font 
1.2.1. Àmbit supraestatal 
1.2.2. Àmbit estatal 
1.2.3. Àmbit autonòmic 

1.3. Contingut de la norma 
1.3.1. Caràcter general  
1.3.2. Caràcter específic o tècnic 

1.4. Mesures de control 
1.4.1. Llicència 
1.4.2. Inspecció 

2. Instal· lació esportiva 

2.1. Fases temporals 
2.1.1. La concepció i programació 
2.1.2. La construcció 
2.1.3. La gestió  

2.2. Naturalesa jurídica de l’entitat 
propietària 

2.2.1. Administració pública 
2.2.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
2.2.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

2.3. Grandària població on està 
ubicada 

2.3.1. Menor de 500 habitants 
2.3.2. Entre 501 i 2000 habitants 
2.3.3. Entre 2001 i 10000 habitants 
2.3.4. Entre 10001 i 50000 habitants 
2.3.5. Superior a 50000 habitants 

2.4. Província on està ubicada 

2.4.1. Barcelona 
2.4.2. Girona 
2.4.3. Lleida 
2.4.4. Tarragona 

2.5. Tipus de pràctica 
2.5.1. Pràctica lliure 
2.5.2. Pràctica organitzada 

2.6. Tipus instal· lació esportiva 

2.6.1. Sales esportives 
2.6.2. Poliesportius 
2.6.3. Pistes de tennis 
2.6.4. Pavellons 
2.6.5. Piscines climatitzades 
2.6.6. Pistes d’atletisme 

3.  Gestió 

3.1. Naturalesa jurídica entitat 
gestora 

3.1.1. Entitat pública 
3.1.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
3.1.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

3.2. Estudis director/a 

3.2.1. Estudis primaris 
3.2.2. Estudis secundaris 
3.2.3. Estudis universitaris 
3.2.4. Estudis de postgrau 

3.3. Experiència director/a 
3.3.1. Menys d’1 any 
3.3.2. D’1 a 3 anys 
3.3.3.  Més de 3 anys 

3.4. Coneixement director/a 
3.4.1. Grau (no) coneixement de la norma 
3.4.2. Motius (no) coneixent de la norma 

3.5. Aplicació director/a 
3.5.1. Grau (no) aplicació de la norma 
3.5.2. Motius (no) aplicació de la norma 

 
Taula 7:5. Relació de dimensions, variables i indicadors. Bloc II, fase III i IV 

Font: Elaboració pròpia 
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La taula 7:6, recull la relació entre els indicadors, el mètode i les dades que s’esperen recollir. 
Recull també la fase I i II, en tant que indicadors de les fases III i IV han estat prèviament 
utilitzat per les fases I i II. 
 

II nnddiiccaaddoorrss  MMèèttooddee  DDaaddeess  qquuee  ss’’ eessppeerreenn  rreeccooll ll ii rr  
1.1.1. Àmbit públic 
1.1.2. Àmbit privat 

- Investigació 
documental 
(BLOC I, FASE I) 

- Llistat ordenament jurídic en relació 
amb la font normativa            
                              (BLOC I, FASE I) 

1.2.1. Àmbit supraestatal 
1.2.2. Àmbit estatal 
1.2.3. Àmbit autonòmic 
1.3.1. Caràcter general  
1.3.2. Caràcter específic o tècnic 
2.1.1. La concepció i programació 
2.1.2. La construcció 
2.1.3. La gestió 

- Anàlisi de contingut  
(BLOC I, FASE II)  

- Llistat ordenament jurídic  en relació 
amb les fases temporals 
                                (BLOC I, FASE II) 

1.4.1. Llicència 
1.4.2. Inspecció  

- Anàlisi de contingut 
(BLOC II, FASE III) 

- Llistat ordenament jurídic en relació 
amb els mesures de control                                     
               (BLOC II, FASE III) 

2.2.1. Administració pública 
2.2.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
2.2.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
- Anàlisi estadístic 
(BLOC II, FASE IV) 

- Informe del (no)  compliment de 
l’ordenament jurídic en funció del tipus 
i característiques de les instal· lacions 
esportives. 
 
- Identificar possibles causes que 
provoquen aquesta situació. 
            (BLOC II, FASE IV) 

2.3.1. Menor de 500 habitants 
2.3.2. Entre 501 i 2000 habitants 
2.3.3. Entre 2001 i 10000 habitants 
2.3.4. Entre 10001 i 50000 habitants 
2.3.5. Superior a 50000 habitants 
2.4.1. Barcelona 
2.4.2. Girona 
2.4.3. Lleida 
2.4.4. Tarragona 
2.5.1. Pràctica lliure 
2.5.2. Pràctica organitzada 
2.6.1. Sales esportives 
2.6.2. Poliesportius 
2.6.3. Pistes de tennis 
2.6.4. Pavellons 
2.6.5. Piscines climatitzades 
2.6.6. Pistes d’atletisme 
3.1.1. Entitat pública 
3.1.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
3.1.3. Entitat privada amb ànim de lucre 
3.2.1. Estudis primaris 
3.2.2. Estudis secundaris 
3.2.3. Estudis universitaris 
3.2.4. Estudis de postgrau 
3.3.1. Menys d’1 any 
3.3.2. D’1 a 3 anys 
3.3.3.  Més de 3 anys  
3.4.1. Grau (no) coneixement de la norma 
3.4.2. Motius (no) coneixent de la norma 
3.5.1. Grau (no) aplicació de la norma 
3.5.2. Motius (no) aplicació de la norma 

 
Taula 7:6. Relació entre els indicadors i el procediment de recollida de dades. Bloc II, fase III i IV 

Font: Elaboració pròpia 
 
Seguint les observacions fetes per Heinemann i González es poden classificar els indicadors de 
les fases III i IV en tres tipus: 1) normatius (fase III), són “aquells que fan referència a 
dimensions o aspectes socials sobre els quals existeix un alt grau de consens, de manera que el 
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sentit donat a la variació no presenta controvèrsia”, b) objectius (fase IV), són “aquells que 
utilitzen dades físiques dels individus o col·lectius, dades que es consideren objectives, no 
sotmeses a interpretació subjectiva sinó simplement comptables” i c) subjectius (fase IV), són 
“aquells que utilitzen interpretacions subjectives de les dades o de la realitat que mesuren” 
(Heinemann, 2003:76 i González, 1986: 219). Qualsevol realitat social que es vulgui observar té 
una part subjectiva i, d’acord amb Berger i Luckmann, qualsevol comprensió teòrica adequada 
d’aquesta realitat ha d’abordar l’aspecte subjectiu (Berger i Luckmann, 1986). 
 
El bloc I, fase I, analitza els indicadors de l’1.1.1 a l’1.3.2 mitjançant la investigació documental,  
obtenint l’ordenament jurídic aplicable a les instal·lacions esportives d’ús públic de Catalunya. 
El bloc I, fase II, analitza el llistat de l’ordenament jurídic a partir dels indicadors 2.1.1 al 2.1.3 
mitjançant l’anàlisi de contingut, estructurant l’ordenament jurídic en relació amb les fases de 
concepció i programació, construcció i gestió. 
 
El bloc II, fase III, analitza l’estructura de l’ordenament jurídic, obtingut a la fase II, a partir dels 
indicadors 1.4.1 i 1.4.2 mitjançant l’anàlisi de contingut en relació amb les mesures de control. 
Finalment el bloc II, fase IV,  analitza, el llistat de la fase III, a partir dels indicadors 2.2.1 al 
3.5.2 mitjançant l’anàlisi estadístic d’aquelles normes que no disposen de mètodes de control. El 
resultat d’aquesta quarta fase és un informe que demostra el (no) compliment de l’ordenament 
jurídic aplicable a les instal·lacions esportives d’ús públic de Catalunya alhora que permet, 
també, identificar les (algunes) possibles causes que provoquen el resultat obtingut. 
 
Els indicadors de l’1.1.1 al 2.1.3 es consideren indicadors no excloents; és a dir, caldrà del 
compliment obligatori de tots els indicadors, per poder validar la dimensió, i poder afirmar que 
les instal·lacions esportives compleixen l’ordenament jurídic. Els indicadors 2.2.1 al 3.5.2 
permetran entendre el perquè es (no) compleix l’ordenament jurídic.  
 
El conjunt de dimensions, variables i indicadors són el punt d’articulació entre el marc teòric, el 
treball de camp i la posterior anàlisi de dades. Les dimensions, les seves variables i els seus 
respectius indicadors sorgeixen d’un procés deductiu- inductiu.  
 

77..44..22..  PPRROOCCÉÉSS  MMEETTOODDOOLLÒÒGGII CC  
El procés metodològic definit pel bloc II es caracteritza per ser descriptiu en la fase III i 
explicatiu en la fase IV. L’estratègia, mètode, tècnica i instrument seleccionats són:  
 
a) per la fase III, mitjançant l’observació i utilitzant com a instrument una guia d’anàlisi es 
realitzarà l’anàlisi de contingut de la norma definint una estratègia qualitativa 
b) per la fase IV, mitjançant l’enquesta online i utilitzant com instrument el qüestionari es 
realitzarà l’anàlisi estadístic definint una estratègia quantitativa.  
 

77..44..22..11..  EEll   mmèèttooddee  dd’’ iinnvveessttiiggaacciióó  

El mètode utilitzat és: a) per la fase III l’anàlisi de continguts i b) per la fase IV l’anàlisi 
estadístic.  
 

77..44..22..11..11  LL’’ aannààll iissii   ddee  ccoonnttiinngguutt  

Sent el mateix contingut que s’ha explicat en l’apartat 7.3.2.1.2. L’anàlisi de contingut, del 
present document, remetem al lector aquest punt si desitja recuperar aquesta informació. 
 
 
 



LL’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  CCaattaalluunnyyaa  
  

 
109 

 

77..44..22..11..22  LL’’ aannààll iissii   eessttaaddííssttiicc  

És el tipus d’anàlisi que permet descriure aspectes o característiques d’una realitat, local o 
global, que no són típiques d’un sol element de la població  sinó que ho són de la població 
mateixa. És a dir, permet descriure la globalitat mitjançant la regularitat de freqüències o 
repeticions de l’aparició d’una característica en particular. 
 
L’estadística és una ciència que estudia la recol·lecció, anàlisi i interpretació de dades a partir de 
l’ocurrència aleatòria o condicional d’aquestes. L’anàlisi estadístic és el vehicle que permet 
desenvolupar el procés estadístic relacionat amb la investigació científica. Es diferencien tres 
tipus d’anàlisi segons el nombre de variables que s’analitzen conjuntament: univariable, 
bivariable i multivariable. En la fase IV s’aplica un anàlisi multivariable. 
 
Per poder realitzar l’anàlisi estadístic cal disposar prèviament de dades per ser analitzades. 
Aquestes s’obtenen de l’instrument metodològic, la configuració del qual restarà condicionada a 
la tècnica metodològica. El procés metodològic de la investigació de la fase IV, la tècnica 
metodològica serà l’enquesta per correu electrònic o enquesta online i l’instrument metodològic 
el qüestionari. 
  

77..44..22..22..  LLaa  ttèèccnniiccaa  mmeettooddoollòòggiiccaa::  ll ’’ eennqquueessttaa  oonnll iinnee    

77..44..22..22..11  II nntteerrnneett::   iinnssttrruummeenntt  dd’’ iinnvveessttiiggaacciióó  ii   ccaammpp  dd’’ eessttuuddii   

El procés per el qual internet s’ha convertit en un objecte d’estudi legítim per la investigació 
social ha estat lent (Mayans, 2002 i Ardévol, 2004). Els primers estudis van prendre com a punt 
de partida la idea de que internet podia ser conceptualitzada com una cultura (Reid, 1991 i 
Baym, 1998), el que desenvolupà una extensa literatura centrada en l’estudi de comunitats 
virtuals interessada, principalment, per les dinàmiques d’aquests col·lectius (Markham, 1998). 
Una aproximació que a continuació va donar lloc a una altra que concebia internet com un 
artefacte cultural (Hine, 2000 i Miller & Slater, 2000), a la que seguiria l’interès pels 
investigadors per l’anàlisi de la imbricació d’internet en la vida quotidiana dels individus i 
institucions (Silver, 2004; Wellman, 2004 i Herring, 2004).  
 
Des de mitjans de la dècada dels noranta l’estudi d’internet ha comportat el desenvolupament de 
tot un repertori de mètodes d’investigació basats en l’aplicació de les tècniques convencionals a 
través de les tecnologies d’internet (entrevista, qüestionaris, grups de discussió...) El correu 
electrònic, el xat o la missatgeria instantània s’han utilitzat per la realització d’entrevistes (Mann 
& Steward, 2000 i Bampton, 2002). L’aplicació de qüestionaris a través d’internet ha estat una 
altra tècnica expressament aplicada i els fòrums i tecnologies similars han estat utilitzades per 
establir grups de discussió sobre les temàtiques més diverses (Hewson, et al.,2002). 
 
A més de les tècniques, inspirades en les metodologies convencionals, s’han desenvolupat altres 
tècniques basades en explotar principalment la dimensió connectiva i reticular d’internet, 
principalment a través de l’anàlisi d’enllaços. Com a conseqüència dels treballs empírics i de la 
reflexió metodològica associada a aquests, el repertori de mètodes i tècniques ha madurat i ha 
comportat que, progressivament, un major nombre d’investigadors facin ús dels mètodes i 
tècniques l’objecte d’estudi dels quals res tingui a veure amb internet. En aquests treballs, 
internet ja no és l’objecte d’estudi, sinó una eina d’investigació. Autors com Christine Hine 
interpreten els desafiaments metodològics que planteja  l’aplicació de les tècniques 
convencionals a internet com una oportunitat per a repensar alguns fonaments metodològics dels 
mètodes qualitatius en general i reformular algunes pràctiques de producció de coneixement 
(Hine, 2005). 
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Alguns autors s’han enfrontat a qüestions relacionades amb la delimitació del camp (Ito, 1999 i 
Burell, 2008), el valor de l’experiència del científic i els mètodes que aquest pot articular (Hine, 
2000), les relacions entre els mètodes d’experiència online i offline (Slater, 2002) i l’articulació 
de les responsabilitats ètiques de l’investigador (Allen, 1996 i Bakardjieva & Feenberg, 2001). 
Les referències creuades entre l’àmbit de la metodologia tradicional i la metodologia per internet 
són mínimes (Pink, 2006 i Pauwels, 2008), tot i que les reflexions metodològiques des d’un i 
altre àmbit plantegen les mateixes problemàtiques.  
 
II nntteerrnneett::   dd’’ oobbjjeeccttee  dd’’ eessttuuddii   aa  iinnssttrruummeenntt  dd’’ iinnvveessttiiggaacciióó  

Annette Markham es refereix a internet diferenciant dues agrupacions d’investigadors 
(Markham, 2003, 2004): 1) aquells que conceben internet com un camp d’estudi (Holge-
Hazelton, 2002) i 2) els que plantegen internet com un instrument d’investigació (Illinworth, 
2001). 
 
Pels primers, internet és un espai on es troben documentats una gran quantitat i diversitat de 
fenòmens socials. L’aproximació d’aquests científics consisteix en obtenir el material empíric 
per les seves investigacions a partir de documents que ja han estat publicats. Pels segons, els 
científics produeixen dades empíriques fent ús de diferents tecnologies d’internet i aplicant, a 
través d’aquestes, tècniques com: l’entrevista, els grups de discussió, o qüestionaris. 
 
En ambdós casos internet és instrumentalitzat en la producció empírica de dades. Ni internet ni 
els fenòmens específics (comunitats virtuals, pràctiques dirigides...) són l’objecte d’estudi 
d’aquests treballs. No es tracta d’analitzar la comunicació per xat, o la cultura de les llistes de 
correu electrònic; sinó utilitzar una o altra tecnologia per obtenir o produir dades, ja sigui 
desenvolupant una entrevista a través d’un xat o realitzant un grup de discussió a través d’un 
llistat de correus electrònics.  
 
Internet ha passat, en aquest cas, de ser l’objecte d’estudi dels investigadors a convertir-se en el 
seu mètode (o instrument) d’investigació (Ardévol & Estalella, 2008 i Díaz de Rada, 2009). 
Internet es converteix, d’aquesta manera, en una altra tecnologia digital incorporada pels 
científics a les seves pràctiques de producció de coneixement. 
 
II nntteerrnneett  ccoomm  oobbjjeeccttee  dd’’ eessttuuddii   

La constitució d’internet com un espai social d’interacció on es documenten gran varietat de 
fenòmens és el punt de partida d’alguns antropòlegs. Aquests van començar a utilitzar-lo per 
recollir dades relacionades amb els seus objectes d’estudi o per dissenyar investigacions el 
material empíric del qual procedeix principalment (si no exclusivament) d’internet. 
 
Des d’aquesta perspectiva, es tracta d’obtenir el material empíric a partir de documents, vídeos, 
comentaris de fòrums, articles de blogs, fotografies... que circulen a través de la xarxa relacionats 
amb l’objecte d’estudi. Per comprendre les possibilitats que es generen amb aquesta aproximació 
es necessari reconèixer la progressiva imbricació d’internet en la vida quotidiana de les persones, 
i la proliferació de, cada cop més, pràctiques vinculades amb múltiples tecnologies. Moltes 
d’aquestes pràctiques i interaccions produeixen registres (fotografies, textos, vídeos, enllaços...) 
que queden documentats en internet i són fàcilment accessibles. 
 
Si fa pocs anys el plantejament més estès dels investigadors d’internet es formulava a través de 
la idea d’estudiar internet en la societat, alguns autors han realitzat un gir que es resumeix amb 
la idea d’estudiar la societat en internet98. El punt de partida és, justament, la progressiva 
imbricació d’internet en la vida quotidiana de les persones. La idea de que internet ja no 

                                                 
98 El que, sens dubte, necessita d’una sòlida argumentació metodològica i un detallat treball empíric. 



LL’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  CCaattaalluunnyyaa  
  

 
111 

 

constitueix per defecte un món apart sinó un fenomen de la cultura, el que permet analitzar 
qüestions socials específiques a través de l’extens registre documental d’internet (Estalella & 
Ardévol, 2010). 
 

II nntteerrnneett  ii   llaa  ccoonnssttrruucccciióó  dd’’ oobbjjeecctteess  dd’’ eessttuuddii   

La incorporació d’internet al treball de camp habilita les condicions i possibilita construir 
objectes d’estudi que resultarien pràcticament inaccessibles sense l’ús d’aquesta tecnologia. En 
algunes situacions l’ús de les tecnologies d’internet habilita el desenvolupament d’estratègies 
amb les que accedir a col·lectius extremadament elusius o especialment sensibles. Ja sigui en el 
cas de malalts (Orgad, 2005), pacients (Illingworht, 2001), col·lectius que participen de 
pràctiques il· legals (Sanders, 2005) o socialment marginats (Pinchardo, 2008). La utilització 
d’internet permet un apropament a col·lectius que d’altra manera seria molt difícil accedir com, 
entre altres, individus dispersos geogràficament (Guber, 2004). 
 
En altres ocasions, l’accés a determinats col·lectius o l’estudi de determinades pràctiques s’han 
assolit gràcies a la possibilitat de modular algunes propietats de la interacció social entre la 
persona investigadora i la persona o grup investigat. Per exemple, gràcies al manteniment de 
l’anonimat (de la persona investigadora, de la persona o grup investigat o d’ambdós) (Illingwort, 
Ruiz i Pichardo, 2008). 
 
Internet proporciona la possibilitat d’accedir a persones o grups i a fenòmens socials elusius. 
Però les pràctiques que incorporen internet en la producció de dades empíriques requereixen 
d’una reflexió sobre el tipus de dades obtingudes, el context i les pràctiques a través de les quals 
es produeixen i donen sentit als objectes d’estudi (Estalella & Ardévol, 2010). 
 
EEllss  mmèèttooddeess  oonnll iinnee  dd’’ iinnvveessttiiggaacciióó  

Paral·lelament i en gran part com a resultat del procés de reflexió i desenvolupament 
metodològic, la tecnologia d’internet s’ha anat constituint en instrument d’investigació. 
Instrument utilitzat per investigadors socials, i d’altres àmbits, com a mètode pels seus treballs 
empírics, els objectes d’estudi dels quals ja no estan relacionats o vinculats amb internet. La 
xarxa s’ha convertit, per aquestes aproximacions metodològiques, en l’instrument d’investigació. 
 
Si l’ús de les tecnologies visuals va crear tot un repertori de tècniques i mètodes visuals, la 
conversió d’internet en un mitjà d’investigació ha comportat la constitució del que s’ha 
anomenat mètodes online d’investigació99. Un concepte que s’engloben les adaptacions i 
reformulacions de tècniques i mètodes convencionals, així com altres propostes singulars i 
innovadores, principalment fonamentades en l’anàlisi d’enllaços o l’anàlisi d’esferes web (web 
sphere analysis) (Schneider & Foot, 2005 i Foot et al., 2003) o la investigació de xarxes 
d’enllaços (web hyperlink research) (Woo & Thelwall, 2005 i Woo, 2003) 
 
Quan es realitza una entrevista o un grup de discussió per internet, tres dimensions són 
immediatament reformulades en la producció de dades empíriques: l’espai, el temps i la 
modalitat comunicativa (Markham, 2004). Per exemple, utilitzant internet, la dispersió 
geogràfica dels subjectes investigats deixa de ser un problema. Això ha permès la construcció 
d’objectes d’estudi dispersos geogràficament (Pink, 2000), fet que ha estat assajat també fent ús 
del telèfon per analitzar col·lectius disseminats geogràficament (Norman, 2000).  
 

                                                 
99 Existeixen diferents conceptes utilitzats per referir-se a aquests mètodes: mètodes d’investigació basats en internet 
(Internet research methods) (Hewson et al., 2003), investigació online qualitativa (Mann & Steward, 2000), mètodes 
virtuals (Hine, 2005) o mètodes digitals (Rogers, 2007). Però tots ells tenen en comú que es refereixen a mètodes i 
tècniques basats en la utilització de les tecnologies d’internet. 
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Si la geografia por ser modelada, el temps és també una variable que resulta modelable en les 
interaccions d’internet. El correu electrònic és un mètode de comunicació molt eficaç per la seva 
característica asincrònica la qual permet la comunicació en qualsevol moment i qualsevol lloc 
sense la necessitat que l’emissor i el receptor coincideixin en el temps i l’espai. Internet permet 
la comunicació mitjançant interaccions basades en el text, la veu o les imatges, o inclòs la 
combinació de vàries d’elles, el que habilita modalitats d’interacció extremadament complexes. 
 
La distinció establerta entre internet com instrument d’investigació i internet com a camp 
d’estudi correspon a un intent per mostrar en quina mesura la utilització d’internet en el treball 
de camp ha estat descentrat de l’estudi d’internet. Aquesta dimensió dual correspon a casos 
extrems de l’articulació d’internet en la investigació, però en molts d’aquests treballs internet és 
tant l’objecte d’estudi com el camp empíric i l’instrument d’investigació (ja que alguna de les 
seves tecnologies és utilitzada per produir exclusivament dades). La diferenciació analítica és útil 
ja que permet diferenciar les concepcions que es manifesten en internet i identificar el conjunt de 
problemàtiques específiques que es plantegen i les possibilitats que s’obren en cada una d’elles. 
 

77..44..22..22..22  LL’’ eennqquueessttaa  oonnll iinnee    

“Les enquestes online es troben en un estat primerenc de desenvolupament i els investigadors 
encara ara tenen molt aprendre sobre com dissenyar enquestes precises” (Solomon, 2001:189). 
Amb el pas del temps la utilització d’enquestes online, com a tècnica d’investigació social, ha 
demostrat que internet és un recurs molt valuós i que, a pesar de les limitacions metodològiques, 
constitueix una font de dades cada cop més utilitzada per tot tipus d’estudis. 
 
Existeixen diferents definicions dels termes enquesta online o enquesta per internet. Páramo 
proposa una definició alternativa que engloba les dues: “enquesta online és tot tipus d’enquesta 
autoadministrada en la que l’enquestat envia la informació per internet a través d’un dispositiu 
electrònic preparat per a tal efecte” (Páramo, 2004:43). 
 
Couper, per la seva banda, va proposar una tipologia d’enquesta online basada en la probabilitat 
de selecció dels enquestats en la que diferenciava: enquestes probabilístiques –aquelles en les 
que es coneix la probabilitat de selecció de la mostra- i enquestes no probabilístiques (Couper, 
2004). 
 
--  EEnnqquueesstteess  pprroobbaabbii ll ííssttiiqquueess: a) enquestes intrusives o de selecció aleatòria de visitants d’una 
pàgina o portal web, b) enquestes enviades per e-mail a una mostra de selecció aleatòria, c) 
models mixtes amb enquestes en pàgines web i enviament de correus electrònics i c) panells de 
mostra probabilística d’una població de selecció activa o passiva. 
 
--  EEnnqquueesstteess  nnoo  pprroobbaabbii ll ííssttiiqquueess: a) enquestes d’entreteniment –“voti aquí”-, b) enquestes web 
d’auto selecció i c) panells de selecció voluntària de participants.    
  
Per la seva part Batagelj i Vehovar van crear una tipologia d’enquestes basades en el tipus de 
programació de la pàgina web: a) formularis HTML100 en servidor (CGI), b) formularis plans 
HTML, c) enquestes assistides per internet CAWI101 i c) enquestes basades en applets de 
JAVA102 (Batagelj i Vehovar, 1998). 
                                                 
100 HTML, sigles de Hyper Text Markup Language, llenguatge de marcat d’hipertext, fa referència al llenguatge de 
marcat predominant per l’elaboració de pàgines web que s’utilitza per descriure i traduir l’estructura i la informació 
en forma de text, així com per complementar el text amb objectes com poden ser les imatges.  
L’HTML s’escriu en forma d’etiquetes rodejades per corxeres angulars (<,>). HTML també pot descriure, fins a cert 
punt, l’aparença d’un document, i pot incloure un scrips (per exemple JavaScript), el qual pot afectar el 
comportament de navegadors web i altres processadors d’HTML (Luján, 2002). 
101 CAWI, sigles Computer Assisted Web Interviewing, software per enquestes en línea, fa referència als programes 
especials utilitzats per crear i gestionar enquestes en línia. Alguns d’aquests programes són capaços de recollir dades 
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En l’estudi que ens ocupa, la investigació de l’ordenament jurídic aplicable a les instal·lacions 
esportives d’ús públic de Catalunya, s’utilitza una enquesta: a) probabilística, de panells de 
mostra probabilístics de selecció activa, segons la classificació de Couper i b) enquesta JAVA, 
segons la classificació de Batagelj i Vehovar.  
 
Aquest tipus d’enquestes es caracteritzen per que els enquestats reben, en el seu correu 
electrònic, l’accés al qüestionari, mitjançant un link o hipervincle, juntament amb un codi 
d’accés. Aquest codi és personal i intransferible; és a dir, cada enquestat rep un codi diferent que 
permet l’accés individual a l’aplicatiu informàtic. Això permet: a) evitar errors de doble resposta, 
b) permet l’accés en diferents moments sense la pèrdua de dades, c) poder controlar la 
participació, des del punt de vista de l’administrador, (qui, quan i com emplena el qüestionari), 
d) emmagatzemar les respostes, parcials o totals, en el servidor de l’investigador i e) obtenir més 
informació de l’enquestat. Aquest tipus d’enquesta permet, a més, organitzar les preguntes en 
diferents pantalles, incloure salts, filtres i tot tipus de preguntes relacionades o condicionades, 
així com la mesura del temps de resposta, control de la consistència, rotació de respostes i 
preguntes...        
 
Aquests tipus d’enquestes són, en opinió dels estàndards de qualitat de l’Associació alemanya 
d’investigació per internet (2001), els que més criteris de qualitat compleixen. En relació amb 
aquesta Associació, les enquestes JAVA amb tecnologia basada en servidor, són les que 
permeten major flexibilitat en el disseny, garanteixen el control absolut del procés, aporten la 
major accessibilitat d’enquestats i un complet estalvi de temps en el procés de tractament de 
dades (Associació Alemanya per la investigació per internet, et al., 2001). 
 
Molts són els autors (Alvira, 2011:53; López-Pinto, 2010:117; Naresh, 2008:227; Office 
Government Commerce, 2010:131) que no diferencien entre l’ús de l’enquesta enviada per 
correu postal o correu electrònic, dotant a la segona de les mateixes propietats, avantatges i 
desavantatges que la primera. Per aquests autors canvia la presentació i la manera en rebre, 
contestar i reenviar el qüestionari però no l’estructura, el contingut i les característiques 
tècniques que ha de complir. 
 
Així, l’enquesta per correu, postal o electrònic, consisteix en l’entrega d’un qüestionari 
estandarditzat a la persona enquestada i un cop resolt es demana que el retorni, ja sigui per 
correu postal o electrònic. És la tècnica més adequada per obtenir dades quantificables i 
interpretables en l’estadística de masses. És per tant, apropiada per la descripció exacta de fets. 
Per poder utilitzar l’enquesta per correu, postal o electrònic, és requisit que prèviament es 
coneguin les variables i els valors més rellevants i que aquests s’estructurin en forma de 
preguntes. En el cas concret d’aquest estudi les variables i valors queden establerts en el procés 
d’anàlisi de continguts, bloc II fase III. 
 
Alguns avantatges d’aquest instrument són: a) les respostes són  meditades, menys espontànies, 
b) l’enquestat decideix el moment en respondre, c) el grau de confidencialitat és elevat i d) no 
existeixen limitacions espacials, permet abastar un ampli territori. Per contra, alguns dels 
desavantatges que caldrà tenir en compte, per minimitzar els efectes sobre els resultats, són: a) 

                                                                                                                                                             
d’entrevistes telefòniques (CATI, Computer Assisted Telephone Interviewing) i entrevistes (CAPI, Computer 
Assisted Personal Interviewing). 
Els primers programes van ser introduïts en el mercat a principis dels anys vuitanta i actualment existeixen multitud 
de paquets de software, més o menys complexes, que poden ser dividits en dues categories: a) software amb un 
servei ofert en ASP i b) les llicències distribuïdes per instal· lar el software en el servidor d’una empresa. (Ghislandi, 
2005:32-43) 
102 JAVA, és un llenguatge de programació d’alt nivell orientat a objectes, desenvolupat per James Gosling en l’any 
1995. El llenguatge pren molta de la seva sintaxis de C, Cobol i Visual Bàsic, però té un model d’objectes més 
simple i elimina eines de baix nivell (Gosling, et al., 2005). 
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l’elevat grau d’estandardització del qüestionari, l’obtenció d’informació és limitada i tipificada, 
b) no és segur que la resposta provingui de la persona que es desitja, c) no es pot controlar la 
veracitat de la resposta, d) no es poden controlar les condicions d’enteniment i interpretació de 
les preguntes i les respostes, e) generalment l’índex de no resposta és més elevat que en altres 
mètodes i f) cal disposar d’una base de dades amb les direccions de les persones objecte d’estudi 
(Heinemann, 2003:112-120). 
 

77..44..22..22..33  LLaa  pprrooggrraammaacciióó  ddee  ll ’’ eennqquueessttaa  

Dillman, Tortora i Bowker i Lindermann van definir els principis que cal tenir en compte en el 
disseny d’enquestes online de qualitat (Dillman, Tortora i Bowker, 1998 i Lindermann, 2004). 
Els van classificar segons siguin: 1) obligatoris, 2) necessaris i 3) recomanables. 
 
11..  RReeqquuiissii ttss  oobbll iiggaattoorr iiss  

1.1. Compatibilitat del qüestionari amb totes les versions actuals de navegadors a nivell de 
funcionalitat i aparença. 
1.2. Recol·lecció exhaustiva de les visites a la pàgina de l’enquesta. 
1.3. Exclusió de les enquestes repetides per mitjà del control de cookies, el número IP o un login 
a l’inici. 
1.4. Possibilitat d’incloure elements multimèdia. 
1.5. Preguntes editables en html i visualitzables amb vistes prèvies. 
1.6. El qüestionari ha de ser editable en vàries pàgines html. 
1.7. Possibilitat de rotar les preguntes i respostes aleatòriament. 
1.8. Seguretat: enquesta emmagatzemada en servidors segurs, amb accés encriptat i firewall. 
 
22..  RReeqquuiissii ttss  nneecceessssaarr iiss  

2.1. Compatibilitat de l’enquesta amb versions antigues de navegadors a nivell funcional. 
2.2. Sempre que sigui possible, oferir una versió del qüestionari que no utilitzi javascript. 
2.3. Si s’utilitza javascript,  que l’enquestat pugui controlar-lo des del principi de l’enquesta. 
2.4. Possibilitat d’editar i modificar el script dels qüestionaris. 
2.5. Biblioteques de preguntes per reduir temps de programació. 
2.6. Integració de fulles d’estil css. 
2.7. Es necessari poder elaborar tot tipus de preguntes. 
2.8. Monitoreix de les dades externes. 
 
33..  RReeqquuiissii ttss  rreeccoommaannaabblleess  

3.1. Menor dependència del ratolí en respostes i interfases.   
3.2. Text editable de protecció de dades i seguretat de l’enquestat. 
3.3. Salts, filtres i condicions elaborades. 
3.4. Protecció opcional mitjançant contrasenya. 
3.5. Checks de consistència. 
3.6. Possibilitat de retrocés opcional. 
3.7. Separació de les dades de l’enquestat i les seves respostes. 
 

77..44..22..33..  LL’’ iinnssttrruummeenntt  mmeettooddoollòòggiicc::   eell   qqüüeessttiioonnaarr ii   

Prèviament a la realització de l’enquesta cal definir l’instrument de recollida de dades, el qual 
dependrà dels indicadors definits en el disseny de la investigació. Per aquesta investigació 
s’escull com a instrument el qüestionari. Heinemann destaca que el qüestionari ha de complir uns 
requisits i unes característiques, així ha de ser: a) senzill i amb un alt grau d’estandardització, 
significa que les preguntes, majoritàriament, seran tancades i es podran respondre marcant amb 
un clic la resposta elegida i b) auto explicatiu, és a dir, totes les preguntes hauran de ser clares. 
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En tot moment, s’haurà de contextualitzar la pregunta i les possibles respostes, destacant el sentit 
o definició que correspongui a cada concepte (Heinemann, 2003:117-120). 
 
EEllaabboorraacciióó  ddeell   qqüüeessttiioonnaarr ii   

aa))  EEssttrruuccttuurraa  ddeell   qqüüeessttiioonnaarr ii. L’ordre de les preguntes ha de respondre al següent criteri: al 
principi preguntes particulars de la persona, seguit de les preguntes més interessants i sensibles 
respecte l’objecte d’estudi. 
 
bb))  AAmmppll ii ttuudd  ddeell   qqüüeessttiioonnaarr ii. Es recomana que el temps necessari per respondre no sigui superior 
a 10 minuts, per temps superiors l’índex de resposta disminueix considerablement. Com menys 
temps, es requereixi per respondre, més alt serà l’índex de resposta103.  
 
cc))  EExxppll iiccaacciioonnss. Cal incorporar els aclariments sobre el qüestionari, informacions de com 
interpretar i complimentar el qüestionari. 
 
dd))  EEllaabboorraacciióó  ffoorrmmaall. La coberta ha de recollir clarament les informacions més importants sobre 
el tema i els responsables de l’estudi.  
 
ee))  PPoorrttaaddaa. Cal explicar l’objectiu i sentit del qüestionari i motivar a la persona a fer l’esforç en 
complimentar el qüestionari. Es convenient que aquesta vagi firmada per una persona rellevant 
en el context científic, per aportar valor afegit a l’estudi.  
 
ff))  FFiinnaall. Al final del qüestionari es convenient incorporar un espai que permeti als enquestats 
expressar la seva opinió i/o crítiques envers el qüestionari.  
 
gg))  RReepprreesseennttaacciióó  ggrrààffiiccaa. Es recomana que les preguntes s’identifiquin clarament i siguin fàcils 
de llegir.  
 
hh))  PPeerrssoonnaall ii ttzzaacciióó. Com major sigui la personalització del qüestionari major serà l’èxit de 
resposta.  
 
ii ))  EEll   rreemmii tteenntt. Cal que el correu o e-mailing es produeixi amb origen d’una institució 
reconeguda. I en el cas del qüestionari electrònic estigui allotjat o vinculat algun servidor d’una 
institució reconeguda.  
 
jj ))  SSeegguuiimmeenntt. Es recomana que un cop l’enquestat remeti la resposta s’enviï un e-mail 
d’agraïment per la seva participació i col·laboració.   
 

77..44..22..44..  LL’’ uunniivveerrss  ii   llaa  mmoossttrraa  ddee  ttrreebbaall ll   

Heinemann afirma que l’univers i la selecció de la mostra de treball serveixen per determinar els 
objectes sobre els quals s’ha de realitzar la recopilació de dades i poder mesurar el fenomen que 
s’estudia.  
 
El procediment de mostreig defineix la forma d’actuació a l’hora de realitzar una mostra. Aquest 
s’ha de plantejar de manera, i amb la finalitat, que els resultats de l’estudi (de l’objecte 
seleccionat, de les variables, efectes i interrelacions de les variables sobre tots els objectes) 
siguin extrapolables universalment. Els resultats obtinguts d’una mostra d’estudi han de ser, en 
principi, representatius de l’univers de treball. Representatiu significa que l’existència o 

                                                 
103 Alguns autors han demostrat empíricament que les versions curtes de qüestionaris obtenien un promig de 
respostes significativament major que les versions llargues dels mateixos qüestionaris (Deutskens et al. 2004 i 
Pointer, 2001). 
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inexistència i els efectes de les variables determinades en la mostra són aplicables a tot l’univers 
(Heinemann, 2003:194). 
 

L’univers de treball està format per aquells objectes per els que han de ser vàlids els resultats 
obtinguts en la investigació. L’univers determina l’àmbit de validesa dels resultats i decideix la 
mostra d’objectes que s’han d’analitzar. Per tant, per delimitar l’univers de treball es necessari, 
prèviament, reflexionar sobre les conseqüències que la delimitació pot tenir sobre el resultat de la 
investigació. Al delimitar l’univers de treball no s’ha de tenir en compte únicament aspectes 
sistemàtics, sinó sobretot aspectes pragmàtics; és a dir, la mostra s’hauria de poder prendre sense 
problema des del propi univers.  
 
La representativitat no és l’únic criteri en el qual s’ha de basar la selecció dels objectes d’estudi. 
La selecció depèn principalment de la pregunta que s’estudia i l’àmbit de validesa de les 
respostes obtingudes. Però cal tenir en compte que si no s’ha format una mostra representativa, 
no es podran generalitzar els resultats obtinguts referint-se a un univers més ampli.  
 
Per la fase IV del bloc II, l’univers i la mostra de treball són: 
 
--  LL’’ uunniivveerrss resta determinat per totes les instal·lacions esportives d’ús públic de Catalunya, 
convencionals, que no pertanyin a centres educatius censades en el Cens d’Instal·lacions i 
Equipaments Esportius de Catalunya.  
 
--  LLaa  mmoossttrraa defineix de forma inequívoca quins objectes s’analitzaran i quins no. Aquesta serà 
més limitada que l’univers. El contacte amb la mostra es realitzarà en aplicar la tècnica 
probabilística pura o mostreig aleatori, en una primera etapa, i si escau en una segona etapa, 
s’utilitzarà la tècnica per quotes o mostreig no aleatori. 
 

77..55..  LL’’ AAPPLLII CCAACCII ÓÓ  ÈÈTTII CCAA  EENN  LL’’ EESSTTUUDDII   
La investigació científica quasi mai succeeix de forma independent. Moltes investigacions, i 
aquesta no n’és una excepció, requereixen interactuar amb persones, grups o institucions. 
Aquestes interaccions poden enfrontar a l’investigador amb situacions ètiques, polítiques, legals i 
morals. Per tant, resulta imprescindible respectar un codi ètic que garanteixi alhora el benestar 
dels  agents participants en la investigació i la veracitat dels resultats obtinguts.  
 
L’ètica fa referència al comportament apropiat que s’ha de tenir envers els drets de les persones 
que col·laboren i que es veuen involucrades en la investigació (Saunders, et al., 2000:130). 
L’ètica doncs, la formen els principis i codis de comportament apropiats que ha de tenir en 
compte qui investiga al llarg de tot el procés de recerca (May, 2001). Aquests aspectes apareixen 
al llarg de tota la recerca a l’hora de: a) accedir a les organitzacions, b) utilitzar les dades 
personals cedides, c) realitzar els qüestionaris, d) recollir i analitzar les dades, e) tractar amb les 
organitzacions que donen suport...  
 
En aquest sentit, i seguint les indicacions del Codi de bones pràctiques científiques del Consell 
Superior d’Investigacions Científiques104 (CSIC, 2010), en el transcurs d’aquesta investigació es 
garanteixen i segueixen les aplicacions ètiques. De les quatre fases que componen el procés 

                                                 
104  El Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) és una agència estatal adscrita al Ministeri 
d’Economia i Competitivitat, a través de la Secretaria d’Estat d’Investigació, Desenvolupament i Innovació. És la 
major institució pública dedicada a la investigació en Espanya i la tercera d’Europa. L’objecte fonamental d’aquesta 
consisteix en desenvolupar i promoure investigacions en benefici del progrés científic i tecnològic. 
L’article 4 dels seus estatuts estipula com a missió de l’agència “fomentar, coordinar, desenvolupar i difondre la 
investigació científica i tecnològica,  de caràcter pluridisciplinar, amb l’objectiu de contribuir a l’avanç del 
coneixement i el desenvolupament econòmic, social i cultural, així com a la formació de personal i l’assessorament 
d’entitats públiques i privades en aquesta matèria”. Per ampliar la informació veure l’enllaç: http://www.csic.es 
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metodològic, solament la quarta requereix de la participació d’agents externs per respondre el 
qüestionari. Fase que exigeix de major mesures per protegir i garantir l’ètica de la investigació.  
 
--  LLaa  ppaarrttiicciippaacciióó  ddee  lleess  eennttii ttaattss  eenn  llaa  rreecceerrccaa  

a) s’informa a les entitats com han estat seleccionades i com s’han obtingut les seves dades de 
contacte105, b) la participació és voluntària i s’obté el consentiment, previ i per escrit, per 
contestar el qüestionari. S’ha de validar i confirmar que “lliurement i conscientment accepta 
participar en ell”106, c) es garanteix la confidencialitat de dades107, d) es concedeix, als 
participants, el dret a conèixer els resultats de la investigació108 i e) es respecta el dret del 
participant d’abandonar l’estudi en qualsevol moment, així hi ha entitats que no han contestat i 
altres que havent iniciat el qüestionari l’han deixat inacabat. 
 
--  LLaa  iinnffoorrmmaacciióó  pprrooppoorrcciioonnaaddaa  aa  lleess  eennttii ttaattss  ppaarrttiicciippaannttss  

a) es presenta l’investigador i l’organització de procedència109, b) es presenta la naturalesa de la 
investigació, explicant els objectius i procediments d’aquesta110, c) s’explica com entendre i 
contestar el qüestionari111,  d) s’agraeix la col·laboració de l’entitat participant: 1) davant mà en 
el missatge principal, 2) en acabar el qüestionari i 3) finalment han rebut un e-mail d’agraïment, 

                                                 
105 Fragment de la carta de presentació, pàgina inicial, per accedir a l’aplicatiu del qüestionari: “La seva direcció 
electrònica s’ha obtingut del Cens d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de la Generalitat de Catalunya 
(http://www15.gencat.cat/ceeree/AppJava/cercaEquipamentsAction.do), on la única dada obtinguda és el seu e-mail 
sense tenir correspondència ni amb el nom, ni el tipus d’instal·lació” 
106 Fragment de la carta de presentació, pàgina inicial, per accedir a l’aplicatiu del qüestionari: “CONSENTIMENT 
INFORMAT . Si decideix participar, si us plau, marqui “SI” a la pregunta següent: Desitja participar en l’enquesta 
sobre l’ordenament jurídic aplicable a les instal·lacions esportives d’ús públic de Catalunya? Sí, desitjo 
participar”. 
107 Fragment de la carta de presentació, pàgina inicial, per accedir a l’aplicatiu del qüestionari: “Per suposat, el 
qüestionari és totalment confidencial, d’acord amb el que estableix el RD 1720/2007, de 21 de desembre. (…) En el 
transcurs del qüestionari tampoc es demana cap dada que pugui comprometre la seva confidencialitat” 
108 Fragment de l’e-mail enviat un cop validat i finalitzat el qüestionari: “.. . Esperem,  en un curt termini de temps, 
poder fer públics els resultats i compartir-los amb vostès.” 
109  Fragment de la carta de presentació, pàgina inicial, per accedir a l’aplicatiu del qüestionari: “Des de l’INEFC... 
(..). Dr. Andreu Camps i Povill, Catedràtic de l’INEFC i director principal de l’estudi. Sr. Jordi Segui Urbaneja, 
Personal investigador de l’INEFC” 
110 Fragment extret de la carta de presentació a la pàgina inicial per accedir a l’aplicatiu del qüestionari: “Des de 
l’INEFC estem desenvolupant un estudi amb l’objectiu de determinar si es compleix l’ordenament jurídic aplicable 
a les instal·lacions esportives d’ús públic de Catalunya. Pretenem identificar si es compleix la norma i, en cas 
d’incompliment, conèixer quina norma i les possibles causes que generen l’incompliment i, si escau, proposar 
mesures que ajudin a evitar aquest incompliment. 
La intenció d’aquest estudi no és denunciar l’incompliment de la norma, no és un estudi fiscalitzador i/o de 
denúncia. Tot el contrari, busquem oferir mesures d’ajut, si escau, als/les directors/es responsables de la gestió 
d’instal·lacions esportives. Pretenem ajudar a la gestió i, per això, prèviament necessitem conèixer la realitat i les 
necessitats d’aquestes.” 
111 Fragment extret de la carta de presentació a la pàgina inicial per accedir a l’aplicatiu del qüestionari: “Abans 
d’iniciar volem oferir-li unes INDICACIONS PER RESPONDRE I ENVIAR AQUEST QÜESTIONARI: 
- El qüestionari es compon de 21 preguntes, diferenciades en dos blocs: a) dades de l’entitat gestora i opinió del/la 
director/a i b) dades sobre el compliment de determinades normes. Per respondre no necessitarà més de 10 minuts. 
- Respondre les preguntes és molt fàcil, es suficient amb marcar amb un “clic” l’opció de resposta que es 
correspongui a la seva instal·lació. 
- Aquest qüestionari es pot omplir en diferents moments. Cal validar el bloc per que es guardin les dades, llavors 
pot sortir i quan torni a accedir podrà continuar on ho va deixar. En acabar tot el qüestionari cal clicar sobre el 
requadre VALIDAR I ENVIAR que trobarà al final. 
- Preguem el màxim rigor i sinceritat en la resposta. Les opcions de resposta són excloents i molt concretes. És a 
dir, per considerar una resposta vàlida l’enquestat haurà d’entendre que l’opció  compleix sempre i en tots els 
requisits marcats en l’enunciat. En cas contrari, que no sigui sempre o no compleixi tots els requisits, haurà 
d’entendre que la resposta no és vàlida. 
- Per ajudar a l’enteniment d’algunes preguntes, s’inclouran les definicions pertinents per evitar mals enteniments. 
Al final del qüestionari trobarà un espai obert d’Observacions a on podrà comentar qualsevol aspecte vinculat a les 
preguntes.” 
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personalitzat, en validar el qüestionari112 i e) es crea un canal de comunicació per a què les 
entitats enquestades puguin plantejar preguntes o dubtes a l’investigador113. 
 
--  LLeess  ddaaddeess  oo  rreessppoosstteess  oobbttiinngguuddeess114  

a) la validesa de les respostes: el qüestionari s’estructura en quatre apartats (dades generals, 
responsable de la instal·lació, normativa aplicada i opinions responsable) per poder passar d’un 
apartat a un altre és imprescindible validar les respostes de la pàgina anterior, b) la generació de 
dades: solament tenen accés a l’enquesta les instal·lacions esportives prèviament introduïdes en 
la base de dades, de manera que no es poden crear respostes per instal·lacions no reconegudes i 
validades prèviament per l’aplicatiu i c) la repetició de respostes: es controla mitjançant dos 
filtres: 1) cada entitat rep un codi únic d’accés a l’enquesta, de manera que al no haver dos codis 
iguals no es poden duplicar respostes, tampoc es pot accedir a respondre una enquesta sense cap 
codi i 2) cada entitat es correspon amb un nº identificatiu, de manera que en la base de dades no 
es pot repetir cap nº identificatiu.  
 
Es deixa constància de les indicacions que el Codi de bones pràctiques científiques del CSIC115 i 
altres autors esmenen com obligatòries en el compliment d’una investigació èticament 
responsable. Aquesta responsabilitat s’ha de projectar envers als drets dels agents participants, 
les dades obtingudes, l’anàlisi d’aquestes i els resultats publicats. Sens dubte, criteris que han 
estat tinguts en compte i respectats en tot moment.   
 

77..66..  LLAA  VVAALLII DDEESSAA  DDEE  LL’’ EESSTTUUDDII   II   LLAA  FFII AABBII LLII TTAATT  DDEELLSS  RREESSUULLTTAATTSS  
 “Es poden utilitzar tècniques d’anàlisi quantitatives o qualitatives però, en tot cas, qualsevol 
anàlisi s’ha de sotmetre a proves de validesa i fiabilitat” (López, 1994:462). Per donar credibilitat 
a la investigació, cal validar l’estudi i verificar la fiabilitat dels resultats obtinguts considerant uns 
criteris de rigor116. Segons el plantejament metodològic seguit i el paradigma utilitzat, adopten 
terminologies i estratègies diferents.  
 
Als efectes d’aquest estudi s’utilitzen diferents criteris de rigor aplicant dues metodologies 
diferents (Latorre, Del Rincón i Arnal, 2003:216). Com es pot observar en la taula (taula 7:7), tot i 
que els termes utilitzats són diferents segons les metodologies utilitzades, els criteris que 
s’estableixen són els mateixos (valor de la veritat, aplicabilitat, consistència i neutralitat). Per 

                                                 
112 Fragment del final de la carta de presentació: “Agraïm davant mà la vostra col·laboració, Rebeu una cordial 
salutació”. Fragment de l’e-mail enviat un cop validat i finalitzat el qüestionari: “Volem mitjançant aquest e-mail 
reiterar l’agraïment per haver col·laborat amb l’estudi: “L’ordenament jurídic aplicable a les instal·lacions 
esportives d’ús públic de Catalunya”.  
113 Fragment extret de la carta de presentació: “NOTA: Si té alguna pregunta o qüestió relacionada amb la 
investigació, també si té alguna dificultat, formal o tècnica,  per respondre aquest qüestionari, si us plau posis en 
contacte amb el Sr. Jordi Seguí a la direcció següent: jsegui@inefc.es” 
114 Bàsicament tots els aspectes ètics relacionats amb el tractament de dades s’han garantit amb el disseny de 
l’aplicatiu informàtic. 
115 Es pot ampliar la informació, si es desitja, a l’enllaç: http://www.csic.es/web/guest/etica-en-la-investigacion. 
116 Es defineix la validesa com el requisit que permet a l’instrument de mesura realment analitzar el contingut que 
pretén mesurar (Latiesa, 1994). Una anàlisi és vàlida si, en efecte, mesura el que es suposa; si realment mesura el que 
ha pretès copsar? (López Aranguren, 1994). 
La validesa es refereix a la qualitat dels resultats d’una investigació que comporta acceptar-los com a fets 
inqüestionables, acceptats per la comunitat científica i vàlids per la presa de decisions en qüestions pràctiques. 
Demostrada la validesa de la investigació és important comprovar la fiabilitat dels resultats, la constància en les 
observacions que produeix l’instrument de mesura, de manera que s’obtenen els mateixos resultats en tornar a 
mesurar el fet, sota condicions similars de l’individu o objecte en qüestió” (Latiesa, 1994:335). Això comporta que 
l’instrument i la tècnica utilitzada siguin: a) congruents, quan diferents instruments que mesuren el mateix fet obtenen 
resultats similars, b) estables, quan les característiques que es mesuren no canvien amb el temps, c) reproduïbles, 
referit al grau en que diferents investigadors obtenen resultats similars amb el mateix instrument i d) exactes, valorant 
el grau en que un procediment analític s’ajusta a un estàndard conegut. 
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aquest motiu, en aquesta investigació s’utilitzen els diferents termes conjuntament, tal com fa 
Fraile (1996), Soler (2007) o Vilanova (2009). 
 

Criteris 
Metodologia  

Qualitativa Quantitativa 
VVaalloorr  vveerr ii ttaatt  
Isomorfisme entre les dades recollides i la 
realitat 

CREDIBILITAT 
VALIDESA 
INTERNA 

AAppll iiccaabbii ll ii ttaatt  
Possibilitat d’aplicar els descobriments a 
altres contexts 

TRANSFERIBILITAT 
VALIDESA 
EXTERNA 

CCoonnssiissttèènncciiaa  
Grau en què es repetirien els resultats en 
cas de voler replicar la investigació 

DEPENDÈNCIA FIABILITAT 

NNeeuuttrraall ii ttaatt  
Seguretat que els resultats no estan 
esbiaixats 

CONFIRMACIÓ OBJECTIVITAT 

 
Taula 7:7. Criteris de rigor de les metodologies qualitativa i quantitativa  

Font:Latorre, Del Rincón i Arnal, 2003:216 
 
El criteri de valor a la  veritat, és a dir, la validesa interna o la credibilitat de la investigació “es 
basa en l’existència d’una relació lògica entre indicadors, categories i resultats” (López, 
1986:390). Per tal que la recerca compleixi aquest criteri: 1) es combina el treball deductiu i 
inductiu per a l’elaboració dels indicadors i les unitats d’anàlisi, 2) es combinen diferents 
mètodes i teories per obtenir una major perspectiva del fenomen i 3) es sotmet la recerca a 
“judici crític”  d’altres persones investigadores, doctores i catedràtics. 
 
La validesa externa o transferibilitat fa referència a la possibilitat d’aplicar els resultats de la 
investigació a altres contexts. Les estratègies utilitzades per garantir aquest criteri han estat: 1) 
detallar el mostreig teòric per facilitar la comparació amb altres escenaris o contexts, 2) descriure 
exhaustivament i minuciosament el context i 3) descriure el procés seguit en la investigació. 
 
La fiabilitat o dependència és el grau en què es repeteixen els resultats si es torna a realitzar la 
investigació. Per garantir aquest criteri, es segueix l’estratègia de deixar pistes de revisió; és a 
dir, es deixa constància dels conceptes elaborats, els mètodes utilitzats i com es recullen i 
interpreten les dades (Latorre, Del Rincón i Arnal, 2003). 
 
L’objectivitat o confirmació és el criteri que valora la neutralitat o imparcialitat de la persona que 
investiga. Davant la impossibilitat de ser totalment value free s’ha intentat ser-ne conscient i 
treballar des de la distància (detach) però estant-hi involucrat (involve), trobant l’equilibri entre 
l’ involvement i el detachment (Murphy, Sheard & Waddington: 2000; Elias, 1987). 
 

77..77..  CCRROONNOOGGRRAAMMAA  
Es presenta el cronograma seguit en aquesta investigació (taula 7:8). Contempla des de l’inici, el 
gener de l’any 2010117, fins la data en la qual es planifica dipositar la tesi, novembre del 2012, i 
finalment realitzar la lectura i defensa d’aquesta, dintre els terminis que els tràmits administratius 
permetin. 

                                                 
117 Inici del període de beca concedida per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, AGAUR (FI-
DGR 2010, ajuts destinats a Universitats i centres de recerca per la contractació de personal investigador novell). 
Beca que ha permès la realització, redacció i publicació d’aquesta investigació. 
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2012 
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04                     

05                     
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08                     

09                     

10                      

11 Dipositar la tesi doctoral. 
12 Revisió i impressió 
2013 
01 

Lectura  i defensa de la tesi doctoral. 
02 

 
Taula 7:8. Cronograma de la investigació 

Font: Elaboració pròpia 
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77..88..  RREECCAAPPII TTUULLAACCII ÓÓ  
Amb el contingut d’aquest capítol es pretén que el lector conegui la pregunta objecte d’aquesta 
investigació: eess  ccoommpplleeiixx  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurr ííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall ··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  
ppúúbbll iicc  ddee  CCaattaalluunnyyaa??  la qual delimita l’objecte d’estudi, l’ordenament jurídic aplicable a les 
instal·lacions esportives d’ús públic de Catalunya. I com, per respondre aquesta qüestió, es 
dissenya la investigació estructurada a partir de dos blocs i quatre fases. 
 
Aquest capítol ofereix al lector la possibilitat de: 
 
a) identificar les fases i característiques d’aquestes, que conformem la investigació científica: 1) 
la pregunta, 2) els objectius, 3) les hipòtesis, 4) l’objecte teòric, 5) el mètode, 6) l’anàlisi de 
dades i 7) l’informe final.  
 
b) conèixer: 1) la pregunta inicial, 2) els objectius, 3) les hipòtesis i 4) el plantejament 
metodològic d’aquesta investigació. 
 
c) saber que aquesta investigació, metodològicament, es planteja en dos blocs i quatre fases. Les 
quals ha de saber les generalitats, de l’objecte teòric i el procés metodològic d’implementació. 
 
 
 
  



LLaa  iinnvveessttiiggaacciióó..  MMeettooddoollooggiiaa  
  

 
122 

 

 

88..  CCAAPPII TTOOLL  VV..  LL’’ OORRDDEENNAAMMEENNTT  JJUURRÍÍ DDII CC  AAPPLLII CCAABBLLEE  AA  LLEESS  
II NNSSTTAALL··LLAACCII OONNSS  EESSPPOORRTTII VVEESS  DD’’ ÚÚSS  PPÚÚBBLLII CC  DDEE  CCAATTAALLUUNNYYAA  

88..11..  DDII SSSSEENNYY  MMEETTOODDOOLLÒÒGGII CC  
Les pautes metodològiques seguides en el bloc I, fase I i II, l’ordenament jurídic aplicable a les 
instal·lacions esportives d’ús públic de Catalunya responen a una metodologia descriptiva de 
caràcter qualitativa. Es dissenya aquest bloc en dues fases correlatives que es caracteritzen per 
tenir objectius, hipòtesis i un procés metodològic diferenciats (taula 8:1). 
 

II nnvveessttiiggaacciióó  
BBlloocc  II   

OOrrddeennaammeenntt  jjuurr ííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall ··llaacciioonnss  
eessppoorrttiivveess    

FASES FASE I FASE II 

Objectius 
1. Conèixer norma 
2. Norma relació fonts 

1. Conèixer norma 
3. Norma relació fases temporals 

Hipòtesis 1. Existeix norma   2. Fases temporals 

Tipus investigació Descriptiva 

P
ro

cé
s 

m
et

od
ol

òg
ic

 Estratègia Qualitativa 

Mètode Investigació documental Anàlisi contingut 

Tècnica Observació 

Instrument Guia anàlisi 

Mostra   

Tractament de dades Identificació Categorització 

Anàlisi de resultats Anàlisi descriptiu  
Anàlisi descriptiu de l’ordenament 
envers fases temporals 

Presentació de resultats 
Llistat ordenament en relació 
amb la font normativa  

Llistat ordenament en relació   
amb les fases temporals  

 
Taula 8:1. Disseny metodològic bloc I, fase I i II  

Font: Elaboració pròpia 
 
Els resultats obtinguts en la primera fase serveixen per desenvolupar la segona fase.  
 

88..22..  FFAASSEE  II   

88..22..11..  LL’’ OOBBJJEECCTTEE  TTEEÒÒRRII CC  
S’exposa la dimensió, les variables i els indicadors que són l’objecte teòric de la primera fase 
(taula 8:2). 
 

DDiimmeennssiióó  VVaarr iiaabblleess  II nnddiiccaaddoorrss  

1. Norma 

1.1. Naturalesa de la font 
1.1.1. Àmbit públic 
1.1.2. Àmbit privat 

1.2. Competència de la font 
1.2.1. Àmbit supraestatal 
1.2.2. Àmbit estatal 
1.2.3. Àmbit autonòmic 

1.3. Contingut de la norma 
1.3.1. Caràcter general  
1.3.2. Caràcter específic o tècnic 

 
Taula 8:2 Dimensions, variables i indicadors. Bloc I, fase I 

Font: Elaboració pròpia 
 
Les variables es caracteritzen per ser de caràcter qualitatiu o no numèriques, que es corresponen 
amb atributs de caràcter general (Serra, 1979). A cada variable li correspon un número 
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determinat d’indicadors. Indicadors que són de tipus normatius i que a continuació s’expliquen 
detalladament.  
 

88..22..11..11..  II nnddiiccaaddoorr  11..11..11..  ÀÀmmbbii tt  ppúúbbll iicc  

La norma d’àmbit públic es diferencia segons: a) la competència de la font, pot ser  supraestatal, 
estatal i autonòmica i b) el contingut de la norma, pot ser general i/o específica o tècnica. És  
d’obligat compliment per tots els ciutadans en llurs territoris. 
 

88..22..11..11..11  LL’’ eessppoorrtt  eenn  lleess  nnoorrmmeess  dd’’ ààmmbbii tt  ppúúbbll iicc    

La importància de l’esport va ser recollida en el conjunt de principis rectors de la política social i 
econòmica que recull el capítol tercer, del títol I, del  RCL 1978/2836 de la Constitució, que en el 
seu article 43.3 senyala: “Els poders públics fomentaran l’educació sanitària, l’educació física i 
l’esport. Així mateix, facilitaran l’adequada utilització de l’oci”. 
 
La resposta al deure constitucional de fomentar l’esport va arribar, en primer terme, mitjançant la 
Llei 13/1980, de 31 de març, general de la cultura física i l’esport, de caràcter estatal, 
d’extraordinària importància en el seu moment i que va ser substituïda posteriorment per la Llei 
10/1990, de 15 d’octubre, de l’Esport, de caràcter estatal. La substitució no es va produir tant pel 
temps transcorregut des de la seva publicació sinó per les exigències derivades de la interpretació 
pactada del procés autonòmic i, per la pròpia evolució del fenomen esportiu. L’objectiu 
fonamental de la nova Llei era regular el marc jurídic en el qual s’havia de desenvolupar la 
pràctica esportiva en l’àmbit de l’Estat rebutjant, per una banda, la fàcil temptació d’assumir un 
protagonisme públic excessiu i, per una altra, la propensió a abdicar de tota responsabilitat en 
l’ordenació i racionalització de qualsevol sector de la vida col·lectiva (Casado, 2009:73).  
 
Si, actualment, l’atribució de competències sobre la matèria esportiva o promoció de l’esport es 
troba explícita en els diferents estatuts d’autonomia no és menys cert, en primer lloc, que dites 
atribucions han de posar-se en connexió estricte amb els àmbits territorials de les respectives 
comunitats autònomes. I en segon lloc, que l’esport constitueix una matèria sobre la que, sens 
dubte, incideixen diferents títols competencials. En aquest sentit, són vàries les actuacions 
coordinades i de cooperació entre l’Administració estatal i la de les comunitats autònomes per 
aquelles competències concurrents amb l’objectiu de propiciar una política esportiva més 
dinàmica i amb efectes multiplicadors. 
 
Paral·lelament cal tenir present que les instal· lacions esportives, van més enllà de l’àmbit 
esportiu, afectant a altres àmbits com la urbanització, la construcció, el consum... àmbits sobre 
els que l’Administració és responsable, competent i té capacitat per legislar. La confluència de 
múltiples factors, un d’ells el fet ineludible que gairebé el 65,48% d’instal·lacions esportives de 
Catalunya són de titularitat pública (CNIE, 2005:87) i, per tant, han estat subvencionades 
directament amb les aportacions del contribuent, genera una forta responsabilitat per part de 
l’Administració pública en regular, amb l’objectiu de garantir, tres aspectes claus: 
 
1. Una planificació i construcció respectuosa amb les normes establertes igual que la resta 
d’edificacions que siguin d’ús públic. 
2. Que es respectin els drets individuals de tots els usuaris: accés i ús.      
3. El major aprofitament de recursos, econòmics, planificant una xarxa bàsica d’instal·lacions 
polivalents i funcionals. 
 

88..22..11..22..  II nnddiiccaaddoorr  11..11..22..  ÀÀmmbbii tt  pprr iivvaatt  

La norma d’àmbit privat es diferencia segons: a) la competència de la font, pot ser  supraestatal, 
estatal i autonòmica i b) el contingut de la norma, solament pot ser específica o tècnica. El 
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compliment d’aquesta resta condicionat a la participació en competicions o activitats propietat de 
les respectives organitzacions118. 
 

88..22..11..22..11  LL’’ eessppoorrtt  eenn  lleess  nnoorrmmeess  dd’’ ààmmbbii tt  pprriivvaatt  

El món esportiu està constituït, bàsicament, per entitats privades, d’origen eminentment 
associatiu, que mantenen una estructura relacional piramidal. També es pot trobar, tot i que en 
menor mesura, entitats privades d’origen mercantil119. El reconeixement i acceptació és la via 
que permet construir les interaccions entre entitats associatives d’origen internacional, nacional, 
autonòmic i local. Les entitats privades regulen la seva activitat i en especial les normes de joc, 
normes que entre altres inclouen les característiques i dimensions del terreny de joc. Les 
principals entitats responsables d’establir la normativa en l’àmbit privat són les federacions 
esportives internacionals i, per extensió, les federacion esportives nacionals120. 
 
Les normes, establertes per les entitats de naturalesa privada, envers a les característiques i 
dimensions del terreny de joc de cada modalitat esportiva hauran de ser tingudes en compte en 
tant que posteriorment es vulgui realitzar competició oficial. És a dir, per poder competir 
oficialment en un terreny de joc caldrà del vist-i-plau de la federació corresponent que accepti i 
valori com a apte la pràctica esportiva en dit terreny121.  
   
Val a dir però, que en cap cas la intervenció privada és un requisit necessari per cap instal·lació 
esportiva d’ús públic. És a dir, pot, perfectament, haver instal·lacions esportives on el terreny de 
joc tingui les característiques que l’Administració fixi, o el seu promotor lliurament dissenyi, 
sense necessitat d’aprovació per cap federació esportiva i ser aptes per la pràctica esportiva. Per 
tant, l’homologació d’instal·lacions esportives és solament als efectes de reconeixement per 
poder organitzar i participar en competicions oficials, garantint el principi d’universalitat i, 
alhora, permetre l’homologació dels resultats o rècords aconseguits en aquell terreny de joc.  
 
Aquest reconeixement s’entén com un valor afegit que adquireix la instal·lació esportiva al 
disposar de majors possibilitats en quan a l’explotació econòmica o explotació de la imatge a 
nivell internacional: organització de competicions oficials.     
 

88..22..11..33..  II nnddiiccaaddoorr  11..22..11..  ÀÀmmbbii tt  ssuupprraaeessttaattaall   

Atenent a la naturalesa de la font, poden constituir normes de l’àmbit supraestatal les de 
naturalesa pública i les de naturalesa privada. Les primeres provenen d’organismes públics dels 
que l’Estat espanyol en forma part i poden ser, segons el contingut, de caràcter general o 
                                                 
118 Valgui l’exemple de la Real Federació Espanyol de Futbol, RFEF, on en el seu Reglament General, aprovat el 
maig del 2012, en el Llibre XVII. De les competicions nacionals. Títol II. Dels terrenys de joc. Art. 264.1 “Els 
partits oficials es celebraran en terrenys de joc que reuneixin les condicions reglamentàries”;  i en el posterior 
article 265 recull un llarg plec de condicions reglamentàries que hauran de complir els camps per ser homologats per 
la RFEF.  
119 Conferència esport i economia, del dia 28 de juny de 2012, el Conseller d’economia de la Generalitat de 
Catalunya, el Sr. Andreu Mas-Colell afirma: "cada vegada més, les empreses tindran un rol més important al món 
de l'esport". 
120 L’article 30 de la Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’Esport, de caràcter estatal estableix que les federacions 
esportives nacionals són: “1. Entitats privades, amb personalitat jurídica pròpia, l’àmbit d’actuació s’estén al 
conjunt de territori de l’Estat, en el desenvolupament de les competències que li són pròpies, integrades per 
federacions esportives d’àmbit autonòmic, clubs esportius, esportistes, tècnics, jutges i àrbitres, lligues 
professionals, si existeixen, i altres col·lectius interessats que promouen, practiquen o contribueixen al 
desenvolupament de l’esport. (..). 
2. Les federacions esportives espanyoles, a més de les pròpies atribucions, exerceixen, per delegació, funcions 
públiques de caràcter administratiu, actuant en aquest cas com agents col·laboradors de l’Administració pública.”  
121 Aquesta és la manera que permet garantir i respectar el principi d’universalitat en l’esport. La universalització de 
l’esport és intrínseca a l’activitat esportiva. És un element indispensable per garantir la seva continuïtat i 
subsistència en el temps. Les dues principals manifestacions de la universalització són: la internacionalització de les 
competicions esportives i la necessària unificació de les regles esportives.  
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específic o tècnic. Les segones es corresponen, bàsicament, amb normes de federacions 
esportives internacionals, el Comitè Olímpic Internacional (IOC) i l’Agència Mundial 
Antidopatge (AMA) i són, segons el contingut, de caràcter específic o tècnic. Les primeres, són 
d’obligat compliment, per tots els ciutadans en llurs territoris, un cop l’Estat espanyol les ha 
subscrit, mentre que el compliment de les segones resta condicionat a la participació en 
competicions o activitats propietat de les respectives organitzacions.  
 

88..22..11..33..11  LL’’ eessppoorrtt  eenn  lleess  nnoorrmmeess  ssuupprraaeessttaattaallss  ddee  nnaattuurraalleessaa  ppúúbbll iiccaa  

La pertinença de l’Estat espanyol a diferents organismes de caràcter internacional i a la UE fa 
que al parlar de legislació, en general, i legislació esportiva, en particular, s’hagin de tenir en 
compte els convenis, els tractats i les disposicions comunitàries que atenen l’esport.  
 

En l’àmbit internacional existeixen convenis i tractats, en matèria d’esport, que han estat 
subscrits per l’Estat espanyol. En l’àmbit europeu l’esport no ha estat objecte de regulació 
directa122. No obstant, si  hi  ha directives i reglaments123 referents a altres matèries que afecten i 
condicionen l’esport en general, i  les instal·lacions esportives d’ús públic en particular. 
 

LLaa  UUnniióó  EEuurrooppeeaa    

La UE és al mateix temps un projecte polític i una organització jurídica i, com a tal, intervé en 
nombrosos àmbits que influeixen la vida quotidiana dels ciutadans europeus. Les polítiques de la 
UE s’apliquen atenent a normes i procediments definits en els Tractats.  
 

La UE, formada per vint-i-set estats membres124, a través de diferents Tractats delega 
determinades competències en les institucions comunitàries disposant de competències 
exclusives i de competències que comparteix amb els seus estats membres. Els estats membres 
també s’han reservat determinades competències: a) procés de presa de decisions i la tasca de les 
institucions, b) institucions, òrgans i organismes de la UE i c) la construcció europea a través 
dels tractats. 
 

LLaa  ssuubbssccrr iippcciióó  eessttaattaall   ddee  llaa  nnoorrmmaa  eeuurrooppeeaa  

El Comitè Europeu per la Normalització (CEN) elabora normes de diferents àmbits. El comitè 
tècnic CEN/TC 136, tracta els temes referents a Esports, espais de joc i d’altres equipaments 
d’esbarjo. Els fruits del seu treball són les EN, que AENOR s’encarrega de traduir al castellà i 
publicar com a UNE-EN. Aquests documents tècnics són el referent normatiu per avaluar les 
característiques del material esportiu i per determinar si aquest és l’adequat per equipar una 
instal·lació esportiva. 
  

QQuuèè  ssoonn  lleess  nnoorrmmeess  EENN??  

En l’àmbit del comerç, les normes han estat freqüentment utilitzades per protegir de manera 
il· lícita els mercats interiors dels estats membres de la UE, i han bloquejat les importacions amb 

                                                 
122 L’esport va ser incorporat al Tractat de Lisboa l’u de desembre de 2009, com a mandat de la UE. Per més 
informació es pot veure l’enllaç: http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm 
123 La directiva és una disposició normativa de Dret comunitari que vincula a tots els estats de la Unió, o l’Estat 
destinatari, a la consecució de determinats resultats. La consecució dels objectius es limita a un determinat termini 
de temps. Són les autoritats internes competents les que tenen la capacitat d’elegir la forma i els mitjans més 
adequats per assolir els objectius. 
El reglament és una norma jurídica de Dret comunitari d’obligació general i eficàcia directa. Això implica que és 
directament aplicable a tots els estats de la Unió  per qualsevol autoritat o particular, sense que sigui precís cap 
norma jurídica d’origen intern o nacional que la transposi per completar la plena eficiència. Els particulars podran 
invocar la tutela jurisdiccional davant els tribunals nacionals o comunitaris. 
El reglament es contraposa a la directiva, perquè mentre la directiva fixa uns objectius i un termini vinculant, donant 
llibertat als estats per escollir els mitjans adequats (mecanismes de transposició), el reglament és directament 
aplicable i obligatori en tots els elements des de la seva publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea.  
124 A data de 23 d’octubre de 2012. 
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arguments tècnics basats en la tradició o en una determinada manera de fer, sense que la 
justificació respongués a criteris objectius basats en les característiques del producte. La UE 
aposta per la unificació de les normatives per tal de permetre el mercat únic. Amb aquesta 
finalitat es va originar el CEN que agrupa els diferents comitès nacionals de normalització i té 
com a missió promoure a Europa l’harmonització tècnica voluntària en conjunció amb els 
organismes internacionals i els seus associats. 
 
El CEN té la seu a Brussel·les i és l’única organització europea reconeguda per la Directiva 
98/34/EC per a la planificació, elaboració i adopció de normes europees en totes les àrees 
d’activitat econòmica, a excepció de l’electrònica (CEN-ELEC) i les telecomunicacions (ETSI). 
Les EN han de ser adoptades pels països membres, havent de derogant, fins i tot i si escau, les 
normes nacionals que puguin entrar en contradicció. El procés d’elaboració d’una norma EN es 
sotmès a una sèrie de fases que permeten assegurar que el document final sigui fruit del consens i 
que qualsevol persona, encara que no pertanyi al CEN, pugui emetre les seves opinions o 
comentaris. 
 
Quan la UE detecta algun aspecte que pot constituir un risc per als ciutadans o per al medi 
ambient, el Parlament Europeu redacta una directiva europea concretant el perill que cal evitar. 
Aquest text legal dóna origen a un mandat per al CEN que ha d’elaborar la norma tècnica que 
garanteixi la seguretat en el consum. En aquests casos, aquest document esdevé d’obligat 
compliment per als fabricants que, per comercialitzar els seus productes, els hauran 
d’homologar, amb assajos demostrats en laboratoris acreditats, segons els criteris establerts en 
les directives.  
 
Cada norma la redacta un comitè tècnic de normalització especialment constituït per a l’ocasió. 
Els experts nacionals acreditats per AENOR que formen part dels comitès tècnics internacionals 
i europeus representen els interessos d’Espanya i lideren, en alguns casos, la coordinació dels 
treballs que es fan. La UE es troba en procés d’harmonitzar les legislacions nacionals, i exigeix 
que les especificacions tècniques recollides en els documents normatius europeus siguin 
expressament mencionades en els textos legals125. 
 
Una norma es compon de: a) la descripció tècnica del producte, amb la definició de les mides i 
les característiques, b) dels mètodes d’assaig que permeten l’avaluació del producte, c) els valors 
que han d’assolir en cada assaig per garantir la seguretat dels consumidors i la qualitat del 
producte, d) la informació que ha de facilitar el fabricant als compradors, e) l’etiquetatge amb el 
qual cal assenyalar el producte normalitzat i f) les principals recomanacions i advertències. 
 
Pel que fa a les instal·lacions esportives: a) l’any 1999 es van publicar un conjunt de normes 
referents al material esportiu, b) l’any 2001 es van ampliar amb les del material de piscines, c) 
l’any 2006 sorgiren les normes referents a paviments i superfícies esportives, d) l’any 2007 es va 
regular l’acústica i e) l’any 2011 es van definir els criteris de disseny d’àrees de visió destinades 
a espectadors amb necessitats especials. 
 

AA  qquuii   aaffeeccttaa  lleess  nnoorrmmeess  EENN??  

LLeess  eemmpprreesseess  ffaabbrr iiccaannttss  ddee  mmaatteerr iiaall   eessppoorrttiiuu. El disseny i la fabricació de productes resta 
condicionat al compliment de la normativa. Normalitzar la fabricació i el producte garanteix 
oferir un producte segur i de qualitat i permet l’exportació a qualsevol estat membre.  
 
EEllss  rreessppoonnssaabblleess  ii   eellss  uussuuaarr iiss  dd’’ iinnssttaall ··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess. El fet d’equipar les instal·lacions amb 
materials esportius certificats EN, proporciona la tranquil·litat de saber que aquests reuneix les 

                                                 
125 Per exemple, el PIEC fa referència explícita a les normes EN a l’hora d’establir els requeriments tècnics que han 
de complir els materials esportius de les instal· lacions esportives d’ús públic de Catalunya. Apartat 3.3.1.4. Criteris 
per a la construcció d’equipaments esoportius, pàgina 124 del PIEC. 
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condicions adequades de seguretat i qualitat. A més informa d’aspectes com la seva col·locació, 
manteniment i ús. Si bé les EN es redacten per certificar la qualitat del material esportiu que es 
vol comprar, els criteris que estableixen, també, permeten avaluar el grau de seguretat del que ja 
es troba en servei. 
 
LLeess  ffeeddeerraacciioonnss  eessppoorrttiivveess. Les EN serveixen de criteri per establir el material esportiu 
reglamentari per a les seves competicions. 
 
EEllss  ttèèccnniiccss  mmuunniicciippaallss. Quan estableixen els plecs de condicions que han de complir el material 
esportiu, el fet d’exigir que certifiquin el compliment de les EN els estalvia molta feina i errors a 
l’hora de definir amb precisió com ha de ser i les característiques que ha de complir. 
 
LLeess  ccoommppaannyyiieess  dd’’ aasssseegguurraanncceess. Quan estableixen el risc potencial d’una instal·lació esportiva, 
l’exigència de disposar de material esportiu certificat EN ha de suposar una reducció de la prima. 
Pel que fa als perits judicials que han d’informar sobre la repercussió que pugui haver tingut el 
material esportiu en qualsevol accident, les normes europees clarifiquen els criteris en els quals 
s’ha de basar el seu dictamen. 
 

88..22..11..44..  II nnddiiccaaddoorr  11..22..22..  ÀÀmmbbii tt  eessttaattaall   

Atenent a la naturalesa de la font, poden constituir normes de l’àmbit estatal les de naturalesa 
pública i les de naturalesa privada. Les primeres provenen de l’Estat espanyol i poden ser, segons 
el contingut, de caràcter general o específic o tècnic. Les segones es corresponen, bàsicament, 
amb normes de les federacions esportives nacionals i són, segons el contingut, de caràcter 
específic o tècnic. Les primeres, són d’obligat compliment per tots els ciutadans en el territori 
espanyol, mentre que el compliment de les segones resta condicionat a la participació en 
competicions oficials de les respectives organitzacions.  
 

88..22..11..44..11  LL’’ eessppoorrtt  eenn  lleess  nnoorrmmeess  eessttaattaallss  ddee  nnaattuurraalleessaa  ppúúbbll iiccaa  

La CE del 1978 va configurar un Estat políticament descentralitzat, integrat per nacionalitats i 
regions (art. 2), que, després de la seva constitució, van adoptar la forma jurídica pública de 
comunitats autònomes (capítol III, Títol VIII). La CE va establir el sistema de distribució 
competencial entre l’Administració estatal i l’autonòmica (art. 148 i 149 de la CE). En el cas 
concret de la competència en matèria esportiva, i tenint en compte l’assumpció efectuada pels 
respectius estatuts d’autonomia, actualment totes les comunitats autònomes tenen assumida la 
competència en matèria esportiva; és a dir, les comunitats autònomes ostenten competències 
exclusives en matèria d’esports. 
 
L’Estat espanyol disposarà normes en les matèries que sigui competent i que afectaran, en major 
o menor mesura, les instal·lacions esportives d’ús públic de la Comunitat Autònoma de 
Catalunya.  
  

88..22..11..55..  II nnddiiccaaddoorr  11..22..33..  ÀÀmmbbii tt  aauuttoonnòòmmiicc  

Atenent a la naturalesa de la font, poden constituir normes de l’àmbit autonòmic les de 
naturalesa pública i les de naturalesa privada. Les primeres provenen del Govern de la Comunitat 
Autònoma de Catalunya i poden ser, segons el contingut, de caràcter general o específic o tècnic. 
Les segones es corresponen, bàsicament, amb normes de les federacions esportives 
autonòmiques i són, segons el contingut, de caràcter específic o tècnic. Les primeres, són 
d’obligat compliment per tots els ciutadans en el territori de Catalunya, mentre que el 
compliment de les segones resta condicionat a la participació en competicions de les respectives 
organitzacions.  
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88..22..11..55..11  LL’’ eessppoorrtt  eenn  lleess  nnoorrmmeess  aauuttoonnòòmmiiqquueess  ddee  nnaattuurraalleessaa  ppúúbbll iiccaa  

L’establiment del sistema democràtic espanyol i la instauració del denominat Estat de les 
autonomies, va comportà un repartiment competencial en el qual les comunitats autònomes es 
reserven la legislació de desenvolupament de les matèries que en són competents. 
 

L’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, del 19 de juliol, de 
reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, atribueix a la Generalitat competències, algunes 
exclusives, sobre comerç (article 121.1), consum (article 123), cultura (article 127), emergències 
i protecció civil (article 132), esport i lleure (article 134.3), indústria (article 139), joc i 
espectacles (article 141), joventut (article 142), medi ambient (article 144), urbanisme i 
ordenació del territori (article 149), publicitat (article 157), règim jurídic i procediment 
administratiu (article 159), règim local (article 160), sanitat i salut pública (article 162), seguretat 
privada (article 163), seguretat pública (article 164), protecció de menors (article 166) i turisme 
(article 171), entre altres matèries. Tots els títols competencials esmentats justifiquen la 
intervenció legislativa de la Generalitat respecte als espectacles, l’esport i l’oci i els establiments 
públics126.   
 

D’acord amb la Llei de l’esport127, i pel que fa a l’àmbit de les instal·lacions esportives, entre els 
objectius del PIEC es troba el de definir uns models tipològics d’instal· lacions i establir unes 
normes per aconseguir un nivell alt de qualitat, optimitzant els seus costos i que siguin 
respectuosos amb el seu entorn contribuint així a un desenvolupament més sostenible. 
 

Per donar resposta aquest mandat, el pla director incorpora una normativa tècnica que estableix 
uns mínims d’obligat compliment, però també aporta tot un seguit de criteris i recomanacions a 
tenir en compte en el disseny, la construcció i la gestió d’un equipament esportiu. Aquesta 
normativa, redactada amb la participació del grup expert, té caràcter perceptiu a Catalunya des 
de l’aprovació del PIEC. 
 

És a partir de les competències exclusives, exposades i justificades anteriorment, que la 
Comunitat Autònoma de Catalunya assumeix competències en matèria esportiva, en general, i en 
instal·lacions esportives, en particular. Competència que s’ha d’atendre, en última instància, per 
la legislació efectuada sobre totes les matèries que, directament o indirectament, afecten a les 
instal·lacions esportives d’ús públic. Sense menyspreu d’aquelles normes d’aplicació d’àmbit 
estatal o europeu. 
 

88..22..11..66..  II nnddiiccaaddoorr  11..33..11..  NNoorrmmaa  ddee  ccaarrààcctteerr  ggeenneerraall       

Les normes de caràcter general solament poden ser d’àmbit públic supraestatals, estatals i 
autonòmiques. L’àmbit privat no té competència per regular continguts de caràcter general. Són 
d’obligat compliment per tots els ciutadans en llurs territoris. 
 

88..22..11..66..11  LL’’ eessppoorrtt  eenn  lleess  nnoorrmmeess  ddee  ccaarrààcctteerr  ggeenneerraall   dd’’ ààmmbbii tt  ppúúbbll iicc  

L’esport, en general, i les instal·lacions esportives d’ús públic, en particular, com a fenomen que 
es desenvolupa i interacciona amb la societat i en el marc de l’Estat de dret, resten subjectes a: a) 
la normativa específica que les ordena i regula i b) qualsevol altre legislació de caràcter general, 
que tot i estar pensada per un altre sector o context també el o les condiciona. 
 

S’entén per normativa general, aquella que legisla algun contingut de manera àmplia i afecta a 
tos els ciutadans per igual; per exemple: la normativa de construcció afecta a qualsevol tipus de 
construcció amb independència de la finalitat de l’equipament sigui social o esportiu. 
                                                 
126 Per bé que algunes de les competències declarades exclusives per l'Estatut no tinguin aquest caràcter respecte a la 
totalitat de la matèria, en proclamar-se aquesta exclusivitat sens perjudici d'altres competències estatals sobre la 
mateixa matèria.  
127 Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, text únic de la Llei de l’esport. 
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Donada l’extensa normativa de caràcter general existent i la diferent temàtica que pot regular, als 
efectes d’aquest document, s’agrupen les temàtiques segons els següents sectors, matèries o 
temes: a) Constitució, Estatut i règim jurídic de les administracions, b) urbanisme i medi 
ambient, c) equipaments, d) sanitat i societat, e) treball i consum i f) dades, informació i 
publicitat. Cada subdivissió incorpora les normes en funció del caràcter territorial i competencial 
de la font normativa: a) supraestatal, b) estatal i c) autonòmic. 
 

88..22..11..77..  II nnddiiccaaddoorr  11..33..22..  NNoorrmmaattiivvaa  ddee  ccaarrààcctteerr  eessppeeccííff iicc  oo  ttèèccnniicc  

Les normes de caràcter específic o tècnic poden ser de l’àmbit públic supraestatals, estatals i 
autonòmiques i també de l’àmbit privat supraestatals, estatals i autonòmiques. Les primeres, són 
d’obligat compliment per tots els ciutadans en llurs territoris, mentre que el compliment de les 
segones resta condicionat a la participació en competicions de les respectives organitzacions. 
 
Per realitzar la practica fisicoesportiva es necessiten uns espais de ddiimmeennssiioonnss  aaddeeqquuaaddeess  ii   
ddiisssseennyy  ffuunncciioonnaall   que siguin aptes per l’ús esportiu. L'espai esportiu és el lloc on l'usuari té 
contacte físic i interacciona amb el seu entorn, defineix la qualitat esportiva d'un equipament, i 
amb el material esportiu, principal element que estableixen les prestacions de confort i seguretat 
de la pràctica.  
 
Per poder oferir serveis amb hhiiggiieennee  ii   ccoonnffoorrtt, els espais esportius requereixen d’espais 
complementaris. La dimensió dels uns i dels altres ha de guardar proporció per tal d'extreure el 
màxim rendiment al potencial esportiu de la instal·lació i fer-ho amb principis d’economia i 
eficàcia.  
 
La sseegguurreettaatt  ii   ll ''hhaabbii ttaabbii ll ii ttaatt de les instal·lacions esportives també depenen de les condicions de 
l'ambient, establertes principalment per les instal· lacions, que han de garantir que a cada espai hi 
hagi la il· luminació, la temperatura, la ventilació i la humitat adients. El confort de la pràctica 
necessita uns valors determinats dels paràmetres ambientals. La manca d'assoliment d'aquestes 
condicions té repercussions negatives que poden afectar la salut dels usuaris. 
 
La intensa activitat que es desenvolupa en les instal·lacions esportives d’ús públic128 requereix, 
per garantir la qualitat dels serveis, la realització freqüent i contínua de les tasques de 
mmaanntteenniimmeenntt,,  nneetteejjaa  ii   ccoonnsseerrvvaacciióó. Per aquesta raó la concepció de les instal·lacions tècniques i 
la del mateix edifici han de facilitar la realització còmoda i segura d'aquests treballs, incorporant 
els espais i sistemes d'accés allà on s'hagin de realitzar tasques d'entreteniment. També s'han de 
considerar les possibilitats d'efectuar reparacions i afavorir la utilització de tecnologies que 
permetin les modificacions o ampliacions degudes als canvis de programa o a la millora del 
servei ofert. 
 
La normativa específica o tècnica, és la que regula tots aquest principis. Determina així les 
característiques que les instal·lacions esportives han de complir en el seu àmbit amb l’objectiu 
general de millorar-ne la construcció, reforma, ampliació i ús.  Les normes es poden diferenciar 
en  dos grups segons la naturalesa jurídica de l’entitat que la regula: a) normes d’àmbit públic i 
b) normes d’àmbit privat. 
 

                                                 
128 S’aprecia un major percentatge de pràctica en instal· lacions de titularitat pública per sobre els de titularitat 
privada, arribant al 66% en pistes, camps i camps d’atletisme; solament en les sales no arriba al 45% de la pràctica 
total on el centre privat és el segon agent amb un 43%. Els clubs esportius acullen un percentatge de pràctica reduït, 
només superen l’11% en els camps i piscines cobertes. La pràctica en les instal· lacions dels centres educatius 
solament és significativa en les activitats de pista.  
Aquestes dades varien notablement si es considera la grandària del municipi on s’ubica la instal· lació, en general es 
pot afirmar que a mesura que augmenta la població del municipi, augmenta el percentatge de practicants que 
realitzen l’activitat en instal· lacions de caràcter privat en detriment de les instal· lacions de caràcter públic 
(Generalitat de Catalunya, 2005: 187). 
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88..22..11..77..11  LL’’ eessppoorrtt  eenn  lleess  nnoorrmmeess  ppúúbbll iiqquueess  ddee  ccaarrààcctteerr  eessppeeccííff iicc  oo  ttèèccnniicc  

Estableixen els requeriments que es consideren necessaris per tal que les instal·lacions esportives 
compleixin els principis rectors de la política esportiva129 del territori concret on s’ubica la 
instal·lació. 
 
Com a criteri general, les instal·lacions esportives han d’assolir el nivell de qualitat exigible a 
tota edificació d’ús públic, han de permetre un alt grau d’utilització, ser duradores i requerir d’un 
consum baix d'energia. Per aconseguir-ho s’han d’emplaçar en el lloc adequat, triat com a 
conseqüència d’una planificació que respongui als objectius que es volen assolir. S’han 
d’integrar a l’entorn, de manera que s’harmonitzin amb el paisatge i es minimitzin els impactes 
que es generen en la construcció, en l’explotació i en el procés de desconstrucció quan se’ls 
esgoti la vida útil. Han d’aprofitar els recursos naturals disponibles, reduir les pèrdues 
energètiques amb l'aïllament tèrmic, eliminar els guanys no desitjats amb les proteccions solars 
adequades, utilitzar tecnologies eficients en les instal·lacions d'energies convencionals, implantar 
energies renovables i establir uns paràmetres de confort amb criteris d'austeritat.  
 
L’objectiu principal és el de garantir: a) la seguretat en la pràctica, eliminar els elements 
perillosos reduint, tant com sigui possible, el risc d'accidents, b) la funcionalitat de les 
instal·lacions, rendibilitat en l'oferta i optimitzar els recursos destinats a la seva construcció, 
reforma i ampliació i c) l’habitabilitat de les instal·lacions, que reuneixin condicions adequades 
d'higiene i salut, de protecció del medi ambient, de sostenibilitat i de confort. 
 

88..22..11..77..22  LL’’ eessppoorrtt  eenn  lleess  nnoorrmmeess  pprr iivvaaddeess  ddee  ccaarrààcctteerr  eessppeeccííff iicc  oo  ttèèccnniicc  

Complementen els requisits que hauran de complir les instal·lacions esportives per a què es 
puguin organitzar competicions oficials. 
 
A més dels requeriments propis de la categoria a la qual pertanyi la instal· lació, també haurà de 
complir les reglamentacions establertes per la federació esportiva corresponent a l’esport que es 
practica. Aquestes condicionaran bàsicament, les mesures, materials i condicions estructurals 
dels diferents espais esportius per a que puguin ser aptes i homologats per les mateixes 
federacions per tal de permetre la competició oficial130. 
 

88..22..22..  EELL  MMÈÈTTOODDEE  DD’’ II NNVVEESSTTII GGAACCII ÓÓ  
El mètode d’investigació que s’utilitza en el desenvolupament de la fase I, bloc I, és la 
investigació documental de tipus informativa. Aquesta es basa en recalar tota la informació,  
segons les variables i els indicadors establerts, i serveix per descriure i caracteritzar la dimensió 
objecte de la investigació (dimensió: 1. Norma).  
 
La investigació documental consisteix en recollir la informació prominent de diferents fonts 
sobre el tema objecte d’estudi. Es consideren fonts d’informació els materials o productes, 
originals o elaborats, que aporten noticies o testimonis a través dels quals es pot accedir al 
coneixement. Les fonts d’informació poden ser: a) primàries, la informació prové directament de 
la investigació; b) secundàries, la informació es processada per altres persones  i c) terciàries, les 
fonts ajuden a obtenir informació (Ortiz & García, 2006).  
 

                                                 
129 De la Generalitat de Catalunya, establerts en el títol preliminar de la Llei de l’esport, Decret legislatiu 1/2000, de 
31 de juliol, text únic de la Llei de l’esport, té com a objectius bàsics el foment, la divulgació la planificació i la 
coordinació, l’execució, l’assessorament i la implantació de la pràctica de l’activitat fisicoesportiva arreu de 
Catalunya. 
130 Cal recordar que aquestes no són vinculant si no es vol l’homologació de l’espai esportiu. 
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Per aquets estudi es seleccionen dos tipus de fonts d’informació: 1) primàries, la mateixa norma i 
2)  terciàries,  les que permeten determinar si la norma és o no vigent i les vinculacions amb 
altres normes o amb la jurisprudència131. 
 
L’anàlisi de contingut de la fase I es basa en un model descriptiu, el qual identifica i agrupa  la 
informació, normes, amb l’objectiu d’identificar i determinar l’ordenament jurídic. La 
contribució consisteix en identificar, analitzar i seleccionar de tota la norma que és rellevant per 
les instal·lacions esportives, la qual constitueix l’ordenament jurídic aplicable a les instal·lacions 
esportives d’ús públic de Catalunya.  
  

LL’’ eessttuuddii   ddee  ccaammpp    

Es realitza la recol·lecció de la normativa vigent segons les variables i indicadors: a) la 
naturalesa de la font: pública i privada, b) la competència de la font: supraestatal, estatal o 
autonòmica i c) el contingut de la norma: general i específica o tècnica (Zapata, 2006:224) 
 

LLaa  ssiisstteemmaattii ttzzaacciióó  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióó    

Es segueixen dos processos: a) la sistematització simple, tècnica d’expressió modificativa 
mitjançant la qual es presenta de manera articulada i condensada l’ordre de les idees essencials i 
b) la sistematització analítica, tècnica d’anàlisi del contingut tendent a captar l’ordre lògic dels 
conceptes segons la investigació (Noguera, 2010:18). 
 

El procés de sistematització simple es realitza respectant els principis de jerarquia (indicadors de 
l’1.1.1 a l’1.2.3) i els de competència (indicadors 1.3.1 i 1.3.2) de les normes, recollint 
únicament les disposicions que afecten l’objecte d’estudi. Identifica les normes que formen 
l’ordenament jurídic aplicable a les instal·lacions esportives d’ús públic de Catalunya.  
 

El procés de sistematització analítica s’aplica a les normes determinades en el procés anterior. 
Mitjançant aquest s’analitza el contingut de la norma i permet identificar els preceptes concrets 
que són d’aplicació directe132. El procés de sistematització analítica permet ordenar les normes 
segons com aquestes afecten les instal·lacions: a) directament, b) indirectament i c) 
condicionadament. 
 

                                                 
131 La jurisprudència es constitueix a partir de dues sentències que interpreten una norma amb el mateix sentit, 
emanades del Tribunal Suprem (TS) (òrgan jurisdiccional superior en totes les ordres, a excepció del que es disposa 
en matèria de garanties constitucionals) i, quan es tracta de certes matèries de competència limitada a les comunitats 
autònomes (per exemple, Dret foral o especial), del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de la comunitat autònoma 
corresponent. Les sentències que no reuneixen aquestes característiques, únicament gaudeixen de la consideració de 
precedent, servint únicament com a recolzament a una determinada tesi sostinguda en judici, al mancar d’autèntic 
contingut normatiu.   
De la mateixa manera, una sentència emanada per un TSJ manca de rellevància normativa per altres TS d’altres 
comunitats autònomes, que poden emetre falls no concordants amb dites interpretacions, i fins i tot ser 
contradictòries. En aquests casos, pot interposar-se recurs de cassació per la unificació de la doctrina davant el TS, 
que casarà ambdues sentències determinant quina de les interpretacions contradictòries gaudeix del beneplàcit de 
l’Alt Tribunal. 
En el cas de que un jutge o tribunal s’aparti de la doctrina establerta pel TS, no s’invalida automàticament la 
sentència, sinó que serveix de motiu de la cassació. No obstant, TS es pot apartar en qualsevol moment de la 
jurisprudència consolidada, pel que aquesta producció normativa és essencialment mutable, adequant-se als temps 
amb cada fall. 
Es necessari fer referència al TC ja que, tot i no ser un òrgan judicial sinó constitucional, també emet sentències, 
amb la denominació tècnica de jurisprudència. Aquestes sentències, per l’especial grau de l’òrgan emissor, tenen 
efectes normatius, al ser el TC el suprem intèrprete de la CE. En efecte, l’article 5.1 de la Llei Orgànica del Poder 
Judicial clarament determina que les sentències del TC són vinculants, i els jutges i tribunals han d’interpretar totes 
les normes d’acord amb la interpretació que de les mateixes normes en resultin les resolucions dictades pel TC en tot 
tipus de processos.  
132 Cal recordar que en molts casos es pot produir una transferència de la norma, així quan la UE legisla sobre 
alguna matèria concreta, aquesta pot ser o ha de ser posteriorment incorporada per la norma estatal i podria ser 
finalment desplegada i concretada per la respectiva Comunitat Autònoma. 
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Les primeres, afectació directa, són aquelles normes que el seu contingut és d’obligat 
compliment per totes les instal·lacions esportives d’ús públic de Catalunya. Són comuns per 
totes les instal·lacions amb independència de les característiques o usos que les instal·lacions 
tinguin o facin. 
 
Les segones, afectació indirecta, són aquelles normes que tot i no afectar directament si ho fan 
indirectament. És a dir, el contingut d’aquestes condiciona a segones parts i aquestes segones 
parts popden afectar directament a les instal·lacions. Per exemple: la normativa d’ordenació 
administrativa, no afecta directament a les instal·lacions, però capacita a les administracions per 
fer normes, de manera que caldrà conèixer qui és competent i en què per poder saber la 
normativa que s’ha de complir. 
 
Les terceres, afectació condicionada, són aquelles normes que el seu compliment resta 
condicionat a les característiques o usos concrets de la instal·lació. És a dir, en el cas que la 
instal·lació sigui d’una tipologia concreta haurà de complir la normativa específica per aquesta, 
sinó no (piscines). El mateix passa amb l’ús (aigües termals, teràpies naturals...) o tipus d’usuaris 
(menors, discapacitats, cecs acompanyats de gossos pigall...) que condicionaran l’obligació de 
complir una o altra norma.   
 
LLaa  rreeccooll ··lleecccciióó  ddee  ddaaddeess    

Es realitza de forma textual, transcripció fidel i exacta del text133.  
 
LLaa  gguuiiaa  dd’’ aannààll iissii     

Es materialitza en forma de fitxa. La fitxa és l’instrument de recollida de la informació que 
permet ordenar i classificar les dades consultades, destacant les dades requerides en la 
investigació. La fitxa tècnica, dissenyada per aquest estudi,  permet recollir, de cada norma, la 
següent informació (figura 8:1): a) el títol, b) un breu resum del contingut i c) els articles que 
directament regulen algun aspecte de les instal·lacions esportives.    
  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  ((ttííttooll   ddee  llaa  nnoorrmmaa))  
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
  
AArrttiicclleess..  
  

 
Figura 8:1.  Model de fitxa tècnica. Bloc I, fase I 

Font: Elaboració pròpia 
 

LLaa  ggeenneerraacciióó  ii   pprreesseennttaacciióó  ddee  ddaaddeess  

El procés de generació i presentació de dades segueix i aplica un conjunt de criteris que es 
recullen a continuació. 

 
 

--  AAccttuuaall ii ttzzaacciióó  ddee  llaa  nnoorrmmaa.. Els resultats obtinguts en la primera fase incorporen la norma oficial 
vigent, publicada en: a) el Diari Oficial de les Comunitats Europees (DOCCEE), b) el Butlletí 
Oficial de l’Estat (BOE) i c) el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), 
actualitzada fins a desembre del 2010, tal i com es determina en l’apartat 7.7. Cronograma, 
d’aquest document, la fase I finalitza el desembre del 2010. 
 

                                                 
133 Esmentar que algunes de les normes no disposen de traducció oficial al català. En aquest cas han estat traduïdes 
per l’autor d’aquest document, cosa que pot generar errors d’interpretació. Cada cop que el text d’una norma no 
correspon a una edició oficial s’adverteix i es recomana, per garantir la veracitat de la mateixa, que el lector es 
dirigeixi al text oficial. 
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--  DDeesseennvvoolluuppaammeenntt  ddee  llaa  ffii ttxxaa  ttèèccnniiccaa..  Es desenvolupen, solament, les fitxes tècniques de les  
normes que afecten directament i condicionalment, en les temàtiques més comuns, les 
instal·lacions esportives d’ús públic de Catalunya. Les fitxes complertes s’annexen al final 
d’aquest document. La presentació de les fitxes es fa de manera conjunta per la fase I i II134. 
  
Els resultats d’aquesta fase inclouen tota la norma que directament, indirectament o 
condicionadament és aplicable a les instal·lacions esportives d’ús públic de Catalunya. 
S’incorporen, també, els títols d’aquelles normes que serveixen per contextualitzar i relacionar la 
norma d’aplicació: a) normes derrogades i b) normes modificades per textos posteriors a 2010.  
 
Els resultats configuren un llistat de 308 normes135. D’aquestes 214 són de caràcter general: a) 
18 normes de Constitució, Estatut i règim jurídic de les administracions, b) 63 normes 
d’urbanisme i medi ambient, c) 18 normes d’equipaments, d) 34 normes de sanitat i societat, e) 
40 normes de treball i consum i f) 41 normes de dades, informació i publicitat; i 94 són de 
caràcter específic o tècnic: a) 66 d’àmbit púlic i 28 d’àmbit privat.  
 
El llistat complet de l’ordenament jurídic s’incorpora a l’annex III d’aquest document136. 
 

88..33..  FFAASSEE  II II   

88..33..11..  OOBBJJEECCTTEE  TTEEÒÒRRII CC  
S’exposa a continuació la dimensió, la variable i els indicadors que són l’objecte teòric d’aquesta 
segona fase (taula 8:3). 
 

DDiimmeennssiióó  VVaarr iiaabbllee  II nnddiiccaaddoorrss  

2. Instal· lació esportiva 2.1. Fases temporals 
2.1.1. La concepció i programació 
2.1.2. La construcció 
2.1.3. La gestió 

 
Taula 8:3. Relació de dimensions, variables i indicadors. Bloc I, fase II 

Font: Elaboració pròpia 
 
La variable es caracteritza per ser de caràcter qualitativa o no numèrica que es correspon amb 
atributs de caràcter general (Serra, 1979). A la variable li correspon un número determinat  
d’indicadors, indicadors de tipus normatiu (González, 1986:219). Indicadors que detallem a 
continuació.  
 
LLeess  ffaasseess  tteemmppoorraallss  dd’’ uunnaa  iinnssttaall ··llaacciióó  eessppoorrttiivvaa  

Comprenen el conjunt d’actuacions que es realitzen des que sorgeix la idea inicial de construir 
un equipament fins a la seva gestió. La decisió de construir una instal·lació esportiva hauria de 
ser la conseqüència d’una adequada planificació (Generalitat de Catalunya, 2005:33). La 
planificació ha de permetre la consecució d’objectius que, en relació amb la naturalesa jurídica 
de l’entitat propietària, principalment seran: a) entitats de naturalesa pública: donar resposta a les 
necessitats dels ciutadans137 i b) entitats de naturalesa privada: assolir la inversió i rendibilitat 
econòmica.  
                                                 
134  Veure apartat 22. Annex V. Fitxes tècniques del règim jurídic aplicable a les instal·lacions esportives d’ús públic 
de Catalunya, d’aquest document. 
135 Als efectes d’aquest document i seguint elscriteris metodològics d’aquesta investigació. 
136 Veure apartat 20. Annex III. Ordenament jurídic aplicable a les instal·lacions esportives d’ús públic de 
Catalunya, d’aquest document. 
137 L’Administració pública autonòmica finança en un percentatge rellevant la construcció d’instal· lacions 
esportives de manera que ha de garantir la rendibilitat de les instal· lacions mitjançant la gestió responsable i 
l’adequat ús dels recursos públics, evitant que es superposin els capritxos dels municipis (Vallverdú i Boix, 
1996:229). 
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Les fases temporals s’estableixen de manera seqüencial i estructurada en el temps. Contemplen 
tots els passos a seguir atenent a la limitació de recursos humans, materials i econòmics 
disponibles per aconseguir els objectius desitjats. El procés comprèn el conjunt d’actuacions que 
es realitzen: a) tenir i donar forma a la idea inicial (la concepció i programació), b) la construcció 
(la construcció) i c) funcionament (la gestió). L’objectiu comú als interessos, públics i privats, és 
aconseguir que l’equipament respongui a les necessitats detectades, estigui estratègicament situat 
en el lloc més adient, s’integri en el seu entorn, sigui funcional i permeti una gestió equilibrada 
de recursos (Generalitat de Catalunya, 2005). 
 
Les fases de concepció i programació i construcció d’instal·lacions esportives, en gran 
percentatge, són assumides (que no realitzades) per l’Administració pública, tot i que 
posteriorment la gestió pugui ser realitzada per entitats públiques o privades. L’Administració 
pública estableix una reglamentació, PIEC, a fi de, entre altres, “optimitzar i prioritzar les 
actuacions i subvencions de l’Administració pública per a la construcció i el condicionament de 
les instal·lacions esportives”(Generalitat de Catalunya, 2005:10). 
 
L’Administració pública és l’entitat propietària de més instal·lacions esportives138 i amb 
l’objectiu d’optimitzar els recursos públics estableix les fases de: a) concepció, b) programació, 
c) construcció i d) gestió que hauran de ser respectades i seguides per totes les instal·lacions 
esportives que siguin subvencionades amb fons públics. Això no treu que qualsevol entitat 
privada, propietària d’una instal·lació esportiva, pugui o no seguir les fases i criteris temporals 
estipulats pel PIEC. En cas de fer ús de recursos privats serà lliure de fer el que cregui més 
convenient, però en el cas d’accedir a cofinançament públic, molt possiblement, haurà d’atendre 
les estipulacions del PIEC. Diem, molt possiblement, perquè és l’Administració pública 
concessionària qui, pot o no, establir-ho, incorporar-ho i exigir-ho al plec de condicions del 
concurs. 
 
El PIEC desenvolupa i descriu aquest procés diferenciant-ne les fases de: a) concepció, b) 
programació, c) construcció i d) gestió (figura 8:2). Cal tenir en compte que aquestes fases no 
són rígides i que el procés necessita una constant avaluació que permeti reajustar les actuacions a 
les situacions canviants que es produeixen, de manera que les mesures a aplicar siguin adequades  
als objectius inicialment fixats.  
 
 

FFAASSEESS  TTEEMMPPOORRAALLSS  DD’’ UUNNAA  II NNSSTTAALL··LLAACCII ÓÓ  EESSPPOORRTTII VVAA  
 
      Objectius    Concreció del programa  Adjudicació           Formes de gestió 
      Concreció    Implantació   Execució           Pla de gestió 
      Viabilitat    Projecte de gestió  Recepció           Organització del gestor 
     Projecte arquitectònic              Memòria de gestió 
 
            CCoonncceeppcciióó                PPrrooggrraammaacciióó                    CCoonnssttrruucccciióó                GGeessttiióó  

 
 

Figura 8:2. Resum de les fases temporals d'una instal·lació esportiva 
Font: Fulls tècnics, nº3, novembre del 1996 

 
Tot i que el PIEC desenvolupa les fases temporals de les instal·lacions esportives diferenciant-ne 
quatre fases: concepció,  programació, construcció i gestió, a efectes d’aquest estudi s’ha reduït a 
tres. Així la fase de concepció i la de programació s’uneixen per formar-ne una de sola. Es pren 
aquesta decisió tenint en compte que ambdues fan  referència a processos anteriors a la 
construcció i ambdues comparteixen la mateixa normativa. D’aquesta manera i a efectes 

                                                 
138 El 65,48% de les instal· lacions esportives de Catalunya són públiques (CNIE, 2005:87). 
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d’aquesta investigació es consideren tres fases: a) de concepció i programació, b) de construcció 
i c) de gestió. Aquestes tres es corresponen amb els indicadors que determinen la dimensió 
objecte teòric d’aquesta fase (2 .Instal·lació esportiva).  
 
Juntament amb el PIEC (Generalitat de Catalunya, 2005) són varis els autors (Celma, 2000 i 
Viñeta i Rebolleda, 1992) que han desenvolupat i estructurat les fases temporals d’una 
instal·lació esportiva. És a partir d’aquests que es referència l’explicació de cada fase i 
determinen els agents, amb capacitat jurídica que intervenen. 
 

88..33..11..11..  II nnddiiccaaddoorr  22..11..11..  LLaa  ccoonncceeppcciióó  ii   pprrooggrraammaacciióó  

88..33..11..11..11  LLaa  ccoonncceeppcciióó  

OObbjjeeccttiiuuss  

Manifesten l’aspiració última del procés. Permeten adequar les actuacions a la finalitat i efectuar 
les correccions necessàries durant el procés. Han de ser precisos, clars, realistes i assolibles. Els 
objectius es fixaran amb la finalitat d’atendre una necessitat que respongui a una planificació o 
s’hagi manifestat mitjançant una demanda expressa, general o d’un col·lectiu determinat.  
 
CCoonnccrreecciióó  ddee  ll ’’ eeqquuiippaammeenntt  

Fixats els objectius, s’haurà d’elegir quin tipus d’instal·lació respon a les necessitats detectades. 
Primer caldrà realitzar una anàlisi de mercat que permeti quantificar la demanda actual i 
potencial. Seguidament, es procedirà a una diagnosi de la situació real de les instal·lacions 
semblants ja existents, s’analitzarà el nivell d’ús i es preveurà l’ús potencial del futur 
equipament.  Analitzada la demanda i feta la diagnosi de l’oferta, es procedirà a fer el balanç per 
tal de quantificar les necessitats no ateses i traduir-les en el tipus d’instal·lació esportiva més 
adequat. 
 
VViiaabbii ll ii ttaatt  eeccoonnòòmmiiccaa  

Que una instal·lació sigui necessària no pressuposa que sigui viable econòmicament. La 
viabilitat econòmica és analitzada des de dos punts de vista: a) la construcció i b) la gestió. Per 
fer aquesta valoració es parteix d’una tipologia concreta d’instal·lació esportiva, de dimensions 
aproximades, que permeti arribar a una primera aproximació o, precàlcul, dels costos139. 
Comprovada la viabilitat econòmica de la instal·lació, construcció i gestió, caldrà ajustar els 
costos de l’execució del projecte arquitectònic i de gestió. 
 

88..33..11..11..11..11  FFaasseess  ddee  llaa  ccoonncceeppcciióó  

11ªª..  FFAASSEE  DD’’ AAPPRREECCII AACCII ÓÓ  

És l’estat inicial en el qual es detecten les demandes i necessitats sense cobrir, dèficits, i 
defineixen, qualitativament i quantitativament, el recurs més adient per esmenar-lo. Es 
desenvolupa en forma d’expedient, tràmit administratiu, capaç d’assentar les bases per 
desenvolupar i materialitzar el recurs. 
 
AAggeennttss,,  aammbb  ccaappaaccii ttaatt  jjuurr ííddiiccaa,,  qquuee  iinntteerrvveenneenn  

--  LLaa  ssoocciieettaatt  cciivvii ll .. Representada pel teixit social associatiu, de caràcter esportiu, amb i sense 
ànim de lucre, i comercial.   
--  LL’’ AAddmmiinniissttrraacciióó  llooccaall .. Les persones físiques: polítics, tècnics i administratius.  
--  AAll ttrreess  aaddmmiinniissttrraacciioonnss  oo  eennttii ttaattss.. Recolzament logístic i financer.  
 

                                                 
139 Valoració realitzada pel PIEC (Generalitat de Catalunya, 2005:175-319) 
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PPrroommoottoorrss  ddee  llaa  iiddeeaa  ii   llaa  iinniicciiaattiivvaa  

Els promotors naturals de la creació de noves instal·lacions esportives, principalment, són els 
governs municipals mitjançant els polítics electes i les polítiques esportives establertes en els 
corresponents programes de govern. 
 
II nnssttrruummeennttss  ttèèccnniiccss  

Qualsevol document capaç de ser instrumentalitzat per la consecució d’un fi. Destaquen: a) 
estudis: de població, de mercat, de viabilitat... b) plans i projectes: urbanístics, de gestió...  i c) 
expedients administratius: aprovació de la idea i el sistema de materialització per l’Ajuntament, 
finançament: recerca de subvencions, definició i execució dels projectes constructius, 
adjudicació i materialització de les obres...  
    
AAnnààll iissii   ii   aavvaalluuaacciióó  

Tots els processos establerts requereixen d’una anàlisi en profunditat, de manera que els resultats 
obtinguts permetin un posicionament polític i tècnic en la presa de decisions i les posteriors 
interpretacions dels resultats. 
 
FFoorrmmuullaacciióó  ddeell   ddiiaaggnnòòssttiicc  

És l’expressió, a partir de totes les variables considerades, del resultat de l’anàlisi i la seva 
avaluació. Ha de permetre establir: a) els objectius estratègics per cobrir les demandes i 
necessitats establertes, b) la dimensió general de la intervenció (esportiva, tècnica i econòmica) i 
c) determinar les polítiques a seguir per tal d’assolir els objectius.  
 
22ªª..  FFAASSEE  DD’’ AAVVAALLUUAACCII ÓÓ  DDEE  PPOOSSSSII BBII LLII TTAATTSS  

És el moment que s’estableixen totes les bases, s’analitzen les possibilitats i la viabilitat per la 
posterior presa de decisió. 
 
EEllss  aaggeennttss,,  aammbb  ccaappaaccii ttaatt  jjuurr ííddiiccaa,,  qquuee  iinntteerrvveenneenn  

--  PPooll ííttiiccss.. Són els responsables de la presa de decisions amb assessorament, o no, dels tècnics 
corresponents. Són els promotors de les idees, dels projectes i els màxims responsables.  
--  TTèèccnniiccss.. Són els professionals qualificats en diferents àrees. Coneixen sectorialment les 
peculiaritats de les instal·lacions esportives i els serveis que es realitzaran en ella. Analitzades 
transversalment, permeten l’elaboració del document base per la presa de decisió política. 
--  CCoommiissssiioonnss  ddee  rreeccoollzzaammeenntt.. Grups formats per persones acreditades i qualificades, que 
representen diferents agents socials interessats i afectats, capaços d’aportar idees sobre els 
diferents àmbits del projecte.   
 
DDeeff iinniicciióó  ddee  llaa  mmiissssiióó  ddee  llaa  ffuuttuurraa  iinnssttaall ··llaacciióó  

És l’objectiu cap a on s’han de dirigir els esforços sectorials de cada promoció i respon al per 
què i per a què del mateix. 
 
EEssccooll ll ii rr   ll ’’ eemmppllaaççaammeenntt  

En funció de diferents factors: localització, proximitat dels usuaris; dimensions i orientació; 
físics, característiques urbanitzables del solar; logístics; mediambientals i altres. L’emplaçament 
ha d’estar totalment lliure de càrregues i servitud. També haurà de garantir la seguretat i 
estabilitat  davant alteracions meteorològiques i mediambientals. 
  
LL’’ eessttiimmaacciióó  ddee  ccoossttooss  

Existeixen dos moments econòmics claus que poden determinar la viabilitat, o no, del projecte: 
a) llaa  iinnvveerrssiióó  iinniicciiaall :: conjunt de costos derivats del desenvolupament del projecte i la 



LL’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  CCaattaalluunnyyaa  
  

 
137 

 

construcció fins la posada en marxa de la instal·lació esportiva i b) llaa  ccoonndduucccciióó  hhaabbii ttuuaall :: procés 
de gestió dels recursos humans i materials, capítol de despeses del compte d’explotació. 
 

LL’’ eessttuuddii   ddee  vviiaabbii ll ii ttaatt  

Defineix els límits de la intervenció, de manera que sigui possible la presa de decisions per fer 
viable, a tots els nivells, la materialització de les idees.  
  
LLaa  ddeecciissiióó  ddee  ccoonnssttrruuii rr   

Conegudes les implicacions i circumstàncies d’una actuació, un cop avaluada i ponderada, 
s’estarà en condicions de prendre una decisió. Caldrà resoldre: a) el finançament,  b) el domini 
del sòl, c) el projecte: elaboració de diferents projectes arquitectònics140, d) la construcció: 
requerirà d’una empresa constructora que acrediti estar qualificada141 i e) la recepció de les 
obres. 
 

88..33..11..11..22  LLaa  pprrooggrraammaacciióó  

CCoonncceeppcciióó  ddeell   pprrooggrraammaa  

Defineix, amb detall, quines característiques ha de tenir el nou equipament envers les necessitats 
detectades a la fase de concepció. S’expressa en forma de programa. La concreció del programa 
no pretén substituir el projecte arquitectònic o de gestió. 
 

II mmppllaannttaacciióó  

L’elecció de l’emplaçament està condicionada als requeriments urbanístics que ha de complir el 
terreny, a les característiques que ha de tenir l’equipament en el territori i a les pròpies mesures 
de la instal·lació. Els equipaments esportius s’han d’ubicar en el sòl142 destinat específicament a 
aquest ús en el planejament municipal143.  
  
PPrroojjeeccttee  aarrqquuii tteeccttòònniicc  

Recull: a) la normativa aplicable, b) els plànols i documentació necessària per poder iniciar les 
obres, c) un pressupost ajustat a la realitat i, si escau, d) un estudi d’impacte ambiental. 
 
PPrroojjeeccttee  ddee  ggeessttiióó  

Ha d’incorporar: a) l’organització interna, b) el programa d’activitats, c) el manteniment 
d’infraestructures i d) l’estudi econòmic que permeti fer una previsió dels recursos necessaris. 
Aquest document ha de permetre al gestor reflectir les necessitats que incideixen en el projecte 
arquitectònic de forma coordinada amb l’arquitecte. 
 

88..33..11..11..22..11  FFaasseess  ddee  llaa  pprrooggrraammaacciióó  

11ªª  FFAASSEE  DDEE  DDEETTEERRMMII NNAACCII ÓÓ    

Determina el disseny més adequat als objectius i anàlisi establerts en la fase d’avaluació de 
possibilitats.  
  
                                                 
140 Els projectes hauran d’estar degudament visats, pel corresponent col· legi professional, a fi de garantir la fiabilitat 
dels mateixos i les cobertures d’assegurances necessàries. 
141 L’adjudicació d’obres requereix d’un procediment administratiu regulat per la llei de contractes. 
142 El municipi ha de, dintre el servei públic esportiu, garantir sòl per construir instal· lacions esportives utilitzant els 
mitjans que la vigent legislació posa al seu abast; complint així el plantejament urbanístic autonòmic i el propi. 
143 El PIEC, recomana per a les instal· lacions de la xarxa bàsica: les pistes, pavellons i sales s’han d’ubicar al més a 
prop dels centres d’ensenyament; mentre que les piscines cobertes, camps poliesportius i camps d’atletisme han 
d’estar preferiblement dins el nucli urbà i han de disposar de bona comunicació (Generalitat de Catalunya, 
2005:325). 
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AAggeennttss,,  aammbb  ccaappaaccii ttaatt  jjuurr ííddiiccaa,,  qquuee  iinntteerrvveenneenn  

L’arquitecte és el principal interlocutor i coordinador d’aquesta fase. Treballarà a partir de les 
premisses determinades en les fases anteriors respecte a: a) el terreny: emplaçament, dimensions, 
orientació, topografia, urbanisme, estudi geotècnic, servitud, instal·lacions urbanes, 
climatologia... i b) el projecte: definit segons el promotor. 
 
FFaasseess  qquuee  eell   ccoonnssttii ttuueeiixxeenn  

--  FFaassee  iinniicciiaall ::   eessttuuddii   pprreevvii   ii   aavvaannttpprroojjeeccttee.. Fase de treball oberta i interdisciplinària en la que 
intervenen tots els agents implicats en la promoció.   
--  FFaassee  mmii ttjjaa::   pprroojjeeccttee  bbààssiicc.. Fase de treball interdisciplinària acotada als diferents plantejaments 
tècnics d’arquitectura i enginyeria.   
--  FFaassee  ffiinnaall ::   pprroojjeeccttee  eexxeeccuuttiiuu.. Fase de treball interna d’arquitectura i enginyeria, escriptura i 
dibuix.  
 
VViissiióó  ddee  llaa  ffuuttuurraa  iinnssttaall ··llaacciióó  

Imatge virtual, vídeo o DVD, maquetes o perspectives més o menys definides que permetin una 
visió virtual per l’interior i exterior de la instal·lació esportiva. 
  
CCoommiissssiióó  ddee  ccoooorrddiinnaacciióó  ii   sseegguuiimmeenntt  

Seguiment interdisciplinari dels agents que participen en el projecte per tal d’identificar i 
solucionar els possibles errors realitzats durant fases prèvies.   
 

RReellaacciióó  iinnssttii ttuucciioonnaall   

--  IInntteerrnnaa:: dintre l’àmbit municipal. Requereix de protocols d’actuació que habilitin procediments 
formals i temporals. 
--  EExxtteerrnnaa:: amb agents externs a l’àmbit municipal, col·laboració per tal de planificar ajudes, la 
promoció, col·laboració econòmica, tècnica i tutela institucional al llarg del cicle inversor. 
  
AAssssiiggnnaacciióó  ddee  rreeccuurrssooss  

Pla d’inversions: definició expressa del finançament dels projectes i les obres corresponents, amb 
assignació de les partides pressupostàries de caràcter anual o plurianual. 
 
PPrrooggrraammaacciióó  ttèèccnniiccaa  ffuunncciioonnaall   

Control de i en el temps del compliment de les etapes de producció. Verificació del compliment 
dels continguts preestablerts per cada una de les parts involucrades en el procés. I, establiment 
d’un sistema actiu de reajustament de la programació tècnica econòmica. 
  
PPrrooppoossttaa  ddee  mmooddeell   dd’’ eeqquuiippaammeenntt  

Planteja l’equipament bàsic desitjat, en funció de la política de serveis i de gestió: a) ccoommppaaccttee:: 
ofereixen diferents serveis públics integrats sota una gestió única i centralitzada com a centre de 
costos; b) cceennttrraall ii ttzzaatt:: ofereixen diferents serveis esportius conjuntament, amb una gestió 
centralitzada i com únic centre de costos; i c) ddeesscceennttrraall ii ttzzaatt::   ofereixen serveis esportius 
específics, amb base a un espai esportiu singular, amb gestions sectoritzades i diferents centres 
de costos.  
 
22ªª  FFAASSEE  DDEE  MMAATTEERRII AALLII TTZZAACCII ÓÓ  

És el moment en el qual es materialitzen gràficament i formalment les diferents determinacions 
establertes en el programa de necessitats i l’organigrama funcional. Dóna cos al projecte 
arquitectònic i d’altres complementaris -seguretat, enginyeria...- per procedir amb la tramitació 
administrativa. 
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AAggeennttss,,  aammbb  ccaappaaccii ttaatt  jjuurr ííddiiccaa,,  qquuee  iinntteerrvveenneenn  

--  EEnn  eell   ttrrààmmii tt  aaddmmiinniissttrraattiiuu:: polítics. tècnics municipals i opcionalment consultories externes. 
  
--  DDuurraanntt  eell   ttrrààmmii tt  iinniicciiaall :: a) tècnics municipals i col·laboradors necessaris: àrea d’urbanisme, de 
projectes, d’obres i manteniment, d’esports, de sanitat i altres i b) redactors del projecte: 
l’arquitecte sol o amb col·laboració d’altres professionals. 
 
Aquesta fase acaba quan s’aconsegueix optar per una opció gràfica determinada –a escala-, que 
defineix totalment la implantació física del programa i la seva organització espaial –volumetria- 
així com l’assentament al solar i la definició de les relacions amb l’entorn –volums, 
subministres, accessibilitat, caràcter de l’edifici... 
  
--  DDuurraanntt  eell   ttrrààmmii tt  iinntteerrmmeeddii :: redactors del projecte. Definides i consensuades, entre totes les 
parts interessades, es definirà amb major precisió tècnica totes les dimensions. Es defineix la 
imatge i es corrobora el correcte funcionament. Es defineixen els sistemes i principis que regiran 
el desenvolupament de les instal·lacions tècniques144.  Aquest moment és el més important en el 
procés de tancament del treball interdisciplinari –obert-, ja que a partir del final d’aquesta fase el 
treball serà eminentment tècnic -arquitectura e enginyeria-.   
  
--  DDuurraanntt  eell   ttrrààmmii tt  ffiinnaall :: Aquest moment és purament tècnic de l’arquitectura i l’enginyeria. 
L’arquitecte i els seus col·laboradors concretaran el projecte en un document administratiu – 
projecte executiu- 145.  
 
El més habitual és que el principal i únic agent responsable en la redacció del projecte executiu 
sigui l’arquitecte redactor del projecte, màxim exponent i responsable que exerceix les funcions 
de director i coordinador d’altres agents: 
 
 - Documentació escrita en general: secretaria. 
 - Documentació gràfica: delineants, consultories externes. 
 - Estructures: calculistes -arquitectes, aparelladors i enginyers-, consultoria externa. 
 - Instal·lacions tècniques:   calculistes -arquitectes i enginyers-, consultoria externa. 
 - Estat de mesures i pressupostos: col·laboradors amb aparelladors i altres tècnics 
 vinculats a una posterior direcció de les obres, consultoria externa d’instal·lacions i 
 estructures, estudi de seguretat i salut. 
 - Coordinador de seguretat: arquitecte i aparellador. 
 - Reprografia: mitjans propis, mitjans externs, imatge, especialistes en 3D i animació 
 virtual, consultoria externa DVD i vídeo, maquetista. 
 
La qualitat de la redacció estarà directament vinculada amb el temps i el pressupost econòmic 
que es disposi.  
  
EEll   pprroojjeeccttee  ccoonnssttrruuccttiiuu146  

És el document administratiu, generat pels diferents tècnics anteriorment citats, que permet 
desenvolupar les fases posteriors de materialització del projecte. 
  
  
                                                 
144 El disseny del projecte haurà de respectar totes les normes urbanístiques i ordenances corresponents, de caràcter 
local, autonòmic, nacional i europeu que siguin d’aplicació.  
145 Celma recomana que continuï la col· laboració entre l’equip tècnic i el promotor, però cal que estigui molt ben 
identificada l’única figura de l’interlocutor i ha de quedar clar que no es el moment de realitzar cap canvi substancial 
(Celma, 2000).    
146 Desenvolupat a l’apartat 18. Annex I. El projecte constructiu d’una instal·lació esportiva, del present document. 
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LLaa  iimmppoorrttàànncciiaa  eenn  ll ’’ eelleecccciióó  ddee  mmaatteerr iiaallss  

L’elevat grau d’exigència demandat pels usuaris en l’ús de les instal·lacions esportives requereix 
que els materials tinguin unes característiques determinades per a què l’activitat es desenvolupi 
en condicions normals: 
 
 - Funcionalitat: més adequats a l’ús que se’n realitzarà. 
 - Rendibilitat: major relació qualitat preu.  
 - Seguretat: responguin a les exigències de seguretat –certificació UNE-EN- . 
 - Confort: comoditat i confortabilitat. 
 - Manteniment: conservables i de fàcil reposició. 
 - Sostenibilitat: relació producció, col·locació, utilització, reposició i desaparició amb el 
 menor cost e impacte mediambiental.   
  
CCaarraacctteerrííssttiiqquueess  nneecceessssààrr iieess  ddee  lleess  iinnssttaall ··llaacciioonnss  ttèèccnniiqquueess  

Són el conjunt de sistemes complementaris, de l’obra estructural, necessari pel correcte 
funcionament de la instal·lació esportiva. Existeixen diferents àrees d’intervenció, que 
bàsicament responen a dos àmbits: 
 
aa))  ÀÀmmbbii tt  eexxtteerrnn  
Representat pel conjunt d’infraestructures urbanes, són les xarxes de repartiment d’instal·lacions 
urbanes. Garanteixen evacuacions i subministres ininterrompudament a tots els edificis, a partir 
de les corresponents escomeses i contractes de subministraments. Les xarxes urbanes són: 
 
- Clavegueram. És la xarxa de canonades, la connexió de la qual permet l’evacuació de tots els 
desaigües de l’edifici i la parcel·la. Existeixen dos escenaris diferents: 
 
a) Situacions urbanes consolidades: sol existir la xarxa separativa, que correspon a l’existència 
de dos tipus d’evacuació diferenciades: a) una amb aigües brutes o fecals, que desemboca a les 
estacions depuradores i b) una altra que solament transporta les aigües netes o pluvials, 
procedents descorreries superficials de teulades i solars, que aboquen directament alguna conca 
controlada. 
 
b) Situacions urbanes poc consolidades, les dues xarxes solen circular conjuntament amb la 
corresponent problemàtica d’abocaments. Quan aquesta circumstància es produeix ha d’existir 
una depuració prèvia de les aigües fecals en la parcel·la que les produeix.         
 
- Subministrament elèctric. Serveix per alimentar tot tipus de preses de corrent i aparells que 
funcionen a partir de connexions elèctriques. El subministrament elèctric pot ser en alta, mitja o 
baixa tensió. Per potències de subministrament superiors a 100KW és obligatori –si la 
companyia subministradora ho considera oportú- la col·locació d’una estació transformadora, 
segons el reglament electrotècnic de baixa tensió.   
 
- Subministrament d’aigua potable. Tota l’aigua que pot ser utilitzada per les persones ha d’estar 
degudament controlada –bacteriològicament- pel seu ús i consum. Totes les xarxes de 
subministrament d’aigua potable han d’acomplir aquest requisit. Per això, s’ha de connectar a la 
xarxa d’aigua potable que correspongui a cada lloc, garantint així permanentment la qualitat 
bacteriològica147.  

                                                 
147 Altres consideracions importants per a les instal·lacions esportives són: 
1. La qualitat química, duresa i composició química de l’aigua, tenint en compte que condicionen les formes d’ús, 
sobre tot en circuits d’aigua calenta sanitària i els intercanviadors tèrmics -plaques, botelles, resistències elèctriques, 
panells solars...- de tots els sistemes de calefacció. 
a) Les aigües dures o bàsiques dificulten els tractaments químics de l’aigua en els processos de depuració i filtratge.   
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- Subministrament de gas en xarxa. Cada dia són més extenses les xarxes de subministrament de 
gas (natural, ciutat propà) que fan més còmode, net i segur el subministrament continu per a 
l’alimentació de la central de producció tèrmica148.    
 
- Subministrament de línies de comunicació. 
Les infraestructures urbanes estan dotades de diferents xarxes de sistemes de comunicació: xarxa 
telefònica: telèfon, fax i internet; xarxa de cable: TV, internet; xarxa d’ones hertzianes -satèl·lit-: 
TV, GPS; i xarxa emissora i repetidora –ones hertzianes-: telefonia mòbil, ràdio. 

 
bb))  ÀÀmmbbii tt  iinntteerrnn  
L’àmbit intern comprèn el conjunt d’instal·lacions tècniques necessàries, a partir de les 
connexions a les xarxes corresponents, pel correcte funcionament de les activitats. 
  
- Hidràuliques. 

- Evacuació d’aigües brutes. Sanejament: vertical (baixants) i horitzontal (desaigües i 
arquetes). 
- Subministrament i repartició d’aigües netes. Mitjançant col·lector sectoritzador per 
àmbits de servei de lampisteria. 

- Aigua sanitària, freda, calenta (secundari i repartiment). 
- Emplenat ràpid (piscines i dipòsits de reserva). 
- Altres (neteja).  

 - Calefacció. Subministrament per emplenar els circuits primaris. 
- Regadiu. Subministrament a dipòsit de reserva i alimentació directa. Arquetes per a 
preses de màniga i automàtic per aspersors. 

 - Protecció contra incendis (sistema hidràulic). 
 - Depuració i filtrat (circuits tancats de piscines). 
 - Tractament d’aigües (descalcificadors). 
 

                                                                                                                                                             
b) Les aigües amb excés de sals generen molts problemes de manteniment en els circuits hidràulics, sobretot en els 
punts de subministrament de dutxes -polsadors, temporitzadors i carxofes-. La fàcil precipitació de les sals en les 
diferents sondes de lectura de l’aigua altera la sensibilitat de les mateixes, produint desajustaments de lectura. 
c) Les aigües toves o àcides són especialment corrosives per a tots els circuïts hidràulics amb peces metàl· liques 
(sobretot el ferro). Tots els casos on les aigües superin els límits establerts com acceptables, per els requeriments 
desitjats, s’haurà de corregir mitjançant el tractament correctiu que obligui a disposar d’uns dipòsits d’alimentació i 
equips de pressió. 
2. La pressió del subministrament: sol ser variable, segons les puntes del consum poblacional o els caudals 
disponibles. Aquesta circumstància actua directament sobre el correcte funcionament dels polsadors o 
temporitzadors, tant en les dutxes o rentamans com en els fluxors -mecanisme que propicia descàrregues 
temporitzades en inodors i urinaris-. Aquests mecanismes necessiten uns límits de pressió, entre tres i cinc 
atmosferes, per garantir el bon funcionament; en cas contrari fallen. 
Per garantir el bon funcionament dels equips de màniga d’aigua (BIE), necessaris en la protecció contra incendis 
(NBE-CPI-96), també es precisa una pressió estable del subministrament de la xarxa d’aigua potable, que no ha 
d’estar per sota de cinc atmosferes. 
L’escomesa d’aigua i la distribució per l’alimentació del sistema de protecció contra incendis és independent a la del 
consum per altres necessitats (aigua sanitària freda i calenta). 
La instal· lació i bon funcionament de rec automàtic en aspersors, difusors o canons, també està condicionada pel 
caudal i la pressió del subministrament, ja que cada mecanisme està constituït per donar una resposta determinada 
que necessita d’uns caudals i pressions determinades, pel seu correcte funcionament. En cas de no poder garantir-ne 
són necessaris l’ús dels equips de pressió externa. 
3. La garantia de subministrament interromput, en el cas d’una suposada emergència contra incendis, pels edificis 
de pública concurrència, s’ha de poder garantir un correcte caudal i pressió de xarxa pel correcte funcionament de 
les BIES. Si la companyia subministradora ens certifica (per escrit) aquesta circumstància, no haurem de crear un 
sistema alternatiu que ens garanteixi aquestes condicions. En cas contrari, haurem de crear la infraestructura 
necessària per garantir el correcte funcionament (dipòsit acumulador i grup de pressió). 
148 Sempre que existeixi aquest tipus de subministrament, en relació amb els costos de producció d’una tèrmia, serà 
el més adequat (net, segur, econòmic i sostenible) per resoldre la demanda energètica base de la instal· lació 
esportiva. 
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- Mecàniques. 
- Electricitat. Distribució i alimentació de preses de corrent i aparells. Quadres, 
subquadres i esquemes d’inici.  
- Enllumenat. Tipologia i distribució d’equips.  
- Comunicacions.   

- Telefonia: comunicacions amb l’exterior. 
- Interfonia: comunicacions interiors. 
- Megafonia: so ambient, avisos i emergència.  
- Circuits tancats: TV, xarxa interior de control de l’activitat amb vídeo reproductor.  
- TV / FM: alimentació i distribució d’imatge i so exterior per ús propi. 

- Informàtica. 
- Control d’accessos i gestió d’abonats, mobiliari, equips i programes. 
- Administració i gestió general, equips i programes. 
- Control i gestió energètica, esquema d’inici, implantació de sistemes i 
automatismes, equips i programes.  

- Ascensors, supressió de barreres arquitectòniques  
- Seguretat. 

- Intrusisme i vandalisme: detecció, alarma i comunicació amb centraletes de 
seguretat. 
 - Protecció contra incendis: detecció, alarma, extinció automàtica i comunicació 
amb centraletes de seguretat. 

 - Confort. 
- Producció tèrmica convencional. A partir dels següents combustibles: gas, electricitat, 
gasoil, propà... 
- Calefacció. Sistemes que produeixen i mantenen la temperatura mínima d’un recinte 
determinat, dintre dels paràmetres de confort necessaris per l’activitat. 
 - Fred. Sistema que produeix i manté la temperatura màxima d’un recinte determinat, 
dintre dels paràmetres de confort necessaris per l’activitat. 
- Clima. Sistema que produeix i manté la temperatura i humitat relativa desitjada per un 
recinte determinat, manté els paràmetres de confort necessaris per l’activitat. 
- Ventilació. Sistema que garanteix una extracció i renovació de l’aire viciat d’un recinte 
determinat, mantenint els paràmetres de confort i seguretat. 
- Sistemes alternatius de producció i regulació tèrmica. Són aquells, no convencionals, 
que permeten: 1. La captació tèrmica del medi natural:   

- Arquitectura bioclimàtica. 
    - Captadors o col·lectors solars. 
    - Utilització de recursos naturals. 
    - Ventilació natural. 
    - Altres. 
   2. La recuperació entalpia d’energies residuals:  

- Recuperadors de calor (aigua-aigua, aigua-aire, aire-aigua, aire-
aire). 

    - Bombes de calor, deshumificadors. 
    - Biomassa (producció pròpia de metà). 
    - Altres. 
 - Sistemes alternatius de producció elèctrica. 
   1. Col·lectors fotovoltaics. 
   2. Sistemes eòlics (molt poc utilitzats per baixes potències). 
 - Sistemes alternatius de racionalització de consums. 

1. Racionalitzadors energètics (elèctrics) mitjançant limitadors de consum 
(programadors i maxímetres).  
2. Control del consum lumínic. 
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 - Obertures proporcionals mitjançant cèl·lules fotoelèctriques.  
- Obertures i tancaments automàtics mitjançant detectors de 
presència. 

 - Obertures dobles o triples. 
 - Ús de bombetes i equips de baix consum. 
3. Sistemes de regulació i control tèrmic per sectors. 

 - Sistemes alternatius d’estalvi energètic.  
   1. Correcció de l’energia reactiva. 
   2. Aïllament tèrmic. - Tancament de l’edifici. 
      - Protecció suplementària d’àrees sensibles. 
      - Mantes o cobertes de piscina.  
      - Persianes.  
      - Pèrgoles... 
 - Sistemes alternatius d’estalvi d’aigua.  
   1. Recuperació d’aigües grises. 
   2. Recuperació d’aigües de regadiu. 
   3. Recuperació d’aigües de pluja... 
     
LLiiccii ttaacciióó  ii   aapprroovvaacciióó  

Un cop redactats els projectes tècnics, arquitectura i enginyeria i l’estudi de seguretat i salut, 
hauran de ser revisats i confirmats per l’Ajuntament. El següent pas serà trobar l’empresa 
constructora, qualificada i capaç d’executar el projecte, segons les determinacions tècniques, 
econòmiques i les necessitats complementàries que tingui el promotor.  
 
Aquest procés es genera a través de l’elaboració d’un plec de condicions per la licitació de les 
obres que es resoldrà, tenint en compte dues condicions prèvies: a) l’aprovació prèvia del ple 
municipal i la corresponent publicitat, segons els temps establerts per llei i b) l’avaluació prèvia 
de les ofertes, a través del barem de puntuació establert a les bases de licitació o les diferents 
acreditacions, pel tribunal de contractació. 
 
Resolt el procés de licitació es procedirà a la notificació de la resolució i en conseqüència, a la 
redacció i firma del contracte d’adjudicació per executar les obres, segons les condicions de la 
licitació. Les obres no podran començar fins que el coordinador de seguretat hagi aprovat el pla 
de seguretat i salut, l’empresa constructora l’hagi executat i l’Ajuntament l’hagi confirmat i 
notificat a la corresponent Delegació Provincial de Treball. Al mateix temps, es requeriran les 
acreditacions de direcció d’obres dels tècnics competents: arquitecte, aparellador i coordinador 
de seguretat. 
 
Les obres s’iniciaran a partir de l’acta de replantejament, moment que es determina que les obres 
s’ajusten a les dimensions de la parcel·la i no presenten dificultats aparents per la seva execució, 
segons les condicions del projecte. 
 

88..33..11..22..  LLaa  ccoonnssttrruucccciióó  

AAddjjuuddiiccaacciióó  

Per construir l’equipament, definit en el projecte arquitectònic, es requereix de la contractació 
d’una empresa. Per a la seva tria s’ha de convocar un concurs. Les entitats públiques estan 
sotmeses a la LCAP149 que garanteix la transparència i la igualtat en l’adjudicació. Els criteris 
per valorar les ofertes han de tenir en compte: el preu fixat, el termini d’execució, l’experiència, 
la solvència, la preparació i els mitjans de que disposa l’empresa.  
                                                 
149 Derrogada pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
contractes del secor públic. 
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EExxeeccuucciióó  ddee  lleess  oobbrreess  

S’inicia amb l’acta de replanteig on es comprova l’absència d’impediments per començar. El 
seguiment de les obres, el compliment dels terminis i costos establerts en el projecte, el control 
de les qualitats dels materials, la correcta execució tècnica i la seguretat en l’obra són els 
aspectes més destacats. Qualsevol errada por ser irreversible o tenir greus conseqüències. En 
aquesta fase cal comptar amb la participació dels tècnics especialistes en les diferents àrees de 
programació, estructura, construcció, instal·lacions... que hagin col·laborat anteriorment en la 
redacció del projecte.  
  
LLaa  rreecceeppcciióó  ddee  lleess  oobbrreess  

Finalitzada l’obra i comprovat el correcte funcionament de les instal·lacions, es procedeix a la 
signatura de l’acta de recepció. A partir d’aquest moment es lliura l’edifici al gestor i es poden 
iniciar les activitats150. En el moment de la recepció s’ha de lliurar la documentació completa i 
actualitzada amb els plànols detallats, les memòries, el pla de manteniment, el llistat d’industrials 
que han intervingut i les seves garanties, els resultats dels controls de qualitat realitzats i els 
permisos dels diferents organismes amb competències. 
 
La fiança fixada en la contractació resta un any com a garantia de vicis ocults. Les 
responsabilitats tècniques i d’execució tenen un període de garantia de 10 anys sempre que 
s’hagi realitzat el manteniment adequat.  
 

88..33..11..22..11  FFaasseess  ddee  llaa  ccoonnssttrruucccciióó  

11ªª  FFAASSEE..  LLAA  MMAATTEERRII AALLII TTZZAACCII ÓÓ  DDEE  LLAA  CCOONNSSTTRRUUCCCCII ÓÓ  

És el moment en el qual el projecte, les idees inicials, es materialitzen, prenen forma i es 
transformen en volum. El volum que allotjarà el conjunt d’espais esportius, complementaris i 
annexes, en els quals s’oferiran els serveis esportius pels que ha esta creada la instal·lació 
esportiva.  
 
AAggeennttss,,  aammbb  ccaappaaccii ttaatt  jjuurr ííddiiccaa,,  qquuee  iinntteerrvveenneenn  

PPrroommoottoorr :: l’Ajuntament o l’Administració pública. 
CCoonnssttrruuccttoorr:: l’empresa constructora adjudicatària de les obres.  
DDiirreecccciióó  ffaaccuull ttaattiivvaa:: l’arquitecte i l’aparellador o arquitecte tècnic. 
CCoooorrddiinnaacciióó  ddee  sseegguurreettaatt  ii   ssaalluutt:: arquitecte o aparellador. 
CCoonnttrrooll   ddee  qquuaall ii ttaatt:: la direcció facultativa, els laboratoris especialitzats i les consultories de 
gestió d’obra. 
CCoommiissssiióó  ddee  sseegguuiimmeenntt:: opcional. 
 
AAddjjuuddiiccaacciióó  ddee  ll ’’ oobbrraa  

Té com a finalitat la definició de l’empresa constructora que realitzarà les obres, dintre d’uns 
criteris pactats entre la mateixa i el promotor. La base del contracte serà la materialització del 
projecte tècnic. Les principals cauteles d’aquest treball seran: 
 

 - Respectar el contingut gràfic i tècnic del projecte. 
 - Respectar el pressupost i les qualitats del projecte. 
 - Respectar i controlar el planning temporal i financer. 
 - Garantir la seguretat en l’obra. 
 - Donar la publicitat corresponent. 

                                                 
150 Celma aconsella realitzar un període de proves que permeti detectar, abans d’obrir, possibles deficiències ocultes 
i que la instal· lació ofereixi al públic totes les garanties (Celma, 2000).  
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 - Minimitzar els impactes mediambientals durant les obres. 
 - Sotmetre les discrepàncies, que puguin sorgir durant el procés d’obra, als plecs de 
 condicions i a les bases de contractació en primera instància i als tribunals corresponents, 
 si escau, en segona instància. 
  
DDiirreecccciióó  ddee  ll ’’ oobbrraa  

Consisteix en realitzar un seguiment del compliment de les condicions establertes en el contracte 
d’obres i velar per la correcta execució del projecte arquitectònic, constructiu, executiu, tal i com 
s’ha previst tècnicament i econòmicament en temps i termini requerit. 
 
Els agents més rellevants són: 
 
aa))  PPeell   pprroommoottoorr::     
--  LLaa  ddii rreecccciióó  ffaaccuull ttaattiivvaa.. Arquitecte director, aparellador o arquitecte tècnic, coordinador de 
seguretat i consultoria externa: laboratoris de control de qualitat i enginyeria d’instal·lacions 
tècniques. 
--  CCoommiissssiióó  ddee  sseegguuiimmeenntt  mmuunniicciippaall ::    a) tècnics municipals d’arquitectura, enginyeria, obres i 
manteniment, jardineria, esports, interventor, depositari i b) altres complementaris comissió 
d’esports, clubs i associacions implicades, federacions esportives, treball i indústria, bombers... 
 
bb))  PPeell   ccoonnssttrruuccttoorr::     
--  LL’’ eeqquuiipp  ttèèccnniicc  ii   aaddmmiinniissttrraattiiuu.. Coordinador de l’empresa, cap de grup, cap d’operacions, 
responsable tècnic d’obra i administratiu o similar. 
--  LL’’ eeqquuiipp  eexxeeccuuttiiuu  dd’’ oobbrraa.. Cap d’obra, ajudant del cap d’obra, tècnics col·laboradors i personal 
d’obra (propi o subcontractes). 
 
LL’’ aaccttuuaacciióó  ddeell   ggeessttoorr  oo  ttèèccnniicc  dd’’ eessppoorrttss  mmuunniicciippaall   

El màxim responsable tècnic de la gestió esportiva municipal és el que té la visió més àmplia del 
projecte i ha d’actuar com a fil conductor de la missió del mateix. Per tant, ha de tenir una 
presència discreta i ha de velar pel compliment dels objectius. A més, ha de vigilar que les 
diferents tensions del procés constructiu no desviïn els principis que han fet necessària la seva 
execució. 
 
Alguns cops determinats plantejaments validats en la fase del projecte, no es valoren de la 
mateixa manera en aquest moment i és lícit reconstruir la situació. Ara bé, qualsevol tipus de 
modificació en l’obra, tot i que sembli senzilla, pot alterar de manera substancial el projecte i 
afectar significativament el procés constructiu (enderrocs, canvis de recintes, circulacions, etc). i 
en conseqüència, l’econòmic. 
 
És molt important que en tot moment hi hagi una bona relació entre la direcció facultativa i el 
representant municipal, ja que la via per resoldre les dificultats passa per aquesta col·laboració 
mútua. Si l’arquitecte té raons per no realitzat els canvis, també es cert que es construeix l’edifici 
per que el gestioni el promotor; per tant, hauria d’haver un respecte i enteniment mutu respectant 
les regles del joc establertes per les parts implicades en aquest moment: promotor –direcció 
facultativa- i empresa constructora.     
 
22ªª  FFAASSEE..  LLAA  RREECCEEPPCCII ÓÓ  DDEE  LL’’ OOBBRRAA  

Moment final que l’empresa constructora entrega les obres al promotor. Aquest moment és molt 
rellevant per a totes les parts i afectarà de molt diferent manera, segons les missions parcials i 
objectius, a cada una de les parts implicades: 
 
--  LLaa  ppoobbllaacciióó:: desitja iniciar les activitats esportives en la nova instal·lació. 
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--  EEll   pprroommoottoorr:: té interès en inaugurar la instal· lació, per poder oferir als ciutadans el que va 
prometre, serveis esportius.   
--  EEll   ggeessttoorr:: com a representant del promotor, ha de rebre la instal·lació en les millors condicions 
possibles, per gestionar-la al llarg de la seva vida útil. 
--  LL’’ eemmpprreessaa  ccoonnssttrruuccttoorraa:: té interès per entregar bé l’obra i tancar l’expedient, per rendibilitzar 
millor el seu treball i limitar les seves responsabilitats. 
--  LLaa  ddii rreecccciióó  ffaaccuull ttaattiivvaa:: té interès per acabar bé el seu treball, que tot funcioni correctament, 
entregar-ho al client i tancar l’expedient administratiu. 
 
Tots els agents implicats tenen interessos compatibles i, per tant, un tancament d’obres correcte 
és aquell que totes les parts queden satisfetes. Tot i que arribar en aquest moment de manera 
relaxada resulta difícil, ja que el procés constructiu genera dinàmiques conflictives i tensions, 
que no sempre es poden controlar.  
 
El document de recepció de les obres es tramita mitjançant un certificat final de l’obra, on s’hi 
adjunta la documentació corresponent que determina el correcte funcionament de l’edifici i les 
instal·lacions tècniques, el compliment de les normatives vigents i els informes corresponents, 
així com un dossier que ha de contenir: 
 

 - Projecte actualitzat, incorpora totes les variacions hagudes durant el procés constructiu. 
 - Resum de les proves del control de qualitat dels materials i protocols de posta en marxa. 
 - Manuals de característiques, posta en marxa i aturada, vida útil, condicions d’ús i 
 manual d’operacions per la conservació i el manteniment de tots els béns i equips, 
 susceptibles de manteniment habitual. 
 - El llibre de manteniment (RITE) del Ministeri de Indústria. 
 - El llibre de la piscina (Conselleria de Sanitat de la comunitat autònoma que 
 correspongui) 
 - Homologacions esportives corresponents. 
 
Des del moment de la recepció de les obres, a tots els efectes pràctics, el promotor és l’únic 
responsable de la tutela i gestió de l’edifici, entri o no en funcionament. En aquest moment ha 
d’iniciar-se el corresponent pla de gestió, amb totes les previsions i mitjans establerts en el 
mateix. De fet, existeixen diferents fases que van des de la pròpia elaboració del pla, apropiació i 
assignació de recursos (econòmics, materials, de personal) així com les contractacions de 
subministres (aigua, gas, electricitat, telèfon, etc). que almenys han degut ser resoltes amb 
anterioritat aquesta data. 
 
Immediatament a l’entrega de les obres s’estarà en condicions materials d’inaugurar la 
instal·lació esportiva, sempre i quan s’hagin cobert totes les condicions establertes en el 
corresponent pla de posta en marxa que, entre altres punts transcendents, considerarà: 
 

 - El pla de màrqueting. 
 - La contractació de les cobertures (assegurances) necessàries. 
 - Contractació de subministres i escomeses. 
 - Estratègies per la inauguració i el pla corresponent. 
 
En aquest moment s’estarà en condicions de donar d’alta la instal·lació en el catàleg municipal 
d’edificis públics. 
 

88..33..11..33..  LLaa  ggeessttiióó  

FFoorrmmeess  ddee  ggeessttiióó  

De les diferents formes de gestió que la llei permet, se’n poden fer dos grans grups: la gestió 
directa, assumida totalment per l’entitat propietària, i la indirecta, realitzada totalment o 



LL’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  CCaattaalluunnyyaa  
  

 
147 

 

parcialment segons la modalitat de gestió indirecta, per una altra entitat diferent a la propietària 
(art. 85 LBRL)151. 
 

PPllaa  ddee  ggeessttiióó  

És l‘instrument que expressa tots els aspectes de la gestió. És l’aplicació del projecte de gestió,  
adaptat a la realitat i en actualització permanent.   
 

OOrrggaannii ttzzaacciióó  ddee  ll ’’ aaggeenntt  ggeessttoorr  

Analitza les diferents àrees de treball -administrativa, tècnica i de manteniment- i les dota dels 
recursos necessaris -humans, materials i econòmics- per al seu funcionament. L’estabilitat de la 
gestió dependrà en gran mesura d’aquesta organització. 
 

MMeemmòòrr iiaa  ddee  ggeessttiióó  

És el resum en dades del que ha succeït durant cada temporada, comporta disciplina i rigor en la 
presa i anàlisi de dades. Serveix per donar constància dels fets i suposa una de les eines més 
importants per a la gestió ja que permet l’avaluació de tot el procés.  
 

88..33..11..33..11  LLaa  ggeessttiióó  

LLll iiccèènncciieess  nneecceessssààrr iieess  ppeerr  aa  ll ’’ oobbeerrttuurraa  

Depenent del tipus d’instal·lació esportiva seran necessaris diferents tipus de llicències. Si 
parlem d’instal·lacions bàsiques, seques, amb aforaments menors als 500 espectadors i potències 
calorífiques menors de 100KW, els requeriments són menors que els corresponents a piscines 
cobertes o descobertes, així com a edificis per a espectacles esportius. 
 

- Llicència de l’activitat, l’atorga l’Ajuntament. 
- Llicència d’obres o permís d’obres, després de l’aprovació del projecte. 
- Informes positius relatius al compliment de diferents lleis i reglaments, si escau: 

- Control i seguiment de piscines d’ús públic (sanitat i Ajuntament). 
- Locals de pública concurrència, compliment de la NBE-CPI-96 (bombers). 
- Gas, ascensor, calderes, clima, electricitat –RITE- (indústria). 
- Policia d’espectacles (governació). 
- Homologacions dels espais esportius, segons els corresponents reglaments (federacions 
esportives internacionals i nacionals). 

 
LL’’ aaddjjuuddiiccaacciióó  ddee  llaa  ggeessttiióó  

L’adjudicació de la gestió implica gran varietat de possibilitats i és ple de matisos, depenent del 
plantejament de la promoció. Generalment: 
 
a) En ciutats petites o amb poca cultura de gestió esportiva, la tendència és que l’Ajuntament 
assoleixi tot el procés: promoció, construcció i gestió de la instal·lació esportiva. 
 
b) Realitats urbanes denses i en ciutats mitjanes o grans, generalment plantegen models 
descentralitzats de gestió. Es possible la participació i col·laboració d’operadors privats (amb i 
sense ànim de lucre) –en parts o en tot el procés- previ pacte amb el promotor, Ajuntament. 
 

88..33..22..  EELL  MMÈÈTTOODDEE  DD’’ II NNVVEESSTTII GGAACCII ÓÓ  
El mètode d’investigació que s’utilitza en el desenvolupament de la fase II del primer bloc és 
l’anàlisi de contingut. Aquest permet analitzar informació qualitativa obtinguda prèviament 

                                                 
151 Informació ampliada a l’apartat 9.3.1.6. Variable 3.1. Naturalesa jurídica de l’entitat gestora del present 
document. 
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(Colás, 1998) agrupant-la en un sistema de categories (Anguera, 1998). Es recomanable 
desglossar les categories per a què l’estudi sigui més detallat (Camerino, 2000). 
 
El procés d’anàlisi de dades segueix els següents passos en base a Miles i Huberman (figura 8:3) 
(Miles i Huberman, 1994).     
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8:3. Procés d'anàlisi de dades qualitatives 
Font: Miles i Hubermann, 1994 

 
Seguint el procés d’inducció, s’analitza la informació resultat de la fase I i es classifica segons el 
sistema de categories. Les categories es corresponen als indicadors (2.1.1. – 2.1.3). D’aquesta 
manera el sistema de categorització compleix els requisits de: a) exhaustivitat, les unitats 
(normes) estan referenciades a cada una de les categories i b) exclusió mútua i únic principi 
classificatori, no hi ha cap unitat (norma) participant en més d’una categoria (Kerlinger, 1985). 
Fox indica que la pròpia tasca de categorització ja suposa en si mateixa una tasca de síntesis 
(Fox, 1981). 
  

L’anàlisi de contingut d’aquesta segona fase es basa en un model descriptiu en el qual s’agrupa 
la informació, normes, en relació amb unes variables, fases temporals. La contribució consisteix 
en ordenar i estructurar l’ordenament jurídic aplicable a les instal·lacions esportives d’ús públic 
de Catalunya envers les fases temporals de: a) concepció i disseny, b) construcció i c) gestió 
d’instal·lacions esportives. 
  
LL’’ eessttuuddii   ddee  ccaammpp    

Es realitza a partir del llistat de l’ordenament jurídic aplicable a les instal· lacions esportives d’ús 
públic de Catalunya, resultat de la fase I, bloc I, l’organització de dades en relació amb els 
indicadors que expliquen les fases temporals d’una instal·lació esportiva envers la: a) concepció i 
programació, b) construcció i c) gestió. 
 
LLaa  ssiisstteemmaattii ttzzaacciióó  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióó    

Es realitza seguint la sistematització analítica, tècnica que permet ordenar les normes segons 
com aquestes afecten les instal·lacions en relació amb els indicadors. 
 
LLaa  rreeccooll ··lleecccciióó  ddee  ddaaddeess    

Es realitza de forma textual, transcripció fidel i exacta del text.  
 
LLaa  gguuiiaa  dd’’ aannààll iissii     

Es materialitza en forma de fitxa. La fitxa és l’instrument de recollida de la informació que 
permet ordenar i classificar les dades consultades, destacant les dades requerides en la 
investigació. La fitxa tècnica (figura 8:4), dissenyada per aquest estudi,  permet respondre a tres 
preguntes: a) quan, b) a qui i c) com afecta el contingut.  
 

RECOLLIDA DE DADES (FASE 1) 

Organització de les dades: categorització 

Disposició i estructuració de 
dades 

Obtenció de conclusions 
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FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  ((ttííttooll   ddee  llaa  nnoorrmmaa))  
QQuuaann??   

AA  qquuii??   

CCoomm??   
 

Figura 8:4. Model de fitxa tècnica: la norma en relació amb les fases temporals. Bloc I, fase II 
Font: Elaboració pròpia 

 

LLaa  ggeenneerraacciióó  ii   pprreesseennttaacciióó  ddee  ddaaddeess  

El procés de generació i presentació de dades segueix i aplica un conjunt de criteris que es 
recullen a continuació. 
 
--  AAccttuuaall ii ttzzaacciióó  ddee  llaa  nnoorrmmaa.. Els resultats obtinguts en la segona fase incorporen la norma oficial 
vigent, publicada en: a) el Diari Oficial de les Comunitats Europees (DOCCEE), b) el Butlletí 
Oficial de l’Estat (BOE) i c) el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), 
actualitzada fins a desembre del 2010, tal i com es determina en l’apartat 7.7. Cronograma, 
d’aquest document, la fase II finalitza el desembre del 2010. 
 
--  CCoonnttiinngguutt  ddee  llaa  nnoorrmmaa.. Aquesta fase recull, solament, les normes el contingut de les quals 
regulen de manera directa algun aspecte de les fases temporals de les instal·lacions esportives. 
Per tant, les normes, recollides en la fase anterior, relatives a: a) àmbits d’intervenció indirecta 
desenvolupament del règim jurídic i procediment de l’Administració pública152 i b) àmbits en 
caràcter general, ordenació i funcionament153, no són incorporades.  
 
El llistat complet de l’ordenament jurídic s’incorpora a l’annex IV d’aquest document154. 
  

--  AAffeeccttaacciióó  nnoorrmmaattiivvaa.  Algunes normes regulen matèries que afecten a una, dues o les tres fases 
temporals. En aquest cas les normes s’ubiquen a totes les fases on hagin de ser tingudes en 
compte155. 
  
En total s’identifiquen 78 normes156: a) 22 normes en la concepció i programació, b) 13 normes 
en la construcció i c) 55 normes en la gestió. 
 
--  DDeesseennvvoolluuppaammeenntt  ddee  llaa  ffii ttxxaa  ttèèccnniiccaa..  Es desenvolupen, solament, les fitxes tècniques de les 
disposicions normatives que afecten: a) directament i b) condicionalment en les temàtiques més 
comuns de les instal·lacions esportives d’ús públic de Catalunya. Les fitxes complertes 

                                                 
152 Queden excloses, entre altres, les següents normes: a) Constitució Espanyola, 27 de desembre del 1978 i b) Llei 
13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya. 
153 Queden excloses, entre altres, les següents normes: a) Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de 
l’edificació, b) Llei 15/1990, del 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya i c) Reial decret legislatiu 1/1996, de 
12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel· lectual, que regularitza, aclareix i harmonitza 
les disposicions legals vigents sobre la matèria. 
154 Veure apartat 20. Annex IV. Ordenament jurídic aplicable a les instal·lacions esportives d’ús públic de 
Catalunya en relació amb les fases temporals, d’aquest document. 
155 Són comuns a les fases de concepció i programació, construcció i gestió: a) Decret 95/2005, de 31 de maig, Pla 
director d'instal· lacions i equipaments esportius de Catalunya, b) Pla director d'instal· lacions i equipaments esportius 
de Catalunya, PIEC, c) Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones 
jurídiques i d) Llei 12/2008, del 31 de juliol, de seguretat industrial.  
Són comuns a les fases de construcció i gestió: a) Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors, b) Llei 31/1995, de 8 de novembre, Llei de prevenció de riscos 
laborals, c) Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals i d) 
Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desplega l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de 
prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials. 
156 Als efectes d’aquest document i seguint elscriteris metodològics d’aquesta investigació. 
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s’annexen al final d’aquest document. La presentació de les fitxes es fa de manera conjunta per 
la fase I i II157. 
 

88..44..  RREECCAAPPII TTUULLAACCII ÓÓ  
Amb el contingut d’aquest capítol es pretén que el lector conegui el disseny metodològic del bloc 
I, fase I i II, ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurr ííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall ··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa. Aquest capítol descriu, metodològicament, com assolir els objectius envers 
l’ordenament jurídic aplicable a les instal·lacions esportives d’ús públic de Catalunya: 1) 
conèixer-lo, 2) determinar-lo envers la font normativa i 3) organitzar-lo en relació amb les fases 
temporals. 
 
Aquest capítol ofereix al lector la possibilitat de: 
 
a) identificar les dues fases i les característiques d’aquestes, que conformem el primer bloc  
envers l’ordenament jurídic aplicable a les instal·lacions esportives d’ús públic de Catalunya: a) 
fase I, determinar-lo i b) fase II, estructurar-lo en relació amb les fases temporals.   
 
b) saber que cada fase, metodològicament, s’estructura amb la definició de: a) l’objecte teòric:  
dimensions, variables i indicadors, b) l’estudi de camp, c) la sistematització de la informació, d) 
la recol·lecció de dades i e) la guia d’anàlisi.  
 

99..  CCAAPPII TTOOLL  VVII ..  ((NNOO))  CCOOMMPPLLII MMEENNTT  DDEE  LL’’ OORRDDEENNAAMMEENNTT  JJUURRÍÍ DDII CC  

99..11..  DDII SSSSEENNYY  MMEETTOODDOOLLÒÒGGII CC  
Les pautes metodològiques seguides en el bloc II. (No) compliment de l’ordenament jurídic 
aplicable a les instal·lacions esportives d’ús públic de Catalunya responen a una metodologia 
descriptiva de caràcter qualitatiu (fase III) i explicativa de caràcter quantitatiu (fase IV).  
 

II nnvveessttiiggaacciióó  
BBlloocc  II II   

((NNoo))  ccoommppll iimmeenntt  oorrddeennaammeenntt  jjuurr ííddiicc  
FASES FASE III FASE IV 

Objectius 
4. Analitzar norma 
5. Compleix norma 

5. Compleixnorma 
6. Identificar motius 
7. Identificar mesures 

Hipòtesis 3. Mesures control 
4. Norma es compleix 
5. Norma coneguda 
6. Direcció fa complir 

Tipus investigació Descriptiva Explicativa 

P
ro

cé
s 

m
et

od
ol

òg
ic

 Estratègia Qualitativa Quantitativa 

Mètode Anàlisi contingut Anàlisi estadístic 

Tècnica Observació Enquesta online 

Instrument Guia anàlisi Qüestionari 

Mostra  Població aleatòria (instal· lacions) 

Tractament de dades Categorització 
Codificació 
Síntesis 

Anàlisi de resultats 
Anàlisi descriptiu de 
l’ordenament  envers mesures  
control 

Anàlisi descriptiu, comparatiu, 
estadístic i multivariable 

Presentació de resultats 
Llistat ordenament en relació 
amb mesures control (3) 

Informe (no) compliment de la 
norma 

Taula 9:1. Disseny metodològic bloc II, fase III i IV 
Font: Elaboració pròpia 

                                                 
157  Veure apartat 22. Annex V. Fitxes tècniques del règim jurídic aplicable a les instal·lacions esportives d’ús públic 
de Catalunya, d’aquest document. 
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Es dissenya aquest bloc en dues fases correlatives que es caracteritzen per tenir objectius, 
hipòtesis i un procés metodològic diferenciats (taula 9:1). El bloc II s’elabora a partir dels 
resultats obtinguts en la fase II del primer bloc. Els resultats obtinguts a la fase III seran el punt 
de partida per desenvolupar la fase IV. 
 

99..22..  FFAASSEE  II II II   

99..22..11..  OOBBJJEECCTTEE  TTEEÒÒRRII CC  
S’exposa a continuació la dimensió, la variable i els indicadors que són l’objecte teòric d’aquesta 
tercera fase (taula 9:2). 
 

DDiimmeennssiióó  VVaarr iiaabbllee  II nnddiiccaaddoorrss  

1. Norma 1.4. Mètodes de control 
1.4.1. Llicència 
1.4.2. Inspecció 

 
Taula 9:2. Relació de dimensió, variable i indicadors. Bloc II, fase III 

Font: Elaboració pròpia 
 
La variable es caracteritza per ser de caràcter qualitativa o no numèrica, que es correspon amb 
atributs de caràcter general (Serra, 1979). A la variable li correspon un número determinat  
d’indicadors, indicadors que són de tipus normatiu (González, 1986:219).   
 
Per analitzar els indicadors cal contextualitzar-los en el dret administratiu, àmbit que es 
desenvolupa l’activitat administrativa de les entitats públiques. L’Administració pública realitza 
funcions i desenvolupa activitats a través de moltes i variades formes. Des del punt de vista 
administratiu, les formes d’actuació poden ser: a) aaccttiivvii ttaatt  ddee  ppooll iicciiaa  oo  ll iimmii ttaacciióó, condicionen o 
limiten la llibertat, els drets o l’activitat dels ciutadans, b) aaccttiivvii ttaatt  ssaanncciioonnaaddoorraa, són el conjunt 
de mesures coercitives per a què els particulars ajustin l’activitat a un fi d’utilitat pública, c) 
aaccttiivvii ttaatt  ddee  ffoommeenntt, suposa oferir estímuls o recolzar als ciutadans i empreses per aconseguir 
determinades finalitats d’interès general, d) aaccttiivvii ttaatt  ddee  pprreessttaacciióó  oo  ddee  sseerrvveeii   ppúúbbll iicc, prestació de 
determinats serveis als ciutadans i e) aaccttiivvii ttaatt  aarrbbii ttrraall, mitjançant la qual determinats òrgans 
administratius intervenen, entre particulars, arbitrant fórmules de resolució de conflictes (De 
Ahumada, 2001). 
 
L’Administració general de l’Estat i les administracions de les comunitats autònomes utilitzen 
els reglaments com a tècniques de limitació. L’Administració local utilitzarà els bans, les 
ordenances i les llicències.  
 
De totes les activitats administratives que l’Administració pública pot exercir i als efectes 
d’aquest estudi, ens centrem en l’activitat de policia o limitació158.  
 
LL’’ aaccttiivvii ttaatt  ddee  ppooll iicciiaa  oo  ddee  ll iimmiittaacciióó115599  

L’Administració, mitjançant l’activitat de policia o de limitació, intervé en les activitats dels 
ciutadans condicionant o limitant l’exercici de drets subjectius a interessos legítims, per raons 
                                                 
158 Quan ens referim a l’activitat administrativa de policia o de limitació no fem referència als cossos o forces de 
seguretat, sinó a una modalitat d’activitat administrativa caracteritzada per incidir, d’una manera o una altra, i amb 
diferents graus d’intensitat, en l’esfera jurídica dels ciutadans, bé condicionant-la, bé limitant-la (Schmidt-Assmann, 
2003:199). 
159 Basat en el contingut normatiu desenvolupat per: a) Constitució Espanyola, b) Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJPAC), c) Reial 
decret 1398/1993, de 4 d’agost, per el que s’aprova el Reglament del Procediment per a l’exercici de la Potestat 
Sancionadora, d) Reial decret 429/1993,de 26 de març, per el que s’aprova el Reglament dels procediments de les 
Administracions Públiques en matèria de Responsabilitat Patrimonial i e) Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
Contractes del Sector Públic. 
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d’interès general. Són actes reglats que tenen per objectiu garantir el compliment de les 
exigències legals previstes en l’ordenament jurídic. L’activitat es circumscriu al compliment 
d’uns principis fonamentals. Principis que si bé regeixen qualsevol modalitat o tipologia 
d’activitat administrativa, condicionen de manera significativa l’exercici de l’activitat 
administrativa de policia o limitació. Aquests són: 
 
--  PPrr iinncciippii   ddee  lleeggaall ii ttaatt  oo  ddee  nnoorrmmaa  pprrèèvviiaa..  Article 103 de la CE. L’Administració pública actua 
d’acord a la llei i el dret. En el cas específic de l’activitat de policia, existeix una autèntica 
vinculació positiva a la llei, en el sentit de que es un requisit essencial, de tota activitat 
limitadora de les llibertats i drets dels ciutadans, la regulació per norma legal (CE, art. 53). És a 
dir, no existeix activitat administrativa lícita sense l’existència prèvia d’una norma legal, la qual, 
directament o indirectament, recondueixi l’activitat administrativa. 
 
--  PPrr iinncciippii   dd’’ iigguuaall ttaatt..   Article 14 de la CE. S’imposa el principi d’igualtat a la sujecció de 
l’activitat de les administracions públiques, com per qualsevol altre poder públic. 
  
--  PPrr iinncciippii   ddee  pprrooppoorrcciioonnaall ii ttaatt  oo  ffaavvoorr  ll iibbeerrttaattiiss..  Entre altres preceptes, article 96 de la LRJPAC. 
S’estableix la relació amb els diferents mitjans d’execució forçosa dels actes administratius. 
L’aplicació d’aquest principi és especialment intensa en l’activitat administrativa de policia. 
 
--  PPrr iinncciippii   dd’’ iinntteerrèèss  ppúúbbll iicc,, tota activitat administrativa ha d’estar orientada a la satisfacció de 
l’interès públic. 
La teoria general del dret administratiu classifica les mesures de policia administrativa en les 
següents (Schmidt-Assmann, 2003): 
 
--  RReeggllaammeennttss  ddee  ppooll iicciiaa, són els reglaments, altres normes reglamentàries i les disposicions 
generals (ordenances locals) que regulen l’activitat dels ciutadans en diferents sectors 
d’intervenció pública. 
 
--  AAcctteess  aaddmmiinniissttrraattiiuuss  dd’’ hhaabbii ll ii ttaacciióó  oo  ttííttoollss  jjuurr ííddiicc  aaddmmiinniissttrraattiiuuss  hhaabbii ll ii ttaannttss, són els permisos, 
les llicències i les autoritzacions. 
 
--  AAcctteess  aaddmmiinniissttrraattiiuuss  ddee  ccoonnssttaattaacciióó,,  són els registres públics, els inventaris i les 
comunicacions160. 
 
--  AAcctteess  aaddmmiinniissttrraattiiuuss  ddee  ccoommpprroovvaacciióó,, són els controls i les inspeccions administratives. 
  
Considerant les diferents mesures en les quals l’Administració exerceix la funció de policia 
administrativa i als efectes d’aquest estudi, es consideren: a) els actes administratius d’habilitació 
o títols administratius habilitant: la llicència (indicador 1.4.1) i b) els actes administratius de 
comprovació: la inspecció (indicador 1.4.2), com els indicadors de l’objecte teòric d’aquesta 
tercera fase d’investigació. 
 

99..22..11..11..  II nnddiiccaaddoorr  11..44..11..  LLaa  ll ll iiccèènncciiaa  

La llicència es defineix com un títol jurídic habilitant, que faculta l’exercici d’activitats privades, 
econòmiques i socials, en sectors públicament intervinguts. Per això, la doctrina els ha definit 
com a tècniques de remoció de límits a l’exercici de drets preexistents o a l’exercici per 

                                                 
160 Les actuacions administratives de constatació són aquelles en les que l’Administració pública, o el mateix ciutadà 
mitjançant denúncia, formula declaracions de coneixement, de fets o activitats per garantir el compliment de 
finalitats públiques. És a dir, es realitzen declaracions o comunicacions respecte a situacions, fets o activitats que, 
directament o indirectament, tenen transcendència per l’interès públic, com per exemple, les activitats privades o 
l’exercici de determinats drets que puguin eventualment generar riscos o danys sobre terceres persones o sobre béns 
concrets. 
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particulars de determinades activitats (Ballesteros, 2006:805). És a dir, són actes administratius 
en virtut dels quals l’Administració consent l’exercici, per part d’un peticionari, d’un dret propi 
preexistent, però que no pot exercitar-se sense el permís previ de l’autoritat competent, una 
vegada contrastades per l’Administració les circumstàncies que justifiquen aquest exercici. 
 
Es diferencien quatre tipus de llicències (Alarcón, Rebollo, et al. 2010:85 i següents):  
 
aa))  SSiimmpplleess  ii   ooppeerraattiivveess..  Les primeres únicament controlen l’activitat autoritzada (permís de 
circulació). Les segones van més enllà del simple control, canalitzant i orientant positivament 
l’activitat del titular en la direcció prèviament definida pels plans o programes sectorials 
(llicència d’establiment). 
  
bb))  PPeerr  ooppeerraacciióó  ii   ddee  ffuunncciioonnaammeenntt, aquesta distinció es basa en el fet de que es refereixin a una 
operació determinada (l’edificació d’un edifici) o a l’exercici d’una activitat caracteritzada per 
perllongar indefinidament en el temps (la instal·lació d’una indústria). 
 
cc))  RReeggllaaddeess  oo  ddiissccrreecciioonnaallss.. Les primeres, l’Administració es limita a comprovar si es donen les 
circumstàncies que possibiliten l’expedició legal de la llicència; mentre que en les segones 
concedeixen uns poders de decisió més amplis, permetent el seu condicionament.   
 
dd))  PPeerrssoonnaallss,,  rreeaallss  ii   mmiixxtteess.. Aquesta distinció es basa en el centre d’interès en la qual es situa la 
norma aplicable. En les personals, l’atenció s’emplaça a les qualitats personals (permís de 
conduir). En les reals, les condicions de l’objecte és el factor decisiu (una llicència d’obres). En 
les mixtes, el centre d’atenció és doble, pel que es sumen les limitacions pròpies dels dos tipus 
anteriors.  
 

99..22..11..22..  II nnddiiccaaddoorr  11..44..22..  LLaa  iinnssppeecccciióó  

L’activitat d’inspecció administrativa és la modalitat més característica de comprovació per part 
de l’Administració pública. La potestat o funció administrativa d’inspecció és, en concret, un 
poder jurídic conferit per l’ordenament a les administracions que porta implícit l’obligació de 
sujecció per part dels afectats. L’article 39 de la LRJPAC esmena que “els ciutadans estan 
obligats a facilitar a l’Administració informes, inspeccions i altres actes d’investigació sols en 
els casos previstos per la llei”.   
 
Per l’atorgament i l’organització de la potestat d’inspecció i control existeix, una reserva de llei, 
en tant que imposa, per una banda, obligacions que restringeixen la llibertat dels ciutadans, i per 
una altra, un conjunt de deures públics com són, entre altres, subministrar informació a 
requeriment dels inspectors, la recollida de dades i permetre l’accés del personal d’inspecció a 
les instal·lacions161(Ramos, 2000:219).    
 
La funció pública d’inspecció té, també, per finalitat la comprovació d’una determinada situació 
de fet en relació amb la norma jurídica sectorial d’aplicació que ordeni l’activitat o situació a 
controlar. Aquesta finalitat és inherent al control preventiu de qualsevol procediment 
d’autorització. Les inspeccions que s’insereixen en un procediment per autoritzar suposen 
verificacions preventives del compliment de la legalitat vigent. Idèntic caràcter tenen els controls 

                                                 
161 Les lleis que ordenen l’activitat d’inspecció faculten al personal inspector a accedir als llocs on es desenvolupen 
les activitats subjectes a inspecció, i conseqüentment, obliguen als afectats a consentir i a facilitar les visites 
inspectores. Aquest dret d’accés del personal investigador, per practicar les oportunes visites d’inspecció, té per 
límit aquelles dependències que tenen la condició legal de domicili, en aquest cas la tasca inspectora s’haurà 
d’ajustar a les regles que garanteixen la inviolabilitat.    
Així, per exemple, els funcionaris encarregats de la inspecció resten vinculats pel dret fonamental a la inviolabilitat 
del domicili, de tal manera que si es necessari l’entrada en una estança privada es requerirà sempre del consentiment 
del titular o, en el seu cas, la preceptiva autorització judicial. 
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periòdics. Aquestes últimes funcions poden encomanar-se a entitats privades col·laboradores de 
les administracions. 
 
Qualsevol activitat administrativa d’inspecció té per finalitat el control del compliment de la 
legalitat i, amb ella, la protecció de béns jurídics concrets, procedint, si escau, a acordar i 
posteriorment establir les mesures sancionadores i/o reparadores legalment establertes. 
Mitjançant les funcions d’inspecció, l’ordenament jurídic habilita les instàncies públiques per 
desenvolupar funcions de comprovació del compliment de la normativa vigent, en el sentit més 
ampli, això és, incloent els requisits d’ordre tècnic (Galán, 2010:27-29).  
 
La inspecció administrativa és, per tant, una funció pública l’exercici de la qual no pot, en cap 
cas, vulnerar les llibertats públiques i els drets fonamentals dels ciutadans.  
 
TTiippuuss  dd’’ iinnssppeecccciióó  

Es diferencien dos tipologies d’inspecció segons el subjecte sobre el que recau la responsabilitat 
d’executar-la: 
 
--  IInnssppeecccciióó  oobbll iiggaattòòrr iiaa. El subjecte responsable, contextualitzat en aquesta investigació, és la 
instal·lació esportiva. En aquest cas les instal·lacions esportives han de sotmetre’s a inspeccions 
obligatòries el resultat de les quals és l’obtenció d’un certificat positiu en la corresponent matèria 
que s’hagi inspeccionat. L’obtenció d’aquests certificats garanteix el compliment de la norma en 
qüestió.  
 
Aquestes inspeccions hauran d’estar actualitzades i al dia, per això cada norma, en el seu àmbit, 
estableix el període o termini temporal màxim de validesa del certificat. Un cop acabada la 
validesa la instal·lació esportiva haurà de sol·licitar i sotmetre’s a una nova inspecció.  
 
--  IInnssppeecccciióó  nnoo  oobbll iiggaattòòrr iiaa. El subjecte responsable és l’Administració. En aquest cas la norma 
que regula la matèria adjudica la competència en matèria inspectora a l’Administració o a 
l’organisme que a tals efectes delegui. És l’Administració en l’actuació de llurs competències 
que podrà realitzar la inspecció de les instal·lacions esportives avaluant el compliment dels 
requisits que estableix la norma. En aquest cas la inspecció es podrà donar en qualsevol moment, 
no està limitada en un termini temporal. 
 
Les instal·lacions esportives hauran de sotmetre’s, obligatòriament, a aquestes inspeccions. En 
cas contrari hauran d’acatar les sancions tipificades en cada norma, igual que per l’incompliment 
de la norma. 
 
A grans trets i als efectes d’aquesta investigació, cal destacar que la primera, inspecció 
obligatòria, és responsabilitat de les instal·lacions esportives disposar dels certificats 
corresponents que acreditin complir amb la norma, mentre que la segona, inspecció no 
obligatòria, pot o no tenir-la i en tot cas, si la té, si haurà de sotmetre. 
 
LLaa  iinnssppeecccciióó  aaddmmiinniissttrraattiivvaa  eenn  ll ’’ ààmmbbii tt  eessppoorrttiiuu  ddee  CCaattaalluunnyyaa  

El Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport,  
desenvolupa en el títol 4 la inspecció esportiva i el règim sancionador. L’article 64.1. esmenta 
que les funcions d’inspecció esportiva que corresponen a la Secretaria General de l’Esport, 
mitjançant el Consell Català de l’Esport, són, entre altres: “a) Controlar el compliment de les 
disposicions legals i reglamentàries en matèria esportiva, especialment les que fan referència a 
les instal·lacions i les titulacions esportives i c) Controlar el compliment per les entitats 
esportives de les obligacions establertes per llei o per reglament per l’Administració.” 
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A tals efectes el text estableix, article 67.1, que “els responsables de les instal·lacions esportives, 
dels centres i de les seus de les entitats i qualsevol persona que presti serveis en l’àmbit de 
l’esport estan obligats a permetre i facilitar als inspectors l’exercici de llurs funcions, l’accés a 
les instal·lacions i l’examen de tots els documents.” 
 
En la tipificació d’infraccions relacionades amb l’incompliment de la normativa d’instal·lacions 
esportives, entre altres, inclou: 
 
1) article 73, infraccions molt greus:  “b) L’incompliment de les mesures de seguretat i higiene 
en matèria esportiva que comporti un risc greu per a les persones o per a llurs béns, d) La 
realització dolosa de danys en les instal·lacions esportives i el mobiliari o equipaments esportius 
i h) L’incompliment de les normes que regulen la celebració dels espectacles esportius, que 
n’impedeixi el desenvolupament normal i produeixi importants perjudicis als participants o al 
públic assistent.” 
 
2) article 74, infraccions greus: “b) La comissió dolosa de danys en les instal·lacions esportives i 
en el mobiliari o els equipaments esportius, c) La negativa o la resistència a facilitar l’actuació 
inspectora, d) L’incompliment d’alguna de les obligacions o les condicions establertes per 
aquesta Llei en matèria de llicències, d’instal·lacions esportives, de titulació dels tècnics i de 
control mèdic i sanitari i m) L’incompliment en els recintes esportius de les mesures de control 
sobre l’accés i la permanència o el desallotjament, la venda de begudes i la introducció i la 
retirada d’objectes prohibits.” 
 
Les infraccions tipificades per aquesta Llei poden comportar la imposició de les sancions 
enumerades a l’article 77. En relació amb l’objecte d’estudi destaquem: “b) La suspensió de 
l’activitat, c) La suspensió de l’autorització, d) La revocació definitiva de l’autorització i e) La 
clausura temporal o definitiva d’instal·lacions esportives.” 
 
L’article 68, de la Llei de l’esport català, esmenta que el procediment d’inspecció s’haurà de 
regular per reglament. Cosa que, a dia d’avui162, no s’ha fet.  
 

99..22..22..  EELL  MMÈÈTTOODDEE  DD’’ II NNVVEESSTTII GGAACCII ÓÓ  
El mètode d’investigació que s’utilitza en el desenvolupament de la fase III del segon bloc és 
l’anàlisi de contingut. Aquest permet analitzar informació qualitativa obtinguda prèviament 
(Colás, 1998) i la informació s’agrupa en un sistema de categories (Anguera, 1998). Es 
recomanable desglossar les categories per a que l’estudi sigui més detallat (Camerino, 2000). 
 
En el procés d’anàlisi de dades s’han seguit el següents passos en base a Miles i Huberman 
(figura 9:1) (Miles i Huberman, 1994).    
 
En aquest cas, i seguint el procés d’inducció, s’analitza la informació resultat de la fase II i es 
classifica segons el sistema de categories. Les categories es corresponen als indicadors (1.4.1 – 
1.4.2). D’aquesta manera el sistema de categorització compleix els requisits de: a) exhaustivitat, 
les unitats (normes) estan referenciades a cada una de les categories i b) exclusió mútua i únic 
principi classificatori, no hi ha cap unitat (norma) participant en més d’una categoria (Kerlinger, 
1985). Fox indica que la pròpia tasca de categorització ja suposa en si mateixa una tasca de 
síntesis (Fox, 1981). 
  
L’anàlisi de contingut d’aquesta tercera fase es basa en un model descriptiu que agrupa la 
informació, normes, en relació ambunes variables, la llicència i la inspecció, amb l’objectiu de 

                                                 
162 Novembre de 2012. 
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conèixer les mesures de control que inclouen les normes. La contribució, d’aquesta fase, 
consisteix en conèixer les mesures de control administratiu que garanteixen el compliment de 
l’ordenament jurídic aplicable a les instal·lacions esportives d’ús públic de Catalunya. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9:1. Procés d'anàlisi de dades quantitatives 
Font: Miles i Hubermann, 1994 

  

LL’’ eessttuuddii   ddee  ccaammpp    

Es realitza a partir del llistat de l’ordenament jurídic aplicable a les instal· lacions esportives d’ús 
públic de Catalunya, resultat de la fase II bloc I, l’organització de dades en relació amb les 
mesures de control de l’ordenament jurídic aplicable a les instal·lacions esportives d’ús públic de 
Catalunya envers: a) la llicència i b) la inspecció. 
 
LLaa  ssiisstteemmaattii ttzzaacciióó  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióó    

Es realitza seguint la sistematització analítica, tècnica que permet ordenar les normes segons 
com aquestes afecten les instal·lacions en relació amb els indicadors. 
 
LLaa  rreeccooll ··lleecccciióó  ddee  ddaaddeess    

Es realitza de forma textual, transcripció fidel i exacta del text.  
 
LLaa  gguuiiaa  dd’’ aannààll iissii     

Es materialitza en forma de fitxa. La fitxa és l’instrument de recollida de la informació que 
permet ordenar i classificar les dades consultades, destacant les dades requerides en la 
investigació. La fitxa tècnica (figura 9:2), dissenyada per aquest estudi,  permet conèixer vers  
cada norma si aquesta inclou o preveu l’activitat administrativa de policia o de limitació ja sigui 
mitjançant la llicència o la inspecció. 
 

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  mmeessuurraa  ddee  ccoonnttrrooll   
NNoorrmmaa  LLll iiccèènncciiaa  II nnssppeecccciióó  

1.  (Nom) 
2.  (Nom) 
3.  (Nom) 
... 
n.  (Nom) 

1.1. (article) 
2.1. (article) 
3.1. (article) 
... 
n.1. (article) 

1.1. (article) 
2.1. (article) 
3.1. (article) 
... 
n.1. (article) 

 
Figura 9:2. Model de fitxa tècnica: mesures de control. Bloc II, fase III 

Font: Elaboració pròpia 
 

RECOLLIDA DE DADES (FASE 2) 
  

Organització de les dades: categorització 

Disposició i estructuració 
de dades 

Obtenció de conclusions 
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LLaa  ggeenneerraacciióó  ii   pprreesseennttaacciióó  ddee  ddaaddeess  

El procés de generació i presentació de dades segueix i aplica un conjunt de criteris que es 
recullen a continuació. 
 
--  AAccttuuaall ii ttzzaacciióó  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  Els resultats obtinguts en la tercera fase incorporen la norma oficial 
vigent, publicada en: a) el Diari Oficial de les Comunitats Europees (DOCCEE), b) el Butlletí 
Oficial de l’Estat (BOE) i c) el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), 
actualitzada fins a desembre del 2011, tal i com es determina en l’apartat 7.7. Cronograma, 
d’aquest document, la fase III finalitza el desembre del 2011, data on s’envien els qüestionaris.  
 
Entre la data de finalització de la fase II i la fase III, transcorren onze mesos en els quals es 
produeixen i publiquen noves normes que per aquestes fases es tenen en compte. 
 
Durant aquests onze mesos s’identifiquen sis nous textos normatius que no van ser tractats a la 
fase I i II però si ho són a la fase III i IV.  
 
NNoorrmmeess  ppúúbbll iiqquueess  eessttaattaallss  ddee  ccaarrààcctteerr  ggeenneerraall ::   
1) Llei 35/2010, de 17 de setembre, de mesures urgents per la reforma del mercat de treball163. 
2) Reial decret llei 13/2010, de 3 desembre, d’actuacions en l’àmbit fiscal, laboral i alliberadores 
per fomentar la inversió i la creació de llocs de treball164. 
3) Llei 42/2010, de 30 de desembre, per la que es modifica la Llei 28/2005, de 26 de desembre, 
de mesures sanitàries front el tabaquisme i reguladora de la venta, el subministra, el consum i la 
publicitat dels productes de tabac165. 
 
NNoorrmmeess  ppúúbbll iiqquueess  aauuttoonnòòmmiiqquueess  ddee  ccaarrààcctteerr  ggeenneerraall ..  
4) Instrucció 4/2010, de 6 d’abril, de gestió i manteniment de les farmacioles en els centres de 
treball i en els vehicles de la Direcció General de la Policia166. 
5) Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a 
adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures167. 
6) Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya168. 
 
--  CCoommppeettèènncciiaa  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  S’exclouen de la fase III les normes de la gestió què: a) el contingut 
de les quals no depèn directament de l’actuació dels agents, bàsicament la direcció de la 
instal·lació, involucrats en la gestió169. 
  

                                                 
163 Fitxa tècnica recollida a l’ l’annex III, apartat 22.1.5.2.9. Llei 35/2010, de 17 de setembre, de mesures urgents 
per la reforma del mercat de treball, d’aquest document. 
164 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.5.2.10. Reial decret llei 13/2010, de 3 desembre, d’actuacions 
en l’àmbit fiscal, laboral i alliberadores per fomentar la inversió i la creació de llocs de treball, d’aquest document. 
165 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.6.2.6. Llei 42/2010, de 30 de desembre, per la que es modifica 
la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries front el tabaquisme i reguladora de la venta, el 
subministra, el consum i la publicitat dels productes de tabac, d’aquest document. 
166 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.4.3.11. Instrucció 4/2010, de 6 d’abril, de gestió i manteniment 
de les farmacioles en els centres de treball i en els vehicles de la Direcció General de la Policia, d’aquest 
document. 
167 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.3.3.9. Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el 
catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures, 
d’aquest document. 
168 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.5.3.7. Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de 
Catalunya, d’aquest document. 
169 Queden excloses les següents normes: a) Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, aprova el text refós de la 
Llei de contractes de les administracions públiques, b) Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de 
seguretat pública, policia autònoma, c) Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya i d) Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi 
civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. 
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--  OOrrddrree  ddee  lleess  nnoorrmmeess..  Es reordenen les normes obtingudes en el primer bloc, fase II, de la gestió 
segons afecten diferents aspectes i àrees. Les normes de la gestió es reestructuren  segons afectin 
a: a) l’edifici, b) els recursos humans, c) l’activitat i d) els usuaris. 
 
S’extreuen un total de 58 normes170, les quals fan referència a:  
 
a) 22 normes en relació amb l’edifici 
b) 9 normes relatives els recursos humans 
c) 20 normes en relació amb l’activitat 
d) 7 normes respecte els usuaris 
 

99..33..  FFAASSEE  II VV  

99..33..11..  OOBBJJEECCTTEE  TTEEÒÒRRII CC  
S’exposa a continuació les dimensions, les variables i els indicadors que són l’objecte teòric de 
la quarta fase (taula 9:3). 
 
 

DDiimmeennssiioonnss  VVaarr iiaabblleess  II nnddiiccaaddoorrss  

2. Instal· lació esportiva 

2.2. Naturalesa jurídica entitat 
propietària 

2.2.1. Administració pública 
2.2.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
2.2.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

2.3. Grandària població on està 
ubicada 

2.3.1. Menor de 500 habitants 
2.3.2. Entre 501 i 2000 habitants 
2.3.3. Entre 2001 i 10000 habitants 
2.3.4. Entre 10001 i 50000 habitants 
2.3.5. Superior a 50000 habitants 

2.4. Província on està ubicada 

2.4.1. Barcelona 
2.4.2. Girona 
2.4.3. Lleida 
2.4.4. Tarragona 

2.5. Tipus de pràctica 
2.5.1. Pràctica lliure 
2.5.2. Pràctica organitzada 

2.6. Tipus d’instal· lació esportiva 

2.6.1. Sales esportives 
2.6.2. Poliesportius 
2.6.3. Pistes de tennis 
2.6.4. Pavellons 
2.6.5. Piscines climatitzades 
2.6.6. Pistes d’atletisme 

3.  Gestió 

3.1. Naturalesa jurídica entitat 
gestora 

3.1.1. Entitat pública 
3.1.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
3.1.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

3.2. Estudis director/a 

3.2.1. Estudis primaris 
3.2.2. Estudis secundaris 
3.2.3. Estudis universitaris 
3.2.4. Estudis de postgrau 

3.3. Experiència director/a 
3.3.1. Menys d’1 any 
3.3.2. D’1 a 3 anys 
3.3.3.  Més de 3 anys 

3.4. Coneixement director/a 
3.4.1. Grau (no) coneixement de la norma 
3.4.2. Motius (no) coneixent de la norma 

3.5. Aplicació director/a 
3.5.1. Grau (no) aplicació de la norma 
3.5.2. Motius (no) aplicació de la norma 

 
Taula 9:3 .Dimensions, variables i indicadors. Bloc II, fase IV 

Font: Elaboració pròpia 

                                                 
170 Veure apartat 23. Annex VI. Contingut (articles) normatius de la gestió, del present document. 
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Les variables es caracteritzen per ser de caràcter qualitatiu, o no numèric, que es corresponen 
amb atributs de caràcter general (Serra, 1979). A la variable li correspon un número determinat  
d’indicadors. Indicadors que són de tipus normatiu, alguns objectiu i altres subjectiu (González, 
1986:219).  
 
Cal tenir en compte, a més, la relació entre les diferents variables. Hayman, diferencia les 
variables en independents i dependents segons les relacions que mantenen entre elles (Hayman, 
1974). 
 
Hayman denomina vvaarr iiaabbllee  iinnddeeppeennddeenntt a aquella que l’investigador pot manipular en un 
experiment amb l’objectiu d’estudiar com incideix sobre l’expressió de la variable dependent. 
També rep el nom de variable explicativa. Són variables independents tots els agents que poden 
ser manipulats de forma intencional, de manera que una variació en aquests determina una 
modificació predeterminada en altres variables. Les variables independents provoquen 
necessàriament la modificació de conductes o processos observables. És a dir, la característica o 
propietat que es suposa la causa del fenomen que s’estudia.  
 
És vvaarr iiaabbllee  ddeeppeennddeenntt la propietat o característica que es tracta de canviar mitjançant la 
manipulació de la variable independent. També rep el nom de variable explicativa. És el factor 
que s’observa i mesura per determinar l’efecte de la variable independent (Hayman, 1974:68-
699).  
 
Aplicant la relació descrita per Hayman a aquesta investigació, es poden definir les variables 1.1 
a 1.3 (variables obtingudes al primer bloc, fase I i II 171) que determinen l’ordenament jurídic 
aplicable a les instal·lacions esportives d’ús públic de Catalunya com a variables dependents. 
Mentre que les variables 2.2 a 2.6 i 3.1. a 3.5, variables que determinen les característiques de la 
instal·lació esportiva i la gestió d’aquesta són variables independents. 
 
Les variables independents són les variables analitzades per intentar explicar i determinar la 
influència sobre les variables dependents. És a dir, s’estudia la relació que pot haver entre les 
característiques de la instal·lació esportiva i de la seva gestió envers el (no) compliment de 
l’ordenament jurídic aplicable a les instal·lacions esportives de Catalunya.  
 
L’elecció de les variables dependents respon a l’aplicació de la teoria de la navalla d’Ockham, 
principi d’economia o principi de parsimonia (lex parsimoniae). Principi metodològic i filosòfic, 
atribuït a Guillem d’Ockham (1280-1349), segons el qual “en igualtat de condicions, 
l’explicació més senzilla sol ser la correcta”. Això implica què, quan dues teories en igualtat de 
condicions tenen les mateixes conseqüències, al teoria més simple té més probabilitats de ser la 
correcta (Audi, 1999). 
 

99..33..11..11..  VVaarr iiaabbllee  22..22..  NNaattuurraalleessaa  jjuurr ííddiiccaa  ddee  ll ’’ eennttii ttaatt  pprrooppiieettààrr iiaa  

Abans de l’any 1970 la majoria d’espais esportius eren propietat del sector privat. L’evolució 
dels serveis esportius municipals que es produeix a partir del 1978, bàsicament per l’imperatiu 
legal de la CE que obliga als poders públics a fomentar l’educació física i l’esport, provoca que 
les administracions públiques tinguin cada cop més rellevància en la propietat dels equipaments 
esportius a Espanya, passant del 33% al 57% l’any 1985, i al 65,48% al 2005 (CNIE, 2005:87). 
 
El PIEC, respecte les instal·lacions esportives de Catalunya, destaca que el sector públic és el 
principal propietari, prop de la meitat, dels espais esportius. Més concretament, els ajuntaments 
es destaquen amb diferència, un 38% dels espais esportius són de propietat municipal (indicador 
                                                 
171 Veure apartat 7.4.1. Objecte teòric, d’aquest document. Més concretament la taula 7:5. Relació de dimensions, 
variables i indicadors. Bloc II, fase III i IV.  



LLaa  iinnvveessttiiggaacciióó..  MMeettooddoollooggiiaa  
  
2.2.1. Administració pública). El privat associatiu: clubs esport
lucre (indicador 2.2.2. Entitat privada sense ànim de lucre
del sector esportiu (indicador 2.2.3. Entitat privada amb ànim de lucre
propietaris d’una desena part dels espais esportius cadascú (Gràfica 9:1) (
Catalunya, 2005:86). 
 
El PIEC també destaca que el privat esportiu concentra la seva oferta en dos tipus d’espai molt 
determinat, on s’apropa a l’oferta del sector p
recreatius en piscina coberta pertanyen a aquest sector. Ara bé, aquesta oferta privada no és 
homogènia en el territori i es concentra bàsicament en les comarques més poblades i és gairebé 
inexistent en els municipis petits.  
 
Destaca també que més d’una tercera part dels espais són propietat d’entitats privades amb 
finalitats no estrictament esportiva, com és el cas del sector turístic i residencial, tot i que la seva 
oferta es concentra principalment en 
 

 

A partir de les dades esmentades es determina la variable 
propietària utilitzant els indicadors següents: 
 

 - 2.2.1. Administració pública
 - 2.2.2. Entitat privada sense ànim de lucre
 - 2.2.3. Entitat privada amb ànim de lucre
 

99..33..11..22..  VVaarr iiaabbllee  22..33..  GGrraannddààrr iiaa  ppoo

Espanya, en general, i Catalunya, en particular, compte amb una extensa i complexa xarxa 
d’instal·lacions esportives, on es pot diferenciar, a grans trets i 
on està ubicada, dos escenaris diferents:
 
aa))  GGrraannss  nnuuccll iiss  ddee  ppoobbllaacciióó. Existeix la convi
 
El sector privat entra principalment de dues maneres: 
instal·lacions esportives i 2) accedeix a concursos públics on se’ls cedeix l’explotació de les 
instal·lacions durant uns anys com a contraprestació d’assumir el cost de la construcció en 
terrenys públics, ambdós casos sempre relacionats amb la rendibilitat econòmica
 

                                                 
172 Als efectes d’aquesta investigació no es tindran en compte aquest tipu
conseqüència de dos factors: a) bàsicament concentren instal· lacions de piscines a l’aire lliure i pistes de tennis i b) 
atenent a que no tenen una finalitat estrictament esportiva.
173 Tot i que no es disposen de dades oficials s’intueix que l’època de creixement econòmic viscuda a Espanya 
durant els anys 1998 - 2006 va comportar que el sector privat es desenvolupés, cada cop més, en nuclis de menor 
població, fins i tot inferiors als 20.000 habitants com a conseqüència d
expansió. 
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El privat associatiu: clubs esportius i associacions sense ànim de 
2.2.2. Entitat privada sense ànim de lucre) i el privat esportiu: empresa privada 

2.2.3. Entitat privada amb ànim de lucre) tenen un pes similar, 
propietaris d’una desena part dels espais esportius cadascú (Gràfica 9:1) (

El PIEC també destaca que el privat esportiu concentra la seva oferta en dos tipus d’espai molt 
determinat, on s’apropa a l’oferta del sector públic, així un 34% de les sales i un 31% dels vasos 
recreatius en piscina coberta pertanyen a aquest sector. Ara bé, aquesta oferta privada no és 
homogènia en el territori i es concentra bàsicament en les comarques més poblades i és gairebé 

Destaca també que més d’una tercera part dels espais són propietat d’entitats privades amb 
finalitats no estrictament esportiva, com és el cas del sector turístic i residencial, tot i que la seva 
oferta es concentra principalment en piscines a l’aire lliure i pistes de tennis172.  

Gràfica 9:1. Propietats dels espais esportius
Font: PIEC, 2005:86

A partir de les dades esmentades es determina la variable 2.2. Naturalesa jurídica de 
utilitzant els indicadors següents:  

pública  
2.2.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
2.2.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

oobbllaacciióó  oonn  eessttàà  uubbiiccaaddaa  

Catalunya, en particular, compte amb una extensa i complexa xarxa 
d’instal·lacions esportives, on es pot diferenciar, a grans trets i vers la grandària de la població 
on està ubicada, dos escenaris diferents: 

. Existeix la convivència del sector públic i el privat. 

El sector privat entra principalment de dues maneres: 1) en la construcció de les seves pròpies 
) accedeix a concursos públics on se’ls cedeix l’explotació de les 

anys com a contraprestació d’assumir el cost de la construcció en 
terrenys públics, ambdós casos sempre relacionats amb la rendibilitat econòmica173

ls efectes d’aquesta investigació no es tindran en compte aquest tipus d’entitats principalment 
dos factors: a) bàsicament concentren instal· lacions de piscines a l’aire lliure i pistes de tennis i b) 

que no tenen una finalitat estrictament esportiva. 
oficials s’intueix que l’època de creixement econòmic viscuda a Espanya 

2006 va comportar que el sector privat es desenvolupés, cada cop més, en nuclis de menor 
població, fins i tot inferiors als 20.000 habitants com a conseqüència del potencial econòmic d’una època en 
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Destaca també que més d’una tercera part dels espais són propietat d’entitats privades amb 
finalitats no estrictament esportiva, com és el cas del sector turístic i residencial, tot i que la seva 
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El sector públic, per contra, es fa responsable d’aquelles instal·lacions que no tinguin valor o 
potencial econòmic i, per tant, no resulten atractives per la inversió privada. En aquest cas la 
inversió es justifica sota la premissa del benefici social.  
 

bb))  PPeettii ttss  nnuuccll iiss  ddee  ppoobbllaacciióó. Les instal·lacions esportives, bàsicament, són construïdes per 
l’Administració pública, justificant-se en el benefici social. No hi ha desenvolupament del sector 
privat per manca d’interès i benefici econòmic. 
 
Tot i que no existeixen estudis o dades directes que corroborin els dos escenaris anteriorment 
descrits, es pot, de manera indirecta realitzar aquesta interpretació a partir de l’observació de les 
dades publicades pel CNIE que mostra la proporció, en percentatge, d’instal·lacions esportives 
de propietat pública i privada, amb inici de l’activitat l’any 1996, per franges de població a 
Espanya (Gràfica 9:1) (CNIE, 2005:75). 
 

 
Gràfica 9:2. Percentatge d’instal·lacions esportives de propietat pública i privada en relació amb la  població 

Font:  CNIE, 2005:75 
 
A partir de les dades esmentades es determina la variable 2.3. Grandària població on està 
ubicada utilitzant els indicadors següents174:  
 
 - 2.3.1. Menor de 500 habitants 
 - 2.3.2. Entre 501 i 2000 habitants 
 - 2.3.3. Entre 2001 i 10000 habitants 
 - 2.3.4. Entre 10001 i 50000 habitants 
 - 2.3.5. Superior a 50000 habitants 
 

                                                 
174 Als efectes d’aquesta investigació és realitza un reagrupament de tots els nivells de població amb l’objectiu de 
reduir el número de grups i simplificar el nombre d’indicadors. Els criteris utilitzats són: a) aplicar aquesta 
distribució al context autonòmic i b) mantenir la representativitat i significativitat dels %.      
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99..33..11..33..  VVaarr iiaabbllee  22..44..  PPrroovvíínncciiaa  oonn  eessttàà  uubbiiccaaddaa  

El Cens d’equipaments esportius de Catalunya aporta informació sobre els espais convencionals 
i les àrees d’activitat en relació ambla província i la comarca.  
 

PPrroovvíínncciiaa  CCoommaarrccaa  SSAALL  PPOOLL  TTEENN  PPAAVV  PPCCOO  AATTLL  

BBAARRCCEELLOONNAA  

Alt Penedès 56 85 36 18 5 1 
Anoia 85 107 41 16 4 1 
Bages 155 166 77 25 11 2 
Baix Llobregat 558 516 430 66 84 10 
Barcelonès 1422 871 307 115 169 12 
Berguedà 41 69 18 10 8 0 
Garraf 117 79 76 9 12 1 
Maresme 331 317 280 43 39 8 
Osona 129 140 80 33 13 5 
Vallès Occidental 656 532 240 79 77 12 
Vallès Oriental 246 268 203 49 39 6 

TTOOTTAALL   33779966  33115500  11778888  446633  446611  5588  

GGIIRROONNAA  

Alt Empordà 104 144 124 20 12 2 
Baix Empordà 124 126 286 23 16 1 
Cerdanya 24 24 37 5 4 0 
Garrotxa 42 67 20 12 3 1 
Gironès 134 149 52 39 10 2 
Pla de L’Estany 23 43 13 7 1 0 
Ripollès 38 35 29 10 2 0 
Selva 114 114 125 33 21 2 

TTOOTTAALL   660099  770022  668866  114499  6699  88  

LLLLEEIIDDAA  

Alt Urgell 19 27 9 3 2 0 
Alta Ribagorça 5 11 3 1 1 1 
Garrigues 23 32 11 5 0 1 
Noguera 30 53 17 11 2 0 
Pallars Jussà 16 20 5 7 0 0 
Pallars Subirà 20 19 15 3 2 0 
Pla d’Urgell 22 36 11 18 2 0 
Segarra 29 30 7 6 2 0 
Segrià 161 181 70 31 11 5 
Solsonès 19 23 27 5 2 0 
Urgell 33 31 17 11 3 0 
Vall d’Aran 22 9 5 4 10 0 

TTOOTTAALL   339999  447722  119977  110055  3377  77  

TTAARRRRAAGGOONNAA  

Alt Camp  26 50 25 6 2 1 
Baix Camp 130 146 85 19 16 3 
Baix Ebre 62 85 37 9 8 1 
Baix Penedès 68 81 77 10 9 1 
Conca de Barberà 27 33 9 7 2 1 
Ribera d’Ebre 17 37 11 5 2 2 
Montsià 52 56 21 10 2 1 
Priorat 6 28 3 1 0 0 
Tarragonès 184 194 134 25 43 3 
Terra Alta 6 21 6 3 0 0 

TTOOTTAALL   557788  773311  440088  9955  8844  1133  
 

Taula 9:4. Instal·lacions esportives convencionals per tipus, província i comarca 
Font: Elaboració pròpia a partir del Quadre d’espais esportius censats per comarca i tipus 

 



LL’’ oorr
  
Es detalla la relació d’instal·lacions es
investigació175 en relació amb la distribució territorial per la Comunitat Autònoma de Catalunya 
(taula 9:4). 
 
A partir de les dades esmentades es determina la variable 
utilitzant els indicadors:  
 
 - 2.4.1. Barcelona 
 - 2.4.2. Girona 
 - 2.4.3. Lleida 
 - 2.4.4. Tarragona 
 

99..33..11..44..  VVaarr iiaabbllee  22..55..  TTiippuuss

Les instal·lacions esportives són espais concebuts pel desenvolupament d’activitats 
fisicoesportives. Aquestes activitats tenen 
necessiten ser considerades a l’hora de construir els espais que han d’acollir
observar alguns aspectes generalitzats, propis d’aquestes activitats, que sotmeten les  
instal·lacions a un desgast 
durables. L’elecció errònia de solucions o la tria de materials inadequats porten problemes de 
conservació, comporten un risc sanitari i, fins i tot, poden ser la causa d’accidents
 
Tot i que molts aspectes ja es troben regulats per normatives de caire general que són d’aplicació 
a les instal·lacions esportives, el PIEC incorpora una normativa tècnica específica i preceptiva. 
També, amb caràcter de recomanació, 
del procés de construcció, des del projecte fins a la seva posada en servei. Aquests criteris, fruit 
de l’experiència adquirida en l’obra subvencionada del Consell Català de l’Esport des dels seus 
inicis, són un compendi d’aspectes que es convenient tenir en compte perquè les instal·lacions 
esportives assoleixin el nivell de qualitat escaient a tota obra pública.
 
ÀÀmmbbii ttss  dd’’ aappll iiccaacciióó  

En la normativa tècnica del PIEC es diferencien tres àmbits d’aplicació amb un grau d
creixent en funció del tipus i les característiques de l’equipament (figura 9:3
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El primer grup inclou tots els equipaments esportius. És a dir, tots els espais concebuts o adaptats 
per al desenvolupament de les diferents activitats fisicoesportives. Els requeriments del segon 
grup afecten aquells que ofereixen un servei esportiu. Es c
esportiu quan es fa una activitat fisicoesportiva organitzada. Per últim, aquells on s’ofereixen 

                                                
175 L’apartat 9.3.1.5. Variable 2.6. 
les sales esportives, especialitzades i d’altres >50m
(POL), les pistes de tennis (TEN), els pavellons amb pistes >400m
cobertes > 50m2 (PCO) i les pistes d’

1r. Tots els equipaments esportius
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Es detalla la relació d’instal·lacions esportives convencionals que són objecte d’aquesta 
en relació amb la distribució territorial per la Comunitat Autònoma de Catalunya 

A partir de les dades esmentades es determina la variable 2.4. Província on està ubicada

ss  ddee  pprrààccttiiccaa  

Les instal·lacions esportives són espais concebuts pel desenvolupament d’activitats 
fisicoesportives. Aquestes activitats tenen unes característiques dinàmiques pròpies que 
necessiten ser considerades a l’hora de construir els espais que han d’acollir
observar alguns aspectes generalitzats, propis d’aquestes activitats, que sotmeten les  

 intens el que fa que es requireixi de sistemes constructius i materials 
durables. L’elecció errònia de solucions o la tria de materials inadequats porten problemes de 
conservació, comporten un risc sanitari i, fins i tot, poden ser la causa d’accidents

Tot i que molts aspectes ja es troben regulats per normatives de caire general que són d’aplicació 
a les instal·lacions esportives, el PIEC incorpora una normativa tècnica específica i preceptiva. 
També, amb caràcter de recomanació, el PIEC proposa uns criteris que afecten les diferents fases 
del procés de construcció, des del projecte fins a la seva posada en servei. Aquests criteris, fruit 
de l’experiència adquirida en l’obra subvencionada del Consell Català de l’Esport des dels seus 

pendi d’aspectes que es convenient tenir en compte perquè les instal·lacions 
esportives assoleixin el nivell de qualitat escaient a tota obra pública. 

En la normativa tècnica del PIEC es diferencien tres àmbits d’aplicació amb un grau d
creixent en funció del tipus i les característiques de l’equipament (figura 9:3

Figura 9:3. Àmbits d'aplicació de la normativa tècnica
Font: Full tècnic nº39, setembre 2005

El primer grup inclou tots els equipaments esportius. És a dir, tots els espais concebuts o adaptats 
per al desenvolupament de les diferents activitats fisicoesportives. Els requeriments del segon 
grup afecten aquells que ofereixen un servei esportiu. Es considera que es presta un servei 
esportiu quan es fa una activitat fisicoesportiva organitzada. Per últim, aquells on s’ofereixen 

         
Variable 2.6. Tipus d’instal·lació esportiva del present document, explica i justifica l’elecció de 

ves, especialitzades i d’altres >50m2 (SAL), les pistes poliesportives i d’altres >400m
(POL), les pistes de tennis (TEN), els pavellons amb pistes >400m2 en recinte tancat (PAV), els vasos de piscines 

(PCO) i les pistes d’atletisme amb mínim 200m de corda (ATL) en aquest estudi.

1r. Tots els equipaments esportius

2n. Els que ofereixen un servei esportiu

3r Els que tenen espais convencionals

ttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  CCaattaalluunnyyaa  

portives convencionals que són objecte d’aquesta 
en relació amb la distribució territorial per la Comunitat Autònoma de Catalunya 

2.4. Província on està ubicada 

Les instal·lacions esportives són espais concebuts pel desenvolupament d’activitats 
unes característiques dinàmiques pròpies que 

necessiten ser considerades a l’hora de construir els espais que han d’acollir-les. També es poden 
observar alguns aspectes generalitzats, propis d’aquestes activitats, que sotmeten les  

sistemes constructius i materials 
durables. L’elecció errònia de solucions o la tria de materials inadequats porten problemes de 
conservació, comporten un risc sanitari i, fins i tot, poden ser la causa d’accidents. 

Tot i que molts aspectes ja es troben regulats per normatives de caire general que són d’aplicació 
a les instal·lacions esportives, el PIEC incorpora una normativa tècnica específica i preceptiva. 

criteris que afecten les diferents fases 
del procés de construcció, des del projecte fins a la seva posada en servei. Aquests criteris, fruit 
de l’experiència adquirida en l’obra subvencionada del Consell Català de l’Esport des dels seus 

pendi d’aspectes que es convenient tenir en compte perquè les instal·lacions 

En la normativa tècnica del PIEC es diferencien tres àmbits d’aplicació amb un grau d’exigència 
creixent en funció del tipus i les característiques de l’equipament (figura 9:3). 

. Àmbits d'aplicació de la normativa tècnica 
Font: Full tècnic nº39, setembre 2005 

El primer grup inclou tots els equipaments esportius. És a dir, tots els espais concebuts o adaptats 
per al desenvolupament de les diferents activitats fisicoesportives. Els requeriments del segon 

onsidera que es presta un servei 
esportiu quan es fa una activitat fisicoesportiva organitzada. Per últim, aquells on s’ofereixen 

del present document, explica i justifica l’elecció de 
(SAL), les pistes poliesportives i d’altres >400m2 a l’aire lliure 

en recinte tancat (PAV), els vasos de piscines 
atletisme amb mínim 200m de corda (ATL) en aquest estudi. 

3r Els que tenen espais convencionals
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serveis esportius en els espais més convencionals. És a dir, afecta les instal·lacions més habituals 
com són les pistes, els camps, les piscines a l’aire lliure, les piscines cobertes, les sales, els 
pavellons, les pistes d’atletisme, etc. on normalment hi ha un promotor o entitat encarregat de la 
seva gestió que controla l’accés i organitza les activitats. 
 
Les normes establertes per a cada grup són acumulatives176. Així, les instal·lacions del tercer 
àmbit han de complir les de tots els grups, els equipaments del segon els dos primers i els que no 
ofereixen serveis esportius només les del primer177. 
 
A partir de les referències esmentades es determina la variable 2.5. Tipus de pràctica utilitzant 
els indicadors següents:  
  
 - 2.5.1. Pràctica lliure 
 - 2.5.2. Pràctica organitzada 
 

99..33..11..55..  VVaarr iiaabbllee  22..66..  TTiippuuss  dd’’ iinnssttaall ··llaacciióó  eessppoorrttiivvaa  

El Consell Català de l’Esport, mitjançant el Cens d’equipaments esportius de Catalunya realitza 
un quadre d’espais esportius censats per comarca i tipus178. El quadre quantifica els espais 
esportius a Catalunya a data de 04 de gener del 2011.  
 
Els Cens d’equipaments esportius quantifica els espais convencionals per tipus atenent: a) sales 
esportives, especialitzades i d’altres >50m2 (SAL), b) pistes poliesportives i d’altres >400m2 a 
l’aire lliure (POL), c) vasos de piscines a l’aire lliure >50m2 (PAL), d) pistes i espais de petanca 
(PET), e) pistes de tennis (TEN), f) camps poliesportius, especialitzats i d’altres >2000m2 
(CAM), g) pavellons amb pistes >400m2 en recinte tancat (PAV), h) vasos de piscines cobertes > 
50m2 (PCO), i) frontons i pistes amb frontó (FRO); j) pistes d’esquaix (SQU), k) pistes de pàdel 
(PAD), l) pistes d’atletisme amb mínim 200m de corda (ATL), m) altres espais convencionals 
(velòdroms, patinòdroms i d’altres espais d’atletisme) (CON) i n) altres espais petits i no 
reglamentaris (pistes petites, esplanades...) (ALT). 
 
                                                 
176 Els principals aspectes regulats per la normativa són: a) tots els equipaments esportius han de comptar amb les 
mesures de seguretat, correctores i de protecció necessàries per tal d’evitar algun perjudici a l’entorn o als usuaris, b) 
els límits dels espais esportius han de ser definits amb claredat. Dins d’aquests límits i del marge de seguretat, no hi 
pot haver elements o material que pugui ser la causa d’accidents en la pràctica habitual, c) tot el material esportiu ha 
de garantir una pràctica segura i complir els criteris i els requisits establerts en els normes europees UNE-EN, d) el 
material esportiu que no s’utilitzi i pugui interferir en el desenvolupament de l’activitat s’ha de retirar i 
emmagatzemar fora de l’abast dels usuaris, e) els paviments dels espais esportius seran de fàcil neteja i 
manteniment. Els destinats a ser trepitjats pels usuaris en la pràctica d’activitats dinàmiques i jocs de pilota seran 
segurs a la petjada, sense sots o desnivells sobtats, f) els paviments que els usuaris puguin trepitjar amb el peu nu 
amb presència d’aigua no han de lliscar, de manera que s’eviti el risc de caigudes, g) si a l’equipament s’ofereix un 
servei esportiu disposarà d’un pla de gestió que reculli tota la informació necessària per regular-ne el funcionament, 
a més de donar les bases normatives per a la utilització correcta de les instal· lacions i h) la construcció 
d’instal· lacions amb espais convencionals on s’ofereixen serveis esportius requerirà la redacció d’un projecte de 
gestió que estableixi el programa de les activitats que s’hi portaran a terme, valorant el compte previsible de la seva 
explotació. 
177 Aquests preceptes afecten els equipaments esportius de nova construcció i aquells que siguin objecte de reforma 
o ampliació en aquells aspectes que els afecti (a partir de l’any 2005). De manera justificada es podran reduir 
aquests nivells, quan per assolir-los sigui necessària una actuació desproporcionada respecte a les millores que 
s’obtindrien, però en compensació hauran d’establir-se mesures correctores addicionals. Aquesta reducció en cap 
cas no podrà suposar que un equipament esportiu no hagi de complir els requeriments del nivell immediatament 
anterior a aquell que el defineix amb més precisió. 
És preveu que en les actualitzacions del PIEC aquesta normativa i criteris s’hauran d’anar adaptant a l’evolució 
constant de les pràctiques esportives i de la tecnologia de la construcció, amb les aportacions i les conclusions a què 
arribi el Grup Expert.  
178 Disponible a: hhttp://www20.gencat.cat/docs/sge/Home/Serveis%20i%20tramits/Cens%20dequipaments%20es 
portius/ Quadre%20despais%20per%20comarques/quadre_espais.pdf. Actualitzat el 04 de gener de 2011. 
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Als efectes d’aquesta investigació es defineixen els criteris seguits per determinar el tipus 
d’instal·lació esportiva objecte d’aquest estudi. 
 
--  LLaa  ddeeffiinniicciióó  dd’’ iinnssttaall ··llaacciióó  eessppoorrttiivvaa..  El Cens d’equipaments esportius de Catalunya inclou 
també les àrees d’activitat i els centres educatius (primària i secundària, públics i privats). 
Atenent a la definició d’instal·lació esportiva179 ni les àrees d’activitat, ni els centres educatius 
no estan inclosos en la mateixa i per tant caldrà excloure aquests equipaments del cens. 
 
--  IInnssttaall ··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  qquuee  ppeerrttaannyyeenn  aa  llaa  xxaarrxxaa  bbààssiiccaa..  El PIEC determina la xarxa bàsica 
per atendre a les necessitats bàsiques dels ciutadans en quant a instal·lacions esportives. Aquesta 
xarxa està constituïda per les instal·lacions que tenen un caràcter bàsic i un ús poliesportiu obert 
a tots els col·lectius. D’acord amb les condicions establertes per les instal·lacions de la xarxa 
bàsica, els tipus que la conformen són els següents: les pistes poliesportives (POL), els pavellons 
poliesportius (PAV), les sales esportives (SAL), els camps esportius (CAM), les piscines 
cobertes (PCO) i els camps d’atletisme (ATL). Es tracten d’instal·lacions esportives amb espais 
esportius convencionals, que es troben esteses pel territori i que permeten les activitats 
fisicoesportives bàsiques i les més arrelades entre la població (Generalitat de Catalunya, 
2005:175).       
 
--  IInnssttaall ··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  aammbb  mmaajjoorr  iimmppaaccttee  ddee  pprrààccttiiccaa..  L’ Enquesta d’hàbits esportius a 
Catalunya 2009-2010 (Consell Català de l’Esport, 2010:27)  publica la relació entre la pràctica 
esportiva i els llocs on es realitza. Per ordre d’importància els espais on es fan més activitats són 
els públics com carrers, parcs o platges (el 32,4%), segueixen les activitats en piscines (14,75%), 
a la natura (14,15%), en gimnàs o sales (13,85%), a casa, locals i bars (12,3%), i en camps, pistes 
i pavellons (11,6%). Si sumem les activitats fetes en espais convencionals, veiem que el 40,2% 
es fan en piscines, gimnasos, sales, camps, pistes i pavellons.  
 
--  GGrraauu  dd’’ eessppeecciiaall ii ttaatt  dd’’ úúss..  Com els espais de petanca o els camps poliesportius especialitzats i 
d’altres superiors a 2000m2 (CAM). Són instal·lacions que formen part de la xarxa bàsica. Cal 
atendre que les activitats de camp tot i ser rellevants en número de practicants no ho són en la 
varietat de les activitats, ja que les camps majoritàriament s’hi practiquen activitats de futbol i 
futbol set, futbol americà i flag, hoquei i minihoquei, rugbi i minirugbi, i educació física escolar 
(Generalitat de Catalunya, 2005:178). Considerant l’alt grau d’especialitat d’ús es decideix no 
considerar-les per manca de representativitat. 
 
--  AAll ttrreess  ccrr ii tteerr iiss..  Es consideren altres criteris com: a) per no formar part de la xarxa bàsica,  com 
les àrees d’activitat i singulars, b) pel  seu caràcter temporal, com els vasos de piscina a l’aire 
lliure, c) pel desús, com els frontons i pistes amb frontó, d) per la manca de representativitat, 
com les pistes de pàdel i pistes d’esquaix, e) per l’elevat grau d’especialitació de la pràctica 
esportiva que si practica, com els camps poliesportius i f) per la seva indefinició, com altres 
espais convencionals i altres espais petits i no reglamentaris. 
 
A partir de les referències i criteris esmentades es determina la variable 2.6. Tipus d’instal·lació 
esportiva utilitzant els indicadors: 
 
 - 2.6.1. Sales esportives 
 - 2.6.2. Poliesportius 
 - 2.6.3. Pistes de tennis 
 - 2.6.4. Pavellons 
 - 2.6.5. Piscines climatitzades 
 - 2.6.6. Pistes d’atletisme 
 

                                                 
179 Veure apartat 3.1.1. L’equipament esportiu, d’aquest document. 
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99..33..11..66..  VVaarr iiaabbllee  33..11..  NNaattuurraalleessaa  jjuurr ííddiiccaa  ddee  ll ’’ eennttii ttaatt  ggeessttoorraa  

La gestió d’instal·lacions esportives, segons la naturalesa jurídica de l’entitat que la gestiona, ha 
de ser considerada des de dues perspectives: a) entitat privada i b) entitat pública.  
 

Les primeres amb independència de la seva naturalesa, associativa o mercantil, gaudeixen de la 
llibertat de gestionar qualsevol equipament en el context de lliure mercat, mentre compleixin 
l’ordenament jurídic establert. Poden gestionar instal·lacions de propietat pública o privada, 
atenent al compliment del contracte privat signat a tals efectes per les parts interessades. Es 
relacionen principalment amb la gestió d’instal·lacions esportives, en poblacions i tipus 
d’instal·lacions, lligades al possible rendiment econòmic.    
 
Les segones poden, per atribució de la LBRL, art. 85180 i següents, definir i adequar el tipus de 
gestió que creguin més adient per l’optimització de recursos i la consecució de l’eficàcia i 
eficiència. Les entitats públiques municipals poden decidir gestionar les seves instal·lacions de 
manera directa, per elles mateixes, o indirecta, mitjançant altres entitats. Ambdues opcions 
queden establertes i limitades el contingut, el procediment i les condicions, en diferents 
disposicions normatives181. 
 
Per tant, i en caràcter general, al llarg del territori es pot trobar diversos escenaris:  
 
a) instal·lacions propietat d’entitats privades gestionades per elles mateixes. 
b) instal·lacions propietat d’entitats privades gestionades per entitats privades diferents a la 
propietària. 
c) instal·lacions propietat d’entitats públiques gestionades per elles mateixes –gestió directa- en 
algunes de les quatre modalitats existents: per la pròpia entitat local, per un organisme autònom 
local, per una entitat pública empresarial local o per una societat mercantil local. 
d) instal·lacions propietat d’entitats públiques gestionades per entitats privades –gestió indirecta- 
en algunes de les quatre modalitats existents: concessió, gestió interessada, concert i societat 
mercantil. 
 
El PIEC respecte la naturalesa jurídica de les entitats gestores d’instal· lacions esportives de 
Catalunya esmenta que, juntament amb les entitats públiques o privades de naturalesa associativa 
o mercantil, cal considerar l’aparició de dos nous agents (Generalitat de Catalunya, 2005:87): 

                                                 
180 Article 85 de la LBRL.  
“1. Són serveis públics locals els que prestin les entitats locals en l’àmbit de les seves competències. 
2. Els serveis públics de la competència local podran ser gestionats mitjançant alguna de les següents formes: a) 
gestió directa: a) gestió per la pròpia entitat local, b) organisme autònom local, c) entitat pública empresarial 
local, d) societat mercantil local, el capital social de la qual sigui de titularitat pública; i b) gestió indirecta, 
mitjançant les diferents formes previstes pel contracte de gestió de serveis públics en la Llei de Contractes del 
Sector Públic (LCo). 
 3. En cap cas es podrà prestar per gestió indirecta ni mitjançant societat mercantil de capital social exclusivament 
local els serveis públics que impliquin exercici d’autoritat.”  
181 Destaquen: 
- Decret de 17 de juny del 1955, pel que s’aprova el Reglament de serveis de les Corporacions locals. Profunditza 
en la modalitat de gestió directa i mixta. 
- LBRL. El municipi exercirà competències en “activitats i instal·lacions esportives” i serà un servei de prestació 
municipal obligatori. Art. 85 defineix tipus de gestió possible. 
- Llei 13/1995, de18 de maig, de contractes de les administracions públiques (LCAP). Profunditza en modalitat de 
contractació indirecta. Cal recordar que la LCAP va ser vigent fins el 22 de juny del 2000, data en la qual va entrar 
en vigor el Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes de les 
administracions públiques. Vigent fins el 16 de desembre del 2011, data en la qual va entrar en vigor el Reial decret 
legislatiu 3/2001, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del secor públic. 
- Llei 39/1988,de 28 de desembre, de les Hisendes Locals (LHL). Possibilita cobrar tasses, diferencia entre tasses i 
preus públics. 
- Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic del treballador públic. Estableix els principis generals de les relacions 
laborals de treballador públic, especial menció art. 57. 



LL’’ oorr
  
 

a) El primer és l'educació pública, formada pels centres de primària, generalment de propietat 
municipal, i pels centres de secundària propietat de la Generalitat.
b) El segon, està format pels centres educatius privats, que poden tenir una entitat no esport
una institució religiosa com a propietària, entitats englobats en l'apartat d'altres privats
 
Aquest fet explica que quan es compara la relació entre la naturalesa privada de l’entiat 
propietària i la gestora hi hagi 
passen a ser gestionats per 
o mercantils. Els ajuntaments gestionen directament 
esportius dels què són prop
doble dels espais dels quals 
triple dels espais dels que en són propietaris (12%
 
El PIEC relaciona el percenta
(gràfica 9:1). 

 
A partir de les referències i criteris esmentades es determina la variable 
de l’entitat gestora utilitzant els indicadors: 
  
 - 3.1.1. Entitat pública
 - 3.1.2. Entitat privada sense ànim de lucre
 - 3.1.3. Entitat privada amb àni
 

99..33..11..77..  VVaarr iiaabbllee  33..22..  EEssttuudd

Els estudis d’una persona estan vinculats a dos conceptes claus: a) l’aprenentatge i b) l’educació 
(Domjan, 2010; Schunk, 1997
 
LL’’ aapprreenneennttaattggee  

Alguns autors defineixen l’aprenentatge com “
modifica una activitat com a conseqüència de 
que els canvis no puguin ser atribuïts al creixement o a l’estat temporal de l’organisme”
(Relloso, 2007:121). Altres 
relativament permanent en el comportament d’una persona generat per l’experiència (Feldman, 
2005).  
 
Es pot considerar l’aprenentatge com el procés mitjançant el qual 
adquireixen o modifiquen habilitats, destreses, coneixements, conductes o valors com a resultat 
de l’estudi, l’experiència, la instrucció, el raonament i l’observació. Aquest procés pot ser 
analitzat des de diferents perspectives, 
l’aprenentatge.  
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El primer és l'educació pública, formada pels centres de primària, generalment de propietat 
municipal, i pels centres de secundària propietat de la Generalitat. 

El segon, està format pels centres educatius privats, que poden tenir una entitat no esport
una institució religiosa com a propietària, entitats englobats en l'apartat d'altres privats

quan es compara la relació entre la naturalesa privada de l’entiat 
propietària i la gestora hi hagi notables diferències. Part dels espais esportius de propietat pública 

 centres educatius públics o privats o per entitats 
ls ajuntaments gestionen directament (17%) menys de la meitat dels espais 

què són propietaris (38%) i per contra, el privat associatiu 
doble dels espais dels quals en són propietaris (10%) i el privat mercantil gestiona (33%) quasi el 
triple dels espais dels que en són propietaris (12%). 

El PIEC relaciona el percentatge d’entitas gestores segons sigui la seva naturalesa jurídica 

Gràfica 9:3. Naturalesa jurídica de l'entitat gestora

A partir de les referències i criteris esmentades es determina la variable 
utilitzant els indicadors:  

3.1.1. Entitat pública 
3.1.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
3.1.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

ddiiss  ddeell   ddii rreeccttoorr//aa  

Els estudis d’una persona estan vinculats a dos conceptes claus: a) l’aprenentatge i b) l’educació 
(Domjan, 2010; Schunk, 1997). 

Alguns autors defineixen l’aprenentatge com “el procés mitjançant el qual s’origina o es 
com a conseqüència de respondre a una situació 

que els canvis no puguin ser atribuïts al creixement o a l’estat temporal de l’organisme”
Altres autors consideren que l’aprenentatge és un procés de canvi 

relativament permanent en el comportament d’una persona generat per l’experiència (Feldman, 

pot considerar l’aprenentatge com el procés mitjançant el qual 
reixen o modifiquen habilitats, destreses, coneixements, conductes o valors com a resultat 

de l’estudi, l’experiència, la instrucció, el raonament i l’observació. Aquest procés pot ser 
analitzat des de diferents perspectives, cada una de les quals justific
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El primer és l'educació pública, formada pels centres de primària, generalment de propietat 

El segon, està format pels centres educatius privats, que poden tenir una entitat no esportiva o 
una institució religiosa com a propietària, entitats englobats en l'apartat d'altres privats.  

quan es compara la relació entre la naturalesa privada de l’entiat 
espais esportius de propietat pública 

entitats privades associatives 
menys de la meitat dels espais 

i per contra, el privat associatiu (31%) gestiona més del 
(10%) i el privat mercantil gestiona (33%) quasi el 

tge d’entitas gestores segons sigui la seva naturalesa jurídica 

 
. Naturalesa jurídica de l'entitat gestora 

Font: PIEC, 2005:87 

A partir de les referències i criteris esmentades es determina la variable 3.1. Naturalesa jurídica 

Els estudis d’una persona estan vinculats a dos conceptes claus: a) l’aprenentatge i b) l’educació 

el procés mitjançant el qual s’origina o es 
a una situació determinada; sempre 

que els canvis no puguin ser atribuïts al creixement o a l’estat temporal de l’organisme” 
autors consideren que l’aprenentatge és un procés de canvi 

relativament permanent en el comportament d’una persona generat per l’experiència (Feldman, 

pot considerar l’aprenentatge com el procés mitjançant el qual les persones, o animals, 
reixen o modifiquen habilitats, destreses, coneixements, conductes o valors com a resultat 

de l’estudi, l’experiència, la instrucció, el raonament i l’observació. Aquest procés pot ser 
cada una de les quals justifica una teoria de 
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L’aprenentatge humà es relaciona amb l’educació i el desenvolupament personal. L’estudi del 
procés d’aprenentatge interessa a àrees com la neuropsicologia, la psicologia educativa i la 
pedagogia. L’aprenentatge és el procés mitjançant el qual s’adquireix una determinada habilitat, 
s’assimila una informació o s’adopta una nova estratègia de coneixement i acció. 
 
D’aquestes afirmacions, amb independènica de la teoria de l’aprenentatge que s’apliqui, es 
poden extreure una sèrie de criteris que són fonamentals i comuns en relació amb l’aprenentatge: 
a) suposa un canvi de conducta, b) aquest canvi ha de ser perdurable en el temps i c) 
l’aprenentatge succeeix mitjançant la pràctica o altres formes d’experiència. 
       
Cal indicar que s’utilitza el terme conducta en el sentit ampli del terme, evitant qualsevol 
identificació reduccionista del mateix. Per tant, al referir-nos a l’aprenentatge com a procés de 
canvi de conducta, s’assumeix el fet de que l’aprenentatge implica adquisició i modificació de 
coneixements, estratègies, habilitats, creences i actituds. En paraules de Schmeck “... 
l’aprenentatge és un sub-producte del pensament... Aprenem pensant, i la qualitat del resultat 
d’aprenentatge està determinada per la qualitat dels pensaments” (Shmeck, 1988:171). 
 
LL’’ eedduuccaacciióó  

L’educació, del llatí educere (treure, extreure) o educare (formar, instruir) es defineix com el 
procés multidireccional mitjançant el qual es transmeten coneixements, valors, costums i formes 
d’actuar. L’educació no sols es produeix a través de la paraula, doncs està present en totes les 
accions, sentiments i actituds (Carr, 2005:17). 
 
L’educació és també el procés de vinculació i conscienciació cultural, moral i conductual. Així, a 
través de l’educació, les noves generacions assimilen i aprenen els coneixements, normes de 
conducta, maneres de ser i formes de veure el món de generacions anteriors, creant-ne a més de 
nous. És també un procés de socialització formal dels individus d’una societat (Blanco; Miranda 
i Melero, 1993:22). L’educació es caracteritza per ser compartida entre les persones mitjançant 
les idees, la cultura, els coneixements... respectant sempre els demés.  
 
Cal tenir en compte que no sempre es dóna a l’aula. Existeixen tres tipus d’educació: la formal, 
la no formal i la informal. La primera, l’educació formal, fa referència als àmbits de les escoles, 
instituts i universitats. La segona, la no formal, es refereix als cursos, acadèmies i institucions 
que no es regeixen per un currículum d’estudis. I la tercera, l’educació informal, es aquella que, 
fonamentalment, es rep en els àmbits socials, tenint en compte que és l’educació que s’adquireix 
progressivament al llarg de tota la vida (Paracerisa, 2007:19). 
 
Pel desenvolupament d’aquesta investigació es té en compte l’educació formal de manera que es 
determina, a partir de les referències i criteris esmentades, la variable 3.2. Estudis del director/a 
utilitzant els indicadors:  
 
 - 3.2.1. Estudis primaris 
 - 3.2.2. Estudis secundaris 
 - 3.2.3. Estudis universitaris 
 - 3.2.4. Estudis de postgrau 
 

99..33..11..88..  VVaarr iiaabbllee  33..33..  EExxppeerr iièènncciiaa  ddeell   ddii rreeccttoorr//aa  

Experiència, del llatí experientia, és el fet d’haver presenciat, sentit o conegut alguna cosa. 
L’experiència és la forma de coneixement que es produeix a partir de les vivències o 
observacions. Altres usos del terme es refereixen a la pràctica perllongada que proporciona 
l’habilitat per fer alguna cosa, a l’esdeveniment viscut per una persona i al coneixement general 
adquirit per les situacions viscudes. Tot i així, generalment, es refereix al coneixement 
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procedimental, com fer alguna cosa, en lloc del coneixement factual, què són les coses. Així es 
tracta el coneixement basat en l’experiència com  coneixement empíric o coneixement a 
posteriori (Gadamer, 2000). 
 
L’esser humà té la capacitat d’adquirir coneixements a partir de l’experiència. Aquests 
coneixements estan vinculats al procedir, saber com fer alguna cosa, i a l’empíric. Per tant, és un 
coneixement a posteriori, s’adquireix desprès de l’experiència en sí. La utilitat o el valor de 
l’experiència dependrà de cada persona. S’associa l’experiència a la maduresa o a l’edat, així a 
major edat, major experiència. No obstant això, no totes les persones majors saben capitalitzar 
l’experiència i transformar-la en coneixements útils. 
 
Des del punt de vista de la hermenèutica filosòfica, solament són possibles les experiències si es 
tenen expectatives (Gadamer, 2000). Per això una persona d’experiència no és la que ha 
acumulat més vivències, sinó la que està capacitada per permetre-se-les.  
L’experiència contribueix sensiblement al coneixement. Tot i que es pot obtenir un cert grau de 
coneixement en l’assaig i error, una millot manera d’adquirir-lo, i més ràpida, és beneficiar-se i 
aprendre de l’experiència dels que ja són savis.   
 
A partir de les referències i criteris esmentades es determina la variable 3.3. Experiència del 
director/a utilitzant l’indicador:  
  
 - 3.3.1. Anys d’experiència 
 

99..33..11..99..  VVaarr iiaabbllee  33..44..  CCoonneeiixxeemmeennttss  ddii rreeccttoorr//aa  

Sol entendre’s per coneixement els fets o dades d’informació adquirits per una persona a través 
de l’experiència o l’educació, la comprensió teòrica o pràctica d’un assumpte o objecte de la 
realitat. El coneixement és un fet primari, espontani i instintiu, i per això no pot ser estrictament 
definit. Es pot descriure com posar-se en contacte amb l’ésser, amb el món i amb el jo; també es 
pot dir que és un procés en el qual estan estretament vinculades les operacions i procediments 
mentals, subjectius, amb les operacions i formes d’activitat objectives pràctiques, aplicades als 
objectes (Sanguineti, 2008). 
 
El coneixement es caracteritza per la presència de l’objecte davant l’objecte: el subjecte es 
posiciona en certa forma de l’objecte, el capta i el fa seu, reproduint-lo de tal manera que 
respongui el més fidelment a la mateixa realitat de l’objecte. Mitjançant aquesta reproducció, es 
té la imatge, no física com seria una fotografia, sinó psíquica, cognoscible i intencional (Fourez, 
2008). 
 
El coneixement depèn de la naturalesa de l’objecte i de la manera i dels mitjans que s’utilitzen 
per reproduir-la. Es pot parlar de: a) coneixement sensorial, si l’objecte es capta mitjançant els 
sentits o b) coneixement racional, intel·lectiu o intel·lectual, si es capta mitjançant la raó. Per 
exemple: un llibre, un so, una olor es capten mitjançant els sentits; la bellesa, la justícia, el deure 
es capten mitjançant la raó (Carballo, 2006). 
 
L’activitat cognoscitiva és adquisitiva, quan s’obté un coneixement; conservativa, quan es reté o 
memoritza un coneixement; elaborativa, quan, amb base a coneixements adquirits i memoritzats, 
s’elaboren altres mitjançant la imaginació, la fantasia o el raonament. 
 
EElleemmeennttss  ddeell   ccoonneeiixxeemmeenntt  

Es determinen els següents elements del coneixement com els principals (Carballo, 2006; 
Fourez, 2008 i Sanguineti, 2008). 
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--  EEll   ssuubbjjeeccttee. El subjecte del coneixement és l’individu coneixedor. En ell es troben els estats de 
la ignorància, el dubte, l’opinió i la certesa. Es presenta com el punt del que pren, per dir-ho així, 
la veritat del coneixement humà. La seva funció consisteix en aprehendre l’objecte, aquesta 
aprehensió es presenta com una sortida del subjecte fora de la seva pròpia esfera, una invasió en 
l’esfera de l’objecte i una captura de les propietats d’aquest. 
 
--  LL’’ oobbjjeeccttee. És allò al que es dirigeix la consciència, ja sigui d’una manera cognoscitiva o 
volitiva. És el que es percep, imagina, concep o pensa. La funció és de ser aprehensible i aprehès 
pel subjecte. Els objectes poden ser reals o irreals. Es considera real tot el que ens es donat en 
l’experiència externa o interna o s’infereix d’aquesta. Els objectes irreals es presenten, pel 
contrari, com aquells que són merament pensats. 
 
--  MMii ttjjàà. Generalment hi ha una absència de mitjans especials, els instruments de treball són a la 
vegada mitjans del coneixement de la realitat. Els mitjans de coneixement són: 
 L’experiència interna, consisteix en donar-se compte del que existeix en l’interior de 
 l’ésser. Aquesta experiència constitueix una certesa primària: en l’interior ocorre el que 
 s’experimenta. 
 
 L’experiència externa, és tot coneixement o experiència que s’obté dels sentits. 
 
 La raó, aquesta es serveix dels sentits, elabora les dades rebudes, els generalitza i els 
 abstreu, transformant l’experiència sensible i singular en coneixements que valen en 
 qualsevol lloc i temps. 
 
 L’autoritat, molts coneixements que posseïm arriben a través de la comunicació de 
 persones, amb autoritat científica, que saben molt sobre el tema; per tant, el que 
 divulguen o ensenyen mereixen de tota l’adhesió. 
 
--  IImmaattggee. Constitueix l’instrument mitjançant el qual la consciència cognoscent aprehèn un 
objecte. També és la interpretació que es dona al coneixement conseqüent a la realitat. 
 
TTiippuuss  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt      

Es diferencien, bàsicament, els següents tipus de coneixements (Quesada, 1998 i Valhondo, 
2003). 
  
--  QQuuoottiiddiiàà.  El coneixement comú quotidià, també conegut com empíric- espontani. S’obté 
bàsicament per la pràctica que les persones realitzen diàriament, el que ha permès a la humanitat 
acumular valuoses i variades experiències al llarg de la seva història. Es caracteritza per: a) té 
lloc en les experiències quotidianes, b) és i  ha estat la resposta a les necessitats vitals, c) ofereix 
resultats pràctics i útils i d) es transmet de generació en generació. 
 
--  TTèèccnniicc. L’experiència va fer el coneixement tècnic. S’origina quan de moltes nocions 
experimentades s’obté una resposta universal circumscrita a objectes semblants. 
 
--  EEmmppíírr iicc. També anomenat vulgar. És el coneixement popular, obtingut per atzar, després de 
moltes temptatives. És anecdòtic i assistemàtic. Està basat, fonamentalment, en l’experiència, pot 
ser veritat, fals o probable. Es caracteritza per: a) és assistemàtic, perquè manca de mètodes i 
tècniques, b) és superficial, perquè es fora amb l’aparença, c) és sensitiu, perquè es percebut pels 
sentits i d) és poc precís, perquè és ingenu i intuïtiu.          
   
--  CCiieennttííffiicc. Va més enllà de l’empíric, mitjançant aquest, transcendit el fenomen, es coneixen les 
causes i les lleis que el regeixen. Es caracteritza per: a) es cert, perquè sap explicar els motius de 
la certesa, b) és general, la ciència partint de l’individual busca què té en comú amb la resta de la 
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mateixa espècie i c) és metòdic i sistemàtic, l’objectiu és trobar i reproduir l’encadenament dels 
fets, ho assoleix mitjançant el coneixement de les lleis i principis. Per això la ciència constitueix 
un sistema.   
 

VViieess  dd’’ aaccccééss  aall   ccoonneeiixxeemmeenntt  

El coneixement pot provenir de diferents fonts (Villoro, 1982 i Zubiri, 1983).  
 
--  LLaa  iinnttuuïïcciióó, es considera com a tal el coneixement directe i immediat que es té en conèixer un 
objecte. No es sol basar en la confirmació empírica, ni segueix un camí racional per la seva 
construcció i formulació. Per això no pot explicar-se o, inclòs, verbalitzar-se. 
 
--  LL’’ eexxppeerr iièènncciiaa, el què és conegut és un contingut d’experiència. La seva referència i fonament, 
en últim terme, és el testimoni directe o indirecte (a través d’aparells) de la percepció dels 
sentits. 
--  TTrraaddiicciióó, és la cultura que una generació hereta de les anteriors i llega a les següents. Aquí 
entra en joc el coneixement cultural i l’aprenentatge de normes socials que no es solen 
qüestionar. 
 
--  AAuuttoorr ii ttaatt, la veritat d’un coneixement s’estableix prenent com a referència la font del mateix. 
La influència de l’autoritat es relaciona amb l’estatus que posseeix: científic, moral, polític, 
artístic... 
 
--  CCiièènncciiaa, és el conjunt de coneixements racionals, certs o probables, que són obtinguts de forma 
metòdica, verificats i contrastats amb la realitat. Es refereixen a objectes o conceptes d’una 
mateixa naturalesa que són valorats i acceptats per una comunitat científica, tot i que no sempre 
els coneixements científics són acceptats per la societat.       
 
Es pot resumir el concepte de coneixement com el conjunt d’informació emmagatzemada 
mitjançant l’experiència o l’aprenentatge (a posteriori), o a través de la introspecció (a priori). En 
el sentit més ampli del terme, es tracta de la possessió de múltiples dades interrelacionades que, 
al ser preses per si soles, posseeixen un valor qualitatiu menor. El coneixement té el seu origen 
en la percepció sensorial, després arriba a l’enteniment i conclou finalment en la raó. Es 
considera que el coneixement és una relació entre el subjecte i un objecte. El procés de 
coneixement involucra quatre elements: els subjecte, l’objecte, l’operació i la representació 
interna (el procés cognoscitiu). 
 
La ciència considera que, per assolir el coneixement, és necessari seguir un mètode. El 
coneixement científic no sols ha de ser vàlid i consistent des del punt de vista lògic, sinó que 
també ha de ser provat mitjançant el mètode científic o experimental. La forma sistemàtica de 
generar coneixement té dues etapes: a) la investigació bàsica, on s’avança en la teoria i b) la 
investigació aplicada, on s’aplica la informació. Quan el coneixement pot ser transmès d’un 
subjecte a un altre mitjançant una comunicació formal, es parla de coneixement explícit. En 
canvi, si el coneixement es difícil de comunicar i es relaciona amb experiències personals o 
models mentals, es tracta de coneixement implícit (Fourez, 2008). 
 
A partir de les referències i criteris esmentades es determina la variable 3.4. Coneixement del 
director/a utilitzant els indicadors:  
 
 - 3.4.1. Grau de coneixement de la norma 
 - 3.4.2. Motius (no) coneixement de la norma 
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99..33..11..1100..  VVaarr iiaabbllee  33..55..  AAppll iiccaacciióó  ddii rreeccttoorr//aa  

L’acció d’aplicar alguna cosa implica diferents conceptes: a) consciència, cal conèixer i saber 
quina cosa s’ha d’aplicar, b) motivació, cal tenir la motivació intrínseca –pròpia de l’individu, 
per motius ètics, morals o professionals-, o motivació extrínseca –pròpia per motius legals o de 
l’entorn-, c) voluntat, intenció o propòsit de voler fer alguna cosa i d) recursos, disposar de 
recursos materials, econòmics o personals suficients per poder realitzar el que s’ha de fer. 
 
Així el concepte d’aplicació engloba diferents conceptes que en major o menor mesura poden 
afectar al resultat final d’aplicar o no una acció o, en aquets cas, una obligació com és el 
compliment de l’ordenament jurídic aplicable a les instal·lacions esportives. 
 
A partir de les referències i criteris esmentades es determina la variable 3.5. Aplicació del 
director/a utilitzant els indicadors: 
 
 - 3.5.1. Grau d’aplicació de la norma 
 - 3.5.2. Motius (no) aplicació de la norma 
 

99..33..22..  EELL  MMÈÈTTOODDEE  DD’’ II NNVVEESSTTII GGAACCII ÓÓ  
El mètode d’investigació que s’utilitza en el desenvolupament de la fase IV del segon bloc és 
l’anàlisi estadístic. Aquest permet analitzar informació quantitativa obtinguda prèviament (Colás, 
1998) i agrupar els resultats segons un sistema de categories (Anguera, 1998).  
 
El procés d’anàlisi estadístic es realitza mitjançant l’elaboració d’un qüestionari, el qual permet 
la recollida de la informació. Abans, però s’han fet els pretests respectius i s’ha localitzat 
l’univers d’estudi. Posteriorment s’ha recollit la informació a partir de les respostes facilitades 
pels entrevistats i s’ha procedit a la codificació corresponent. Finalment, s’ha realitzat l’anàlisi 
de dades amb el programa SPSS (Statistical Package for Social Sciences). Tot això sota els 
principis ètics de la recerca i els criteris de validació de dades (figura 9:4). 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9:4. Esquema del mètode d'investigaació. Bloc II, fase IV 
Font: Elaboració pròpia a partir de Singleton i Straits, 2002:61 

 
En aquest cas, i seguint el procés d’inducció, s’analitza la informació resultat de la fase III en 
relació als indicadors (2.2.1–3.5.2).  
 

99..33..22..11..  EElleecccciióó  ddee  llaa  ttèèccnniiccaa::  ll ’’ eennqquueessttaa  oonnll iinnee  

L’enquesta és una conversa, habitualment estandarditzada, entre l’entrevistador o entrevistadora 
i la persona enquestada. Les indicacions per a les respostes i l’ordre de les qüestions es troben 
prefixades en un qüestionari que permet plantejar a un col·lectiu de persones, generalment 

Elecció de la tècnica 

Elaboració de l’instrument de mesura  

L’univers i la selecció de la mostra 

Localització i contacte amb l’univers  

Treball de camp: el qüestionari 
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LL’’ oorr
  
representatiu de la població, una sèrie de preguntes relatives a la seva situació, professional o 
familiar, les seves opinions, les seves actituds o qualsevol altra qüestió d’interès (Heinemann, 
2003; Quivy & Campednhoudt, 1997
 
Hi ha dos tipus de qüestionari (figura 9:5): 1) El 
per la mateixa persona interrogada, mitjançant la tramesa de qüestionaris per correu postal, per 
correu electrònic, a través de formularis en línia o bé donant
2) L’’ aaddmmiinniissttrraatt  ppeerr  ll ’’ eennqquu
de les respostes de la persona interrogada. En aquest segon cas, el qüestionari pot ser administrat 
cara a cara o bé telefònicament, 
explicacions i indicacions necessàries per omplir el qüestionari. 
 
D’acord amb Quivy & Campenhoudt 
meditades, permet eliminar les limitacions
l’univers és molt gran i permet mantenir millor el grau de confidencialitat
Campenhoudt, 1997:162). 
qüestionari autoadministrat online o per correu electrònic.

 

 

99..33..22..22..  EEllaabboorraacciióó  ddee  ll ’’ iinnss

L’instrument utilitzat per la recollida de dades és el qüestionari. El qüestionari
pròpia,  es crea seguint a 
2000), però sobretot Bosch i Torrente (1993) i Heinemann (2003) complint amb les 
característiques i fases pròpies del mètode científic. 
 

99..33..22..22..11  PPrrooccééss  ddee  ccoonnssttrr

En el procés de creació i disseny del qüestionari 
 

RReevviissiióó  bbiibbll iiooggrrààff iiccaa  

Es tenen en compte diferents estudis i altres qüestionaris (Campos, 2000; Correal, 1998; Dorado, 
2006; Gambau, 2000; Gómez, 2003; López, 2000; Ministeri de Foment, 2004 i Normes ISO
Aquests han estat aplicats en estudis relacionats i també en altres àmbits diferents a l’especialitat 
de la gestió esportiva. S’utilitzen aquests com a base i orientació per l’elaboració del qüestionari 
propi d’aquesta investigació. Bàsicament de la revis
que poden relacionar-se amb el compliment o no de la norma.
 

                                                
182 Veure l’apartat 19.4. El qüestionari

Autoadministrat

en línia
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representatiu de la població, una sèrie de preguntes relatives a la seva situació, professional o 
familiar, les seves opinions, les seves actituds o qualsevol altra qüestió d’interès (Heinemann, 
2003; Quivy & Campednhoudt, 1997).  

tipus de qüestionari (figura 9:5): 1) El qqüüeessttiioonnaarr ii   aauuttooaaddmm
per la mateixa persona interrogada, mitjançant la tramesa de qüestionaris per correu postal, per 
correu electrònic, a través de formularis en línia o bé donant-lo en mà a

uueessttaaddoorr//aa, quan és omplert per l’enquestador o enquestadora a partir 
de les respostes de la persona interrogada. En aquest segon cas, el qüestionari pot ser administrat 
cara a cara o bé telefònicament, en aquest cas la persona que enquesta pot 
explicacions i indicacions necessàries per omplir el qüestionari.  

D’acord amb Quivy & Campenhoudt el primer procediment permet obtenir respostes més 
meditades, permet eliminar les limitacions espacials obtenint dades significatives i vàlides quan 
l’univers és molt gran i permet mantenir millor el grau de confidencialitat

 Per aquest motiu, en aquesta investigació, e
trat online o per correu electrònic. 

Figura 
Font: Elaboració pròpia a partir de Saunders, et al,. 2000

ssttrruummeenntt  ddee  mmeessuurraa::   eell   qqüüeessttiioonnaarr ii   

itzat per la recollida de dades és el qüestionari. El qüestionari
crea seguint a varis autors (Babbie, 1973; Godwin, 1995; 

2000), però sobretot Bosch i Torrente (1993) i Heinemann (2003) complint amb les 
característiques i fases pròpies del mètode científic.  

rruucccciióó  ddeell   qqüüeessttiioonnaarr ii   

En el procés de creació i disseny del qüestionari es tenen en compte els següen

en compte diferents estudis i altres qüestionaris (Campos, 2000; Correal, 1998; Dorado, 
2006; Gambau, 2000; Gómez, 2003; López, 2000; Ministeri de Foment, 2004 i Normes ISO
Aquests han estat aplicats en estudis relacionats i també en altres àmbits diferents a l’especialitat 
de la gestió esportiva. S’utilitzen aquests com a base i orientació per l’elaboració del qüestionari 
propi d’aquesta investigació. Bàsicament de la revisió bibliogràfica s’extreuen 

se amb el compliment o no de la norma. 

         
.4. El qüestionari, de l’Annex II. Bloc II, fase IV. El qüestionari d’aquest document.

QÜESTIONARI

Autoadministrat

correu lliurat a un grup 
i recollit

Administrat per l'enquestador/a

telefònic

ttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  CCaattaalluunnyyaa  

representatiu de la població, una sèrie de preguntes relatives a la seva situació, professional o 
familiar, les seves opinions, les seves actituds o qualsevol altra qüestió d’interès (Heinemann, 

mmiinniissttrraatt, quan és omplert 
per la mateixa persona interrogada, mitjançant la tramesa de qüestionaris per correu postal, per 

o en mà a la persona enquestada i 
, quan és omplert per l’enquestador o enquestadora a partir 

de les respostes de la persona interrogada. En aquest segon cas, el qüestionari pot ser administrat 
pot proporcionar totes les 

l primer procediment permet obtenir respostes més 
espacials obtenint dades significatives i vàlides quan 

l’univers és molt gran i permet mantenir millor el grau de confidencialitat (Quivy & 
Per aquest motiu, en aquesta investigació, es decideix utilitzar el 

 

Figura 9:5. Tipologia de qüestionaris 
Font: Elaboració pròpia a partir de Saunders, et al,. 2000 

itzat per la recollida de dades és el qüestionari. El qüestionari182, d’elaboració 
; Kerlinger, 1993 i Tam, 

2000), però sobretot Bosch i Torrente (1993) i Heinemann (2003) complint amb les 

en compte els següents aspectes: 

en compte diferents estudis i altres qüestionaris (Campos, 2000; Correal, 1998; Dorado, 
2006; Gambau, 2000; Gómez, 2003; López, 2000; Ministeri de Foment, 2004 i Normes ISO). 
Aquests han estat aplicats en estudis relacionats i també en altres àmbits diferents a l’especialitat 
de la gestió esportiva. S’utilitzen aquests com a base i orientació per l’elaboració del qüestionari 

extreuen les dades generals 

d’aquest document. 

Administrat per l'enquestador/a

telefònic cara a cara
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LL’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurr ííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall ··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  CCaattaalluunnyyaa  

El resultat de la fase III inclou les normes que regulen les instal·lacions esportives d’ús públic de 
Catalunya envers les mesures de control, la llicència i la inspecció. És a partir d’aquest, resultat, 
que es defineixen totes les qüestions relatives a les normes (indicadors 1.1.1 a 1.3.2). Els 
resultats obtinguts a la fase III són la base de les qüestions normatives.  
 
RReevviissiióó  pprròòppiiaa  

La informació extreta de la base de dades es simplifica i agrupa per obtenir un qüestionari senzill 
però que alhora reflecteixi tot el contingut que cal analitzar. Això es fa seguint els següents 
criteris:  
 
aa))  CCoommppeettèènncciiaa  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  S’exclouen de la fase IV les normes de la gestió que: a) no tenen a 
veure amb l’univers d’estudi183, b) el compliment de la norma està condicionat algún aspecte 
concret no comú a totes les instal·lacions esprotives184 i c) no poden ser directament 
observables185.  
 
bb))  AAffeeccttaacciióó  nnoorrmmaattiivvaa..  Algunes normes regulen matèries que afecten a varis aspectes de la 
gestió. En aquest cas les normes s’ubiquen en cada apartat que hagin de ser tingudes en compte. 
De manera que alguns textos legal apareixen duplicats o triplicat186. 
 
De les 58 normes detectades en la fase II, s’analitzen 36 normes: a) 22 normes en relació amb 
l’edifici, b) 9 normes en relació amb els recursos humans, c) 20 normes en relació amb l’activitat 
i d) 7 normes en relació amb els usuaris187.  
  
cc))  UUnnii ffiiccaarr  lleess  pprreegguunntteess  sseeggoonnss  aassppeecctteess  ccoommuunnss.. Es formulen les preguntes unificant 
continguts comuns: a) panells informatius, b) plans bàsics, c) documents bàsics, d) dades 
personals i e) accions vàries. Els tres primers fan efecte a normes de diferents àmbits que tenen 

                                                 
183 Queda exclosa la següent norma: a) Decret 218/2001, de 24 de juliol, pel qual es regula l’ús social dels edificis 
dels centres docents públics, b) Decret 103/1988, de 28 de març, pel qual es regula la instal·lació i el funcionament 
dels parcs aquàtics, c) Decret 165/2001, de 12 de juny, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les 
piscines d'ús públic, d) Decret 271/2001, de 9 d’octubre, pel qual s’estableixen els requisits tecnicosanitaris que 
han de complir els serveis de balneoteràpia i d’hidroteràpia i e) Decret 31/2007, de 30 de gener, pel qual es 
regulen les condicions per a l’exercici de determinades teràpies naturals. 
184 Queda exclosa la següent norma: a) Reial decret 379/2001, de 6 d’abril, pel que s’aprova el reglament 
d’emmagatzemament de productes químics i les instruccions tècniques complementàries MIE APQ-1, MIE APQ-2, 
MIE-APQ3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6, MIE APQ-7, b) Decret 355/2002, de 24 de desembre, pel qual 
es regula la utilització de desfibril·ladors externs automàtics per al personal no mèdic, c) Reial decret 1468/2008, 
de 5 de setembre, pel que es modifica el Reial decret 393/2007, de 23 de març, pel que s’aprova la norma bàsica 
d’autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicades a activitats que puguin donar origen a 
situacions d’emergència i d) Llei 10/1993, de 8 d’octubre,  que regula l'accés a l'entorn de les persones amb 
disminució visual acompanyades de gossos pigall. 
185 Queden excloses les següents normes: a) Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit, b) 
Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors, 
c) Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques, d) Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats 
sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, e) Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures 
fiscals, administratives i de l’ordre social, f) Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei d’impostos sobre societats, g) TRE/3546/2008, de 28 d’octubre, per la qual es disposa la inscripció i 
la publicació del Conveni col·lectiu de treball de les empreses i entitats privades que gestionen equipaments i 
serveis públics afectes a l’activitat esportiva i de lleure per als anys 2008-2011 (codi de conveni 7901905), h) Llei 
3/2008, de 23 d’abril,  Llei de l’exercici de les professions de l’esport a Catalunya, i) Reial decret llei 13/2010, de 3 
desembre, d’actuacions en l’àmbit fiscal, laboral i alliberadores per fomentar la inversió i la creació de llocs de 
treball i j) Llei 35/2010, de 17 de setembre, de mesures urgents per la reforma del mercat de treball. 
186 Es repeteixen: a) la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les 
activitats recreatives, en els apartats: a) l’edifici (1.20), b) l’activitat (3.18) i c) els usuaris (4.6) i b) el Pla director 
d'instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya, PIEC, en els apartats: a) l’edifici (1.12) i b) els usuaris (4.5). 
187 Veure apartat 23. Annex VI. Contingut (articles) normatius de la gestió, del present document. 
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en comú l’obligació de disposar d’un cartell, un pla o determinada documentació. La quarta fa 
referència únicament a la norma de protecció de dades personals. La última seria un conglomerat 
de normes que fan referència a accions que no poden estar establertes en les altres categories.  
 
dd))  OOrrggaannii ttzzaarr  eell   qqüüeessttiioonnaarr ii   eenn  rreellaacciióó  aall   ttiippuuss  dd’’ aaccttiivvii ttaatt  ii   ttiippuuss  dd’’ iinnssttaall ··llaacciióó.. A partir de la 
norma es diferencien dos aspectes claus: a) normes que són aplicables solament a instal·lacions 
de pràctica lliure i b) normes que són aplicables a instal·lacions de pràctica organitzada i, dintre 
aquestes, es diferencia les que són per espais generals i les que són per espais específics. 
S’estructura el qüestionari segons aquest criteri per facilitar l’enteniment i la lògica a la persona 
que respongui.   
 
ee))  BBuussccaarr  ll ’’ aappll iiccaacciióó  ggeenneerraall .. Algunes normes descriuen accions que s’han de fer, les quals han 
de ser incloses en un pla. S’opta per demanar si es disposa del Pla entenent que aquest garanteix 
el compliment de la resta de l’articulat. Per exemple: en el cas de la llei de prevenció de riscos 
laborals defineix en tot l’articulat totes les accions que ha de fer l’empresari, accions que s’han 
de ser descrites en el Pla de prevenció de riscos laborals. De manera que  si la instal·lació 
esportiva disposa de Pla de prevenció de riscos laborals s’entén que incorpora i compleix totes 
les accions que la obliga la norma. 
  

99..33..22..22..22  EEll   qqüüeessttiioonnaarrii   

En el procés de disseny i redacció del qüestionari caldrà tenir en compte varis factors: a) les 
característiques de la norma i b) la realitat de les instal·lacions esportives. El primer condicionarà 
el tipus de preguntes i generació de dades, mentre que el segon condicionarà el disseny i format 
del qüestionari. 
 
El qüestionari ha d’adaptar-se a la realitat de les instal·lacions esportives:  
 
1) aquestes són objectes inanimats que per elles mateixes no poden respondre un qüestionari. La 
persona física amb capacitat de respondre el qüestionari i que a més, convergeix en ella la 
responsabilitat legal d’aplicar l’ordenament jurídic, és el director o la directora de la 
corresponent instal·lació. Per tant, el qüestionari s’adreça a la persona encarregada de la direcció 
de la instal·lació esportiva. 
 
2) diferents instal·lacions esportives poden estar gestionades per una mateixa entitat jurídica i per 
tant sota la responsabilitat d’una única direcció. També cal considerar que hi ha normes que són 
comuns a totes les instal· lacions amb independència de la tipologia d’aquestes, mentre que hi ha 
altres normes que són específiques per cada instal·lació. El disseny del qüestionari ha de 
permetre que una mateixa  persona respongui per: a) qualsevol tipus d’instal·lació i b) diverses 
instal·lacions alhora. 
 
L’objectiu de l’aplicació del qüestionari és el d’obtenir dades fiables i respostes al plantejament 
d’estudi, per aquest motiu l’elecció d’aquest instrument no és arbitrària (Campbell & Stanley, 
1978). 
 

99..33..22..22..33  LLaa  rreeddaacccciióó  ii   oorrddrree  ddee  lleess  pprreegguunntteess  

En el procés de redacció de les preguntes es té en compte les directrius de Bosch i Torrente i de 
Heinemann: a) les preguntes han de ser concretes, breus i comprensibles però alhora adequades 
per aconseguir l’objectiu real de la pregunta, b) utilitzar preguntes tancades sempre que sigui 
possible, c) cada pregunta ha de fer referència a un sol fet  i e) sense pressuposicions, valoracions 
o suggeriments que propiciïn una determinada resposta (Bosch i Torrente, 1993:98 i Heinemann, 
2003:114). 
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L’ordre en el qual s’estructuren les preguntes a més de respectar el model teòric ha de ser el fil 
conductor de l’enquesta, tenint en compte que no hi ha un contacte directe entre la persona 
entrevistadora i la persona entrevistada. 
 
També cal, atenent la temàtica i objectiu de l’estudi, que el qüestionari permeti que la persona 
entrevistada es senti còmode amb les preguntes i no es senti avaluada o inspeccionada. Bosch i 
Torrente en aquest sentit determinen, que el disseny del qüestionari ha de respondre a les 
necessitats de la persona entrevistadora però també a la persona entrevistada, ja que si la persona 
entrevistada no es sent còmoda o no entén el qüestionari pot rebutjar l’enquesta, acabar-la abans 
d’arribar al final o donar respostes que no es corresponguin amb la realitat (Bosch i Torrente, 
1993:93). 
 
Seguint la corba de tensió plantejada per Heinemann a l’inici de l’enquesta s’han de plantejar 
preguntes de resposta senzilla per tal de trencar el gel i intentar captar l’interès i l’atenció de la 
persona entrevistada. A continuació s’han de formular preguntes més complexes i compromeses, 
i s’ha de finalitzar amb preguntes senzilles (Heinemann, 2003:112).  
 
Recollim, a continuació, les preguntes, en relació amb les variables, dependents i independents, 
de l’objecte d’estudi, segon l’ordre d’aparició al qüestionari, mitjançant dues taules (taula 9:5 i 
9:6).  
 
La primera, variables independents, els indicadors de cada variable es corresponen amb les 
respostes de cada pregunta. Mentre que a la segona, variables dependents, els resultats obtinguts 
de la fase III, bloc II, corresponen a les preguntes i el fet de complir o no la norma és l’opció de 
resposta. 
 
aa))  bblloocc  II II ,,  ffaassee  II VV118888  ((ttaauullaa  99::55))  
 

PPrreegguunnttaa  VVaarr iiaabblleess  ((iinnddeeppeennddeennttss))  
P1-P5 

P1 
P2 
P3 
P4 
P5 
P5 

DDaaddeess  ggeenneerraallss  ddee  llaa  iinnssttaall··llaacciióó  eessppoorrttiivvaa  
2.2. Naturalesa jurídica de l’entitat propietària 
3.1. Naturalesa jurídica de l’entitat gestora 
2.3. Grandària població on està ubicada  
2.4. Província on està ubicada 
2.5. Tipus de pràctica 
2.6. Tipus d’espai 

P6-P11 
P6 
P7 
P8, P9 
P10, P11 

DDaaddeess  ddee  llaa  ppeerrssoonnaa  ddiirreeccttoorraa  rreessppoonnssaabbllee  
3.2. Estudis de la persona directora 
3.3. Experiència en tasques de gestió  
3.4. Coneixements de la norma 
3.5. Aplicació de la norma 

P22-P24 
P22 
P23 
P24 

OOppiinniióó  ddee  llaa  ppeerrssoonnaa  ddiirreeccttoorraa  rreessppoonnssaabbllee  
3.4. Coneixements de la norma (norma que caldria regular) 
3.5. Aplicació de la norma (facilitadors aplicació)  
Opinió, observació  sobre el qüestionari 

 
Taula 9:5. Organització de les preguntes del qüestionari envers el bloc II, fase IV 

Font: Elaboració pròpia 

bb))    bblloocc  II II ,,  ffaassee  II II II 118899  ((ttaauullaa  99::66))  
 

PPrreegguunnttaa  VVaarr iiaabblleess  ((ddeeppeennddeennttss))  
P12-P21 RReeffeerrèènncciiaa  AAppll iiccaacciióó  ddee  llaa  nnoorrmmaa  ((22))  

                                                 
188 Correspondència amb les variables recollides a la taula 9:3. Dimensions, variables i indicadors. Bloc II , fase IV 
veure apartat 9.3.1. Objecte teòric, d’aquest document. 
189 Correspondència amb els resultats de la fase III, bloc II, recollits a l’annex IV. Contingut (articles) normatius de 
la gestió, d’aquest document. Aquests resultats s’obtenen a partir de les variables 1.1. a 1.4. 
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P12 
 

11..1122..11  

Tots els equipaments esportius comptaran amb: mesures de seguretat. 
Disposar de mesures de senyalització (de perills).  

Tots els equipaments esportius comptaran amb: mesures correctores. 
Disposar de mesures de senyalització (de perills): recomanant pautes.  
Tots els equipaments esportius comptaran amb: mesures de protecció. 
Disposar de mesures de senyalització (de perills): recomanant 
restriccions.  

11..1122..22  
Els límits dels espais esportius estaran definits amb claredat amb el 
tancat, el marcatge, la indicació en un plànol.  

33..2200..11  
No es permès fumar en instal· lacions esportives, centres d'oci i esbarjo  
(sempre que no siguin a l'aire lliure).  

P13 
 

3.6.1 Retolació almenys en català. 

1.11.4 
Contracte de manteniment: disposar d'un llibre de manteniment (mínim: 
registre, resultat de les revisions i inspeccions corresponents). 

1.12.4 
Totes els elements vidrats o altres materials fràgils hauran d'estar 
senyalitzats. 

1.19.4 
Condicionat a disposar de càmeres de vigilància. Vinculat a la normativa 
de protecció de dades de caràcter personal. 

3.5.2 
Paga als artistes, intèrprets o executants i als productors de gravacions 
audiovisuals, la remuneració que procedeix d'acord amb les tarifes 
generals establertes per l'entitat de gestió. 

P14 

1.3.1 
1.14.3 
1.16.1 
1.20.11 
4.5.2 
4.5.3 
4.5.6 
4.7.4 

Panell informatiu, en lloc visible i fàcil accés, de: nom instal· lació; 
entitat propietària. 
Panell informatiu, en lloc visible i fàcil accés, de: nom instal· lació; 
entitat gestora. 
Disposar de llicència o autorització. I publicitat de la llicència a l'accés 
de la instal· lació esportiva. 
Disposar de rètol que indiqui horari d'obertura i tancament de la 
instal· lació (amb accés exterior). 
Panell informatiu, en lloc visible i fàcil accés, de: programes utilització i 
serveis. 
Panell informatiu, en lloc visible i fàcil accés, de: tarifes i quotes; 
aforament i reglament d'ús. 
Informar els usuaris: aforaments admesos en espais esportius i vestidors; 
els recorreguts, situació dels diferents espais, zones d'accés restringit i 
quan es prohibeix el pas. 
Informar a l'usuari de les mesures de control i vigilància: cartells accés, 
interior, entrada, contracte usuari. 

P15 

1.7.4 
2.5.4 
1.20.7 
1.22.2 
1.22.6 

- Pla autoprotecció: detecció emergència; alerta equips interns i alarma 
als ocupants; avís i recepció de l'ajut extern; confinament o evacuació; 
informació i intervenció coordinada. 
- Homologació del pla d'autoprotecció. 

1.10.1 
2.2.2 
4.5.1 

Disposar pla de gestió: pla d'utilització (condicions i normes bàsiques 
d'ús, horari). Pla de manteniment (tasques de conservació). Model 
organitzatiu de gestió (RRHH I pressupost). 

2.6.2 
Disposar d'un pla d'igualtat (mesures adoptades, després de diagnòstic de 
situació, tendent assolir la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i 
dones i eliminar la discriminació per sexe). 

2.4.2 
Pla de prevenció de riscos laborals, avaluació dels riscos i planificació de 
l'activitat preventiva. 

P16 

1.20.6 
Estar registrat en el registre Ajuntament d'establiments oberts al públic i 
d'organitzadors. 

1.20.11 
Disposar de llicència o autorització. I publicitat de la llicència a l'accés 
de la instal· lació esportiva. 

2.3.2 
Disposar d'autorització sanitària (prèvia al funcionament) d'acord amb la 
normativa sectorial aplicable. 

2.6.4 
Disposar del distintiu en matèria d'igualtat (emès pel Ministeri de Treball 
i Assumptes socials). 
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1.12.4 
Contracte de manteniment: disposar d'un llibre de manteniment (mínim: 
registre, resultat de les revisions i inspeccions corresponents). 

1.20.1 
4.4.1 
4.7.3 

Disposar de fulls de reclamació /denúncia oficials (amb les dades 
recollides a l'Annex). 

P17 

3.17.2 Obtenció del consentiment de l'afectat. 

3.17.4 
Notificar a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades els fitxers de 
dades de caràcter personal amb caràcter previ a la seva creació. 

3.17.9 
3.17.10 

- Mesures seguretat: funcions i obligacions del personal, registre 
d'incidències, control d'accés, gestió de suport i documents, identificació 
i autentificació, còpies de seguretat i recuperació. 
-  Mesures de seguretat: obligacions comuns, criteris d'arxiu, dispositius 
d’emmagatzemament, custòdia dels suports. 

3.8.2 
Informar de: l'existència, finalitat i destinatari del fitxer. La identitat i 
direcció del responsable del tractament de dades. 

3.8.1 
Informar de: caràcter obligatori o facultatiu de la resposta. Conseqüència 
de contestar o no. Drets d'accés, rectificació, cancel· lació i oposició. 

P18 

1.22.5 Periodicitat mínima anual d'un simulacre. 
1.21.1 Disposar d'una farmaciola per a cada planta de cada centre de treball. 
1.1.1 
1.13.1 
1.20.8 

Disposar d’assegurança de responsabilitat civil. 

1.14.2 
3.3.1 
3.7.1 
3.9.1 

No es permet la introducció, venta i consum de begudes alcohòliques, 
drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques. 

3.1.2 
3.2.4 
3.11.1 
3.15.1 
3.16.1 
4.6.5 

No és pot vendre productes de tabac en centres esportius. 

P19 

11..1122..11  

Tots els equipaments esportius comptaran amb: mesures de seguretat. 
Disposar de mesures de senyalització (de perills).  
Tots els equipaments esportius comptaran amb: mesures correctores. 
Disposar de mesures de senyalització (de perills): recomanant pautes. 
Tots els equipaments esportius comptaran amb: mesures de protecció. 
Disposar de mesures de senyalització (de perills): recomanant 
restriccions. 

11..1122..22  
Els límits dels espais esportius estaran definits amb claredat amb el 
tancat, el marcatge, la indicació en un plànol.  

44..55..22..  
Panell informatiu, en lloc visible i fàcil accés, de: l’aforament màxim 
d’usuaris en cada espai i els vestidors.  

P20 

44..77..22  

Requisit lingüístic:  ésser atesos oralment en la llengua oficial que 
escullin. Tenen dret a rebre en català: informació per al consum, 
contractes adhesió. 
Requisit lingüístic:  ésser atesos per escrit en la llengua oficial que 
escullin. Tenen dret a rebre en català: informació per al consum, 
contractes adhesió. 

3.6.1 Retolació almenys en català. 

1.12.4 
Totes els elements vidrats o altres materials fràgils hauran d'estar 
senyalitzats. 

4.5.5 
El mobiliari i els accessoris dels espais complementaris seran apropiats 
per a un ús públic, estables al bolcat, sense arestes vives o elements 
esmolats, reforçats i resistents a l’ús vandàlic. 

3.5.2 
Paga als artistes, intèrprets o executants i als productors de gravacions 
audiovisuals, la remuneració que procedeix d'acord amb les tarifes 
generals establertes per l'entitat de gestió. 

1.19.4 Condicionat a disposar de càmeres de vigilància. Vinculat a la normativa 



LL’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  CCaattaalluunnyyaa  
  

 
179 

 

de protecció de dades de caràcter personal. 

P21 

1.4.9 
Previsió de SOS documentada (persona, formació, encarregat i horari, 
previsió aforament). 
Registre assistències prestades. 

1.4.14 
Disposar de Pla de: neteja; tractament de l'aigua;  desratització i 
desinsectació; formació del personal; planificació dels anàlisis 
microbiològics; de neteja i manteniment (ventilació i calefacció). 

1.4.15 
Disposar de Normativa de règim intern en lloc visible i fàcilment 
accessible. 

1.4.13 

Exposar a l'entrada dels serveis (lloc visible i fàcilment accessible) els 
darrers controls sobre la qualitat de l'aigua.  
Exposar a l'entrada dels serveis (lloc visible i fàcilment accessible) la 
informació sobre la darrera neteja. 

1.4.2 
Rètols d'avís als usuaris indicant la fondària mínima i màxima i els 
canvis de pendent. 

1.12.5 
Les àrees de bany es trobaran senyalitzades i es diferenciaran les zones 
on es fa peu de les zones fondes (més de 1,5 metres de profunditat). 

1.4.4 Disposar de papereres. 
1.4.5 Disposar d'un termòmetre i un higròmetre situats a la zona de platja. 

1.4.6 
Disposar de: local amb farmaciola, telèfon, rentamans, llitera practicable 
i rígida. Farmaciola està senyalitzada. 

1.4.7 Disposar de: salvavides proveïts amb una corda. 

1.4.9 
Disposar de servei de salvament i socorrisme. 
Servei degudament identificat. 

1.4.12 
Durant el període d'obertura al públic ha d'haver-hi la presència d'un 
responsable de manteniment. 

 
Taula 9:6. Organització de les preguntes del qüestionari envers els resultats del bloc II, fase III 

Font: Elaboració pròpia 
 

L’estructura del qüestionari consta de quatre blocs diferencials. El primer, inclou les dades 
generals de la instal·lació esportiva. El segon, recull les dades i opinions de la persona directora 
responsable de la gestió de la instal·lació. El tercer, analitza el conjunt de normes identificades 
en el bloc II fase III que han de complir les instal·lacions esportives; aquest es divideix en dos en 
funció del tipus d’activitat que es practica en la instal·lació: a) pràctica lliure i b) pràctica 
organitzada. I el quart, permet recollir les opinions de la persona directora envers les possibilitats 
de millora. 
 
La distribució de les preguntes de l’aplicació de la norma, es realitza seguint els següents criteris: 
a) preguntes de filtre, b) preguntes el contingut de les normes afecta espais comuns i c) preguntes 
el contingut de les normes afecta espais específics. Els criteris utilitzats en l’agrupació de 
diferents normes en una mateixa pregunta han estat en funció de les variables: a) panells 
informatius, b) plans bàsics, c) documents bàsics, d) tractament de dades personals i e) accions 
vàries.  
 
En la redacció de les preguntes s’ha tingut especialment en compte que la resposta sempre induís 
a la mateixa orientació, afirmativa. És a dir, les preguntes corresponents a l’aplicació de la norma 
es redacten de manera que la resposta sigui compleix (opció de resposta si) o no compleix (opció 
de resposta no). Aquest patró és manté per totes les preguntes relacionades amb la norma. 
 

99..33..22..22..44  TTiippuuss  ddee  pprreegguunntteess  

El qüestionari contempla preguntes obertes, tancades i de filtre. 
 
Les pprreegguunntteess  oobbeerrtteess són aquelles on no s’ofereix cap opció de resposta. La persona 
entrevistada té la llibertat de respondre el que desitgi o cregui, el qüestionari no condiciona la 
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seva opinió. S’utilitzen aquest tipus de preguntes per obtenir la màxima informació vers què 
caldria regular (pregunta 22) i què facilitaria l’aplicabilitat de la norma (pregunta 23). També és 
una pregunta oberta la 24 que permet obtenir observacions o comentaris en relació al qüestionari. 
 
Les pprreegguunntteess  ttaannccaaddeess són aquelles on l’opció de resposta és limitada. Requereix, per part de 
l’investigador, d’una prèvia identificació i determinació de les possibles respostes. S’utilitzen 
aquest tipus de preguntes per abordar qüestions on les opcions de resposta són limitades o 
concretes. Aquest tipus de preguntes, alhora, faciliten i agilitzen el procés de respondre el 
qüestionari. La categorització de les respostes faciliten el posterior tractament de dades.  
 
El qüestionari està format, majoritàriament, per preguntes tancades. La categorització de les 
respostes s’ha fet en relació al marc teòric i als resultats obtinguts al bloc II fase III, la norma de 
les instal·lacions esportives. Es considera la norma com a contingut del qüestionari concretant i 
sent les possibles opcions de resposta: a) es compleix o b) no es compleix. Les opcions de 
resposta són excloents i, per tant, no hi ha termes entremitjos, o és a) o és b).  
 
Són preguntes tancades de la primera fins la dinovena. Les preguntes 9 i 11, tot i ser preguntes 
tancades, incorporen una opció de resposta que és oberta. Això és així ja que ambdues es basen 
sobre opinions personals i, tot i realitzar una categorització prèvia que incorpora els principals 
motius justificats en el marc teòric,  cal atendre que pugui haver opinions diferents i, per tant, 
s’ha de possibilitar recollir-les.  
 
Les pprreegguunntteess  ddee  ffii ll ttrree són aquelles la resposta de les quals condiciona contestar o no les 
següents. És a dir, en funció de la resposta que es doni caldrà contestar una o altre resposta. En el 
qüestionari la pregunta 5 és una pregunta filtre, excloent o incloent, i ho és en funció de les 
següents variables: 
 
a) el tipus de pràctica de la instal·lació, lliure o organitzada. Respondre a pràctica lliure filtrarà a 
les preguntes 12 i 13, no havent de respondre les preguntes 14 a 20. Respondre a pràctica 
organitzada filtrarà a les preguntes 14 a 20, no havent de respondre les preguntes 12 i 13190. 
Actuarà com un filtre excloent. 
 
b) el tipus d’instal·lació esportiva, els vasos de piscina cobertes (PCO). Respondre a la tipologia 
de vasos de piscina cobertes superior a 50m2 inclourà la pregunta 21 juntament amb el que 
correspongui de la variable a). Actuarà com un filtre incloent. 
 
c) la diversitat d’instal·lacions esportives. Respondre a una o varies tipologies d’instal·lacions 
implicarà que algunes preguntes, 12, 13, 19 i 20 hagin de ser contestades per cada tipus específic 
d’instal·lació esportiva, incloent els vestidors. La determinació de contestar la 12 i 13 o la 19 i 20 
dependrà de la variable a). Actuarà com a filtre incloent. 
 

99..33..22..22..55  FFoorrmmaatt  ((iinnffoorrmmààttiicc))  ddeell   qqüüeessttiioonnaarr ii   

S’entén per format del qüestionari el seu disseny físic, la seva distribució d’espais i format 
visual, el tipus i dimensió de la lletra.  
 

99..33..22..22..55..11  PPrrooggrraammaacciióó  ((eelleeccttrròònniiccaa))  ddeell   qqüüeessttiioonnaarr ii   

La programació del qüestionari es realitza seguint els principis per dissenyar enquestes online de 
qualitat determinats pels autors Dillman, Tortora i Bowker, 1998 i Lindermann, 2004191. Amb 
aquesta responsabilitat es crea una aplicació web única i específica. 
                                                 
190 Cal esmentar que el contingut de les preguntes 12 i 13 resta inclòs en les preguntes 19 i 16 respectivament 
adaptant-se al contingut de les instal· lacions on es realitza pràctica organitzada. 
191 Veure apartat 7.4.2.2.3. La programació de l’enquesta, d’aquest document. 
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Cal destacar que el qüestionari no es dissenya utilitzant un programari estàndard. La utilització 
de programaris estàndards obliga, condiciona i limita els qüestionaris a les possibilitats de 
configuració d’aquests. Limitació que sempre, d’una manera o altra, obliga a l’adaptació de la 
investigació a les possibilitats del programari, podent deixar en entredit aspectes metodològics, o 
fins i tot ètics. 
 
Per tal d’evitar aquestes limitacions s’ha optat per crear una aplicació web específica. Aplicació 
única que es dissenya sota els paràmetres, criteris i condicionants determinats per la metodologia 
d’aquesta investigació. L’aplicació es caracteritza perquè permet: a) administrar i gestionar tot el 
procés d’importació, exportació i tractament de dades i b) crear diferents perfils d’usuaris, limitar 
els usos de cada perfil i protegir la privacitat de dades mitjançant l’accés amb contrasenyes 
individualitzades.     
 

II nnffrraaeessttrruuccttuurraa  

S’utilitza el servidor de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, centre de Lleida192. 
 

PPrrooggrraammaacciióó  ddeell   qqüüeessttiioonnaarr ii   

El qüestionari es programa mitjançant el programari APACHE193 en una plataforma basada en 
HTML194 en llenguatge PHP195. Això permet: a) el disseny d’un qüestionari online visual i 
funcional des del punt de vista de l’enquestat i b) una eina per la recopilació i tractament de 
dades segura, útil i eficaç des del punt de vista de l’entrevistador. La visualització i interacció del 
qüestionari en pantalla (format, creació de condicionants, ordres i eliminació d’incoherències) es 
fa mitjançant l’ús de JAVASCRIPT196. 
 
EEssttrruuccttuurraa  ddeell   qqüüeessttiioonnaarr ii   

S’estructura en: a) carpetes i b) fitxers. 
 
aa))  CCaarrppeetteess::     
1. Admin. Incorpora el programari referent a l’Administració de l’aplicació: a) gestió dels perfils 
(administrador i entitats), b) el procés de mailing i c) la importació i exportació de dades. 
2. JS. Permet la creació i interacció amb els menús de qüestionari. 
3. CSS. Inclou tota la informació referent als estils: a) estètica de les pàgines i b) format del text i 
el mailing. 
4. Imatges. Inclou totes les imatges que apareixen a: a) l’aplicació web i b) el mailing. 
5. Excel. Són el conjunt de llibreries que permeten el tractament, importació i exportació, de 
dades: a) fitxers Excel i b) fitxers SPSS. 
6. Includes. Són altres llibreries necessàries per la viabilitat i bon funcionament de l’aplicació. 
7. Tinymce. Són llibreries que permeten la introducció de dades: a) format dels texts. 

                                                 
192 Permet complir amb el requisit obligatori dels principis de qualitat: a) 1.8. Seguretat: enquesta emmagatzemada 
en servidors segurs, amb accés encriptat i firewall. 
193 Permet complir amb els requisit dels principis de qualitat: 1. Obligatoris: a) 1.1. Compatibilitat del qüestionari 
amb totes les versions actuals de navegadors a nivell de funcionalitat i aparença. I 2. Necessaris: a) 2.1. 
Compatibilitat de l’enquesta amb versions antigues de navegadors a nivell funcional. 
194 Permet complir amb els requisits dels principis de qualitat: 1. Obligatoris: a) 1.5. Preguntes editables en html i 
visualitzables amb vistes prèvies i b) 1.6. El qüestionari ha de ser editable en vàries pàgines html. I 2. Necessaris: a) 
2.6. Integració de fulles d’estil css i b) 2.8. Monitoreix de les dades externes. 
195 Permet complir amb els requisits obligatoris dels principis de qualitat: a) 1.2. Recol· lecció exhaustiva de les 
visites a la pàgina de l’enquesta, b) 1.3. Exclusió de les enquestes repetides per mitjà del control de cookies, el 
número IP o un login a l’inici. 
196 Permet complir amb els requisits dels principis de qualitat: 1. Obligatoris: a) 1.4. Possibilitat d’incloure elements 
multimèdia i b) 1.7. Possibilitat de rotar les preguntes i respostes aleatòriament. . I 2. Necessaris: a) 2.3. Si s’utilitza 
javascript,  que l’enquestat pugui controlar-lo des del principi de l’enquesta i b) 2.4. Possibilitat d’editar i modificar 
el script dels qüestionaris. 
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bb))  FFii ttxxeerrss::   
1. Acceptació.php. Programa l’acceptació d’accés al qüestionari. Ocupa 33 línies de codi.  
2. Acces.php. Programa la validació de l’accés dels usuaris. Ocupa 40 línies de codi.  
3. Intro.php. Programa la pàgina: introducció al qüestionari. Ocupa 192 línies de codi.  
4. Index.php. Programa la pàgina: entrada al qüestionari. Ocupa 96 línies de codi. 
5. Generals.php. Programa la pàgina: dades generals de la instal·lació. Ocupa 370 línies de codi. 
6. Responsable. Programa la pàgina: preguntes del director/a. Ocupa 348 línies de codi. 
7. Normativa.php Programa les pàgines de preguntes de normativa. Ocupa 4288 línies de codi. 
8. Opinions. Programa la pàgina: preguntes d’opinió de la normativa. Ocupa 189 línies de codi. 
9. Grabar.php. Permet gravar les respostes de totes les pàgines –parcial i finalitzada-. Ocupa 
1450 línies de codi. 
10. Finalitzar.php. Programa la última pantalla: finalització i validació de l’enquesta. Ocupa 200 
línies de codi. 
11. Agraiment.php. Genera l’e-mail d’agraïment final. Ocupa 87 línies de codi.  
 
CCaappttaacciióó  ii   ttrraaccttaammeenntt  ddee  ddaaddeess  

El procés seguit en la captació i tractament de dades ha estat el següent: 
 
1r. Base de dades dels e-mails de les instal·lacions esportives en format excel aportat per la 
Secretaria General de l’Esport197. 
2n. Importació dels registres Excel a MySQL per l’enviament i posterior tractament de dades.  
3r. Resposta del qüestionari. 
4t. Generació d’un fitxer format Excel (HTML i PHP).  
5è. Importació a un fitxer format SPSS. 
 

EEmmmmaaggaattzzeemmaammeenntt  ddee  lleess  ddaaddeess  

S’utilitza un servidor MySQL.  
 

99..33..22..22..55..22  DDiisssseennyy  ((eelleeccttrròònniicc))  ddeell   qqüüeessttiioonnaarr ii   

El qüestionari es dissenya buscant un aspecte regular per facilitar-ne la utilització. S’estructura 
(visualment des del punt de vista de l’enquestat) en set pàgines: 
 
- Pàgina d’inici. Conté el missatge de benvinguda i l’accés mitjançant el codi individualitzat.  
- Pàgina d’introducció. Conté l’explicació dels objectius i sentit del qüestionari i de com s’ha de 
complimentar. També incorpora el consentiment informat per respondre el qüestionari. 
- Pàgina de dades generals. Conté les preguntes 2-5. 
- Pàgina de responsable de la instal·lació. Conté les preguntes 6-11. 
- Pàgina normativa aplicada. Conté les preguntes 12 i 13 o 14-20 o 14-21. 
- Pàgina opinions responsable. Conté les preguntes 22-24. 
- Pàgina finalitzar enquesta. Conté la confirmació per finalitzar el qüestionari. 
 

Aquestes pàgines apareixen durant tot el qüestionari en un requadre com a referència o índex per 
a què l’enquestat tingui coneixement, en tot moment, del procés. 
 

En el disseny del qüestionari es tenen en compte varis aspectes com: a) generar confiança en la 
persona que respon, b) de seguretat i c) atendre les indicacions de Heinemann (2003:117-120). 
Així es prenen les següents decisions:  
 

a) s’ubica al servidor de l’INEFC (projecte.normatives.inefc.es), 
b) el mailing es produeix amb origen INEFC (projecte.normatives@inefc.es), 
c) s’explica l’origen i procés d’obtenció de l’e-mail de la persona enquestada, 
                                                 
197 Veure apartat 9.3.2.3.4. Localització i contacte amb l’univers, d’aquest document.  
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d) s’ofereix una persona de contacte per resoldre dubtes o problemes (jsegui@inefc.es), 
d) l’accés al qüestionari és individualitzat amb un codi personal i intransferible, 
e) totes les pàgines incorporen els logotips de les institucions INEFC i Generalitat de Catalunya, 
f) per avançar d’una pàgina a una altra cal validar, sempre, la informació donada prèviament,  
g) el qüestionari està totalment tutoritzat. Per exemple: informa s’hi ha preguntes sense 
respondre quan es valida una pàgina (impedeix continuar a la pàgina següent si no es completa la 
pàgina correctament);  activa una o altra pregunta en funció de respostes prèvies... 
h) per acabar el qüestionari cal validar-lo i 
i) l’aplicatiu permet entrar tantes vegades com es vulgui i contestar el qüestionari en diferents 
espais temporals, guardant les dades (per pàgines) que hagin estat validades. 
 

99..33..22..22..55..33  EEssttrruuccttuurraa  ddeell   qqüüeessttiioonnaarr ii   

S’estructura atenent les funcions de les preguntes: a) informació filtre, b) informació comú per 
totes les instal·lacions esportives i c) informació específica en relació amb un tipus concret 
d’instal·lació esportiva. 
 
aa))  pprreegguunnttaa  iinnffoorrmmaacciióó  ff ii ll ttrree    

La pregunta 5 relaciona el tipus de pràctica i el tipus d’instal·lació esportiva de l’entitat. 
 
El ttiippuuss  ddee  pprrààccttiiccaa, lliure o organitzada, determina que l’aplicatiu informàtic activi el bloc de 
preguntes 12 i 13 per “pràctica esportiva no organitzada o lliure” o el bloc de preguntes 14, 15, 
16, 17, 18, 19 i 20 per “pràctica esportiva organitzada i lliure”. Ambdós blocs són excloents, és 
a dir, o és respon el primer, pràctica no organitzada o lliure, o el segon bloc, pràctica organitzada 
que també inclou la lliure (en aquells aspectes que l’afecta).  
 
El ttiippuuss  dd’’ iinnssttaall ··llaacciióó, sales esportives, pistes poliesportives, pistes de tennis, pavellons, piscines 
i pistes d’atletisme, té dos efectes sobre el qüestionari: 1) l’aplicatiu informàtic crea tantes 
entrades com tipus d’instal·lacions esportives hagin estat seleccionades. Automàticament copia 
totes les respostes de caràcter general comú a tots els camps (instal·lacions) creats (b. pregunta 
informació general) i les respostes a les preguntes específiques (c. pregunta informació 
específica) solament les ubica a la respectiva entrada (tipus d’instal·lació esportiva) i 2) si es 
selecciona el vas de piscina climatitzada (PCO) l’aplicatiu informàtic activa la pregunta 21, a 
més de les anteriors que correspongui. 
 
bb))  pprreegguunnttaa  iinnffoorrmmaacciióó  ccoommúú  

Són preguntes d’informació comú i general a totes les instal·lacions esportives. És a dir, cada 
entrada d’una instal·lació esportiva, ha de contemplar totes les qüestions d’informació general. 
Per tant, en el cas que un enquestat respongui per més d’una instal·lació esportiva, aquesta 
informació es copia a totes les entrades (instal·lacions) creades.  
 
cc))  pprreegguunnttaa  iinnffoorrmmaacciióó  eessppeeccííff iiccaa  

Les preguntes d’informació específica aporten informació relativa a instal·lacions esportives 
específiques; és a dir, solament algunes tipologies d’instal·lacions hauran de contestar aquestes 
preguntes. L’activació d’aquestes preguntes serà en funció de la resposta de la pregunta 5.  
 
Les preguntes d’informació específica determinen el qüestionari: a) el disseny i b) el resultat. El 
disseny del qüestionari, tenint en compte que moltes preguntes es presenten en una taula de 
múltiple entrada i es podrà activar o no una columna en relació ambla pregunta 5. I, el resultat 
del qüestionari tenint en compte que aquestes s’han de respondre específicament per cada tipus 
d’instal·lació i es copiaran solament al corresponent tipus d’instal·lació; és a dir, una per cada 
entrada. 
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Són preguntes d’informació específica les qüestions 12, 13, 19 i 20. Es presenten en forma de 
quadre relacional de múltiple entrada. Pel que fa al tipus d’instal·lació l’aplicatiu informàtic les 
vincula amb la pregunta 5 de manera que quan s’indica una tipologia o altra l’aplicatiu ubica la 
resposta en l’entrada de la corresponent tipologia.  
 

99..33..22..22..55..44  PPrrooccééss  ddee  rreessppoossttaa  ddeell   qqüüeessttiioonnaarr ii   

El qüestionari online permet atendre, en una mateixa aplicació, diferents perfils de resposta. 
Expliquem a continuació la vinculació i coordinació entre els diferents perfils i l’aplicatiu 
informàtic segons els diferents casos possibles: 
 
PPeerr  ttoottss  eellss  ccaassooss::   

1r. Pàgina inici: cal introduir el codi d’accés (individualitzat) per activar l’aplicatiu i poder 
accedir a respondre el qüestionari. S’accedeix a la primera pàgina introducció. 
2n. Pàgina introducció: cal donar consentiment informat que es vol respondre el qüestionari. Un 
cop confirmat s’accedeix a la pàgina següent, pàgina dades generals. 
3r. Pàgina dades generals: preguntes 2-5. Les preguntes 2-3 són d’informació comú i la 
pregunta 5 és d’informació filtre. Respostes totes les preguntes cal guardar la pàgina per accedir 
a la següent, responsable de la instal·lació198. En funció de la resposta a la pregunta 5 es poden 
donar els següents casos: 
 

11..  EEnnttii ttaatt  aammbb  uunnaa  iinnssttaall ··llaacciióó  ddee  pprrààccttiiccaa  ll ll iiuurree    

Informàticament identificada quan l’enquestat realitza un únic clic sobre la columna de pràctica 
lliure199. L’aplicatiu crearà una única entrada a la base de dades que correspondrà al tipus 
d’instal·lació lliure indicada en la resposta 5. Totes les preguntes d’informació comú es copien al 
corresponent camp d’aquesta entrada.  
 
4t. Pàgina responsable instal·lació: preguntes 6-11 d’informació comú. Guardada la pàgina 
s’accedeix a la pàgina normativa aplicada. 
5è. Pàgina normativa aplicada: preguntes 12 i 13. Solament estarà activada la columna 
corresponent al tipus d’instal·lació que s’hagi indicat a la pregunta 5. Guardada la pàgina 
s’accedeix a la pàgina opinions responsable. 
6è Pàgina opinions responsable: preguntes 22-24, d’informació comú. Guardada la pàgina 
s’accedeix a la pàgina finalitzar enquesta. 
7è Pàgina finalitzar enquesta: confirmació que el qüestionari s’ha emplenat correctament i que 
l’enquestat el vol finalitzar.  
 

22..  EEnnttii ttaatt  aammbb  vvààrr iieess  iinnssttaall ··llaacciioonnss  ddee  pprrààccttiiccaa  ll ll iiuurree    

Implica el mateix procediment que l’anterior (1. Entitat amb una instal·lació de pràctica lliure), 
però en arribar a la pregunta 5 l’enquestat clica sobre varis tipus d’instal·lacions de la columna 
de pràctica lliure.  
 
En aquest cas l’aplicatiu informàtic genera, a la base de dades, tantes entrades com instal·lacions 
s’hagin indicat. Les preguntes d’informació comú es copien a totes les entrades, mentre que les 
preguntes d’informació específica solament s’inclouen a la respectiva tipologia d’instal·lació. En 
el cas de les preguntes 12 i 13 solament s’activen les columnes de les tipologies d’instal·lacions 
prèviament indicades a la pregunta 5.  

                                                 
198 L’aplicatiu informàtic per defecte no permet validar una pàgina que no ha estat correctament contestada. Donat el 
cas que l’enquestat es deixi una pregunta sense contestar no podrà continuar sense acabar aquesta part. D’aquesta 
manera es garanteix que el qüestionari es respon correctament. 
199 No tots els tipus d’instal· lacions esportives compten amb l’opció de pràctica lliure. Els vasos de piscina coberta 
(PCO) solament podran ser contemplats des del punt de vista d’instal· lació de pràctica organitzada.  
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33..  EEnnttii ttaatt  aammbb  uunnaa  iinnssttaall ··llaacciióó  ddee  pprrààccttiiccaa  oorrggaannii ttzzaaddaa  ((nnoo  vvaass  ddee  ppiisscciinnaa  ccoobbeerrttaa))  

Informàticament identificada quan l’enquestat realitza un únic clic sobre la columna de pràctica 
organitzada. L’aplicatiu crea una única entrada a la base de dades corresponent al tipus 
d’instal·lació organitzada indicada a la pregunta 5. Totes les preguntes d’informació comú es 
copien al corresponent camp d’aquesta entrada.  
 
4t. Pàgina responsable instal·lació: preguntes 6-11 d’informació comú. Guardada la pàgina 
s’accedeix a la pàgina normativa aplicada. 
5è. Pàgina normativa aplicada: preguntes 14-20. Les preguntes 14-18 són d’informació comú, 
mentre que les preguntes 19 i 20 són d’informació específica. Vers les preguntes 19 i 20 
solament estarà activada la columna referent al tipus d’instal·lació prèviament indicada a la 
pregunta 5. Guardada la pàgina s’accedeix a la pàgina opinions responsable. 
6è Pàgina opinions responsable: preguntes 22-24 d’informació comú. Guardada la pàgina 
s’accedeix a la pàgina finalitzar enquesta. 
7è Pàgina finalitzar enquesta: confirmació que el qüestionari s’ha emplenat correctament i que 
l’enquestat el vol finalitzar. 
 
44..  EEnnttii ttaatt  aammbb  vvààrr iieess  iinnssttaall ··llaacciioonnss  ddee  pprrààccttiiccaa  oorrggaannii ttzzaaddaa  ((nnoo  vvaass  ddee  ppiisscciinnaa  ccoobbeerrttaa))  

Implica el mateix procediment que l’anterior (3. Entitat amb una instal·lació de pràctica 
organitzada (no vas de piscina coberta), però en arribar a la pregunta 5 l’enquestat clica sobre 
varis tipus d’instal·lacions de la columna de pràctica organitzada, sense incloure el vas de 
piscina.  
 
En aquest cas l’aplicatiu informàtic genera, a la base de dades, tantes entrades com instal·lacions 
s’hagin indicat. Les preguntes d’informació comú es copien a totes les entrades, mentre que les 
preguntes d’informació específica solament s’inclouen a la respectiva tipologia d’instal·lació. En 
el cas de les preguntes 19 i 20 solament s’activen les columnes de les tipologies d’instal·lacions 
activades a la pregunta 5.  
 
55..  EEnnttii ttaatt  aammbb  vvaass  ddee  ppiisscciinnaa  ccoobbeerrttaa  

Implica el mateix procediment que el tercer cas (3. Entitat amb una instal·lació de pràctica 
organitzada (no vas de piscina coberta), però en arribar a la pregunta 5 l’enquestat clica sobre la 
tipologia de vas de piscina (PCO) de la columna de pràctica organitzada. 
 
En aquest cas l’aplicatiu informàtic incorpora a la pàgina normativa aplicada la pregunta 21; és a 
dir hi haurà les preguntes de la 14 a la 21. Per la resta tot és igual. 
 
66..  EEnnttii ttaatt  aammbb  vvààrr iieess  iinnssttaall ··llaacciioonnss  ddee  pprrààccttiiccaa  oorrggaannii ttzzaaddaa  ii   vvaass  ddee  ppiisscciinnaa  ccoobbeerrttaa  

Implica el mateix procediment que el quart cas (4. Entitat amb vàries instal·lacions de pràctica 
organitzada (no vas de piscina coberta), però en arribar a la pregunta 5 l’enquestat clica sobre 
varis tipus d’instal·lacions de la columna de pràctica organitzada incloent el vas de piscina. 
 
En aquest cas l’aplicatiu informàtic genera, a la base de dades, tantes entrades com instal·lacions 
s’hagin indicat. Les preguntes d’informació comú es copien a totes les entrades, mentre que les 
preguntes d’informació específica solament s’inclouen a la respectiva tipologia d’instal·lació. 
S’inclou la pregunta 21 de manera que s’han de respondre de la 14 a la 21. En el cas de les 
preguntes 19 i 20 solament s’activen les columnes de les tipologies d’instal·lacions activades a la 
pregunta 5. 
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77..  EEnnttii ttaatt  aammbb  iinnssttaall ··llaacciioonnss  ddee  pprrààccttiiccaa  ll ll iiuurree,,  oorrggaannii ttzzaaddaa  ii   aammbb  vvaassooss  ddee  ppiisscciinnaa    

Implica el mateix procediment que el quart cas (4. Entitat amb vàries instal·lacions de pràctica 
organitzada (no vas de piscina coberta), però en arribar a la pregunta 5 l’enquestat clica sobre 
varis tipus d’instal·lacions de les columnes de pràctica lliure o organitzada incloent, o no, el vas 
de piscina. 
 
La tipologia de pràctica és excloent, és a dir un tipus d’instal·lació solament pot ser organitzada 
o lliure, no podrà ser ambdues coses. En aquest cas l’aplicatiu informàtic genera, a la base de 
dades, tantes entrades com instal·lacions s’hagin indicat. Les preguntes d’informació comú es 
copien a totes les entrades, mentre que les preguntes d’informació específica solament s’inclouen 
a la respectiva tipologia d’instal·lació. Les preguntes que apareixeran a la pàgina normativa 
aplicada són les preguntes 14-20 i la 21 si s’ha seleccionat la tipologia de piscina. Això és així 
tenint en compte que les normes establertes per cada tipologia són acumulatives200. En el cas de 
les preguntes 19 i 20 solament s’activen les columnes de les tipologies d’instal·lacions 
prèviament indicades a la pregunta 5. 
 
Aquest procés, informàtic, permet conferir les respostes d’entitats esportives en respostes 
d’instal·lacions esportives. D’aquesta manera s’aconsegueix reinvertir la base de dades d’entitats 
que gestionen instal·lacions esportives, localització de les entitats objecte d’estudi, en una base 
de dades d’instal·lacions esportives, objecte d’estudi d’aquesta investigació. És a dir, aquest 
procediment permet plantejar el qüestionari a una entitat gestora de diferents instal·lacions, la 
qual, responent a un únic qüestionari pot atendre a totes les qüestions, generals i específiques 
d’una o vàries tipologies d’instal·lacions. Fet que possibilita: a) evitar un qüestionari per 
instal·lació i b) obtenir respostes d’entitats gestores en relació al tipus d’instal·lació. 
 

99..33..22..22..66  CCooddii ff iiccaacciióó  ddeell   qqüüeessttiioonnaarr ii   

La taula 9:7 recull la codificació del qüestionari. Es presenta la informació en relació amb la 
pregunta, el codi, l’etiqueta i el valor. 
 

PPrreegguunnttaa  CCooddii   EEttiiqquueettaa220011  VVaalloorr   

PP11  NJEP 
Naturalesa jurídica entitat 
propietària 

1. Administració pública 
2. Entitat privada sense ànim de lucre 
3. Entitat privada amb ànim de lucre 

PP22  NJEG Naturalesa jurídica entitat gestora 
1. Administració pública 
2. Entitat privada sense ànim de lucre 
3. Entitat privada amb ànim de lucre 

PP33  Població 
Grandària població on està 
ubicada 

1. Menor de 500 habitants 
2. Entre 501 i 2000 habitants 
3. Entre 2001 i 10.000 habitants 
4. Entre 10.001 i 50.000 habitants 
5. Superior a 50.001 habitants  

PP44  Província Província on està ubicada 

1. Barcelona 
2. Girona 
3. Lleida 
4. Tarragona 

PP55  Tipus IE Tipus instal· lació esportiva 

1. Sala esportiva especialitzada (SAL) 
2. Pista poliesportiva (POL) 
3. Pista de tennis (TEN) 
4. Pavelló (PAV) 
5. Vas de piscina (PCO) 
6. Pista d’atletisme (ATL) 

                                                 
200 Veure apartat 9.3.1.4. Variable 2.5. Tipus de pràctica, d’aquest document. 
201 L’etiqueta es correspon amb el contingut recollit a l’apartat 9.3.2.2.3. La redacció i ordre de les preguntes, taules 
9:5. Organització de les preguntes del qüestionari envers l’estudi II, fase VI i 9:6. Organització de les preguntes del 
qüestionari envers l’estudi II, fase III, d’aquest document. 
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TipusPràc Tipus de pràctica 
1. Lliure 
2. Organitzada 

PP66  Formació Nivell formació director/a 

1. Estudis primaris 
2. Estudis secundaris 
3. Estudis universitaris 
4. Estudis de postgrau  

PP77  Exepriència Anys experiència en la gestió 
1. Menys d’1 any 
2. D’1 a 3 anys 
3. Més de 3 anys 

PP88  CnxOJ 
Grau (no) coneixement 
ordenament jurídic  

Valor numèric del 0 al 10  

PP99  RaoCnx 
Raó (no) coneixement ordenament 
jurídic 

0. No correspon 
1. Per la complexitat de les normes 
(entendre) 
2. Per la quantitat de normes (conèixer) 
3. Per la varietat de normes 
4. Per no disposar de mitjans suficients 
5. Diversitat de temes(manteniment) 
6. No hi ha figura de director/a 
7. Dificultat estar actualitzat 
8. Si les conec suficient 
9. Altres 

PP1100  CpmlOJ 
Grau (no) compliment ordenament 
jurídic  

Valor numèric del 0 al 10 

PP1111  RaoCompl 
Raó (no) compliment ordenament 
jurídic 

0. No correspon 
1. Per la complexitat de les mesures adoptar 
2. Per la quantitat de mesures adoptar 
3. Per la varietat de mesures adoptar 
4. Per la manca de mitjans humans, 
materials o econòmics 
5.  No hi ha figura director/a 
6.  Mala execució de l’edifici (deficiències 
tècniques 
7.  Per desconeixement 
8.  Compleixo la norma 
9.  Altres 

PP1122  
  

PanSegLl Panells seguretat 

0. No correspon 
1. Si compleix 
2. No compleix 

PanCorLl Panells correctors 
PanProtLl Panells protecció 
PanPlanLl Panells plànol espai 
PanCartLl Panells cartell 

PP1133  

AfirmCatLl Retolació en català 0. No correspon 
1. Si compleix 
2. No compleix AfirmMantLl Llibre manteniment 

AfirmTancLl Tancaments i portes 0. No correspon 
1. No compleix 
2. No incompleix (compleix o no està 
afectat) 

AfirmCamLl Càmeres de videovigilància 

AfirmMusLl Música 

PP1144  

PanNO No  disposa 
0. No correspon 
1. Irrellevant 
2. No compleix 

PanNomEPO Nom entitat propietària 

0. No correspon 
1. Si compleix 
2. No compleix 

PanNomEGO Nom entitat gestora 
PanLlicencO Llicència i autorització 
PanHorariO Horari 
PanProgO Programes i serveis 
PanTarifesO Tarifes i quotes 
PanAforamO Aforament, mapa i recorreguts 
PanNormO Norma bàsica instal· lacions  
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PP1155  

PlaAutoprotO Autoprotecció 
0. No correspon 
1. Si compleix 
2. No compleix 

PlaGestioO Gestió (pla usos i manteniment) 
PlaIgualtatO Igualtat 
PlaPrevenO Prevenció de riscos laborals 

PP1166  

DocRegO Registre municipal 

0. No correspon 
1. Si compleix 
2. No compleix 

DocLlicO Llicència activitats 
DocSanitO Autorització sanitària 
DocIgualO Distintiu igualtat 
DocMantO Llibre manteniment electrotècnic 
DocReclO Fulls de reclamació 

PP1177  

DPConsO Consentiment utilització 

0. No correspon 
1. Si compleix 
2. No compleix 

DPNotO Notificació AEPD 
DPPlaO Pla mesures seguretat 
DPInfoO Informa usuari existència 
DPInfo1O Informa usuari dret accés 

PP1188  

ACSimO Simulacre autoprotecció 

0. No correspon 
1. Si compleix 
2. No compleix 

ADFarmO Farmaciola 
ACARCO Assegurança responsabilitat civil 
ACAlcO Prohibició alcohol 
ACTabO Prohibició tabac 

PP1199  

PanSegO Mesura seguretat 

0. No correspon 
1. Si compleix 
2. No compleix 

PanCorO Mesura protecció 
PanPrtecO Mesura protecció 
PanPlanO Límits espai esportiu 
PanAfO Aforament màxim 

PP2200  

ACAtenCatO Atenció en català o castellà 0. No correspon 
1. Si compleix 
2. No compleix 

ACDocCatO Documentació català 
ACRetCatO Retolació català 
ACTancO Tancaments senyalitzats 0. No correspon 

1. No compleix 
2. No incompleix (compleix o no està 
afectat) 

ACMobilO Mobiliari: estable, antivandàlic 
ACMusicO Música 
ACVideovigO Videovigilància 

PP2211  

PCODoc1 Servei socorrisme 

0. No correspon 
1. Si compleix 
2. No compleix 

PCODoc2 Registre rescats 
PCODoc3 Pla neteja 
PCOAcc4 Normativa règim intern 
PCOAcc5 Controls qualitat aigua 
PCOAcc6 Darrera neteja 
PCOInt7 Rètol fondària i canvis pendent 
PCOInt8 Diferència zones profundes 
PCOInt9 Papereres 
PCOInt10 Termòmetre i higròmetre 
PCOInt11 Local, farmaciola, telèfon 
PCOInt12 Salvavides amb corda 
PCOInt13 Servei de salvament i socorrisme 
PCOInt14 Identificació del socorrista 
PCOInt15 Responsable de manteniment 

PP2222  

Regular1 Caldria regular 1 0. No correspon 
1. No cal regular res 
2. Hi ha excessiva regulació (menys 
regulació) 
3. Mesures de seguretat 
4. Mesures de seguretat (alta afluència 
públic) 
5. Mesures de qualitat (manteniment) 

Regular2 Caldria regular 2 
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6. Control de l’aforament 
7. Mesures de senyalització 
8. Obligacions dels usuaris 
9. Les tarifes en les instal· lacions públiques 
10. Els serveis en instal· lacions públiques 
11. Normes per mancomunar serveis 
12. Normes específiques per tipus i 
grandària d’instal· lacions 
13. Normatives més clares i concises 
14. Coordinar les normes de les diferents 
administracions 
15. Agilitzar els tràmits burocràtics 

PP2233  

Facilitar1 Facilitar aplicació 1 0. No correspon 
1. Ajut econòmic per les despeses de 
complir 
2. Formació continuada dels directors 
3. Administració faciliti assessorament 
4. Material adequat i estructurat per àrees 
(fitxes tècniques, manuals...) 
5. Mitjans d’informació actualització de la 
norma (mailing, correu...) 
6. Inspeccions informatives (no 
sancionadores) que analitzin si compleix 

Facilitar2 Facilitar aplicació 2 

PP2244  Observació Observació qüestionari 

0. No respon 
1. La instal· lació no s’adapta aquest 
qüestionari 
2. Es complex generalitzar, hi ha 1 gestor 
per vàries instal· lacions esportives molt 
diverses 
3. No existeix la figura de “director/a” 
4. No contempla si les pistes de pàdel són 
igual que les pistes de tennis 
5. El qüestionari és complert, però algunes 
preguntes són confuses 
6. Aquest estudi és molt interessant 

 
Taula 9:7. Codificació del qüestionari 

Font: Elaboració pròpia 
 
La codificació del qüestionari es realitza a partir de les dimensions i variables de l’estudi202 i 
com aquestes es poden adaptar a les possibilitats de l’aplicatiu informàtic. En relació amb la 
codificació cal fer algunes observacions: 
 
- Les preguntes 1. Naturalesa jurídica de la instal·lació propietària  i 4. Província on està 
ubicada la instal·lació, recullen dades que prèviament ja es disposàvem. Ambdues dades van ser 
proporcionades per la Unitat de Planificació i Gestió del Servei d’Equipaments Esportius del 
Consell Català de l’Esport en la base de dades que ens van facilitar203. De manera que, amb 
l’objectiu de dissenyar un qüestionari amb la mínima amplitud (Heinemann, 2003:117-120), les 
preguntes corresponents aquestes dades no s’inclouen en el qüestionari. L’aplicatiu informàtic 
vinculava aquestes dades amb el codi d’accés individualitzat de cada entitat, de manera que quan 
un entrevistat valida el qüestionari l’aplicatiu copia la informació de la base de dades d’entitats 
(proporcionada pel Consell Català de l’Esport) a la base de dades d’instal·lacions (generada en 
aquesta investigació). 
  
                                                 
202 Veure apartat 9.3.1. Objecte teòric, taula 9:4. Dimensions,variables i indicadors. Bloc II, fase 4. I l’apartat 
9.3.2.2.3. La redacció i ordre de les preguntes, taula 9:5. Organització de les preguntes del qüestionari envers el 
bloc II, fase IV i la taula 9:6. Organització de les preguntes del qüestionari envers els resultats del bloc II, fase III, 
del present document. En ambdós apartats es relaciona les dimensions i variables de la investigació amb les 
preguntes del qüestionari.  
203 Veure apartat 9.3.2.3.4. Localització i contacte amb l’univers, del present document. 
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- Preguntes de normes condicionals. Les preguntes 13 i 20 contemplen normes el compliment de 
les quals està condicionat al fet de disposar o realitzar determinades accions, per exemple l’ús de 
suport musical determina el compliment d’una norma, norma que sols s’ha de complir si es fa ús 
de suport musical. 
 
Per incloure aquests continguts mantenint: a) el format de la pregunta, b) la representació 
gràfica, c) l’estructura del qüestionari i d) la lògica del procés de resposta, (Heinemann, 
2003:117-120), s’ha optat per la següent solució: 
 
La pregunta es formula en termes negatius “Es fa ús de suport musicals o audiovisuals SENSE 
disposar dels drets d’autor (no es paga el cànon a la Societat General d’Autors i Editors)”,  
mantenint el mateix format, lògica i opcions de resposta que la resta de preguntes: si o no. La 
lectura que es fa de les respostes és diferent a la resta de preguntes: a) si responen si, implica que 
fan ús de suports musicals o audiovisuals sense disposar dels drets d’autor i, per tant, no 
compleix la norma i b) si responen no, implica que o bé no fan ús de suports musicals i 
audiovisuals i, per tant, no han de complir la norma; és a dir, no està afectat per la norma; o bé 
fan ús de suports musicals i audiovisuals i disposen dels drets d’autor i, per tant, compleixen la 
norma. De manera que en cas de respondre “no” s’ha d’interpretar que no incompleix la norma, 
ja sigui perquè no l’ha de complir, o perquè la compleix.   
 
- La codificació del qüestionari (taula 9:16) incorpora també la codificació de les preguntes 
obertes, preguntes 9, 11, 22, 23 i 24. Això s’ha fet llegint, un a un, tots els qüestionaris i agrupant 
les diferents respostes per categories amb significats iguals fins que s’han format les categories 
recollides a la taula. 
 

99..33..22..22..77  PPrreetteesstt  ddeell   qqüüeessttiioonnaarr ii   

El pretest és el conjunt de proves prèvies que permeten valorar i modificar aspectes com: a) el 
disseny, b) les preguntes, c) les categories de resposta, d) els elements introductoris, e) l’ordre de 
les preguntes i f) la durada de l’entrevista (Conerse & Presser, 1986:40). Segons Thomas i 
Nelson l’investigador, mitjançant el pretest, podrà comprovar: a) el correcte disseny de les 
preguntes, b) l’adequació del vocabulari i c) es comprova si la formulació de les preguntes és 
encertada i es pot obtenir la informació que es busca (Thomas i Nelson, 2007). 
 
Tenint en compte que l’objectiu del pretest és avaluar la comprensió de la informació i l’obtenció 
directa de  conclusions, no la inferència en el contingut. S’opta per una selecció bidimensional 
dels avaluadors: a) grup de persones expertes i b) grup d’instal·lacions esportives 
representatives.  
 
El ggrruupp  ddee  ppeerrssoonneess  eexxppeerrtteess es selecciona amb el criteri de configurar un grup d’experts 
homogeni. S’evita, així, aleatoritzacions i una excessiva dispersió de paràmetres que determinen 
valoracions o expectatives diferents (Callejo, 2001; Llopis, 2004). Els experts són doctors 
relacionats amb l’àmbit de la gestió esportiva, recursos humans i experts en l’aplicació de la 
investigació social, són: la Dra. Estela Farias, la Dra. Anna Vilanova, el Dr. Alfredo Joven i el 
Dr. Andreu Camps.  
 
El ggrruupp  dd’’ iinnssttaall ··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  rreepprreesseennttaattiivveess  es selecciona un total de trenta tres 
instal·lacions, distribuïdes de la següent manera: a) quinze de pràctica lliure, tres per cada tipus 
d’instal·lació esportiva. Els vasos de piscines no són instal·lacions de pràctica lliure i b) divuit de 
pràctica organitzada, tres per cada tipus d’instal·lació esportiva. Les tres instal·lacions 
seleccionades, en ambdós casos, es corresponen segons la naturalesa de l’entitat gestora a: a)  
entitat pública, b) entitat privada sense ànim de lucre i c) entitat privada amb ànim de lucre.  
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En relació al pretest, el grup de persones expertes ha procedit avaluar el qüestionari, 
principalment el seu contingut, estructura, redacció, comprensió i validesa de les preguntes. Un 
cop avaluada i revisada la proposta inicial del qüestionari es procedeix a programar l’aplicatiu 
informàtic. El ggrruupp  dd’’ iinnssttaall ··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  rreepprreesseennttaattiivveess  ha procedit avaluar tan l’aplicatiu 
informàtic com l’enteniment de les preguntes. En ambdós casos, de manera general, en finalitzar 
el qüestionari es preguntava: a) si s’han entès totes les preguntes, b) si creien convenient  
preguntar alguna cosa més respecte l’objectiu del qüestionari i c) si canviarien, aportarien o 
eliminarien alguna informació204.  
 

99..33..22..22..88  VVaall iiddeessaa  ddeell   qqüüeessttiioonnaarr ii   

El qüestionari ha estat revisat per la Dra. Estela Farias, la Dra. Anna Vilanova, el Dr. Alfredo 
Joven i el Dr. Andreu Camps qui han validat el contingut del mateix. Se’ls va demanar que 
confirmessin el grau d’adequació de les afirmacions amb la claredat, el contingut i la llegibilitat 
del document (Pérez, 1998). 
 

99..33..22..22..99  FFiiaabbii ll ii ttaatt  ddeell   qqüüeessttiioonnaarrii   

L ’’ eessttuuddii   ddee  llaa  ffiiaabbii ll ii ttaatt  avalua: a)  el grau de precisió i l’error, de l’instrument de recollida de 
dades i b) la veracitat i constància dels resultats en condicions similars de medició. La fiabilitat 
es valora a través de la consistència, l’estabilitat temporal i/o la concordança inter- observadors 
(Grau, 1995; Pérez, 2001). 
 
S’avalua la fiabilitat del qüestionari (taula 9:8) analitzant la consistència de les variables 
independents (variables 2.2 a 2.6 i 3.1. a 3.5, variables que determinen les característiques i la 
gestió de la instal·lació esportiva, corresponen a les preguntes 1-11 i 22-23) de l’estudi amb tota 
la mostra n=428. Es comprova que els diferents ítems o preguntes de l’escala estiguin 
relacionades entre elles. S’utilitza el coeficient de Alfa de Cronbach, prova molt útil per avaluar 
qüestionaris basats en la dicotomia (si/ no), opció múltiple o rang de valors (Huck, 1996). El 
valor obtingut és de 0,981, un valor excel·lent (George y Mallery, 1995). 
  

EEssttaaddííssttiiccaa  ddee  ff iiaabbii ll ii ttaatt  
AAll ffaa  ddee  CCrroonnbbaacchh  AAll ffaa  ddee  CCrroonnbbaacchh  bbaassaaddaa  eenn  eellss  eelleemmeennttss  ttiippii ff iiccaattss  NNºº  dd’’ eelleemmeennttss  

00,,998811  00,,998811  1133  
  

Taula 9:8. Estadística de fiabilitat del qüestionari 
Font: Elaboració pròpia 

99..33..22..33..  LL’’ uunniivveerrss  ddee  ttrreebbaall ll   ii   llaa  sseelleecccciióó  ddee  llaa  mmoossttrraa    

99..33..22..33..11  LL’’ uunniivveerrss  ddee  ttrreebbaall ll   

Determinar l’univers de treball i la posterior mostra no és fruit d’un sol criteri sinó que requereix  
d’un conjunt de decisions (Valles, 2003). L’aspecte que es considera en la definició de l’univers 
és la determinació del concepte instal·lació esportiva d’ús públic de Catalunya205, com aquell 
““ eeqquuiippaammeenntt  eessppoorrttiiuu  ccoonnssttrruuïïtt  eessppeeccííffiiccaammeenntt  ppeerr  aall   ddeesseennvvoolluuppaammeenntt  dd’’ aaccttiivvii ttaattss  
ffiissiiccooeessppoorrttiivveess,,  ffoorrmmaatt  ppeerr  eessppaaiiss  eessppoorrttiiuuss  ii //oo  eessppaaiiss  ccoommpplleemmeennttaarr iiss  ii   sseerrvveeiiss  aauuxxii ll iiaarrss,,  qquuee  
ppeerr  ffeerr--nnee  úúss  ss’’ hhaa  ddee  rreeaall ii ttzzaarr  eell   ppaaggaammeenntt,,  ddii rreeccttaammeenntt  oo  iinnddii rreeccttaammeenntt,,  dd’’ uunnaa  qquuaannttii ttaatt  
eeccoonnòòmmiiccaa  eenn  ccoonncceeppttee  dd’’ eennttrraaddaa  oo  ddee  qquuoottaa  dd’’ aaccccééss,,  iinnddeeppeennddeennttmmeenntt  ddee  llaa  nnaattuurraalleessaa  jjuurr ííddiiccaa  
ddee  ll ’’ eennttii ttaatt  ttii ttuullaarr  oo  ggeessttoorraa,,  ppúúbbll iiccaa  oo  pprr iivvaaddaa  ––aammbb  oo  sseennssee  àànniimm  ddee  lluuccrree--,,    ddee  ll ’’ eeqquuiippaammeenntt”” ..  
 

                                                 
204 Les aportacions fetes per ambdós grups van ser incorporades configurant el qüestionari final. Cal esmentar que 
totes les aportacions van ser en referència al redactat de les preguntes ja fos per: a) la confusió en la redacció, b) la 
incoherència en el lloc on s’ubicava la informació, c) la falta d’explicació o d) l’ús d’abreviatures.   
205 Veure apartat 5.3.1. Instal·lació esportiva d’ús públic de Catalunya, del present document. 
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A partir del Cens d’equipaments esportius de Catalunya realitzat pel Consell Català de l’Esport,  
actualitzat en data del 04 de gener del 2011, es quantifiquen  34608 espais esportius a Catalunya.  
D’aquests cal, atenent a la definició d’instal·lació esportiva, excloure les àrees d’activitat i espais 
singulars (3556) obtenint un resultat de 31052 espais convencionals. Segons la tipologia són: 
 
a) sales esportives, especialitzades i d’altres >50m2 (SAL, 5382) 
b) pistes poliesportives i d’altres >400m2 a l’aire lliure (POL, 5055) 
c) vasos de piscines a l’aire lliure >50m2 (PAL, 3965) 
d) pistes i espais de petanca (PET, 3561) 
e) pistes de tennis (TEN, 3079) 
f) camps poliesportius, especialitzats i d’altres >2000m2 (CAM, 1535) 
g) pavellons amb pistes >400m2 en recinte tancat (PAV, 812) 
h) vasos de piscines cobertes > 50m2 (PCO, 651) 
i) frontons i pistes amb frontó (FRO, 479) 
j) pistes d’esquaix (SQU, 321) 
k) pistes de pàdel (PAD, 321) 
l) pistes d’atletisme amb mínim 200m de corda (ATL, 86) 
m) altres espais convencionals (velòdroms, patinòdroms i altres espais d’atletisme) (CON, 219) 
n) altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades...) (ALT, 5505) 
 
Seguint els criteris de: a) instal·lacions esportives que pertanyen a la xarxa bàsica, b) 
instal·lacions esportives amb major impacte de pràctica i c) instal·lacions segons el grau 
d’especialitat d’ús i altres criteris206, es consideren per aquesta investigació les tipologies de:  
 
 - les sales esportives (SAL)  
 - les pistes poliesportives (POL) 
 - les pistes de tennis (TEN) 
 - els pavellons poliesportius (PAV) 
 - els vasos de piscines cobertes (PCO) 
 - els camps d’atletisme (ATL) 207 
 
Conseqüentment, cal restar dels 31052 espais convencionals els que no corresponen a la selecció. 
S’obté un total de 15065 equipaments categoritzats en: 5382 sales (SAL), 5055 pistes 
poliesportives (POL), 3079 pistes de tenis (TEN), 812 pavellons (PAV), 651 vasos de piscines 
cobertes (PCO) i 86 pistes d’atletisme (ATL). 
 
La distribució dels 15065 equipaments en relació amb el tipus d’instal·lació i la província permet 
obtenir la distribució territorial de les diferents instal·lacions esportives (taula 9:9). 
 

CCoommaarrccaa  SSAALL  PPOOLL  TTEENN  PPAAVV  PPCCOO  AATTLL  
BBaarrcceelloonnaa  33779966  33115500  11778888  446633  446611  5588  
GGiirroonnaa  660099  770022  668866  114499  6699  88  
LLlleeiiddaa  339999  447722  119977  110055  3377  77  
TTaarrrraaggoonnaa  557788  773311  440088  9955  8844  1133  

TTOOTTAALL   55338822  55005555  33007799  881122  665511  8866  
 

Taula 9:9. Relació d'instal•lacions esportives per província 
Font: Elaboració pròpia a partir del Cens d’equipaments esportius de Catalunya, 2011   

 

                                                 
206 Veure apartat 9.3.1.5. Variable 2.6. Tipus d’instal·lació esportiva, d’aquest document. 
207 Tot i que en aquest estudi s’exclou una tipologia d’espais convencionals, suposen el 51,5% del total d’espais 
censats en l’any 2011, cal no infravalorar-los i considerar-los en una futura ampliació d’aquest estudi. 
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D’aquests 15065 equipaments encara caldrà excloure una tipologia més, els centres educatius 
(primària i secundària, públics i privats). En total es censen 2360 centres que gestionen un total 
de 5280 instal·lacions esportives repartides segons la taula 9:10. 
 

PPrroovvíínncciiaa  CCeennttrreess  SSAALL  PPOOLL  TTEENN  PPAAVV  PPCCOO  AATTLL  
BBaarrcceelloonnaa  1602  1482 2033 32 72 30 8 
GGiirroonnaa  262 193 344 9 7 1 0 
LLlleeiiddaa  201 130 258 0 10 4 3 
TTaarrrraaggoonnaa  295 232 408 10 11 2 0 

TTOOTTAALL   22336600  22003377  33004433  5511  110011  3377  1111  
 

Taula 9:10. Instal•lacions esportives de centres esportius per província 
Font: Elaboració pròpia a partir del Cens equipaments esportius de Catalunya, 2011 

 
L’univers d’estudi estarà format pel conjunt d’instal·lacions esportives convencionals de la 
tipologia de sales esportives (SAL), les pistes poliesportives (POL), les pistes de tennis (TEN), 
els pavellons poliesportius (PAV), els vasos de piscines cobertes (PCO) i els camps d’atletisme 
(ATL) determinades en la taula 9:8, menys les instal·lacions esportives de centres educatius 
determinades en la taula 9:9. A continuació detallem el resultat (taula 9:11). 
 

PPrroovvíínncciiaa  SSAALL  PPOOLL  TTEENN  PPAAVV  PPCCOO  AATTLL  

BBaarrcceelloonnaa  
 3796 3150 1788 463 460 58 

- Centres educatius 1482 2033 32 72 30 8 
TOTAL  2314 1117 1756 391 430 50 

GGiirroonnaa  
 609 702 686 149 69 8 

- Centres educatius 193 344 9 7 1 0 
TOTAL  416 358 677 142 68 8 

LLlleeiiddaa  
 399 472 197 105 37 7 

- Centres educatius 130 258 0 10 4 3 
TOTAL  269 214 197 95 33 4 

TTaarrrraaggoonnaa  
 578 731 408 95 84 13 

- Centres educatius 232 408 10 11 2 0 
TOTAL  346 323 398 84 82 13 

TTOOTTAALL   ((ssuummaattoorr ii   ddeellss  ttoottaallss))  33334455  22001122  33002288  771122  661133  7755  
 

Taula 9:11. Univers d'estudi 
Font: Elaboració pròpia 

 
L’univers d’estudi estarà format per 9785 instal·lacions esportives convencionals, les quals 
correspondran a: 3345 sales esportives (SAL), 2012 pistes poliesportives (POL), 3028 pistes de 
tenis (TEN), 712 pavellons (PAV), 613 vasos de piscina (PCO) i 75 pistes d’atletisme (ATL). 
 

99..33..22..33..22  DDeetteerrmmiinnaacciióó  ddee  llaa  mmoossttrraa  

Per assolir una mostra representativa s’ha de complir el principi que el procediment de selecció 
sigui definit de forma inequívoca (Heinemann, 2003:197-210). En la determinació de la mostra 
s’ha seguit Garcia Ferrando (1985). La mostra es determina aplicant el càlcul per un univers finit 
inferior a 100.000 i amb un nivell de confiança del 95,5%, utilitzant la  següents fórmula: 
 
    n = (4pqN) / ((E2(N-1) + (4pq)  
    n = (4·50·50·9786) / ((52(9785-1) + (4·50·50) 
    nn  ==     338844  iinnssttaall ··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  
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On: n = mostra 
 p = q= 50% 
 N = nombre d’elements que conformen l’univers (9785 instal·lacions esportives) 
 E = marge d’error del 0 al 10%. Per aquest estudi es considera el marge d’error del 5%. 
 

De l’aplicació de la fórmula anterior s’obté una mostra de 384 instal·lacions esportives 
considerant un nivell de confiança del 95,5% i una precisió del 5%208. 
 
No realitzar aquest procés pot desembocar en dues situacions: a) que l’estudi es realitzi sense el 
nombre adequat d’instal· lacions i, per tant, no es podrà ser precís en l’estimació de paràmetres i 
b) estudiar un nombre innecessari d’instal·lacions no solament comportarà una pèrdua de temps i 
recursos, sinó també de qualitat de l’estudi (Pita Fernández, 2001). 
 

99..33..22..33..33  LLaa  sseelleecccciióó  ddee  llaa  mmoossttrraa  

Existeixen diferents criteris per classificar la mostra. Aquesta investigació adopta els criteris 
determinats per Rivas (1991) i Moráguez (2005), per ser dels més difosos i utilitzats en la 
investigació social. La mostra es definirà en funció de dues dimensions: a) mostreig aleatori 
simple o probabilístic pur i b) mostreig no aleatori, per quotes.  
 
MMoossttrreeiigg  aalleeaattoorr ii   ssiimmppllee  oo  pprroobbaabbii ll ííssttiicc  ppuurr    

Aquest atorga la probabilitat a cada un dels membres de la població de ser elegit. És un dels més 
empleats i recomanats en les investigacions socials. Estadísticament permet inferir a la població 
els resultats obtinguts en la mostra (Devore, 2000; Montgomery, 1999; Siegel, 1997). 
 
Consisteix en posar-se en contacte, enviar l’e-mail de presentació de l’estudi amb les claus i 
direcció d’accés al qüestionari, amb tot l’univers d’estudi, les 9785 (100%) instal·lacions 
esportives que composen la mostra. De manera que cada unitat d’estudi té les mateixes 
probabilitats de respondre. 
 
Passat un mes des de l’inici del mostreig simple, en cas que el número de respostes sigui inferior 
a les 384 instal·lacions esportives, número necessari per obtenir una mostra fiable, s’aplicarà el 
segon procés de selecció, el mostreig no aleatori, per quotes. 
 
MMoossttrreeiigg  nnoo  aalleeaattoorr ii ,,  ppeerr  qquuootteess    

Passat un mes, en el cas d’obtenir una resposta inferior a les 384 instal·lacions esportives 
requerides, 5% marge d’error, caldrà respondre tants qüestionaris com respostes faltin per cobrir 
la mostra. En aquest cas el contacte serà per via telefònica o realitzant la visita in situ209.  
 
La mostra es realitzarà mitjançant el mostreig no aleatori per quotes. Aquest s’obté a 
l’especificar les característiques desitjades dels subjectes dels que es desitja obtenir la 
informació. La majoria de quotes es realitza amb estrats, els estrats són variables que divideixen 
l’univers en subgrups que a la vegada són representatius per l’objecte d’estudi.   
 
És a dir,  s’obtindrà la informació d’instal·lacions en funció del percentatge de representativitat 
d’aquesta en l’univers en relació amb: a) la província i b) el tipus d’instal·lació esportiva (taula 
9:12).   
 

                                                 
208 Pels estudis de caràcter social i en l’àmbit de l’activitat física i l’esport, s’assumeixen com a vàlids i suficients 
percentatges del 5% de precisió (Thomas & Nelson, 2007).    
209 En aquest cas, i per evitar duplicacions, caldrà primer preguntar a la instal· lació esportiva ha contestat el 
qüestionari per correu electrònic. En cas negatiu es procedirà a realitzar el qüestionari per via telefònica o in situ. En 
cas afirmatiu no es realitzarà el qüestionari i es procedirà a entrevistar  una altra instal· lació. 
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PPrroovvíínncciiaa  
SSAALL  PPOOLL  TTEENN  PPAAVV  PPCCOO  AATTLL  

NNºº  %%  NNºº  %%  NNºº  %%  NNºº  %%  NNºº  %%  NNºº  %%  
BBAARRCCEELLOONNAA  2314 69 1117 56 1756 58 391 55 431 70 50 67 

GGIIRROONNAA  416 13 358 18 677 22 142 20 68 11 8 10 

LLLLEEIIDDAA  269 8 214 10 197 7 95 13 33 5 4 5 

TTAARRRRAAGGOONNAA  346 10 323 16 398 13 84 12 82 14 13 18 

TTOOTTAALL   3345 35 2012 20 3028 31 712 7 614 6 75 1 
 

Taula 9:12. Selecció de la mostra 
Font: Elaboració pròpia 

 

99..33..22..33..44  LLooccaall ii ttzzaacciióó  ii   ccoonnttaaccttee  aammbb  ll ’’ uunniivveerrss  

La localització de les instal·lacions esportives es realitza mitjançant criteris de localització, 
identificació i coherència amb l’univers i accessibilitat (Tamayo, 2005:176). 
 
LLooccaall ii ttzzaacciióó  

La localització de les instal·lacions esportives es realitza mitjançant la Secretaria General de 
l’Esport a través del Cens d’equipaments esportius de Catalunya. El Cens és una base de dades 
informatitzada que recull les principals característiques dels equipaments esportius d’ús 
col·lectiu de Catalunya, tant de titularitat pública com de titularitat privada.  
El Cens es pot consultar a internet210 on estan disponibles, amb caire merament informatiu, les 
dades bàsiques dels equipaments esportius censats, excepte els de titularitat privada residencial i 
altres expressament exclosos. L’actualització global de les dades del Cens es fa anualment 
mitjançant un treball de camp exhaustiu. L’actualització puntual de les dades del Cens té un 
caràcter permanent, per tant, qualsevol Ajuntament o entitat amb equipaments esportius pot 
proposar al Cens les altes, les baixes o les modificacions de la base que es creguin oportunes i el 
Cens les verificarà, i si cal, les modificarà. 
 
L’aplicatiu del Cens permet fer cerques a partir d'un o més paràmetres coneguts. Els criteris de 
cerca són restrictius entre si, és a dir, si s’emplena més d'un camp només s'obtenen els 
equipaments que satisfan totes les condicions sol·licitades. Un cop fixats els paràmetres de cerca 
cal prémer el botó “cercar”  apareix una llista amb els equipaments que compleixen les 
condicions requerides ordenats pel nom de la instal·lació. Per cada instal· lació apareix el nom, 
l’adreça postal, el codi postal, el municipi, el telèfon i la pàgina web. 
 

II ddeennttii ff iiccaacciióó  

L’aplicació del procés de recerca mitjançant el Cens d’equipaments esportius de Catalunya211  
implica dos problemes: a) no hi ha l’adreça electrònica de contacte de les diferents entitats i b) la 
recerca és condiciona segons el tipus d’instal·lació; és a dir, una instal·lació igual a una entitat 
gestora. Això implica que per aquelles instal·lacions que són gestionades per la mateixa entitat es 
duplica l’entrada, obtenint una base de dades vers les instal·lacions esportives i no a les entitats 
gestores. El que provoca que una mateixa entitat pugui rebre tants qüestionaris com tipus 
d’instal·lacions gestioni, amb el risc que comporta: a) de molèstia al rebre més d’un qüestionari i 
b) de no respondre’ls tots, al pensar que puguin ser repetits. 
 
Per tal d’evitar aquesta situació i atenent que, a part de la base de dades de lliure accés per 
qualsevol ciutadà, la Secretaria General de l’Esport també disposa d’una bústia de comunicació 

                                                 
210 Honeycutt defineix internet com “una gran col·lecció de xarxes privades totes interconnectades, i per tant, es 
possible trobar gran varietat de serveis i continguts en cada una d’aquestes xarxes individuals” (Honeycutt,  
1998:49).  
211 Accés a l’aplicatiu a través de la següent direcció electrònica: http://www15.gencat.cat/ceeree/AppJava/cerca 
EquipamentsAction.do. 
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per qualsevol qüestió relativa al Cens. Ens hem dirigit a la bústia de comunicació, exposant 
l’objecte, els objectius i les característiques d’aquesta investigació, sol·licitant una base de dades 
de les entitats gestores d’instal·lacions esportives, amb les característiques de l’univers d’estudi, 
que contingui els e-mails i telèfons de les entitats. El Sr. C.L.J. de la Unitat de Planificació i 
Gestió del Servei d’Equipaments Esportius del Consell Català de l’Esport va tramitar la 
sol·licitud i va respondre facilitant la base de dades requerida212. 
 
La base de dades rebuda incorpora la naturalesa jurídica de l’entitat propietària (pública, privada 
sense ànim de lucre i privada amb ànim de lucre), la província on s’ubica la instal·lació 
(Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona), l’e-mail i el telèfon de les instal·lacions esportives de la 
xarxa bàsica: a) les sales esportives, especialitzades i d’altres superiors a 50m2; b) les pistes 
poliesportives i d’altres superiors a 400m2 a l’aire lliure; c) les pistes de tennis; d) els pavellons 
amb pistes inferiors a 400m2 en recinte tancat; e) els vasos de piscines cobertes superiors a 50m2 
i f)  les pistes d’atletisme amb mínim 200m de corda.  
 
Es va sol·licitar que la base de dades no contingués més informació que la naturalesa jurídica de 
l’entitat propietària, la província on estava ubicada, l’e-mail i telèfon de contacte de cada 
instal·lació esportiva, obviant qualsevol altre dada que pogués identificar a la instal·lació (el nom 
i direcció postal). Aquesta decisió es justifica bàsicament per tres motius: a) algunes dades poden 
canviar atenent el temps transcorregut des del moment que es realitza la base de dades fins el 
moment que es respon el qüestionari, b) per poder garantir que la mostra es cega i no s’ha pogut 
manipular en funció d’altres criteris, ja que no es disposa de cap més informació identificativa i 
c) per garantir la confidencialitat de  la resposta tenint en compte que no es pot relacionar amb la 
informació disponible cap instal·lació concreta. 
 
CCoohheerrèènncciiaa  aammbb  ll ’’ uunniivveerrss  

Cal tenir en compte que les instal·lacions esportives estan gestionades per entitats jurídiques i 
que una mateixa entitat pot gestionar diferents instal·lacions esportives. Això fa que es consideri 
contactar amb les instal·lacions esportives a través de les entitats gestores213 i, per tant, requereix 
que el qüestionari, mitjançant l’aplicatiu informàtic, pugui atendre que una mateixa entitat 
gestora respongui per vàries instal·lacions esportives.  
 
La base de dades d’instal·lacions esportives, proporcionada per la Unitat de Planificació i Gestió 
del Servei d’equipaments esportius del Consell Català de l’Esport, es refereix a 15065 
instal·lacions, que són gestionades per 5766 entitats. D’acord als criteris de l’univers no es tenen 
en compte les instal·lacions que pertanyen a centres educatius (primària, secundària, públics i 
privats), 5280 gestionades per 2360 centres. El que configura un univers de 9785 instal·lacions 
gestionades per 3406 entitats. S’envien 3406 e-mails referents a 9785 instal·lacions, dels quals 
caldrà obtenir resposta de 384 instal·lacions amb independència del nombre d’entitats gestores 
que contestin. 
 
La conversió i el control de respostes realitzades per les entitats gestores en nombre 
d’instal·lacions esportives es realitza automàticament mitjançant el programa informàtic. És a 
dir: 
 
1r. Es parteix d’una base de dades d’entitats que gestionen, una o vàries, instal·lacions 
esportives. 

                                                 
212 E-mail enviat pel Sr. C.L.J.: “D'acord amb la seva petició adjunto arxiu amb les dades que consten al Cens 
d'equipaments esportius de Catalunya (CEEC) de les instal·lacions amb els tipus d'instal·lació que ha sol·licitat 
(excepte residencial i turístic). Cal tenir en compte que aquestes dades majoritàriament provenen del treball de 
camp realitzat en l’any 2011 i que el seu ús està restringit al treball que especifica a la sol·licitud”  
213 Veure apartat 9.3.2.2. Elaboració de l’instrument de mesura: el qüestionari, del present document. 
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2n. S’envia l’e-mail, amb el link de l’aplicatiu informàtic i codi d’accés, a les entitats gestores. 
3r. Una entitat gestora respon el qüestionari. 
4t. L’aplicatiu informàtic, quan es respon la pregunta número 5, relaciona el tipus de pràctica, 
tipus d’espai i número d’instal·lacions esportives. L’aplicatiu genera tantes entrades com 
instal·lacions s’hagin indicat, copia la resposta d’espais comuns a tots els camps generats i ubica 
la resposta d’espais específics solament al tipus d’instal·lació esportiva que correspongui.  
5è. L’aplicatiu genera una nova base de dades d’instal·lacions esportives. 
 

99..33..22..33..55  CCoonnttaaccttee  aammbb  lleess  eennttii ttaattss  oobbjjeeccttee  dd’’ eessttuuddii   

Es determinen dos tipus de contactes en relació amb la tècnica de selecció de la mostra: a) 
contacte mitjançant el correu electrònic i b) contacte mitjançant el telèfon o la visita personal. 
Amb independència d’un o altre el qüestionari sempre serà emplenat a través de l’aplicatiu 
informàtic. La diferència recau en que sigui emplenat directament per l’entitat gestora o 
indirectament per la persona investigadora. Això permet disposar de totes les dades en un mateix 
format i generar una única base de dades, el que garanteix la uniformitat en les dades i format de 
les mateixes. 
 
CCoonnttaaccttee  mmii ttjjaannççaanntt  eell   ccoorrrreeuu  eelleeccttrròònniicc  

La possibilitat de comunicació i interacció mitjançant el correu electrònic, és una de les 
aplicacions més simples i esteses dels serveis d’internet (Salinas, 1995; Pérez, 1996). Ambdós 
autors destaquen alguns avantatges en l’ús del correu electrònic sobre altres mitjans d’interacció 
humana com: a) el correu electrònic és asincrònic, quan ens comuniquem per e-mail no es 
necessari quedar prèviament amb la persona receptora, b) el temps transcorregut entre l’emissió i 
la recepció del missatge és pràcticament instantani, c) la comunicació pot ser entre individuals 
però també entre grups, permet arribar a molta més gent amb un sol “clic”  i d) potencialment 
permet una comunicació més fàcil, versàtil i ràpida posant en contacte a usuaris de qualsevol lloc 
del món, sempre que disposin de la infraestructura adequada. 
 
S’utilitza el correu electrònic per posar-se en contacte amb les entitats gestores en aplicació del  
mostreig aleatori simple o probabilístic pur. La direcció electrònica de les diferents entitats 
gestores s’obté de la base de dades proporcionada per la Unitat de Planificació i Gestió del 
Servei d’equipaments esportius del Consell Català de l’Esport. 
 
S’envien tres tipus d’e-mails.  
 
--  EE--mmaaii ll   ddee  pprreesseennttaacciióó214. Presenta l’estudi i dóna les directrius per emplenar el qüestionari. 
Inclou el següent contingut: a) la persona i institució implicada en l’estudi, b) objectius de 
l’estudi, c) el qüestionari: com és i  com es contesta, d) proporciona l’enllaç i el codi d’accés 
(individualitzat per cada instal·lació215) i e) agraeix la col·laboració de l’entitat216. 
 
--  EE--mmaaii ll   dd’’ aaggrraaïïmmeenntt217.  S’envia aquest e-mail a tota entitat que valida el qüestionari. Quan una 
entitat finalitza el qüestionari l’aplicatiu informàtic genera, automàticament, aquest e-mail 
enviant-lo a la direcció electrònica des de la que s’ha validat el qüestionari. L’objectiu i 
contingut d’aquest és agrair la participació en l’estudi.       
 

                                                 
214 Veure Annex 19.1. E-mail de presentació de l’estudi, del present document. 
215 S’utilitza aquest sistema per varis motius: 1) garanteix la confidencialitat de dades, 2) dóna major rigor a la 
investigació el fet que cada instal· lació tingui un tracte individualitzat, 3) permet que cada codi pugui entrar i sortir 
tantes vegades com vulgui de l’aplicatiu guardant el qüestionari per parts i no obliga a començar i acabar el 
qüestionari sense interrupcions; és a dir facilita respondre el qüestionari. 
216 L’e-mail de presentació es va enviar el dilluns 30 de gener de 2012. 
217 Veure Annex 19.2. E-mail d’agraïment de l’estudi, del present document. 
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--  EE--mmaaii ll   ddee  rreeccoorrddaattoorr ii218. Thomas & Nelson (2007) afirmen que tot i que hi ha bons resultats  
en termes de resposta utilitzant l’e-mail com a mètode de comunicació, és improbable obtenir el 
100% de resposta, pel que es recomana realitzar un seguiment. Es fa el seguiment enviant aquest 
e-mail a la segona, tercera i quarta setmana d’haver enviat el primer e-mail. Els diferents e-mails 
de recordatori solament s’envien a aquelles entitats que no hagin contestat el qüestionari. Es 
filtren les entitats controlant quins codis d’accés, cada entitat té un codi individualitzat, no han 
accedit a l’aplicatiu i solament es reenvia l’e-mail de recordatori aquelles entitats que no hagin 
contestat. 
 
L’objectiu de l’e-mail és el de recordar que s’està fent aquest estudi i sol·licitar la participació de 
les entitats. Inclou el següent contingut: a) la persona i institució implicada en l’estudi, b) els 
objectius de l’estudi, c) recorda la importància de la seva resposta, d) el qüestionari: com és i  
com contestar, e) proporciona l’enllaç i el codi d’accés (individualitzat per cada instal·lació) i f) 
agraeix la seva col·laboració219. 
 
CCoonnttaaccttee  mmii ttjjaannççaanntt  eell   tteellèèffoonn  oo  llaa  vviissii ttaa  ppeerrssoonnaall   

Transcorregut un mes des del primer contacte mitjançant el correu electrònic i en el cas de no 
disposar de suficients respostes per assolir la mostra, es procedeix al mostreig no aleatori, per 
quotes. Es realitza el contacte amb les entitats gestores, segons els criteris de selecció de la 
mostra definits anteriorment, percentatge en relació ambla província i al tipus d’instal·lacions 
esportives, mitjançant la via telefònica o la visita personal in situ. Prèviament, caldrà garantir que 
l’entitat no hagi respost el qüestionari per evitar la duplicitat de participació. Solament seran 
entrevistades mitjançant telèfon o la visita personal aquelles entitats que no hagin respost al 
qüestionari electrònic. 
 
La base de dades obtinguda de la Unitat de Planificació i Gestió del Servei d’equipaments 
esportius del Consell Català de l’Esport incorpora el telèfon i tipologia d’instal·lació de contacte 
de les entitats gestores. S’utilitza la base de dades per realitzar el contacte telefònic. 
 
En cas que ni mitjançant el contacte per correu electrònic, ni per telèfon les respostes obtingudes 
arribin a la mostra requerida, 384 instal·lacions esportives, caldrà realitzar una visita personal in 
situ de tantes instal·lacions com calguin fins arribar assolir la mostra d’aquesta investigació. 
 

99..33..22..44..  VVaall iiddaacciióó,,  ccaarraacctteerrííssttiiqquueess  ii   rreepprreesseennttaattiivvii ttaatt  ddee  llaa  mmoossttrraa  

S’obtenen 428 respostes, 44 més de la mostra requerida (384 instal·lacions esportives220). Es 
procedeix a: a) validar les respostes i b) comprovar la representativitat de la mostra. 
 

99..33..22..44..11  VVaall iiddaacciióó  ddee  lleess  rreessppoosstteess    

Es comprova que les 428 respostes obtingudes han estat contestades correctament: a) tots els 
camp requerits han estat emplenats (l’aplicatiu informàtic no permetia validar ni la pàgina ni el 
qüestionari si hi havia algún camp incomplert), b) el programa SPSS no detecta casos perduts en 
sotmetre les variables a un estudi estadístic descriptiu, c) l’aplicatiu informàtic no detecta 
repetició de casos (anàlsi dels codis d’accés) i d) el traspàs de casos de l’aplicatiu informàtic a la 
base de dades SPSS és correcte(correlació del nombr de casos i codis). 
   
Mitjançant el procés de validació de dades no es descarta cap cas,. Es valida la mostra formada 
per 428 respostes. 
                                                 
218 Veure Annex 19.3. E-mail de recordatori de l’estudi, del present document. 
219 Els e-mails de recordatori s’envien: a) el primer, el dilluns 06 de febrer, b) el segon, el dilluns13 de febrer i c) el 
tercer, el dilluns 20 de febrer de 2012. 
220 Veure apartat 9.3.2.3.2. Determinació de la mostra, d’aquest document. 
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99..33..22..44..22  CCaarraacctteerrííssttiiqquueess  ddee  llaa  mmoossttrraa  

Es recullen i analitzen les característiques de la mostra segons les variables independents: 
 
a) naturalesa jurídica de l’entitat propietària (variable 2.2) i gestora (variable 3.1) 
b) característiques de la població on s’ubica la instal·lació: 1) grandària de la població (variable 
2.3) i 2) província (variable 2.4) 
c) característiques de la instal·lació: 1) tipus de pràctica (variable 2.5) i 2) tipologia de la 
instal·lació (variable 2.6) 
d)  característiques del director/a: 1) el coneixement de la norma referida a: els estudis (variable 
3.2), l’experiència (variable 3.3), 2), el grau de de (no) coneixement de la norma (variable 3.4, 
indicador 3.4.1) i els motius pels que, el director/a, diu (no) conèixer la  norma (variable 3.4, 
indicador 3.4.2), 2) l’aplicació de la norma referida a: la valoració, grau de (no) aplicació 
(variable 3.5, indicador 3.5.1), els motius pels que, el director/a, diu (no) complir la norma 
(variable 3.5, indicador 3.5.2) i 3) l’opinió sobre la norma. 
 

99..33..22..44..22..11  NNaattuurraalleessaa  jjuurr ííddiiccaa  ddee  ll ’’ eennttii ttaatt  

Segons la naturalesa jurídica de l’entat propietària la mostra es caracteritza per ser: a) el 66% 
Administració pública (freqüència 282), b) el 14% entitat privada sense ànim de lucre 
(freqüència 62) i c) el 20% entitat privada amb ànim de lucre (freqüència 84). 
 
Segons la naturalesa jurídica de l’entitat gestora la mostra es caracteritza per ser: a) el 52% 
Administració pública (freqüència 221), b) el 23% entitat privada sense ànim de lucre 
(freqüència 100) i c) el 25% entitat privada amb ànim de lucre (freqüència 107). 
 

99..33..22..44..22..22  PPoobbllaacciióó  oonn  ss’’ uubbiiccaa  llaa  iinnssttaall ··llaacciióó  

Segons la grandària de la població on s’ubica la instal·lació la mostra es caracteritza per ser: a) el 
9% menor de 500 habitants (freqüència 39), b) el 13% entre 501 i 2000 habitants (freqüència 
55), c) el 21% entre 2001 i 10000 habitants (freqüència 90), d) el 27% entre 10001 i 50000 
habitants (freqüència 115) i e) el 30% superior a 50000 habitants (freqüència 129). 
 
Segons la província de la població on s’ubica la instal·lació la mostra es caracteritza per ser: a) 
l’11% de Lleida (freqüència 48), b) el 13% de Tarragona (freqüència 58), c) el 17% de Girona 
(freqüència 71) i d) el 59% de Barcelona (freqüència 251). 
 

99..33..22..44..22..33  CCaarraacctteerrííssttiiqquueess  ddee  llaa  iinnssttaall ··llaacciióó  

Segons el tipus de pràctica de la instal·lació la mostra es caracteritza per ser: a) el 8%  de 
pràctica lliure (freqüència 35) i b) el 92% de pràctica organitzada (freqüència 393). 
 
Segons la tipologia de la instal·lació la mostra es caracteritza per ser: a) el 3% pistes d’atletisme 
(freqüència 15), b) el 7% vasos de piscina (freqüència 30), c) el 9% pavellons esportius 
(freqüència 37), d) el 15% pistes de tennis (freqüència 64), e) el 29% poliesportius (freqüència 
124) i f) el 37% sales esportives (freqüència 158). 
 

99..33..22..44..22..44  EEll   ddii rreeccttoorr//aa  

11))  EEll   ccoonneeiixxeemmeenntt  ddee  llaa  nnoorrmmaa  

Segons els estudis del director/a la mostra es caracteritza per ser: a) el 2% estudis primaris 
(freqüència 8), b) el 25% estudis secundaris (freqüència 107), c) el 27% estudis de postgrau 
(freqüència 114) i d) el 46% estudis universitaris (freqüència 199). 
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Segons l’experiència del director/a la mostra es caracteritza per ser: a) el 3% menys d’1 any 
(freqüència 14), b) el 4% d’1 a 3 anys (freqüència 18) i c) el 93% més de 3 anys (freqüència 
396). 
 
Segons la valoració, grau de (no) coneixement, que el director/a fa de la norma, la mostra es 
caracteritza per ser: a) l’1% puntua 4, 1, 2 i 3 (freqüència 2, 3, 6 i 4 respectivament), b) el 6% 
puntua 6 (freqüència 27), c) el 17% puntua 9 (freqüència 73), d) el 19% puntua 7 (freqüència 
81), e) el 20% puntua 5 (freqüència 88) i f) el 34% puntua 8 (freqüència 144). 
 
Segons els motius pels que, el director/a, diu (no) conèixer la  norma la mostra es caracteritza per 
ser: a) l’1% no hi ha figura de director i per la dificultat de conèixer l’actualització normativa 
(freqüència 4 i 6 respectivament), b) el 7% diversitat de temes (manteniment) i per no disposar 
de mitjans suficients (freqüència 30 i 32 respectivament), c) el 15% coneix suficientment la 
norma (freqüència 64), d) el 23% per la varietat de normes (freqüència 97) i e) el 46% per la 
quantitat de normes (freqüència 195). 
  

22))  AAppll iiccaacciióó  ddee  llaa  nnoorrmmaa  

Segons la valoració, grau d’aplicació, que el director/a fa de la norma la mostra es caracteritza 
per ser: a) l’1% puntua 3, 1 i 0 (freqüència 2, 3 i 6 respectivament), b) el 2% puntua 4 i 10 
(freqüència 10 i 11 respectivament), c) el 3% puntua 6 (freqüència 15), d) el 13% puntua 7 
(freqüència 57), e) el 21% puntua 5 (freqüència 90), f) el 22% puntua 9 (freqüència 95) i g) el 
32% puntua 8 (freqüència 139). 
 
Segons els motius pels que, el director/a, diu (no) complir la norma  la mostra es caracteritza per 
ser: a) l’1% mala execució de l’edifici (deficiències tècniques) (freqüència 3), b) el 2% per la 
complexitat de les mesures adoptar i no hi ha figura de director/a (freqüència 7 i 11 
respectivament), c) el 5% per desconeixement (freqüència 20), d) el 18% per la manca de 
mitjans humans, materials o econòmics i per la varietat de mesures a adoptar (freqüència 76 i 
78 respectivament), e) el 19% compleix la norma (freqüència 84) i f) el 35% per la quantitat de 
mesures adoptar (freqüència 149). 
 
33))  OOppiinniióó  ssoobbrree  llaa  nnoorrmmaa  

Segons les normes que, el director/a opina que caldria regular, la mostra es caracteritza per: a) 
l’1% proposa control de l’aforament, obligacions dels usuaris, mesures de seguretat en general i 
per activitats d’alta afluència de públic o participants, mesures de qualitat (manteniment), els 
serveis i les tarifes en les instal·lacions de titularitat pública i no cal regular res (freqüència 2, 2, 
3, 3, 4, 4, 5 i 5 respectivament), b) el 2% hi ha excessiva regulació (freqüència 10), c) l’11% 
normativa concreta i específica per tipus i grandària d’instal·lacions (freqüència 49) i d) el 79% 
no respon (freqüència 341). 
 
Segons les actuacions que, en opinió del director/a, poden facilitar el compliment de la norma la 
mostra es caracteritza per: a) l’1% agilitzar els tràmits burocràtics i mancomunar els serveis de 
normatives (en municipis petits) (freqüència 1 i 7 respectivament), b) el 3% mitjans informació 
actualització de la norma (mailing, correu...) i coordinar les normes de les diferents 
administracions (freqüència 12 i 15 respectivament), c) el 5% formació continuada dels 
directors (actualització de la norma) i  normativa més clara i concisa (freqüència 19 i 23 
respectivament), d) el 9% inspeccions informatives (no sancionadores) que analitzin i assessorin 
(freqüència 38), e) l’11% no respon (freqüència 46), f) el 16% ajut econòmic per les despeses de 
complir la norma (freqüència 69), g) el 21% Administració faciliti assessorament (actualització 
de la norma) (freqüència 91) i h) el 26% material actualitzat i estructurat per àrees (fitxes 
tècniques, manual, web...) (freqüència 108). 
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99..33..22..55..  RReepprreesseennttaattiivvii ttaatt  ddee  llaa  mmoossttrraa  

S’analitza la representativitat de la mostra comparant les característiques de les respostes 
obtingudes amb les dades oficials publicades per organismes públics.  
 
aa))  llaa  nnaattuurraalleessaa  jjuurr ííddiiccaa  ddee  ll ’’ eennttii ttaatt  pprrooppiieettààrr iiaa  ((vvaarr iiaabbllee  22..22))222211  

S’observa una quasi plena correspondència entre la mostra (%) i les dades oficials (% relatiu) 
(taula 9:13). 
 

VVaarriiaabbllee  II nnddiiccaaddoorr  
MMoossttrraa  OOff iicciiaall   

FFrreeqq..  %%  %%((11))  %%((22))  

2.2. Naturalesa jurídica de 
l’entitat propietària 

2.2.1. Administració pública 282 66 44 67 
2.2.2. Entitat privada sense ànim de lucre 62 14 10 15 
2.2.3. Entitat privada amb ànim de lucre 84 20 12 18 

LL eeccttuurr aa..  
% (1). Percentatge absolut. Sobre el 100% d’instal·lacions esportives comptant la tipologia “altres privats”. 
% (2). Percentatge relatiu. Sobre el total format per: Administració pública, entitat privada sense ànim de 
lucre i entitat privada amb ànim de lucre. 

 
Taula 9:13. Representativitat de la mostra: naturalesa jurídica entitat propietària 

Font: Elaboració pròpia 
 

bb))  ggrraannddààrr iiaa  ddee  llaa  ppoobbllaacciióó  oonn  eessttàà  uubbiiccaaddaa  ((vvaarr iiaabbllee  22..33))222  

S’observa una elevada correspondència, no en valor absolut però si en valor relatiu i en la 
tendència,  envers la naturalesa jurídica de l’entitat gestora per cada  grup de població entre la 
mostra (%) i les dades oficials (%) (taula 9:14).   
  

VVaarriiaabbllee  II nnddiiccaaddoorr  
MMoossttrraa  OOff iicciiaall   

FFrreeqq  %%  %%  

2.3. Grandària de la 
població on està ubicada 

2.3.1. Menor de 500 habitants 
Pública 33 85 95 
Privada 6 15 5 

2.3.2. Entre 501 i 2000 habitants 
Pública 47 86 91 
Privada 8 13 9 

2.3.3. Entre 2001 i 10000 habitants 
Pública 63 70 80 
Privada 27 30 20 

2.3.4. Entre 10001 i 50000 habitants 
Pública 87 75 66 
Privada 28 25 44 

2.3.5. Superior a 50000 habitants 
Pública 52 40 46 
Privada 77 60 54 

OObbsseerr vvaacciióó..  
Els valors de les entitats privades són la suma dels valors d’entitats privades amb i sense ànim de lucre. Es 
fa així atenent a que no hi ha dades oficials que facin aquesta diferenciació. 

  
Taula 9:14. Representativitat de la mostra: grandària de la població on està ubicada 

Font: Elaboració pròpia 

  
cc))  pprroovvíínncciiaa  oonn  eessttàà  uubbiiccaaddaa  ((vvaarr iiaabbllee  22..44))  ii   ttiippoollooggiiaa  dd’’ iinnssttaall ··llaacciióó  eessppoorrttiivvaa  ((vvaarr iiaabbllee  22..66))    

Les dades oficials publicades analitzen conjuntament dues variables,  categoritzen les 
instal·lacions esportives per tipologia i província. Per analitzar ambdues es segueix el mateix 
creuament de dades (taula 9:15). 
 
S’observa una clara correspondència en el valor relatiu (%) de la mostra amb els valors oficials 
(%):  

                                                 
221  Veure apartat 9.3.1.1. Variable 2.2. Naturalesa jurídica de l’entitat propietària, d’aquest document 
222 Veure apartat 9.3.1.2. Variable 2.3. Grandària de la població on està ubicada, d’aquest document. 
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a) totes les províncies coincideixen en l’ordre, quantitat, segons el tipus d’instal·lació  
b) quasi totes les tipologies d’instal·lacions mantenen la mateixa proporció (o almenys la 
tendència) que en les dades oficials, tot i que hi ha alguns casos: a) Girona, sales i pistes de 
tennis i b) Tarragona, sales, poliesportius i pistes de tennis on aquesta relació no ho fa tan 
clarament o no es dóna. 
 

VVaarriiaabbllee  II nnddiiccaaddoorr  
MMoossttrraa  OOff iicciiaall   

FFrreeqq  %%  FFrreeqq  %%  

2.4. Província on està 
ubicada  
2.6. Tipus 
d’instal· lació esportiva 

2.4.1. Barcelona 

Sales (SAL) 102 40 3796 39 
Poliesportius (POL) 73 30 3150 32 
Pistes de tennis (TEN) 34 14 1788 18 
Pavellons (PAV) 18 7 463 5 
Piscines (PCO) 18 7 461 5 
Atletisme (ATL) 6 2 58 1 

2.4.2. Girona 

Sales (SAL) 20 28 609 27 
Poliesportius (POL) 20 28 702 31 
Pistes de tennis (TEN) 14 21 686 31 
Pavellons (PAV) 8 11 149 7 
Piscines (PCO) 5 7 69 3 
Atletisme (ATL) 4 5 8 1 

2.4.3. Lleida 

Sales (SAL) 15 32 399 33 
Poliesportius (POL) 15 32 472 38 
Pistes de tennis (TEN) 8 16 197 16 
Pavellons (PAV) 5 10 105 9 
Piscines (PCO) 4 8 37 3 
Atletisme (ATL) 1 2 7 1 

2.4.4. Tarragona 

Sales (SAL) 21 36 578 30 
Poliesportius (POL) 16 29 731 39 
Pistes de tennis (TEN) 8 14 408 21 
Pavellons (PAV) 6 10 95 5 
Piscines (PCO) 3 5 84 4 
Atletisme (ATL) 4 6 13 1 

 
Taula 9:15. Representativitat de la mostra: província on està ubicada i tipologia d’instal·lació esportiva 

Font: Elaboració pròpia 
  

ee))  nnaattuurraalleessaa  jjuurr ííddiiccaa  ddee  ll ’’ eennttii ttaatt  ggeessttoorraa  ((vvaarr iiaabbllee  33..11))222233  

S’observa una nul·la, absoluta i relativa, correspondència entre la mostra (%) i les dades oficials 
(%) (taula 9:16). 
  

VVaarriiaabbllee  II nnddiiccaaddoorr  
MMoossttrraa  OOff iicciiaall   

FFrreeqq  %%  %%((11))  %%((22))  

3.1. Naturalesa jurídica de 
l’entitat gestora 

3.1.1. Administració pública 221 52 17 30 
3.1.2. Entitat privada sense ànim de lucre 100 23 31 52 
3.1.3. Entitat privada amb ànim de lucre 107 25 9 18 

LL eeccttuurr aa..  
% (1). Percentatge absolut. Sobre el 100% d’instal·lacions esportives comptant la tipologia “ensenyament 
públic”, “ensenyament privat”, “altres privats”. 
% (2). Percentatge relatiu. Sobre el total format per: Administració pública, entitat privada sense ànim de 
lucre i entitat privada amb ànim de lucre. 

 
Taula 9:16. Representativitat de la mostra: naturalesa jurídica entitat gestora 

Font: Elaboració pròpia 

                                                 
223 Veure apartat 9.3.1.6. Variable 3.1. Naturalesa jurídica de l’entitat gestora, d’aquest document. 
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Es conclou que la representativitat de la mostra queda confirmada a partir de la correspondència, 
entre les dades de la mostra i les dades oficials, en quatre de les cinc variables: a) naturalesa 
jurídica de l’entitat propietària, b) grandària de la població on està ubicada, c) província on està 
ubicada i tipologia de la instal·lació esportiva. 
 
Respecte a la variable, naturalesa jurídica de l’entitat gestora, no hi  ha correspondència entre les 
dades de la mostra i les dades oficials. Al respecte s’ha de considerar que les dades oficials es 
recullen a partir d’estudis publicats l’any 2005 (Generalitat de Catalunya, 2005:87) mentre que 
les dades de la mostra s’han recollit l’any 2012. Set anys són la diferència temporal entre una i 
altra presa de dades, diferència temporal que podria explicar aquesta diferència. 
 

99..33..22..66..  TTrreebbaall ll   ddee  ccaammpp  

El qüestionari es dessenvolupa entre el gener i el febrer del 2012, un cop concloses les fases I, II 
i III de l’estudi. Les respostes obtingudes a conseqüència de l’enviament d’e-mails,  mostreig 
aleatori simple o probabilístic pur, van permetre assolir la mostra requerida. Per tant, no va 
caldre realitzar el mostreig no aleatori, per quotes mitjançant el telèfon o la visita personal. 
 
La primera setmana posterior a l’enviament del primer e-mail, e-mail de presentació, van 
respondre 176 instal·lacions esportives. La segona, després d’enviar el primer e-mail recordatori, 
121. La tercera, després d’enviar el segon e-mail recordatori, 83 i la quarta, després del tercer e-
mail recordatori, 48. A la quarta setmana s’arribava a la xifra de 428 respostes, sobrepassant, fins 
i tot, la mostra teòricament requerida. A partir d’aquí es va tancar l’aplicatiu. 
 

99..33..22..77..  GGeenneerraacciióó  ddee  ddaaddeess  

La generació de dades consisteix en, a partir de l’aplicació d’un procés metodològic (mètode, 
tècnica i instrument),  obtenir un conjunt de dades que al ser analitzades donen resposta a alguna 
pregunta (Blaxter, Hughes, Tight, 2008:107; Flick, 2007:278). 
 
En aquesta investigació, la generació de dades es produeix quan les instal·lacions esportives 
responen el qüestionari. L’anàlisi de les respostes es realitza a partir dels qüestionaris resolts i 
validats  i tenint en compte el tipus de variable. Segons la variable224 que s’analitza es generen  
un número diferent de dades, els quals donen resposta a preguntes diferents: 
 

99..33..22..77..11  LLeess  vvaarr iiaabblleess  ddeeppeennddeennttss  

Són variables dependents les que responen al (no) compliment de la norma, resultat de la fase III, 
són les preguntes 12-21. 
 
En total s’analitzen 66 preceptes legals (preguntes d’informació comú i específica): a) 10 
preceptes corresponen a instal·lacions de pràctica lliure, b) 41 preceptes corresponen a 
instal·lacions de pràctica organitzada i c) 15 preceptes corresponen a vasos de piscina.  
 
GGeenneerraacciióó  ddee  ddaaddeess  pprroommiinneennttss  ddee  lleess  vvaarr iiaabblleess  ddeeppeennddeennttss  

L’anàlisi de cada precepte legal està condicionat a les característiques de les instal·lacions que 
responen l’enquesta (preguntes d’informació filtre225) segons siguin: a) instal·lacions de pràctica 
lliure, b) instal·lacions de pràctica organitzada i c) vasos de piscina. 
 

                                                 
224 Veure apartat 9.3.1. Objecte teòric, d’aquest document. 
225 Veure apartat 9.3.2.2.5.3. Estructura del qüestionari, d’aquest document. 
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De les 428 instal·lacions que han respost el qüestionari, validada la mostra i la representativitat 
d’aquesta: a) 35 són de pràctica lliure, b) 393 són de pràctica organitzada (incloent els vasos de 
piscina) i c) 29 són vasos de piscina.  
 
Es generen en total 16898 respostes: a) 10 preceptes legals que afecten 35 instal·lacions de 
pràctica lliure (350 respostes), b) 41 preceptes legals que afecten a 393 instal·lacions de pràctica 
organitzada (16113 respostes) i c) 15 preceptes legals que afecten a 29 vasos de piscina (435 
respostes).  
 

99..33..22..77..22  LLeess  vvaarr iiaabblleess  iinnddeeppeennddeennttss  

Són variables independents aquelles que poden explicar els (alguns) fets ((no) compliment de la 
norma), són les preguntes 1-11 i 22-23: a) naturalesa jurídica de l’entitat propietària, b) 
naturalesa jurídica de l’entitat gestora, c) grandària de la població on està ubicada, d) província 
on està ubicada, e) tipus d’instal·lació esportiva, f) tipus d’instal·lació esportiva, g) tipus de 
pràctica, h) nivell de formació del director/a, i) anys experiència del director/a, j) grau de 
coneixement, k) raó coneixement, l) grau compliment, m) raó compliment, n) norma que caldria 
regular i o) facilitadors aplicació de la norma.  
 
En total s’analitzen 14 factors. 
 
GGeenneerraacciióó  ddee  ddaaddeess  pprroommiinneennttss  ddee  lleess  vvaarr iiaabblleess  iinnddeeppeennddeennttss  

Diferenciem dos tipus d’anàlisi: 
 
1r. Els factors: a) naturalesa jurídica de l’entitat propietària, b) naturalesa jurídica de l’entitat 
gestora, c) grandària de la població on està ubicada, d) província on està ubicada, e) tipus 
d’instal·lació esportiva, f) tipus d’instal·lació esportiva, g) tipus de pràctica, h) nivell de 
formació del director/a, i) anys experiència del director/a, j) grau de coneixement, k) raó 
coneixement, l) grau compliment, m) raó compliment, identificats en les preguntes 1-11. 
 
Cada un d’aquest factors s’analitza sobre la mostra de 16898 respostes obtingudes de l’anàlisi de 
les variables dependents, el que genera un total de 202776 respostes. 
 
2n. Els factors: n) norma que caldria regular i o) facilitadors aplicació de la norma, identificats 
en les preguntes 22-23. 
 
Cada un d’aquest factors s’analitza sobre la mostra de 428 respostes del qüestionari, el que 
genera un total de 856 respostes. 
 

99..33..22..88..  AAnnààll iissii   ddee  ddaaddeess  

L’anàlisi estadístic de dades es realitza mitjançant el programa SPSS226 versió 20.0. El programa 
SPSS per Windows és un paquet informàtic d’anàlisi estadística dels més utilitzats en ciències 
socials. Permet recollir, resumir, descriure i presentar les dades recollides a partir del qüestionari 
(Etxeberria & Tejedor, 2005). 
 
L’aplicatiu informàtic genera una base de dades a partir de les respostes dels qüestionaris. El 
disseny del qüestionari ha estat prèviament codificat de manera que permet processar fàcilment 
les dades. Per garantir la correspondència entre el qüestionari i la base de dades es crea amb 
l’SPSS una matriu seguint la mateixa codificació del qüestionari.  
                                                 
226 El programa SPSS per Windows a partir de l’any 2009 va canviar la denominació per PASW 18. A partir del 
2010 es comercialitza el programa IBM SPSS Statistics 19.0 i el programa PASW 18. Utilitzem el terme SPSS  com 
a referència al programa IBM SPSS Statistics, que en l’any 2011 comercialitza la versió 20.0.  
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Per tal de minimitzar i reduir possibles errades una vegada introduïdes el 100% de les respostes 
es genera la base de dades i, abans de procedir a l’anàlisi, es revisa que tots els qüestionaris 
hagin estat emplenats correctament i no hi hagi errors.  Un cop verificat, s’inicia l’anàlisi 
estadístic de les dades a través de diferents procediments: 
  
EExxpplloorraacciióó..  Mitjançant aquest  procediment es generen estadístiques de resum per a tots els 
casos. Permet inspeccionar les dades i identificar  els valors atípics, valors extrems i inusuals. 
 
AAnnààll iissii   ddee  ffiiaabbii ll ii ttaatt..  Permet estudiar les propietats de les escales de mesura i els elements que les 
constitueixen. S’utilitza el càlcul de l’estadístic Alfa de Cronbach, el qual es basa en el càlcul del 
grau de correlació inter-elements promitjos, com a model de fiabilitat.  
 
FFrreeqqüüèènncciieess  ii   ddeessccrr iippttiiuuss..  Permet el càlcul de paràmetres bàsics com la mitja, la desviació típica, 
la variància, els mínims, els màxims, els coeficients estandarditzats d’asimetria i curtosis i els 
rangs entre altres. Permet caracteritzar les variables del qüestionari des del punt de vista 
descriptiu. Es fa la distribució de freqüències absolutes i percentatges per obtenir els valors 
concrets que adoptaven les variables. Les distribucions es presenten en format de taula, diagrama 
de barres. Alguna variable es fa  una anàlisi descriptiva bàsica per calcular-ne el valor mínim, el 
valor màxim, la mitjana i la desviació estàndard. 
 
TTaauulleess  ddee  ccoonnttiinnggèènncciiaa  ii   úúss  eessttaaddííssttiicc  ddeell   CChhii   qquuaaddrraatt  ((xx22))..  Es procedeix a analitzar les possibles 
relacions antre algunes variables a partir de taules de doble entrada en les quals cada entrada 
representa un criteri de classificació. Com a resultat d’aquesta classificació, les freqüències (el 
nombre o percentatge de casos) apareixen organitzades en caselles que contenen informació 
sobre la relació existent entre ambdós criteris. Aquestes taules de freqüència se’les anomena 
taules de contingència (AA.VV, 2005).  
 
Les opinions i comentaris de les respostes a les preguntes obertes (qüestions  9, 11, 22, 23 i 24) 
s’han agrupat en freqüències. Les respostes obertes s’han categoritzat i recollit en taules  per ser  
analitzades. 
 

99..33..22..99..  GGeenneerraacciióó  ddee  rreessuull ttaattss  

De l’anàlisi de les dades obtingudes s’obtenen quatre tipus de resultats segons: 
  
11..  CCaarraacctteerrííssttiiqquueess  ddee  llaa  mmoossttrraa  

Són els resultats obtinguts d’analitzar les variables independents -14 factors-, de la pregunta 1–
11 i 22-23, sobre la mostra de 428 instal·lacions esportives. Permeten conèixer les 
característiques de la mostra. És a partir d’aquests que s’analitza i valora la representativitat de la 
mostra. 
 
22..  ((NNoo))  ccoommppll iimmeenntt  ddee  llaa  nnoorrmmaa  

Són els resultats obtinguts d’analitzar les variables dependents -66 preceptes normatius-, de la 
pregunta 12-21, resultat de la fase III sobre la mostra de: a) 35 instal·lacions de pràctica lliure, b) 
393 instal·lacions de pràctica organitzada i c) 29 vasos de piscina. Permeten conèixer si es 
compleix l’ordenament jurídic i quines normes (no) es compleixen.  
 
33..  CCaassuuííssttiiccaa  ((nnoo))  ccoommppll iimmeenntt  ddee  llaa  nnoorrmmaa  

Són els resultats obtinguts de creuar les dades dels dos apartats anteriors, el (no) compliment de 
la norma amb les característiques de la mostra -12 factors, s’exclouen les preguntes 22-23-. Es 
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creua cada factor, de la pregunta 1-11, sobre la mostra de 16898 casos. Permeten identificar 
algunes causes que expliquin el (no) compliment de l’ordenament jurídic. 
 
44..  OOppiinniióó  ddeell   ddii rreeccttoorr//aa  

Són els resultats obtinguts d’analitzar les variables independents -2 factors-, pregunta 22 i 23, 
sobre la mostra de 428 respostes d’instal·lacions esportives. Permeten conèixer les opinions dels 
directors envers a quina matèria caldria regular i quins processos ajudarien/facilitarien el 
compliment normatiu.  
 

99..44..  RREECCAAPPII TTUULLAACCII ÓÓ  
Amb el contingut d’aquest capítol es pretén que el lector conegui el disseny metodològic del 
segon bloc, eess  ccoommpplleeiixx  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurr ííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall ··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  
ddee  CCaattaalluunnyyaa??.  
 
Descriu, metodològicament, com assolir els objectius envers si es compleix l’ordenament jurídic 
aplicable a les instal·lacions esportives d’ús públic de Catalunya: 4) analitzar el (no) 
compliment, 5) conèixer quines normes es compleixen i quines no, 6) identificar els (alguns) 
possibles motius i 7) identificar possibles mesures de correcció. 
 
Aquest capítol ofereix al lector la possibilitat de: 
 
a) identificar les dues fases, i les característiques d’aquestes, que conformem l’estudi II envers el 
(no) compliment de l’ordenament jurídic aplicable a les instal·lacions esportives d’ús públic de 
Catalunya: a) fase III, estructurar-lo vers les mesures de control i b) fase IV, l’estudi de camp del 
(no) compliment de l’ordenament jurídic. 
 
b) saber que cada fase, metodològicament, s’estructura amb la definició de: a) l’objecte teòric:  
dimensions, variables i indicadors, b) l’estudi de camp, c) la sistematització de la informació i d) 
la recol·lecció de dades.  
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TTEERRCCEERRAA  PPAARRTT..    
AANNÀÀLLII SSII   DDEELLSS  RREESSUULLTTAATTSS  

 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tercera part d’aquesta tesi detalla els resultats de la investigació obtinguts a partir de l’anàlisi 
de ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurr ííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall ··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  CCaattaalluunnyyaa i 
l’anàlisi estadístic de l’enquesta online en relació amb el ((nnoo))  ccoommppll iimmeenntt  ddee  llaa  nnoorrmmaa. Els 
resultats es presenten en dos capítols en funció de la pregunta inicial de la investigació i seguint 
el model metodològic. 
 
El capítol VVIIII ,,  rreessuull ttaattss  ddee  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurr ííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall ··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  
ppúúbbll iicc  ddee  CCaattaalluunnyyaa,, identifica, primer, l’ordenament jurídic (resultats de la fase I) i, a 
continuació, l’estructura en relació ambles fases temporals (resultats de la fase II). Finalment 
analitza i  corrobora, a tall de conclusions, el (no) compliment de les hipòtesis del primer bloc. 
 
El ccaappííttooll   VVIIII II ,,  rreessuull ttaattss  ddeell   ((nnoo))  ccoommppll iimmeenntt  ddee  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurr ííddiicc,,  analitza, primer, 
l’ordenament jurídic en relació amb les mesures de control (resultats de la fase III) i, tot seguit, 
recull els resultats estadístics de l’enquesta online (resultats de la fase IV). Els resultats de 
l’enquesta online presenten i analitzen, des d’un punt de vista descriptiu, les dades estadístiques 
obtingudes: a) el (no) compliment de la norma (variables dependents), b) la casuística (no) 
compliment de la norma (anàlisi de dades independents i dependents) i c) l’opinió del director/a 
(variables independents). Finalment analitza i corrobora, a tall de conclusions, el (no) 
compliment de les hipòtesis del segon bloc. 
 
El ccaappííttooll   IIXX,,  rreefflleexxiioonnss  ssoobbrree  eellss  rreessuull ttaattss  oobbttiinngguuttss, recull les explicacions referents als 
resultats obtinguts envers a les preguntes, principal i secundària, que configuren aquesta 
investigació.  
 
En aquesta tercera part, el lector podrà: a) conèixer els resultats de la investigació, b) corroborar 
si es compleixen les hipòtesis i c) obtenir les respostes a les preguntes, principal i secundàries, 
que han motivat aquesta investigació.  
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1100..  CCAAPPII TTOOLL  VVII II ..  RREESSUULLTTAATTSS..  LL’’ OORRDDEENNAAMMEENNTT  JJUURRÍÍ DDII CC  AAPPLLII CCAABBLLEE  AA  
LLEESS  II NNSSTTAALL··LLAACCII OONNSS  EESSPPOORRTTII VVEESS  DD’’ ÚÚSS  PPÚÚBBLLII CC  DDEE  CCAATTAALLUUNNYYAA  

L’ordenament jurídic aplicable a les instal·lacions esportives d’ús públic de Catalunya  es 
presenta seguint el procés metodològic. Primer s’identifica i segon s’estructura segons les fases 
de concepció i programació, de construcció i de gestió. 
 

1100..11..  LL’’ OORRDDEENNAAMMEENNTT  JJUURRÍÍ DDII CC  AAPPLLII CCAABBLLEE  AA  LLEESS  II NNSSTTAALL··LLAACCII OONNSS  
EESSPPOORRTTII VVEESS  DD’’ ÚÚSS  PPÚÚBBLLII CC  DDEE  CCAATTAALLUUNNYYAA    

L’ordenament jurídic aplicable a les instal·lacions esportives d’ús públic de Catalunya  
s’identifica i ordena segons sigui el caràcter i contingut de les normes:  
 
a) de caràcter general: 1) Constitució, Estatut i règim jurídic de les administracions, 2) urbanisme 
i medi ambient, 3) equipaments, 4) sanitat i societat, 5) treball i consum i 6) dades, informació i 
publicitat. Totes les subcategories incorporen normes d’àmbit supraestatal, estatal i autonòmic. 
Les normes de caràcter general són totes d’entitats públiques. 
 
b) de caràcter específic o tècnic: 1) normes d’entitats públiques i 2) normes d’entitats privades. 
Totes les subcategories incorporen normes d’àmbit supraestatal, estatal i autonòmic. 
 
L’estructura purament normativa, el llistat de normes, es recull a l’apartat 20. Annex III. 
L’ordenament jurídic aplicable a les instal·lacions esportives d’ús públic de Catalunya, d’aquest 
document. A continuació es resumeix el contingut, característiques i afectació més destacable, de 
les mateixes.  
 

1100..11..11..  NNOORRMMAA  DDEE  CCAARRÀÀCCTTEERR  GGEENNEERRAALL  

1100..11..11..11..  CCoonnssttii ttuucciióó,,  EEssttaattuutt  ii   rrèèggiimm  jjuurr ííddiicc  ddee  lleess  aaddmmiinniissttrraacciioonnss  

A grans trets el contingut de les normes d’aquest apartat defineixen, estructuren, organitzen i 
legitimen la construcció, l’autorització i la justificació del sistema administratiu, organitzatiu i 
competencial de les administracions públiques. 
 
No tenen una repercussió directa sobre les instal·lacions esportives d’ús públic però si indirecta 
donat que determinen i limiten les característiques i competències de les fonts normatives i la 
tipologia d’àmbits que poden regular. 
 

1100..11..11..11..11  ÀÀmmbbii tt  ssuupprraaeessttaattaall     

No hi ha Tractats  ni Convenis subscrits per part de l’Estat espanyol que determinin o 
condicionin normes d’aplicació a les instal·lacions esportives d’ús públic. Tampoc hi ha 
reglaments o directives de la UE que siguin d’aplicació a les instal·lacions esportives. 
 

1100..11..11..11..22  ÀÀmmbbii tt  eessttaattaall   

L’Estat espanyol regula: a) el règim jurídic i procediment de l’Administració pública estatal i b) 
els contractes de les administracions públiques227. 
 
Respecte el règim jurídic la CE228 estructura l’Administració de l’Estat i reparteix les 
competències entre les diferents administracions. Dota a les comunitats autònomes la 

                                                 
227 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.1.2.4. Reial Decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, aprova el 
text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, d’aquest document. 
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competència en matèria d’esport. La LBRL229 atribueix als municipis (majors de 20.000 
habitants) l’obligació de construir instal·lacions esportives.  
 
Respecte els contractes de les administracions públiques, Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic, regula la contractació del servei públic, amb la finalitat que es 
garanteixin els principis de llibertat d’accés a les licitacions, publicitat i transparència dels 
procediments, no discriminació i igualtat de tracte entre els candidats. Ha d’assegurar, en 
connexió amb el pressupost i control de la despesa, una eficient utilització dels fons destinats a la 
realització d’obres, l’adquisició de béns i la contractació de serveis mitjançant l’exigència de la 
definició prèvia de les necessitats a satisfer, la salvaguarda de la lliure competència i la selecció 
de l’oferta econòmicament més avantatjosa. També, és objectiu de la Llei, la regulació del règim 
jurídic aplicable als efectes, al compliment i a l’extinció dels contractes administratius.    
 
També regula la cooperació econòmica de l’Estat en les inversions de les entitats locals. El RD 
835/2003, de 27 de juny, que regula la cooperació econòmica de l’Estat a les inversions de les 
entitats locals estableix en el preàmbul que “les dotacions en infraestructures tals com les 
carreteres de transport, d’abastiment d’energia elèctrica, instal·lacions socials, culturals i 
esportives...” es caracteritzaran per ser equipaments eminentment públics. 
 
La legislació estatal estableix l’obligació de crear serveis públics esportius locals, però no 
discrecionalment per part de l’autoritat local. Aquest, tot i que tingui un contingut mínim, 
existeix amb caràcter general230. També regula les mesures per la modernització del govern 
local231. 
 

1100..11..11..11..33  ÀÀmmbbii tt  aauuttoonnòòmmiicc  

La Comunitat Autònoma de Catalunya regula: a) el procediment i règim jurídic de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya232, b) la política territorial233 i c) altres normes 
amb incidència autonòmica. 
 
Respecte al règim jurídic i procediment de l’Administració catalana l’Estatut d’autonomia234 
atribueix a la Generalitat competències, algunes exclusives, en règim jurídic i procediment 
administratiu (article 159) i règim local (article 160), entre altres matèries. Les competències 
esportives obligatòries dels municipis catalans, es relacionen amb la norma estatal. 
 
S’identifiquen altres normes d’incidència autonòmica que condicionen les instal·lacions 
esportives, de les quals destaquen: a) la regulació, elaboració, tramitació i aprovació dels plans 
territorials de Catalunya235, b) el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals236, c) el 
                                                                                                                                                             
228 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.1.2.1. La Constitució Espanyola, 27 de desembre del 1978, 
d’aquest document. 
229 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.1.2.2. Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de 
règim local, d’aquest document. 
230 Per arribar a una garantia efectiva del servei púbic esportiu caldria legislar en dos sentits: a) en les lleis esportives 
autonòmiques, que haurien d’establir de manera expressa el servei públic esportiu local, indicant amb més detall el 
contingut i abast d’aquest i b) en les lleis sobre l’Administració local.  
231 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.1.2.3. Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per la 
modernització del govern local, d’aquest document. 
232 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.1.3.2. Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, 
procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, d’aquest document. 
233 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.1.3.1. Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial, 
d’aquest document. 
234 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.1.3.4. Llei Orgànica 6/2006, de 16 de juliol, Estatut Autonomia 
de Catalunya de 2006, d’aquest document. 
235 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.1.3.3. Decret 142/2005, de 12 de juliol, d’aprovació del 
Reglament pel qual es regula el procediment d’elaboració, tramitació i aprovació dels plans territorial parcials, 
d’aquest document. 
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patrimoni de la Generalitat de Catalunya237, d)  l’ordenació del sistema de seguretat pública238 i 
e) les taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya239. 
 
Finalment destacar la delegació de competències per part del Conseller de governació, del 
director general del joc i del delegat territorial a Barcelona a diversos ajuntaments de la província 
de Barcelona240. 
  

1100..11..11..22..  UUrrbbaanniissmmee  ii   mmeeddii   aammbbiieenntt  

Les instal·lacions esportives en tant que són, abans de tot, construccions resten lligades i 
condicionades a tota la normativa existent sobre urbanisme. L’urbanisme, en tant que és una de 
les accions humanes que més repercussió té sobre el medi ambient, és inevitable que resti lligat a 
la política i normativa mediambiental. 
 

1100..11..11..22..11  ÀÀmmbbii tt  ssuupprraaeessttaattaall   

UUrrbbaanniissmmee  

La UE no disposa de competències en matèria d’urbanisme, sent un àmbit competent de cada 
Estat membre.  
 
Fent ús d’altres competències, mitjançant dues directives, regula: a) els productes de construcció 
i b) la lliure circulació d’aquests. 
 
MMeeddii   aammbbiieenntt  

La UE considera que l’home extreu del medi ambient nombrosos recursos essencials per la seva 
vida, l’aigua, els aliments, l’oxigen, l’energia, i té l’obligació de preservar-los i explotar-los de 
forma raonable; la salut i la pròpia subsistència estan en joc. Des de l’inici dels anys setanta, 
Europa manté un fort compromís en favor del medi ambient: la protecció de la qualitat de l’aire i 
l’aigua, la conservació dels recursos i de la biodiversitat, la gestió dels residus i de les activitats 
amb efectes perjudicials són alguns dels àmbits d’actuació europea, tant en els Estats membres 
com internacionalment.  
 
Bé contempli mesures correctores lligades a problemes medi ambientals concrets, bé estableixi 
disposicions més transversals o integrades en altres polítiques, la política europea de medi 
ambient, basada en l’article 174 del Tractat constitutiu de la Comunitat europea, té per objecte 
garantir un desenvolupament sostenible del model societari europeu. La UE desenvolupa la 
política medi ambiental en relació amb els àmbits:  a) contaminació atmosfèrica, b) protecció 
civil, c) medi ambient: cooperació amb tercers països, d) disposicions generals, e) protecció de la 

                                                                                                                                                             
236 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.1.3.5. Decret 179/1995, de 13 juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, d’aquest document. 
237 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.1.3.6. Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, d’aquest document. 
238 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.1.3.7. Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de 
seguretat pública, policia autònoma, d’aquest document. 
239 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.1.3.8. Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, que aprova el 
Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, d’aquest document. 
240 Relacions d’ajuntaments que tenen delegades les competències sancionadores en matèria d’espectacles i activitats 
recreatives: Barcelona: Resolució de 4 de novembre del 1992. Cornellà: Resolució de 5 d’agost del 1991. Esplugues 
de Llobregat: Resolució de 4 de novembre del 1992. Gavà: Resolució de 27 de febrer del 1992. L’Hospitalet de 
Llobregat: Resolució de 5 d’agost del 1991. Martorell: Resolució de 4 de novembre del 1992. Mataró: Resolució d’1 
de març de 2005. El Prat de Llobregat: Resolució de 4 de febrer de 2008. Reus: Resolució de 5 d’agost del 1991. 
Salou: Resolució de 27 de febrer del 1992. Santa Coloma de Gramanet: Resolució de 27 de febrer del 1992. 
Tarragona: Resolució de 5 d’agost del 1991. Terrassa: Resolució de 4 de novembre del 1992. Viladecans: Resolució 
de 27 de febrer del 1992. 
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naturalesa i de la biodiversitat, f) molèsties sonores, g) protecció del sòl, h) desenvolupament 
sostenible, i) lluita contra el canvi climàtic, j) gestió dels residus i k) protecció i gestió de les 
aigües. 
 
EEnneerrggiiaa  

L’energia és indispensable en la vida quotidiana de la UE, per aquesta raó, resulta inevitable que 
la UE afronti els grans desafiaments energètics que representen el canvi climàtic: a) la creixent 
dependència de les importacions i b) la pressió exercida sobre els recursos energètics. L’objectiu 
de la UE és el de garantir l’abastiment, a tots els consumidors, d’energia segura i a preus 
assequibles. La UE aposta per la instauració d’una política europea d’energia ambiciosa, que 
abasti totes les fonts d’energia, ja siguin fòssils (petroli, gas i carbó), nuclear o renovables (solar, 
eòlica, resultant de la biomassa, geotèrmica, hidràulica i marítima), que té com objectiu iniciar 
una nova revolució industrial que transformi la UE en una economia amb baix consum d’energia, 
més segura, més competitiva i més sostenible. 
 
La UE desenvolupa la política energètica en els àmbits següents:  a) eficiència energètica, b) 
política europea de l’energia, c) seguretat en l’abastiment, dimensió exterior i ampliació, d) 
mercat interior de l’energia, e) energia nuclear i f) energies renovables. 
 
SSoobbrree  ll ’’ eeff iicciièènncciiaa  eenneerrggèèttiiccaa  

Entre els objectius principals de la UE es troba la reducció del consum d’energia i la prevenció 
del malbaratament energètic. En afavorir la millora de l’eficiència energètica, la UE contribueix 
de forma decisiva a la competitivitat, a la seguretat de l’abastiment i al respecte dels 
compromisos assumits en l’àmbit del Protocol de Kioto241 sobre el canvi climàtic. 
 
Existeixen importants potencials de reducció, en particular en els sectors que consumeixen molta 
energia com el de la construcció, les indústries transformadores, la conversió de l’energia i els 
transports. A finals del 2006, la UE es va comprometre a estalviar un 20% del consum anual 
d’energia primària durant el període de l’any 2006 al 2020. Per assolir aquest objectiu la UE 
mobilitza als ciutadans, als responsables públics i als protagonistes del mercat i estableix, entre 
altres normes mínimes de rendiment energètic i normes sobre l’etiquetatge, aplicades a 
productes, als serveis i a les infraestructures. 
 
La UE desenvolupa la política sobre l’eficiència energètica en els àmbits següents: a) 
orientacions polítiques, b) aplicacions pràctiques de l’eficiència energètica. 
 

1100..11..11..22..22  ÀÀmmbbii tt  eessttaattaall     

UUrrbbaanniissmmee  

L’Estat espanyol envers l’urbanisme regula: a) el règim del sòl, b) l’ordenació urbana i c) 
l’edificació.   
 
El rrèèggiimm  ddeell   ssòòll   ii   ll ’’ oorrddeennaacciióó  uurrbbaannaa, el Reial decret 1346/1976, de 9 d’abril242, va aprovar el 
Text refós de la llei sobre règim del sòl i ordenació urbana. Aquesta llei va ser desenvolupada 
pels següents reglaments i amb l’actualització efectuada en el Decret 304/1993, de 26 de febrer: 
a) reglament de plantejament urbanístic (Reial decret 2159/1978, de 23 de juny), b) reglament de 
gestió urbanística (Reial decret 3288/1978, de 25 d’agost) i c) reglament de disciplina 
urbanística (Reial decret 2159/1978, de 23 de juny). 
                                                 
241 Per ampliar informació veure: http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/128 
060_es.htm. 
242 Reial decret 2159/1978, de 23 de juny, pel que s’aprova el reglament del planejament per el desenvolupament i 
aplicació de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana. Norma de caràcter estatal. 
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L’any 1990, l’Estat espanyol promulga la llei sobre la reforma del règim urbanístic i valoracions 
del sòl. Posteriorment, el Reial decret 1/1992, de 26 de juny, aprova el text refós de la llei sobre 
el règim del sòl i ordenació urbana. Aquesta llei era molt intervencionista, i diverses comunitats 
autònomes van recórrer davant el Tribunal Constitucional, el qual va acceptar bona part dels 
raonaments però també va reforçar el caràcter d’aquesta llei, ja que la va considerar d’aplicació a 
tot el territori nacional. 
 
La Llei 6/1998, de 13 d’abril, sobre el Règim del Sòl i Valoracions  (LRSV), vigent fins l’1 de 
juliol del 2007, va constituir la norma capdavantera marc de la competència autonòmica sobre 
l’ordenació del territori i urbanisme, competència que després de la doctrina assentada pel TC és 
exclusivament autonòmica.  És a dir, la normativa autonòmica és la que veritablement contempla 
el bloc majoritari del dret urbanístic i el que no estigui previst en aquesta caldrà atendre al dret 
estatal supletori.   
 
La LRSV classifica el sòl de manera que s’estableixen diferents règims que comporten diferents 
drets i deures als seus propietaris. En funció dels objectius que es persegueixen, el sòl es 
classifica en: a) urbà, aquell que formalment es classificat com a tal en el Pla general o el que ja 
ha estat urbanitzat prèviament, b) urbanitzable, és el sòl encara rural que hauria o podria ser 
incorporat a l’àrea urbana mitjançant un procés d’urbanització, sempre que estigui delimitat en el 
pla general. És un règim de caràcter transitori, fins que no es transformi en sòl urbà (article 11) i 
c) sòl no urbanitzable, aquell que queda fora del procés urbanitzador, és el sòl que es pretén que 
continuï sent rústic i en el seu cas especialment protegit pels motius que el Municipi disposi en 
aplicació del seu criteri. 
 
El Reial decret legislatiu 1/1992, de 26 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei sobre el 
règim del sòl i ordenació urbana (LS), vigent fins el 27 de juny del 2008. La STC 61/1997 de 20 
de març, declara inconstitucional243 la major part del text de la LS. Tot i així cal tenir en compte 
la vigència total o parcial d’alguns preceptes del text que han subsistit després de la sentència del 
TC; els que no han estat expressament derrogats per la llei del 1998.  
 
L’article 1 del text declara l’objecte de la llei “La present llei té per objecte establir el règim 
urbanístic de la propietat del sòl i regular l’activitat administrativa en matèria d’urbanisme amb 
el caràcter ple, bàsic o supletori que, per a cada article, es determini expressament”. 
 
En relació ambll ’’ eeddii ffiiccaacciióó, des del 1957, la preparació de la normativa tècnica de l’edificació –
normes MV- va ser responsabilitat del Ministeri de la vivenda, tasca que abans desenvolupava la 
Direcció general d’arquitectura del Ministeri de governació, creada al 1937. 
 
Al 1977 el Govern va aprovar un marc unificat per la normativa de l’edificació que 
posteriorment va desenvolupar la llei d’ordenació de l’edificació244. Llei que en la disposició 
final segona, autoritza el Govern per l’aprovació d’un Codi Tècnic d’Edificació (CTE)245 que 
estableix les exigències que han d’acomplir els edificis en relació amb els requisits bàsics de 
seguretat246 i habitabilitat247.  

                                                 
243 L’article 1.6 del vigent Codi civil disposa: “La jurisprudència complementarà l’ordenament jurídic amb la 
doctrina que, de manera reiterada, estableixi el Tribunal Suprem en interpretar i aplicar la llei, ...”  
244 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.2.2.2. Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de 
l’edificació, d’aquest document. 
245 Text refós amb modificacions del Reial decret 1371/2007, de 19 d’octubre, i correcció d’errors del BOE de 25 
de gener de 2008. Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.2.2.3. Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel 
que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació, d’aquest document. 
246 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.2.2.1. Reial decret 1942/1993, del 5 de novembre, Reglament 
d’instal·lacions de protecció contra incendis, d’aquest document. 
247 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.2.2.4. Fitxa tècnica, ITE, d’aquest document. 
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EEll   CCooddii   TTèèccnniicc  dd’’ EEddii ff iiccaacciióó  

El CTE, és el marc normatiu que estableix les exigències i requisits bàsics de seguretat i 
habitabilitat que han d’acomplir els edificis establers en la llei. Les principals innovacions són: 
 
--  LLaa  ccrreeaacciióó  dd’’ uunn  nnoouu  mmaarrcc  nnoorrmmaattiiuu  ppeerr  ll ’’ eeddii ffiiccaacciióó  
Fixa les exigències bàsiques de qualitat dels edificis. Les instal·lacions han de complir els 
requisits bàsics de l’edificació establerts per llei per garantir, així, la seguretat de les persones, el 
benestar de la societat i la protecció del medi ambient.  
 
La llei, de la que neix el Codi, és el pilar fonamental del procés d’edificació ja que actualitza i 
completa la configuració legal dels agents que intervenen en el procés. Fixa les obligacions i 
estableix les responsabilitats i les garanties de protecció als usuaris. També harmonitza la 
normativa espanyola amb la de l’UE.  
 
--  EEssttaabblleeiixx  eellss  rreeqquuiissii ttss  bbààssiiccss  ddee  ll ’’ eeddii ffiiccaacciióó  
El CTE desenvolupa els requisits bàsics de seguretat (estructural, en cas d’incendi i d’utilització) 
i els d’habitabilitat (higiene, salut i protecció del medi ambient, protecció contra el soroll, estalvi 
d’energia i aïllament tèrmic) deixant els de funcionalitat (utilització, accessibilitat i accés als 
serveis de telecomunicació, audiovisuals i d’informació) per a què siguin desenvolupats per 
altres òrgans competents. 
 
--  EEnnffoocc  ppeerr  pprreessttaacciioonnss  
Planteja un enfoc per objectius o prestacions que són les exigències que han de complir els 
edificis o les seves parts i les característiques dels seus materials, productes o sistemes.  
 
--  OOrrddeennaacciióó  ddeell   CCooddii   eenn  dduueess  ppaarrttss  
En la primera, es fixen les disposicions generals i les condicions tècniques i administratives que 
han d’acomplir les obres d’edificació; també s’enuncien les exigències bàsiques que 
desenvolupen els requisits bàsics – seguretat, seguretat en cas d’incendi, seguretat d’utilització, 
higiene i salut i protecció de medi ambient, protecció davant el soroll i estalvi d’energia. En la 
segona defineix el projecte o els documents reconeguts. 
 
--  EEllss  DDooccuummeennttss  BBààssiiccss  ((DDBB))  
De caràcter reglamentari. Ofereixen una sèrie de mètodes i solucions que compleixen les 
exigències del Codi. Donen resposta a cada un dels sis requisits bàsics establerts per la llei.  
 
--  EEllss  DDooccuummeennttss  RReeccoonneegguuttss  
Són documents externs al Codi. Serveixen de complement dels anteriors i tenen l’objectiu de 
permetre un millor compliment del CTE, contribueixen a fomentar la qualitat de l’edificació. 
 
--  EEll   RReeggiissttrree  GGeenneerraall   ddeell   CCooddii   
Es crea un registre en el qual s’inscriuran i es faran públics a més dels documents reconeguts, els 
distintius de qualitat i altres avaluacions tècniques de caràcter voluntari que contribueixin al 
compliment del Codi. 
 
EEll   CCooddii   ttèèccnniicc  ddee  ll ’’ eeddii ff iiccaacciióó  ii   lleess  iinnssttaall ··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess224488  

El CTE és d’obligat compliment en allò que fa referència a l’estalvi d’energia, la seguretat 
d’utilització i la prevenció d’incendi dels edificis249. El CTE va actualitzar i ampliar les normes 

                                                 
248 Full tècnic núm. 43. El Codi tècnic de l’edificació i les instal· lacions esportives, gener de 2007. 
249 Les exigències bàsiques i els DB estableixen un marc normatiu que afecta a les noves construccions i a la 
reforma de les existents. En aquest marc, altres òrgans competents poden desenvolupar determinats aspectes 
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bàsiques d’edificació vigents fins el moment per tal d’adoptar els requeriments establerts en les 
directives europees. Una de les conseqüències més notables va ser l’exigència del marcatge CE 
dels productes de la construcció, que obliga a l’acreditació mitjançant els corresponents 
certificats dels assajos UNE-EN respecte les propietats de resistència mecànica, comportament al 
foc, aïllament tèrmic, aïllament acústic i de respecte al medi ambient. 
 
Entre els DB i específics que s’han desenvolupat s’estableixen exigències en els recintes 
esportius, els espais esportius, els vasos de piscina, les piscines cobertes, els pavellons esportius, 
els gimnasos, les graderies... Amb el CTE les instal·lacions esportives es consideren edificis de 
concurrència pública; per tan, han d’equiparar la seva qualitat constructiva als requisits del CTE. 
Requisits que es poden resumir en: 
 
--  EEssttaallvvii   dd’’ eenneerrggiiaa  
Les exigències bàsiques establertes per aconseguir un ús més racional d’energia afecten a les 
instal·lacions esportives en diversos punts: a) limitació de la demanda energètica, b) s’endureix 
l’exigència d’aïllament tèrmic i c) eficiència energètica de les instal·lacions d’il· luminació. 
 
--  AApprrooffii ttaammeenntt  ddee  ll ’’ eenneerrggiiaa  ssoollaarr  
Regula la contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària. 
 
--  SSeegguurreettaatt  dd’’ uuttii ll ii ttzzaacciióó  ii   eenn  ccaass  dd’’ iinncceennddii   
Incorpora els DB referent a la seguretat d’utilització i seguretat en cas d’incendi. Per complir 
adequadament les exigències que estableix el CTE cal que, des d’un primer moment, el projecte 
de gestió d’una instal·lació esportiva tingui en compte, amb claredat i precisió, paràmetres bàsics 
d’utilització com: activitats previstes, aforament, ocupació, tipus d’usuari, temps i període 
habitual d’ús de la instal· lació... 
 
El disseny i la configuració de les graderies d’espectadors es veu afectat principalment pels DB 
de seguretat d’utilització i seguretat en cas d’incendi, de manera que cal fer compatibles tots els 
requeriments aplicables al disseny amb les condicions de compartimentació dels sectors 
d’incendi i les característiques dels recorreguts d’evacuació. 
 
Aquests aspectes no només afecten el projecte i la construcció sinó també les condicions d’ús i el 
manteniment posterior de l’edifici. Per tant, ha d’ajudar a definir el pla de manteniment i 
conservació, per a la qual cosa es defineix el Llibre de l’edifici, que ha de ser el manual de les 
tasques que esdevenen obligació del titular de l’edifici i del gestor que ofereix el servei públic. 
 
--  RReeqquueerr iimmeennttss  ggeenneerraallss  ppeerr  aa  lleess  iinnssttaall ··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  
A partir de l'abril del 2007 les obres noves, l’ampliació, la modificació i la reforma o la 
rehabilitació de qualsevol edifici esportiu fix s’ha de sotmetre i aplicar el CTE. 
 
--  RReeqquueerr iimmeennttss  eessppeeccííffiiccss  ppeerr  aa  lleess  ppiisscciinneess  
Les piscines estan afectades per molts dels documents bàsics del CTE en aspectes referents a la 
salubritat, la seguretat estructural, la seguretat en cas d’incendi... Però aquest tipus d’instal·lació 
té un tractament molt particular en el DB que tracta els aspectes sobre la seguretat d’utilització, 
ja que incorpora un apartat dedicat expressament a la seguretat davant el risc d’ofegament que és 
aplicable a totes les piscines d’ús col·lectiu, excloent-ne les que tenen una reglamentació 
específica, com són les exclusives de competició o les termals. 
 
 
                                                                                                                                                             
funcionals que complementin el CTE, la qual cosa no evita el compliment d’altres normatives més específiques que 
siguin aplicables a les instal· lacions esportives, com per exemple la normativa tècnica d’equipaments esportius del 
PIEC a Catalunya o les disposicions municipals, sempre respectant els mínims establerts pel CTE. 
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MMeeddii   aammbbiieenntt  

L’Estat gaudeix de competències en medi ambient i ho fa desplegant la normativa de: a) aspectes 
medi ambientals generals, b) aspectes de sostenibilitat i c) la contaminació acústica. Cap 
d’aquestes normes és d’obligat compliment per la Comunitat Autònoma de Catalunya, donat que 
aquesta té competències exclusives en el seu territori250. 
 

1100..11..11..22..33  ÀÀmmbbii tt  aauuttoonnòòmmiicc  

L’Estatut d’autonomia, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, del 19 de juliol, de reforma de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya  atribueix a la Generalitat competències, algunes exclusives, 
en medi ambient (article 144), urbanisme i ordenació del territori (article 149), entre altres 
matèries.  
 
UUrrbbaanniissmmee  

La regulació de la matèria urbanística en el territori de Catalunya és competència del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques i cal aplicar la Llei 2/2002, de 14 de març, 
d’urbanisme251 i el reglament de dita llei252. 
 
El Pla territorial general de Catalunya estableix que els plans territorials sectorials han de 
contenir la definició del tipus, nombre i dimensions indicatives mínimes de les reserves de sòl 
que hauran de dur a terme els plans territorials parcials i els plans urbanístics, en els àmbits 
territorials que abastin. Cal incloure les reserves de sòl en l'estructura general i orgànica del 
territori com a sistema general d'equipaments.  
 
El Text únic de la Llei de l’esport, Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, text únic de la Llei 
de l’esport, estableix que les determinacions i les previsions incloses en el PIEC o en els 
programes d’actuació poden donar lloc, si escau, a instar la modificació parcial o la revisió 
puntual de les diferents figures de planejament urbanístic i nivells d’ordenació urbanística, 
segons que convingui, davant els òrgans urbanístics corresponents, d’acord amb llur legislació.  
 
La Llei de l'esport també determina que l'aprovació del PIEC i dels programes d'actuació implica 
la declaració d'utilitat pública de les obres i la necessitat d'ocupació dels terrenys i els edificis 
corresponents als fins de l'expropiació o de la imposició de servituds. Així la Comunitat 
Autònoma de Catalunya gaudeix de competències per desplegar el PIEC, relatius a les 
característiques que ha de tenir l'emplaçament dels equipaments esportius, la concreció d’uns 
estàndards orientatius de reserva de sòl, necessaris per als diferents tipus d'equipaments esportius 
i els aspectes que cal considerar per a la seva integració en l’entorn i la valoració d’impactes. 
 
La Comunitat Autònoma de Catalunya realitza el desplegament normatiu en la matèria 
d’urbanisme regulant: a) l’urbanisme en general, b) els plans territorials, c) l’edificació i d) les 
barreres arquitectòniques i els equipaments esportius. 
 
LLeess  bbaarrrreerreess  aarrqquuii tteeccttòònniiqquueess  ii   eellss  eeqquuiippaammeennttss  eessppoorrttiiuuss225533  

Sovint, la supressió de barreres arquitectòniques s’associa solament a l’accessibilitat de les 
persones amb cadira de rodes, però cal tenir en compte que també fa més fàcil l’accés i l’ús a 

                                                 
250 La Comunitat Autònoma de Catalunya té atribuïdes competències exclusives en matèria de barreres 
arquitectòniques, el medi ambient, la sostenibilitat i la contaminació acústica (no en edificació) pel seu territori. 
251 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.2.3.1. Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, d’aquest document. 
252 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.2.3.2. Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme, d’aquest document. 
253 Full tècnic núm. 49. Barreres arquitectòniques i equipaments esportius, març 2008. 
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d’altres persones amb mobilitat reduïda o grups específics com la tercera edat, nens, 
embarassades... També facilita altres activitats quotidianes com l’accés dels cotxets de nadons o 
l’entrada de material esportiu... La introducció en el disseny urbanístic i arquitectònic dels 
paràmetres necessaris per a un ús adequat per part de les persones amb mobilitat reduïda facilita, 
alhora, la integració de tots els col·lectius. 
 
La llei254 i el decret que la desenvolupa255 té per objectiu garantir a les persones amb mobilitat 
reduïda o qualsevol altre limitació, l’accessibilitat i la utilització dels béns i serveis de la societat, 
i els equipaments esportius no en són una excepció. Per tant, el seu disseny ha de complir la 
normativa de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i el codi 
d’accessibilitat. Hi ha una gran varietat de minusvalideses i no és possible atendre 
específicament els requeriments i les necessitats de cadascuna d’elles. És per això que es legisla 
considerant el cas de discapacitats amb el límit de mobilitat que és l’usuari amb cadira de rodes. 
A grans trets es poden resumir els principals requeriments: 
 
--  LL’’ aaccccééss  ha d’estar adaptat i serà d’utilització indistinta per a qualsevol persona, tingui o no 
algun tipus de limitació. Quan no sigui possible la utilització indistinta, es regula la distància del 
recorregut alternatiu. 
 
- Els ppaavviimmeennttss  han se ser continus, sense cap desnivell sobtat i amb pendents cap als 
desguassos. S’ha d’evitar paviments de material disgregant, mal compactat o discontinu tant en 
els accessos generals com en els circuits de relació de diferents dependències o espais. Les 
catifes i moquetes han d’anar fixades.  
 
- El pprrooggrraammaa  ffuunncciioonnaall és recomana que es desenvolupi en una sola planta. Si hi ha dues o més 
plantes s’ha de garantir un accés interior adaptat (rampa adaptada, elevador). El fet de disposar 
d’un elevador256 o rampa no eximeix de la necessitat d’adaptar escales257. 
 
- El ttaauulleell ll   dd’’ aatteenncciióó  aall   ppúúbbll iicc i d’altres serveis com ara el bar, botigues, telèfon... han de 
disposar d’una part per a l’atenció de persones amb cadira de rodes. 
 
- Els sseerrvveeiiss  hhiiggiièènniiccss  ddeell   ppúúbbll iicc, tant el d’homes com el de dones, han d’estar adaptats. No és 
convenient separar els serveis adaptats dels generals. En aquests serveis i de forma generalitzada 
a tot l’equipament s’han d’utilitzar polsadors temporitzadors dels punts d’aigua. A les portes 
s’han d’utilitzar manetes i tiradors de fàcil maniobrabilitat per a les persones amb limitació a les 
extremitats superiors.  
 
- A les ggrraaddeess s’ha d’accedir per la part superior. Hi ha d’haver ampliacions dels corredors per 
permetre la ubicació d’espectadors amb cadira de rodes intercalades entre els seients generals 
utilitzables pels acompanyants, amb una reserva mínima. 
 
- Els ccoorrrreeddoorrss han de tenir una amplada mínima, que permetin un gir complet de la cadira. Les 
portes per accedir als diferents espais han de tenir una amplada lliure. 
 

                                                 
254 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.2.3.3. Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de 
l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, d’aquest document. 
255 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.2.3.4. Decret 135/1995, de 24 de març, desenvolupa la Llei 
20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques i aprova el 
Codi  d’accessibilitat, d’aquest document. 
256 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.2.3.6. Circular 2/90 DGSI resolució aprovant la instrucció per 
la qual es defineix el concepte d’ascensors instal·lats en edificis i llocs de pública concurrència, d’aquest document. 
257 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.2.3.5. Ordre de 31 de maig del 1999, per la qual es regula 
l’aplicació del Reial decret 1314/1997, d’1 d’agost, de disposicions d’aplicació de la directiva del Parlament 
Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors, d’aquest document. 
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- Tots els vveessttiiddoorrss  ccooll ··lleeccttiiuuss i els serveis que continguin dutxes i vàters, han d’estar adaptats en 
les seves dimensions bàsiques. Com a mínim dos d’aquests disposaran de l’equipament mínim 
necessari, cadira abatible a la dutxa, vàter elevat, barreres i penjadors. 
 
- Hi ha d’haver un llooccaall, que pot ser la infermeria, que ha de disposar de servei higiènic complet 
amb una dutxa, de manera que pugui donar servei a aquells discapacitats que necessitin un 
acompanyant, així com a monitors i àrbitres amb cadira de rodes. 
 
--  LL’’ eessppaaii   eessppoorrttiiuu ha d’estar al mateix nivell dels vestidors De no ser així, l’accés ha de ser amb 
rampa. En els vasos de piscines, l’accés a l’aigua es realitzarà mitjançant un elevador.  
 
- Els eelleemmeennttss  ddee  sseennyyaall ii ttzzaacciióó amb banderoles i altres tipus d’elements, com extintors i 
papereres, s’han de situar de forma que no constitueixin un perill i siguin fàcils de detectar.  
 
Hi ha limitacions de tipus sensorial, sordesa i ceguesa, que cal tenir en compte en el disseny o 
situació d’alguns elements. Per facilitar l’ús dels equipaments als cecs es poden utilitzar 
paviments texturitzants, les portes amb franges de color contrastat faciliten el reconeixement a 
persones amb visió limitada. La sordesa requereix complementar el sistema d’avisos i d’alarma 
sonora amb impactes visuals. El sistema de senyalització ha de ser complet i clar, alhora que 
sempre hi ha d’haver un a informació escrita dirigida a l’usuari. 
  
MMeeddii   aammbbiieenntt  

La Comunitat Autònoma de Catalunya realitza el desplegament normatiu en la matèria de medi 
ambient regulant:  a) criteris mediambientals i ecoeficiència en els edificis258, b) la contaminació 
acústica259 i c) la contaminació llumínica260 i 261. 
  
LL’’ eenneerrggiiaa  aa  lleess  iinnssttaall ··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess226622  

En la concepció de noves instal·lacions esportives i en el condicionament de les existents, a més 
dels criteris funcionals i econòmics que han de ser presents en tota inversió, també s'ha de 
considerar l'estreta relació entre esport i natura. Cosa que s'ha de traduir en la voluntat de 
construir les instal·lacions de manera que minimitzin l’impacte ambiental i optimitzin el consum 
energètic. Aquests suggeriments es troben detallats i exemplificats al llibre L'energia a les 
instal·lacions esportives. Tecnologies avançades en estalvi i eficiència energètica263, fruït de la 
col·laboració de la Secretaria General de l'Esport i l’Institut Català d'Energia. 
 
Quan es parla d'energia s'acostuma a fer en termes de consums, en com reduir la seva despesa. 
Però la qüestió s'ha de plantejar amb més amplitud: la necessitat de racionalitzar els recursos 
utilitzats en qualsevol activitat, per avançar cap a models de desenvolupament sostenible.  
 

                                                 
258  Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.2.3.7. Decret 111/2009, de 14 de juliol, de modificació del 
Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis, 
d’aquest document. 
259 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.2.3.8. Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació 
acústica, d’aquest document. 
260 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.2.3.9. Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 
l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, d’aquest document. 
261 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.2.3.10. Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament de desenvolupament de la Llei 2/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la 
protecció del medi nocturn, d’aquest document. 
262 Full tècnic núm. 17. L’energia a les instal· lacions esportives, març del 2000. 
263 Per ampliar la informació veure enllaç: http://www20.gencat.cat/docs/icaen/06_Relacions%20Institucionals%20I 
%20Comunicacio/04_Publicacions/Energia%20DEMO/Documents/Energia%20Demo%201_99%20PDFs/energia 
DEMO%201-99%20Pdfs/demo_26-cat.pdf. 
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--  LL’’ eemmppllaaççaammeenntt..  Els edificis han d'aprofitar els recursos que ofereix l'entorn; per exemple, la 
situació d'una instal·lació esportiva propera a la població i als equipaments docents, redueix el 
cost del transport dels usuaris. Per a projectar una instal·lació esportiva és imprescindible 
analitzar l'orientació i la topografia. D'aquesta manera es poden integrar les construccions al 
paisatge i dotar els interiors d'il· luminació i ventilació naturals. L’aprofitament es basa en la  
correcta mida i disposició de les obertures i dels mitjans de protecció per evitar enlluernaments. 
 
Amb la llum del sol també es pot obtenir escalfor, ja sigui per la radiació directa o per l'efecte 
hivernacle que es produeix a través dels vidres. No cal oblidar però que aquest guany és nociu 
els mesos de calor, per a la qual cosa s'ha de disposar de voladissos de manera que a l'estiu els 
vidres quedin protegits per l'ombra. 
 
--  EEnneerrggiieess  rreennoovvaabblleess..  Encara es pot treure més profit de l'energia solar amb la instal·lació de 
panells captadors per a l’escalfament d’aigua a baixa temperatura. La calefacció per terra radiant 
en els vestidors, les platges de piscina i les grades permeten incrementar el consum d'aigua 
calenta i per tant el rendiment de l'energia solar. Escalfar els terres eixuga els paviments, els fa 
agradables al peu nu, redueix el risc de relliscar i millora la higiene.  
 
--  LL’’ aaïïll llaammeenntt  ttèèrrmmiicc..  Per a un òptim aprofitament energètic els edificis han d'estar ben aïllats 
tèrmicament. Dins d'una mateixa instal·lació hi ha espais amb diferents temperatures d'ambient 
que cal separar. L'exterior i el vestíbul s'han de connectar amb un cancell d'accés, per reduir les 
fuites que es produeixen cada vegada que entra o surt algú. Als espais esportius de les sales i 
pavellons on es fa activitat física de certa intensitat són suficients 14°C. Els vestidors han de 
trobar-se a un mínim de 20°C. Les portes de pas entre les diferents zones han de romandre 
tancades, per a la qual cosa s'han de muntar mecanismes automàtics, de manera que s'evitin 
fuites d'aire calent.  
 
Un punt bàsic per encertar el disseny i explotació de totes les instal·lacions és establir els 
paràmetres de confort adequats. En el cas de les piscines cobertes, la temperatura de l'aigua dels 
vasos varia segons el tipus d'activitat que es desenvolupi. Així en el vas principal no ha de 
superar els 27ºC i en el vas complementari els 29ºC. L’increment d'un grau de temperatura d'una 
massa líquida tan gran suposa un increment enorme dels consums energètics. Aquesta relació 
directa entre l'ús, la temperatura de l'aigua i el consum porta a separar en diferents vasos les 
activitats esportives, educatives i les d'oci. 
 
Les principals causes de refredament de l'aigua dels vasos de les piscines són l'evaporació i la 
necessitat de renovació amb l'aportació d'aigua neta. Per reduir l'evaporació, la temperatura de 
l'aire dels recintes dels vasos de les piscines ha de ser 2°C superior a la de l'aigua. Quan no hi ha 
activitat es pot aturar l'evaporació cobrint la làmina d'aigua amb una manta tèrmica. Per a què 
aquest dispositiu funcioni, el teixit amb que es construeix ha de ser aïllant, impermeable, 
resistent a les traccions i estable dimensionalment. El seu accionament ha de ser senzill, amb 
mecanismes inoxidables, preferentment motoritzat. Amb la manta estesa es pot aturar la 
maquinària de l'aire, ja que no s'incrementa la humitat, obtenint un major estalvi d'energia i 
allargant la durada dels aparells de condicionament. 
 
--  SSiisstteemmeess  eeffiicciieennttss..  Tot i tenir en compte des del disseny arquitectònic del projecte tots els 
recursos d'estalvi i aprofitament natural d'energia, farà falta l'aportació d’energia amb sistemes 
convencionals. En aquesta fase  s'ha d'afavorir la reducció del consum davant del cost de la 
instal·lació. Algunes de les tecnologies d'alta eficiència energètica que són d'utilitat a les 
instal·lacions esportives són: la bomba de calor per a regular la humitat de l'aire i escalfar-lo, les 
calderes d'alta eficiència que mantenen un alt rendiment independentment del seu règim de 
funcionament, la cogeneració d'electricitat i aigua calenta, els recuperadors d'entalpia de l'aire 
calent d'extracció per aportar-la a l'aire fresc de renovació, els bescanviadors per a l'escalfament 
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de l'aigua de la xarxa amb l'aigua calenta de desguàs de les dutxes i els sistemes automatitzats de 
regulació i control. 
 

La temporització de les aixetes limita la durada de les dutxes i evita que quedin obertes, reduint 
així el consum. La col· locació de reguladors en els ruixadors redueix el cabal sense alterar 
l'eficàcia de la dutxa. La preceptiva disposició de mescladors termostàtics que fixen la 
temperatura de sortida de l'aigua calenta a 38°C evita les escaldades d'aigua bullint a l'hora que 
redueix el consum d'energia. 
 
Per a donar servei a tothom i fer rendibles les instal·lacions és indispensable l'enllumenat 
artificial.  Per a que sigui eficaç en els espais esportius s'han d'utilitzar làmpades de vapor de 
mercuri amb halogenurs i fluorescència amb equips electrònics en els espais complementaris. 
L'òptica dels projectors ha de dirigir el flux lluminós allà on cal, reduint la il· luminació no 
funcional dels voltants. L'estudi lumínic previ permet optimitzar la instal·lació i reduir el consum 
al mínim necessari. Tot i tenir una major potència lumínica, les làmpades de vapor de sodi no 
són adequades per a la il· luminació dels espais esportius ja que tenen una pobre reproducció 
cromàtica que dificulta la percepció espacial. 
 
--  AAuuddii ttoorr iieess  eenneerrggèèttiiqquueess..  Les instal·lacions esportives s'haurien de sotmetre a auditories 
energètiques per avaluar el seu grau d'eficàcia i els estalvis que es poden obtenir amb la millora 
de l'aïllament dels tancaments, la disposició de sistemes passius de protecció i captació d'energia, 
l'adopció d'energies alternatives i la substitució d'equips vells per altres de més eficàcia. 
 
La manca de manteniment repercuteix en l'increment dels consums. Reposar els vidres trencats, 
mantenir netes les làmpades, la posta a punt de les calderes, que les aixetes no perdin, la precisió 
de la regulació dels automatismes, el correcte funcionament de les molles pel tancament de les 
portes, el greixat dels mecanismes i moltes altres senzilles operacions són indispensables pel 
funcionament de les instal·lacions. El projecte de disseny de la instal·lació ha d'elaborar l'estudi 
dels treballs de manteniment, definir els elements auxiliars necessaris per abastar totes les parts 
de l'edifici amb seguretat i comoditat. També inclourà la documentació de les instal·lacions que 
permeti als responsables de manteniment un perfecte coneixement d’aquest àmbit264.  
  

1100..11..11..33..  EEqquuiippaammeennttss    

La norma d’aquest àmbit pot afectar a les instal·lacions esportives d’ús públic de Catalunya 
obligatòriament per se, els drets d’admissió als establiments públics, i condicionadament en 
funció de l’ús que se’n faci de la instal·lació, teràpies naturals, instal·lacions destinades a joves... 
 
En relació amb la norma condicionada cal advertir que, cada dia més, les instal·lacions 
esportives realitzen activitats complementaries que es relacionen amb l’esport d’oci, rendiment i 
salut. Cada cop és més comú oferir un servei global on les fronteres entre els diferents tipus 
d’esport, oci, rendiment i salut, es difonen per interactuar en el mateix espai i juntament amb 
altres activitats complementaries, rehabilitació, nutrició, spa...  
 
Així és, cada cop més, habitual trobar instal·lacions que complementen els serveis esportius  
amb altres com la fisioteràpia, les teràpies naturals, el restaurant, el bar, la venta de productes...       
 

1100..11..11..33..11  ÀÀmmbbii tt  ssuupprraaeessttaattaall   

La UE no disposa de desplegament normatiu general sobre equipaments, sent un àmbit 
competencial de cada Estat membre. 
                                                 
264 Tothom ha de contribuir a l'estalvi energètic. Els hàbits dels usuaris també tenen una influència directa en la 
factura energètica, per això es recomana gestionar la instal· lació educant els hàbits dels usuaris en pro del consum 
racional de les energies (llum i aigua). 
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1100..11..11..33..22  ÀÀmmbbii tt  eessttaattaall   

L’Estat espanyol realitza el desplegament normatiu en la matèria d’equipaments regulant: a) 
l’autoprotecció de centres, establiments i dependències dedicades a activitats que puguin donar 
origen a situacions d’emergència265 i c) l’emmagatzemament de productes químics i instruccions 
tècniques complementàries266.  
 

1100..11..11..33..33  ÀÀmmbbii tt  aauuttoonnòòmmiicc  

L’Estatut d’autonomia, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, del 19 de juliol, de reforma de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat competències, algunes exclusives, 
sobre comerç (article 121.1), cultura (article 127), emergències i protecció civil (article 132), 
esport i lleure (article 134.3), indústria (article 139), joc i espectacles (article 141), joventut 
(article 142), seguretat privada (article 163), seguretat pública (article 164), protecció de menors 
(article 166) i turisme (article 171), entre altres matèries. 
 
El concepte d’equipament, no inclou una categoria normativa concreta sinó que està formada i 
afectada per la integració multidisciplinar d’altres àrees competents de la Comunitat Autònoma 
de Catalunya:  
 
aa))  ll ’’ úúss  ddee  lleess  iinnssttaall ··llaacciioonnss. Els espectacles públics i activitats recreatives267: condicions 
d’admissió268 i horaris màxims269. L’ús social dels edificis dels centre docents públics270. Les 
condicions per a l’exercici de determinades teràpies naturals271. 
 
bb))  eellss  uussuuaarr iiss. La regulació del dret d’admissió272,  
 
cc))  aall ttrreess  ddee  ccaarrààcctteerr  ggeenneerraall. Les condicions i quanties mínimes de les assegurances273 de 
responsabilitat civil exigibles per als espectacles i les activitats recreatives i els establiments 
públics. El procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa 

                                                 
265 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.3.2.3. Reial decret 1468/2008, de 5 de setembre, pel que es 
modifica el Reial decret 393/2007, de 23 de març, pel que s’aprova la norma bàsica d’autoprotecció dels centres, 
establiments i dependències dedicades a activitats que puguin donar origen a situacions d’emergència, d’aquest 
document. 
266 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.3.2.2. Reial decret 379/2001, de 6 d’abril, pel que s’aprova el 
reglament d’emmagatzemament de productes químics i les instruccions tècniques complementàries MIE APQ-1, 
MIE APQ-2, MIE-APQ3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6, MIE APQ-7266, d’aquest document. 
267 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.3.3.8. Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa 
dels espectacles públics i les activitats recreatives, d’aquest document. 
268 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.3.3.4. Decret 251/2006, de 6 de juny, de regulació de les 
condicions i quanties mínimes de les assegurances de responsabilitat civil exigibles per als espectacles, les 
activitats recreatives i els establiments públics sotmesos a la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de 
l’espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics, d’aquest document. 
269 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.3.3.6. Ordre IRP/181/2007, de 30 de maig, per la qual es 
determinen els horaris màxims de determinats establiments públics destinats a espectacles públics i/o activitats 
recreatives, sotmesos a la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els 
establiments públics, d’aquest document. 
270 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.3.3.2. Decret 218/2001, de 24 de juliol, pel qual es regula l’ús 
social dels edificis dels centres docents públic, d’aquest document. 
271 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.3.3.5. Decret 31/2007, de 30 de gener, pel qual es regulen les 
condicions per a l’exercici de determinades teràpies naturals, d’aquest document. 
272 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.3.3.1. Decret 200/1999, de 27 de juliol, pel qual es regula el 
dret d'admissió als establiments públics on es realitzen espectacles i activitats recreatives, d’aquest document. 
273 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.3.2.1. Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de contracte 
d’assegurança, d’aquest document. 
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tensió274. El tractament de dades de caràcter personal mitjançant càmeres amb fins de 
videovigilància275.  
 

1100..11..11..44..  SSaannii ttaatt  ii   ssoocciieettaatt  

L’àmbit de la sanitat i la societat fa referència a aspectes: a) que han d’acomplir les instal·lacions 
esportives i b) relacionats amb les persones o substàncies. Els primers, regulen no solament les 
característiques físiques de les instal·lacions, en tant que són edificis, sinó que també ho fan amb 
les característiques d’utilització que han d’acomplir. Els segons, les instal·lacions resten 
condicionades a l’ús i activitats que es poden fer a l’interior i a que aquest ús sigui fet per 
persones. 
 
També contemplen normes referides a: a) la condició de les persones (menors d’edat), b) la 
societat (violència, racisme i xenofòbia) i c) l’ús de substàncies que poden generar dependència 
(venta, compra, publicitat i consum). 
 

1100..11..11..44..11    ÀÀmmbbii tt  ssuupprraaeessttaattaall   

Espanya ha subscrit dos convenis amb organismes internacionals: 1) amb el Consell d’Europa 
contra la violència en l’esport, el qual es compromet a combatre-la i 2) amb l’Assemblea General 
de les Nacions Unides sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació racial. 
 
En el context europeu la comunicació és l’estratègia general de la UE en l’àmbit de la salut. És a 
dir, la UE pretén assolir un plantejament coherent i eficaç per les qüestions relacionades amb la 
salut, en la totalitat dels àmbits que abasten les seves polítiques, mitjançant la comunicació. 
 
Aquest marc té per objecte permetre a la UE complir amb les seves obligacions d’una manera 
més eficaç, mitjançant una definició clara dels objectius i els instruments polítics: a) estratègia 
sanitària europea, b) factors determinants de la salut: elements externs, c) factors determinants de 
la salut: estils de vida i c) amenaces per la salut. 
 
La UE, en l’àmbit de la societat, estableix una Directiva relativa a l’aplicació del principi 
d’igualtat de tracte entre les persones, independentment del seu origen racial o ètnic. 
 

1100..11..11..44..22  ÀÀmmbbii tt  eessttaattaall   

El desplegament normatiu en matèria de sanitat que es realitza des de l’Administració estatal 
aplicable al territori autonòmic de Catalunya, queda relegat a les disposicions autonòmiques. És 
a dir Catalunya té atribucions pròpies i exclusives en matèria de sanitat pel seu territori.  
 
La regulació estatal en matèria de societat es fa mitjançant: a) la igualtat efectiva de dones i 
homes276 i b) contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport277. Especial 
menció rep la prevenció de la violència en l’esport, tenint en compte que és un tema de gran 
impacte social que en els últims anys ha adquirit molta rellevància en la consciència social i del 
legislador. 
 

                                                 
274 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.3.3.3. Decret 363/2004, de 24 d'agost, pel qual es regula el 
procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, d’aquest document. 
275 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.3.3.7. Instrucció 1/2009, de 10 de febrer, sobre el tractament de 
dades de caràcter personal mitjançant càmeres amb fins de videovigilància, d’aquest document. 
276 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.4.2.1. Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat 
efectiva de dones i homes, d’aquest document. 
277 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.4.2.2. Llei 19/2007, de 11 juliol,  contra la violència, el 
racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport, d’aquest document. 



LL’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  CCaattaalluunnyyaa  
  

 
223 

 

 

LLaa  pprreevveenncciióó  ddee  llaa  vviioollèènncciiaa  eenn  ll ’’ eessppoorrtt  

El punt de partida és la CE que conté disposicions que incideixen sobre la matèria. Per una 
banda, cal esmentar les precisions contingudes en els articles 24 i 25 de la CE que consagren els 
principis aplicables al dret administratiu sancionador segons reitera la jurisprudència del TC. Per 
una altra banda, s’ha de tenir en compte l’ordre constitucional de distribució de competències en 
aquest àmbit, establert pels articles 148 i 149 de la CE. En aquets sentit, la intervenció de 
l’Administració estatal queda avalada per l’article 149.1.29, que atribueix a l’Estat competència 
en matèria de seguretat pública, tal i referenda el TC278. 
 
Respecte al desenvolupament legislatiu en aquesta matèria, s’ha de diferenciar entre la legislació 
aprovada per les comunitats autònomes i l’Estat central, i dintre aquesta última, entre la 
normativa comú i la normativa sectorial. 
 

1100..11..11..44..33  ÀÀmmbbii tt  aauuttoonnòòmmiicc  

L’Estatut d’autonomia, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, del 19 de juliol, de reforma de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, atribueix a la Generalitat competències, algunes exclusives, 
sobre sanitat i salut pública (article 162), entre altres matèries. La Generalitat, té atribucions 
pròpies en matèria de sanitat interior, de conformitat amb el que preveuen els articles 2, 29 i 41 
de la Llei 14/1986, de 25 de juliol, general de sanitat, i l’article 10.k) de la Llei 15/1990, de 9 de 
juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya279. 
 
Les normes es dicten d’acord amb l’article 43 de la CE, reconeix el dret de tots els ciutadans a la 
protecció de la salut i la competència dels poders públics per organitzar i tutelar la salut pública, 
i l’article 24 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, regula la intervenció pública en 
les activitats públiques o privades que, directament o indirectament, puguin tenir conseqüències 
negatives per la salut, i en exercici de les competències atribuïdes a la Generalitat de Catalunya 
en matèria de sanitat per l’article 162 de l’Estatut d’autonomia. 
 
 

LLaa  ssaannii ttaatt  

La Comunitat Autònoma de Catalunya regula la sanitat mitjançant: a) l’ordenació sanitària de 
Catalunya, b) la protecció de la salut280, c) la prevenció i assistència en matèria de substàncies 
que poden generar dependència en general281 (i les posteriors modificacions282 i 283) i en 
concret284, d) les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la 

                                                 
278  Sentència de l’1 de juny de 2000 (núm. 148/2000). El Tribunal declara que aquesta norma té per objecte regular 
la matèria de seguretat pública, descartant que s’estiguin regulant matèries com l’esport i espectacles esportius, 
delineant una diferència entre seguretat pública i policia d’espectacles. 
279 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.4.3.2. Llei 15/1990, del 9 de juliol, d'ordenació sanitària de 
Catalunya, d’aquest document. 
280 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.4.3.8. Llei 7/2003, de 25 d'abril, de protecció de la salut, 
d’aquest document. 
281 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.4.3.1. Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència 
en matèria de substàncies que poden generar dependència, d’aquest document. 
282 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.4.3.3. Llei 10/1991, de 10 de maig, de modificació de la Llei 
20/1985, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència, d’aquest document. 
283 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.4.3.4. Llei 8/1998, de 10 de juliol, de segona modificació de la 
Llei 20/1985, de prevenció i assistència en matèria de substàncies  que poden generar dependència, d’aquest 
document. 
284 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.4.3.6. Llei 1/2002, d’11 de març, de tercera modificació de la 
Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència, 
amb l’objectiu ulterior de protegir la salut d’aquesta població i prevenir els problemes associats a la ingesta i la 
dependència de l’alcohol, d’aquest document. 
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legionel·losi285, e) els requisits tecnicosanitaris que han de complir els serveis de balneoteràpia i 
d’hidroteràpia286 i f) la utilització de desfibril· ladors externs automàtics per al personal no 
mèdic287. 
 
LL''oorrddeennaacciióó  ssaannii ttààrr iiaa  
Ordena el sistema sanitari públic, d'acord amb els principis d'universalització, integració de 
serveis, simplificació, racionalització, eficàcia i eficiència de l'organització sanitària, concepció 
integral de la salut, descentralització i desconcentració de la gestió, sectorització de l'atenció 
sanitària i participació comunitària. En aquesta ordenació s'inclouen tant les activitats 
assistencials com les activitats destinades a garantir la salut pública, que esdevenen també una 
prestació del sistema sanitari i, per tant, es configuren com un dret de la ciutadania, amb la qual 
cosa es dota també de contingut l'article 43 de la CE. 
 
A fi de garantir els serveis i les prestacions en conjunt, es va crear el Servei Català de la Salut, 
que va quedar configurat per tots els centres, els serveis i els establiments sanitaris públics i de 
cobertura pública de Catalunya, entre els quals s'inclouen els de salut pública. Així doncs, les 
activitats de salut pública són una part dels serveis sanitaris i, per tant, els òrgans que les 
executen han de tenir la consideració de proveïdors del sistema. Aquestes activitats, però, són 
heterogènies. 
 
D'una banda, les accions de foment de la salut i prevenció de la malaltia, igual que les 
assistencials, tenen com a destinatàries les persones: fomenten la salut individual i col·lectiva, 
impulsen l'adopció d'estils saludables de vida mitjançant diverses intervencions d'informació i 
educació sanitària i redueixen la incidència de malalties específiques gràcies a vacunacions, 
immunitzacions passives i cribratges. Aquestes activitats són incorporades als serveis 
assistencials, ja que, en els sistemes d'assistència sanitària integrada, com és el sistema català, els 
equips d'atenció primària assumeixen tant les funcions de medicina preventiva com les 
d'assistència mèdica. 
 
D'altra banda, les accions de protecció de la salut s'adrecen a la prevenció dels efectes negatius 
que diversos elements del medi poden tenir sobre la salut i el benestar de les persones. 
Tradicionalment, aquestes accions s'han dividit en dues grans àrees: la salut ambiental i la salut 
alimentària. Pel que fa a la salut ambiental, les actuacions van destinades a la vigilància i el 
control dels agents físics, químics i biològics presents en els diferents elements del medi i en els 
indrets de convivència humana. Altrament, pel que fa a la salut alimentària, les intervencions es 

                                                 
285 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.4.3.9. Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen 
les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi, d’aquest document. 
Caldrà atendre també el que estableix la Guia per a la neteja i desinfecció de les instal· lacions esportives: 
planificació i control, establerta per la Diputació de Barcelona, xarxa de municipis, àrea de salut pública i consum.  
La Guia davant la manca de normatives i referències que indiquen com mantenir els nivells de salubritat, elabora un 
manual que proposa un pla de neteja i desinfecció d’instal· lacions esportives que pot ser útil com a document de 
referència per mantenir les condicions higièniques correctes en aquests espais. 
El manual, s’adreça a tots els tècnics municipals i agents implicats en la gestió que tenen al seu càrrec la tasca de 
garantir i controlar les condicions higièniques d’aquests espais de lleure i té l’objectiu d’orientar-los en els diferents 
aspectes relacionats en aquesta activitat. S’estructura en tres apartats: 
a) El primer, defineix la infraestructura i els elements que configuren les instal· lacions, així com els mecanismes i 
els elements necessaris per a la neteja i desinfecció. Alhora que presenta una proposta de com estructurar un pla de 
neteja per a les instal· lacions esportives. 
b) El segon apartat, facilita els elements necessaris per al control de la salubritat de les instal· lacions esportives i 
ofereix un protocol de vigilància i control, que permetr avaluar l’efectivitat del pla de neteja. 
c) El tercer apartat, ofereix la informació necessària per a la redacció d’un plec de condicions tècniques per a la 
contractació d’una empresa per a la neteja i la desinfecció. 
286 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.4.3.5. Decret 271/2001, de 9 d’octubre, pel qual s’estableixen 
els requisits tecnicosanitaris que han de complir els serveis de balneoteràpia i d’hidroteràpia, d’aquest document.  
287 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.4.3.7. Decret 355/2002, de 24 de desembre, pel qual es regula 
la utilització de desfibril·ladors externs automàtics per al personal no mèdic, d’aquest document.  
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destinen al control i la vigilància dels agents esmentats que són presents en els aliments o que 
aquests poden vehicular. 
 
L’article 68 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, atribueix als 
ajuntaments el control sanitari de les àrees d’activitat fisicoesportiva i d’esbarjo, i la promoció de 
la protecció de la salubritat pública. D’altra banda, l’article 63 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, 
municipal i de règim local de Catalunya, posa de manifest que els municipis tenen competències 
en la seguretat en llocs públics, en la protecció de la salubritat pública i en les activitats i les 
instal·lacions culturals i esportives, l’ocupació del lleure i el turisme. En base a aquest context 
legal s’atribueix als ajuntaments la competència d’autorització i control sanitari de les piscines 
d’ús públic instal·lades en el respectiu terme municipal. 
  
LLaa  ssoocciieettaatt  

La Comunitat Autònoma de Catalunya regula l’àmbit social segons: a) l’assistència social i b) 
l’accés a l’entorn de les persones amb disminució visual acompanyades de gossos pigall288. 
  
LL’’ aassssiissttèènncciiaa  ssoocciiaall   
La CE, article 49, reconeix als disminuïts físics, psíquics i sensorials el dret a la  
realització personal completa i a la integració total. Aquest mateix principi d'igualtat el recull 
l'article 8.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, quan estableix que correspon a la Generalitat 
"promoure les condicions per tal que la llibertat i la igualtat de l'individu i dels grups en què 
aquest s'integra siguin reals i efectives, remoure els obstacles que impedeixin o dificultin llur 
plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i 
social".  
 
L'article 166 de l'Estatut d'autonomia atorga a la Generalitat competència exclusiva en matèria 
d'assistència social. 
 

1100..11..11..55..  TTrreebbaall ll   ii   ccoonnssuumm  

1100..11..11..55..11  ÀÀmmbbii tt  ssuupprraaeessttaattaall   

TTrreebbaall ll   ii   ppooll ííttiiccaa  ssoocciiaall   

En el context europeu la política social i de treball es va deixar pràcticament de banda en el 
Tractat de Roma. Fonamentalment,  el Tractat des de la perspectiva del mercat comú, es centra 
en la lliure circulació dels treballadors i la llibertat d’establiment. Posteriorment, en el Tractat 
d’Amsterdam, la política social va adquirir major importància en el marc de la lluita contra tota 
classe de discriminació i per la promoció del treball. 
 
La UE adquireix una funció impulsora important en quant a la convergència de les polítiques 
comunitàries i nacionals mitjançant el mètode obert de coordinació: a) antidiscriminació i 
relacions amb la societat civil, b) polítiques comunitàries de treball, c) accions socials per grups 
específics: discapacitats i envelliment, d) drets i organització del treball, e) igualtat entre dones i 
homes, f) creixement i llocs de treball, g) salut, higiene i seguretat en el treball, h) treball i 
política social: dimensió internacional i ampliació, i) accions per la creació de llocs de treball, j) 
situació social i situació de llocs de treball en Europa, k) prioritats i objectius: l’agenda social, l) 
diàleg social i participació dels treballadors, m) inclusió social i lluita contra la pobresa i n) 
protecció social. 
 

                                                 
288 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.4.3.10. Llei 10/1993, de 8 d’octubre,  que regula l'accés a 
l'entorn de les persones amb disminució visual acompanyades de gossos pigall,  d’aquest document. 
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Una conseqüència va ser la creació d'un patrimoni jurídic europeu sobre protecció de la salut dels 
treballadors als seus llocs de treball.  
  
CCoonnssuumm  

La UE compta amb quasi cinc cents milions de consumidors potencials. Els Estats membres han 
anat adoptant, progressivament, mesures dirigides a defensar els interessos específics d’aquests 
consumidors, el paper econòmic i polític dels quals és primordial en la societat. 
 
A partir dels anys setanta, la UE va començar a harmonitzar les mesures nacionals, amb l’objecte 
de garantir als europeus una elevada i comuna protecció en el mercat únic. La política europea 
dels consumidors persegueix els mateixos objectius de protecció dels interessos, la salut i la 
seguretat dels consumidors, anunciats als articles 153 i 95 del Tractat constitutiu de la Comunitat 
Europea, mitjançant la promoció de l’obertura, l’equitat i la transparència del mercat interior. 
 
Sis són els principals àmbits on la UE desenvolupa la seva tasca en la matèria de consum: a) la 
informació als consumidors, b) la seguretat als consumidors, c) els consumidors: ampliació, d) 
els consumidors: marc general i prioritats, e) l’etiquetatge i l’embalatge dels productes i f) la 
protecció dels interessos econòmics i jurídics dels consumidors. 
 
LLaa  ssaalluutt  ddeellss  ccoonnssuummiiddoorrss  

Per preservar la salut dels consumidors, és indispensable disposar de normes de seguretat 
estrictes i comuns aplicables als productes i serveis que circulen pel mercat interior.  
 
La UE estableix normes generals de seguretat, aplicables als serveis, als productes alimentaris i 
als productes no alimentaris, que afecten als productors i als proveïdors de dits productes i 
serveis. Aquestes normes es combinen, per una banda, amb instruments de control i alerta 
destinats a analitzar i proveir els riscs i a corregir les situacions de perill. I, per una altra banda, 
estableixen disposicions específiques relatives a determinats productes la composició, la 
fabricació i/o ús dels quals puguin suposar un risc pels consumidors.   
 
Disposa d’un reglament normatiu sobre: a) la salut dels consumidors, b) la seguretat dels 
productes, c) la seguretat dels serveis i d) la qualitat dels bens i serveis. 
 
PPrrootteecccciióó  ddeellss  iinntteerreessssooss  eeccoonnòòmmiiccss  ii   jjuurr ííddiiccss  ddeellss  ccoonnssuummiiddoorrss  

La UE estableix una sèrie de normes destinades a protegir els interessos econòmics i jurídics dels 
consumidors en les seves relacions amb els professionals i en cas de litigi.  
 
En concret, prohibeix les pràctiques comercials considerades deslleials, simplifica la resolució 
amistosa de conflictes i la resolució de petits litigis i harmonitza el procediment de les accions de 
cessió de les infraccions en interès dels consumidors. Així mateix, crea una xarxa europea 
d’informació i una xarxa d’autoritats nacionals amb l’objecte de garantir l’aplicació efectiva de 
la legislació relativa als consumidors. També tracta de reforçar la seguretat jurídica harmonitzant 
les normes aplicables a determinades transaccions com el comerç electrònic o determinats tipus 
de contractes, així com les regles aplicables a sectors específics, com el transport o els serveis 
financers.  
 
Disposa d’un reglament normatiu sobre: a) la representació dels consumidors, b) el dret a 
indemnització i la resolució de litigis, c) el comerç electrònic, d) els contractes, e) els transports i 
f) els serveis financers. 
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1100..11..11..55..22  ÀÀmmbbii tt  eessttaattaall   

L’Estat espanyol legisla l’àmbit del treball mitjançant: a) estableix les condicions generals de 
treball289 i b) regula la prevenció d’accidents laborals290 (juntament amb les reformes 
posteriors291 i en matèria de coordinació d’activitats empresarials292). 
 
En l’àmbit del consum, l’Estat espanyol, regula la fiscalitat d’aquest mitjançant: a) l’impost 
sobre el valor afegit293, b) el règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius 
fiscals al mecenatge294, c) les mesures fiscals, administratives i de l’ordre social295 i d) la Llei 
d’impostos sobre societats296. 
 

1100..11..11..55..33  ÀÀmmbbii tt  aauuttoonnòòmmiicc  

L’Estatut d’autonomia, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, del 19 de juliol, de reforma de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, atribueix a la Generalitat competències exclusives, sobre 
comerç (article 121.1), consum (article 123), emergències i protecció civil (article 132) i 
indústria (article 139), entre altres matèries.  
 
La Comunitat Autònoma de Catalunya regula la matèria de treball mitjançant: a) els convenis 
col·lectius de treball de les empreses i entitats privades que gestionen equipaments i serveis 
públics afectes a l’activitat esportiva i de lleure297, b) el Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
persones jurídiques298, c) la prevenció de riscos laborals, accidents de treball i malalties 
professionals i d) la seguretat industrial: 1) l’aplicació a Catalunya del Reial decret 1254/1999, 
de 16 de juliol, de mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els quals 
intervinguin substàncies perilloses299 i 2) la seguretat industrial300. 
 
La Comunitat Autònoma de Catalunya regula la matèria de consum mitjançant: a) l’estatut del 
consumidor301  i b) sobre la disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i dels usuaris302. 

                                                 
289 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.5.2.2. Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors, d’aquest document. 
290 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.5.2.3. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos 
laborals, d’aquest document. 
291 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.5.2.6. Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc 
normatiu de la prevenció de riscos laborals, d’aquest document. 
292 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.5.2.8. Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es 
desplega l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de 
coordinació d'activitats empresarials, d’aquest document. 
293 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.5.2.1. Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el 
valor afegit, d’aquest document. 
294 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.5.2.4. Llei 49/2002, de 23 de desembre, de mesures fiscals de 
les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, d’aquest document. 
295 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.5.2.5. Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, 
administratives i de l’ordre social, d’aquest document. 
296 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.5.2.7. Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei d’impostos sobre societats, d’aquest document. 
297 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.5.3.2. TRE/3546/2008, de 28 d’octubre, per la qual es disposa 
la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de les empreses i entitats privades que gestionen 
equipaments i serveis públics afectes a l’activitat esportiva i de lleure per als anys 2008-2011 (codi de conveni 
7901905), d’aquest document. 
298 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.5.3.1. Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, d’aquest document. 
299 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.5.3.3. Decret 174/2001, de 26 de juny, pel qual es regula 
l’aplicació a Catalunya del Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, de mesures de control dels riscos inherents als 
accidents greus en els quals intervinguin substàncies perilloses, d’aquest document. 
300 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.5.3.4. Llei 12/2008, del 31 de juliol, de seguretat industrial, 
d’aquest document. 
301 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.5.3.6. Llei de 3/1993, de 5 de març, de l’estatut del consumidor, 
d’aquest document. 
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1100..11..11..66..  DDaaddeess,,  iinnffoorrmmaacciióó  ii   ppuubbll iiccii ttaatt    

Les dades, la informació i la publicitat són àmbits que, de cada dia més, generen majors 
conflictes en les instal·lacions esportives. La informació és el poder de la societat del segle XXI i 
és font de molts conflictes a conseqüència de la violació dels drets individuals i col·lectius dels 
consumidors303. La publicitat, al mateix temps, és una de les eines més importants que la 
indústria mercantil té per comunicar-se amb els potencials usuaris, podent-ne fer un ús més o 
menys manipulador, més o menys responsable. Aquesta situació es torna insostenible i davant la 
indefensió de la població provoca que el legislador entri a regular l’ús en pro de la defensa dels 
drets dels usuaris. 
 
L’evolució tecnològica de la última dècada ha produït la informatització de la informació, la 
promptitud i el fàcil accés a la mateixa, la manca de control en l’accés i ús ha possibilitat la 
xarxa global  –internet-. Un àmbit que en els últims anys ha adquirit molta rellevància 
configurant un context d’actual rellevància normativa. 
 

1100..11..11..66..11  ÀÀmmbbii tt  ssuupprraaeessttaattaall   

L’Estat espanyol ha subscrit varis convenis internacionals: a) el reconeixement de la propietat 
intel·lectual i els drets d’autor, b) la protecció dels productors de fonogrames contra la 
reproducció no autoritzada d’aquests i c) la protecció de les obres literàries i artístiques. 
 
La Unió Europea estableix diferents directives que regulen el tractament de la informació  en els 
estats membres. 
 

II nnffoorrmmaacciióó  

La informació és un criteri determinant per a què els consumidors puguin elegir i afecta tant als 
interessos dels consumidors com a la confiança que aquests tenen en els productes i serveis que 
circulen pel mercat únic. 
 
En la UE els consumidors disposen de: a) un conjunt d’instruments i xarxes destinades a 
proporcionar informació fiable i ajudar a resoldre les dificultats que puguin sorgir en el mercat 
interior i b) vàries normes destinades a protegir als consumidors davant les empreses que 
recorrin a pràctiques comercials deslleials o a publicitat enganyosa. La legislació europea regula 
la publicitat comparativa i protegeix als consumidors i a les persones que exerceixen una 
activitat comercial, industrial, artesanal o liberal, així com els interessos del públic en general, 
contra la publicitat enganyosa i les injustes conseqüències que se’n puguin derivar. 
 
SSoocciieettaatt  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióó  

Les tecnologies de la informació, internet i la telefonia mòbil, engendren la societat de la 
informació. La UE promou el desenvolupament i la difusió de les noves tecnologies de la 
informació i la comunicació (TIC), de conformitat amb el que disposen en els articles 163 – 172 
del Tractat constitutiu de la Comunitat Europea. La UE afavoreix també la generació 
d’aplicacions i continguts i recolza, al mateix temps, les iniciatives que animin als europeus a 
beneficiar-se de la societat de la informació i els permeti participar en ella. 
 
La UE, qui va alliberar el mercat europeu de les telecomunicacions en l’any 1998, treballa en 
l’harmonització del marc regulador de les telecomunicacions i les comunicacions mòbils. Intervé 

                                                                                                                                                             
302 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.5.3.5. Llei 1/1990, de 8 de gener, sobre la disciplina del mercat 
i de defensa dels consumidors i dels usuaris, d’aquest document. 
303 Llei 3/1993, de 5 de març, de l’estatut del consumidor. Article 1, defineix el consumidor, als efectes d’aquesta 
norma, com la persona física o jurídica que adquireix, fa ús o gaudeix com a destinatari final d’un bé o servei. 
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per garantir la protecció de les dades de caràcter personal, la seguretat de les xarxes i la lluita 
contra les activitats il· lícites. Ho fa treballant en: a) l’enfoc comunitari per la societat de la 
informació, b) el marc jurídic general, c) l’estratègia 2010 i els plans d’acció Europa, d) 
l’internet i activitats en línia, e) la seguretat de les xarxes i dels sistemes d’informació, f) la 
protecció de les dades, g) els drets d’autor i drets afins en la societat de la informació, h) el 
comerç electrònic, i) les TIC al servei de la seguretat per carretera, j) la coordinació i 
normalització, k) els sistemes de pagament i l) altres programes. 
 

1100..11..11..66..22  ÀÀmmbbii tt  eessttaattaall   

El desplegament normatiu en matèria de dades, d’informació i de publicitat que realitza 
l’Administració estatal és aplicable al territori autonòmic de Catalunya.  
 
L’Estat dicta normes per a sectors i mitjans específics que són d’aplicació al territori català: a) el 
dret estatal general, b) la propietat intel·lectual304, c) les marques305, d) el tractament i protecció 
de les dades de caràcter personal (la llei306 i el reglament de desplegament307) i d) mesures de 
sanitat davant al tabaquisme i reguladora de la venta, subministra, consum i la publicitat dels 
productes de tabac308. 
 

1100..11..11..66..33  ÀÀmmbbii tt  aauuttoonnòòmmiicc  

La Generalitat de Catalunya disposa, d’acord amb l’article 157 de l’Estatut d’autonomia, de 
competències exclusives en matèria de publicitat, sens perjudici de les normes dictades per 
l’Estat per a sectors i mitjans específics.  
 

Els ajuntaments de Catalunya poden exercir competències i funcions en aquesta matèria en virtut 
de les que els confereix la legislació municipal. Molt especialment, en el marc que determinen 
les normes estatals i les autonòmiques respecte als diversos àmbits en els quals es desenvolupa 
l’activitat publicitària. La publicitat, com a mitjà de comunicació massiva d’informació, presenta 
diverses modalitats i té una regulació específica que ordena la conducta i les pautes amb que s’ha 
de dur a terme.  
  
La Comunitat Autònoma de Catalunya legisla: a) la política lingüística309, b) la senyalització i 
publicitat (es regula la senyalització de les limitacions en la venda de begudes alcohòliques310 i 
311) i c) la reclamació/denúncia312. 
                                                 
304 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.6.2.1. Reial Decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, que regularitza, aclareix i harmonitza les disposicions 
legals vigents sobre la matèria, d’aquest document. 
305 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.6.2.2. Llei 17/2001, de 17 de desembre, de marques, d’aquest 
document. 
306 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.6.2.3. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció 
de dades de caràcter personal, d’aquest document. 
307 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.6.2.4. Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual 
s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, d’aquest document. 
308 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.6.2.5. Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures de sanitat 
davant al tabaquisme i reguladora de la venta, subministra, consum i la publicitat dels productes de tabac, d’aquest 
document. 
309 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.6.3.1. Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, 
d’aquest document. 
310 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.6.3.2. Decret  235/1991, de 28 d'octubre, de desplegament de la 
Llei 10/1991, de 10 de maig, pel qual es regulen les advertències, els missatges dissuasius, els logotips i la 
senyalització sobre el tabac i les begudes alcohòliques, d’aquest document. 
311 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.6.3.3. Decret 32/2005, de 8 de març, pel qual es regula la 
senyalització de les limitacions en la venda de begudes alcohòliques, d’aquest document. 
312 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.6.3.4. Decret 70/2003, de 4 de març, pel qual es regulen els 
fulls de reclamació/denúncia als establiments comercials i en l’activitat de prestació de serveis, d’aquest document. 
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1100..11..22..  NNOORRMMAA  DDEE  CCAARRÀÀCCTTEERR  EESSPPEECCÍÍ FFII CC  OO  SSEECCTTOORRII AALL    

1100..11..22..11..  NNoorrmmaa  dd’’ eennttii ttaattss  ppúúbbll iiqquueess  

1100..11..22..11..11  ÀÀmmbbii tt  ssuupprraaeessttaattaall   

No hi ha cap Tractat subscrit per l’Estat espanyol de caràcter específic o sectorial.  
 
L’UE si normalitza, elabora i revisa normes, en l’àmbit de l’esport. Consisteix en un procés 
tècnic amb l’objectiu de millorar la qualitat dels productes, serveis i empreses, promoure la 
seguretat, permetre l’intercanvi dels productes i disminuir les barreres del comerç. Busca 
aconseguir la qualitat tenint en compte aspectes de seguretat. 
 
Com ja s’ha tractat anteriorment313 la UE elabora les normes EN que posteriorment són 
adoptades i ratificades com a normes espanyoles UNE-EN. Cal esmentar que aquestes no són 
d’obligat compliment exceptuant les que l’Administració competent obligui per llei, decret o  
reglament. També poden ser exigibles, i d’obligat compliment, en els plecs de prescripcions 
tècniques dels projectes de construcció o en els contractes de subministraments. Els particulars 
(tècnics, empreses, usuaris...) poden exigir que els productes compleixin les normes en els seus 
projectes i/o contractes privats. 
 
No obstant la no obligatorietat, els titulars d’instal·lacions esportives, públiques o privades, 
disposen d’una referència de qualitat i seguretat per l’adquisició, dotació i construcció dels 
espais esportius. En cas de litigi els laboratoris d’assaig es basen en els criteris de les normes 
UNE-EN per clarificar les responsabilitats. L’aplicació de les normes UNE-EN per les empreses 
fabricants, instal·ladores o constructores i la demanda de la seva aplicació pels titulars de les 
instal·lacions esportives, els esportistes i usuaris de les instal·lacions es beneficien de la millora 
de la qualitat i de la seguretat dels espais esportius. 
 
La normalització en matèria d’instal·lacions esportives es realitza en els següents camps: a) les 
superfícies esportives, b) les instal·lacions per espectadors, c) la il· luminació esportiva, d) els 
equipaments esportius i e) els equips de protecció. 
 

NNoorrmmaall ii ttzzaacciióó  eenn  ssuuppeerrff íícciieess  eessppoorrttiivveess  

Té per objectiu la normalització de les superfícies esportives juntament amb les capes 
constituents. Diferencia instal·lacions d’interior i d’exterior. Prioritza els aspectes de: a) 
seguretat per tal d’evitar lesions: absorció als impactes per protegir als esportistes en salts o 
caigudes, control de desplaçament apropiat per cada tipus d’esport... b) funcionalitat: bot de la 
pilota... i c) durabilitat, resistència a cops, impactes, a l’acció de la llum solar... 
 
El CCoommii ttèè  CCEENN  TTCC//221177..  SSuurrffaacceess  ffoorr  ssppoorrtt  aarreeaass realitza la normalització europea.  
 

NNoorrmmaall ii ttzzaacciióó  eenn  iinnssttaall ··llaacciioonnss  ppeerr  eessppeeccttaaddoorrss  

Té per objecte formalitzar el disseny arquitectònic i els requisits d’utilització d’instal·lacions per 
espectadors, permanents o temporals, interiors o exteriors. Prioritza garantir la seguretat, el 
confort i la visibilitat dels espectadors. 
 
El CCoommii ttèè  CCEE//TTCC  331155..  SSppoorrttss  ffaaccii ll ii ttiieess, realitza la normalització europea.  
 

NNoorrmmaall ii ttzzaacciióó  eenn  ii ll ··lluummiinnaacciióó  eessppoorrttiivvaa  

L’objectiu de la norma és el de normalitzar els criteris d’il· luminació dels espais esportius, tan 
els d’exterior com els d’interior, pels esports més practicats a Europa. Donen valors 

                                                 
313 Veure apartat 8.2.1.3. Indicador 1.2.1. àmbit supraestatal, d’aquest document. 
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d’il· luminació, uniformitat, limitació de brillantor i propietats de color de les fonts lluminoses en 
relació als dissenys i controls d’instal·lacions d’il· luminació. Estableix diferents classes 
d’il· luminació segons l’ús: a) competició esportiva, internacional, nacional, regional i local, b) 
entrenaments,  c) recreació i d) escolar. Fixen els requisits amb valors mínims i mètodes per 
mesurar-los.   
 
El Grup de treball denominat WWGG44..  SSppoorrttss  ll iigghhttiinngg correspon al CCoommii ttèè  CCEENN//TTCC  116699..  LLiigghhttiinngg  
aappppll iiccaattiioonnss, realitza la normalització europea.  
 
NNoorrmmaall ii ttzzaacciióó  eenn  eeqquuiippaammeenntt  eessppoorrttiiuu  

Té per objecte la normalització de l’equipament específic per la pràctica d’esports i l’oci. Té 
especial atenció als requisits de seguretat i l’aptitud o adequació a la funció per la que han estat 
destinats. Defineix els mètodes d’assaig necessaris per verificar els requisits establerts, així com 
les marques de compliment de la norma, els cartells d’advertència, la instal·lació i el 
manteniment. 
 
El Comitè CCEENN//TTCC--113366..  SSppoorrttss,,  ppllaayyggrroouunndd  aanndd  ootthheerr  rreeccrreeaattiioonnaall   eeqquuiippmmeenntt realitza la 
normativa europea.  
 
Les normes d’equipaments esportius consideren fonamentalment els següents aspectes: a) la 
tteerrmmiinnoollooggiiaa: són les definicions, recullen els termes que han de ser utilitzats en el 
desenvolupament de la norma, b) els rreeqquuiissii ttss  ddee  sseegguurreettaatt:: garanteixen l’absència de riscos i de 
perills d’accident, els més generals són: l’estabilitat, la resistència i la flexibilitat, c) els rreeqquuiissii ttss  
ffuunncciioonnaallss: asseguren que el producte sigui adequat a la funció per la que ha estat fabricat. 
Generalment s’estableixen dimensions, criteris de disseny, materials, colors, etc. i d) els mmèèttooddeess  
dd’’ aassssaaiigg:: s’estableixen en la pròpia norma o per referència a altres normes, serveixen per 
verificar el compliment dels requisits anteriors. 
 

1100..11..22..11..22  ÀÀmmbbii tt  eessttaattaall   

La normativa tècnica desplegada per l’Estat espanyol es redueix a: a) la normalització de la 
normativa europea i b) la regulació de la Normativa sobre Instal·lacions Esportives i per a 
l’Esbarjo, NIDE. 
 
NNoorrmmaall ii ttzzaacciióó  ddee  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  eeuurrooppeeaa  

AENOR disposa d’un grup especialitzat en equipaments esportius. Té per objecte la 
normalització de l’equipament específic per la pràctica d’esports i l’oci, així com els 
equipaments de les àrees de joc infantils. Presta especial atenció als requisits de seguretat, 
l’aptitud o l’adequació a la funció per la que són destinats i defineix els mètodes d’assaig 
necessaris per verificar els requisits (prèviament establerts), així com les marques de compliment 
de la norma, els cartells d’advertència, la instal·lació i el manteniment. 
 
AENOR disposa de varis subcomitès encarregat de transposar la normativa europea:  
 
- El SSuubbccoommii ttèè  dd’’ AAEENNOORR  AAEENN//CCTTNN--114477--SSCC--33..  SSuuppeerrffíícciieess  ppeerr  eessppoorrttss és l’encarregat de la 
normalització espanyola i del seguiment del Comitè Europeu. De tota la norma destaca la que 
afecta a: 
 - Superficies esportives d’interior314 

- Superficies esportives sintètiques d’exterior315 

                                                 
314 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.2.1.1.1. UNE-EN 14904:2006. Especificacions per a terres 
esportius, d’aquest document. 
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- Superficies esportives de gespa artificial316 

- Superficies esportives317 

 
- El SSuubbccoommii ttèè  dd’’ AAEENNOORR  AAEENN//CCTTNN--114477//SSCC--44..  IInnssttaall ··llaacciioonnss  ppeerr  eessppeeccttaaddoorrss, és l’encarregat de 
la normalització espanyola i del seguiment del Comitè Europeu.  Té per objecte formalitzar el 
disseny arquitectònic i els requisits d’utilització d’instal·lacions per espectadors, permanents o 
temporals, per instal·lacions esportives tant d’interior com d’exterior. Busca garantir la seguretat, 
el confort i la visibilitat dels espectadors318. 
 
- El Coommii ttèè  dd’’ AAEENNOORR  AAEENN//CCTTNN--7722..  II ll ··lluummiinnaacciióó  ii   ccoolloorr, és l’encarregat de la normalització en 
il· luminació a Espanya i del seguiment del Comitè Europeu responsable de la mateixa.   
 
- El Comitè d’AENOR AAEENN//CCTTNN  114477..  EEssppoorrttss,,  eeqquuiippaammeennttss  ee  iinnssttaall ··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess, és 
l’encarregat de la normalització dels equipaments esportius a Espanya i del seguiment del 
Comitè Europeu responsable de la mateixa. 
 
NNoorrmmaattiivvaa  ssoobbrree  II nnssttaall ··llaacciioonnss  EEssppoorrttiivveess  ii   ppeerr  aa  ll ’’ EEssbbaarr jjoo,,  NNII DDEE..  

Les NIDE són elaborades  pel CSD, organisme autònom dependent del Ministeri d’Educació, 
cultura i Esport319. Tenen per objecte definir les condicions reglamentaries, de planificació i de 
disseny que han de ser considerades en les fases de concepció i programació i construcció 
d’instal·lacions esportives. Les NIDE es composen de dos tipus: a) normes reglamentàries i b) 
normes de projecte.  
 
Les primeres normalitzen mitjançant un tractament similar als diferents usos o esports. Aspectes 
com les dimensions, l’orientació solar, la il· luminació, el tipus de paviments o el material 
esportiu no personal que influeixen en la pràctica de l’esport. Aquestes normes constitueixen una 
informació bàsica per la posterior utilització de les normes de projecte. En l’elaboració 
d’aquestes es tenen en compte els reglaments vigents de les corresponents federacions 
esportives. A més es consideren les UNE-EN existents en aquest àmbit. 
 
Les segones tenen una triple finalitat: a) servir de referència per la realització de tot tipus de 
projectes d’instal·lacions esportives, b) facilitar unes condicions útils per realitzar la planificació 
d’instal·lacions esportives (defineixen possibles usos, les classes d’instal·lacions normalitzades, 
l’àmbit d’utilització de cada una, els aspectes a considerar abans d’iniciar el disseny de la 
instal·lació i el procediment per calcular les necessitats d’instal·lacions d’una zona geogràfica 
determinada) i c) definir les condicions de disseny més idònies en relació als tipus normalitzats 
d’instal·lacions esportives (defineixen els diferents espais i dimensions d’aquests, així com les 
característiques funcionals esportives dels diferents tipus i dels seus espais). 
 

Ambdues, són d’aplicació a tots aquells projectes que es realitzin, totalment o parcialment, amb 
fons econòmics del CSD i en instal·lacions en les que es tingui previst celebrar competicions 

                                                                                                                                                             
315 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.2.1.1.2. UNE-EN 14877:2006. Especificacions per a paviments 
esportius sintètics d’exterior, d’aquest document. 
316 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.2.1.1.3. UNE-EN15330-1:2007. Especificacions per a superfícies 
de gespa artificial per ús exterior, d’aquest document. 
317 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.2.1.1.4. UNE 41959-1:2002 IN. Superfícies esportives de gespa 
natural. Part 1a. Sistemes de construcció de superfícies esportives de futbol, rugby i golf, d’aquest document. 
318 Les instal· lacions de reunió d’interior permanent com els teatres, cinemes, òperes, sales de lectura, etc. queden 
exclosos del camp de normalització d’aquest Comitè. 
319 Abans de l’any 2009 el CSD depenia del Ministeri d’Educació i Ciència. En l’any 2009 el Govern del president 
excel· lentíssim Sr. Rodríguez Zapatero, decideix una reestructuració ministerial i el localitza a Presidència. A partir 
del gener del 2012, el Govern del president excel· lentíssim Sr. Mariano Rajoy fa el pertinent i ubica el CSD al 
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. 
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oficials regides per la federació nacional corresponent, no obstant es competència de dita 
federació la homologació de la instal·lació. 
 
Les NIDE s’agrupen en tres llibres: a) camps petits, b) camps grans i atletisme i c) piscines. 
 

1100..11..22..11..33  ÀÀmmbbii tt  aauuttoonnòòmmiicc  

L’Estatut d’autonomia, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, del 19 de juliol, de reforma de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, atribueix a la Generalitat competències, algunes exclusives, 
sobre cultura (article 127), emergències i protecció civil (article 132), esport i lleure (article 
134.3), indústria (article 139), joc i espectacles (article 141), joventut (article 142), seguretat 
privada (article 163), seguretat pública (article 164), protecció de menors (article 166) i turisme 
(article 171), entre altres matèries. 
 
Tots els títols competencials esmentats justifiquen la intervenció legislativa de la Generalitat 
respecte als espectacles, l’esport i l’oci i els establiments públics. Això permet encarar una llei de 
l’esport320 i la regulació tècnica o específica del fenomen que constitueixen les activitats 
relacionades amb els espectacles, les activitats esportives, les recreatives i, en general, els 
establiments destinats al públic, amb funció d'esbarjo.  
 
La Comunitat Autònoma de Catalunya legisla específicament les instal·lacions esportives 
mitjançant: a) el PIEC321 i 322, b) les fitxes tècniques dels mòduls de les instal·lacions esportives 
de la xarxa bàsica de Catalunya323, c) la regulació administrativa dels espectacles públics i les 
activitats recreatives324, d) l’exercici de les professions de l’esport a Catalunya325, e) les normes 
sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic326 i 327 i f) la instal·lació i el funcionament dels 
parcs aquàtics328. 
 
Aquesta intervenció és justifica amb la necessitat de garantir la seguretat dels usuaris i la higiene 
dels locals, de vetllar pel compliment de les finalitats esportives, d'evitar molèsties a tercers, de 
defensar els drets i la seguretat de l’usuari com a consumidor, de protegir els menors i d'utilitzar 
les forces de policia per a preservar l'ordre públic en sentit estricte.  
 

1100..11..22..22..  NNoorrmmaa  dd’’ eennttii ttaattss  pprr iivvaaddeess  

La norma privada, principalment, emana de les federacions esportives i regula els espais on s’ha 
de desenvolupar la competició esportiva. És una norma que tot i no ser vinculant o obligatòria 
                                                 
320 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.2.1.3.3. Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, text únic de la 
Llei de l’esport, d’aquest document. 
321 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.2.1.3.5. Decret 95/2005, de 31 de maig, Pla director 
d'instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya, d’aquest document. 
322 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.2.1.3.6. Pla director d'instal·lacions i equipaments esportius de 
Catalunya, PIEC, d’aquest document. 
323 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.2.1.3.7. Resolució PRE/3276/2005, de 24 d'octubre, per la qual 
s'aproven les fitxes tècniques dels mòduls de les instal·lacions esportives de la xarxa bàsica de Catalunya per  l'any 
2005, d’aquest document. També la resolución PRE/3274/2005, de 24 d’octubre, per la qual s’aproven els preus 
estandarditzats dels mòduls tipològics d’instal·lacions esportives de Catalunya per l’any 2005. 
324 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.2.1.3.8. Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa 
dels espectacles públics i les activitats recreatives, d’aquest document. 
325  Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.2.1.3.8. Llei 3/2008, de 23 d’abril,  Llei de l’exercici de les 
professions de l’esport a Catalunya, d’aquest document. 
326 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.2.3.2. Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les 
normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic, d’aquest document. 
327 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.2.1.3.4. Decret 165/2001, de 12 de juny, pel qual s'estableixen les 
normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic, d’aquest document. 
328 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.2.1.3.1. Decret 103/1988, de 28 de març, pel qual es regula la 
instal·lació i el funcionament dels parcs aquàtics, d’aquest document. 
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per se si ho acaba sent per totes aquelles instal· lacions on es pretenguin realitzar competicions 
oficials329. 
 
Són les federacions esportives les que tenen competència en homologar els espais per 
desenvolupar competicions oficials del seu respectiu esport. La regulació de la competició oficial 
pel territori autonòmic és competència de la federació autonòmica, pel territori estatal és 
competència de la federació estatal i a nivell internacional serà la federació internacional. El 
model de reconeixement piramidal que descriu la relació associativa de les entitats privades en 
l’àmbit esportiu fa que, en referència al reglament de l’espai esportiu, sigui estipulat a nivell 
internacional i aquest transferit a nivell estatal i autonòmic en idèntiques condicions.  
 
Als efectes d’aquesta investigació es contempla el reglament de les federacions estatals, tot i que  
a nivell autonòmic serà idèntic tant en el fons com en el i contingut330. 
 
L’esport de competició és una més de les interpretacions que es fa del terme esport. Per tant, 
quan es dissenya i construeix un espai esportiu resulta, quasi obligatori, contemplar la vessant 
competitiva, el que implica necessàriament respectar i atendre les normes de les federacions 
nacionals per tal d’assolir l’homologació de l’espai i poder organitzar competicions oficials.  
 
De les 66 federacions nacionals reconegudes pel CSD331 es contemplen, als afectes d’aquesta 
investigació, solament aquelles que afecten a espais esportius regulats en el PIEC. Així esports 
com, aeromodelisme, automobilisme, caça, hípica, triatló... tot i disposar del seus reglament 
queden exclosos per la desvinculació amb el concepte d’instal·lació esportiva desenvolupat en 
aquest document.  
 
Es poden dividir en dos grups: a) format per aquelles modalitats esportives on l’espai de 
competició coincideix amb la instal·lació esportiva: atletisme, bàsquet, handbol, rugbi... i b) 
format per esports on l’espai de competició pot adaptar-se a la instal·lació però no coincideix 
amb aquest: rugbi subaquàtic, bàdminton, esgrima... El primer grup requereix d’un espai esportiu 
coincident amb la instal· lació específica, mentre que el segon grup requereix d’un espai esportiu 
específic adaptable a una instal·lació general.  
 

1100..22..    LL’’ OORRDDEENNAAMMEENNTT  JJUURRÍÍ DDII CC  AAPPLLII CCAABBLLEE  AA  LLEESS  II NNSSTTAALL··LLAACCII OONNSS  
EESSPPOORRTTII VVEESS  DD’’ ÚÚSS  PPÚÚBBLLII CC  DDEE  CCAATTAALLUUNNYYAA  EENNVVEERRSS  LLEESS  FFAASSEESS  
TTEEMMPPOORRAALLSS  

L’ordenament jurídic aplicable a les instal·lacions esportives d’ús públic de Catalunya  
identificat en la fase anterior ara s’ordena segons la norma afecti a la fase de: a) concepció i 
programació, b) construcció i c) gestió.  
 
L’estructura purament normativa, el llistat de normes, es recull a l’apartat 21. Annex IV. 
Ordenament jurídic aplicable a les instal·lacions esportives d’ús públic de Catalunya envers les 
fases temporals, d’aquest document.  
 

                                                 
329 Són oficials les competicions qualificades pel CSD segons l’article 10.2.f)  i  46.2 de la Llei 10/1990, de 15 
d’octubre, de l’esport, d’àmbit estatal. Per l’àmbit autonòmic es competència de cada comunitat autònoma qualificar  
les competicions oficials.  
330 El motiu d’accedir a les federacions estatals envers de les autonòmiques respon a criteris tècnics. Així mentre que 
les federacions nacionals tenen les pàgines webs suficientment desenvolupades per localitzar tots els reglaments a 
les federacions autonòmiques resulta impossible. 
331 A data de 23 d’octubre de 2012. Per més informació veure: http://www.csd.gob.es/csd/asociaciones/1fedagclub/ 
soapcli.2007-02-14.7388867167. 
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1100..22..11..  LLAA  CCOONNCCEEPPCCII ÓÓ  II   PPRROOGGRRAAMMAACCII ÓÓ  
La norma que regula la concepció i programació d’una instal·lació esportiva d’ús públic de 
Catalunya ho fa en les següents accions: 
 
LL’’ AAddmmiinniissttrraacciióó  ppúúbbll iiccaa  

a) defineix l’estructura, competències i patrimoni de l’Administració pública332,333,334,335 i 336. 
b) obliga als municipis majors de 5000 habitants a la construcció d’instal·lacions esportives337. 
c) regula el procediment d’elaboració, tramitació i aprovació dels plans territorials parcials 338.  
d) regula el procediment d’elaboració, tramitació i aprovació del Pla director d'instal·lacions i 
equipaments esportius de Catalunya339 i 340. 
 
EEll   ddiisssseennyy  ddee  llaa  iinnssttaall ··llaacciióó    

Limita les característiques del disseny i condiciona el compliment d’alguns aspectes: 
 
a) el Codi Tècnic de l’Edificació341 i 342. 
b) criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis343. 
c) les fitxes tècniques dels mòduls de les instal·lacions esportives de la xarxa bàsica de 
Catalunya344. 
b) la promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques345 i 346. 
c) condicions de protecció contra incendis347. 
d) la instal·lació d’ascensors348 i 349. 
                                                 
332 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.1.2.2. Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de 
règim local, d’aquest document. 
333 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.1.2.3. Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per la 
modernització del govern local, d’aquest document. 
334 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.1.3.1. Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial, 
d’aquest document. 
335 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.1.3.4. Llei Orgànica 6/2006, de 16 de juliol, Estatut Autonomia 
de Catalunya de 2006, d’aquest document. 
336 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.1.3.6. Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, d’aquest document. 
337 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.2.1.3.3. Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, text únic de la 
Llei de l’esport, d’aquest document. 
338 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.1.3.3. Decret 142/2005, de 12 de juliol, d’aprovació del 
Reglament pel qual es regula el procediment d’elaboració, tramitació i aprovació dels plans territorial parcials, 
d’aquest document. 
339 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.2.1.3.5. Decret 95/2005, de 31 de maig, Pla director 
d'instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya, d’aquest document. 
340 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.2.1.3.6. Pla director d'instal·lacions i equipaments esportius de 
Catalunya, PIEC, d’aquest document. 
341 Text refós amb modificacions del Reial decret 1371/2007, de 19 d’octubre, i correcció d’errors del BOE de 25 
de gener de 2008. Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.2.2.3. Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel 
que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació, d’aquest document. 
342 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.2.2.4. Fitxa tècnica, ITE, d’aquest document. 
343  Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.2.3.7. Decret 111/2009, de 14 de juliol, de modificació del 
Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis, 
d’aquest document. 
344 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.2.1.3.7. Resolució PRE/3276/2005, de 24 d'octubre, per la qual 
s'aproven les fitxes tècniques dels mòduls de les instal·lacions esportives de la xarxa bàsica de Catalunya per  l'any 
2005, d’aquest document. 
345 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.2.3.3. Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de 
l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, d’aquest document. 
346 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.2.3.4. Decret 135/1995, de 24 de març, desenvolupa la Llei 
20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques i aprova el 
Codi  d’accessibilitat, d’aquest document. 
347 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.2.2.1. Reial decret 1942/1993, del 5 de novembre, Reglament 
d’instal·lacions de protecció contra incendis, d’aquest document. 
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f) especificacions per terres esportius polivalents d’interior350. 
g) especificacions per paviments esportius sintètics d’exterior351. 
h) especificacions per a superfícies de gespa artificial per ús exterior352. 
i) especificacions per superfícies esportives de gespa natural353. 
 

1100..22..22..  LLAA  CCOONNSSTTRRUUCCCCII ÓÓ  
La norma que regula la construcció d’una instal·lació esportiva d’ús públic de Catalunya ho fa en 
les següents accions: 
 
LL’’ aaddmmiinniissttrraacciióó  ppúúbbll iiccaa  

a) estableix el Reglament d’obres dels ens locals354. 
b) regula l’urbanisme355 i 356. 
c) estableix el Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques357. 
 
LLaa  ccoonnssttrruucccciióó  ddee  llaa  iinnssttaall ··llaacciióó  

Limita les condicions d’alguns aspectes en l’acció de construir: 
 
a) la protecció contra la contaminació acústica358. 
b) l’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn359 i 360. 
b) l’estatut dels treballadors361. 
c) la prevenció de riscos laborals362, 363, 364 i 365.  

                                                                                                                                                             
348 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.2.3.5. Ordre de 31 de maig del 1999, per la qual es regula 
l’aplicació del Reial decret 1314/1997, d’1 d’agost, de disposicions d’aplicació de la directiva del Parlament 
Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors, d’aquest document. 
349 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.2.3.6. Circular 2/90 DGSI resolució aprovant la instrucció per 
la qual es defineix el concepte d’ascensors instal·lats en edificis i llocs de pública concurrència, d’aquest document. 
350 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.2.1.1.1. UNE-EN 14904:2006. Especificacions per a terres 
esportius, d’aquest document. 
351 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.2.1.1.2. UNE-EN 14877:2006. Especificacions per a paviments 
esportius sintètics d’exterior, d’aquest document. 
352 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.2.1.1.3. UNE-EN15330-1:2007. Especificacions per a superfícies 
de gespa artificial per ús exterior, d’aquest document. 
353 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.2.1.1.4. UNE 41959-1:2002 IN. Superfícies esportives de gespa 
natural. Part 1a. Sistemes de construcció de superfícies esportives de futbol, rugby i golf, d’aquest document. 
354 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.1.3.5. Decret 179/1995, de 13 juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, d’aquest document. 
355 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.2.3.1. Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, d’aquest document. 
356 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.2.3.2. Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme, d’aquest document. 
357 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.5.3.1. Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, d’aquest document. 
358 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.2.3.8. Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació 
acústica, d’aquest document. 
359 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.2.3.9. Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 
l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, d’aquest document. 
360 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.2.3.10. Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament de desenvolupament de la Llei 2/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la 
protecció del medi nocturn, d’aquest document. 
361 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.5.2.1. Reial Decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors, d’aquest document. 
362 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.5.2.2. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos 
laborals, d’aquest document. 
363 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.5.2.3. Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc 
normatiu de la prevenció de riscos laborals, d’aquest document. 
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d) la seguretat industrial366. 
 

1100..22..33..  LLAA  GGEESSTTII ÓÓ  
La norma que regula la gestió d’una instal·lació esportiva d’ús públic de Catalunya ho fa envers 
els següents continguts: 
 
EEnn  rreellaacciióó  aammbb  ll ’’ eeddii ff iiccii   

a) disposar d’una assegurança contra: danys, incendis, robatoris i accidents de responsabilitat 
civil. Les quanties mínimes seran en funció de l’aforament de la instal·lació367 i 368. 
 
b) si està afectada, complir la normativa i les instruccions tècniques d’instal·lacions que 
emmagatzemen productes químics, líquids corrosiu, líquids tòxics, clor, etc. Haurà de gaudir 
d'una assegurança de responsabilitat civil (mínim 601,012,10€). Sol·licitar l'autorització 
ambiental. Presentar a l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada el Pla d'Emergència Interior 
(PEI). Disposar d’un Pla d'emergència. Cada 5 anys el titular haurà de presentar a l'òrgan 
competent de la Generalitat un certificat donant conformitat de les instal·lacions amb les 
instruccions tècniques369, 370, 371 i 372. 
 
c) disposar d’un programa de manteniment higienicosanitari incloent, com a mínim: un plànol de 
cada instal·lació, la periodicitat de neteja, el procediment de neteja, el tractament de l'aigua, 
neteja i desinfecció i el registre activitats de manteniment. Realitzar controls analítics periòdics. 
Disposar d'un registre d'operacions de manteniment, neteja i desinfecció, que com a mínim 
inclourà la següent informació: la data de realització, el protocol seguit, els productes utilitzats, 
les dosi emprades, el temps d'actuació i la signatura de la persona que ha realitzat l’operació. I 
cada 4 anys haurà de realitzar una revisió d’ instal·lacions d’alt risc en la prevenció i el control 
de la legionel·losi373. 
 

                                                                                                                                                             
364 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.5.2.4. Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es 
desplega l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de 
coordinació d'activitats empresarials, d’aquest document. 
365 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.5.3.3. Decret 174/2001, de 26 de juny, pel qual es regula 
l’aplicació a Catalunya del Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, de mesures de control dels riscos inherents als 
accidents greus en els quals intervinguin substàncies perilloses, d’aquest document. 
366 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.5.3.4. Llei 12/2008, del 31 de juliol, de seguretat industrial, 
d’aquest document. 
367 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.3.2.1. Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de contracte 
d’assegurança, d’aquest document. 
368 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.3.3.4. Decret 251/2006, de 6 de juny, de regulació de les 
condicions i quanties mínimes de les assegurances de responsabilitat civil exigibles per als espectacles, les 
activitats recreatives i els establiments públics sotmesos a la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de 
l’espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics, d’aquest document. 
369 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.5.3.3. Decret 174/2001, de 26 de juny, pel qual es regula 
l’aplicació a Catalunya del Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, de mesures de control dels riscos inherents als 
accidents greus en els quals intervinguin substàncies perilloses, d’aquest document. 
370 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.3.2.2. Reial decret 379/2001, de 6 d’abril, pel que s’aprova el 
reglament d’emmagatzemament de productes químics i les instruccions tècniques complementàries MIE APQ-1, 
MIE APQ-2, MIE-APQ3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6, MIE APQ-7370, d’aquest document. 
371 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.5.3.4. Llei 12/2008, del 31 de juliol, de seguretat industrial, 
d’aquest document. 
372 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.3.2.3. Reial decret 1468/2008, de 5 de setembre, pel que es 
modifica el Reial decret 393/2007, de 23 de març, pel que s’aprova la norma bàsica d’autoprotecció dels centres, 
establiments i dependències dedicades a activitats que puguin donar origen a situacions d’emergència, d’aquest 
document. 
373 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.4.3.9. Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen 
les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi, d’aquest document. 
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d) atendre al Reglament electrotècnic per a baixa tensió. Disposar d’un contracte i un llibre de 
manteniment que, com a mínim, inclogui la següent informació: el registre i el resultat de les 
revisions i inspeccions corresponents. Disposar d'un arxiu, actualitzat, amb les instal·lacions 
realitzades per les empreses instal·ladores. Trametre la informació telemàticament als òrgans 
Territorials competents. Cada 5 anys caldrà passar una inspecció374. 
 
e) respectar els horaris màxims de determinats establiments públics destinats a espectacles 
públics i/o activitats recreatives375. 
 
f) disposar de rètols visibles des de l’exterior que contingui la següent informació: a) les 
condicions d’accés i b)  l’aforament màxim permès376. 
 
g) disposar de fulls de reclamació i de denúncia oficials. Respectar el principi de veracitat de la 
publicitat (no contenir informació que puguin induir error o pugui generar frau). Respectar el 
dret d'admissió. Respectar l'aforament màxim. Respectar la protecció de menors (venta, 
subministrament i consum de begudes alcohòliques, tabac i/o drogues; protecció integritat física, 
psíquica i moral; limitació d'horaris). Estar registrat en el registre de l’Ajuntament d'establiments 
oberts al públic i d'organitzadors. Disposar de llicència o autorització i visible des de l'accés de la 
instal·lació esportiva. Disposar d'un Pla d'emergència (autoritzat per l'Administració competent). 
Disposar d'una assegurança de responsabilitat civil. Garantir el control d'accés377. 
 
h) disposar de mesures de seguretat, correctores i de protecció. Disposar de mesures de 
senyalització (de perills): recomanant pautes o restriccions. Indicar en in plànol els límits dels 
espais esportius definint, amb claredat, el tancat i el marcatge. El material esportiu que no 
s'utilitzi i pugui interferir en el desenvolupament de l'activitat s'haurà de retirar i emmagatzemar 
fora de l'abast de la gent. Tots els elements vidrats o altres materials fràgils hauran d'estar 
senyalitzats. Els espais on hi hagi activitat a les hores de foscor hauran d'estar il· luminats amb un 
nivell i una uniformitat adequades a l'ús al qual es destini. Els bàculs de suport dels projectors 
d'enllumenat i altres elements verticals d'una alçada superior a dos metres no han de permetre 
que els usuaris s'hi puguin enfilar378. 
 
i) incorporar les causes de prohibició d'accés a les reglamentacions internes i estar visibles als 
accessos del recinte. No permetre la introducció, venta i consum de begudes alcohòliques, 
drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques. Informar a l'usuari de les mesures 
de control i vigilància: cartells accés, interior, entrada, contracte usuari379. 
 
j) si s’utilitzen càmeres de videovigilància s’haurà d’atendre el tractament de dades de caràcter 
personal mitjançant càmeres amb fins de videovigilància i disposar de cartells informatius de la 
zona videovigilada380. 

                                                 
374 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.3.3.3. Decret 363/2004, de 24 d'agost, pel qual es regula el 
procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, d’aquest document. 
375 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.3.3.6. Ordre IRP/181/2007, de 30 de maig, per la qual es 
determinen els horaris màxims de determinats establiments públics destinats a espectacles públics i/o activitats 
recreatives, sotmesos a la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els 
establiments públics, d’aquest document. 
376 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.3.3.1. Decret 200/1999, de 27 de juliol, pel qual es regula el 
dret d'admissió als establiments públics on es realitzen espectacles i activitats recreatives, d’aquest document. 
377 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.3.3.8. Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa 
dels espectacles públics i les activitats recreatives, d’aquest document. 
378 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.2.1.3.6. Pla director d'instal·lacions i equipaments esportius de 
Catalunya, PIEC, d’aquest document. 
379 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.4.2.2. Llei 19/2007, de 11 juliol,  contra la violència, el 
racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport, d’aquest document. 
380 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.3.3.7. Instrucció 1/2009, de 10 de febrer, sobre el tractament de 
dades de caràcter personal mitjançant càmeres amb fins de videovigilància, d’aquest document. 
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k) si es disposa de desfibril· lador extern semi automàtic (DESA), caldrà estar inscrit en el 
Registre de Desfibril· ladors externs automàtics de centres no sanitaris (adscrit a la Direcció 
General de Recursos Sanitaris del Departament de Sanitat i Seguretat Social). Garantir la revisió 
i manteniment apropiat del desfibril· lador extern automàtic, d'acord amb les instruccions del 
fabricant de l'aparell, la persona titular de l'entitat381. 
 
l) la regulació d’edificis i serveis específics: 1) els parcs aquàtics382, 2) les piscines d’ús públic 
383 i 384, 3)  els serveis de balneoteràpia i d’hidroteràpia385 i 4) l’exercici de determinades teràpies 
naturals386. 
 
Les piscines d’ús públic regula, entre altres, aspectes com:  
 
- la presència de rètols informatius: indicant la fondària mínima i màxima i els canvis de pendent 
i la senyalització de la farmaciola. 
- la freqüència de buidatge total de la piscina per a una completa neteja i desinfecció (1 vegada 
cada any), c) haurà de disposar de: papereres, un termòmetre i un higròmetre (situats a la zona de 
platja), un local (amb farmaciola, telèfon, rentamans, llitera practicable i rígida), salvavides 
(proveïts amb una corda), lavabos i dutxes (amb aigua corrent –freda i calenta-, paper higiènic, 
tovalloles d'un sol ús i dosificador de sabó), servei salvament i socorrisme –degudament 
identificats-, la previsió de socorristes documentada (persona, formació, encarregat i horari, 
previsió aforament),  d’un registre d’assistències prestades. 
- el tractament i les condicions de l'aigua. S’haurà d’exposar a l'entrada dels serveis, lloc visible i 
fàcilment accessible, els darrers controls sobre la qualitat de l'aigua i la informació sobre la 
darrera neteja. 
- obliga que durant el període d'obertura al públic hi hagi la presència d'un responsable de 
manteniment. 
- disposar d’un Pla de: 1) neteja, tractament de l'aigua, desratització i desinsectació, formació del 
personal, planificació dels anàlisis microbiològics, de neteja i manteniment (ventilació i 
calefacció) i 2) de la normativa de règim intern en lloc visible i fàcilment accessible. 
 
EEnn  rreellaacciióó  aammbb  eellss  rreeccuurrssooss  hhuummaannss  

a) garantir el dret individual de treballar (contractació). Reconèixer i respectar els drets de 
representació col·lectiva i la negociació col·lectiva i dels convenis col·lectius. Aplicar les 
infraccions laborals. Respectar els drets dels treballadors: l’ocupació efectiva, la promoció i la 
formació professional, la integritat física i la política de seguretat i higiene, el respecte a la 
intimitat i dignitat, etc. Comunicar a l'oficina pública d'ocupació, el termini i els termes 
determinats per reglament: contingut contractes de treball que estableixin o les seves 
pròrrogues387 i 388. 

                                                 
381 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.4.3.7. Decret 355/2002, de 24 de desembre, pel qual es regula 
la utilització de desfibril·ladors externs automàtics per al personal no mèdic, d’aquest document.  
382 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.2.1.3.1. Decret 103/1988, de 28 de març, pel qual es regula la 
instal·lació i el funcionament dels parcs aquàtics, d’aquest document. 
383 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.2.1.3.2. Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen 
les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic, d’aquest document. 
384 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.2.1.3.4. Decret 165/2001, de 12 de juny, pel qual s'estableixen les 
normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic, d’aquest document. 
385 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.4.3.5. Decret 271/2001, de 9 d’octubre, pel qual s’estableixen 
els requisits tecnicosanitaris que han de complir els serveis de balneoteràpia i d’hidroteràpia, d’aquest document.  
386 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.3.3.5. Decret 31/2007, de 30 de gener, pel qual es regulen les 
condicions per a l’exercici de determinades teràpies naturals, d’aquest document. 
387 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 221.5.2.2. Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors, d’aquest document. 
388 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.5.3.2. TRE/3546/2008, de 28 d’octubre, per la qual es disposa 
la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de les empreses i entitats privades que gestionen 
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b) disposar d’un Pla de prevenció de riscos laborals, avaluació dels riscos i planificació de 
l'activitat preventiva. Formar, teòricament i pràcticament, en matèria preventiva els treballadors. 
Disposar de la documentació que reculli la pràctica dels controls de l'estat de salut, la relació 
d'accidents de treball i les malalties professionals 389, 390 i 391. 
 
c) establir els procediments d'autocontrol necessaris per garantir la seguretat sanitària  i la 
higiene dels locals, les instal·lacions i llurs annexos, dels processos i els productes que se’n 
deriven. Disposar d'autorització sanitària (prèvia al funcionament) d'acord amb la normativa 
sectorial aplicable392. 
 
d) respectar la igualtat de tracte entre dones i homes: absència de discriminació per raó de sexe, 
derivades de la maternitat, l'assumpció d'obligacions familiars i l'estat civil. Disposar d'un Pla 
d'igualtat (mesures adoptades, després del diagnòstic de la situació, tendent assolir la igualtat de 
tracte i oportunitats entre homes i dones i eliminar la discriminació per sexe). Aplicar mesures 
específiques per prevenir l'assetjament sexual o per raons de sexe en el treball (elaboració i 
difusió de codis de bones pràctiques, campanyes informatives, accions de formació, etc.). 
Disposar del distintiu en matèria d'igualtat (emès pel Ministeri de Treball i Assumptes 
socials)393.  
 
e) el personal que exerceixi una professió esportiva haurà de disposar de: 1) titulació, si escau, 2) 
assegurança de responsabilitat civil, 3) estar col·legiat, si escau, 4) estar registrat en el registre de 
professions esportives i 5) disposar competències d’assistència sanitària immediata, referides a la 
reanimació cardiopulmonar394. 
 
EEnn  rreellaacciióó  aammbb  ll ’’ aaccttiivvii ttaatt  

a) no és permès de vendre ni consumir begudes alcohòliques ni tabac. Disposar d’un rètol que 
especifiqui que no és permesa la venta de begudes alcohòliques o de tabac No és permesa la 
publicitat de begudes alcohòliques ni de tabac395, 396, 397, 398, 399, 400, 401 i 402. 

                                                                                                                                                             
equipaments i serveis públics afectes a l’activitat esportiva i de lleure per als anys 2008-2011 (codi de conveni 
7901905), d’aquest document. 
389 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.5.2.3. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos 
laborals, d’aquest document. 
390 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.5.2.6. Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc 
normatiu de la prevenció de riscos laborals, d’aquest document. 
391 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.5.2.8. Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es 
desplega l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de 
coordinació d'activitats empresarials, d’aquest document. 
392 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.4.3.8. Llei 7/2003, de 25 d'abril, de protecció de la salut, 
d’aquest document. 
393 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.4.2.1. Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat 
efectiva de dones i homes, d’aquest document. 
394  Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.2.1.3.8. Llei 3/2008, de 23 d’abril,  Llei de l’exercici de les 
professions de l’esport a Catalunya, d’aquest document. 
395 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.4.3.1. Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència 
en matèria de substàncies que poden generar dependència, d’aquest document. 
396 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.4.3.3. Llei 10/1991, de 10 de maig, de modificació de la Llei 
20/1985, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència, d’aquest document. 
397 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.6.3.2. Decret  235/1991, de 28 d'octubre, de desplegament de la 
Llei 10/1991, de 10 de maig, pel qual es regulen les advertències, els missatges dissuasius, els logotips i la 
senyalització sobre el tabac i les begudes alcohòliques, d’aquest document. 
398 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.4.3.4. Llei 8/1998, de 10 de juliol, de segona modificació de la 
Llei 20/1985, de prevenció i assistència en matèria de substàncies  que poden generar dependència, d’aquest 
document. 
399 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.4.3.6. Llei 1/2002, d’11 de març, de tercera modificació de la 
Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència, 
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b) ha de tributar pels impostos403 corresponents404: l’IVA 405, IBI, impost de societats406. 
 
c) en cas de reproducció o consum de material de propietat intel·lectual. Si escau, haurà de pagar 
als artistes, als intèrprets o als executants i als productors de gravacions audiovisuals, la 
remuneració que procedeix d'acord amb les tarifes generals establertes per l'entitat de gestió407. 
 
d) en cas d'ús de marques registrades, caldrà comptar amb el consentiment per l'ús de marca del 
titular408. 
 
e) la retolació almenys serà en català. La comunicació i notificació escrita i adreçades als usuaris 
i clients almenys serà en català. L’atenció als usuaris ha de ser en qualsevol de les llengües 
oficials a Catalunya. La senyalització de cartells d’informació general de caràcter fix i 
documents dirigits als usuaris hauran de ser redactats almenys en català. Els rètols i informació 
de caràcter fix que consti a l'interior dels centres laborals almenys haurà de ser en català409. 
 
f) ha d’adoptar les mesures tècniques i organitzatives per garantir la seguretat de les dades de 
caràcter personal i evitar l'alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat. Ha d’obtenir 
el consentiment de l'afectat i informar-lo, entre altres, de: els drets d'accés, el procés de 
rectificació, de cancel·lació i  d’oposició i de l'existència, la finalitat i el destinatari del fitxer. La 
identitat i la direcció del responsable del tractament de dades. 
 
Notificar, prèviament a la seva creació, a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades dels fitxers 
de dades de caràcter personal que s’utilitzaran. Tenir actualitzat, en tot moment, el fitxer de 
dades personals i informar a l’Agència quan es produeixi una alteració del seu contingut. 
Disposar d’un document de seguretat, fet pel responsable del fitxer que, almenys, inclogui: les 
mesures de seguretat i les tècniques d’obligat compliment pel personal amb accés al sistema 
d'informació, les funcions i les obligacions del personal, el registre d'incidències, el control 
d'accés, la gestió de suport i els documents, identificació i autentificació, les còpies de seguretat i 
la recuperació i les obligacions comuns, els criteris d'arxiu, els dispositius d’emmagatzemament i 
custòdia dels suports410 i 411. 

                                                                                                                                                             
amb l’objectiu ulterior de protegir la salut d’aquesta població i prevenir els problemes associats a la ingesta i la 
dependència de l’alcohol, d’aquest document. 
400 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.6.2.5. Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures de sanitat 
davant al tabaquisme i reguladora de la venta, subministra, consum i la publicitat dels productes de tabac, d’aquest 
document. 
401 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.6.3.3. Decret 32/2005, de 8 de març, pel qual es regula la 
senyalització de les limitacions en la venda de begudes alcohòliques, d’aquest document. 
402 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.2.1.3.3. Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, text únic de la 
Llei de l’esport, d’aquest document. 
403 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.5.2.5. Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, 
administratives i de l’ordre social, d’aquest document. 
404 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.5.2.4. Llei 49/2002, de 23 de desembre, de mesures fiscals de 
les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, d’aquest document. 
405 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.5.2.1. Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el 
valor afegit, d’aquest document. 
406 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.5.2.7. Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei d’impostos sobre societats, d’aquest document. 
407 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.6.2.1. Reial Decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, que regularitza, aclareix i harmonitza les disposicions 
legals vigents sobre la matèria, d’aquest document. 
408 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.6.2.2. Llei 17/2001, de 17 de desembre, de marques, d’aquest 
document. 
409 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.6.3.1. Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, 
d’aquest document. 
410 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.6.2.3. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció 
de dades de caràcter personal, d’aquest document. 
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g) disposar de fulls de reclamació i de denúncia. Respectar el principi de veracitat de la publicitat 
(no contenir informació que pugui induir a error o pugui generar frau). Respectar el dret 
d'admissió, l'aforament màxim i la protecció de menors (la venta, subministrament i consum de 
begudes alcohòliques, tabac i/o drogues; la protecció integritat física, psíquica i moral i la 
limitació d'horaris)412. 
 
EEnn  rreellaacciióó  aammbb  eellss  uussuuaarr iiss  

a) donar el rebut de pagaments. Informar als consumidors sobre els seus drets, els serveis i les 
tarifes, i les normes de seguretat i ús de la instal·lació i les activitats. Respectar els drets 
lingüístics413 i 414. 
 
b) disposar de fulls de reclamació/denúncia oficials. Han de romandre a l'establiment i hauran de 
ser lliurats a la persona que ho sol·liciti. Contindran les indicacions impreses en català, castellà i 
anglès. Resten obligats a exhibir al públic, en lloc visible, un cartell on s'anunciï la disponibilitat 
dels fulls oficials de reclamació/ denúncia. També hauran d’indicar el número de telèfon de 
consulta del consumidor415.  
 
Han de respectar el principi de veracitat de la publicitat (no contenir informació que puguin 
induir error o pugui generar frau)416. 
 
d) garantir l'accés a l'entorn de les persones amb disminució visual que vagin acompanyades de 
gossos pigall417. 
 
e) entre altres, haurà de disposar d’un Pla de Gestió que haurà de contenir: el Pla d'utilització 
(condicions i normes bàsiques d'ús, horari), el Pla de manteniment (tasques de conservació) i el  
model organitzatiu de gestió (recursos humans i el pressupost). 
 
Haurà de disposar d’un panell informatiu, en lloc visible i de fàcil accés, que almenys consti de: 
el nom de la instal·lació, el nom de l’entitat propietària i gestora, la fitxa corresponent al CEEC, 
els programes d’utilització i serveis, les tarifes i les quotes, els aforament i el reglament d'ús. 
 
Haurà d’informar als usuaris: dels aforaments admesos en espais esportius i vestidors, els 
recorreguts, situació dels diferents espais, les zones d'accés restringides i quan es prohibeix el 
pas. Haurà de restringir l'accés als espais que requereixin de: supervisió qualificada, material 
esportiu específic i comportin un perill potencial per als usuaris. Es senyalitzaran els 
advertiments oportuns en cada lloc i segons cada activitat.  
 

                                                                                                                                                             
411 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.6.2.4. Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual 
s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, d’aquest document. 
412 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.3.3.8. Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa 
dels espectacles públics i les activitats recreatives, d’aquest document. 
413 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.5.3.5. Llei 1/1990, de 8 de gener, sobre la disciplina del mercat 
i de defensa dels consumidors i dels usuaris, d’aquest document. 
414 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.5.3.6. Llei de 3/1993, de 5 de març, de l’estatut del consumidor, 
d’aquest document. 
415 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.6.3.4. Decret 70/2003, de 4 de març, pel qual es regulen els 
fulls de reclamació/denúncia als establiments comercials i en l’activitat de prestació de serveis, d’aquest document. 
416 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.3.3.8. Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa 
dels espectacles públics i les activitats recreatives, d’aquest document. 
417 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.1.4.3.10. Llei 10/1993, de 8 d’octubre,  que regula l'accés a 
l'entorn de les persones amb disminució visual acompanyades de gossos pigall,  d’aquest document. 
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El mobiliari i els accessoris dels espais complementaris hauran de ser apropiats per a l’ús públic, 
estables al bolcat, sense arestes vives o elements esmolats, reforçats i resistents a l’ús vandàlic418. 
  

1100..33..    CCOONNCCLLUUSSII OONNSS  PPAARRCCII AALLSS    
L’ordenament jurídic aplicable a les instal·lacions esportives d’ús públic de Catalunya, s’ha 
plantejat a partir de la primera hipòtesi: 
 

EExxiisstteeiixx  oorrddeennaammeenntt  jjuurr ííddiicc  ssii ......    
......  eexxiisstteeiixx  aallgguunnaa  nnoorrmmaa  ((ppúúbbll iiccaa  oo  pprr iivvaaddaa;;  ssuupprraaeessttaattaall ,,  eessttaattaall   oo  aauuttoonnòòmmiiccaa;;  
ggeenneerraall   oo  eessppeeccííffiiccaa  oo  ttèèccnniiccaa))  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall ··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa  ((11ªª  hhiippòòtteessii ))441199..    

  
Per validar la hipòtesi formulada s’ha dissenyat el primer bloc, format per dues fase: 1) la  fase I, 
recopila l’ordenament jurídic aplicable a les instal·lacions esportives d’ús públic de Catalunya a 
partir de les variables: 1.1. Naturalesa de la font, 1.2. Competència de la font i 1.3. Contingut de 
la norma i 2) la fase II, organitza la norma, identificada en la fase anterior, a partir de la variable: 
2.1. Fases temporals de les instal·lacions esportives.  
 
Els resultats, obtinguts en el primer bloc, validen la hipòtesi plantejada i confirmen que les 
instal·lacions esportives d’ús públic de Catalunya disposen d’ordenament jurídic. 
 
Els resultats, obtinguts en el primer bloc, descriuen l’ordenament jurídic configurat per normes:  
 

a)  públiques (indicador 1.1.1) i privades (indicador 1.1.2), en relació amb la 
naturalesa de la font (variable 1.1) 
b) supraestatals (indicador 1.2.1), estatals (indicador 1.2.2) i autonòmiques 
(indicador 1.2.3), en relació amb la competència de la font (variable 1.2) 
c) de caràcter general (indicador 1.3.1) i específic o tècnic (indicador 1.3.2), en 
relació amb el contingut de la norma (variable 1.3) 

 
Els resultats, obtinguts en el primer bloc i a efectes d’aquesta investigació, en termes quantitatius 
estructuren l’ordenament jurídic format per:  
 

a) vint-i-dos textos legals que regulen la concepció i programació (indicador 2.1.1). 
b) tretze textos legals que afecten la construcció (indicador 2.1.2). 
c) cinquanta-cinc  textos legals que regulen la gestió (indicador 2.1.3). 

 
En total, setanta-vuit normes420 que configuren l’ordenament jurídic aplicable a les instal·lacions 
esportives d’ús públic de Catalunya. 
 
Els resultats, obtinguts en el primer bloc i a efectes d’aquesta investigació, en termes qualitatius 
estructuren l’ordenament jurídic en:  
 
- L’estructura, les competències i les obligacions de l’Administració. Obliga: a) als municipis 
majors de 5000 habitants a la construcció d’instal·lacions esportives, b) a destinar un percentatge 
del sòl edificable a instal·lacions esportives i c) a elaborar el Pla director d'instal·lacions i 
equipaments esportius de Catalunya. 
 
                                                 
418 Fitxa tècnica recollida a l’annex III, apartat 22.2.1.3.6. Pla director d'instal·lacions i equipaments esportius de 
Catalunya, PIEC, d’aquest document. 
419 Veure apartat 7.2.3. Les hipòtesis, d’aquest document. 
420 Dotze normes es repeteixen en vàries fases tenint en compte que regulen diferents aspectes de les fases de 
concepció i programació, construcció i gestió. 
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- Regula les condicions d’edificació i els criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 
Estableix les condicions de protecció contra incendis i la instal·lació d’ascensors. També 
promociona l'accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques 
 
- Estableix les fitxes tècniques dels mòduls de les instal·lacions esportives de la xarxa bàsica de 
Catalunya i els preus estandarditzats dels mòduls tipològics d’instal·lacions esportives de 
Catalunya. També les especificacions per terres esportius: a) polivalents d’interior, b) sintètics 
d’exterior, c) de gespa artificial per ús exterior i d) de gespa natural. 
 
- Estableix la protecció contra la contaminació acústica i l’ordenació ambiental de 
l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.  
 
- Estableix el tipus d’entitats, associatives i mercantils, reconegudes a l’Estat espanyol. També 
estableix el règim tributari d’aquestes i de les activitats.  
 
- Obliga estar registrat en el registre de l’Ajuntament d'establiments oberts al públic i 
organitzadors d’activitats. Disposar de llicència o autorització i que aquesta sigui visible des de 
l'accés de la instal·lació esportiva. Regula els horaris màxims d’obertura. 
 

- Obliga la contractació d’assegurances varies. Disposar d’un contracte i un llibre de 
manteniment (electrotècnic per a baixa tensió). També disposar de: a) programes de 
manteniment higienicosanitari, b) un Pla d'emergència, c) un Pla de prevenció de riscos laborals, 
d) un Pla d'igualtat i e) el Pla de Gestió. 
 
- Regula les condicions, drets i deures, laborals dels treballadors i la prevenció de riscos laborals. 
També regula les professions esportives. 
 
- Estableix criteris de seguretat industrial. Disposar d'autorització sanitària d'acord amb la 
normativa sectorial aplicable. 
 
- Estableix les condicions de tractament de dades de caràcter personal. Disposar de fulls de 
reclamació i de denúncia. Respectar el dret d'admissió, l'aforament màxim i la protecció de 
menors. 
 
- Obliga a disposar de rètols amb informació variada dirigida als usuaris: les mesures de 
seguretat, les mesures correctores, de protecció i de consum. 
 
- Regula la introducció, venta i consum de begudes alcohòliques, drogues tòxiques, estupefaents 
o substàncies psicotròpiques.  
 
- Protegeix els drets: a) lingüístics, estableix que la llengua en la qual es realitzarà la 
comunicació amb l’usuari, oral o escrita i b) d'accés a l'entorn a les persones amb disminució 
visual que vagin acompanyades de gossos pigall. 
 
- Regula alguns edificis i serveis específics: 1) els parcs aquàtics, 2) les piscines d’ús públic, 3)  
els serveis de balneoteràpia i d’hidroteràpia i 4) l’exercici de determinades teràpies naturals. 
 
- Regula la  reproducció o consum de material de propietat intel·lectual. També l'ús de marques 
registrades. 
 

1100..44..  RREECCAAPPII TTUULLAACCII ÓÓ  
Aquest capítol pretén que el lector conegui els resultats del primer bloc, fase I i II, d’aquesta 
investigació. Resultats que permeten identificar i estructurar ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurr ííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  
iinnssttaall ··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  CCaattaalluunnyyaa.. 
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Aquest capítol ofereix al lector la possibilitat de: 
 
a) conèixer els resultats de la fase I.  Identifiquen l’ordenament jurídic aplicable a les 
instal·lacions esportives d’ús públic de Catalunya a partir de les variables: a) contingut de la 
norma, b) competència de la font i c) naturalesa de la font.  
 
L’ordenament jurídic, segons el contingut de la norma, s’estructura en: a) normes de caràcter 
general, a partir de les àrees de: 1) Constitució, Estatut i règim jurídic de les administracions, 2) 
urbanisme i medi ambient, 3) equipaments, 4) sanitat i societat, 5) treball i consum i 6) dades, 
informació i publicitat i b) normes de caràcter específic o tècnic. Ambdós continguts s’ordenen 
segons la competència de la font i la naturalesa de la font. 
 
b) conèixer els resultats de la fase II. Reestructuren els resultats obtinguts en la fase anterior en 
funció de les fases temporals. Es defineix l’estructura segons les normes afectin a: a) la 
concepció i programació, b) la construcció i c) la gestió. 
 
c) corrobora el compliment de les hipòtesis que metodològicament configuren el primer bloc 
d’aquesta investigació. 
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1111..      CCAAPPII TTOOLL  VVII II II ..  RREESSUULLTTAATTSS..  ((NNOO))  CCOOMMPPLLII MMEENNTT  DDEE  
LL’’ OORRDDEENNAAMMEENNTT  JJUURRÍÍ DDII CC  AAPPLLII CCAABBLLEE  AA  LLEESS  II NNSSTTAALL··LLAACCII OONNSS  
EESSPPOORRTTII VVEESS  DD’’ ÚÚSS  PPÚÚBBLLII CC  DDEE  CCAATTAALLUUNNYYAA  

Es presenta el (No) compliment de l’ordenament jurídic aplicable a les instal·lacions esportives 
d’ús públic de Catalunya seguint el procés metodològic. S’analitza el compliment a partir de les 
mesures de control, primer, i mitjançant un qüestionari, segon. A continuació s’identifiquen 
(algunes) de les raons que expliquen els resultats obtinguts i, finalment, es proposen mesures 
(correctores) a la realitat analitzada.  
 

1111..11..  EELL  ((NNOO))  CCOOMMPPLLII MMEENNTT  DDEE  LL’’ OORRDDEENNAAMMEENNTT  JJUURRÍÍ DDII CC  II   LLEESS  
MMEESSUURREESS  DDEE  CCOONNTTRROOLL  

De les diferents mesures en les quals l’Administració exerceix la funció de policia administrativa 
i als efectes d’aquest estudi, es consideren: a) els actes administratius d’habilitació o títols 
administratius habilitant: la llicència i b) els actes administratius de comprovació: la inspecció. 
 

1111..11..11..  LLAA  LLLLII CCÈÈNNCCII AA  
Les llicències, normativament, s’estableixen i requereixen en la concepció i programació, la 
construcció i la gestió (taula 11:1). 
 

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  mmeessuurraa  ddee  ccoonnttrrooll   ddee  llaa  ll ll iiccèènncciiaa  
FFaassee  LLll iiccèènncciiaa  

- La concepció i programació 
 

Llicència d’obres  
 

 
- La construcció 
 

Llicència de recepció d’obra 
Altres llicències 

 
- La gestió 
 

Llicència d’activitats  

 
Taula 11:1. Fitxa tècnica, mesura de control de la llicència 

Font: Elaboració pròpia 
 
LLaa  ll ll iiccèènncciiaa  dd’’ oobbrreess    

És un acte d’intervenció de l’Administració en l’activitat d’edificació i ús del sòl pel que 
s’autoritza el dret a edificar. La llicència no és constitutiva d’aquest dret, doncs el contingut del 
mateix i la seva extensió està determinat per l’ordenament urbanístic (la llei i els plans 
d’ordenació del sòl). L’Administració es limita a fiscalitzar l’acte d’edificació (STS 27.9.1999, 
RA 6970). 
 
Es requereix de llicència per tot acte d’edificació (art. 242.1 TRLS). Els art. 21.1 RS i 1.1 a 6 
RDUR es refereixen a obres de nova planta, ampliació, modificació de l’aspecte exterior i 
disposició interior dels edificis i als usos i obres provisionals. Aquesta enumeració és merament 
enunciativa (STS 20.1.2003, RA 673), doncs existeix transformació material del sòl inclòs en els 
canvis atribuïts als espais, per exemple, en els tancaments de terrasses o porxades (SSTS 
21.11.1989, RA 8316; 31.1.1994, RA 503), o en els cobriments de terrasses situades en àtics 
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amb instal·lacions encastades en l’estructura de l’edifici (SSTS 26.1.1979, RA 232; 30.12.1986, 
RA 1681; 5.7.1997, RA 5722; 26.11.1998, RA 8611). 
 
La legislació urbanística relativa a la llicència d’obres no va estar afectada per la LOE, doncs 
l’article 5 es limita a recorda l’existència d’aquesta regulació, que, per una altra banda, és 
aplicable a “tot acte d’edificació”, i no solament a les obres a les que es refereix l’article 2.2. de 
la LOE. 
 
L’obtenció de la llicència d’obres autoritza a la realització de l’obra, és prèvia a l’inici de l’obra, 
de manera que actua com a garant del compliment de la norma  de concepció i programació.  
 
LLaa  ll ll iiccèènncciiaa  ddee  rreecceeppcciióó  dd’’ oobbrraa  

El Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, aprova el text refós de la Llei de contractes de 
les administracions públiques estableix en l’article 147.2 “Si les obres estan en bon estat i 
d’acord amb les prescripcions previstes, el funcionari tècnic designat per l’administració que 
contracta i que la representa les donarà per rebudes, s’estendrà l’acte corresponent i 
començarà llavors el termini de garantia” 
 
L’obtenció de la llicència de recepció de l’obra garanteix que l’obra compleix amb la norma i 
permet la sol·licitud d’altres llicències com la d’activitats. Actua com a garant del compliment de 
la norma  de concepció i programació. 
 
AAll ttrreess  ll ll iiccèènncciieess    

Depenent de la instal·lació esportiva seran necessaris diferents tipus de llicències, informes 
positius relatius al compliment de diferents lleis i reglaments, si escau: a) control i seguiment de 
piscines d’ús públic, b) locals de pública concurrència, c) gas, ascensor, calderes, clima, 
electricitat, d) policia d’espectacles i e) homologacions dels espais esportius, segons els 
corresponents reglaments federatius. 
 
L’obtenció d’aquestes són garants del compliment de la respectiva norma i permet la sol·licitud 
d’altres llicències com la d’activitats. 
 
LLaa  ll ll iiccèènncciiaa  dd’’ aaccttiivvii ttaattss  

El Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació, 
estableix als articles 29, 30 i 34 que cal “disposar de llicència o autorització... I publicitat de la 
llicència a l'accés de la instal·lació esportiva”421 
 
L’obtenció de la llicència d’activitats autoritza a la realització d’aquesta. És prèvia a l’inici del 
servei, de manera que actua com a garant del compliment de tota la norma requerida per poder 
gestionar la instal·lació esportiva. En cap cas és garant del compliment normatiu de la norma en 
la fase de gestió.  
 
De l’anàlisi dels resultats s’obté que la concepció i programació, la construcció i la gestió 
requereixen d’una o vàries llicències prèvies per executar cada activitat. Però la gestió, al ser la 
última fase, no disposa de cap llicència que garanteixi el compliment normatiu d’aquesta. Als 
efectes d’aquesta investigació, s’interpreta que l’ordenament jurídic aplicable a la concepció i 
programació i construcció es compleix, o té més probabilitats de complir-se, d’altra manera no 
s’obtindrien les llicències pertinents en aquestes fases422.  
                                                 
421 Aquest reqeriment també el demanda el PIEC i la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels 
espectacles públics i les activitats recreatives. 
422 El 06 de novembre de 2012 el diari El Pais publicava un article, en relació el tràgic accident que es va produir el 
dia 1 de novembre de 2012 en el qual van morir 5 persones en la festa de Halloween celebrada al recinte Madrid 
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Atenent que en la gestió no s’estableix cap tipus de llicència (finalista, si prèvia), existeixen 
menys probabilitats que la norma d’aquesta d’aplicació aquesta es compleixi. Per això, la 
normativa en la gestió serà analitzada amb la mesura de control la inspecció.   
 

1111..11..22..  LLAA  II NNSSPPEECCCCII ÓÓ  
S’analitza la norma aplicable a la gestió d’una instal·lació esportiva. Es diferencien dues 
tipologies d’inspecció segons el subjecte sobre el que recau la responsabilitat d’executar-la: a) la 
inspecció obligatòria, executada per la instal·lació i b) la inspecció no obligatòria, executada per 
l’Administració. 
 
Per facilitar l’enteniment es reorganitza la normativa, de la fase de gestió, segons sigui 
l’afectació: a) l’edifici, b) els recursos humans, c) l’activitat i d) els usuaris (taula 11:2)423. 
 

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  mmeessuurraa  ddee  ccoonnttrrooll   ddee  llaa  iinnssppeecccciióó  
RReeff ..  NNoorrmmaa  II nnssppeecccciióó  II   II nnssppeecccciióó  II II   
11..  EEnn  rreellaacciióó  aammbb  ll ’’ eeddiiff iiccii   
11..11  Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de contracte d’assegurança. - 

11..22  
Decret 103/1988, de 28 de març, pel qual es regula la instal· lació i el 
funcionament dels parcs aquàtics. 

Cap. V 
(anual) 

- 

11..33  
Decret 200/1999, de 27 de juliol, pel qual es regula el dret d'admissió als 
establiments públics on es realitzen espectacles i activitats recreatives. 

- 

11..44  
Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes 
sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic. 

- Art. 30 i 33 

11..55  

Reial decret 379/2001, de 6 d’abril, pel que s’aprova el reglament 
d’emmagatzemament de productes químics i les instruccions tècniques 
complementàries MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE-APQ3, MIE APQ-4, 
MIE APQ-5, MIE APQ-6, MIE APQ-7. 

Art. 5 
(5 anys) 

- 

11..66  
Decret 165/2001, de 12 de juny, pel qual s'estableixen les normes 
sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic. 

- 

11..77  

Decret 174/2001, de 26 de juny, pel qual es regula l’aplicació a Catalunya 
del Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, de mesures de control dels 
riscos inherents als accidents greus en els quals intervinguin substàncies 
perilloses. 

Art. 27 i 
28 

(4 anys) 
- 

11..88  
Decret 271/2001, de 9 d’octubre, pel qual s’estableixen els requisits 
tecnicosanitaris que han de complir els serveis de balneoteràpia i 
d’hidroteràpia. 

- Art. 8 

11..99  
Decret 355/2002, de 24 de desembre, pel qual es regula la utilització de 
desfibril· ladors externs automàtics per al personal no mèdic. 

- 

11..1100  
Decret  352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions 
higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel· losi. 

- Art. 27 

11..1111  
Decret 363/2004, de 24 d'agost, pel qual es regula el procediment 
administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa 
tensió. 

Art. 10 i 
11 

(5 anys) 
- 

11..1122  Pla director d'instal· lacions i equipaments esportius de Catalunya, PIEC. - 

                                                                                                                                                             
Arena. En aquest es demostra que el recinte, propietat de l’Ajuntament, no disposava de llicència d’activitats tenint 
en compte que el recinte no complia amb l’ordenament jurídic. 
Per tant es pot entendre què, per una banda la llicència és garantia del compliment normatiu; però per una altra 
banda el fet de no disposar de llicència no impedeix, a la pràctica, la realització d’activitats. 
Vist l’11 de novembre de 2012 en: http://politica.elpais.com/politica/2012/11/05/actualidad/1352153203_399932. 
html 
423 Recordar que en aquest apartat solament s’analitza l’indicador 1.4.2. La inspecció per les normes de la gestió. És 
a dir, s’entén, a efectes d’aquesta investigació, que el fet de que les altres fases, concepció i programació i 
construcció, estiguin sotmeses a la necessitat de disposar alguna llicència es garantia del compliment de la 
normativa. I per tant, s’analitza si la fase que no requereix de llicència si contempla la inspecció; el que s’interpreta, 
a efectes d’aquesta investigació, com una altra mesura que garanteix el compliment de la norma en qüestió. 
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11..1133  

Decret 251/2006, de 6 de juny, de regulació de les condicions i quanties 
mínimes de les assegurances de responsabilitat civil exigibles per als 
espectacles, les activitats recreatives i els establiments públics sotmesos a 
la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l’espectacle, les activitats 
recreatives i els establiments públics.  

- 

11..1144  
Llei 19/2007, de 11 de juliol, Llei contra la violència, el racisme, la 
xenofòbia i la intolerància en l’esport. 

- 

11..1155  
Decret 31/2007, de 30 de gener, pel qual es regulen les condicions per a 
l’exercici de determinades teràpies naturals. 

- Art. 32 

11..1166  

Ordre IRP/181/2007, de 30 de maig, per la qual es determinen els horaris 
màxims de determinats establiments públics destinats a espectacles públics 
i/o activitats recreatives, sotmesos a la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre 
policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics. 

- 

11..1177  

Reial decret 1468/2008, de 5 de setembre, pel que es modifica el Reial 
decret 393/2007, de 23 de març, pel que s’aprova la norma bàsica 
d’autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicades a 
activitats que puguin donar origen a situacions d’emergència. 

- 

11..1188  Llei 12/2008, del 31 de juliol, de seguretat industrial. - Art. 41 i 42 

11..1199  
Instrucció 1/2009, de 10 de febrer, sobre el tractament de dades de caràcter 
personal mitjançant càmeres amb fins de videovigilància. 

- 

11..2200  
Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles 
públics i les activitats recreatives. 

- Art. 44 i 45 

11..2211  
Instrucció 4/2010, de 6 d’abril, de gestió i manteniment de les farmacioles 
en els centres de treball i en els vehicles de la Direcció General de la 
Policia.  

- 

11..2222  
Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i 
centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut 
d’aquestes mesures. 

- Art. 20 

22..  EEnn  rreellaacciióó  aammbb  eellss  rreeccuurrssooss  hhuummaannss  

22..11  
Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de l’estatut dels treballadors.  

- RDL 5/2000 

22..22  Llei 31/1995, de 8 de novembre, Llei de prevenció de riscos laborals. - Art. 9 

22..33  Llei 7/2003, de 25 d'abril, de protecció de la salut.  - Art. 9 

22..44  
Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la 
prevenció de riscos laborals. 

- 
Llei 

31/1995 

22..55  
Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desplega l'article 24 de 
la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en 
matèria de coordinació d'activitats empresarials. 

- 
Llei 

31/1995 

22..66  
Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i 
homes. 

- 

22..77  
Llei 3/2008, de 23 d’abril,  Llei de l’exercici de les professions de l’esport 
a Catalunya. 

- 

22..88  

TRE/3546/2008, de 28 d’octubre, per la qual es disposa la inscripció i la 
publicació del Conveni col· lectiu de treball de les empreses i entitats 
privades que gestionen equipaments i serveis públics afectes a l’activitat 
esportiva i de lleure per als anys 2008-2011 (codi de conveni 7901905).  

- RDL 5/2000 

22..99  
Llei 35/2010, de 17 de setembre, de mesures urgents per la reforma del 
mercat de treball. 

- RDL 5/2000 

33..  EEnn  rreellaacciióó  aammbb  ll ’’ aaccttiivvii ttaatt  

33..11  
Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de 
substàncies que poden generar dependència. 

- Art. 47 

33..22  
Llei 10/1991, de 10 de maig, de modificació de la Llei 20/1985, de 
prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar 
dependència.  

- 

33..33  
Decret  235/1991 de 28 d'octubre, de desplegament de la Llei 10/1991, de 
10 de maig, pel qual es regulen les advertències, els missatges dissuasius, 
els logotips i la senyalització sobre el tabac i les begudes alcohòliques. 

- 

33..44  Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit. - 
RD 

939/1986 
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33..55  
Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de propietat intel· lectual, que regularitza, aclareix i harmonitza 
les disposicions legals vigents sobre la matèria. 

- 

33..66  Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. - 

33..77  
Llei 8/1998, de 10 de juliol, de segona modificació de la Llei 20/1985, de 
prevenció i assistència en matèria de substàncies  que poden generar 
dependència. 

- 

33..88  
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal. 

- Art. 40 - 41 

33..99  Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, text únic de la Llei de l’esport. - Art. 64 - 66 

33..1100  Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques. - 

33..1111  

Llei 1/2002, d’11 de març, de tercera modificació de la Llei 20/1985, de 25 
de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden 
generar dependència, amb l’objectiu ulterior de protegir la salut d’aquesta 
població i prevenir els problemes associats a la ingesta i la dependència de 
l’alcohol. 

- 

33..1122  
Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense 
finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. 

- 
RD 

939/1986 

33..1133  
Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de 
l’ordre social. 

- 
RD 

939/1986 

33..1144  
Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós 
de la Llei d’impostos sobre societats. 

- 
RD 

939/1986 

33..1155  
Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures de sanitat davant al 
tabaquisme i reguladora de la venta, subministra, consum i la publicitat 
dels productes de tabac. 

- Art. 22 

33..1166  
Decret 32/2005, de 8 de març, pel qual es regula la senyalització de les 
limitacions en la venda de begudes alcohòliques. 

- 

33..1177  
Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 

- 

33..1188  
Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles 
públics i les activitats recreatives. 

- Art. 44 - 45 

33..1199  
Reial decret llei 13/2010, de 3 desembre, d’actuacions en l’àmbit fiscal, 
laboral i alliberadores per fomentar la inversió i la creació de llocs de 
treball. 

- 
RD 

939/1986 

33..2200  

Llei 42/2010, de 30 de desembre, per la que es modifica la Llei 28/2005, 
de 26 de desembre, de mesures sanitàries front el tabaquisme i reguladora 
de la venta, el subministra, el consum i la publicitat dels productes de 
tabac. 

- 

44..  EEnn  rreellaacciióó  aammbb  eellss  uussuuaarriiss  

44..11  
Llei 1/1990, de 8 de gener, sobre la disciplina del mercat i de defensa dels 
consumidors i dels usuaris. 

- Art. 2 

44..22  Llei de 3/1993, de 5 de març, de l’estatut del consumidor. - Llei 1/1990 

44..33  
Llei 10/1993, de 8 d’octubre,  que regula l'accés a l'entorn de les persones 
amb disminució visual acompanyades de gossos pigall. 

- 

44..44  
Decret 70/2003, de 4 de març, pel qual es regulen els fulls de 
reclamació/denúncia als establiments comercials i en l’activitat de 
prestació de serveis. 

- Llei 1/1990 

44..55  Pla director d'instal· lacions i equipaments esportius de Catalunya, PIEC. - 

44..66  
Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles 
públics i les activitats recreatives. 

- Art. 44 - 45 

44..77  Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya. - Art. 322.1 

LLEGENDA 
INSPECCIÓ I. Inspeccions que obligatòriament han de passar les instal· lacions. Limitades en un termini de 
temps i condicionades a rebre un certificat positiu. 
INSPECCIÓ II. Inspeccions a les que es pot haver de sometre la instal· lació. Depèn de l’organisme inspector. 

 
Taula 11:2. Fitxa tècnica, mesura de control de la inspecció 

Font: Elaboració pròpia 
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Moltes de les normes aplicables a la gestió contemplen i incorporen, en el seu articulat, l’acció 
d’inspecció administrativa. Segons el subjecte sobre el que recau la responsabilitat de realitzar la 
inspecció, i als efectes d’aquesta investigació, es consideren tres tipus de normes. 
  

II nnssppeecccciióó  oobbll iiggaattòòrr iiaa  

El subjecte responsable, és la pròpia instal·lació esportiva. Són les instal·lacions esportives les 
que han de sol·licitar i sotmetre’s a inspeccions obligatòries el resultat de les quals és l’obtenció 
d’un certificat, positiu, que garanteix el compliment de la corresponent matèria que s’hagi 
inspeccionat. L’obtenció d’aquests certificats garanteixen el compliment de la norma en qüestió.  
 
De totes les normes analitzades, que intervenen en la gestió, tres424 són les que requereixen 
d’inspecció obligatòria i les tres es relacionen amb l’edifici. Les normes referents als recursos 
humans, l’activitat i als usuaris no estableixen la inspecció obligatòria. 
 
Les tres normes identificades regulen: a) l’emmagatzemament de productes químics, b)  mesures 
de control dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervinguin substàncies 
perilloses i c) el procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic per a 
baixa tensió. La primera disposa d’un termini de cinc anys, la segona de quatre i la tercera de 
cinc per passar les inspeccions. 
 
Les normes que regulen inspeccions obligatòries ho fan atenen a matèries perilloses 
l’incompliment de la respectiva norma pot comportar riscos en l’edifici i les persones que hi 
habitin. S’entén que el legislador opta per aquest model per protegir les persones i per això 
estipula mesures preventives.    
 
II nnssppeecccciióó  nnoo  oobbll iiggaattòòrr iiaa    

El subjecte responsable és l’Administració. En aquest cas la norma que regula la matèria 
adjudica la competència en matèria inspectora a l’Administració o a l’organisme que a tals 
efectes delegui. És l’Administració en l’actuació de llurs competències qui podrà realitzar la 
inspecció de les instal·lacions esportives avaluant el compliment dels requisits que estableix la 
norma. En aquest cas la inspecció es podrà realitzar en qualsevol moment, no està limitada en un 
termini temporal. 
 
Les instal·lacions esportives hauran de sotmetre’s, obligatòriament, a aquestes inspeccions. En 
cas contrari hauran d’acatar les sancions tipificades en cada norma, igual que per l’incompliment 
de la norma. 
 
Les normes poden determinar la inspecció no obligatòria mitjançant dues maneres: a) la pròpia 
norma estableix el procediment d’inspecció o b) la norma dirigeix a una altra norma la qual  
estableix el procés d’inspecció. En ambdós casos el procés d’inspecció com a mínim contempla: 
1) l’òrgan competent per realitzar la inspecció, 2) el procés d’inspecció, 3) la documentació, 4) 
les mesures cautelars i 5) el règim sancionador. 
 
De totes les normes analitzades, que intervenen en la gestió, vint-i-set425 són les que reconeixen 
la inspecció no obligatòria: a) set es relacionen amb l’edifici, b) set amb els recursos humans, c) 
deu amb l’activitat i d) cinc amb els usuaris.  

                                                 
424 Als efectes d’aquesta investigació i tal i com s’ha explicat en l’apartat 9.3.2.2.2.1. Procés de construcció del 
qüestionari, el Decret 103/1988, de 28 de març, pel qual es regula la instal·lació i el funcionament dels parcs 
aquàtics, no serà objecte d’aquesta investigació atenent que no respon a la tipologia d’instal· lació objecte d’aquest 
estudi. 
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Respecte l’edifici, la instal·lació esportiva, podrà ser requerida a inspecció del compliment de: a) 
les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic, b) els requisits tecnicosanitaris que han 
de complir els serveis de balneoteràpia i d’hidroteràpia, c) les condicions higienicosanitàries per 
a la prevenció i el control de la legionel·losi, d) les condicions per a l’exercici de determinades 
teràpies naturals, e) la seguretat industrial, f) els espectacles públics i les activitats recreatives i 
g) el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el 
contingut d’aquestes mesures. 
 
Respecte els recursos humans, la instal·lació esportiva, podrà ser requerida a inspecció del 
compliment de: a) la Llei de l’estatut dels treballadors, b) la prevenció de riscos laborals, c) la 
protecció de la salut, d) el Conveni col·lectiu de treball de les empreses i entitats privades que 
gestionen equipaments i serveis públics afectes a l’activitat esportiva i de lleure per als anys 
2008-2011 i e) les mesures urgents per la reforma del mercat de treball. 
 
Respecte l’activitat, la instal·lació esportiva, podrà ser requerida a inspecció del compliment de: 
a) la prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència, b) 
l’impost sobre el valor afegit, c) la protecció de dades de caràcter personal, d) la Llei de l’esport, 
e) el règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, f) 
les mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, g) l’impost sobre societats, h) les mesures 
de sanitat davant al tabaquisme i reguladora de la venta, subministra, consum i la publicitat dels 
productes de tabac, i) els espectacles públics i les activitats recreatives i j) l’àmbit fiscal, laboral i 
alliberadores per fomentar la inversió i la creació de llocs de treball. 
 
Respecte els usuaris, la instal·lació esportiva, podrà ser requerida a inspecció del compliment de: 
a) la disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i dels usuaris, b) l’estatut del 
consumidor, c) els fulls de reclamació/denúncia als establiments comercials i en l’activitat de 
prestació de serveis,  d) els espectacles públics i les activitats recreatives i e) el Codi de consum 
de Catalunya. 
 
SSeennssee  iinnssppeecccciióó  

S’identifiquen, també, un gran nombre de normes que no consideren cap tipus d’inspecció. En 
aquest cas hi ha normes que afecten a l’edifici, els recursos humans, l’activitat i els usuaris. 
 
Respecte l’edifici la norma que no contempla cap tipus d’inspecció és la referida a: a) el 
contracte d’assegurança, b) el dret d'admissió als establiments públics on es realitzen espectacles 
i activitats recreatives, c) la utilització de desfibril· ladors externs automàtics per al personal no 
mèdic, d) el Pla director d'instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya, PIEC, e) la Llei 
contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport, f) els horaris màxims de 
determinats establiments públics destinats a espectacles públics i/o activitats recreatives, 
sotmesos a la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i 
els establiments públics, g) la norma bàsica d’autoprotecció dels centres, establiments i 
dependències dedicades a activitats que puguin donar origen a situacions d’emergència, h) el 
tractament de dades de caràcter personal mitjançant càmeres amb fins de videovigilància i i) la 
gestió i manteniment de les farmacioles en els centres de treball. 
  
Respecte els recursos humans la norma que no contempla cap tipus d’inspecció és la referida a: 
a) la igualtat efectiva de dones i homes i b) la Llei de l’exercici de les professions de l’esport a 
Catalunya. 

                                                                                                                                                             
425 La Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, 
es triplica a l’afectar a tres àmbits: a) en relació amb l’edifici, b) en relació amb els usuaris i c) en relació amb els 
usuaris. 
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Respecte l’activitat la norma que no contempla cap tipus d’inspecció és la referida a: a) la Llei de 
propietat intel·lectual, que regularitza, aclareix i harmonitza les disposicions legals vigents sobre 
la matèria, b) la política lingüística, c) les marques, d) la senyalització de les limitacions en la 
venda de begudes alcohòliques, e) protecció de dades de caràcter personal i f) les mesures 
sanitàries front el tabaquisme i reguladora de la venta, el subministra, el consum i la publicitat 
dels productes de tabac. 
 
Respecte l’usuari la norma que no contempla cap tipus d’inspecció és la referida a: a) l'accés a 
l'entorn de les persones amb disminució visual acompanyades de gossos pigall i b) el Pla director 
d'instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya, PIEC. 
 
Cal esmentar i recordar però que el Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el 
Text únic de la Llei de l’esport,  desenvolupa en el títol 4 la inspecció esportiva i el règim 
sancionador. L’article 64.1 esmenta que les funcions d’inspecció esportiva que corresponen a la 
Secretaria General de l’Esport, mitjançant el Consell Català de l’Esport, són, entre altres: “a) 
Controlar el compliment de les disposicions legals i reglamentàries en matèria esportiva, 
especialment les que fan referència a les instal·lacions i les titulacions esportives i c) Controlar 
el compliment per les entitats esportives de les obligacions establertes per llei o per reglament 
per l’Administració.” 
 
A tals efectes el text estableix, article 67.1, que “els responsables de les instal·lacions esportives, 
dels centres i de les seus de les entitats i qualsevol persona que presti serveis en l’àmbit de 
l’esport estan obligats a permetre i facilitar als inspectors l’exercici de llurs funcions, l’accés a 
les instal·lacions i l’examen de tots els documents.” 
 
De manera que tot i que hi hagi un grup de normes que no contemplen cap model d’inspecció, 
obligatòria o no, aquestes resten sotmeses a la inspecció regulada al Decret legislatiu 1/2000, de 
31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport. Finalment esmentar que 
l’article 68, de la Llei de l’esport català, esmenta que el procediment d’inspecció s’haurà de 
regular per reglament. Cosa que, a dia d’avui426, no s’ha fet.  
 
Als efectes d’aquesta investigació s’interpreta, que la norma de la gestió que contempla la 
inspecció, obligatòria o no, té més probabilitats de complir-se. 
 

1111..22..  ((NNOO))  CCOOMMPPLLII MMEENNTT  DDEE  LL’’ OORRDDEENNAAMMEENNTT  JJUURRÍÍ DDII CC  AAPPLLII CCAABBLLEE  AA  
LLEESS  II NNSSTTAALL··LLAACCII OONNSS  EESSPPOORRTTII VVEESS  DD’’ ÚÚSS  PPÚÚBBLLII CC  DDEE  CCAATTAALLUUNNYYAA  

S’analitzen estadísticament els resultats obtinguts del qüestionari. Aquests es presenten segons la 
metodologia seguida en aquest estudi (fase IV),  s’ordenen segons sigui la tipologia de la 
variable, dependent o independent, analitzada427: 
 
11..  ((NNoo))  ccoommppll iimmeenntt  ddee  llaa  nnoorrmmaa  

Són els resultats obtinguts d’analitzar les variables dependents -66 preceptes normatius-, de la 
pregunta 12-21, resultat de la fase III sobre la mostra de: a) 35 instal·lacions de pràctica lliure, b) 
393 instal·lacions de pràctica organitzada i c) 29 vasos de piscina. Permeten conèixer si es 
compleix l’ordenament jurídic i quines normes (no) es compleixen.  
 
 
 
 

                                                 
426 Desembre de 2012. 
427 Veure apartat 9.3.2.5. Generació de dades, d’aquest document. 
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22..  CCaassuuííssttiiccaa  ((nnoo))  ccoommppll iimmeenntt  ddee  llaa  nnoorrmmaa  

Són els resultats obtinguts de creuar les dades dels dos apartats anteriors, el (no) compliment de 
la norma amb les característiques de la mostra -12 factors, s’exclouen les preguntes 22-23-. Es 
creua cada factor, de la pregunta 1-11, sobre la mostra de 16898 casos. Permeten identificar 
algunes causes que expliquin el (no) compliment de l’ordenament jurídic. 
 
33..  OOppiinniióó  ddeell   ddii rreeccttoorr//aa  

Són els resultats obtinguts d’analitzar les variables independents -2 factors-, pregunta 22 i 23, 
sobre la mostra de 428 respostes d’instal·lacions esportives. Permeten conèixer les opinions dels 
directors envers a quina matèria caldria regular i quins processos ajudarien/facilitarien el 
compliment normatiu.  
 

1111..22..11..  ((NNOO))  CCOOMMPPLLII MMEENNTT  DDEE  LLAA  NNOORRMMAA  

1111..22..11..11..  NNoorrmmaattiivvaa  dd’’ iinnssttaall ··llaacciioonnss  ddee  pprrààccttiiccaa  ll ll iiuurree  

De l’anàlisi de les preguntes 12-14428 del qüestionari sobre la mostra de 35 instal·lacions de 
pràctica lliure, s’obtenen els següents resultats (taula 11:3). 
 

NNOORRMM AA  
CCoommpplleeiixxeenn  NNoo  ccoommpplleeiixxeenn  
NNºº  %%   NNºº  %%   

11..  EEnn  rreellaacciióó  aammbb  ll ’’ eeddiiff iiccii   
1.11. Decret 363/2004, de 24 d'agost, pel qual es regula el procediment 
administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa 
tensió. 
1.11.4. Article 9. Contracte de manteniment: disposar d'un llibre de 
manteniment (mínim: registre, resultat de les revisions i inspeccions 
corresponents) 429. 

9 26 26 74 

1.12. Pla director d'instal· lacions i equipaments esportius de Catalunya, 
PIEC. 
1.12.1.1. Apartat  3.3.1.3.1.a i b. Tots els equipaments esportius 
comptaran amb: mesures de seguretat. Disposar de mesures de 
senyalització (de perills) 430. 
1.12.1.2. Apartat  3.3.1.3.1.a i b. Tots els equipaments esportius 
comptaran amb: mesures correctores. Disposar de mesures de 
senyalització (de perills): recomanació de pautes 431. 
1.12.1.3. Apartat  3.3.1.3.1.a i b. Tots els equipaments esportius 
comptaran amb: mesures de protecció. Disposar de mesures de 
senyalització (de perills): recomanant restriccions 432. 
1.12.2. Apartat 3.3.1.3.1.c.  Els límits dels espais esportius estaran 
definits amb claredat amb el tancat, el marcatge, la indicació en un 
plànol433. 
1.12.4. Apartat 3.3.1.3.1. t. Totes els elements vidrats o altres materials 
fràgils hauran d'estar senyalitzats434. 
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35 
 
 

35 
 
 

35 
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91 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 

0* 

1.19. Instrucció 1/2009, de 10 de febrer, sobre el tractament de dades de 
caràcter personal mitjançant càmeres amb fins de videovigilància. 
1.19.4. Article 12. Informació clara en emplaçaments visibles, abans que 
comenci la captació d'imatges, mitjançant un cartell en cada accés a la 
zona, en cadascuna de les plantes435. 

35* 100* 0* 0* 

                                                 
428 S’analitzen variables dependents, 10 preceptes normatius resultants de la fase III. 
429 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.1.5. Pregunta 13.2, d’aquest document. 
430 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.1.1. Pregunta 12.1, d’aquest document. 
431 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.1.2. Pregunta 12.2, 12.3 i 12.4, d’aquest document. 
432 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.1.2. Pregunta 12.2, 12.3 i 12.4, d’aquest document. 
433 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.1.2. Pregunta 12.2, 12.3 i 12.4, d’aquest document. 
434 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.1.6. Pregunta 13.3, d’aquest document. 
435 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.1.6. Pregunta 13.4, d’aquest document. 
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33..  EEnn  rreellaacciióó  aammbb  ll ’’ aaccttiivvii ttaatt 
3.5. Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de propietat intel· lectual, que regularitza, aclareix i 
harmonitza les disposicions legals vigents sobre la matèria. 
3.5.2. Article 108.5. Paga als artistes, intèrprets o executants i als 
productors de gravacions audiovisuals, la remuneració que procedeix 
d'acord amb les tarifes generals establertes per l'entitat de gestió436. 

31* 88* 4* 12* 

3.6. Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. 
3.6.1. Article 31.1. Retolació almenys en català437. 

29 83 6 17 

3.20. Llei 42/2010, de 30 de desembre, per la que es modifica la Llei 
28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries front el tabaquisme i 
reguladora de la venta, el subministra, el consum i la publicitat dels 
productes de tabac. 
3.20.1. Article 7.e. No es permès fumar en instal· lacions esportives, 
centres d'oci i esbarjo  (sempre que no siguin a l'aire lliure) 438. 

3 9 32 91 

LLEGENDA 
(*)  Lectura i interpretació dels resultats: a) compleixen o b) no l’han de complir. En tot cas, permet 
l’afirmació que no l’incompleixen. 

 
Taula 11:3. Resultats fase IV, instal•lacions esportives de pràctica lliure 

Font: Elaboració pròpia 
 
Deu són els preceptes normatius analitzats provinents de sis textos normatius diferents439. 
 
Dels preceptes analitzats dos no els incompleixen, els compleixen o no els han de complir, el 
100% d’instal·lacions esportives i els vuit restants s’incompleixen. L’incompliment es produeix 
en diferents percentatges: a) tres preceptes són incomplerts per totes les instal·lacions, b) dos 
l’incompleixen el 91% d’instal·lacions, c) un l’incompleix el 74% d’instal·lacions i d) dos 
preceptes són incomplerts pel 17% i el 12%, respectivament, d’instal·lacions esportives de 
pràctica lliure analitzades.  
 
El PIEC (tots els elements vidrats o altres materials fràgils hauran d'estar senyalitzats), la 
instrucció 1/2009, de 10 de febrer, sobre el tractament de dades de caràcter personal mitjançant 
càmeres amb fins de videovigilància (disposar un cartell informatiu, en emplaçaments visibles i  
abans que comenci la captació d'imatges, de la zona videovigilada) i el Reial decret legislatiu 
1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, que 
regularitza, aclareix i harmonitza les disposicions legals vigents sobre la matèria (remunerar als 
artistes, intèrprets o executants i als productors de gravacions audiovisuals, procedeix d'acord 
amb les tarifes generals establertes per l'entitat de gestió). Tenint en compte el format del 
qüestionari, els resultats no poden ser interpretats com que el 100% i el 88% d’instal·lacions, 
respectivament, els compleixen440. La lectura correcta és que: a) compleixen la norma o b) no 
estan afectades per aquesta tenint en compte que o no disposen d’elements vidriats, càmeres de 
videovigilància, o no fan ús de suports musicals o audiovisuals. 
 
En relació amb l’àrea que afecta el contingut de la norma, l’edifici o l’activitat, s’observa que: a) 
les normes que afecten a l’edifici s’incompleixen en major percentatge que les normes que 
afecten a l’activitat, b) l’incompliment (el 90%-100%) del PIEC en quan a mesures de seguretat, 
correctores i de protecció i c) l’àrea més respectada (el 83%) és la política lingüística. 
 

                                                 
436 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.1.7. Pregunta 13.5, d’aquest document. 
437 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.1.4. Pregunta 13.1, d’aquest document. 
438 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.1.3. Pregunta 12.5, d’aquest document. 
439 Resultat de la fase III, apartat 11.1.2. La inspecció, a partir de l’annex IV. Contingut (articles) normatius de la 
gestió, d’aquest document. 
440 Veure apartat 9.3.2.2.6. Codificació del qüestionari, d’aquest document. 
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El precepte normatiu que, segur, més es compleix és que “la retolació almenys en català”, Llei 
1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, el 83% d’instal·lacions analitzades. El precepte 
normatiu que més s’incompleix és que “tots els equipaments esportius comptaran amb: mesures 
de seguretat. Disposar de mesures de senyalització (de perills), recomanació de pautes,  de 
restriccions. Els límits dels espais esportius estaran definits amb claredat amb el tancat, el 
marcatge, la indicació en un plànol. Tots els elements vidrats o altres materials fràgils hauran 
d'estar senyalitzat”, del PIEC en el 100% d’instal·lacions analitzades.  
 

1111..22..11..22..  NNoorrmmaattiivvaa  dd’’ iinnssttaall ··llaacciioonnss  ddee  pprrààccttiiccaa  oorrggaannii ttzzaaddaa  

De l’anàlisi de les preguntes 15-20441 del qüestionari sobre la mostra de 393 instal·lacions de 
pràctica organitzada, s’obtenen els següents resultats (taula 11:4). 
 

NNOORRMM AA  
CCoommpplleeiixxeenn  NNoo  ccoommpplleeiixxeenn  
NNºº  %%   NNºº  %%   

11..  EEnn  rreellaacciióó  aammbb  ll ’’ eeddiiff iiccii   
1.1. Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de contracte d’assegurança. 
1.1.1. Articles tots en general. Disposar d'una assegurança contra: danys, 
incendis, el robatori, RC, accidents442. 

393 100 0 0 

1.3. Decret 200/1999, de 27 de juliol, pel qual es regula el dret d'admissió 
als establiments públics on es realitzen espectacles i activitats recreatives. 
1.3.1. Article 7.1. Disposar de cartell informatiu respecte les condicions 
d’accés (accés exterior) 443. 

359 91 34 9 

1.7. Decret 174/2001, de 26 de juny, pel qual es regula l’aplicació a 
Catalunya del Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, de mesures de 
control dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervinguin 
substàncies perilloses. 
1.7.4. Article 11. Pla d'emergència444. 

228 58 165 42 

1.10. Decret  352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les 
condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la 
legionel· losi. 
1.10.1. Article 6.2. Programa de manteniment higienicosanitari (plànol de 
cada instal· lació, periodicitat, procediment, tractament de l'aigua, neteja i 
desinfecció, registre activitats manteniment)445. 

193 49 200 51 

1.11. Decret 363/2004, de 24 d'agost, pel qual es regula el procediment 
administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa 
tensió. 
1.11.4. Article 9. Contracte de manteniment: disposar d'un llibre de 
manteniment (mínim: registre, resultat de les revisions i inspeccions 
corresponents)446. 

281 72 112 26 

1.12. Pla director d'instal· lacions i equipaments esportius de Catalunya, 
PIEC. 
1.12.1. Apartat 3.3.1.3.1. a i b. Tots els equipaments esportius comptaran 
amb: mesures de seguretat, correctores i de protecció. Disposar de 
mesures de senyalització (de perills): recomanant pautes o restriccions447. 
1.12.2. Apartat 3.3.1.3.1.c. Els límits dels espais esportius estaran definits 
amb claredat amb el tancat, el marcatge, la indicació en un plànol448. 
1.12.4. Apartat 3.3.1.3.1. t. Totes els elements vidrats o altres materials 
fràgils hauran d'estar senyalitzats449. 
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334 
 

9* 
 

 
 

77 
 
 

85 
 

2* 
 

                                                 
441 S’analitzen variables dependents, 41 preceptes normatius resultants de la fase III.  
442 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.2.27. Pregunta 18.3, 20.2 i 20.7, d’aquest document. 
443 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.2.1. Pregunta 14.1, d’aquest document. 
444 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.2.10. Pregunta 15.1, d’aquest document. 
445 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.2.11. Pregunta 15.2, d’aquest document. 
446 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.2.18. Pregunta 16.5, d’aquest document. 
447 Fitxes tècniques recollides als annexos: a) 24.2.30. Pregunta 19.1, b)  24.2.31. Pregunta 19.2 i c) 24.2.32. 
Pregunta 19.3, d’aquest document. 
448 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.2.33. Pregunta 19.4, d’aquest document. 
449 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.2.37. Pregunta 20.4, d’aquest document. 
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1.13. Decret 251/2006, de 6 de juny, de regulació de les condicions i 
quanties mínimes de les assegurances de responsabilitat civil exigibles 
per als espectacles, les activitats recreatives i els establiments públics 
sotmesos a la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l’espectacle, 
les activitats recreatives i els establiments públics. 
1.13.1. Article 4.1.a. - Disposar d’assegurança de responsabilitat civil450. 

393 100 0 0 

1.14. Llei 19/2007, de 11 de juliol, Llei contra la violència, el racisme, la 
xenofòbia i la intolerància en l’esport451. 
1.14.2. Article 4.1.  No es permet la introducció, venta i consum de 
begudes alcohòliques, drogues tòxiques, estupefaents o substàncies 
psicotròpiques452. 

149 
 

136 
 
 

38 
 

35 
 
 

244 
 

257 
 
 

63 
 

65 
 
 

1.16. Ordre IRP/181/2007, de 30 de maig, per la qual es determinen els 
horaris màxims de determinats establiments públics destinats a 
espectacles públics i/o activitats recreatives, sotmesos a la Llei 10/1990, 
de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els 
establiments públics453. 

149 38 244 63 

1.19. Instrucció 1/2009, de 10 de febrer, sobre el tractament de dades de 
caràcter personal mitjançant càmeres amb fins de videovigilància*. 
1.19.4. Article 12. Informació clara en emplaçaments visibles, abans que 
comenci la captació d'imatges, mitjançant un cartell en cada accés a la 
zona, en cadascuna de les plantes454. 

393* 100* 0* 0* 

1.20. Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels 
espectacles públics i les activitats recreatives455. 
1.20.1. Article 5e. Disposar de fulls de reclamació i de denúncia456. 
1.20.6. Article 19. Estar registrat en el registre Ajuntament d'establiments 
oberts al públic i d'organitzadors457. 
1.20.7. Article 23.1. Disposar d'un Pla d'emergència (autoritzat per 
l'Administració competent)458. 
1.20.8. Article 23.2. Disposar d'una assegurança de Responsabilitat 
Civil 459. 
1.20.11. Article 29, 30 i 34.  Disposar de llicència o autorització. I 
publicitat de la llicència a l'accés de la instal· lació esportiva460. 
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36 
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1.21. Instrucció 4/2010, de 6 d’abril, de gestió i manteniment de les 
farmacioles en els centres de treball i en els vehicles de la Direcció 
General de la Policia. 
1.21.1. Article 5. Disposar d'una farmaciola per a cada planta de cada 
centre de treball461. 

370 94 23 6 

1.22. Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg 
d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa 
el contingut d’aquestes mesures. 
1.22.2. Article 5. Pla autoprotecció: detecció emergència; alerta equips 
interns i alarma als ocupants; avís i recepció de l'ajut extern; confinament 
o evacuació; informació i intervenció coordinada462. 

 
 
 

228 
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42 
 
 

                                                 
450 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.2.27. Pregunta 18.3, 20.2 i 20.7, d’aquest document. 
451 Fitxes tècniques recollides als annexos: a) 24.2.2. Pregunta 14.2, b) 24.2.3. Pregunta 14.3, c) 24.2.4. Pregunta 
14.4, d) 24.2.5. Pregunta 14.5, e) 24.2.6. Pregunta 14.6, f) 24.2.7. Pregunta 14.7, g) 24.2.8. Pregunta 14.8 i h) 
24.2.9. Pregunta 14.9 d’aquest document. 
452 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.2.28. Pregunta 18.4, d’aquest document. 
453 Fitxes tècniques recollides als annexos: a) 24.2.2. Pregunta 14.2, b) 24.2.3. Pregunta 14.3, c) 24.2.4. Pregunta 
14.4, d) 24.2.5. Pregunta 14.5, e) 24.2.6. Pregunta 14.6, f) 24.2.7. Pregunta 14.7, g) 24.2.8. Pregunta 14.8 i h) 
24.2.9. Pregunta 14.9 d’aquest document. 
454 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.2.27. Pregunta 18.3, 20.2 i 20.7, d’aquest document. 
455 Fitxes tècniques recollides als annexos: a) 24.2.2. Pregunta 14.2, b) 24.2.3. Pregunta 14.3, c) 24.2.4. Pregunta 
14.4, d) 24.2.5. Pregunta 14.5, e) 24.2.6. Pregunta 14.6, f) 24.2.7. Pregunta 14.7, g) 24.2.8. Pregunta 14.8 i h) 
24.2.9. Pregunta 14.9 d’aquest document. 
456 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.2.19. Pregunta 16.6, d’aquest document. 
457 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.2.14. Pregunta 16.1, d’aquest document. 
458 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.2.10. Pregunta 15.1, d’aquest document. 
459 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.2.27. Pregunta 18.3, 20.2 i 20.7, d’aquest document. 
460 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.2.15. Pregunta 16.2, d’aquest document. 
461 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.2.26. Pregunta 18.2, d’aquest document. 
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1.22.5. Article 8. Periodicitat mínima anual d'un simulacre463. 
1.22.6. Article 15.3. Homologació del pla d'autoprotecció464. 

43 
228 

11 
58 

350 
165 

89 
42 

22..  EEnn  rreellaacciióó  aammbb  eellss  rreeccuurrssooss  hhuummaannss 
2.2. Llei 31/1995, de 8 de novembre, Llei de prevenció de riscos laborals. 
2.2.2. Article 15. Mesures de l'empresari (llistat numerus clausus) 465.  

193 49 200 51 

2.3. Llei 7/2003, de 25 d'abril, de protecció de la salut. 
2.3.2. Article 6.1. Disposar d'autorització sanitària (prèvia al 
funcionament) d'acord amb la normativa sectorial aplicable466. 

361 92 32 8 

2.4. Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la 
prevenció de riscos laborals. 
2.4.2. Article 2.2. Pla de prevenció de riscos laborals, avaluació dels 
riscos i planificació de l'activitat preventiva467. 

267 68 126 32 

2.5. Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desplega l'article 
24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, 
en matèria de coordinació d'activitats empresarials. 
2.5.4. Article 8. Instruccions de l'empresari titular a la resta d'empresaris 
concurrents468. 

228 58 165 42 

2.6. Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones 
i homes. 
2.6.2. Article 45. Disposar d'un pla d'igualtat (mesures adoptades, després 
de diagnòstic de situació, tendent assolir la igualtat de tracte i oportunitats 
entre homes i dones i eliminar la discriminació per sexe)469. 
 2.6.4. Article 50. Disposar del distintiu en matèria d'igualtat (emès pel 
Ministeri de Treball i Assumptes socials)470. 

 
359 
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34 
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96 
 

33..  EEnn  rreellaacciióó  aammbb  ll ’’ aaccttiivvii ttaatt 
3.1. Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de 
substàncies que poden generar dependència. 
3.1.2. Article 24.1. No és permès vendre tabac en els centres esportius a 
càrrec de l'Administració pública471. 

156 40 237 60 

3.2. Llei 10/1991, de 10 de maig, de modificació de la Llei 20/1985, de 
prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar 
dependència. 
3.2.4. Article 10.1. No és pot vendre productes de tabac en centres 
esportius472. 

156 40 237 60 

3.3. Decret  235/1991 de 28 d'octubre, de desplegament de la Llei 
10/1991, de 10 de maig, pel qual es regulen les advertències, els 
missatges dissuasius, els logotips i la senyalització sobre el tabac i les 
begudes alcohòliques. 
3.3.1. Article 1. Llocs on es venen begudes alcohòliques. Rètol: "No es 
permet la venda ni el subministrament de begudes alcohòliques a 
menors…."473. 

136 35 257 65 

3.5. Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de propietat intel· lectual, que regularitza, aclareix i 
harmonitza les disposicions legals vigents sobre la matèria. 
3.5.2. Article 108.5. Paga als artistes, intèrprets o executants i als 
productors de gravacions audiovisuals, la remuneració que procedeix 
d'acord amb les tarifes generals establertes per l'entitat de gestió474. 

298* 76* 95* 24* 

                                                                                                                                                             
462 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.2.10. Pregunta 15.1, d’aquest document. 
463 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.2.25. Pregunta 18.1, d’aquest document. 
464 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.2.10. Pregunta 15.1, d’aquest document. 
465 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.2.11. Pregunta 15.2, d’aquest document. 
466 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.2.16. Pregunta 16.3, d’aquest document. 
467 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.2.13. Pregunta 15.4, d’aquest document. 
468 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.2.10. Pregunta 15.1, d’aquest document. 
469 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.2.12. Pregunta 15.3, d’aquest document. 
470 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.2.17. Pregunta 16.4, d’aquest document. 
471 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.2.29. Pregunta 18.5, d’aquest document. 
472 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.2.29. Pregunta 18.5, d’aquest document. 
473 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.2.28. Pregunta 18.4, d’aquest document. 
474 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.2.39. Pregunta 20.6, d’aquest document. 
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3.6. Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. 
3.6.1. Article 31.1. Retolació almenys en català475. 

393 100 0 0 

3.7. Llei 8/1998, de 10 de juliol, de segona modificació de la Llei 
20/1985, de prevenció i assistència en matèria de substàncies  que poden 
generar dependència. 
3.7.1. Article 1. No es pot vendre ni consumir begudes alcohòliques de 
més de vint graus centesimals en centres esportius dependents de les 
administracions públiques476. 

136 35 257 65 

3.8. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal. 
3.8.1. Article 5. Informar de: caràcter obligatori o facultatiu de la 
resposta. Conseqüència de contestar o no. Drets d'accés, rectificació, 
cancel· lació i oposició477. 
3.8.2. Article 5. Informar de: l'existència, finalitat i destinatari del fitxer. 
La identitat i direcció del responsable del tractament de dades478. 

 
197 

 
 

199 

 
50 
 
 

50 

 
196 

 
 

194 

 
50 
 
 

50 

3.9. Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, text únic de la Llei de 
l’esport. 
3.9.1. Article 73g. Prohibició de venta de begudes alcohòliques en 
instal· lacions esportives on es realitzin competicions esportives479. 

136 35 257 65 

3.11. Llei 1/2002, d’11 de març, de tercera modificació de la Llei 
20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de 
substàncies que poden generar dependència, amb l’objectiu ulterior de 
protegir la salut d’aquesta població i prevenir els problemes associats a la 
ingesta i la dependència de l’alcohol. 
3.11.1. Article 1. No és permès de vendre ni subministrar cap mena de 
beguda alcohòlica als menors de divuit anys480. 

156 40 237 60 

3.15. Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures de sanitat davant al 
tabaquisme i reguladora de la venta, subministra, consum i la publicitat 
dels productes de tabac. 
3.15.1. Article 3.2. Prohibida la venta de tabac a menors de 18 anys481. 

156 40 237 60 

3.16. Decret 32/2005, de 8 de març, pel qual es regula la senyalització de 
les limitacions en la venda de begudes alcohòliques. 
3.16.1. Article 1. Rètol prohibició venta begudes a menors de 18 anys482. 

156 40 237 60 

3.17. Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 
3.17.2. Article 12. Obtenció del consentiment de l'afectat483. 
3.17.4. Article 55.2. Notificar a l'Agència Espanyola de Protecció de 
Dades els fitxers de dades de caràcter personal amb caràcter previ a la 
seva creació484. 
3.17.9.Articles 89-94. Mesures seguretat: funcions i obligacions del 
personal, registre d'incidències, control d'accés, gestió de suport i 
documents, identificació i autentificació, còpies de seguretat i 
recuperació485. 
3.17.10. Articles 105-108. Mesures de seguretat: obligacions comuns, 
criteris d'arxiu, dispositius d’emmagatzemament, custòdia dels suports486. 
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44..  EEnn  rreellaacciióó  aammbb  eellss  uussuuaarriiss 
4.4. Decret 70/2003, de 4 de març, pel qual es regulen els fulls de 
reclamació/denúncia als establiments comercials i en l’activitat de 

250 64 143 36 

                                                 
475 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.2.27. Pregunta 18.3, 20.2 i 20.7, d’aquest document. 
476 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.2.28. Pregunta 18.4, d’aquest document. 
477 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.2.24. Pregunta 17.5, d’aquest document. 
478 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.2.23. Pregunta 17.4, d’aquest document. 
479 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.2.28. Pregunta 18.4, d’aquest document. 
480 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.2.29. Pregunta 18.5, d’aquest document. 
481 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.2.29. Pregunta 18.5, d’aquest document. 
482 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.2.29. Pregunta 18.5, d’aquest document. 
483 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.2.20. Pregunta 17.1, d’aquest document. 
484 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.2.21. Pregunta 17.2, d’aquest document. 
485 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.2.22. Pregunta 17.3, d’aquest document. 
486 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.2.22. Pregunta 17.3, d’aquest document. 
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prestació de serveis. 
4.4.1. Article 1. Disposar de fulls de reclamació /denúncia oficials (amb 
les dades recollides a l'Annex) 487. 
4.5. Pla director d'instal· lacions i equipaments esportius de Catalunya, 
PIEC. 
4.5.1. Apartat 3.3.1.3.2. a. Disposar Pla de Gestió: Pla d'utilització 
(condicions i normes bàsiques d'ús, horari). Pla de manteniment (tasques 
de conservació). Model organitzatiu de gestió (RRHH I pressupost)488. 
4.5.2. Apartat 3.3.1.3.2. b. Accés pels usuaris. En lloc visible i de manera 
clara i permanent s'indicarà: el nom de la instal· lació, el titular i el 
gestor489. 
4.5.2. Apartat 3.3.1.3.2. b. Accés pels usuaris. En lloc visible i de manera 
clara i permanent s'indicarà: l’aforament màxim de cada espai i els 
vestuaris490. 
4.5.5. Apartat 3.3.1.3.3.y. El mobiliari i els accessoris dels espais 
complementaris seran apropiats per a un ús públic, estables al bolcat, 
sense arestes vives o elements esmolats, reforçats i resistents a l’ús 
vandàlic491. 
4.5.6. Apartat 3.4.1. Panell informatiu, en lloc visible i fàcil accés, de: 
nom de l’entitat propietària492.  
4.5.6. Apartat 3.4.1. Panell informatiu, en lloc visible i fàcil accés, de: 
nom de l’entitat gestora493. 
4.5.6. Apartat 3.4.1. Panell informatiu, en lloc visible i fàcil accés, de: la 
llicència i autorització de l’activitat494. 
4.5.6. Apartat 3.4.1. Panell informatiu, en lloc visible i fàcil accés, de: 
l’horari d’obertura i tancament495.  
4.5.6. Apartat 3.4.1. Panell informatiu, en lloc visible i fàcil accés, de: els 
programes i serveis que ofereixen496. 
4.5.6. Apartat 3.4.1. Panell informatiu, en lloc visible i fàcil accés, de: les 
tarifes i quotes dels diferents serveis497. 
4.5.6. Apartat 3.4.1. Panell informatiu, en lloc visible i fàcil accés, de: 
aforament màxim, mapa de la instal· lació, recorregut i zones d’accés 
prohibit498. 
4.5.6. Apartat 3.4.1. Panell informatiu, en lloc visible i fàcil accés, de: 
norma bàsica de la instal· lació499. 
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4.6. Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels 
espectacles públics i les activitats recreatives. 
4.6.5. Article 9. Respectar protecció de menors (venta, subministrament i 
consum de begudes alcohòliques, tabac i/o drogues; protecció integritat 
física, psíquica i moral; limitació d'horaris)500. 

156 40 237 60 

4.7. Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya501. 
4.7.2. Article 128.1. Requisit lingüístic:  ésser atesos oralment en la 
llengua oficial que escullin. Tenen dret a rebre en català: informació per 
al consum, contractes adhesió502. 
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487 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.2.19. Pregunta 16.6, d’aquest document. 
488 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.2.11. Pregunta 15.2, d’aquest document. 
489 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.2.1. Pregunta 14.1, d’aquest document. 
490 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.2.34. Pregunta 19.5, d’aquest document. 
491 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.2.38. Pregunta 20.5, d’aquest document. 
492 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.2.2. Pregunta 14.2, d’aquest document. 
493 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.2.3. Pregunta 14.3, d’aquest document. 
494 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.2.4. Pregunta 14.4, d’aquest document. 
495 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.2.5. Pregunta 14.5, d’aquest document. 
496 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.2.6. Pregunta 14.6, d’aquest document. 
497 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.2.7. Pregunta 14.7, d’aquest document. 
498 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.2.8. Pregunta 14.8, d’aquest document. 
499 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.2.9. Pregunta 14.9, d’aquest document. 
500 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.2.29. Pregunta 18.5, d’aquest document. 
501 Fitxes tècniques recollides als annexos: a) 24.2.2. Pregunta 14.2, b) 24.2.3. Pregunta 14.3, c) 24.2.4. Pregunta 
14.4, d) 24.2.5. Pregunta 14.5, e) 24.2.6. Pregunta 14.6, f) 24.2.7. Pregunta 14.7, g) 24.2.8. Pregunta 14.8 i h) 
24.2.9. Pregunta 14.9 d’aquest document. 
502 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.2.35. Pregunta 20.1, d’aquest document. 
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4.7.2. Article 128.1. Requisit lingüístic:  ésser atesos per escrit en la 
llengua oficial que escullin. Tenen dret a rebre en català: informació per 
al consum, contractes adhesió503. 
4.7.3. Article 211.14. Disposar de fulls de reclamació o denúncia segons 
estableix el reglament (Decret 70/2003)504. 
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LLEGENDA 
(*)  Lectura i interpretació dels resultats: a) compleixen o b) no l’han de complir. En tot cas, permet 
l’afirmació que no l’incompleixen. 

 
Taula 11:4. Resultats fase IV, instal•lacions esportives de pràctica organitzada 

Font: Elaboració pròpia 
 
Quaranta-u són els preceptes normatius analitzats provinents de trenta-dos505 textos normatius 
diferents506. 
 
Dels preceptes analitzats dos els compleixen el 100% d’instal·lacions esportives, un no 
l’incompleixen, compleixen o no l’han de complir, el 100% d’instal·lacions  i els trenta-vuit 
restants s’incompleixen. L’incompliment es produeix en diferents percentatges: a) onze 
preceptes són incomplerts per més del 81% d’instal·lacions, b) sis ho són en una franja entre el 
80% i el 51% d’instal·lacions, c) dotze preceptes ho són entre el 50% i el 21% d’instal·lacions i 
d) nou preceptes són incomplerts per menys del 10% d’instal·lacions de pràctica organitzada 
analitzades. 
 
El PIEC (tots els elements vidrats o altres materials fràgils hauran d'estar senyalitzats i el 
mobiliari i els accessoris dels espais complementaris seran apropiats per a un ús públic, estables 
al bolcat, sense arestes vives o elements esmolats, reforçats i resistents a l’ús vandàlic), la 
instrucció 1/2009, de 10 de febrer, sobre el tractament de dades de caràcter personal mitjançant 
càmeres amb fins de videovigilància (disposar un cartell informatiu, en emplaçaments visibles i  
abans que comenci la captació d'imatges, de la zona videovigilada) i el Reial decret legislatiu 
1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, que 
regularitza, aclareix i harmonitza les disposicions legals vigents sobre la matèria (remunerar als 
artistes, intèrprets o executants i als productors de gravacions audiovisuals, procedeix d'acord 
amb les tarifes generals establertes per l'entitat de gestió). Tenint en compte el format del 
qüestionari, els resultats no poden ser interpretats com que el 98%, el 100%, el 76% i el 63% 
d’instal·lacions, respectivament, els compleixen507. La lectura correcta és que: a) compleixen la 
norma o b) no estan afectades per aquesta tenint en compte que o no disposen d’elements 
vidriats, mobiliari i accessoris, càmeres de videovigilància, o no fan ús de suports musicals o 
audiovisuals. Però en tot cas, el que si es pot afirmar és l’incompliment del 2%, el 0%, el 24% i 
el 37% respectivament. 
 
En relació amb l’àrea que afecta el contingut de la norma, l’edifici, els recursos humans, 
l’activitat o els usuaris, s’observa que: 
 
a) en proporció les normes que afecten a l’activitat són les que més s’incompleixen. 
 
b) en proporció les normes que afecten a l’edifici són les que més es compleixen i les que 
presenten majors percentatges de compliment. 

                                                 
503 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.2.36. Pregunta 20.3, d’aquest document. 
504 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.2.19. Pregunta 16.6, d’aquest document. 
505 Es repeteixen: a) la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les 
activitats recreatives, en els apartats: a) l’edifici (1.20) i b) els usuaris (4.6) i b) el Pla director d'instal·lacions i 
equipaments esportius de Catalunya, PIEC, en els apartats: a) l’edifici (1.12) i b) els usuaris (4.5). 
506 Resultat de la fase III, apartat 11.1.2. La inspecció, a partir de l’annex IV. Contingut (articles) normatius de la 
gestió, d’aquest document. 
507 Veure apartat 9.3.2.2.6. Codificació del qüestionari, d’aquest document. 
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c) els preceptes normatius que més es compleixen són: 1) disposar d’una assegurança de 
responsabilitat civil508 el 100%, 2) retolar, atendre oralment i per escrit en almenys en català509  
el 100% quan s’analitza en relació amb l’activitat i el 99% quan es fa en relació amb els usuaris, 
3) disposar de llicència o autorització510 el 96%, 4) disposar de farmaciola511 el 94%, 5) disposar 
d’un pla d’emergència512 el 92%, 6) disposar de cartell exterior informatiu513 el 91%, 7) disposar 
d’un pla d’igualtat514 el 91% i 8) obtenir el consentiment en el tractament de dades personals515 
el 81%. 
 
c) els preceptes normatius que més s’incompleixen són: 1) disposar de distintiu en matèria 
d’igualtat516 el 96%, 2) indicar en un lloc visible des de l’exterior:  l’aforament màxim de la 
instal·lació el 88%, les tarifes i quotes el 85%, mapa de les instal·lacions el 84%, la llicència i 
l’autorització de l’activitat el 82% i els programes i serveis que s’ofereixen el 81%517, 3) 
realització d’un simulacre d’autoprotecció amb una periodicitat mínima d’un any518 el 89% i 4) 
definició dels límits dels espais esportius amb claredat amb el tancat, el marcatge i la indicació 
en un plànol519 el 85%. 
 
d) s’observa que alguns preceptes, de la mateixa norma, es compleixen i altres no: 1) disposar de 
fulls de reclamació l’incompleix el 62% i estar registrats en el registre de l’Ajuntament 
d’establiments oberts al públic el 34%520, 2) disposar d’un pla d’autoprotecció homologat 
l’incompleix el  42%521 i realitzat un simulacre el 89%, 3) disposar d’un pla d’igualtat 
l’incompleix el 9% i disposar del distintiu en matèria d’igualtat el 96%522 i 4) el contingut del 
panell informatiu: el 88% incompleix informacions com els preus i tarifes i el 9% incompleix el 
nom de l’entitat523. 
 
e) la resta de normes es poden agrupar, aproximadament, segons el percentatge que 
incompleixen els preceptes normatius: 1) el 60% d’incompliment524, 2) el 50% 
d’incompliment525, 3) el 40% d’incompliment526 i 4) el 25% d’incompliment527. 

                                                 
508 Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de contracte d’assegurança, Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació 
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i Decret 251/2006, de 6 de juny, de regulació de 
les condicions i quanties mínimes de les assegurances de responsabilitat civil exigibles per als espectacles, les 
activitats recreatives i els establiments públics sotmesos a la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de 
l’espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics. 
509 Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de 
Catalunya. 
510 Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives. 
511 Instrucció 4/2010, de 6 d’abril, de gestió i manteniment de les farmacioles en els centres de treball i en els 
vehicles de la Direcció General de la Policia. 
512 Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives. 
513 Decret 200/1999, de 27 de juliol, pel qual es regula el dret d’admissió als establiments públics on es realitzen 
espectacles i activitats recreatives. 
514 Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes. 
515 Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 
516 Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes. 
517 Pla director d'instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya, PIEC. 
518 Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures 
d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures. 
519 Pla director d'instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya, PIEC. 
520 Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives. 
521 Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures 
d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures. 
522 Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes. 
523 Pla director d'instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya, PIEC. 
524 Llei 19/2007, de 11 de juliol, Llei contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport, Ordre 
IRP/181/2007, de 30 de maig, per la qual es determinen els horaris màxims de determinats establiments públics 
destinats a espectacles públics i/o activitats recreatives, sotmesos a la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de 
l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics, Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i 
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1111..22..11..33..  NNoorrmmaattiivvaa  vvaassooss  ddee  ppiisscciinnaa  

De l’anàlisi de la pregunta 21528 del qüestionari sobre la mostra de 29 vasos de piscina, s’obtenen 
els següents resultats (taula 11:5). 
 

NNOORRMM AA  
CCoommpplleeiixxeenn  NNoo  ccoommpplleeiixxeenn  

NNºº  %%   NNºº  %%   
11..  EEnn  rreellaacciióó  aammbb  ll ’’ eeddiiff iiccii   
1.4. Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes 
sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic. 
1.4.2. Article 5.1. Rètols d'avís als usuaris indicant la fondària mínima i 
màxima i els canvis de pendent529. 
1.4.4. Article 9. Disposar de papereres530. 
1.4.5. Article 11. Disposar d'un termòmetre i un higròmetre situats a la 
zona de platja531. 
1.4.6. Article 13. Disposar de: local amb farmaciola, telèfon, rentamans, 
llitera practicable i rígida. Farmaciola està senyalitzada532. 
1.4.7. Article 14. Disposar de: salvavides proveïts amb una corda533. 
1.4.9.1. Article 17. Disposar de servei salvament i socorrisme534. 
1.4.9.2. Article 17. El servei de socorrisme va degudament identificat535. 
1.4.9.3. Article 17. Previsió de SOS documentada (persona, formació, 
encarregat i horari, previsió aforament)536. 
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assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència, Llei 42/2010, de 30 de desembre, per la que 
es modifica la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries front el tabaquisme i reguladora de la venta, 
el subministra, el consum i la publicitat dels productes de tabac, Decret  235/1991 de 28 d'octubre, de desplegament 
de la Llei 10/1991, de 10 de maig, pel qual es regulen les advertències, els missatges dissuasius, els logotips i la 
senyalització sobre el tabac i les begudes alcohòliques, Llei 8/1998, de 10 de juliol, de segona modificació de la 
Llei 20/1985, de prevenció i assistència en matèria de substàncies  que poden generar dependència, Decret 
legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, text únic de la Llei de l’esport, Llei 1/2002, d’11 de març, de tercera modificació 
de la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar 
dependència, amb l’objectiu ulterior de protegir la salut d’aquesta població i prevenir els problemes associats a la 
ingesta i la dependència de l’alcohol, Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures de sanitat davant al tabaquisme 
i reguladora de la venta, subministra, consum i la publicitat dels productes de tabac, Decret 32/2005, de 8 de març, 
pel qual es regula la senyalització de les limitacions en la venda de begudes alcohòliques i Llei 11/2009, del 6 de 
juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives. 
525 Decret  352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el 
control de la legionel·losi, Llei 31/1995, de 8 de novembre, Llei de prevenció de riscos laborals i Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 
526 Decret 174/2001, de 26 de juny, pel qual es regula l’aplicació a Catalunya del Reial decret 1254/1999, de 16 de 
juliol, de mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervinguin substàncies 
perilloses, Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desplega l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials, 3.17. Reial decret 
1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, Decret 70/2003, de 4 de març, pel qual es regulen els 
fulls de reclamació/denúncia als establiments comercials i en l’activitat de prestació de serveis i Llei 22/2010, del 
20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya. 
527 Decret 363/2004, de 24 d'agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament 
electrotècnic per a baixa tensió i Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de 
riscos laborals. 
528 S’analitzen variables dependents, 15 preceptes normatius resultants de la fase III.  
529 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.3.5. Pregunta 21.7, d’aquest document. 
530 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.3.7. Pregunta 21.9, d’aquest document. 
531 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.3.8. Pregunta 21.10, d’aquest document. 
532 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.3.3. Pregunta 21.3, 21.4, 21.5, 21.11, 21.13 i  21.14, d’aquest 
document. 
533 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.3.9. Pregunta 21.12, d’aquest document. 
534 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.3.3. Pregunta 21.3, 21.4, 21.5, 21.11, 21.13 i  21.14, d’aquest 
document. 
535 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.3.3. Pregunta 21.3, 21.4, 21.5, 21.11, 21.13 i  21.14, d’aquest 
document. 
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1.4.9.4. Article 17. Registre assistències prestades537. 
1.4.12. Article 25. Durant el període d'obertura al públic ha d'haver-hi la 
presència d'un responsable de manteniment538. 
1.4.13.1. Article 27.3. Exposar a l'entrada dels serveis (lloc visible i 
fàcilment accessible) els darrers controls sobre la qualitat de l'aigua539. 
1.4.13.2.  Article 27.3. Exposar a l'entrada dels serveis (lloc visible i 
fàcilment accessible) la informació sobre la darrera neteja540. 
1.4.14. Article 28. Disposar de Pla de: neteja; tractament de l'aigua;  
desratització i desinsectació; formació del personal; planificació dels 
anàlisis microbiològics; de neteja i manteniment (ventilació i calefacció) 
541. 
1.4.15. Article 29. Disposar de Normativa de règim intern en lloc visible i 
fàcilment accessible542. 
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1.12. Pla director d'instal· lacions i equipaments esportius de Catalunya, 
PIEC. 
1.12.5. Article 3.3.1.3.1. w i x. Les àrees de bany es trobaran 
senyalitzades i es diferenciaran les zones on es fa peu de les zones fondes 
(més de 1,5 metres de profunditat)543. 

14 48 15 52 

 
Taula 11:5. Resultats fase IV, vasos de piscina 

Font: Elaboració pròpia 
 

Quinze són els preceptes normatius analitzats provinents de dos textos normatius544.  
 
Dels preceptes analitzats set són complerts pel 100% de vasos de piscina i els vuit restants 
s’incompleixen. L’incompliment es produeix en diferents percentatges: a) tres són incomplerts, 
aproximadament, pel 50% d’instal·lacions, b) un és incomplert, aproximadament, pel 40% 
d’instal·lacions i c) quatre preceptes ho són, aproximadament, pel 20% d’instal·lacions. No hi ha 
cap precepte normatiu que no s’incompleixi el 100%.  
 
Els articles complerts pel 100% de vasos de piscina analitzats fan referència a: a) disposar de: 1) 
servei de socorrisme (degudament identificat), 2) local amb farmaciola i 3) pla de neteja i b) 
exposar en rètols visibles: 1) la normativa de règim intern, 2) els darrers controls sobre la qualitat 
de l’aigua i 3) les darreres neteges.  
 
Els preceptes normatius que més s’incompleix són: a) disposar, durant el període d’obertura al 
públic, de la presència d’un responsable de manteniment el 55%, b) senyalitzar i diferenciar les 
zones on es fa peu de les zones fondes i els canvis de pendent el 52% i el 48%, c) disposar d’un 
registre d’assistències prestades el 41%, d) disposar de: salvavides proveïts amb una corda el 
21% i e) disposar d'un termòmetre i un higròmetre situats a la zona de platja i realitzar una 
previsió de socorristes documentada (persona, formació, encarregat i horari, previsió aforament) 
el 17%. 
 
 

                                                                                                                                                             
536 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.3.1. Pregunta 21.1, d’aquest document. 
537 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.3.2. Pregunta 21.2, d’aquest document. 
538 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.3.10. Pregunta 21.15, d’aquest document. 
539 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.3.3. Pregunta 21.3, 21.4, 21.5, 21.11, 21.13 i  21.14, d’aquest 
document. 
540 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.3.3. Pregunta 21.3, 21.4, 21.5, 21.11, 21.13 i  21.14, d’aquest 
document. 
541 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.3.3. Pregunta 21.3, 21.4, 21.5, 21.11, 21.13 i  21.14, d’aquest 
document. 
542 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.3.3. Pregunta 21.3, 21.4, 21.5, 21.11, 21.13 i  21.14, d’aquest 
document. 
543 Fitxa tècnica recollida a l’annex VII, apartat 24.3.6. Pregunta 21.8, d’aquest document. 
544 Resultat de la fase III, apartat 11.1.2. La inspecció, a partir de l’annex VI, apartat 23.1. Contingut (articles) 
normatius de la gestió, d’aquest document. 
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De l’estudi del (no) compliment de la norma, tenint en compte el tipus de pràctica de la 
instal·lació esportiva, envers a 
següents resultats546 (taula 11
 

((%%))  rreellaattiiuu 

PPrrààccttiiccaa  ll ll iiuurr
PPrrààccttiiccaa  oorrggaa
VVaassooss  ddee  ppiisscc

TTOOTTAALL   ((%%   
LLEGENDA
2.2.1. Administració
2.2.2. Entitat privada
2.2.3. Entitat privada amb ànim de lucre

Taula 11:6. Resultats (no) compliment de la norma envers la naturalesa jurídica de l'entitat propietària

 
Els resultats obtinguts es present
 
a) alguns preceptes normatius són incomplerts pels 
jurídica que compleixi, completament
normes es compleixen i el 42% no.
 
b) en general les tres tipologies d’entitats compleixen més normes de les que incompleixen. 
 
Les entitats privades amb ànim de lucre 
les que menys normes incompleixen
A continuació les segueixen les entitats 
privades sense ànim de lu
finalment  l’Administració
més, el 45%. La diferència entre la naturalesa 
jurídica de  l’entitat que més compleix, entitat 
privada amb ànim de lucre, i la que menys, 
Administració pública, és de 12 punts.

 

                                                
545 La font de les dades utilitzada per obtenir aquests resultats resta adjunta a l’
jurídica de l’entitat propietària, 
546 Explicació obtenció dels resultats.
1r. S’analitzen els resultats obtinguts en l’apartat 
2n. Es comptabilitza cada norma analitzada vers  cada variable (tipus de pràctica) segons si compleix o no la norma.
3r. Es fa el sumatori del total de normes que es compleixen i les que no, en relació ambcada variab
pràctica) obtenint el % relatiu. El % relatiu aporta el valor que té una norma en relació amb el tipus de pràctica.
4t. Es calcula el valor obtingut al punt 3r envers al % absolut. El % absolut aporta el valor que té una norma en 
relació amb qualsevol tipus de pràctica, basant
És a dir, hi ha 10 preceptes normatius que afecten a la pràctica lliure hi han respost 35 instal· lacions, al multiplicar 
aquests 2 valors ens aporta una quantitat de 350 respostes
normatius per 393 instal· lacions obtenim 16113 respostes; i si repetim la mateixa acció per les piscines cobertes: 15 
preceptes normatius per 29 instal· lacions obtenim 435 respostes. Al sumar totes 
16898 respostes, tot i que les instal· lacions que han respost són 428.
Serveixi aquesta explicació per aclarir el procés seguit en totes les variables analitzades a continuació.
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((NNOO))    CCOOMMPPLLII MMEENNTT  NNOORRMMAATTII UU  

SSAA  JJUURRÍÍ DDII CCAA  DDEE  LL’’ EENNTTII TTAATT  PPRROOPPII EETTÀÀ

el (no) compliment de la norma, tenint en compte el tipus de pràctica de la 
instal·lació esportiva, envers a la naturalesa jurídica de l’entitat propietària

(taula 11:6). 

CCoommpplleeiixxeenn  NNoo  ccoommpp
22..22..11  22..22..22  22..22..33  22..22..11  22..22

rree    41,4 0 0 58,6 0

aannii ttzzaaddaa  34,5 9,6 14,1 28,5 6,2

cciinnaa  54,2 11,7 14,2 11,3 5,5
 

  aabbssoolluutt)) 3355  99  1144  2299  66
LLEGENDA 

Administració pública 
2.2.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
2.2.3. Entitat privada amb ànim de lucre  

Resultats (no) compliment de la norma envers la naturalesa jurídica de l'entitat propietària

s presenten en forma de gràfica (11:1). S’observa que

alguns preceptes normatius són incomplerts pels tres tipus d’entitats
completament, els preceptes analitzats. En termes 

normes es compleixen i el 42% no. 

b) en general les tres tipologies d’entitats compleixen més normes de les que incompleixen. 

es entitats privades amb ànim de lucre són 
compleixen, el 33%. 

egueixen les entitats 
privades sense ànim de lucre, el 40%. I 

Administració  pública la que 
La diferència entre la naturalesa 

jurídica de  l’entitat que més compleix, entitat 
privada amb ànim de lucre, i la que menys, 
Administració pública, és de 12 punts. 

Gràfica 11:1. (No) compliment normatiu segons la 
naturalesa jurídica de l'entitat propietària

         
les dades utilitzada per obtenir aquests resultats resta adjunta a l’annex V

jurídica de l’entitat propietària, d’aquest document.  
Explicació obtenció dels resultats. 

1r. S’analitzen els resultats obtinguts en l’apartat 11.2. Resultats fase IV, d’aquest document.
2n. Es comptabilitza cada norma analitzada vers  cada variable (tipus de pràctica) segons si compleix o no la norma.
3r. Es fa el sumatori del total de normes que es compleixen i les que no, en relació ambcada variab
pràctica) obtenint el % relatiu. El % relatiu aporta el valor que té una norma en relació amb el tipus de pràctica.
4t. Es calcula el valor obtingut al punt 3r envers al % absolut. El % absolut aporta el valor que té una norma en 

ualsevol tipus de pràctica, basant-se en que cada norma té el mateix valor. 
És a dir, hi ha 10 preceptes normatius que afecten a la pràctica lliure hi han respost 35 instal· lacions, al multiplicar 
aquests 2 valors ens aporta una quantitat de 350 respostes; fem el mateix per la pràctica organitzada: 41 preceptes 
normatius per 393 instal· lacions obtenim 16113 respostes; i si repetim la mateixa acció per les piscines cobertes: 15 
preceptes normatius per 29 instal· lacions obtenim 435 respostes. Al sumar totes les opcions de resposta obtenim 
16898 respostes, tot i que les instal· lacions que han respost són 428. 
Serveixi aquesta explicació per aclarir el procés seguit en totes les variables analitzades a continuació.
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el (no) compliment de la norma, tenint en compte el tipus de pràctica de la 
aturalesa jurídica de l’entitat propietària545 s’obtenen els 

pplleeiixxeenn  
22..22  22..22..33  
 0 
2 7,1 

5,5 3 

6  77  

 
Resultats (no) compliment de la norma envers la naturalesa jurídica de l'entitat propietària 

Font: Elaboració pròpia 

bserva que:  

ntitats. No hi ha cap forma 
En termes absoluts, el 58% de 

b) en general les tres tipologies d’entitats compleixen més normes de les que incompleixen.  

. (No) compliment normatiu segons la 
naturalesa jurídica de l'entitat propietària 

Font: Elaboració pròpia 

annex VIII , apartat 25.1. Naturalesa 

d’aquest document. 
2n. Es comptabilitza cada norma analitzada vers  cada variable (tipus de pràctica) segons si compleix o no la norma. 
3r. Es fa el sumatori del total de normes que es compleixen i les que no, en relació ambcada variable (tipus de 
pràctica) obtenint el % relatiu. El % relatiu aporta el valor que té una norma en relació amb el tipus de pràctica. 
4t. Es calcula el valor obtingut al punt 3r envers al % absolut. El % absolut aporta el valor que té una norma en 

se en que cada norma té el mateix valor.  
És a dir, hi ha 10 preceptes normatius que afecten a la pràctica lliure hi han respost 35 instal· lacions, al multiplicar 

; fem el mateix per la pràctica organitzada: 41 preceptes 
normatius per 393 instal· lacions obtenim 16113 respostes; i si repetim la mateixa acció per les piscines cobertes: 15 

les opcions de resposta obtenim 

Serveixi aquesta explicació per aclarir el procés seguit en totes les variables analitzades a continuació. 

2.2.3

Compleixen

No compleixen



AAnnààll iissii   ddeellss  rreessuull ttaattss  
  
Atenent a la naturalesa jurídica de l’entitat pro
pot concloure que les entitats privades 
normatius i, dintre aquestes, les entitats amb ànim de lucre ho fan per sobre les de sense ànim de 
lucre. L’Administració pública és la forma jurídica de propietat que més incompleix els 
preceptes normatius. 
 

1111..22..22..22..  LLAA  GGRRAANNDDÀÀRRII AA  DDEE  LLAA 

De l’estudi del (no) compliment de la norma, tenint en compte el tipus de pràctica de la 
instal·lació esportiva, segons la grandària p
resultats (taula 11:7). 
 

((%%))  rreellaattiiuu 
22..33..11  22..33..22  

PPrrààccttiiccaa  ll ll iiuurree    24 17,4 

PPrrààccttiiccaa  oorrggaannii ttzzaaddaa  1,3 3,8 

PPiisscciinneess  ccll iimmaattii ttzzaaddeess  0 0 

TTOOTTAALL   ((%%   aabbssoolluutt)) 22  44  
LLEGENDA 
2.3.1. Menor de 500 habitants 
2.3.2. Entre 501 i 2000 habitants 
2.3.3. Entre 2001 i 10000 habitants 
2.3.4. Entre 10001 i 50000 habitants 
2.3.5. Superior a 50000 habitants  

 Taula 11:7. Resultats(no) compliment de la norma envers la grandària de la població on està ubicada

 
Els resultats obtinguts es presenten en
 
a) alguns preceptes normatius són incomplerts 
on s’ubica la instal·lació esportiva. N
els preceptes normatius analitzats. En termes absoluts, el 58% de 
42% no. 
 
b) es poden diferenciar grups de població segons la relació de
compleixen i els que no: a) poblacions de fins 
a 2000 habitants n’incompleixen més de
compleixen i b) poblacions majors de 2000 
habitants en compleixen més 
incompleixen. 
 
En el primer grup no s’observa una diferència 
significativa entre la grandària de la pob
l’incompliment de preceptes normatius
64% per poblacions menors de 500 habitants
el 66% per poblacions entre 501 i 2000 
habitants. 

 

                                                 
547 La font de les dades utilitzada per obtenir 
de la població on està ubicada, d’aquest document.
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la naturalesa jurídica de l’entitat propietària i als resultats obtinguts en aquest estudi
les entitats privades és la forma jurídica que compleix més preceptes 

les entitats amb ànim de lucre ho fan per sobre les de sense ànim de 
pública és la forma jurídica de propietat que més incompleix els 

A  PPOOBBLLAACCII ÓÓ  OONN  SS’’ UUBBII CCAA  LLAA  II NNSSTTAALL··LLAA

De l’estudi del (no) compliment de la norma, tenint en compte el tipus de pràctica de la 
randària població on està ubicada547  s’obtenen els  següents 

CCoommpplleeiixxeenn  NNoo  ccoommppll
  22..33..33  22..33..44  22..33..55  22..33..11  22..33..22  22..33..33
 0 0 0 38,9 19,7 0 

11,6 18,7 22,7 3 6,9 11,1
5,1 26 49,2 0 0 1,8 

 

1111  1188  2233  44  77  1111  

Resultats(no) compliment de la norma envers la grandària de la població on està ubicada
Font: 

en forma de gràfica (11:2). S’observa que:  

a) alguns preceptes normatius són incomplerts amb independència de la grandària de la població 
. No hi ha cap grup de població que compleixi, completament, 
. En termes absoluts, el 58% de preceptes es compleixen i el 

grups de població segons la relació de preceptes normatius 
ue no: a) poblacions de fins 
incompleixen més dels que 

compleixen i b) poblacions majors de 2000 
compleixen més dels que 

primer grup no s’observa una diferència 
significativa entre la grandària de la població i 
l’incompliment de preceptes normatius: el 
64% per poblacions menors de 500 habitants i 

66% per poblacions entre 501 i 2000 

Gràfica 11:2. (No) compliment normatiu segons la 
grandària de la població on està ubicada la instal·lació

Font: Elaboració pròpia

La font de les dades utilitzada per obtenir aquests resultats resta adjunta a l’annex VIII, apartat 2
d’aquest document. 

Compleixen

No compleixen

als resultats obtinguts en aquest estudi es 
compleix més preceptes 

les entitats amb ànim de lucre ho fan per sobre les de sense ànim de 
pública és la forma jurídica de propietat que més incompleix els 

AACCII ÓÓ  

De l’estudi del (no) compliment de la norma, tenint en compte el tipus de pràctica de la 
s’obtenen els  següents 

lleeiixxeenn  
33  22..33..44  22..33..55  

0 0 
 10,6 10,2 
 5,1 12,9 

1100  1100  

 
Resultats(no) compliment de la norma envers la grandària de la població on està ubicada 

Font: Elaboració pròpia 

amb independència de la grandària de la població 
que compleixi, completament, 

es compleixen i el 

preceptes normatius que 

. (No) compliment normatiu segons la 
la població on està ubicada la instal·lació 

Font: Elaboració pròpia 

I, apartat 25.2. Grandària 



LL’’ oorr
  
En el segon grup s’observa una relació inversament proporcional entre l’incompliment dels 
preceptes normatius analitzats i la grandària de la població.
2000 habitants s’incompleix el 65% de preceptes normatius,  
habitants se n’incompleix
n’incompleixen el 36% i en poblacions majors de 50000 habitants se n’incompleix
diferència entre la grandària de la població 
menys, entre 501 i 2000 habitants, és de 36 punts. 
 
Atenent a la població on està ubicada
que  a major població, on s’ubica la instal·lació esportiva
normatius, fins arribar al 70% de normes complertes. En cap cas s’assoleixen compliments del 
100%. 
 

1111..22..22..33..  LLAA  PPRROOVVÍÍ NNCCII AA 

De l’estudi del (no) compliment de la norma, tenint en compte el tipus de pràctica de la 
instal·lació esportiva, envers a la 
(taula 11:8). 
 

((%%))  rreellaattiiuu 

PPrrààccttiiccaa  ll ll iiuurree    
PPrrààccttiiccaa  oorrggaannii ttzzaaddaa  
VVaassooss  ddee  ppiisscciinnaa  

TTOOTTAALL   ((%%   aabbssoolluutt)) 
LLEGENDA 
2.4.1. Barcelona 
2.4.2. Girona 
2.4.3. Lleida 
2.4.4. Tarragona  

Taula 

 
Els resultats obtinguts es present
 
a) alguns preceptes normatius són incomplerts amb independència de la 
ubicada la instal·lació esportiva
normatius analitzats. En termes absoluts, el 58% de preceptes es compleixen i el 42% no.
 
b) en general totes les províncies compleixen 
més preceptes normatius dels que 
incompleixen. Si es fa 
relatius, s’observa que les quatre províncies 
catalanes mantenen, aproximadament, el mateix 
percentatge entre preceptes complerts i els 
incomplerts: a) Barcelona incompleix el 41%, 
b) Girona  incompleix el 38%, c) Lleida 
incompleix el 45% i d) Tarragona  incompleix 
el 46%. 

                                                
548 La font de les dades utilitzada per obtenir aquests resultats resta adjunta a l’
on està ubicada, d’aquest document.
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En el segon grup s’observa una relació inversament proporcional entre l’incompliment dels 
preceptes normatius analitzats i la grandària de la població. És a dir, 
2000 habitants s’incompleix el 65% de preceptes normatius,  en poblacions entre 2001 i 10000 

incompleixen el 50%, en poblacions entre 10001 i 50000 habitants
el 36% i en poblacions majors de 50000 habitants se n’incompleix

diferència entre la grandària de la població que més compleix, major de 50000 habitants, i la que 
menys, entre 501 i 2000 habitants, és de 36 punts.  

població on està ubicada i als resultats obtinguts en aquest estudi 
on s’ubica la instal·lació esportiva, major és el compl

normatius, fins arribar al 70% de normes complertes. En cap cas s’assoleixen compliments del 

A  OONN  EESSTTÀÀ  UUBBII CCAADDAA  LLAA  II NNSSTTAALL··LLAACCII ÓÓ  

De l’estudi del (no) compliment de la norma, tenint en compte el tipus de pràctica de la 
instal·lació esportiva, envers a la província on està ubicada548  s’obtenen els

CCoommpplleeiixxeenn  NNoo  cc
22..44..11  22..44..22  22..44..33  22..44..44  22..44..11  22..44
18 10,6 8,3 4,6 30,6 15,1

 35,3 9,5 6,2 7,2 24,5 6,1
52,2 10,1 10,8 7,1 9,9 3,7

 

 3355  1100  66  77  2244  66

Taula 11:8. Resultats (no) compliment de la norma envers la província on està ubicada

resenten en forma de gràfica (11:3). S’observa que

a) alguns preceptes normatius són incomplerts amb independència de la 
instal·lació esportiva. No hi ha cap província on es compleixi, 

termes absoluts, el 58% de preceptes es compleixen i el 42% no.

b) en general totes les províncies compleixen 
més preceptes normatius dels que 

 l’anàlisi en termes 
relatius, s’observa que les quatre províncies 

roximadament, el mateix 
percentatge entre preceptes complerts i els 

a) Barcelona incompleix el 41%, 
incompleix el 38%, c) Lleida 

incompleix el 45% i d) Tarragona  incompleix 

Gràfica 11:3. (No) compliment normatiu segons la província  

         
La font de les dades utilitzada per obtenir aquests resultats resta adjunta a l’annex

d’aquest document. 

ttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  CCaattaalluunnyyaa  

2.4.4

Compleixen

No compleixen

En el segon grup s’observa una relació inversament proporcional entre l’incompliment dels 
És a dir, en poblacions inferiors a 
en poblacions entre 2001 i 10000 

, en poblacions entre 10001 i 50000 habitants se 
el 36% i en poblacions majors de 50000 habitants se n’incompleixen el 30%. La 

que més compleix, major de 50000 habitants, i la que 

als resultats obtinguts en aquest estudi es pot concloure 
major és el compliment dels preceptes 

normatius, fins arribar al 70% de normes complertes. En cap cas s’assoleixen compliments del 

  

De l’estudi del (no) compliment de la norma, tenint en compte el tipus de pràctica de la 
s’obtenen els  següents resultats 

ccoommpplleeiixxeenn  
44..22  22..44..33  22..44..44  

15,1 6 6,9 
6,1 4,7 6,5 

7 3 3,2 

6  55  66  

 
Resultats (no) compliment de la norma envers la província on està ubicada 

Font: Elaboració pròpia 

observa que:  

a) alguns preceptes normatius són incomplerts amb independència de la província on està 
compleixi, el 100%, els preceptes 

termes absoluts, el 58% de preceptes es compleixen i el 42% no. 

. (No) compliment normatiu segons la província  
on està ubicada la instal·lació 

Font: Elaboració pròpia 

annex VIII, apartat 25.3. Província 



AAnnààll iissii   ddeellss  rreessuull ttaattss  
  
 

Atenent a la província on està ubicada
pot concloure que no hi ha diferències significatives
Les quatre províncies catalanes, aproximadament,
legals analitzats i que legalments haurien de complir
 

1111..22..22..44..  EELL  TTII PPUUSS  DDEE  PPRRÀÀCCTTII CCAA

De l’estudi del (no) compliment de la norma, tenint en compte el tipus de pràctica de la 
instal·lació esportiva, segons el ipus de pràctica
 

((%%))  rreellaattiiuu 

PPrrààccttiiccaa  ll ll iiuurree    
PPrrààccttiiccaa  oorrggaannii ttzz
VVaassooss  ddee  ppiisscciinnaa  
 

TTOOTTAALL   ((%%   aabbssoo
LLEGENDA 
2.5.1. Pràctica lliure
2.5.2. Pràctica organitzada

Taula 

 
Els resultats obtinguts es presenten en forma de gràfica (11
 
a) alguns preceptes normatius són incomplerts amb independència de
cap tipus de pràctica que compleixi, completament, 
termes absoluts, el 58% de preceptes es compleixen i el 4
 
b) en general els dos tipus de pràctica compleixen el mateix nombre de precep
incompleixen. Si es fa l’anàlisi en termes relatius, s’observa que: a) les instal·lacions de pràctica 
lliure incompleixen el 50% dels preceptes normatius i b) les instal·lacions de pràctica 
organitzada incompleixen el 41% dels preceptes n
 
Atenent al tipus de pràctica de la instal·lació 
i, atenent als resultats obtinguts en aqu
estudi, es pot concloure que no hi ha 
diferències significatives, 9 punts,
que més i menys incompleix. De manera que 
amb independència del tipus de pràctica 
instal·lacions esportives analitzades 
incompleix, aproximadament, el
número de preceptes legals que haurien de 
complir.  

1111..22..22..55..  LLAA  TTII PPOOLLOOGGII AA  DD’’ II NNSSTTAA

De l’estudi del (no) compliment de la norma, tenint en compte el tipus de pràctica de la 
instal·lació esportiva, segons el tipus d’instal·lació esportiva
(taula 11:10). 
                                                 
549 La font de les dades utilitzada per obtenir aquests resultats resta adjunta a l’
pràctica, d’aquest document. 
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2.5.1 2.5.2

Compleixen

No compleixen

on està ubicada la instal·lació i als resultats obtinguts en aquest estudi, 
diferències significatives, 8 punts, entre la que més i menys compleix.

, aproximadament, incompleixen, en igual mesura,
haurien de complir. 

CCAA  

el (no) compliment de la norma, tenint en compte el tipus de pràctica de la 
ipus de pràctica549 s’obtenen els  següents resultats (taula 11:

CCoommpplleeiixxeenn  NNoo  ccoommpplleeiixxeenn  
22..55..11  22..55..22  22..55..11  22..55..22  
41,4 0 58,6 0 

zzaaddaa  0 58,2 0 41,8 

  0 91,3 0 8,7 

oolluutt)) 11  5588  11  4400  

2.5.1. Pràctica lliure 
2.5.2. Pràctica organitzada 

Taula 11:9. Resultats (no) compliment de la norma envers el tipus de pràctica
Font: Elaboració pròpia

en forma de gràfica (11:4). S’observa que:  

a) alguns preceptes normatius són incomplerts amb independència del tipus de pràctica
compleixi, completament, tots els preceptes normatius analitzats. En 
preceptes es compleixen i el 42% no. 

b) en general els dos tipus de pràctica compleixen el mateix nombre de preceptes normatius que 
l’anàlisi en termes relatius, s’observa que: a) les instal·lacions de pràctica 

lliure incompleixen el 50% dels preceptes normatius i b) les instal·lacions de pràctica 
organitzada incompleixen el 41% dels preceptes normatius. 

l tipus de pràctica de la instal·lació 
atenent als resultats obtinguts en aquest 

no hi ha 
, entre la 

que més i menys incompleix. De manera que 
l tipus de pràctica les 

instal·lacions esportives analitzades 
el mateix 

preceptes legals que haurien de 

Gràfica 11:4. (No) compliment normatiu segons el tipus 

Font: Elaboració pròpia

TTAALL··LLAACCII ÓÓ  EESSPPOORRTTII VVAA  

De l’estudi del (no) compliment de la norma, tenint en compte el tipus de pràctica de la 
ipus d’instal·lació esportiva550 s’obtenen els  següents 

La font de les dades utilitzada per obtenir aquests resultats resta adjunta a l’annex VIII , apartat

Compleixen

No compleixen

als resultats obtinguts en aquest estudi,  es 
entre la que més i menys compleix. 

igual mesura, els preceptes 

el (no) compliment de la norma, tenint en compte el tipus de pràctica de la 
s  següents resultats (taula 11:9). 

 
Resultats (no) compliment de la norma envers el tipus de pràctica 

Font: Elaboració pròpia 

pràctica. No hi ha 
els preceptes normatius analitzats. En 

tes normatius que 
l’anàlisi en termes relatius, s’observa que: a) les instal·lacions de pràctica 

lliure incompleixen el 50% dels preceptes normatius i b) les instal·lacions de pràctica 

. (No) compliment normatiu segons el tipus de 
pràctica 

Font: Elaboració pròpia 

De l’estudi del (no) compliment de la norma, tenint en compte el tipus de pràctica de la 
s’obtenen els  següents resultats 

apartat 25.4. Tipus de 



LL’’ oorr
  
 

((%%))  rreellaattiiuu 
22..66..11  22..66..22  

PPrrààccttiiccaa    
ll ll iiuurree    

10,3 19,1 

PPrrààccttiiccaa  
oorrggaannii ttzzaaddaa  

21,4 15,2 

VVaassooss  ddee  
ppiisscciinnaa  

0 0 

TTOOTTAALL     
((%%   aabbssoolluutt)) 2211  1155  

LLEGENDA 
2.6.1. Sala esportiva especialitzada
2.6.2. Pista poliesportiva 
2.6.3. Pista de tennis 
2.6.4. Pavelló 
2.6.5. Vas de piscina 
2.6.6. Pista d’atletisme  

Taula 11

 
Els resultats obtinguts es present
 
a) alguns preceptes normatius són incomplerts 
esportiva. No hi ha cap tipologia d’instal·lació esportiva q
preceptes normatius analitzats. En termes absoluts, el 58%
no. 
 
b) en general totes les tipologies compleixen més preceptes normatius dels que incompleixen. Si 
es fa l’anàlisi en termes relatius, s’observa que la diferència entre la que més incompleix i la que 
menys és d’onze punts: a) els poliesportius incompleixen el 44,4%, b) les sales esportives 
incompleixen el 43,2%, c) les
incompleixen el 37,5% , e) les
incompleixen el 30%. 
 
Atenent a la tipologia d’instal·lacions esportives 
i als resultats obtinguts en aquest estudi, es pot 
concloure que els vasos de piscina són les 
instal·lacions que més preceptes normatius 
compleixen, el 70%. Les segueixen les pistes 
d’atletisme i els pavellons amb un percentatge 
de compliment entre el 
poliesportius són les instal·lacions que menys 
compleixen, amb el 57%, seguides de les sales 
esportives i les pistes de tennis amb el 5
i així cal esmentar que la diferència entre la que 
més i menys incompleix és 

 

                                                                                
550 La font de les dades utilitzada per obtenir aquests resu
d’instal·lació esportiva, d’aquest document.
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CCoommpplleeiixxeenn  NNoo
22..66..33  22..66..44  22..66..55  22..66..66  22..66..11  22..66..22  22..66

 8,6 3,4 0 0 15,4 26,6 11,4

 8,6 5,3 5,4 2,3 16,6 12,3 5,9

0 0 81.6 0 0 0 0

 

88  55  77  22  1166  1122  66

a esportiva especialitzada 

11:10. Resultats (no) compliment de la norma envers el tipus d’instal•lació esportiva

presenten en forma de gràfica (11:5). S’observa 

a) alguns preceptes normatius són incomplerts amb independència del tipus d’instal·lació 
tipologia d’instal·lació esportiva que compleixi, completament, els 

preceptes normatius analitzats. En termes absoluts, el 58% de preceptes es compleixen i el 42% 

b) en general totes les tipologies compleixen més preceptes normatius dels que incompleixen. Si 
l’anàlisi en termes relatius, s’observa que la diferència entre la que més incompleix i la que 

punts: a) els poliesportius incompleixen el 44,4%, b) les sales esportives 
incompleixen el 43,2%, c) les pistes de tennis incompleixen el 42,8%, d) els pavellons  
incompleixen el 37,5% , e) les pistes d’atletisme incompleixen el 33% i f) els vasos de pisci

a tipologia d’instal·lacions esportives 
als resultats obtinguts en aquest estudi, es pot 

concloure que els vasos de piscina són les 
més preceptes normatius 

compleixen, el 70%. Les segueixen les pistes 
d’atletisme i els pavellons amb un percentatge 
de compliment entre el 67% i el 62%. Els 
poliesportius són les instal·lacions que menys 

%, seguides de les sales 
tives i les pistes de tennis amb el 56%. Tot 

i així cal esmentar que la diferència entre la que 
més i menys incompleix és de 14 punts.  

Gràfica 11:5. (No) compliment normatiu segons el tipus 

                                                                                
La font de les dades utilitzada per obtenir aquests resultats resta adjunta a l’annex

d’aquest document. 

ttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  CCaattaalluunnyyaa  

2
.6

.5

2
.6

.6

Compleixen

No compleixen

oo  ccoommpplleeiixxeenn  
66..33  22..66..44  22..66..55  22..66..66  

11,4 5,2 0 0 

5,9 3,3 2,2 1,5 

0 0 18.4 0 

66  33  33  11  

 
Resultats (no) compliment de la norma envers el tipus d’instal•lació esportiva 

Font: Elaboració pròpia 

S’observa que:  

amb independència del tipus d’instal·lació 
ue compleixi, completament, els 

de preceptes es compleixen i el 42% 

b) en general totes les tipologies compleixen més preceptes normatius dels que incompleixen. Si 
l’anàlisi en termes relatius, s’observa que la diferència entre la que més incompleix i la que 

punts: a) els poliesportius incompleixen el 44,4%, b) les sales esportives 
pistes de tennis incompleixen el 42,8%, d) els pavellons  

pistes d’atletisme incompleixen el 33% i f) els vasos de piscina 

. (No) compliment normatiu segons el tipus 
instal·lació esportiva 

Font: Elaboració pròpia 

                                                                             
annex VIII, apartat 25.5. Tipologia 



AAnnààll iissii   ddeellss  rreessuull ttaattss  
  
1111..22..22..66..  LLAA  NNAATTUURRAALLEESSAA  JJUURRÍÍD

De l’estudi del (no) compliment de la norma, tenint en compte el tipus de pràctica de la 
instal·lació esportiva, envers a la 
següents resultats (taula 11:11). 
 

((%%))  rreellaattiiuu 

PPrrààccttiiccaa  ll ll iiuurree    
PPrrààccttiiccaa  oorrggaannii ttzzaaddaa  
VVaassooss  ddee  ppiisscciinnaa  

TTOOTTAALL   ((%%   aabbssoolluutt)) 
LLEGENDA 
3.1.1. Administració pública
3.1.2. Entitat privada sense ànim de lucre
3.1.3. Entitat privada amb ànim de lucre

Taula 11:11. Resultats (no) compliment de la 

 
Els resultats obtinguts es presenten en forma de gràfica (11:
 
a) alguns preceptes normatius són incompl
jurídica que compleixi, completament, els preceptes analitzats. En termes absoluts, el 58% de 
normes es compleixen i el 42% no. 
 
b) en general les tres tipologies d’entitats 
 
Les entitats privades amb ànim de lucre són les que m
33%. A continuació les segueixen les entita
l’Administració  pública la que m
l’entitat que més compleix, entitat privada amb ànim de lucre, i la que menys, 
pública, és de 13 punts. 
 
Amb relació la naturalesa jurídica de l’entitat 
i, atenent als resultats obtinguts en aquest estudi, es 
pot concloure que les entitats privades 
jurídica que compleix més preceptes normatius i
dintre aquestes, les entitats amb ànim de lucre ho fan 
per sobre les de sense ànim de lucre.
pública és la forma jurídica de gestió que més 
incompleix els preceptes normatius. 

1111..22..22..77..  EELLSS  EESSTTUUDDII SS  DDEELL  DDII RRE

De l’estudi del (no) compliment de la norma, tenint en compte el tipus de pràctica de la 
instal·lació esportiva, segons els estudis del director/a
11:12). 
 

                                                 
551 La font de dades utilitzada per obtenir aquests resultats resta adjunta a l’
jurídica de l’entitat gestora, d’aquest document.
552 La font de dades utilitzada per obtenir aquests resultats resta adjunta a l’
director/a, d’aquest document. 
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ÍÍ DDII CCAA  DDEE  LL’’ EENNTTII TTAATT  GGEESSTTOORRAA  

De l’estudi del (no) compliment de la norma, tenint en compte el tipus de pràctica de la 
instal·lació esportiva, envers a la naturalesa jurídica de l’entitat gestora551

CCoommpplleeiixxeenn  NNoo  ccoommpplleeiixxeenn  
33..11..11  33..11..22  33..11..33  33..11..11  33..11..22  33..11..33
41,4 0 0 58,6 0 0 
25,7 14,6 17,9 21,9 11 9 
26,9 22,1 31,3 4,1 9 6,7 

 

2266  1155  1188  2222  1111  99  

pública 
.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
.3. Entitat privada amb ànim de lucre  

Resultats (no) compliment de la norma envers la naturalesa jurídica de l'entitat gestora
Font: Elaboració pròpia

en forma de gràfica (11:6). S’observa que:  

a) alguns preceptes normatius són incomplerts pels tres tipus d’entitats. No hi ha cap forma
, completament, els preceptes analitzats. En termes absoluts, el 58% de 

 

en general les tres tipologies d’entitats compleixen més normes de les que incompleixen. 

de lucre són les que menys preceptes normatius in
%. A continuació les segueixen les entitats privades sense ànim de lucre, el 42

pública la que més, el 46%. La diferència entre la naturalesa jurídica de  
l’entitat que més compleix, entitat privada amb ànim de lucre, i la que menys, 

Amb relació la naturalesa jurídica de l’entitat gestora 
s en aquest estudi, es 

les entitats privades és la forma 
compleix més preceptes normatius i, 

les entitats amb ànim de lucre ho fan 
per sobre les de sense ànim de lucre. L’Administració 

ídica de gestió que més 
incompleix els preceptes normatius.  

Gràfica 11:6. (No) compliment normatiu segons la 
naturalesa jurídica de l'entitat 

Font: Elaboració pròpia

REECCTTOORR//AA  

De l’estudi del (no) compliment de la norma, tenint en compte el tipus de pràctica de la 
studis del director/a552  s’obtenen els  següents resultats (taula 

La font de dades utilitzada per obtenir aquests resultats resta adjunta a l’annex VIII, apartat
d’aquest document. 

La font de dades utilitzada per obtenir aquests resultats resta adjunta a l’annex VIII, apartat

Compleixen

No 

compleixen

De l’estudi del (no) compliment de la norma, tenint en compte el tipus de pràctica de la 
551 s’obtenen els 

33  

 

 
norma envers la naturalesa jurídica de l'entitat gestora 

Font: Elaboració pròpia 

o hi ha cap forma 
, completament, els preceptes analitzats. En termes absoluts, el 58% de 

compleixen més normes de les que incompleixen.  

incompleixen, el 
42%. I finalment  

La diferència entre la naturalesa jurídica de  
l’entitat que més compleix, entitat privada amb ànim de lucre, i la que menys, Administració 

(No) compliment normatiu segons la 
naturalesa jurídica de l'entitat gestora 

Font: Elaboració pròpia 
 

De l’estudi del (no) compliment de la norma, tenint en compte el tipus de pràctica de la 
s’obtenen els  següents resultats (taula 

I, apartat 25.6.  Naturalesa 

I, apartat 25.7. Estudis del 



LL’’ oorr
  

((%%))  rreellaattiiuu 

PPrrààccttiiccaa  ll ll iiuurree    
PPrrààccttiiccaa  oorrggaannii ttzzaaddaa  
VVaassooss  ddee  ppiisscciinnaa  

TTOOTTAALL   ((%%   aabbssoolluutt)) 
LLEGENDA 
3.2.1. Estudis primaris
3.2.2. Estudis secundaris
3.2.3. Estudis universitaris
3.2.4. Estudis de postgrau

Taula 

 
Els resultats obtinguts es present
 
a) alguns preceptes normatius són incomplerts amb independència de
hi ha cap director/a que compleixi
absoluts, el 58% de preceptes es compleixen i el 42% no.
 
b) es pot fer una diferenciació de grups d’estudis segons la relació de preceptes normatius que 
compleixen i els que no: a) estudis primaris i secundaris n’incompleix
compleixen i b) estudis universitaris i de postgrau compleixen més dels que incompleixen.
 
El primer grup s’observa una diferència significativa entre el nivell d’estudis i l’incompliment de 
preceptes normatius: el 100% per estudis primari
també es produeix una relació entre el nivell d’estudis i l’incompliment de preceptes normatius: 
el 42% per estudis universitaris i
estudis de postgrau.  
 
La diferència entre els estudis del 
més compleixen, estudis de postgrau, i els  que 
menys, estudis primaris, és de 75 punts.
 
En relació amb el nivell d’estudis del director/a 
i, atenent als resultats obtinguts en aquest estudi, 
es pot concloure que a major nivell d’estudis 
major és el compliment dels preceptes 
normatius. Tot i així, cap nivell garanteix el 
100% del compliment dels preceptes legals.

 

1111..22..22..88..  LL’’ EEXXPPEERRII ÈÈNNCCII AA

De l’estudi del (no) compliment de la norma, tenint en compte el tipus de pràctica de la 
instal·lació esportiva, atenen l’
(taula 11:13). 
 
 
 

                                                
553 La font de dades utilitzada per obtenir aquests resultats resta adjunta a l’
director/a, d’aquest document. 

rrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrtt

 
271 

 

0

5

10

15

20

25

30

3.2.1 3.2.2 3.2.3

CCoommpplleeiixxeenn  NNoo  cc
33..22..11  33..22..22  33..22..33  33..22..44  33..22..11  33..22
5,7 25,1 10,6 0 5,7 37,7

 0,4 10,2 26,3 21,3 0,6 14,3
0 0 25,7 54,5 0 0
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Estudis primaris 
3.2.2. Estudis secundaris 
3.2.3. Estudis universitaris 

Estudis de postgrau  

Taula 11:12. Resultats (no) compliment de la norma envers els estudis del director/a

presenten en forma de gràfica (11:7). S’observa 

a) alguns preceptes normatius són incomplerts amb independència dels estudis del director/a
compleixi, completament, els preceptes normatius analitzats. En termes 

absoluts, el 58% de preceptes es compleixen i el 42% no. 

b) es pot fer una diferenciació de grups d’estudis segons la relació de preceptes normatius que 
compleixen i els que no: a) estudis primaris i secundaris n’incompleix
compleixen i b) estudis universitaris i de postgrau compleixen més dels que incompleixen.

El primer grup s’observa una diferència significativa entre el nivell d’estudis i l’incompliment de 
preceptes normatius: el 100% per estudis primaris i el 67% per estudis secundaris
també es produeix una relació entre el nivell d’estudis i l’incompliment de preceptes normatius: 
el 42% per estudis universitaris i el 27% per 

La diferència entre els estudis del director/a que 
més compleixen, estudis de postgrau, i els  que 
menys, estudis primaris, és de 75 punts. 

el nivell d’estudis del director/a 
atenent als resultats obtinguts en aquest estudi, 

a major nivell d’estudis 
jor és el compliment dels preceptes 

normatius. Tot i així, cap nivell garanteix el 
100% del compliment dels preceptes legals. 

Gràfica 11:7. (No) compliment normatiu segons

II AA  DDEELL  DDII RREECCTTOORR//AA  

De l’estudi del (no) compliment de la norma, tenint en compte el tipus de pràctica de la 
atenen l’experiència del director/a553 s’obtenen els següents resultats 

         
La font de dades utilitzada per obtenir aquests resultats resta adjunta a l’annex VIII, 

ttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  CCaattaalluunnyyaa  

3.2.4

Compleixen

No 

compleixen

ccoommpplleeiixxeenn  
22..22  33..22..33  33..22..44  

37,7 9,4 5,7 
14,3 19,2 7,7 

 11,9 7,8 

44  1199  88  

 
Resultats (no) compliment de la norma envers els estudis del director/a 

Font: Elaboració pròpia 

S’observa que:  

ls estudis del director/a. No 
normatius analitzats. En termes 

b) es pot fer una diferenciació de grups d’estudis segons la relació de preceptes normatius que 
compleixen i els que no: a) estudis primaris i secundaris n’incompleixen més dels que 
compleixen i b) estudis universitaris i de postgrau compleixen més dels que incompleixen. 

El primer grup s’observa una diferència significativa entre el nivell d’estudis i l’incompliment de 
% per estudis secundaris. El segon grup 

també es produeix una relació entre el nivell d’estudis i l’incompliment de preceptes normatius: 

(No) compliment normatiu segons els estudis 
del director/a 

Font: Elaboració pròpia 
 

De l’estudi del (no) compliment de la norma, tenint en compte el tipus de pràctica de la 
s’obtenen els següents resultats 

I, apartat 25.8. Experiència del 
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((%%))  rreellaattiiuu 

PPrrààccttiiccaa  ll ll iiuurree    
PPrrààccttiiccaa  oorrggaannii ttzzaaddaa  
VVaassooss  ddee  ppiisscciinnaa  

TTOOTTAALL   ((%%   aabbssoolluutt)) 
LLEGENDA 
3.3.1. Menys d’1 any  
3.3.2. D’1 a 3 anys 
3.3.3. Més de 3 anys 

Taula 11:13. Resultats (no) compliment de la norma envers l’experiència del director/a

 
Els resultats obtinguts es presenten en forma de gràfica (11:
 
a) alguns preceptes normatius són incomplerts 
director/a. No hi ha cap director/a que compleixi
analitzats. En termes absoluts, el 58% de normes es compleixen i el 42% no.
 
b) en general els tres grups d’experiència 
incompleixen. L’experiència entre 1 i 3 anys és la que me
el 40%. A continuació la segueix l
l’experiència de menys d’1 any, el 50

Amb relació l’experiència del director/a
atenent als resultats obtinguts en aquest 
estudi, es pot concloure que la relació entre el 
compliment dels preceptes normatius i 
l’experiència no varia significativament, 
punts de diferència entre el que més 
compleix i el que menys. Les dades 
demostren que a quanta més experiència més 
compliment. Tot i que és, en termes relatius, 
entre 1 i 3 anys quan la proporció entre el 
compliment i l’incompliment és major.

1111..22..22..99..  EELLSS  CCOONNEEII XXEEMMEENNTTSS  DD

De l’estudi del (no) compliment de la norma, tenint en compte el tipus de pràctica de la 
instal·lació esportiva, envers els 
d’analitzar el grau de coneixement de la norma
 

1111..22..22..99..11  GGrraauu  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddee  

S’obtenen els resultats següents554 (taula 11
 
 

                                                 
554 La font de dades utilitzada per obtenir aquests resultats resta adjunta a l’
coneixement de la norma, d’aquest document.
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3.3.1 3.3.2 3.3.3

CCoommpplleeiixxeenn  NNoo  ccoommpplleeiixxeenn  
33..33..11  33..33..22  33..33..33  33..33..11  33..33..22  33..33..33
7,1 0 34,3 12,9 0 45,7 
1,1 3 54,2 0,5 1,6 39,7 
2,8 9,2 68,3 0,7 1,2 17,9 

 

11  33  5544  11  22  3399  

Resultats (no) compliment de la norma envers l’experiència del director/a
Font: Elaboració pròpia

en forma de gràfica (11:8). S’observa que:  

a) alguns preceptes normatius són incomplerts amb independència de l’experiència del 
ha cap director/a que compleixi, completament, els preceptes normatius 

8% de normes es compleixen i el 42% no. 

s tres grups d’experiència compleixen més, o igual, preceptes legals 
L’experiència entre 1 i 3 anys és la que menys preceptes normatius

segueix l’experiència de més de 3 anys, el 42%. I finalment 
50%. 

 
ió l’experiència del director/a i, 

atenent als resultats obtinguts en aquest 
la relació entre el 

ceptes normatius i 
l’experiència no varia significativament, 10 
punts de diferència entre el que més 
compleix i el que menys. Les dades 
demostren que a quanta més experiència més 

és, en termes relatius, 
ció entre el 

compliment i l’incompliment és major.  
 

 Gràfica 11:8. (No) compliment normatiu segons l’experiència del 

Font: Elaboració pròpia

DDEELL  DDII RREECCTTOORR//AA  

De l’estudi del (no) compliment de la norma, tenint en compte el tipus de pràctica de la 
els coneixements del director/a s’obtenen resultats

au de coneixement de la norma i els motius (no) coneixement de la norma.

  llaa  nnoorrmmaa  

(taula 11:14). 

La font de dades utilitzada per obtenir aquests resultats resta adjunta a l’annex VIII, apartat
d’aquest document. 

Compleixen

No compleixen

33  
 
 
 

 
Resultats (no) compliment de la norma envers l’experiència del director/a 

Font: Elaboració pròpia 

de l’experiència del 
, completament, els preceptes normatius 

preceptes legals dels que 
atius incompleixen, 
42%. I finalment 

(No) compliment normatiu segons l’experiència del 
director/a 

Font: Elaboració pròpia 
 

De l’estudi del (no) compliment de la norma, tenint en compte el tipus de pràctica de la 
s’obtenen resultats a partir 

t de la norma. 

I, apartat 25.9.1.  Grau de 



LL’’ oorr
  
 

((%%))  rreellaattiiuu 
33..44..11..11

PPrrààccttiiccaa  ll ll iiuurree    2,6 

PPrrààccttiiccaa  oorrggaannii ttzzaaddaa  0 

VVaassooss  ddee  ppiisscciinnaa  0 

TTOOTTAALL   ((%%   aabbssoolluutt)) 00  

((%%))  rreellaattiiuu 
33..44..11..11

PPrrààccttiiccaa  ll ll iiuurree    6 

PPrrààccttiiccaa  oorrggaannii ttzzaaddaa  0 

VVaassooss  ddee  ppiisscciinnaa  0 

TTOOTTAALL   ((%%   aabbssoolluutt)) 00  
LLEGENDA 
3.4.1.1. Valor numèric 1 
3.4.1.2. Valor numèric 2 
3.4.1.3. Valor numèric 3 
3.4.1.4. Valor numèric 4 
3.4.1.5. Valor numèric 5 
3.4.1.6. Valor numèric 6 
3.4.1.7. Valor numèric 7 
3.4.1.8. Valor numèric 8 
3.4.1.9. Valor numèric 9 
3.4.1.10. Valor numèric 10 

Taula 11:14

 
Els resultats obtinguts es present
 
a) alguns preceptes normatius són in
manifesta tenir el director/a
normatius analitzats. En termes absoluts, el 58% de normes es compleixen i el 42% no.
 
b) en general valoracions inferiors a 5 incompleixen més preceptes legals dels que compleixen; 
aquesta proporció s’inverteix per valoracions superiors o i guals a 6.
s’obté que: a) puntuació de 5 incompleix el 65%
puntuacions de 6, 7 i 8 incompleixen el 40%, 
26%.  

Amb relació el grau de coneixement 
manifestat pel director/a i, 
resultats obtinguts en aquest estudi, es 
pot concloure que el 96% dels 
directors/es diuen conèixer la norma 
en valors entre el 5 i el 9, en una 
escala sobre 10. És a partir de 
puntuacions per sobre del 6 on el 
compliment dels preceptes normatius 
analitzats és superior a 
l’incompliment. Solament és pel valor 
9 on la relació entre incompliment i 
compliment és del 26%.  

   

rrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrtt
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CCoommpplleeiixxeenn  
11  33..44..11..22  33..44..11..33  33..44..11..44  33..44..11..55  33..44..11..66  33..44..11

 0 3,4 1,7 22,3 8 3,4
0,7 0,1 0 6,2 3,1 11,6
0 0 1,4 0 2,5 8,5

11  00  00  66  33  1111
NNoo  ccoommpplleeiixxeenn  

11  33..44..11..22  33..44..11..33  33..44..11..44  33..44..11..55  33..44..11..66  33..44..11

0 5,1 4 32 9,1 2,3
0,8 0,1 0 11,1 2,2 8,5
0 0 0 0 1,6 4,6

11  00  00  1111  22  88  

14. Resultats (no) compliment de la norma envers el grau de coneixement de la norma

s presenten en forma de gràfica (11:9). S’observa 

a) alguns preceptes normatius són incomplerts amb independència del grau de coneixement que 
manifesta tenir el director/a. Cap grau de coneixement compleix, completament, els preceptes 
normatius analitzats. En termes absoluts, el 58% de normes es compleixen i el 42% no.

b) en general valoracions inferiors a 5 incompleixen més preceptes legals dels que compleixen; 
aquesta proporció s’inverteix per valoracions superiors o i guals a 6.

puntuació de 5 incompleix el 65%, b) puntuació de 2 
puntuacions de 6, 7 i 8 incompleixen el 40%, el 42% i el 39% i d) puntuació de 9 incompleix el 

 
el grau de coneixement 

 atenent als 
resultats obtinguts en aquest estudi, es 

el 96% dels 
directors/es diuen conèixer la norma 
en valors entre el 5 i el 9, en una 
escala sobre 10. És a partir de 
puntuacions per sobre del 6 on el 
compliment dels preceptes normatius 
analitzats és superior a 
l’incompliment. Solament és pel valor 

n la relació entre incompliment i 

   Gràfica 11:9. (No) compliment normatiu segons el grau de
 

ttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  CCaattaalluunnyyaa  

3
.4

.1
.9

3
.4

.1
.1

0

Compleixen

No compleixen

11..77  33..44..11..88  33..44..11..99  33..44..11..1100  

3,4 0 0 0 
11,6 22,4 13,9 0 
8,5 33,1 33,1 1,4 

11  2222  1144  00  

11..77  33..44..11..88  33..44..11..99  33..44..11..1100  

2,3 0 0 0 
8,5 14,4 4,7 0 
4,6 10,8 2,8 0 

  1144  55  00  

 
Resultats (no) compliment de la norma envers el grau de coneixement de la norma 

Font: Elaboració pròpia 

S’observa que:  

complerts amb independència del grau de coneixement que 
ap grau de coneixement compleix, completament, els preceptes 

normatius analitzats. En termes absoluts, el 58% de normes es compleixen i el 42% no. 

b) en general valoracions inferiors a 5 incompleixen més preceptes legals dels que compleixen; 
aquesta proporció s’inverteix per valoracions superiors o i guals a 6. Segons les valoracions 

puntuació de 2 incompleix el 50%, c) 
39% i d) puntuació de 9 incompleix el 

(No) compliment normatiu segons el grau de
coneixement de la norma 
Font: Elaboració pròpia 
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Puntuacions inferiors a 9 la relació augmenta entre el 40% i el 65% d’incompliment, i en aquest 
cas hi ha poca variació entre puntuar 2, nota més baixa puntuada, i 8, 26 punts. La diferència 
entre la  puntuació que més compleix, 9 amb el 73%, i la  que menys, 5 amb el 35%, és de 38 
punts. 
 
Les dades demostren que a major puntuació major compliment de la norma tenint en compta 
que: a) on veritablement es produeix una major diferència entre els preceptes normatius que es 
compleixen i els que no és en valoracions de 9 i b) en cap cas no es produeix el compliment del 
100% de la norma. 
 

1111..22..22..99..22  MMoottiiuuss  ((nnoo))  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddee  llaa  nnoorrmmaa  

S’obtenen els resultats següents555 (taula 11:15). 
 

((%%))  rreellaattiiuu CCoommpplleeiixxeenn  
33..44..22..11  33..44..22..22  33..44..22..33  33..44..22..44  33..44..22..55  33..44..22..66  33..44..22..77  33..44..22..88  33..44..22..99  

PPrrààccttiiccaa  ll ll iiuurree    0 19,7 1,7 3,4 14,9 0 1,7 0 0 

PPrrààccttiiccaa  oorrggaannii ttzzaaddaa  0 25,1 13,3 3,3 2,8 0,4 0,9 12,1 0 

VVaassooss  ddee  ppiisscciinnaa  0 34, 24,1 0 3,5 0 0 18,6 0 

TTOOTTAALL   ((%%   aabbssoolluutt)) 00  2255  1133  33  33  00  11  1122  00  

((%%))  rreellaattiiuu  
NNoo  ccoommpplleeiixxeenn  

33..44..22..11  33..44..22..22  33..44..22..33  33..44..22..44  33..44..22..55  33..44..22..66  33..44..22..77  33..44..22..88  33..44..22..99  
PPrrààccttiiccaa  ll ll iiuurree    0 28 4 8 18,6 0 0 0 0 

PPrrààccttiiccaa  oorrggaannii ttzzaaddaa  0 20,4 10,8 3,8 1,6 0,6 0,6 4,2 0 

VVaassooss  ddee  ppiisscciinnaa  0 10,8 6,9 0 0 0 0 2,1 0 

TTOOTTAALL   ((%%   aabbssoolluutt)) 00  2200  1111  44  22  11  11  44  00  
LLEGENDA 
3.4.2.1. Per la complexitat de les normes (entendre) 
3.4.2.2. Per la quantitat de normes (conèixer) 
3.4.2.3. Per la varietat de normes 
3.4.2.4. Per no disposar de mitjans suficients 
3.4.2.5. Diversitat de temes (manteniment) 
3.4.2.6. No hi ha figura director/a 
3.4.2.7. Dificultat per estar actualitzat 
3.4.2.8. Si, les conec suficientment  
3.4.2.9. Altres 

 
Taula 11:15. Resultats (no) compliment de la norma envers els motius de coneixement de la norma 

Font: Elaboració pròpia 
 

Els resultats obtinguts es presenten en forma de gràfica (11:10). S’observa que:  
 
a) alguns preceptes normatius són incomplerts amb independència del motiu de coneixement de 
la norma que manifesta el director/a. Cap motiu de coneixement compleix, completament, els 
preceptes normatius analitzats. En termes absoluts, el 58% de normes es compleixen i el 42% no. 
 
b) excepte dos, la resta de motius compleixen més, o igual, preceptes legals dels que 
incompleixen.  
 
Tots els motius, excepte un –no hi ha figura director/a-, mantenen una relació entre el 25% i el 
57%  d’incompliment: a) els que afirmen que no hi ha figura de director/a incompleixen el 100% 
dels preceptes analitzats, b) els que afirmen que no disposen de mitjans suficients i que tenen 
dificultats per estar actualitzats incompleixen el 57% i el 50% respectivament, c) els que afirmen 
que la varietat de normes, la quantitat de normes i la diversitat de temes (manteniment)  
                                                 
555 La font de dades utilitzada per obtenir aquests resultats resta adjunta a l’annex VIII, apartat 25.9.1. Motius 
coneixement de la norma, d’aquest document. 



LL’’ oorr
  
incompleixen el 46%, el 44% i el 40% respectivament i d) els que afirmen conèixe
suficientment la normativa incompleixen el 25% dels preceptes normatius analitzats.

 
Atenent el motiu de coneixement manifestat pel director/a i
estudi, es pot concloure qu
incompleixen el 25% dels preceptes analitzats. 
En l’altre extrem hi ha els que diuen que no 
existeix la figura de director/a 
incompleixen el 100%. Entre mig amb un 
marge de 17 punts, entre els que més 
incompleixen el 57% i els que menys 
s’ubica el 83% de les respostes obtingudes en 
aquest estudi. La quantitat de normes és l’opció 
més escollida amb el  45%
varietat de normes amb el 24%.

1111..22..22..1100..  LL’’ AAPPLLII CCAACCII ÓÓ  D

De l’estudi del (no) compliment de la norma, tenint en compte el tipus de pràctica de la 
instal·lació esportiva, segons
grau d’aplicació de la norma
 

1111..22..22..1100..11  GGrraauu  dd’’ aappll iicc

S’obtenen els resultats següents
 

((%%))  rreellaattiiuu 
33..55..11..11

PPrrààccttiiccaa  ll ll iiuurree    2,6 

PPrrààccttiiccaa  oorrggaannii ttzzaaddaa  1 

PPiisscciinneess  ccll iimmaattii ttzzaaddeess  0 

TTOOTTAALL   ((%%   aabbssoolluutt)) 11  

((%%))  rreellaattiiuu 
33..55..11..11

PPrrààccttiiccaa  ll ll iiuurree    6 

PPrrààccttiiccaa  oorrggaannii ttzzaaddaa  0,6 

PPiisscciinneess  ccll iimmaattii ttzzaaddeess  0 

TTOOTTAALL   ((%%   aabbssoolluutt)) 11  
LLEGENDA 
3.5.1.1. Valor numèric 1 
3.5.1.2. Valor numèric 2 
3.5.1.3. Valor numèric 3 
3.5.1.4. Valor numèric 4 
3.5.1.5. Valor numèric 5 
3.5.1.6. Valor numèric 6 
3.5.1.7. Valor numèric 7 
3.5.1.8. Valor numèric 8 
3.5.1.9. Valor numèric 9 
 3.5.1.10. Valor numèric 10 

 
Taula 11

                                                
556 La font de dades utilitzada per obtenir aquests resultats resta adjunta a l’
d’aplicació de la norma, d’aquest document.
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incompleixen el 46%, el 44% i el 40% respectivament i d) els que afirmen conèixe
suficientment la normativa incompleixen el 25% dels preceptes normatius analitzats.

 
coneixement manifestat pel director/a i als resultats obtinguts en aquest 

estudi, es pot concloure que el 16% diuen conèixer suficientment la 
incompleixen el 25% dels preceptes analitzats. 
En l’altre extrem hi ha els que diuen que no 
xisteix la figura de director/a l’1%, els quals 

incompleixen el 100%. Entre mig amb un 
marge de 17 punts, entre els que més 

i els que menys el 40%, 
s’ubica el 83% de les respostes obtingudes en 
aquest estudi. La quantitat de normes és l’opció 
més escollida amb el  45%,  seguida de la 
varietat de normes amb el 24%. 

Gràfica 11:10. (No) compliment normatiu segons 

 

  DDEELL  DDII RREECCTTOORR//AA  

De l’estudi del (no) compliment de la norma, tenint en compte el tipus de pràctica de la 
segons l’aplicació del director/a  s’obtenen resultats a partir d’analitzar el

rau d’aplicació de la norma i els motius d’aplicació  de la norma. 

ccaacciióó  ddee  llaa  nnoorrmmaa  

S’obtenen els resultats següents556 (taula 11:16). 

CCoommpplleeiixxeenn  
11  33..55..11..22  33..55..11..33  33..55..11..44  33..55..11..55  33..55..11..66  33..55..11

 0 2,6 0 21,4 8 3,4
0 0 1,6 6,4 1,1 7,9
0 0 3,5 0 0 6 

00  00  22  77  11  88  
NNoo  ccoommpplleeiixxeenn  

11  33..55..11..22  33..55..11..33  33..55..11..44  33..55..11..55  33..55..11..66  33..55..11

0 4 0 32 9,1 2,3
 0 0 1 11,4 1,3 6,1

0 0 0 0 0 0,9

00  00  11  1122  11  66  

11:16. Resultats (no) compliment de la norma envers el 

         
La font de dades utilitzada per obtenir aquests resultats resta adjunta a l’annex V

d’aquest document. 

ttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  CCaattaalluunnyyaa  

Compleixen

No compleixen

incompleixen el 46%, el 44% i el 40% respectivament i d) els que afirmen conèixer 
suficientment la normativa incompleixen el 25% dels preceptes normatius analitzats. 

ls resultats obtinguts en aquest 
el 16% diuen conèixer suficientment la normativa i aquests 

(No) compliment normatiu segons motius 
de coneixement de la norma 

Font: Elaboració pròpia 

De l’estudi del (no) compliment de la norma, tenint en compte el tipus de pràctica de la 
s’obtenen resultats a partir d’analitzar el 

11..77  33..55..11..88  33..55..11..99  33..55..11..1100  

3,4 3,4 0 0 
7,9 20,4 17,7 2,2 

 26,9 40,7 3,2 

  2200  1188  22  

11..77  33..55..11..88  33..55..11..99  33..55..11..1100  

2,3 5,1 0 0 
6,1 14,3 6,5 0,6 
0,9 11 7,6 0,2 

  1144  66  11  

 grau d’aplicació  de la norma 
Font: Elaboració pròpia 

annex VIII, apartat 25.10.1.  Grau 
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Els resultats obtinguts es presenten en forma de gràfica (11:11
 
a) alguns preceptes normatius són incomplerts amb independència del grau 
manifesta aplicar de la norma. Cap grau d
normatius analitzats. En termes absoluts, el 58% de normes es compleixen i el 42% no.
 
b) en general la diferència entre la valoració que més incompleix, 5 amb el 63%, i 
compleix, 9 amb el 25%, les separen 38 punts
puntuació menor incompliment.  
 
Segons les valoracions s’obté que: a) 
incompleixen el 50%, c) puntuacions de 7 i 8 incompleixen el 43% i el 41%, d) punt
i 10 incompleixen el 33% i e) puntuació de 9 incompleix el 25% de preceptes legals analitzats. 

Atenent el grau d’aplicació de la norma
aquest estudi, es pot concloure qu
puntuacions de 8 al 10, en una escala sobre 10. És 
excepció del 4 que també, on el compliment dels preceptes normatius analitzats és superior a 
l’incompliment. Solament és pel valor 9 on la relació entre incompliment i compliment és del 
25%. En puntuacions inferiors a 
9 la relació augmenta entre el 
41% i el 63% d’incompliment, i 
en aquest cas la variació entre 
puntuar 5, nota més baixa 
puntuada, i 8, és de 30 punts. 
Puntuar 10, incompleix més que 
el 9, puntuar 4, incompleix igual 
que 10 i puntuar 1, no 
incompleix el màxim. 
 
Les dades demostren que a major 
puntuació major compliment de 
la norma tenint en compta que: a) 
on veritablement es produeix una 
major diferència entre els 
preceptes normatius que es 
compleixen i els que no és en 
valoracions de 9 i b) en cap cas 
no es produeix el compliment del 
100% de la norma. 

Gràfica 

 

1111..22..22..1100..22  MMoottiiuuss  ((nnoo))  aappll iiccaacciióó

S’obtenen els resultats següents557 (taula 11:
 
 
 
                                                 
557 La font de dades utilitzada per obtenir aquests resultats resta adjunta a l’
d’aplicació de la norma, d’aquest document.
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en forma de gràfica (11:11). S’observa que:  

a) alguns preceptes normatius són incomplerts amb independència del grau que el director/a 
ap grau d’aplicació compleix, completament, els preceptes 

s. En termes absoluts, el 58% de normes es compleixen i el 42% no.

la diferència entre la valoració que més incompleix, 5 amb el 63%, i 
les separen 38 punts. No hi ha una relació proporcional entre a major 

: a) puntuació de 5 incompleix el 63%, b) puntuacions de 1 i 5  
incompleixen el 50%, c) puntuacions de 7 i 8 incompleixen el 43% i el 41%, d) punt
i 10 incompleixen el 33% i e) puntuació de 9 incompleix el 25% de preceptes legals analitzats. 

’aplicació de la norma manifestat pel director/a i als resultats obtinguts en 
aquest estudi, es pot concloure que el 61% dels directors/es valoren aplicar la norma 

8 al 10, en una escala sobre 10. És a partir de puntuacions per sobre del 
on el compliment dels preceptes normatius analitzats és superior a 

pel valor 9 on la relació entre incompliment i compliment és del 

Gràfica 11:11. (No) compliment normatiu segons el grau d

Font: Elaboració pròpia

óó  ddee  llaa  nnoorrmmaa  

(taula 11:17). 

La font de dades utilitzada per obtenir aquests resultats resta adjunta a l’annex VIII, apartat
d’aquest document. 

Compleixen

No compleixen

 

que el director/a 
compleix, completament, els preceptes 

s. En termes absoluts, el 58% de normes es compleixen i el 42% no. 

la diferència entre la valoració que més incompleix, 5 amb el 63%, i més  
hi ha una relació proporcional entre a major 

puntuació de 5 incompleix el 63%, b) puntuacions de 1 i 5  
incompleixen el 50%, c) puntuacions de 7 i 8 incompleixen el 43% i el 41%, d) puntuacions de 4 
i 10 incompleixen el 33% i e) puntuació de 9 incompleix el 25% de preceptes legals analitzats.  

 
als resultats obtinguts en 

aplicar la norma amb 
a partir de puntuacions per sobre del 7, amb 

on el compliment dels preceptes normatius analitzats és superior a 
pel valor 9 on la relació entre incompliment i compliment és del 

(No) compliment normatiu segons el grau d’aplicació de la  
norma 

Font: Elaboració pròpia 

I, apartat 25.10.1.  Motiu 



LL’’ oorr
  
 

((%%))  rreellaattiiuu 
33..55..22

PPrrààccttiiccaa  ll ll iiuurree    5,7

PPrrààccttiiccaa  oorrggaannii ttzzaaddaa  0,7

PPiisscciinneess  ccll iimmaattii ttzzaaddeess  3 

TTOOTTAALL   ((%%   aabbssoolluutt)) 11  

((%%))  rreellaattiiuu  
33..55..22

PPrrààccttiiccaa  ll ll iiuurree    5,7

PPrrààccttiiccaa  oorrggaannii ttzzaaddaa  0,5

PPiisscciinneess  ccll iimmaattii ttzzaaddeess  0,5

TTOOTTAALL   ((%%   aabbssoolluutt)) 00  
LLEGENDA 
3.5.2.1. Per la complexitat de les
3.5.2.2. Per la quantitat de mesures adoptar
3.5.2.3. Per la varietat de mesures adoptar
3.5.2.4. Per la manca de mitjans humans, materials o econòmics
3.5.2.5. No hi ha figura director/a
3.5.2.6. Mala execució de l’edifici 
3.5.2.7. Per desconeixement 
3.5.2.8.Compleixo la norma  
3.5.2.9. Altres 

 
Taula 11:

 
Els resultats obtinguts es present
 
a) alguns preceptes normatius són incomplerts amb independència del motiu d
norma que manifesta el director/a
mesures adoptar compleixen el 100%, la resta in
analitzats. En termes absoluts, el 58% de normes es compleixen i el 42% no.
 
b) en general tots els motius compleixen més
 
Tots els motius, excepte un 
entre el 30% i el 50%  d’incompliment: a) els que afirmen que 
presenta deficiències tècniques i per manca de mitjans humans, materials o econòmics  
incompleixen el 50% dels preceptes analitzats, b) els que afirmen que 
adoptar i la varietat de mesures 
adoptar   incompleixen el 48% 
i el 47% respectivament, c) els 
que afirmen que no hi ha 
figura de director/a i 
desconeixement  incompleixen 
el 33%, d) els que afirmen que 
compleixen la norma 
incompleixen el 30% i f) els 
que afirmen la complexitat de 
mesures adoptar incompleixen 
el 0%. 
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CCoommpplleeiixxeenn  
22..11  33..55..22..22  33..55..22..33  33..55..22..44  33..55..22..55  33..55..22..66  

5,7 10,3 0 9,7 0 0 
0,7 18,2 10,7 8,9 1,9 1,1 

 15,6 18,6 8,7 3,5 2,7 

  1177  1100  88  22  11  
NNoo  ccoommpplleeiixxeenn  

22..11  33..55..22..22  33..55..22..33  33..55..22..44  33..55..22..55  33..55..22..66  

5,7 15,4 0 18,9 0 0 
0,5 16,2 9,1 7,6 1,2 0,6 
0,5 5,1 5,5 1,6 0 0,7 

  1166  99  88  11  11  

de les mesures adoptar 
a quantitat de mesures adoptar 

Per la varietat de mesures adoptar 
la manca de mitjans humans, materials o econòmics 

No hi ha figura director/a 
Mala execució de l’edifici (deficiències tècniques) 

:17. Resultats (no) compliment de la norma envers el motiu d’aplicació  de la norma

s presenten en forma de gràfica (11:12). S’observa que:

a) alguns preceptes normatius són incomplerts amb independència del motiu d
el director/a. Solament aquells que manifesten la 

mesures adoptar compleixen el 100%, la resta incompleix, completament
alitzats. En termes absoluts, el 58% de normes es compleixen i el 42% no.

b) en general tots els motius compleixen més, o igual, preceptes legals dels que incompleixen. 

Tots els motius, excepte un –per la complexitat de les mesures adoptar
%  d’incompliment: a) els que afirmen que l’edifici ha estat mal executat, 

ècniques i per manca de mitjans humans, materials o econòmics  
% dels preceptes analitzats, b) els que afirmen que 

adoptar i la varietat de mesures 
48% 

respectivament, c) els 
no hi ha 

 per 
desconeixement  incompleixen 
el 33%, d) els que afirmen que 
compleixen la norma 
incompleixen el 30% i f) els 
que afirmen la complexitat de 

incompleixen 

 
 

Gràfica 11:12. (No) compliment normatiu segons motius d’aplicació de la norma

ttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  CCaattaalluunnyyaa  

Compleixen

No compleixen

33..55..22..77  33..55..22..88  33..55..22..99  

15,7 0 0 
1,6 15,1 0 
0 28,1 0 

22  1144  00  

33..55..22..77  33..55..22..88  33..55..22..99  

18,6 0 0 
0,7 5,8 0 
0 6,4 0 

11  66  00  

Resultats (no) compliment de la norma envers el motiu d’aplicació  de la norma 
Font: Elaboració pròpia 

S’observa que:  

a) alguns preceptes normatius són incomplerts amb independència del motiu d’aplicació de la 
olament aquells que manifesten la complexitat de les 

compleix, completament els preceptes normatius 
alitzats. En termes absoluts, el 58% de normes es compleixen i el 42% no. 

preceptes legals dels que incompleixen.  

per la complexitat de les mesures adoptar-, mantenen una relació 
l’edifici ha estat mal executat, 

ècniques i per manca de mitjans humans, materials o econòmics  
% dels preceptes analitzats, b) els que afirmen que la quantitat de mesures 

(No) compliment normatiu segons motius d’aplicació de la norma 
Font: Elaboració pròpia 
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Atenent el motiu d’aplicació de la norma manifestat pel director/a i als resultats obtinguts en 
aquest estudi, es pot concloure que el 20% que diuen complir la norma incompleixen el 30% dels 
preceptes normatius analitzats. El 68% de respostes incompleixen, aproximadament, el 48% dels 
preceptes analitzats. El 99% de respostes incompleixen amb una diferència de 20 punts, entre els 
que més incompleixen el 50% i els que menys el 30%. L’1% que compleix el 100% considera la 
complexitat de les mesures adoptar. 
 
La quantitat de mesures adoptar és l’opció més escollida amb el 33%, seguida de la varietat de 
mesures adoptar amb el 19% i la manca de mitjans humans, materials i econòmics amb el 18%. 
 

1111..22..33..  OOPPII NNII ÓÓ  DDEELL  DDII RREECCTTOORR//AA  
De l’estudi de l’opinió del director/a respecte a quina matèria caldria regular que ara no ho 
estigui i quines mesures o processos podrien aplicar-se per facilitar l’aplicació o compliment de 
la norma, s’obtenen els següents resultats.  
 

1111..22..33..11..  MMaattèèrr iiaa  qquuee  ccaallddrr iiaa  rreegguullaarr  

De l’anàlisi de les respostes obtingudes, sobre una mostra de 428 directors/es, s’extreu que el 
79% no respon, mentre que el 21% que si ho fa realitza diverses propostes (taula 11:18). 
 
Agrupant les propostes analitzades s’obté que:  
 
a) el 3% proposa no regular res més ja sigui perquè: 1) no cal regular cap matèria més, l’1%  i 2) 
hi ha una excessiva regulació, el 2%. 
 
b) el 18% respon que cal regular en les següents matèries: a) mesures de seguretat, el 3%: 1) 
mesures de seguretat, 2) mesures de seguretat per activitats d’alta afluència de públic o 
participants i 3) control de l’aforament, b) mesures de competència, el 2%: 1) les tarifes en les 
instal·lacions de titularitat pública i 2) els serveis en les instal·lacions de titularitat pública i c) 
mesures d’utilitat diària, el 13%: 1) normativa concreta i específica per tipus i grandària 
d’instal·lacions, 2) mesures de qualitat (manteniment) i 3) obligacions dels usuaris.  
 

Matèria que caldria regular Freqüència % 
No respon 341 79 
No cal regular res 5 1 
Hi ha excessiva regulació (menys regulació) 10 2 
Mesures de seguretat 3 1 
Mesures de seguretat per activitats d’alta afluència de públic o participants 3 1 
Mesures de qualitat (manteniment) 4 1 
Control de l’aforament 2 1 
Obligacions dels usuaris 2 1 
Les tarifes en les instal· lacions de titularitat pública (competència) 5 1 
Els serveis en les instal· lacions de titularitat pública (competència) 4 1 
Normativa concreta i específica per tipus i grandària d’instal· lacions 49 11 

 
Taula 11:18. Resultats matèria que caldria regular  

Font: Elaboració pròpia 
 
De manera breu, i sense entrar en molt detall, es destaca que les respostes realitzades per la 
direcció demostren, en alguns casos, certa desconeixença de l’actual ordenament jurídic. Moltes 
de les propostes realitzades es troben actualment regulades. Per exemple: a) les mesures de 
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competència, les tarifes i els serveis públics compten amb un marc regulador558, b) les mesures 
de qualitat (manteniment) compten, no amb una norma unificada, però si que cada material, 
màquina o procés mecànic compte amb normatives de la UE (UNE-EN) que regula, en detall, el 
manteniment i funcionament i c) les mesures de seguretat d’alta afluència de públic o 
participants també compte amb textos que les regula559. 
 
Especial esment es vol fer a l’1% que esmenta que cal regular les obligacions dels usuaris. 
Realitzant una primera lectura pareix molt interessant que tal i com es regulen els drets dels 
usuaris també s’haurien de regular les obligacions. És cert que no hi ha una norma contreta que 
reguli les obligacions de forma unificada però no és menys cert que moltes normes, cada una en 
el seu àmbit, regula les obligacions d’aquests560.  
 
Cal afegir, també, que és responsabilitat de cada instal·lació esportiva desenvolupar el seu propi 
reglament de règim intern, i és aquest el document que permet la unificació i desenvolupament 
dels drets i deures, obligacions, dels usuaris. Per tant, les instal·lacions esportives tenen 
competència en regular les obligacions dels usuaris en les seves instal·lacions mitjançant les 
normes de règim intern561. 
 

1111..22..33..22..  MMeessuurreess  oo  pprroocceessssooss  ppeerr   ffaaccii ll ii ttaarr  ll ’’ aappll iiccaacciióó  oo  ccoommppll iimmeenntt  ddee  llaa  nnoorrmmaa  

De l’anàlisi de les respostes obtingudes, sobre una mostra de 428 directors/es, s’extreu que 
l’11% no respon, mentre que el 89% que si ho fa realitza diverses propostes (taula 11:19). 
 
Agrupant les propostes analitzades s’obté que:  
 
a) el 10% realitza propostes el subjecte competent de les quals és l’Administració pública: 1) 
agilitzar el tràmits burocràtics, 2) coordinar les normes de les diferents administracions, 3) 
mancomunar els serveis de normatives (per municipis petits) i 4) normativa més clara i concisa. 
 
b) el 59% realitza propostes envers a millorar l’accés a la informació: 1)  l’Administració pública 
faciliti assessorament (actualització de la norma), 2) es realitzin inspeccions informatives (no 
sancionadores) que analitzin i assessorin, 3) actualització de l’ordenament jurídic i 
reestructuració per àrees (fitxes tècniques, manual, web...) i 4) accés a mitjans d’informació amb 
la norma actualitzada (mailing, correu...) 
 

                                                 
558 - LRBRL 1985, el municipi exercirà competències en “activitats i instal· lacions esportives” i serà un servei de 
prestació municipal obligatori. Art. 85 defineix tipus de gestió possible. 
- Llei 8/1989, de 13 de abril, de tasses i preus públics 
- LHL 2004, possibilitat de cobrar tasses (diferencia entre tasses i preus públics) 
- Reglament de serveis de corporacions Locals, 1955 profunditza en la modalitat de gestió directa i mixta 
- Llei de contractes de l’Administració pública, 2000. Profunditza en modalitat de contractació indirecta 
- Llei de l’estatut bàsic del treballador públic, 2007. Estableix els principis generals al conjunt de les relacions de 
treballador públic (menció art. 57) 
559 - Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport.   
- Decret 173/2009, de 10 de novembre, de modificació del Decret 212/2002, d'1 d'agost, pel qual es regulen la 
composició i el funcionament de la Comissió contra la Violència en Espectacles Esportius de Catalunya i es 
determinen els òrgans competents respecte del règim sancionador en matèria esportiva.  
- Llei 19/2007, d'11 de juliol, contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l'esport.  
560 Destaquem com exemple l’article 73 i 74 del Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text 
únic de la Llei de l’esport que tipifica les infraccions relacionades amb l’incompliment de la normativa 
d’instal· lacions esportives. 
- article 73, infraccions molt greus: d) La realització dolosa de danys en les instal·lacions esportives i el mobiliari o 
equipaments esportius  
- article 74, infraccions greus: b) La comissió dolosa de danys en les instal·lacions esportives i en el mobiliari o els 
equipaments esportius 
561 Veure l’apartat 2.3.3. Les normes d’utilització, d’aquest document. 
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c) el 20% realitza propostes envers l’obtenció de més recursos: 1) cursos de formació continuada 
dels directors (actualització de la norma) i 2) obtenció d’ajut econòmic per les despeses de 
complir la norma. 
 

Mesures o processos per facilitar l’aplicació o compliment de la norma Freqüència % 
No respon 46 11 
Agilitzar el tràmits burocràtics 1 1 
Coordinar les normes de les diferents administracions 15 3 
Mancomunar els serveis de normatives (per municipis petits) 7 1 
Administració faciliti assessorament (actualització de la norma) 91 21 
Normativa més clara i concisa 23 5 
Inspeccions informatives (no sancionadores) que analitzin i assessorin 38 9 
Formació continuada dels directors (actualització de la norma) 19 4 
Ajut econòmic per les despeses de complir la norma 69 16 
Material actualitzat i estructurat per àrees (fitxes tècniques, manual, web...) 108 26 
Mitjans informació actualització de la norma (mailing, correu...) 12 3 

 
Taula 11:19. Resultats mesures o processos per facilitar l’aplicació o compliment de la norma  

Font: Elaboració pròpia 
 

1111..33..  CCOONNCCLLUUSSII OONNSS  PPAARRCCII AALLSS    
El bloc II, (no)compliment de  l’ordenament jurídic aplicable a les instal·lacions esportives d’ús 
públic de Catalunya, s’ha plantejat a partir de les hipòtesis que eess  ccoommpplleeiixx  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurr ííddiicc  
ssii ......  
  

  ......  llaa  nnoorrmmaa  ddee  lleess  ffaasseess  tteemmppoorraallss  ((ccoonncceeppcciióó  ii   pprrooggrraammaacciióó,,  ccoonnssttrruucccciióó  ii   ggeessttiióó))  
ddee  lleess  iinnssttaall ··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  eess  rreessppeeccttaaddaa  ((22ªª  hhiippòòtteessii ))..  
......  llaa  nnoorrmmaa  iinnccoorrppoorraa  ii   eessttaabblleeiixx  mmeessuurreess  ddee  ccoonnttrrooll   ((ll ll iiccèènncciiaa  ii   iinnssppeecccciióó))  ppeell   sseeuu  
ccoommppll iimmeenntt  ((33ªª  hhiippòòtteessii ))..  
......  llaa  nnoorrmmaa  eess  ccoommpplleeiixx  aammbb  iinnddeeppeennddèènncciiaa  ddee  lleess  ccaarraacctteerrííssttiiqquueess  ddee  llaa  iinnssttaall ··llaacciióó::   
aa))  llaa  nnaattuurraalleessaa  jjuurr ííddiiccaa  ddee  ll ’’ eennttii ttaatt  pprrooppiieettààrr iiaa  ii   ggeessttoorraa,,  bb))  llaa  ggrraannddààrr iiaa  ddee  llaa  
ppoobbllaacciióó  ii   llaa  pprroovvíínncciiaa  oonn  eessttàà  uubbiiccaaddaa  ii   cc))  eell   ttiippuuss  ddee  pprrààccttiiccaa  ii   ttiippoollooggiiaa  
dd’’ iinnssttaall ··llaacciióó  ((44ªª  hhiippòòtteessii ))..  
......  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurr ííddiicc  eess  ccoonneegguutt  ((eessttuuddiiss  ii   eexxppeerr iièènncciiaa))  ppeerr  llaa  ddii rreecccciióó  rreessppoonnssaabbllee  
ddee  lleess  iinnssttaall ··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  ((55ªª  hhiippòòtteessii ))..  
......  llaa  ddii rreecccciióó  rreessppoonnssaabbllee  ddee  lleess  iinnssttaall ··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  ffaa  ccoommppll ii rr   ((ccoonneeiixxeemmeenntt  ii   
aappll iiccaacciióó))  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurr ííddiicc  ((66ªª  hhiippòòtteessii ))562..    

  
Per validar les hipòtesis s’ha dissenyat el segon bloc, format per dues fase: 1) la  fase III, analitza 
el (no) compliment de l’ordenament jurídic aplicable a les instal·lacions esportives d’ús públic 
de Catalunya envers la variable: 1.4. Mesures de control i 2) la fase IV, realitza l’anàlisi del (no) 
compliment envers les variables: 2.2. Naturalesa jurídica de l’entitat propietària, 2.3. Grandària 
de la població on està ubicada, 2.4. Província on està ubicada, 2.5 Tipus de pràctica, 2.6 Tipus 
d’instal·lació esportiva, 3.1. Naturalesa jurídica de l’entitat gestora, 3.2. Estudis del director/a, 
3.3. Experiència del director/a, 3.4. Coneixements del director/a i 3.5. Aplicació del director/a. 
 
Atenent els resultats, del segon bloc, es  confirma que l’ordenament jurídic aplicable a les 
instal·lacions esportives d’ús públic de Catalunya no es compleix. També es comprova el (no) 
compliment de les hipòtesis plantejades: 
 
 

                                                 
562 Veure apartat 7.2.3. Les hipòtesis, d’aquest document. 
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SSeeggoonnaa  hhiippòòtteessii   

Després d’analitzar el (no) compliment de seixanta-sis preceptes normatius provinents de trenta-
tres563 normes diferents en la gestió, fase IV,  s’obté que onze preceptes els compleixen el 100% 
d’instal·lacions analitzades. Dels cinquanta-cinc preceptes que s’incompleixen ho fan en 
diferents percentatges: a) onze preceptes són incomplets pel 75% d’instal·lacions, b) sis ho són 
per una franja entre el 75% i el 47% d’instal·lacions, c) dotze ho són per una franja  entre el 47% 
i el 20% d’instal·lacions i d) vint-i-sis ho són pel 10% de les instal·lacions analitzades.  
 
Es demostra, així, que l’ordenament jurídic aplicable a les instal·lacions esportives d’ús públic 
de Catalunya no es compleix. Almenys no es compleixen els cinquanta cincs preceptes legals 
analitzats en les 428 instal·lacions esportives. Per tant, la segona hipòtesi queda confirmada. 
 
TTeerrcceerraa  hhiippòòtteessii   

Les fases temporals de concepció i programació i construcció contemplen la llicència, cosa que, 
als efectes d’aquesta investigació, s’interpreta com un mètode vàlid de control normatiu 
(indicador 1.4.1). La gestió no contempla la necessitat d’obtenir llicències, però si algunes 
normes contemplen la inspecció com a mètode de control (indicador 1.4.2). 
 
Als efectes d’aquest estudi s’interpreta que tant la llicència com la inspecció actuen com garants 
del compliment normatiu. Per tant, els resultats, fase III, confirmen la tercera hipòtesi. 
 
QQuuaarrttaa  hhiippòòtteessii   

De l’anàlisi del (no) compliment dels preceptes normatius (variables dependents) en relació amb 
varis aspectes vinculats a la gestió (variables independents), s’obté que: 
 
aa11))  llaa  nnaattuurraalleessaa  jjuurr ííddiiccaa  ddee  ll ’’ eennttii ttaatt  pprrooppiieettààrr iiaa  
No hi ha cap forma jurídica que compleixi el 100% des preceptes normatius analitzats. 
 
L’entitat privada és la forma jurídica que incompleix menys preceptes normatius i, dintre 
aquestes, les entitats amb ànim de lucre (indicador 2.2.3) ho fan el 33%, per sobre les entitats 
sense ànim de lucre (indicador 2.2.2) amb el 40%. L’Administració pública (indicador 2.2.1) és 
la forma jurídica que més incompleix els preceptes normatius amb el 45%. 
 
aa22))  llaa  nnaattuurraalleessaa  jjuurr ííddiiccaa  ddee  ll ’’ eennttii ttaatt  ggeessttoorraa  
No hi ha cap forma jurídica que compleixi el 100% des preceptes normatius analitzats.  
 
L’entitat privada és la forma jurídica que incompleix menys preceptes normatius i, dintre 
aquestes, les entitats amb ànim de lucre (indicador 3.1.3) ho fan el 33%, per sobre les entitats 
sense ànim de lucre (indicador 3.1.2) amb el 42%. L’Administració pública (indicador 3.1.1) és 
la forma jurídica que més incompleix els preceptes normatius amb el 46%. 
 
bb11))  llaa  ggrraannddààrr iiaa  ddee  llaa  ppoobbllaacciióó  oonn  eessttàà  uubbiiccaaddaa  llaa  iinnssttaall ··llaacciióó  
No hi ha cap grup de població que compleixi, completament, els preceptes normatius analitzats.  
                                                 
563 Es repeteixen: a) Decret 363/2004, de 24 d'agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació 
del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, en les instal· lacions de  pràctica lliure i organitzada, b)el Pla director 
d'instal· lacions i equipaments esportius de Catalunya, PIEC, en les instal· lacions de  pràctica lliure, organitzada i 
vasos de piscina, c) Instrucció 1/2009, de 10 de febrer, sobre el tractament de dades de caràcter personal mitjançant 
càmeres amb fins de videovigilància, en les instal·lacions de pràctica lliure i organitzada, d) Llei 10/1991, de 10 de 
maig, de modificació de la Llei 20/1985, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar 
dependència, en les instal· lacions de pràctica lliure i organitzada, e) Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel· lectual, que regularitza, aclareix i harmonitza les disposicions 
legals vigents sobre la matèria en les instal· lacions de pràctica lliure i organitzada i f) Llei 1/1998, de 7 de gener, de 
política lingüística, en les instal· lacions de pràctica lliure i organitzada. 
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Quant major és la població on s’ubica la instal·lació esportiva, major és el compliment de la 
norma. Poblacions inferiors a 2000 habitants (indicador 2.3.1 i  2.3.2) incompleixen el 65% de 
preceptes normatius, entre 2001 i 10000 habitants (indicador 2.3.3) se n’incompleixen el 50%, en 
poblacions entre 10001 i 50000 habitants (indicador 2.3.4) se n’incompleixen el 36% i en 
poblacions majors de 50000 habitants (indicador 2.3.5) se n’incompleixen el 30%.  
 
bb22))  llaa  pprroovvíínncciiaa  ddee  llaa  ppoobbllaacciióó  oonn  eessttàà  uubbiiccaaddaa  llaa  iinnssttaall ··llaacciióó  
No hi ha cap província on es compleixin, completament, els preceptes normatius analitzats.  
 
No hi ha diferències significatives, 8 punts, entre la que més i menys incompleix: a) Barcelona 
(indicador 2.4.1) incompleix el 41%, b) Girona (indicador 2.4.2) incompleix el 38%, c) Lleida 
(indicador 2.4.3) incompleix el 45% i d) Tarragona (indicador 2.4.4) incompleix el 46%. Les 
quatre províncies catalanes incompleixen, amb igual mesura, els preceptes legals que haurien de 
complir. 
 
cc11))  eell   ttiippuuss  ddee  pprrààccttiiccaa  eessppoorrttiivvaa  qquuee  eess  rreeaall ii ttzzaa  eenn  llaa  iinnssttaall ··llaacciióó  
No hi ha cap tipus de pràctica que compleixi, completament, tots els preceptes normatius 
analitzats.  
 
No hi ha diferències significatives, 9 punts, entre la que més i menys incompleix: a) 
instal·lacions de pràctica lliure (indicador 2.5.1) incompleix el 50% i b) instal·lacions de pràctica 
organitzada (indicador 2.5.2) incompleix el 41%. El tipus de pràctica incompleix, en igual 
mesura, els preceptes legals que haurien de complir. 
 
cc22))  llaa  ttiippoollooggiiaa  dd’’ iinnssttaall ··llaacciióó  eessppoorrttiivvaa  
No hi ha cap tipologia d’instal·lació esportiva que compleixi, completament, els preceptes 
normatius analitzats.  
 
Els vasos de piscina (indicador 2.6.5) són les instal·lacions que menys incompleixen amb el 
30%. Els segueixen, les pistes d’atletisme (indicador 2.6.5) que incompleixen el 33%, els 
pavellons (indicador 2.6.4) amb el 37,5%, les pistes de tennis (indicador 2.6.3) amb el 42,8%, les 
sales esportives (indicador 2.6.1) amb el 43,2% i, finalment, els poliesportius (indicador 2.6.2) 
que incompleix el 44,4% dels preceptes normatius analitzats. 
 
Tal i com postula la quarta hipòtesi i tenint en compte els resultats obtinguts en la investigació es 
conclou que les característiques de la instal·lació afecten al compliment de la norma de manera 
que:  
 
a) quan l’entitat jurídica propietària i gestora és privada i amb ànim de lucre es compleixen més 
normes,  
b) quant més gran és la població on s’ubica una instal·lació més normes es compleixen,  
c) no hi ha diferències significatives en quan a la província on s’ubica la instal·lació o el tipus de 
pràctica que es realitza i  
d) per aquest ordre: els vasos de piscina, les pistes d’atletisme, els pavellons, les pistes de tennis, 
les sales esportives i els poliesportius són on es compleixen de més normes a menys normes.  
 
CCiinnqquueennaa  hhiippòòtteessii   

De l’anàlisi del (no) compliment dels preceptes normatius (variables dependents) en relació amb 
varis aspectes vinculats a la gestió (variables independents), s’obté que: 
 
aa))  eessttuuddiiss  ddeell   ddii rreeccttoorr//aa  
Amb independència dels estudis del director/a, no n’hi ha cap que compleixi, completament, els 
preceptes normatius analitzats. 
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Quant major és el nivell d’estudis major és el compliment dels preceptes normatius. Els estudis 
primaris (indicador 3.2.1) incompleix el 100%, estudis secundaris (indicador 3.2.2) incompleix 
el 67%, estudis universitaris (indicador 3.2.3) incompleix el 42% i estudis de postgrau (indicador 
3.2.4) incompleix el 27% dels preceptes normatius analitzats. 
 
bb))  eexxppeerr iièènncciiaa  ddeell   ddii rreeccttoorr//aa    
Amb independència de l’experiència del director/a, no hi ha cap director/a que compleixi, 
completament, els preceptes normatius analitzats.  
 
No hi ha diferències significatives, 10 punts, entre la que més i menys incompleix: a) experiència 
entre 1 i 3 anys (indicador 3.3.2) incompleix el 40%, b) experiència de més de 3 anys (indicador 
3.3.3) incompleix el 42% i c) experiència de menys d’1 any (indicador 3.3.1) incompleix el 50%. 
 
Tal i com postula la quinta hipòtesi i tenint en compte els resultats obtinguts en la investigació es  
conclou que les característiques de la direcció responsable de les instal·lacions esportives afecten 
al compliment de la norma de manera que:  
 
- quant major és el nivell d’estudis major és el compliment dels preceptes normatius.   
- experiències de gestió de la instal·lació entre 1 i 3 anys compleixen més normes que 
experiències inferiors a l’any o superiors als 3 anys. 
 
SSiisseennaa  hhiippòòtteessii   

De l’anàlisi del (no) compliment dels preceptes normatius (variables dependents) segons varis 
aspectes vinculats a la gestió (variables independents), s’obté que: 
 
aa11))  eell   ggrraauu  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  qquuee  mmaannii ffeessttaa  tteennii rr   eell   ddii rreeccttoorr//aa  ddee  llaa  nnoorrmmaa  
Amb independència del grau de coneixement que manifesta tenir el director/a, cap grau de 
coneixement compleix, completament, els preceptes normatius analitzats.  
 
S’obté que: a) puntuació de 2 (indicador 3.4.1.2) incompleix el 50%, b) puntuació de 5 
(indicador 3.4.1.5) incompleix el 65%, c) puntuacions de 6, 7 i 8 (indicadors 3.4.1.6, 3.4.1.7 i 
3.4.1.8 respectivament) incompleixen el 40%, el 42% i el 39% i d) puntuació de 9 (indicadors 
3.4.1.9) incompleix el 26%. Quant major és la puntuació major compliment de la norma tenint en 
compta que: a) on veritablement es produeix una major diferència entre els preceptes normatius 
que es compleixen i els que no és en valoracions de 9 i b) en cap cas no es produeix el 
compliment del 100% de la norma. 
 
aa22))  eell   mmoottiiuu  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddee  llaa  nnoorrmmaa  qquuee  mmaannii ffeessttaa  eell   ddii rreeccttoorr//aa  
Amb independència del motiu de coneixement de la norma que manifesta el director/a, cap motiu 
de coneixement compleix, completament, els preceptes normatius analitzats. 
 
S’obté que: a) els que afirmen que no hi ha figura de director/a (indicador 3.4.2.6) incompleixen 
el 100% dels preceptes analitzats, b) els que afirmen no disposar de mitjans suficients (indicador 
3.4.2.4) i que tenir dificultats per estar actualitzats (indicador 3.4.2.7) incompleixen el 57% i el 
50% respectivament, c) els que afirmen motius de varietat de normes (indicador 3.4.2.3), per la 
quantitat de normes (indicador 3.4.2.2) i la diversitat de temes (manteniment) (indicador 3.4.2.5) 
incompleixen el 46%, el 44% i el 40% respectivament i d) els que afirmen conèixer 
suficientment la normativa (indicador 3.4.2.8) incompleixen el 25% dels preceptes normatius 
analitzats. 
 
El 16% diuen conèixer suficientment la normativa i incompleixen el 25% dels preceptes 
analitzats. En l’altre extrem hi ha els que diuen que no existeix la figura de director/a 1%, els 
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quals incompleixen el 100%. Entre mig amb un marge de 17 punts, entre els que més 
incompleixen 57% i els que menys 40%, s’ubica el 83% de les respostes obtingudes en aquest 
estudi. La quantitat de normes és l’opció més escollida amb el  45%,  seguida de la varietat de 
normes amb el 24%. 
 
bb11))  eell   ggrraauu  qquuee  eell   ddii rreeccttoorr//aa  mmaannii ffeessttaa  aappll iiccaarr    
Amb independència del grau que el director/a manifesta aplicar de la norma, cap grau d’aplicació 
compleix, completament, els preceptes normatius analitzats. 
 
S’obté que: a) puntuació de 5 (indicador 3.5.1.5) incompleix el 63%, b) puntuacions de 1 i 5 
(indicadors 3.5.1.1 i 3.5.1.2 respectivament) incompleixen el 50%, c) puntuacions de 7 i 8 
(indicadors 3.5.1.7 i 3.5.1.8 respectivament) incompleixen el 43% i el 41%, d) puntuacions de 4 i 
10 (indicadors 3.5.1.4 i 3.5.1.10 respectivament) incompleixen el 33% i e) puntuació de 9 
incompleix el 25% de preceptes legals analitzats.  
 
Quant major és la puntuació major és el compliment de la norma tenint en compta que: a) on 
veritablement es produeix una major diferència entre els preceptes normatius que s’incompleixen 
i els que es compleixen és en la valoració de 9 i b) en cap cas no es produeix el compliment del 
100% de la norma. 
 
bb22))  eell   mmoottiiuu  dd’’ aappll iiccaacciióó  ddee  llaa  nnoorrmmaa  
Amb independència del motiu d’aplicació de la norma que manifesta el director/a, solament 
aquells que manifesten la complexitat de les mesures adoptar, representen l’1% de les respostes, 
compleixen el 100%, la resta incompleix, completament, els preceptes normatius analitzats. 
 
S’obté que: a) els que afirmen que l’edifici ha estat mal executat, presenta deficiències tècniques 
(indicador 3.5.2.6) i per manca de mitjans humans, materials o econòmics (indicador 3.5.2.4) 
incompleixen el 50% dels preceptes analitzats, b) els que afirmen que la quantitat de mesures 
adoptar (indicador 3.5.2.2) i la varietat de mesures adoptar (indicador 3.5.2.3)  incompleixen el 
48% i el 47% respectivament, c) els que afirmen que no hi ha figura de director/a (indicador 
3.5.2.5) i per desconeixement (indicador 3.5.2.7) incompleixen el 33%, d) els que afirmen que 
compleixen la norma (indicador 3.5.2.8) incompleixen el 30% i f) els que afirmen la complexitat 
de mesures adoptar (indicador 3.5.2.1) incompleixen el 0%. 
 
El 20% que diuen complir la norma incompleixen el 30% dels preceptes normatius analitzats. El 
68% de respostes incompleixen, aproximadament, el 48% dels preceptes analitzats. El 99% de 
respostes incompleixen amb una diferència de 20 punts, entre els que més incompleixen 50% i 
els que menys 30%. L’1% que compleix el 100% considera la complexitat de les mesures 
adoptar. 
 
La quantitat de mesures adoptar és l’opció més escollida amb el  33%, seguida de la varietat de 
mesures adoptar amb el 19% i la manca de mitjans humans, materials i econòmics amb el 18%. 
 
Tal i com postula la sisena hipòtesi i tenint en compte els resultats obtinguts en la investigació es 
conclou que el coneixement i aplicació que la direcció responsable de les instal·lacions 
esportives diu disposar afecten al compliment de la norma de manera que:  
 
- quant major és la puntuació, que el director/a manifesta conèixer i aplicar la norma, major és el 
compliment dels preceptes normatius tenint en compta que es requereixen valoracions de 9, 
sobre 10, per obtenir veritables diferències entre els preceptes normatius que es compleixen amb 
els que s’incompleixen.  
- quan s’afirma que no hi ha figura de director/a s’incompleix el 100%. 
- quan s’afirma que es coneix suficientment la normativa és quan menys s’incompleix, 
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- quan s’afirma que el motiu d’aplicació de la norma és la complexitat de les mesures adoptar es 
compleix el 100% de la norma.  
- quan els motius que s’afirmen són aliens al director/a (l’edifici ha estat mal executat, presenta 
deficiències tècniques i la manca de mitjans humans, materials o econòmics) és quan més 
normes s’incompleixen. 
 

1111..44..  RREECCAAPPII TTUULLAACCII ÓÓ  
Aquest capítol pretén que el lector conegui els resultats del segon bloc, fase I i II, d’aquesta 
investigació. Els resultats responen al ((nnoo))  ccoommppll iimmeenntt  ddee  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurr ííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  
iinnssttaall ··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  CCaattaalluunnyyaa.. 
 
Aquest capítol ofereix al lector la possibilitat de: 
 
a) conèixer els resultats de la fase III. Analitzen l’ordenament jurídic, estructurat en la fase II, a 
partir de la variable mesures de control. S’identifica: a) per les fases temporals, quines 
requereixen d’alguna llicència administrativa i b) per la gestió, quines normes contemplen 
l’acció d’inspecció. 
 
b) conèixer els resultats de la fase IV. Analitzen l’ordenament jurídic, resultat de la fase III, a 
partir de dos tipus de variables: a) variables dependents, la normativa: 1) contingut de la norma, 
2) competència de la font i 3) naturalesa de la font i b) variables independents, aquelles que 
expliquen (algun) el (no) compliment de la norma: 1) naturalesa jurídica de l’entitat propietària i 
gestora, 2) grandària i província de la població on s’ubica, 3) tipus de pràctica i tipologia de la 
instal·lació, 4) estudis i experiència del director/a i 5) coneixements i aplicació de la norma per 
part del director/a. 
 
Metodològicament s’ha realitzat una enquesta online. Les variables dependents s’han analitzat, 
cada norma, sobre 428 casos, mentre que les variables independents s’han analitzat sobre 16898 
casos. 
 
c) corroborar el compliment de les hipòtesis que metodològicament configuren el segon bloc 
d’aquesta investigació. 
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1122..    CCAAPPII TTOOLL  II XX..  CCOONNCCLLUUSSII OONNSS  DDEE  LLAA  II NNVVEESSTTII GGAACCII ÓÓ  
La pregunta que ha motivat aquest estudi, eess  ccoommpplleeiixx  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurr ííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  
iinnssttaall ··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  CCaattaalluunnyyaa??,,  s’ha convertit en el fil conductor que ha 
determinat i condicionat  tots els passos en el procés d’investigació.  
 
Per respondre a la pregunta inicial s’han formulat dues qüestions diferents i dependents, la 
segona de la primera: a) identificar l’ordenament jurídic aplicable a les instal·lacions esportives 
d’ús públic de Catalunya, b) es compleix? i c) en cas d’incompliment, determinar les (algunes) 
raons.  
 
Respondre aquestes qüestions ha implicat realitzar una investigació diferenciada, 
metodològicament, en dos blocs i quatre fases. Els resultats de cada fase i bloc permeten 
respondre a la pregunta inicial. 
 

1122..11..  CCOONNCCLLUUSSII OONNSS..  LL’’ OORRDDEENNAAMMEENNTT  JJUURRÍÍ DDII CC  AAPPLLII CCAABBLLEE  AA  LLEESS  
II NNSSTTAALL··LLAACCII OONNSS  EESSPPOORRTTII VVEESS  DD’’ ÚÚSS  PPÚÚBBLLII CC  DDEE  CCAATTAALLUUNNYYAA    

El primer bloc, amb la primera i segona fase, determina l’oorrddeennaammeenntt  jjuurr ííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  
iinnssttaall ··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  CCaattaalluunnyyaa..  La primera fase identifica i recopila 
l’ordenament jurídic aplicable a les instal·lacions esportives i la segona fase, a partir dels 
resultats de l’anterior, l’estructura i l’ordena en relació amb les fases de concepció ide  
programació, de construcció i de gestió. 
  
Atenent els resultats obtinguts, i als efectes d’aquesta investigació, es pot confirmar que 
l’ordenament jurídic aplicable a les instal·lacions esportives d’ús públic de Catalunya està 
configurat per normes:  
 

a) públiques i privades, segons la naturalesa de la font 
b) europees, estatals, autonòmiques o locals, segons la competència de la font 
c) de caràcter general i específic o tècnic, segons el contingut de la norma  

 
Atenent a la fase temporal que afecta el contingut de la norma, i als efectes d’aquesta 
investigació, l’ordenament jurídic es pot estructurar de la següent manera: 
  

a) la concepció i programació: vint-i-dos textos legals  
b) la construcció: tretze textos legals 
c) la gestió: cinquanta-cinc textos legals 

 
De l’anàlisi, quantitatiu, en total s’identifiquen, als efectes d’aquesta investigació, setanta-vuit 
normes564 que configuren l’ordenament jurídic aplicable a les instal·lacions esportives d’ús 
públic de Catalunya. 
 
De l’anàlisi, qualitatiu, de l’ordenament jurídic aplicable a les instal·lacions esportives de 
Catalunya en relació amb la fase temporal a la que afecten es conclou que: 
 
aa))  LLaa  ccoonncceeppcciióó  ii   llaa  pprrooggrraammaacciióó 
En la fase de concepció i programació les normes tenen com a finalitat la d’estructurar les 
competències i obligacions de l’Administració. Destaquen com a més significatives les 
obligacions de: a) els municipis majors de 5000 habitants han de construir instal·lacions 
                                                 
564 Dotze normes es repeteixen en vàries fases tenint en compte que regulen diferents aspectes de les fases de 
concepció i de programació, de construcció i de gestió. 
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esportives, b) han de destinar un percentatge del sòl edificable a instal·lacions esportives i c) han 
d’elaborar el Pla director d'instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya. 
 
Tenen com a finalitat, també, la de regular les condicions d’edificació i els criteris ambientals i 
d’ecoeficiència en els edificis. Estableixen les condicions de protecció contra incendis i les 
condicions d’instal·lació d’ascensors. També, la regulació en matèria de promoció de 
l'accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques. 
 
bb))  LLaa  ccoonnssttrruucccciióó  
En la fase de construcció les normes tenen com a finalitat la de garantir les condicions 
d’edificació en general i les d’instal·lacions esportives en especial. D’entre les últimes destaquen 
com a més significatives: a) les fitxes tècniques dels mòduls de les instal·lacions esportives de la 
xarxa bàsica de Catalunya i b) les especificacions per terres esportius: 1) polivalents d’interior, 
2) sintètics d’exterior, 3) de gespa artificial per ús exterior i 4) de gespa natural. 
 
També hauran de garantir la protecció contra la contaminació acústica i l’ordenació ambiental de 
l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.  
 
cc))  LLaa  ggeessttiióó    
Les normes aplicables a la fase de gestió tenen finalitats molt diverses segons sigui l’àmbit sobre 
el que actuen:  
 
1) en relació amb l’edifici. Garanteixen la funcionalitat i seguretat d’aquest. Per exemple, 
obliguen a la contractació d’assegurances vàries, disposar d’un contracte i un llibre de 
manteniment (electrotècnic per a la baixa tensió). També disposar de: a) programes de 
manteniment higienicosanitari, b) un Pla d'emergència, c) un Pla de prevenció de riscos laborals, 
d) un Pla d'igualtat i e) un Pla de Gestió. 
 
També estableixen criteris contrets per alguns edificis i serveis específics: els parcs aquàtics, les 
piscines d’ús públic, els serveis de balneoteràpia i d’hidroteràpia i l’exercici de determinades 
teràpies naturals. 
 
2) en relació amb els recursos humans. Protegeix els drets i deures dels empresaris i els 
treballadors. Regula les condicions, drets i deures, laborals dels treballadors i la prevenció de 
riscos laborals. També regula les professions esportives. 
 
3) en relació amb l’activitat. Garanteix els drets i deures de les persones siguin aquestes 
organitzadores o usuàries de l’activitat. Destaquen, entre altres, la regulació de la  reproducció o 
consum de material de propietat intel·lectual i l'ús de marques registrades. 
 
Obliga a l’entitat organitzadora de l’activitat a estar registrada en el registre de l’Ajuntament 
d'establiments oberts al públic i d'organitzadors. Regula el tipus d’entitats, associatives i 
mercantils, que poden realitzar l’activitat i estableix el règim tributari d’aquestes, també de les 
activitats.  
 
Finalment, regula l’activitat prohibint la introducció, venta i consum de begudes alcohòliques, 
drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques en els establiments que organitzin 
activitats esportives.  
 
4) en relació amb els usuaris. Protegeix els drets dels usuaris mitjançant la regulació, entre altres, 
de: a) estableix la llengua en que es realitzarà la comunicació amb l’usuari, oral o escrita, la qual 
serà com a mínim el català, b) els centres hauran de disposar de fulls de reclamació i de denúncia 
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oficials, c) estableix les condicions de tractament de dades de caràcter personal i d) l'accés a 
l'entorn a les persones amb disminució visual que vagin acompanyades de gossos pigall. 
 
També  s’haurà de respectar el dret d'admissió, respectar l'aforament màxim i respectar la 
protecció de menors. En termes generals tot això s’intenta aconseguir obligant a disposar de 
rètols amb informació variada dirigida als usuaris que contemplin les mesures de seguretat, 
correctores, de protecció i de consum. 
 
Es pot concloure que una part de les normes està destinada a garantir les mesures de seguretat 
dels practicants o usuaris de les instal·lacions esportives i una altra part guarda relació amb la 
protecció dels drets i deures dels agents que intervenen en aquesta activitat: l’entitat propietària i 
gestora, els treballadors de la instal·lació i els usuaris o clients del servei.  
 

1122..22..  CCOONNCCLLUUSSII OONNSS..  ((NNOO))  CCOOMMPPLLII MMEENNTT  DDEE  LL’’ OORRDDEENNAAMMEENNTT  JJUURRÍÍ DDII CC  
AAPPLLII CCAABBLLEE  AA  LLEESS  II NNSSTTAALL··LLAACCII OONNSS  EESSPPOORRTTII VVEESS  DD’’ ÚÚSS  PPÚÚBBLLII CC  
DDEE  CCAATTAALLUUNNYYAA  

El segon bloc, amb la tercera i quarta fase, determina el ((nnoo))  ccoommppll iimmeenntt  ddee  llaa  nnoorrmmaa  i en cas 
d’incompliment identifica les normes i les possibles (algunes) causes que poden explicar la 
manca de compliment. La tercera fase analitza l’ordenament identificant algunes mesures de 
control normatiu, la llicència i la inspecció, i la quarta fase, a partir dels resultats de l’anterior, 
analitza el compliment de la norma i identifica les (algunes) causes. 
  
Atenent els resultats obtinguts, en la tercera fase, es pot confirmar que: 
  

a) a la fase de concepció i programació la llicència (llicència d’obres) esdevé un dels 
sistemes de control 
b) a la fase de construcció un dels sistemes de control és l’otorgament d’una llicència 
prèvia (llicència d’obres) i una final (llicència de recepció de l’obra i llicència 
d’activitats) 
b) la gestió no compta amb la llicència com a mesura de control (la llicència 
d’activitats és prèvia aquesta fase) 
c) algunes normes de la gestió, no totes, compten amb la inspecció com a mesura de 
control 
 

Als efectes d’aquesta investigació es considera que aquelles fases que contemplen la llicència i 
les normes que contemplen la inspecció poden tenir majors possibilitats de ser complertes. Per 
això, s’interpreta que, les fases de concepció i programació i de construcció i algunes normes de 
les fases de gestió, tenen més probabilitat de ser complertes atenent que existeixen mecanismes 
de control del compliment. En canvi, les fases que no requereixin de llicència o les normes que 
no contemplin sistemes d’inspecció normativament, s’entén que tenen una probabilitat més alta 
de ser incomplerts. 
 
Els resultats de la quarta fase565 confirmen el (no) compliment de l’ordenament jurídic i les 
(algunes) causes.  
 
EEll   ((nnoo))  ccoommppll iimmeenntt  ddee  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurr ííddiicc  

a) onze preceptes normatius els compleixen el 100% d’instal·lacions analitzades 
b) cinquanta-cinc preceptes s’incompleixen  
  - onze preceptes són incomplets pel 75% d’instal·lacions 

                                                 
565 S’analitzen seixanta seixanta-sis preceptes normatius provinents de trenta-tres normes diferents en la gestió. 
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  - sis ho són per una franja entre el 75% i el 47% d’instal·lacions 
  - dotze ho són per una franja  entre el 47% i el 20% d’instal·lacions 
  - vint-i-sis ho són pel 10% d’instal·lacions 

 
Atenent els resultats, qualitatius, obtinguts segons el tipus de pràctica i tipologia de la instal·lació 
es pot confirmar que: 
 
IInnssttaall ··llaacciioonnss  ddee  pprrààccttiiccaa  ll ll iiuurree  
S’observa: a) les normes que afecten a l’edifici s’incompleixen en major percentatge que les 
normes que afecten a l’activitat, b) l’incompliment del PIEC en quan a mesures de seguretat, 
correctores i de protecció el 90%-100%  i c) l’àrea més respectada és la política lingüística el 
83%. 
 
El precepte normatiu que més es compleix és “la retolació almenys en català”, Llei 1/1998, de 7 
de gener, de política lingüística, el 83% d’instal·lacions analitzades. El precepte normatiu que 
més s’incompleix és que “tots els equipaments esportius comptaran amb: mesures de seguretat. 
Disposar de mesures de senyalització (de perills), recomanació de pautes, de restriccions. Els 
límits dels espais esportius estaran definits amb claredat amb el tancat, el marcatge, la indicació 
en un plànol. Tots els elements vidrats o altres materials fràgils hauran d'estar senyalitzats”, del 
PIEC en el 100% d’instal·lacions analitzades.  
  
IInnssttaall ··llaacciioonnss  ddee  pprrààccttiiccaa  oorrggaannii ttzzaaddaa  
Segons l’àrea que afecta el contingut de la norma, l’edifici, els recursos humans, l’activitat o els 
usuaris, s’observa que: 
 
a) en proporció les normes que afecten a l’activitat són les que més s’incompleixen. 
 
b) en proporció les normes que afecten a l’edifici són les que més es compleixen i les que 
presenten majors percentatges de compliment. 
 
c) els preceptes normatius que més es compleixen són: 1) disposar d’una assegurança de 
responsabilitat civil566 el 100%, 2) retolar, atendre oralment i per escrit almenys en català567  el 
100% quan s’analitza en relació amb l’activitat i el 99% quan es fa en relació amb els usuaris, 3) 
disposar de llicència o autorització568 el 96%, 4) disposar de farmaciola569 el 94%, 5) disposar 
d’un pla d’emergència570 el 92%, 6) disposar de cartell exterior informatiu571 el 91%, 7) disposar 
d’un pla d’igualtat572 el 91% i 8) obtenir el consentiment en el tractament de dades personals573 
el 81%. 
 

                                                 
566 Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de contracte d’assegurança, Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació 
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i Decret 251/2006, de 6 de juny, de regulació de 
les condicions i quanties mínimes de les assegurances de responsabilitat civil exigibles per als espectacles, les 
activitats recreatives i els establiments públics sotmesos a la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de 
l’espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics. 
567 Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de 
Catalunya. 
568 Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives. 
569 Instrucció 4/2010, de 6 d’abril, de gestió i manteniment de les farmacioles en els centres de treball i en els 
vehicles de la Direcció General de la Policia. 
570 Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives. 
571 Decret 200/1999, de 27 de juliol, pel qual es regula el dret d’admissió als establiments públics on es realitzen 
espectacles i activitats recreatives. 
572 Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes. 
573 Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 
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c) els preceptes normatius que més s’incompleixen són: 1) disposar de distintiu en matèria 
d’igualtat574 el 96%, 2) indicar en un lloc visible des de l’exterior:  l’aforament màxim de la 
instal·lació el 88%, les tarifes i quotes el 85%, mapa de les instal·lacions el 84%, la llicència i 
autorització de l’activitat el 82% i els programes i serveis que s’ofereixen el 81%575, 3) 
realització d’un simulacre d’autoprotecció amb una periodicitat mínima d’un any576 el 89% i 4) 
definició dels límits dels espais esportius amb claredat amb el tancat, el marcatge, la indicació en 
un plànol577 el 85%. 
 
d) s’observa que alguns preceptes, tot i ser de la mateixa norma, es compleixen i altres no: 1) 
disposar de fulls de reclamació l’incompleix el 62% i estar registrats en el registre de 
l’Ajuntament d’establiments oberts al públic el 34%578, 2) disposar d’un pla d’autoprotecció 
homologat l’incompleix el  42%579 i realitzat un simulacre el 89%, 3) disposar d’un pla d’igualtat 
l’incompleix el 9% i disposar del distintiu en matèria d’igualtat el 96%580 i 4) el contingut del 
panell informatiu: el 88% incompleix informacions com els preus i tarifes i el 9% incompleix el 
nom de l’entitat581. 
 
e) la resta de normes es poden agrupar, aproximadament, segons el percentatge que 
incompleixen els preceptes normatius: 1) el 60% d’incompliment582, 2) el 50% 
d’incompliment583, 3) el 40% d’incompliment584 i 4) el 25% d’incompliment585. 

                                                 
574 Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes. 
575 Pla director d'instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya, PIEC. 
576 Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures 
d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures. 
577 Pla director d'instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya, PIEC. 
578 Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives. 
579 Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures 
d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures. 
580 Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes. 
581 Pla director d'instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya, PIEC. 
582 Llei 19/2007, de 11 de juliol, Llei contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport, Ordre 
IRP/181/2007, de 30 de maig, per la qual es determinen els horaris màxims de determinats establiments públics 
destinats a espectacles públics i/o activitats recreatives, sotmesos a la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de 
l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics, Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i 
assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència, Llei 42/2010, de 30 de desembre, per la que 
es modifica la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries front el tabaquisme i reguladora de la venta, 
el subministra, el consum i la publicitat dels productes de tabac, Decret  235/1991 de 28 d'octubre, de desplegament 
de la Llei 10/1991, de 10 de maig, pel qual es regulen les advertències, els missatges dissuasius, els logotips i la 
senyalització sobre el tabac i les begudes alcohòliques, Llei 8/1998, de 10 de juliol, de segona modificació de la 
Llei 20/1985, de prevenció i assistència en matèria de substàncies  que poden generar dependència, Decret 
legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, text únic de la Llei de l’esport, Llei 1/2002, d’11 de març, de tercera modificació 
de la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar 
dependència, amb l’objectiu ulterior de protegir la salut d’aquesta població i prevenir els problemes associats a la 
ingesta i la dependència de l’alcohol, Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures de sanitat davant al tabaquisme 
i reguladora de la venta, subministra, consum i la publicitat dels productes de tabac, Decret 32/2005, de 8 de març, 
pel qual es regula la senyalització de les limitacions en la venda de begudes alcohòliques i Llei 11/2009, del 6 de 
juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives. 
583 Decret  352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el 
control de la legionel·losi, Llei 31/1995, de 8 de novembre, Llei de prevenció de riscos laborals i Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 
584 Decret 174/2001, de 26 de juny, pel qual es regula l’aplicació a Catalunya del Reial decret 1254/1999, de 16 de 
juliol, de mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervinguin substàncies 
perilloses, Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desplega l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials, 3.17. Reial decret 
1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, Decret 70/2003, de 4 de març, pel qual es regulen els 
fulls de reclamació/denúncia als establiments comercials i en l’activitat de prestació de serveis i Llei 22/2010, del 
20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya. 
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VVaassooss  ddee  ppiisscciinnaa  
Els articles complerts pel 100% de vasos de piscina analitzats fan referència a: a) disposar de: 1) 
servei de socorrisme (degudament identificat), 2) local amb farmaciola i 3) pla de neteja i b) 
exposar en rètols visibles: 1) la normativa de règim intern, 2) els darrers controls sobre la qualitat 
de l’aigua i 3) les darreres neteges.  
 
Els preceptes normatius que més s’incompleix són: a) disposar d'un termòmetre i un higròmetre 
situats a la zona de platja i realitzar una previsió de socorristes documentada (persona, formació, 
encarregat i horari, previsió aforament) el 17% i b) disposar de: salvavides proveïts amb una 
corda el 21% . 
 
LLeess    ((aallgguunneess))  ccaauusseess  

a) la naturalesa jurídica de l’entitat propietària i gestora 
  - no hi ha cap forma jurídica que compleixi el 100% dels preceptes norma-
  tius  analitzats 
  - l’entitat privada amb ànim de lucre és la forma jurídica, propietària i ges-
  tora, que compleix més preceptes normatius 
  - l’Administració pública, també com a propietària i gestora, és la que més 
  incompleix 
 
b) la grandària de la població i província on s’ubica la instal·lació 
  - no hi ha cap població (grandària) ni província que compleixi el 100% dels 
  preceptes normatius analitzats 
  - quant major és la població on s’ubica la instal· lació esportiva major és el 
  compliment de la norma 
  - no hi ha diferències significatives entre la província que més compleix i la 
  que menys 
 
c) el tipus de pràctica i tipologia de la instal·lació 

  - no hi ha cap tipus de pràctica que compleixi el 100% dels preceptes  
  normatius analitzats  

  - no hi ha diferències significatives entre el tipus de pràctica que més com-
  pleix i la que menys 

  - no hi ha cap tipologia d’instal·lació esportiva que compleixi el 100% dels 
  preceptes normatius analitzats 

  - els vasos de piscina són les instal·lacions que més compleixen, seguides de 
  les pistes d’atletisme i els pavellons  
  - les pistes de tennis, les sales esportives i els poliesportius són les tipologies 
  que més incompleixen  
 
d)  característiques, nivell d’estudis i experiència, del director/a 

  - amb independència dels estudis del director/a, cap compleix el 100% dels 
  preceptes normatius analitzats 

  - quant major és el nivell d’estudis major és el compliment de la norma 
  - amb independència de l’experiència del director/a, cap compleix el 100% 
  dels preceptes normatius analitzats 

  - experiències de gestió de la instal·lació entre 1 i 3 anys compleixen més 
  normes que experiències inferiors a l’any o superiors als 3 anys 
 

                                                                                                                                                             
585 Decret 363/2004, de 24 d'agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament 
electrotècnic per a baixa tensió i Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de 
riscos laborals. 
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e) grau i motiu que el director/a manifesta tenir sobre el coneixement de la norma 
  - amb independència del grau de coneixement del director/a, cap compleix 
  el 100% els preceptes normatius analitzats 

  - quant major és la puntuació major compliment de la norma 
  - on veritablement es produeix una major diferència entre els preceptes nor-
  matius que es compleixen i els que no és en valoracions de 9 

  - amb independència del motiu de coneixement del director/a, cap compleix 
  el 100% els preceptes normatius analitzats 

  - el 16% diuen conèixer suficientment la normativa i n’incompleixen el 25%  
  - l’1% diu que no existeix la figura de director/a 1% i n’incompleixen el  
  100% 
 
 f) grau i motiu que el director/a manifesta tenir sobre l’aplicació de la norma 

  - amb independència del grau d’aplicació, cap compleix el 100% els pre- 
  ceptes normatius analitzats 

  - quant major és la puntuació major és el compliment de la norma 
  - on veritablement es produeix una major diferència entre els preceptes nor-
  matius que es compleixen i els que no és en valoracions de 9  
  - els que manifesten la complexitat de les mesures adoptar, 1%, compleixen 
  el 100% 
  - el 99% restant no compleix el 100% dels preceptes normatius 
  - el 20% que diu complir la norma incompleix el 30% dels preceptes nor- 
  matius analitzats 
  - el 99% de respostes incompleixen amb una diferència de 20 punts 

  - els motius més escollits són: a) la quantitat de mesures adoptar, b) la va- 
  rietat de mesures adoptar i c) la manca de mitjans humans, materials i eco- 
  nòmics 
 
De l’anàlisi dels resultats obtinguts es poden realitzar dues lectures, la primera determina els 
preceptes normatius que més s’incompleixen i la segona relaciona l’incompliment amb el tipus 
d’indicador. 
 
PPrreecceepptteess  nnoorrmmaattiiuuss  qquuee  mmééss  ss’’ iinnccoommpplleeiixxeenn  
Amb independència de la variable analitzada, naturalesa jurídica de l’entitat propietària i gestora, 
característiques de la població on s’ubica la instal·lació, tipus de pràctica i tipologia de la 
instal·lació i característiques del director/a, els preceptes que més s’incompleixen són els 
mateixos.  
 
Els preceptes que més s’incompleixen en instal·lacions de pràctica lliures són: 1) no disposar de 
senyalització de mesures de seguretat, ni correctores, ni de perills, ni recomanar pautes, 2) no 
senyalitzar els límits dels espais esportius i 3) no disposar de cartells de senyalització que 
especifiquin que no es permès fumar. 
 
Els preceptes que més s’incompleixen en instal·lacions de pràctica organitzada són: 1) no 
disposar d’un panell informatiu, en lloc visible i de fàcil accés, de: la llicència i autorització 
d’activitats, els programes i serveis que s’ofereixen, les tarifes i quotes dels diferents serveis, 
l’aforament màxim, mapa de la instal·lació, recorreguts i zones d’accés prohibit i la normativa 
bàsica de la instal·lació, 2) disposar del distintiu en matèria d’igualtat, emès pel Ministeri de 
treball i assumptes socials, 3) realitzar un simulacre amb una periodicitat mínima anual i 4) 
disposar de senyalització de mesures de seguretat, correcció i de protecció, definir i limitar els 
límits dels espais esportius (en un plànol), recomanar pautes i restriccions i disposar d’un cartell 
que en lloc visible i de manera clara i permanent indiqui el nom de la instal·lació, el titular i el 
gestor. 
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Els preceptes que més s’incompleixen en vasos de piscina són: 1) no disposar d’un rètol d’avís 
als usuaris indicant la fondària mínima i màxima i els canvis de pendent, 2) senyalitzar les àrees 
de bany diferenciant les zones on es fa peu de les zones fondes (més de 1,5 metres de 
profunditat) i 3) durant l’obertura al públic no sempre hi ha la presència d’un responsable de 
manteniment.  
 
IInnccoommppll iimmeenntt  aammbb  eell   ttiippuuss  dd’’ iinnddiiccaaddoorr  
La relació existent entre el tipus d’indicador i l’incompliment varia per cada variable. 
 
La naturalesa jurídica de l’entitat propietària sempre i en els tres casos analitzats (pràctica lliure, 
pràctica organitzada i vasos de piscina) és l’Administració pública la que més incompleix, 
aproximadament tres vegades més que les altres dues entitats. 
 
Segons la naturalesa jurídica de l’entitat gestora es donen diferències en els casos analitzats. En 
instal·lacions de pràctica organitzada és l’Administració pública la que més incompleix, el doble 
que les altres dues entitats, les quals incompleixen en igual percentatge. Però en vasos de piscina, 
són les entitats privades sense ànim de lucre les que més incompleixen, seguides de les entitats 
privades amb ànim de lucre i l’Administració pública, aquesta incompleix la meitat que la 
primera. 
 
Segons la grandària de la població on està ubicada la instal·lació es donen diferències en els 
casos analitzats. En instal·lacions de pràctica lliure són poblacions de fins a 2000 habitants les 
que més incompleixen, i entre aquestes les menors de 500 doblen l’incompliment de les d’entre 
500 i 2000. Per contra en instal·lacions de pràctica organitzada són poblacions superiors a 10000 
habitants les que més incompleixen i ho fan pràcticament igual siguin poblacions entre 10000 i 
50000 i majors de 50000. 
 
Segons la província on està ubicada la instal·lació es donen diferències en els casos analitzats. 
En instal·lacions de pràctica lliure és Barcelona la que més incompleix, seguida de Girona, 
aproximadament la meitat de Barcelona. Lleida i Tarragona incompleixen en igual percentatge, 
aproximadament la meitat de Girona. En instal·lacions de pràctica organitzada i vasos de piscina, 
és Barcelona la que més incompleix i les altres tres ho fan en igual percentatge, aproximadament 
una quarta part de Barcelona en instal·lacions de pràctica organitzada i un terç en vasos de 
piscina. 
 
Segons la tipologia d’instal·lació esportiva es donen diferències en els casos analitzats. En 
instal·lacions de pràctica lliure els poliesportius són els que més incompleixen seguits de les 
sales esportives i les pistes de tennis, aproximadament la meitat dels poliesportius. En 
instal·lacions de pràctica organitzada són els poliesportius els que més incompleixen seguits de 
les pistes de tennis i els pavellons, aproximadament la meitat les segones dels primers i els 
tercers de les segones. 
 
Segons els estudis del director/a es donen diferències en els casos analitzats. En instal·lacions de 
pràctica lliure els que tenen estudis secundaris incompleixen fins a quatre vegades més que la 
resta, la resta incompleixen amb igual percentatge. En instal·lacions de pràctica organitzada són 
els que tenen estudis universitaris els que més incompleixen seguits, molt igualats, d’estudis 
secundaris, a un terç dels primers apareixen els estudis de postgrau. 
 
Segons l’experiència del director/a sempre i en els tres casos analitzats és una experiència de més 
de 3 anys la que més incompleix, fins a quatre vegades més que en menys d’un any en 
instal·lacions de pràctica lliure, fins a vint vegades més que entre 1 i 3 anys en instal·lacions de 
pràctica organitzada i fins a quinze vegades més que entre 1 i 3 anys en vasos de piscina. 
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Segons el grau de coneixement i d’aplicació de la norma es donen diferències en els casos 
analitzats. En instal·lacions de pràctica lliure els que més incompleixen puntuen amb 5 i ho fan 
fins a cinc vegades més que la resta d’opcions, la resta incompleixen amb igual percentatge. En 
instal·lacions de pràctica organitzada els que més incompleixen puntuen amb 8 seguits de 
puntuació de 5, un quart menys, i de 7, la meitat que el primer. En vasos de piscina la puntuació 
que més incompleix és de 8 seguida de 7, la meitat de la primera.  
 
Segons els motius de (no) coneixement de la norma es donen diferències en els casos analitzats. 
La raó per la complexitat de les normes és la que més incompleix amb independència del tipus 
de pràctica i tipologia de la instal·lació. En instal·lacions de pràctica lliure la segona raó que més 
incompleix és per no disposar de mitjans suficients, quasi la meitat que la primera. En 
instal·lacions de pràctica organitzada i vasos de piscina, la segona raó que més incompleix és per 
la quantitat de normes. La resta de raons són minoritàries i bastant iguals en el percentatge 
d’incompliment. 
 
Segons els motius de (no) aplicació de la norma es donen diferències en els casos analitzats. En 
instal·lacions de pràctica lliure les raons que més incompleixen són per la manca de mitjans 
humans, materials o econòmics, per desconeixement i per la quantitat de mesures adoptar i ho 
fan en igual percentatge. La resta de raons no són significatives. En instal·lacions de pràctica 
organitzada la raó que més incompleix és per la quantitat de mesures adoptar, quasi el doble que 
la resta de normes. En segon lloc, en proporció la meitat que la primera, hi ha les raons per la 
varietat de mesures adoptar i per la manca de mitjans humans, materials o econòmics. La resta de 
raons no són significatives. En vasos de piscina dues són les raons que més incompleixen per la 
quantitat i varietat de mesures adoptar, la resta no són significatives. 
 
Finalment, es pot concloure, d’acord amb els resultats del segon bloc, que l’ordenament jurídic 
aplicable a les instal·lacions esportives d’ús públic de Catalunya no es compleix. Almenys no es 
compleixen  cinquanta-cinc dels seixanta-sis preceptes legals analitzats en les 428 instal·lacions 
esportives d’ús públic de Catalunya que han respost el qüestionari. 
 
Les instal·lacions de pràctica lliure, no totes, el precepte més respectat és “la retolació almenys 
en català”, Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. Per contra, majoritàriament, el 
PIEC en quan a mesures de seguretat, correctores i de protecció és el percepte normatiu que més 
s’incompleix.  
 
Les instal·lacions de pràctica organitzada, totes, disposen d’una assegurança de responsabilitat 
civil i retolen i atenen oralment i per escrit almenys en català. Majoritàriament, no totes, 
disposen de llicència o autorització, de farmaciola, d’un pla d’emergència i un pla d’igualtat, 
d’un cartell exterior informatiu i obtenen el consentiment en el tractament de dades personals. 
Per contra, majoritàriament, no disposen de distintiu en matèria d’igualtat, tot i afirmar que 
disposen d’un pla d’igualtat. No indiquen, en un lloc visible des de l’exterior,  l’aforament 
màxim de la instal·lació,  les tarifes i quotes, el mapa de les instal· lacions, la llicència i 
autorització de l’activitat i els programes i serveis que s’ofereixen, tot i que afirmen disposar de 
cartell. No realitzen un simulacre d’autoprotecció amb una periodicitat mínima d’un any, tot i 
que afirmen disposar d’un pla d’emergència. I no defineixen els límits dels espais esportius amb 
claredat amb el tancat, el marcatge, la indicació en un plànol. 
 
Els vasos de piscina, tots, disposen de servei de socorrisme (degudament identificat), local amb 
farmaciola, pla de neteja i exposen en rètols visibles: 1) la normativa de règim intern, 2) els 
darrers controls sobre la qualitat de l’aigua i 3) les darreres neteges. Per contra, no tots, disposen 
de d’'un termòmetre i un higròmetre situats a la zona de platja, no realitzen una previsió de 



LL’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  CCaattaalluunnyyaa  
  

 
295 

 

socorristes documentada (persona, formació, encarregat i horari, previsió aforament) i no 
disposen de salvavides proveïts amb una corda. 
 
L’incompliment de la normativa aplicable a les instal·lacions esportives d’ús públic de 
Catalunya analitzat ocurreix en major mesura quan es produeixen alguns dels següents factors: 
 
a) la naturalesa jurídica de l’entitat propietària i gestora, l’entitat privada amb ànim de lucre és la 
forma jurídica, propietària i gestora, que compleix més preceptes normatius. Per contra, 
l’Administració pública, també com a propietària i gestora, és la que més  incompleix. 
 
b) la grandària de la població on s’ubica la instal·lació, quant major és la població on s’ubica la 
instal·lació esportiva major és el compliment de la norma. 
 
c) la tipologia de la instal·lació esportiva, els vasos de piscina són les instal·lacions que més 
compleixen, seguides de les pistes d’atletisme i els pavellons. Per contra les pistes de tennis, les 
sales esportives i els poliesportius són les tipologies que més incompleixen.  
 
d) les característiques, nivell d’estudis i experiència, del director/a, quant major és el nivell 
d’estudis major és el compliment de la norma. Experiències de gestió de la instal·lació entre 1 i 3 
anys compleixen més normes que experiències inferiors a l’any o superiors als 3 anys. 
 
e) el grau i motiu que el director/a manifesta tenir sobre el coneixement de la norma, quant major 
és la puntuació major compliment de la norma. Els motius més esmentats són per la complexitat 
i quantitat de les normes. 
 
f) el grau i motiu que el director/a manifesta tenir sobre l’aplicació de la norma, quant major és la 
puntuació major és el compliment de la norma. On veritablement es produeix una major 
diferència entre els preceptes normatius que es compleixen i els que no és en valoracions de 9. 
Els motius més esmentat són que compleix la norma. 
 
La província on s’ubica la instal·lació i el tipus de pràctica de la mateixa no pareixen mantenir 
relació amb un major o menor compliment de la norma. 
 

1122..33..  RREECCAAPPII TTUULLAACCII ÓÓ  
Aquest capítol pretén que el lector conegui les conclusions d’aquesta investigació. Ofereix al 
lector la possibilitat de: 
 
a) conèixer l’ordenament jurídic aplicable a les instal·lacions esportives d’ús públic de 
Catalunya. 
 
b) saber si l’ordenament jurídic de les instal·lacions esportives d’ús públic de Catalunya es 
compleix o no. 
 
c) conèixer alguns motius que poden explicar el (no) compliment de  l’ordenament  jurídic de les 
instal·lacions esportives d’ús públic de Catalunya. 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  DDII SSCCUUSSSSII ÓÓ    
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Tota investigació ha d’aportar propostes pràctiques com a solució a la qüestió analitzada. Les 
implicacions pràctiques que deriven de l’anàlisi dels resultats del (no) compliment de 
l’ordenament jurídic aplicable a les instal·lacions esportives d’ús públic de Catalunya es centren 
en tres àmbits: a) la coherència de la norma amb la realitat, b) les actuacions que pot realitzar 
l’Administració pública i c) les actuacions que pot realitzar el director/a de la respectiva 
instal·lació. 
 
Propostes l’objectiu de les quals és augmentar el grau de compliment de l’ordenament jurídic 
cosa que beneficiarà a: a) de manera directe, els propietaris, gestors i treballadors d’instal·lacions 
esportives, com agents responsables del compliment de l’ordenament jurídic i b) indirectament, 
la població practicant, en tant que són els usuaris de les instal·lacions esportives. Els primers 
perquè disposaran de millors eines i coneixements per complir l’ordenament jurídic i els segons 
en tant que veuran respectats els seus drets. 
 
A continuació, es descriuen els límits de la recerca i les línies de futur. Els límits de la recerca 
s’estructuren segons afectin a: a) l’ordenament jurídic com objecte d’estudi, b) el marc teòric, c) 
el mètode d’investigació i c) els resultats. Finalment, es conclou identificant línies obertes 
d’investigació generades a partir dels resultats que s’obtenen del (no) compliment de 
l’ordenament jurídic aplicable a les instal·lacions esportives d’ús públic de Catalunya. 
 
El conjunt d’aquestes mesures i reflexions permeten alhora: a) ajudar a consolidar el sector 
esportiu com un element generador de riquesa a l’economia del país i b) afavorir els actors que 
en un moment o altre, es veuen involucrats amb les instal·lacions esportives. Objectius que  
s’assoleixen consolidant una major seguretat jurídica del sector esportiu, en general, i de les 
instal·lacions esportives, en especial.   
 
  



DDiissccuussssiióó  
  

 
298 

 

 

1133..    II MMPPLLII CCAACCII OONNSS  PPRRÀÀCCTTII QQUUEESS  DDEE  LL’’ EESSTTUUDDII   
A partir de les conclusions, derivades d’aquesta investigació, es realitzen una sèrie de propostes 
amb l’objectiu de resoldre l’actual incompliment de l’ordenament jurídic aplicable a les 
instal·lacions esportives d’ús públic de Catalunya. L’enfoc de dites propostes es fa des de tres 
punts de vista: a) la coherència de la norma amb la realitat, b) actuacions per part de 
l’Administració i c) actuacions per part del director/a de la instal·lació. 
 

1133..11..  CCOOHHEERRÈÈNNCCII AA  DDEE  LLAA  NNOORRMMAA  AAMMBB  LLAA  RREEAALLII TTAATT  
La norma hauria d’adequar-se a les necessitats de tots els agents involucrats.  Alguns cops això 
no és possible i es prioritza protegir la part més dèbil a compte d’augmentar les obligacions de la 
part més forta. Quan la norma és coherent amb la realitat és innecessari beneficiar a una de les 
dues parts i encara més si això comporta perjudicar a l’altra. 
 
Dels seixanta-sis preceptes analitzats en la gestió, cinquanta-cinc s’incompleixen. Analitzant el 
contingut dels preceptes normatius que presenten elevats percentatges d’incompliment es troba 
l’article 3.4.1 del PIEC. L’article esmena, en relació amb la informació d’accés pels usuaris, que 
les instal·lacions esportives hauran de disposar d’un panell informatiu, en lloc visible i de fàcil 
accés, que disposi: el nom de la instal·lació, nom de l’entitat propietària i gestora, la fitxa 
corresponent al Cens d’Equipaments Esportius de Catalunya, els programes d’utilització i 
serveis, les  tarifes i les quotes i l’aforament i el reglament d'ús. 
 
Els resultats de la investigació demostren que la informació que menys es recull en els panells 
informatius és la referida a: a) el nom de l’entitat propietària i gestora, b) la fitxa corresponent al 
Cens d’Equipaments Esportius de Catalunya, c) els programes d’utilització i serveis, d) les  
tarifes i les quotes, c) l’aforament i d) el reglament d'ús (el 85%). Però, curiosament, si es 
disposa de panell informatiu amb el nom de la instal·lació (el 91%). Atenent aquesta realitat, per 
què si es disposa de panell informatiu, una informació s’inclou i una altra no? 
 
De la informació que no s’inclou en els panells informatius crida l’atenció la referent a: a) els 
programes d’utilització i serveis, b) les  tarifes i les quotes i c) el reglament d'ús. Les tres 
informacions es caracteritzen per atendre continguts imprescindibles, alhora que extens i 
temporals. Imprescindible per les dues parts involucrades: a) per l’usuari per saber a què s’ha 
d’atendre  i b) per la instal·lació com a mitjà de  publicitat. Extens ja que el reglament de règim 
intern o un programa d’activitats i les tarifes poden ocupar varis fulls. Temporal tenint en compte 
que són documents que anualment s’actualitzen, almenys els serveis i el preus. Per tant, pot ser 
que el caràcter temporal i l’extensió facin que la informació no estigui penjada en un panell però 
si es disposi a la recepció de la instal·lació? 
 
Acceptant aquesta hipòtesi com a vàlida es creu que alguns preceptes normatius no es 
compleixen donat que no responen a necessitats reals de les instal·lacions esportives, en la 
forma, però si són necessaris per tots els agents que participen, en el contingut. En aquest cas,  
l’Administració pública podria solucionar-ho actualitzant el redactat de la norma. Per exemple, i 
en el cas concret de l’article 3.4.1 del PIEC, canviar l’obligació de disposar d’aquesta informació  
en un panell informatiu per disposar-la a l’entrada de la instal·lació i de lliure accés per l’usuari. 
 
L’objectiu de la norma no canvia, informar a l’usuari, però així s’adequa a les necessitats de les  
instal·lacions. Les dues parts implicades veuen resoltes les seves necessitats i protegits els seus 
drets. 
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1133..22..  AACCTTUUAACCII OONNSS  PPEERR  PPAARRTT  DDEE  LL’’ AADDMMII NNII SSTTRRAACCII ÓÓ  PPÚÚBBLLII CCAA  
Tal i com demostren els resultats de la investigació, una de les característiques i, a la vegada, un 
dels problemes a la que s’enfronta la legislació d’instal·lacions esportives és la dispersió 
normativa. Això és la constant i sistemàtica aparició de disposicions jurídiques –directives, lleis, 
reglaments, etc.- que conformen l’ordenament jurídic aplicable a les instal·lacions esportives. 
Circumstància que genera un dèficit en quant al coneixement, fet que al final, inevitablement, 
repercuteix sobre la correcta aplicabilitat de la norma i conseqüentment, sobre l’eficàcia. 
 
En aquest sentit i seguint alguns autors (Brañes, 2002 i Jordano, 1995:172) en l’àmbit de 
l’incompliment de la normativa ambiental senyalen com a factors que explicarien la ineficiència 
de la norma ambiental dos factors que poden ser aplicats a l’àmbit de les instal·lacions 
esportives: 
 
a) la insuficient valoració social de la legislació de les instal·lacions esportives, per tots els 
agents implicats ja sigui l’entitat propietària o gestora que l’ha d’executar com pels usuaris o 
clients. Això comporta una despreocupació i, per tant, l’escàs interès en conèixer el contingut. 
 
b) les deficiències que presenten les institucions encarregades d’aplicar administrativament i 
judicialment la legislació de les instal·lacions esportives. 
 
L’Administració pública és el principal agent responsable de la major càrrega normativa. Com a 
redactora del major percentatge de normes que formen l’ordenament jurídic aplicable a les 
instal·lacions esportives d’ús públic és responsable directe d’alguns factors com: a) el nombre de 
normes, b) el format de les normes i  c) el contingut de les normes.  
 
L’ordenament jurídic, tal i com ara existeix, pot suposar, i de fet suposa, una càrrega per part del 
subjecte destinatari de la norma, atenent la gran dificultat per conèixer adequadament el seu 
contingut. I el que és pitjor, pot implicar una despreocupació o falta de voluntat de les autoritats 
administratives en entendre que no disposen de recursos, humans o materials, suficients per 
afrontar l’aplicabilitat de tot el conjunt de disposicions. Fet que pot generar deixadesa de les 
responsabilitats administratives d’un control efectiu del compliment i aplicabilitat de la norma 
jurídica. 
 
Per això, l’Administració no pot ser aliena a la responsabilitat i obligació, que en aquest sentit, 
realitza el text constitucional, concretament l’article 43.3 el qual esmena que “els poders públics 
fomentaran l’educació sanitària, l’educació física i l’esport”. Es proposen les següents 
implicacions pràctiques, responsabilitat de l’Administració pública, segons tres àrees diferents: 
a) la norma, b) els mitjans i c) les actuacions.   
 

1133..22..11..  LLAA  NNOORRMMAA  
Es recull la proposta que afecta al desenvolupament normatiu, el reglament de la inspecció 
esportiva i el règim sancionador. 
 
RReegguullaarr  llaa  iinnssppeecccciióó  eessppoorrttiivvaa  ii   eell   rrèèggiimm  ssaanncciioonnaaddoorr  

El Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport,  
desenvolupa en el títol 4 la inspecció esportiva i el règim sancionador. Destaca l’article 68 que  
esmenta que el procediment d’inspecció s’haurà de regular per reglament, cosa que, a desembre 
del 2012, no s’ha fet.  
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Donat que a Catalunya es té un text normatiu que preveu la inspecció esportiva i el règim 
sancionador i tenint en compte que la inspecció es mostra com una acció administrativa eficaç en 
el compliment de la norma, es proposa com a mesura pràctica i eficaç que es reguli aquest 
reglament.  
 
RReegguullaarr  lleess  dd’’ iinnssttaall ··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  ((RReeggllaammeenntt))  

Els reglaments d’instal· lacions esportives tenen per objecte la regulació del correcte ús i 
funcionament de les instal·lacions d’un àmbit determinat. L’elaboració d’aquests documents és 
responsabilitat del titular de les instal·lacions o de l’Administració responsable, i pretén regular 
de forma homogènia diferents aspectes generals de la gestió en aquelles instal·lacions que el 
reglament contempli.  
 
Les principals característiques dels reglaments d’instal·lacions esportives són: a) regulen 
relacions entre titular/responsable i gestors, i entre gestors i usuaris, b) estableixen els drets i 
deures bàsics de les parts, c) recullen la normativa vigent i d) acostumen a preveure faltes i 
sancions. A nivell d’estructura han de considerar i adaptar com a mínim els següents apartats: a) 
el concepte, objecte i àmbit d’aplicació, b) les normes generals sobre les instal·lacions, c) les 
normes sobre la gestió, d) les normes sobre els usuaris i e) el règim disciplinari.  
 
L’Administració, Generalitat i ajuntaments, podrien regular de forma homogènia diferents 
aspectes de la gestió de totes les instal·lacions esportives segons el tipus de pràctica i tipologia 
d’instal·lació. Elaborar reglaments d’instal·lacions esportives, els quals farien la funció de 
reglament marc. 
 
Pel que fa al seu contingut hauria de recollir: 
 
1) El concepte, objecte i àmbit d’aplicació del Reglament. 
2) Les normes generals d’aplicació a les instal·lacions esportives municipals 
3) La gestió de les instal· lacions esportives municipals 
4) Els usuaris 
5) La sol·licitud i autorització d’ús de les instal·lacions esportives municipals 
6) El material de les instal·lacions esportives municipals i dels espais no esportius 
7) Les claus de les instal· lacions esportives municipals 
8) Aplicació dels preus públics 
9) La publicitat 
10) El servei de bar. Limitacions específiques: tabac, begudes i menjar 
11) El seguiment i el control del Reglament 
12) De les faltes: amonestacions i sancions 
13) Del manteniment i conservació de les instal·lacions esportives municipals 
14) L’autorització administrativa d’ús de les instal·lacions esportives municipals i altres usos no 
esportius 
15) El Cens Municipal d’instal·lacions esportives municipals 
 
UUnnii ff iiccaarr  llaa  nnoorrmmaa  

Es recomana a l’Administració que quan legisli sobre instal·lacions esportives ho faci mitjançant 
un únic text normatiu. Poder disposar de tota les disposicions recollides en un únic text facilitaria 
la comprensió i eliminaria l’actual dispersió normativa. També evitaria haver de buscar els 
preceptes normatius que són aplicables a les instal·lacions esportives en un conjunt de normes 
que han estat pensades per altres àmbits. Un exemple d’unificació de contingut normatiu és el 
que va realitzar la llei de l’esport586. 
                                                 
586 Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport, norma d’àmbit 
autonòmic. 
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En la línea argumental seguida en l’apartat anterior, seria recomanable l’aprovació i publicació 
d’un Reglament específic d’instal·lacions esportives tal i com s’ha fet, per exemple, amb el 
Reglament d’espectacles públics587. 
 
El text podria tenir per objecte el desplegament reglamentari de les instal·lacions esportives d’ús 
públic de Catalunya i l'aplicació de la Llei de l’esport, Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, 
pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport, amb la voluntat de recollir en un únic text 
normatiu la regulació fins ara dispersa en diverses normes aplicables a aquestes instal·lacions i a 
les activitats que si desenvolupen. 
 
La disposició hauria de ser coherent amb el que preveu la Directiva 2006/123/CE, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 12 de desembre del 2006, relativa als serveis en el mercat interior, i, 
per aquest motiu, agilitzar i fer previsibles els controls preventius per a l'obertura i modificació 
d'establiments oberts al públic i d’'activitats esportives i recreatives, responsabilitzar 
l'Administració de la formació i el manteniment dels registres, i eliminar altres barreres en 
l'exercici d'activitats empresarials afectades per aquesta regulació. 
 
Atenent els motius d'interès públic previstos expressament per la mateixa Directiva, el 
Reglament hauria de preveure, mecanismes d'intervenció administrativa més rigorosos, com ara 
el règim d'autorització i llicència o el silenci administratiu negatiu, en relació amb les 
instal·lacions esportives d’ús públic, els quals poden afectar significativament els drets i els 
interessos de terceres persones. 
 
En compliment de les previsions del Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a 
l'eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l'activitat econòmica, 
hauria de reduir al mínim les càrregues administratives imposades a les empreses per tal de 
facilitar l'exercici de l'activitat econòmica. Com per exemple: a) contemplar el règim de 
comunicació prèvia davant l'Administració, b) simplificar i agilitzar els procediments, mitjançant 
l'ús de declaracions responsables, sense que això impliqui disminució de la protecció i seguretat 
de les persones i dels béns i c) la incorporació de la tramitació per via telemàtica d'aquells 
tràmits que sigui possible o la inscripció d'ofici de les instal·lacions esportives d’ús públic. 
 
Pel que fa a la seva estructura, podria (hauria) de recollir:  
 
1) l'objecte, l'àmbit d'aplicació i les definicions dels conceptes sobre els que es desenvoluparà el 
Reglament, com per exemple: instal·lació esportiva d’ús públic. 
 
2) la regulació dels mecanismes que fan possible que la Generalitat i els ajuntaments 
comparteixin competències sobre la matèria que s'hi regula, sobre les relacions entre ambdues 
administracions i les institucions i sobre els procediments de participació ciutadana i dels 
col·lectius afectats. 
 
3) la regulació dels requisits i de les obligacions que han de complir les instal·lacions esportives. 
Incloure els requisits i les condicions de construcció i de localització, les mesures obligatòries 
per a la protecció de la seguretat i de la salut, el règim d'accés i d’admissió i els procediments 
que fan possible l’aplicació efectiva, els horaris, les garanties i les responsabilitats de les 
persones titulars i de les persones responsables de la gestió. 
 
4) la regulació dels registres que, en l'àmbit municipal i en general588, si escau, s'hagin de 
constituir. Determinar la informació mínima que totes les instal·lacions esportives d’ús públic 

                                                 
587 Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, 
norma d’àmbit autonòmic. 
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hauran de recollir: el nom de la persona jurídica titular de la propietat i el de l’entitat gestora, les 
característiques de la instal·lació, el tipus de pràctica esportiva i la tipologia de la instal·lació. 
 
5) regular les llicències, les autoritzacions i les comunicacions prèvies a què resten sotmeses les 
instal·lacions esportives davant l'Administració. També el procediment que s'hagi de seguir per a 
la seva tramitació. 
 
Amb una voluntat simplificadora el Reglament, podria preveure un procediment que integri en 
una de sola, o que sigui simultània en el temps, la tramitació de les diverses llicències 
concurrents. També adoptar les mesures necessàries per aplicar mecanismes informàtics i 
telemàtics en la presentació i tramitació de les llicències, autoritzacions i comunicacions prèvies 
davant l'Administració. 
 
6) regular el control i la inspecció a què resten sotmeses les instal·lacions esportives d’ús públic. 
En la línia normativa actual589 és podria donar una major participació dels ens locals en l'exercici 
de les potestats d'inspecció i sanció que, tradicionalment, han estat reservades a la policia de la 
Generalitat-mossos d'esquadra i als òrgans d'administració d'aquesta, respectivament. 
 
7) regular el règim sancionador aplicable a les instal·lacions esportives d’ús públic, el qual pot 
remetre al Reglament que l’article 68 del Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport encomana fer.  
 
També pot establir un registre d'infraccions i sancions i preveure mesures efectives per poder 
intervenir amb celeritat davant els casos d'infraccions molt greus i particularment greus i que 
comporten un risc especial per a la seguretat, la salut o la convivència ciutadana. 
 
8) finalment hauria de regular els sistemes de control d'aforament, els rètols i les plaques 
normalitzades. 
 

1133..22..22..  EELLSS  MMII TTJJAANNSS  
En qüestió de mitjans, l’Administració pública, podria oferir. 
 
PPllaattaaffoorrmmeess  iinnffoorrmmaattiivveess  

Haurien de recullir l’ordenament jurídic aplicable a les instal·lacions esportives d’ús públic de 
Catalunya. Aquestes poden ser: a) passives (pàgina web o oficines, edicions impreses...) i b) 
actives (mailing, correu ordinari, RSS, revistes –monogràfics, especials-590...) 
 
Es recomana que aquestes plataformes ordenin la informació i permetin la recerca de normes 
atenent dos punts de vista diferents: a) per matèria o contingut de la norma i b) en relació amb el 
tipus d’instal·lació i pràctica esportiva. 
 
Actualment es poden trobar canals que permeten la recerca per matèria o contingut de la norma, 
però no n’hi ha que permetin la recerca en relació al tipus d’instal·lació i pràctica esportiva. Des 

                                                                                                                                                             
588 En aquest aspecte actualment ja existeix el Cens d’Equipaments Esportius de Catalunya. 
589 Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, 
norma d’àmbit autonòmic. 
590 S’entén que en aquesta línea es van fer els fulls tècnics. El Full Tècnic d’Equipaments Esportius és una 
publicació del Servei d’Equipaments Esportius del Consell Català de l’Esport sobre temes relacionats amb la 
planificació, la construcció i la gestió dels equipaments esportius, que es va publicar amb periodicitat trimestral 
entre els anys 1996 i 2007 amb un total de 43 números.  
La proposta seria o bé continuar amb aquesta edició o fer-ne una a semblança d’aquesta però amb uns objectius 
concrets: a) dirigida a la direcció d’instal· lacions esportives i b) amb caràcter tècnic i purament normatiu. 
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del punt de vista de la direcció d’una instal·lació en molts casos és més útil la segona que la 
primera. Cal tenir en compte que, en el primer cas, la recerca implica que prèviament es coneix 
l’àrea que es busca i la segona permet fer-ho desconeixent les àrees que intervenen. 
 
En aquesta línia es podria elaborar i publicar una guia normativa específica de les instal·lacions 
esportives. També contemplar altres tipus d’edicions, monogràfics, de caràcter trimestral o 
semestral que atenguin a la norma per tipologia d’instal·lacions.  
 
L’organització de la normativa aplicable a les instal·lacions esportives sembla, segons els 
resultats de la investigació, molt adequades per instal·lacions de pràctica organitzada i vasos de 
piscina. En les primeres el 16,25% i 9,05% dels directors/es que han participat en l’estudi, 
afirmen que no compleixen la norma per la quantitat de mesures adoptar i la varietat de mesures 
adoptar respectivament, sent les dues principals raons que justifiquen l’incompliment. En els 
vasos de piscina s’inverteixen les raons, tot i que continuen sent les principals raons 
d’incompliment amb el 5,52% i el 5,06%. Per una altra banda, aquesta mesura no pareix tan 
important en instal·lacions de pràctica lliure ja que les mateixes raons passen a ser la tercera raó 
esmentada. 
 
SSeerrvveeii   dd’’ aaccttuuaall ii ttzzaacciióó  nnoorrmmaattiivvaa    

Haurien de permetre l’accés a l’actualització normativa. Es podrien utilitzar els mateixos canals 
abans esmentats: a) actius i b) passius. Es creu que aquesta actualització també hauria de 
permetre la doble recerca: a) per matèria o contingut i b) per tipus d’instal·lació i pràctica 
esportiva. 
 
SSeerrvveeii   dd’’ aasssseessssoorraammeenntt  

L’Administració hauria de disposar d’un servei especialitzat d’assessorament i informació de 
l’ordenament jurídic aplicable a les instal·lacions esportives. Servei (persona o departament) al 
que la direcció de centres esportius es pogués dirigir per resoldre dubtes en relació amb aquesta 
temàtica. 
 
FFoorrmmaacciióó  eessppeeccííff iiccaa  ppeerr  ddii rreeccttoorrss//eess  

L’Administració hauria de fomentar i proporcionar formació continuada als directors/es 
d’instal·lacions esportives. Aquesta formació hauria de formar part d’un programa el 
compliment del qual comportés un reconeixement públic o uns beneficis, no penalitzacions, que 
fomentessin la formació dels directors/es. En aquesta línia es podria condicionar la recepció de 
subvencions per la instal· lació a que el director/a hagués cursat aquest programa.  
 
Els objectius d’aquesta formació haurien de ser: a) informar de l’ordenament jurídic 
(contextualitzar), b) ensenyar a entendre’l (aprendre), c) mostrar com s’actualitza (autonomia) i 
d) transmetre la importància, ètica i social, de complir-lo (responsabilitat). 
 
El format podria ser en forma de curs, monogràfic, seminari o qualsevol altre que millor s’adeqüi 
als objectius de cada curs. 
  

SSuubbvveenncciioonnss  eeccoonnòòmmiiqquueess  

L’Administració s’hauria de fer responsable, parcial, de les despeses que es deriven de les 
obligacions que aquesta imposa. Podria treure una línia de subvencions dirigides específicament 
a costejar, una part, de la despesa derivada de complir la norma, com per exemple retolació, 
senyalització, etc.   
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Les ajudes econòmiques semblen, segons els resultats de la investigació, molt adequades per 
instal·lacions de pràctica lliure. En aquest cas el 18,86% dels directors/es que han participat en 
l’estudi, afirmen que no compleixen la norma per la manca de mitjans humans, material o 
econòmics, sent la principal raó que justifica l’incompliment. Per una altra banda, aquesta 
mesura no pareix indicada en instal·lacions de pràctica organitzada ja que aquesta raó passa a ser 
la cinquena. 
 

1133..22..33..  LLEESS  AACCTTUUAACCII OONNSS  
L’Administració pública podria realitzar les següents actuacions. 
 
OObbll iiggaarr  ll ’’ úúss  ddee  mmaatteerr iiaallss  cceerrttii ff iiccaattss  EENN  

És aconsellable que l’Administració, obligui a l’ús de materials certificats EN. El fet d’equipar 
les instal·lacions amb materials esportius certificats EN, proporciona la tranquil·litat de saber 
que aquests reuneix les condicions adequades de seguretat i qualitat. A més la norma EN informa 
d’aspectes com la seva col·locació, manteniment i ús. Si bé les EN es redacten per certificar la 
qualitat del material esportiu, els criteris que estableixen, també, permeten avaluar el grau de 
seguretat del que ja es troba en servei.  
 
L’Administració hauria de fomentar l’ús de materials certificats EN. Tots els concursos de 
construcció o plecs de condicions de gestió d’instal·lacions esportives l’entitat pública hauria de 
condicionar la presentació de candidats a l’obligació d’ús de materials certificats EN.  
 
II nnssppeecccciioonnss  iinnffoorrmmaattiivveess  

L’Administració podria realitzar inspeccions informatives que analitzin i assessorin cada cas 
concret. Aquestes haurien de  tenir caràcter informatiu en primera instància i sancionador en 
segona.  
 
La sol·licitud d’aquestes podria ser requerida per la instal·lació esportiva interessada o lliure per 
part de l’Administració. Les inspeccions podrien constar de quatre actuacions:  
 
1r Avaluació de la situació inicial 
2n Entrega d’un informe detallat amb les mancances i deficiències normatives. També hauria de 
contemplar les recomanacions i canvis a fer per esmenar l’incompliment normatiu. 
3r El seguiment durant un temps prudencial, adequat a les reformes i canvis que s’hagin detectat, 
per tal de garantir la millora. 
4t Avaluació de la situació final. En aquest cas i si es continuen trobant mancances significatives, 
injustificades, es podria obrir procediment sancionador. 
 
Creiem que el cost de les tres primeres actuacions hauria de ser zero per la instal·lació esportiva 
i, per tant, assumit per l’Administració. A partir de la quarta actuació si creiem que és important 
l’aplicació de sancions en casos de continuat incompliment, injustificat, per part de la 
instal·lació, per la manca de responsabilitat exercida per la instal·lació. Aquest sistema es basaria 
en la corresponsabilitat de la responsabilitat entre Administració i instal·lació esportiva, on 
ambdues entitats cooperarien per millora l’actual incompliment normatiu. 
 
GGeessttiióó  iinnddii rreeccttee  oo  ppaarrttiicciippaaddaa  ddee  lleess  iinnssttaall ··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  ppúúbbll iiqquueess  

Els resultats d’aquesta investigació demostren que l’entitat privada amb ànim de lucre és la 
forma jurídica, propietària i gestora, que compleix més preceptes normatius. A partir d’aquests, 
sota l’únic punt de vista del compliment normatiu, sembla aconsellable que l’Administració 
mantingui la gestió de les seves instal·lacions de forma indirecta o participada. 
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1133..33..  AACCTTUUAACCII OONNSS  PPEERR  PPAARRTT  DDEELL  DDII RREECCTTOORR//AA  DDEE  LLAA  II NNSSTTAALL··LLAACCII ÓÓ  
La direcció de la instal·lació esportiva és l’agent responsable de conèixer i garantir el 
compliment de l’ordenament jurídic aplicable aquest àmbit. Com a tal la persona directora de la 
instal·lació ha de fer tot el que estigui en les seves mans per complir amb les seves obligacions 
professionals. 
 
Els resultats obtinguts en aquesta investigació demostren un elevat grau d’incompliment i 
desconeixement de la norma per part dels directors/es que han participat en aquest estudi. És a 
partir d’aquests que es proposa: 
 
DDeesseennvvoolluuppaarr  nnoorrmmeess  dd’’ uuttii ll ii ttzzaacciióó  

És competència i responsabilitat dels directors/es desenvolupar les normes d’utilització de la 
respectiva instal·lació esportiva. Les normes d’utilització tenen per objecte concretar i adaptar a 
cada instal·lació les normes generals i les normes sobre els usuaris establertes pel corresponent 
reglament. 
 
En funció del grau d’exigència les normes han d’especificar: a) el que estableix la legislació 
vigent, b) el corresponent reglament d’instal·lacions, c) les normes d’obligat compliment i c) 
poden incorporar altres recomanacions o consells, l’incompliment dels quals no comporti cap 
tipus de sanció. 
 
Les principals característiques de les normes d’utilització són: a ) regulen únicament la relació 
entre l’usuari (o tutor per a menors) i el gestor, b) van destinades únicament als usuaris 
individuals, c) no concreten les sancions i d) contenen obligacions i recomanacions. A nivell 
d’estructura han de considerar i adaptar com a mínim els següents apartats: a) especificacions 
d’ordre general, b) normes generals per als usuaris i c) normes específiques per espais.  
 
Esmentar, també, que les normes d’utilització poden incorporar, de forma clarament i 
degudament diferenciada, totes les recomanacions, consells i suggeriments que el gestor vol fer 
als usuaris, però que no representen deures d’obligat compliment.  
 
Les normes d’utilització és una eina a l’abast dels directors/es que permet regular els drets i 
deures dels usuaris. L’exercici de redactar-les, implica, per una banda, que el director/a 
identifiqui quina és la norma de referència i per una altra reguli la seva instal·lació. 
 
FFoorrmmaacciióó  ccoonnttiinnuuaaddaa  

Els directors/es haurien de realitzar formació continuada en l’àrea de la legislació esportiva. 
Formació que hauria de permetre assolir tres objectius clars: 1) conèixer l’ordenament jurídic, 2) 
entendre la normativa i 3) prendre consciència de la responsabilitat i obligació de complir591 la 
norma. 
  
Sobre la importància d’entendre o comprendre la normativa. El Dr. Xavier Melgarejo592, 
especialista en el sistema educatiu finlandès,  destaca, entre altres,  la comprensió lectora com un 

                                                 
591 En quant a la responsabilitat, els resultats d’aquesta investigació demostren que quan el director/a justifica el (no) 
compliment amb motius on el responsable és l’Administració o l’edifici i no ell/ella, l’incompliment de la norma 
augmenta. Mentre que quan esmenen motius que depenen d’ells el compliment és major.  
En quant a l’obligació, quant major és la puntuació que els directors/es fan del grau de compliment de la norma 
major es compleix, però on veritablement es produeix una major diferència entre els preceptes  normatius que es 
compleixen i els que no és en valoracions de 9. 
592 Vist el 13 de desembre de 2012 a: http://www.tv3.cat/videos/4368870/Xavier-Melgarejo-millorar-leducacio-per-
millorar-la-societat 
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dels principals motius d’èxit de l’educació finlandesa593. Finlàndia és l’Estat de la UE que 
millors resultats treu en les proves PISA, molt per sobre de la resta d’Estats, per aquest motiu és 
un model a estudiar, seguir i imitar per la resta d’Estats membres.  
 
El Dr. Xavier Melgarejo explica com la religió luterana594, majoritària a Finlàndia, demana i 
percep la vida a través de la lectura de la bíblia. És a dir, les persones aconsegueixen la salvació 
solament si saben llegir. A diferència de la religió catòlica que les persones es salven si es 
sotmeten a la interpretació de la bíblia feta per un mossèn. Fins al punt que al segle XIX per a 
què una persona es pogués casar havia de demostrar, tan el marit com la muller, que sabien 
llegir. I aquest és el principal fet que ha provocat que la societat finlandesa hagi tingut accés a la 
cultura des de molt abans que la resta d’Estats de la UE; cosa que, al final es trasllada a l’èxit 
educatiu.  
 
Per tant, la lectura i la comprensió lectora són els pilars bàsics de l’educació. En la investigació 
que ens ocupa un dels motius esmentats per explicar l’incompliment normatiu de les 
instal·lacions esportives és el fet que els directors/es diuen de no entendre la norma que han de 
complir. 
 
Al respecte caldria una reflexió i autocrítica per part de tots els agents que intervenen en la 
formació dels directors/es d’instal·lacions esportives. L’Institut  Nacional d’Educació Física, les 
facultats de Ciències de l’Educació Física i l’Esport i aquelles entitats que facin formació 
universitària i de postgrau haurien de reforçar l’educació en l’àmbit de la legislació. També cal 
autocrítica pels directors/es que haurien de reforçar aquesta formació sent conscients que tenen 
mancances en aquesta àrea. 
 
AAccttii ttuudd::  rreessppoonnssaabbii ll ii ttaatt  ii   oobbll iiggaacciióó    

Tot i que aquest és un tema molt personal i subjectiu, si es creu interessant destacar que els 
directors/es haurien de canviar l’actitud envers com s’enfoca la legislació. Mantenir una actitud 
positiva, reconèixer la responsabilitat i obligació de complir-la és el primer pas per poder-la 
conèixer, entendre i complir-la. 
 

1144..    LLAA  II NNVVEESSTTII GGAACCII ÓÓ  CCII EENNTTÍÍ FFII CCAA  
Descriu els límits de la recerca i les línies de futur. Els límits de la recerca s’estructuren segons  
afecten a: a) l’ordenament jurídic com objecte d’estudi, b) el marc teòric, c) el mètode 
d’investigació i c) els resultats.  
 
Finalment, s’identifiquen algunes línies obertes d’investigació generades a partir dels resultats 
que s’obtenen del (no) compliment de l’ordenament jurídic aplicable a les instal·lacions 
esportives d’ús públic de Catalunya. 
                                                 
593 Entre els principals motius que poden explicar l’èxit del sistema educatiu finlandes destaca, també, la qualitat 
dels docents, el número d’hores lectives, el tipus i quantitat de deures, les relacions entre la societat i l’escola…  
594 El luteranisme és un moviment religiós cristià protestant fundat institucionalment per un monjo alemany Martí 
Lutero (1483-1546). Es considera la data del 31 d’octubre de 1517 com el dia de naixement d’aquesta branca del 
cristianisme. El luteranisme creu en Jesucrist com a  fundador espiritual. La base fonamental del pensament és la 
interpretació bíblica que Déu no justifica als homes per les seves bones obres, sinó més bé per la seva fe. 
El pensament de Lutero es basa en el concepte de la justificació per la fe, que negava qualsevol teoria 
romana/ortodoxa respecte als mèrits personals aplicables a la salvació, la mediació dels sants i la veneració de les 
imatges. Va denunciar la venta d’indulgències i l’obtenció de perdons a canvi de béns, així com la venta de càrrecs 
eclesiàstics. 
El luteranisme rebutja la primacia i autoritat romana del papat com a institució divina. Nega la tradició dogmàtica de 
l’existència del purgatori. El moviment protestant iniciat per Lutero afirma el valor únic de les Escriptures i la 
supremacia de la fe en Jesucrist. Lutero va desenvolupar la doctrina del Sacerdoci Universal, en la que s’afirma que 
les Escriptures poden ser enteses per tots els creients i cadascú pot examinar-les lliurement gràcies a la creació de la 
impremta.    
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1144..11..  LLÍÍ MMII TTSS  DDEE  LLAA  RREECCEERRCCAA  
En el desenvolupament de la investigació s’han fet presents diverses limitacions que s’exposen 
tot seguit. 
 

1144..11..11..  LL’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  ccoomm  aa  oobbjjeeccttee  dd’’ eessttuuddii   
El procés de selecció de l’ordenament jurídic, fase I, ha conviscut constantment amb l’enorme 
dificultat per discriminar les normes segons la importància i afectació del seu contingut. Definir 
criteris objectius per limitar l’afectació de les normes, directa, indirecta i condicionada, ha fet 
que la constitució de l’ordenament jurídic pugui semblar, als ulls d’algun lector: a) limitat, tenint 
en compte que falten normes –indirectes i condicionals- o b) extens, tenint en compte que sobren 
normes  -indirectes i condicionals-. 
 
L’actualització normativa suposa una altra limitació important per aquest estudi. Aquesta 
investigació s’ha desenvolupat durant uns anys que han viscut un canvi de Govern i la major 
revolució social, econòmica i política viscudes a Espanya des de l’època de la democràcia.  La 
crisi ha fet, sobretot amb el Govern del President Rajoy, que molt sovint –quasi cada divendres- 
es presentés un decret llei, el contingut la majoria dels quals afecta a les instal·lacions esportives 
i que no han estat possibles d’incorporar a la investigació. De manera que abans que es pugui 
defensar aquesta tesi, l’ordenament jurídic aplicable a les instal·lacions esportives que aquí es 
recull ja està desfassat, ja sigui perquè falten normes o perquè el contingut de les que hi ha s’ha 
derrogat o modificat.   
 
Investigar el (no) compliment de l’ordenament jurídic aplicable a les instal·lacions esportives els 
resultats de la qual poden motivar una denúncia per incompliment de la norma, comporta una 
llibertat limitada alhora que una gran responsabilitat. Aconseguir que el/els responsable/es d’una 
instal·lació accedeixi/in a participar en aquest estudi condiciona el tipus i contingut de la 
investigació en quant a:  
 
a) els continguts analitzats han de poder ser visibles a cop d’ull per qualsevol persona i 
l’incompliment d’aquests han de ser “considerats” insignificants. Per exemple, no es podrà  
analitzar temes laborals o tributaris. Però, si aspectes com si el cercle salvavides porta o no corda 
o si hi ha un cartell amb les dades de l’aforament màxim de la instal·lació. 
 
b) les preguntes no poden tenir caràcter d’inspecció. La direcció de les instal·lacions no ha de 
tenir la sensació que s’està sotmetent a una inspecció. Si no és així, faltarà a la veritat o es negarà 
a participar en l’estudi. 
 

1144..11..22..  EEll   mmaarrcc  tteeòòrr iicc    
L’absència d’un marc teòric únic, científicament consensuat, que permeti vincular factors amb el 
(no) compliment de la norma en un àmbit social, en general, i les instal·lacions esportives, en 
especial,  ha obligat a contextualitzar aquesta investigació en diferents teories i a partir de 
qüestionar, o negar, la major595. Així es crea el marc teòric que, als efectes d’aquesta 
investigació, suposa que l’ordenament jurídic es compleix si: a) les fases temporals contemplen 
mesures de control com la llicència i b) les normes contemplen mesures de control com la 
inspecció. 
 

                                                 
595 El títol preliminar del Codi civil implica una obligació general, ignorantia legis non excusat, de tots els 
ciutadans, erga omnes, de conèixer, respectar i aplicar les normes que regeixen el sistema legal del país. 
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Les normes que no incorporen cap de les anteriors mesures596 són les que caldrà comprovar in 
situ si es compleixen o no. Aquesta teoria està limitada per diferents factors que cal tenir en 
compte:  
 
1) la teoria, com a unitat, no està contrastada científicament, 
 
2) la realitat s’entesta en demostrar-nos que, sovint, existeix un abisme entre la teoria i la 
pràctica. Malauradament, el cas Madrid Arena597, ha demostrat que la llicència si té els efectes 
reals, no les tenia donat que no complia l’ordenament jurídic, però la inspecció no té els efectes 
reals, no els va passar però això no va impedir que durant 11 anys el recinte hagi desenvolupat 
activitats amb normalitat. 
 

1144..11..33..  EEll   mmèèttooddee  dd’’ iinnvveessttiiggaacciióó  
La utilització de l’enquesta online implica, per ella mateixa, dues limitacions que cal tenir en 
compte:  
 
1) no garanteix la sinceritat de la resposta i per tant els resultats s’obtenen sobre el supòsit que 
les respostes es corresponen amb la realitat. Quan el fet investigat és si es compleix una 
obligació, l’incompliment de la qual pot comportar una denúncia, la tendència sobre mentir 
sempre és a favor del compliment de la norma. A tals efectes i tenint en compte els resultats 
obtinguts es creu que s’ha dit la veritat598. 
 
2) no garanteix que la persona que respongui sigui la que ho ha de fer. El qüestionari d’aquesta 
investigació estava dirigit al director/a de la instal·lació esportiva però el fet d’obtenir un 
percentatge que hagin respost que no tenen director/a, cosa que per altra banda és impossible, 
demostra que algú ha contestat sense ser la persona receptora del qüestionari599. 
 

1144..11..44..  LLeess  ccoonncclluussiioonnss  
La investigació, els resultats i les conclusions. Tenint en compte l’àmbit d’estudi (l’ordenament 
jurídic), les limitacions de la investigació i les implicacions jurídiques que poden tenir els 
resultats, s’ha de ser molt rigurós amb les afirmacions que es fan de les conclusions. Per això: 
 
1) la investigació es realitza des del punt de vista de la norma, quina es compleix i quina no, i no 
des de la instal·lació, quina compleix i quina no. Per tal d’evitar la interpretació que aquesta 
investigació tingui finalitats inspectores i comporti denúncia.  
 

                                                 
596 Es considera la inspecció específica que cada norma desenvolupa als seus efectes. 
Cal recordar que el Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport,  
desenvolupa en el títol 4 la inspecció esportiva i el règim sancionador. I en especial l’article 64.1. que esmenta que 
les funcions d’inspecció esportiva són, entre altres: a) Controlar el compliment de les disposicions legals i 
reglamentàries en matèria esportiva, especialment les que fan referència a les instal·lacions i les titulacions 
esportives i c) Controlar el compliment per les entitats esportives de les obligacions establertes per llei o per 
reglament per l’Administració. 
597 La publicació, de 06 de novembre de 2012, del diari El Pais,confirmava que el recinte, propietat de l’Ajuntament, 
no disposava ni de llicència d’urbanisme, ni d’activitats tenint en compte que el recinte no complia amb 
l’ordenament jurídic. Tot i això no va impedir el seu funcionament des de l’any 2001.  
Per tant es pot entendre què, per una banda la llicència és garantia del compliment normatiu; però per una altra 
banda el fet de no disposar de llicència no impedeix, a la pràctica, la realització d’activitats. 
Vist l’11 de novembre de 2012 en: http://politica.elpais.com/politica/2012/11/05/actualidad/1352153203_399932. 
html 
598 Dels seixanta-sis preceptes normatius analitzats en la gestió, cinquanta-cinc no es compleixen. 
599 El 0,9% com a raó de (no) coneixement de l’ordenament jurídic i el 2,6% com a raó del (no) compliment de la 
norma. 
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2) els resultats afirmen que determinats preceptes normatius no es compleixen en un determinat 
percentatge de les instal·lacions esportives analitzades. Però en cap cas es pot afirmar que un 
determinat percentatge de normes no es compleixen. És a dir, es pot afirmar per la part, precepte 
normatiu, però no per la totalitat, la norma600.  
 
3) tenint en compte les particularitats de l’objecte d’estudi, no es pot estendre, tot i que 
l’aplicació del mètode d’investigació si ho permet, els percentatges d’instal·lacions que han 
participat en la investigació i no compleixen una determinada norma a tot el conjunt 
d’instal·lacions esportives d’ús públic de Catalunya.  
 
4) finalment, no es pot afirmar que la normativa de les fases temporals que s’ha comprovat que 
requereixen de llicència o recullen la inspecció es compleixi. Aquest criteri s’utilitza als efectes 
d’aquest estudi però no pot transcórrer més enllà, ni és una garantia totalment fiable de 
compliment. 
 

1144..22..  LLÍÍ NNII EESS  DDEE  FFUUTTUURR  
La investigació és un procés en constant exploració i descobriment. Els resultats  i les 
conclusions obtinguts en aquesta tesi obren nous interrogants i creen noves perspectives d’anàlisi 
que poden resultar molt interessants d’afrontar en un futur. 
 
RReellaacciióó  eennttrree  aallgguunneess  vvaarr iiaabblleess  ii   eell   ccoommppll iimmeenntt  ddee  llaa  nnoorrmmaa  

Els resultats d’aquesta investigació demostren que: a) quant major és la població on s’ubica la 
instal·lació esportiva major és el compliment de la norma, b) no hi ha diferències significatives 
entre la província que més compleix i la que menys, c) els vasos de piscina són les instal·lacions 
que més compleixen, seguides de les pistes d’atletisme i els pavellons; mentre que les pistes de 
tennis, les sales esportives i els poliesportius són les tipologies que més incompleixen i d) 
experiències de gestió de la instal·lació entre 1 i 3 anys compleixen més normes que experiències  
inferiors a l’any o superiors als 3 anys. 
 
Però els resultats no permeten explicar o identificar els motius que aquestes quatre variables 
mantenen amb el compliment de la norma. Sens dubte, conèixer aquestes relacions pot aportar 
informació significativa que serveixi per concretar implicacions pràctiques eficaces. 
 
Una altra qüestió interessant seria abordar i trobar resposta al fet que 79 dels 428 directors 
enquestats no han respost a la pregunta: què cal regular? Sens dubte, suggereix una reflexió 
l’explicació de la qual permetria aclarir si els motius són deixadesa, desinterès, desconeixement, 
desencís o qualsevol altre.  
 
CCoommpplleemmeennttaarr  aaqquueesstt  eessttuuddii   

Aquesta investigació s’ha centrat en les normes d’àmbit supraestatal, estatal i autonòmic, sense 
contemplar les normes d’àmbit local. Els municipis tenen la competència de regular els 
reglaments de les instal·lacions esportives municipals de llurs territoris.  
 
Podria resultar molt interessant estudiar els territoris que disposen de reglaments, conèixer el 
contingut dels reglaments, comparar-los per territoris i investigar si en aquelles instal·lacions el 

                                                 
600  Les normes: a) Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats 
recreatives, b) Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar 
mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures, c) Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la 
igualtat efectiva de dones i homes i d) Pla director d'instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya, PIEC són 
normes que alguns preceptes es complien i altres no. 
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territori on estan ubicades disposen de reglament compleixen o no la norma i si ho fan en major 
mesura que en altres territoris que no disposen de reglaments. 
 
El mateix es podria fer en relació amb les normes d’utilització. Normes que són competència de 
redactar-les les mateixes instal·lacions esportives. En aquest cas també seria molt interessant 
comparar el nivell de coneixement dels directors/es entre instal·lacions que disposen de normes 
d’utilització i les que no. 
 
Una altra línia per complementar aquest estudi seria aplicar-lo a altres tipologies d’instal·lacions 
esportives. Per exemple, les dels centres educatius que les tenen obertes al públic o altres 
tipologies com els vasos de piscina a l’aire lliure, els camps poliesportius, altres espais 
convencionals... 
 
EExxppoorrttaarr  aaqquueesstt  eessttuuddii   

Pot resultar molt interessant aplicar aquest estudi en altres comunitats autònomes i contrastar els 
resultats que se’n derivin.  
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  NNAATTUURRAALLEESSAA  JJUURRÍÍDDIICCAA  DDEE  LL’’ EENNTTIITTAATT  GGEESSTTOORRAA  
  EESSTTUUDDIISS  DDEELL  DDIIRREECCTTOORR//AA  
  EEXXPPEERRIIÈÈNNCCIIAA  DDEELL  DDIIRREECCTTOORR//AA  
  CCOONNEEIIXXEEMMEENNTTSS  DDEELL  DDIIRREECCTTOORR//AA  
  AAPPLLIICCAACCIIÓÓ  DDIIRREECCTTOORR//AA  
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1188..    AANNNNEEXX  II ..  EELL  PPRROOJJEECCTTEE  CCOONNSSTTRRUUCCTTII UU  DD’’ UUNNAA  II NNSSTTAALL··LLAACCII ÓÓ  
EESSPPOORRTTII VVAA  

PPrroojjeeccttee  CCoonnssttrruuccttiiuu  

Aquest document es composa de diferents apartats, que si bé sempre contenen les mateixes 
especificacions, no tenen una estructura formal única. No obstant, a partir d’una estructura 
possible, definim el seu contingut: 
  
II ..  MMeemmòòrr iiaa  ddeessccrr iippttiivvaa  ii   jjuussttii ff iiccaattiivvaa  

0. Generalitats.  
 - Preàmbul, objecte del projecte, promotor, encàrrec i partida econòmica assignada. 
1. Situació, emplaçament i dades urbanístiques. 
2. Descripció del solar, indicant l’estat actual. 
3. Normativa d’obligat compliment. 
4. Descripció de la solució adoptada. 
5. Justificació de la solució adoptada, criteris. 
6. Justificació del compliment: 
 - Normatives d’aplicació al projecte atenent a les seves especificacions. 
7. Avaluació dels impactes ambientals. 
8. Estudi de manteniment, criteris. 
9. Quadre de superfícies, útils i construïdes. 
10. Pressupost d’execució material i general. 
11. Planning valorat, programació de l’obra. 
12. Declaració de l’obra complerta. 
13. Proposta de classificació del contractista. 
 
II II ..  MMeemmòòrr iiaa  dd’’ eexxeeccuucciióó  ((ttèèccnniiccaa  ii   ccààllccuullss))  

1. Infraestructures. 
 1.1. Esfondraments, condicionament del solar. 
 1.2. Moviment de terres, adequació al projecte. 
 1.3. Drenatges, evacuació d’aigües. 
 1.4. Adaptació a les infraestructures existents. 
2. Estructura. 
 2.1. Fonaments, base de l’edifici. 
 2.2. Estructures bàsiques i sostres, esquelet.   
 2.3. Coberta. 
3. Murs de tancament i paviments esportius exteriors. 
 3.1. Tancaments primaris, i patis. 
 3.2. Tancaments secundaris, fusteria exterior, vidrieria i serralleria.   
 3.3. Acabats exteriors: revestiments de piscina, paviment esportiu, pintura, etc. 
4. Murs interiors i envans.  
 4.1. Divisions primàries: divisió interior, parets, envans, llinda, muntant etc.  
 4.2. Divisions secundàries: fusteria interior, vidres i baranes.  
5. Acabats interiors. 
 5.1. Paviments, qualitats i característiques. 
 5.2. Parets, qualitats i característiques. 
 5.3. Sostres, qualitats i característiques. 
6. Cobertes. 
 6.1. Cobertes, terrats. 
 6.2. Claraboies, pati de llums. 
 6.3. Elements tècnics, instal·lacions. 
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7. Instal·lacions tècniques. 
 7.1. Lavabos, drenatge: evacuació d’aigües. 
 7.2. Lampisteria i ACS: distribució interna d’aigües. 
 7.3. Gas: alimentació tèrmica de calderes. 
 7.4. Electricitat i enllumenat: alimentació i equips. 
 7.5. Climatització: control i confort tèrmic. 
 7.6. Ventilació: qualitat de l’aire. 
 7.7. Tractament de la qualitat de les aigües de subministrament. 
 7.8. Depuració i filtració (piscines). 
 7.9. Comunicacions, megafonia, interfonia, telefonia. 
 7.10. Circuit tancat de TV, control i promoció. 
 7.11. Seguretat, intrusisme i protecció contra incendis. 
 7.12. Altres (aparells elevadors, parallamps, etc). 
8. Material esportiu i mobiliari. 
 8.1. Fixa, vinculat a l’obra. 
 8.2.  Mòbil, no vinculat a l’obra. 
9. Urbanització. 
 9.1. Urbanització i valia perimetral del solar. 
10. Varis. 
 10.1. Bases d’actuació per la minoració i control dels impactes mediambientals. 
11. Control de qualitat, criteris i protocols de control. 
12. Compliment de condicions tècniques. Accions en l’edificació, murs resistents de fàbrica de 
totxo, condicions acústiques, aïllament tèrmic, etc.  
 
II II II ..  EEssttaatt  ddee  mmeessuurreess  

És la descomposició del projecte en un conjunt de partides que el defineixen, qualitativament i 
quantitativament, agrupades per capítols. És la base per l’aplicació de preus i l’obtenció del 
pressupost general. 
 
II VV..  PPrreeuuss  uunnii ttaarr iiss  ii   ddeessccoommppoossttooss  

Es defineixen totes les aplicacions dels preus unitaris o d’execució material de cada partida, 
formades a partir dels preus simples. S’expressen en nombres i lletres. 
 
La descomposició d’aquests preus base, en els diferents conceptes que els configuren –mà 
d’obra, materials, seguretat, costos auxiliars, etc. – donen lloc als preus descompostos. 
 
VV..  PPrreessssuuppoosstt  ggeenneerraall ,,  rreessuumm  ppeerr  ccaappííttoollss  

Definició de totes les partides del projecte, amb aplicació a cada menció del preu unitari 
corresponent, el que genera el cost de les mateixes (execució material). La suma de totes les 
partides d’un capítol serà el cost total del capítol (execució material). 
 
La última fulla del document expressa la suma del resum general per capítols (pressupost de 
execució material) i l’aplicació dels coeficients oficials de costos generals (13 / 17%), benefici 
industrial (6%) e IVA (16%). 
 
En aquest pressupost haurà de figurar també el cost del pla de seguretat i salut. 
 
Aquest pressupost general, de licitació,es el d’aplicació al plec de condicions per la licitació de 
les obres. 
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El preu de contracta és el resultant de la resolució del procediment de licitació establert per cada 
cas. És el preu real d’adjudicació de les obres i el que figura en el contracte d’obres, 
conjuntament amb el projecte i les condicions administratives de la contractació. 
 
Altres costos inherents a l’obra son els següents: 
 

- Honoraris tècnics de direcció d’obra. 
- Arquitecte director. 
 - Aparellador, arquitecte tècnic. 
- Coordinador de seguretat. 
- Control de qualitat. 
- Legalització d’instal·lacions tècniques (gas, calderes, electricitat i enllumenat, 
ascensors, etc). 
- Subcontractes de serveis (no sempre). 
- Escomeses i estació transformadora (per potències majors de 100 kw).  

 
VVII ..  PPlleecc  ddee  ccoonnddiicciioonnss  ppaarrttiiccuullaarrss  ii   ggeenneerraallss  

- Tècniques particulars. Condicions generals, condicions dels materials en la recepció, 
condicions de les unitats d’obra, criteris de medició, normatives d’obligat compliment. 
- Facultatives, econòmiques i legals. 
- Aquests plecs tècnics s’afegeixen els administratius, que regeixen per l’adjudicació de les obres 
pel promotor, segons les diferents fórmules establertes en el llei de contractes. 
 
VVII II ..  EEssttuuddii   ddee  sseegguurreettaatt  ii   ssaalluutt  

És el document marc que estableix les línies generals a tenir en compte en l’obra pel control de 
la seguretat e higiene, durant tot el procés constructiu. És la base per la redacció, per part de 
l’empresa constructora, del pla de seguretat que s’aplicarà en l’obra.  
 
No es pot iniciar cap obra sense el corresponent pla de seguretat, aprovat pel coordinador de 
seguretat, corroborat per l’Ajuntament i notificat al corresponent departament de la Delegació de 
Treball en cada Província. 
 
VVII II II ..  DDooccuummeennttaacciióó  ggrrààff iiccaa  

Son el conjunt de plànols que defineixen físicament tots els elements constructius, així com la 
seva distribució espacial i els detalls constructius. 
 
El més correcte –per la facilitat i agilitat que comporta al procés constructiu- és que aquest 
plànols vagin desenvolupats en sèries que es corresponguin amb els capítols del pressupost 
general. 
 
Resulta interessant poder guardar en un suport informàtic, tant la documentació escrita com la 
gràfica, ja que agilitza molt els expedients i les modificacions que amb el temps s’han d’efectuar.  
El major inconvenient d’aquest sistema d’arxiu és el que es pot donar en relació als formats dels 
suports informàtics i les extensions dels arxius, ja que no existeix un conveni universal, ni sobre 
el tractament de textos (sobretot mesures i pressupostos) ni sobre els d’imatge. 
 
Les bases dels concursos solen determinar els formats que disposa el promotor, per no tenir 
problemes de lectura posterior. Els formats d’arxiu poden ser varis,però seria interessant que 
existís una certa unificació de criteris, que per altre banda és molt difícil per raons obvies de 
mercat.   
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1199..    AANNNNEEXX  II II ..  BBLLOOCC  II II ,,  FFAASSEE  II VV..  EELL  QQÜÜEESSTTII OONNAARRII   

1199..11..  EE--MMAAII LL  PPRREESSEENNTTAACCII ÓÓ  DDEE  LL’’ EESSTTUUDDII   
Benvolgut/da, 
 
Des de l’INEFC estem desenvolupant l’estudi l’ordenament jurídic aplicable a les instal·lacions 
esportives d’ús públic de Cataluny, en el qual, entre altres, pretenem identificar si es compleix o 
no l’ordenament jurídic aplicable a les instal·lacions esportives  i, en cas d’incompliment, 
determinar les possibles causes i, si escau, proposar mesures que ajudin a evitar aquest 
incompliment. 
 
La intenció d’aquest estudi no és denunciar l’incompliment de la norma, no és un estudi 
fiscalitzador i/o de denúncia. Tot el contrari, busquem oferir mesures d’ajut, si escau, als/les 
directors/es responsables de la gestió d’instal·lacions esportives. Pretenem ajudar a la gestió i, 
per això, prèviament necessitem conèixer la realitat i les necessitats d’aquestes. 
 
El resultat serà, si escau, dissenyar i aportar a l’àmbit de la gestió esportiva mesures per facilitar 
el compliment de l’ordenament jurídic, adequades a la realitat i necessitat identificada per les  
instal·lacions esportives d’ús públic de Catalunya. Per això us agrairíem si poguéssiu destinar 
deu minuts del vostre temps en respondre el qüestionari. La vostra experiència i coneixements en 
el dia a dia de la gestió de les instal·lacions esportives és cabdal en el nostre estudi.  
 
El qüestionari es composa de 16 preguntes. Respondre les preguntes és molt fàcil, es suficient en 
fer un “clic”  a sobre l’opció que es correspongui amb la seva instal·lació. Per respondre no 
necessitarà més de 10 minuts.  
 
Per poder accedir al qüestionari, i garantir la total confidencialitat de la resposta, a continuació  
proporcionem l’enllaç i el codi d’accés. 
 
 - Enllaç: 
 - Codi accés: 
 
Aprofitem l’avinentesa per agrair-vos davant mà el vostre temps, disposició i col·laboració.  
 
Moltes gràcies. 
 
Rebeu una cordial salutació, 
 
Dr. Andreu Camps i Povill  
Catedràtic de l’INEFC i director principal de l’estudi. 
 
Sr. Jordi Segui Urbaneja 
Personal investigador de l’INEFC. 
 

1199..22..  EE--MMAAII LL    RREECCOORRDDAATTOORRII   DDEE  LL’’ EESSTTUUDDII   
Benvolgut/da, 
 
Ara farà una setmana ens vam posar en contacte amb vostè per tal d’informar-la del projecte 
d’investigació que estem desenvolupant i convidar-la a participar en el mateix.  
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“Des de l’INEFC estem desenvolupant l’estudi l’ordenament jurídic aplicable a les 
instal·lacions esportives d’ús públic de Cataluny, en el qual, entre altres, pretenem identificar si 
es compleix o no l’ordenament jurídic aplicable a les instal·lacions esportives  i, en cas 
d’incompliment, determinar les possibles causes i, si escau, proposar mesures que ajudin a 
evitar aquest incompliment. 
 
La intenció d’aquest estudi no és denunciar l’incompliment de la norma, no és un estudi 
fiscalitzador i/o de denúncia. Tot el contrari, busquem oferir mesures d’ajut, si escau, als/les 
directors/es responsables de la gestió d’instal·lacions esportives. Pretenem ajudar a la gestió i, 
per això, prèviament necessitem conèixer la realitat i les necessitats d’aquestes. 
 
El qüestionari es composa de 16 preguntes. Respondre les preguntes és molt fàcil, es suficient en 
fer un “clic” a sobre l’opció que es correspongui amb la seva instal·lació. Per respondre no 
necessitarà més de 10 minuts.”  
 
Tenint en compte que a dia d’avui no hem rebut resposta per part de la seva entitat, i atenent que 
és molt important gaudir de la seva participació i opinió, ens adrecem a vostè per saber si ha 
tingut algun problema en accedir a l’aplicatiu o ha sorgit algun dubte en la contestació del 
qüestionari. De ser així no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres: jsegui@inefc.es. 
 
Per poder accedir al qüestionari, i garantir la total confidencialitat de la resposta, a continuació  li 
recordem l’enllaç i el codi d’accés. 
 - Enllaç: 
 - Codi accés: 
Aprofitem l’avinentesa per agrair-vos davant mà el vostre temps, disposició i col·laboració.  
 
Moltes gràcies. 
 
Rebeu una cordial salutació, 
 
Dr. Andreu Camps i Povill  
Catedràtic de l’INEFC i director principal de l’estudi. 
 
Sr. Jordi Segui Urbaneja 
Personal investigador de l’INEFC. 
 

1199..33..  EE--MMAAII LL  DD’’ AAGGRRAAÏÏ MMEENNTT  DDEE  LL’’ EESSTTUUDDII   
Benvolgut/da, 
 
Volem mitjançant aquest mail reiterar l’agraïment per haver col· laborat amb l’estudi: 
“L’ordenament jurídic aplicable a les instal·lacions esportives d’ús públic de Catalunya”. 
Esperem, en un curt termini de temps,  poder fer públics els resultats i compartir-los amb 
vosaltres. I, si escau, aportar eines adequades a la gestió per facilitar el compliment de 
l’ordenament jurídic. 
 
Rebeu una cordial salutació, 
 
Dr. Andreu Camps i Povill  
Catedràtic de l’INEFC i director principal de l’estudi. 
 
Sr. Jordi Segui Urbaneja 
Personal investigador de l’INEFC.  
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PPààggiinnaa  aaccccééss  

  

II nnttrroodduucccciióó  
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PPrreegguunntteess  ddee  ddaaddeess  ggeenneerraallss  
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PPrreegguunntteess  ssoobbrree  llaa  ppeerrssoonnaa  ddii rreeccttoorraa  rreessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  iinnssttaall ··llaacciióó  

 
 
NNoorrmmaattiivvaa  dd’’ aappll iiccaacciióó  iinnssttaall ··llaacciioonnss  ddee  pprrààccttiiccaa  ll ll iiuurree  

 



LL’’ oorr
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NNoorrmmaattiivvaa  dd’’ aappll iiccaacciióó  iinnssttaall ··llaacciioonnss  ddee  pprrààccttiiccaa  oorrggaannii ttzzaaddaa  
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NNoorrmmaattiivvaa  dd’’ aappll iiccaacciióó  vvaassooss  ddee  ppiisscciinnaa  

 
 
OOppiinniióó  rreessppoonnssaabbllee  
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FFiinnaall ii ttzzaarr  eennqquueessttaa  
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2200..    AANNNNEEXX  II II II ..  LL’’ OORRDDEENNAAMMEENNTT  JJUURRÍÍ DDII CC  AAPPLLII CCAABBLLEE  AA  LLEESS  
II NNSSTTAALL··LLAACCII OONNSS  EESSPPOORRTTII VVEESS  DD’’ ÚÚSS  PPÚÚBBLLII CC  DDEE  CCAATTAALLUUNNYYAA  

2200..11..  NNOORRMMAA  DDEE  CCAARRÀÀCCTTEERR  GGEENNEERRAALL  

2200..11..11..  CCOONNSSTTII TTUUCCII ÓÓ,,  EESSTTAATTUUTT  II   RRÈÈGGII MM  JJUURRÍÍ DDII CC  DDEE  LLEESS  
AADDMMII NNII SSTTRRAACCII OONNSS  

ÀÀmmbbii tt  eessttaattaall   

RRèèggiimm  jjuurr ííddiicc  ii   pprroocceeddiimmeenntt  ddee  ll ’’ AAddmmiinniissttrraacciióó  ppúúbbll iiccaa  eessttaattaall   
- La Constitució Espanyola, 27 de desembre del 1978. 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local. 
- Reial decret 1372/1986. de 13 de juny, de béns de les corporacions locals. 
- Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per la modernització del govern local. 
 
Norma derrogada 
 - Llei 39/1988, de 28 de desembre, de les hisendes locals602. 
 

CCoonnttrraacctteess  ddee  ll ’’ AAddmmiinniissttrraacciióó  ppúúbbll iiccaa  eessttaattaall   
- Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, aprova el text refós de la Llei de contractes de les 
administracions públiques. 
- Reial decret 835/2003, de 27 de juny, que regula la cooperació econòmica de l’Estat a les 
inversions de les entitats locals. 
- Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
  
Normes derrogades 

- Llei 13/1995 de 18 de maig, de Contractes de les administracions públiques603. 
- Llei 53/1999, de 28 de desembre, amb entrada en vigor el 29 de març del 2000604. 

 
ÀÀmmbbii tt  aauuttoonnòòmmiicc  

  RRèèggiimm  jjuurr ííddiicc  ii   pprroocceeddiimmeenntt  ddee  ll ’’ AAddmmiinniissttrraacciióó  ccaattaallaannaa  
- Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial 

                                                 
602 Vigent fins el 10 de març de 2004. Reflectia, en l’article 20.3, la possibilitat d’establir i cobrar tasses per la 
prestació de serveis o la realització d’activitats administratives de competència local:  “... o) ... piscines, 
instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs.” 
603 Vigent fins el 22 de juny del 2000, tenia per objecte la regulació dels contractes que celebraven les 
administracions públiques, sent per tant el seu àmbit d’aplicació: a) l’Administració general de l’Estat, b) les 
administracions de les comunitats autònomes, c) les entitats que integren l’Administració local, d) els organismes 
autònoms i les entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, vinculades o dependents de qualsevol de les 
administracions públiques, sempre que: 1) foren creades per satisfer necessitats d’interès general sense caràcter 
mercantil o industrial i 2) entitats l’activitat de la qual fos majoritàriament finançada per les administracions 
públiques o altres entitats de dret públic o que la seva gestió fora sotmesa a un control d’aquestes. 
Determinava els contractes administratius, aquells que l’objecte directe fos: a) l’execució d’obres, b) la gestió de 
serveis públics, c) la realització de subministres, d) els de consultoria i assistència o de serveis i els que es celebrin 
amb persones físiques per la realització de treballs específics i concrets no habituals i e) els que tenint un objecte 
diferent dels anteriors tinguin naturalesa administrativa en estar vinculats al gir o tràfic jurídic de l’Administració 
contractant per satisfer de forma directa o immediata una finalitat pública de l’específica competència d’aquelles per 
declarar-ho així una llei. Considerava contractes privats la resta dels contractes celebrats per l’Administració pública 
i en particular els contractes de compraventa, donació, permuta i arrendament. 
604 Vigent fins el 04 de febrer del 2004, modificava, entre altres, la relació dels contractes administratius, 
configurant-los de la següent forma: a) l’execució d’obres, b) la gestió de serveis públics, c) la realització de 
subministres, d) els de consultoria i assistència o de serveis, excepte els contractes compresos en la categoria 6 de 
l’article 207, i els que es celebraven amb persones físiques per la realització de treballs específics i concrets no 
habituals i e) els que tenint un objecte diferent dels anteriors tinguin naturalesa administrativa en estar vinculats al 
gir o tràfic jurídic de l’Administració contractant per satisfer de forma directa o immediata una finalitat pública de 
l’específica competència d’aquelles per declarar-ho així una llei. 



LL’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  CCaattaalluunnyyaa  
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- Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
- Llei 1/1995, de 16 de març, Pla territorial de Catalunya605.  
- Decret 142/2005, de 12 de juliol, d’aprovació del Reglament pel qual es regula el procediment 
d’elaboració, tramitació i aprovació dels plans territorials parcials. 
- Llei Orgànica 6 /2006 , de 16 de juliol, Estatut Autonomia de Catalunya del 2006. 
 

AAll ttrreess  nnoorrmmeess  aammbb  iinncciiddèènncciiaa  aauuttoonnòòmmiiccaa  
- Resolucions de 4 de novembre del 1992, del Conseller de governació, del director general del 
joc i del delegat territorial a Barcelona, sobre delegació de competències a diversos ajuntaments.  
- Decret 179/1995, de 13 juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals. 
- Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
patrimoni de la Generalitat de Catalunya. 
- Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública, policia autònoma. 
- Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, que aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus 
públics de la Generalitat de Catalunya. 
- Ordre IRP/48/2009, de 17 de febrer, per la qual es dóna publicitat a les taxes vigents que 
gestiona el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació durant l’any 2009.  
 
Norma derrogada 

- Decret 277/1999, de 28 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament sobre taxes i preus 
públics de la Generalitat de Catalunya. 

 

2200..11..22..  UURRBBAANNII SSMMEE  II   MMEEDDII   AAMMBBII EENNTT  

ÀÀmmbbii tt  ssuupprraaeessttaattaall   

- Directiva 89/106/CEE del Consell, de 21de desembre del 1988, relativa a l’aproximació de les 
disposicions legals, reglamentàries i administratives dels Estats membres sobre els productes de 
construcció. 
- Directiva 93/68/CEE del Consell, de 22 de juliol del 1993, relativa a l’aproximació de la lliure 
circulació de productes de construcció. 
  
ÀÀmmbbii tt  eessttaattaall   

EEddii ffiiccaacciióó  
- Text refós del Reial decret 1630/1992, de 29 de desembre, pel que es dicten disposicions per la 
lliure circulació de productes de construcció en aplicació de la Directiva 89/106/CEE.  
                                                 
605 La Llei 23/1983, del 21 de novembre, de política territorial, va crear instruments flexibles de planejament i 
establia els objectius i els criteris per a l'elaboració del Pla territorial general, que es poden resumir en els següents: 
a) fomentar una distribució equilibrada del creixement per tal d'assolir nivells de renda adequats en tot el territori, b) 
promoure un creixement ordenat de les implantacions sobre el territori per tal d'incrementar l'eficàcia de les 
activitats econòmiques i aconseguir una millor qualitat de vida i c) afavorir el creixement econòmic de Catalunya i 
la lluita contra l'atur. 
El Pla territorial general és l'instrument que defineix els objectius d'equilibri territorial d'interès general per a 
Catalunya i, a la vegada, ha d'ésser el marc orientador de les accions que emprenguin els poders públics per a crear 
les condicions adequades per a atreure l'activitat econòmica als espais territorials idonis i per a aconseguir que els 
ciutadans de Catalunya tinguin uns nivells de qualitat de vida semblants,  independentment de l'àmbit territorial on 
visquin. El Pla és també l'instrument que defineix els objectius per a aconseguir el desenvolupament sostenible de 
Catalunya, l'equilibri territorial i la preservació del medi ambient. 
L'elaboració i el seguiment del conjunt de la planificació en desenvolupament del Pla territorial general s'han de fer 
de conformitat amb el que disposen aquesta Llei i la Llei 23/1983, de l'1 de novembre, de política territorial. 
Formalment, les determinacions del Pla compleixen el que prescriu la dita Llei 23/1983, l'article 8.7 de la qual 
estableix que correspon al Govern de la Generalitat de proposar al Parlament, mitjançant el projecte de llei pertinent, 
l'aprovació del Pla (AArrttiiccllee  11..  S’aprova el Pla Territorial General de Catalunya, formulat pel Govern de la 
Generalitat de conformitat amb la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial)  



AAnnnneexxooss    
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- Reial decret 1942/1993, del 5 de novembre, Reglament d’instal·lacions de protecció contra 
incendis. 
- Reial decret 1328/1995, de 28 de juliol, pel que es modifica, en aplicació de la Directiva 
93/68/CEE les disposicions per la lliure circulació, aprovades pel Reial decret 1630/1992, de 29 
de desembre. 
- Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació. 
- Reial decret 314/2006  per el que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació.  
- Ordre VIV/984/2009, de 15 d’abril, per la que es modifiquen determinats documents bàsics del 
Codi Tècnic de l’Edificació aprovats pel Reial decret 314/2006, de 17 de març i el Reial decret 
1371/2007, de 19 d’octubre. 

- SU 6 Seguretat enfront el risc d'ofegament. Aplicable a piscines d'ús col·lectiu, menys 
les destinades exclusivament a competició o ensenyament. Es donen requeriments que 
s'han de complir sobre la profunditat i la pendents dels vasos, els tipus de paviment...  
- SU 5 Seguretat enfront el risc causat per situacions d'alta ocupació.  Aplicable a 
graderies on hi puguin haver-hi més de 3.000 espectadors de peu (considerant una 
densitat d'ocupació de 4 persones/m2). Presenten requeriments tècnics sobre com han de 
ser els graderies (pendents, amplades...) 

- Normes Bàsiques de l’Edificació (NBE), d’obligat compliment, donant el rang de NBE a les 
abans vigents normes bàsiques MV. 
- Normes Tecnològiques de l’Edificació (NTE), sense caràcter obligatori, aprovades en aquesta 
mateixa dècada, servien com a desenvolupament operatiu de les NBE. 
- Solucions Homologades de l’Edificació (SHE), no han estat desenvolupades, i haurien 
complementat en el camp de les solucions constructives convencionals o tradicionals als 
Documents d’Idoneïtat Tècnica (DIT), avaluacions tècniques favorables per les solucions 
innovadores atorgades per l’Institut Eduard Torroja. 
- Reglament Instal·lacions Tècniques en els Edificis. Generalitats. 
 

BBaarrrreerreess  aarrqquuii tteeccttòònniiqquueess  
- Llei 13/1982, de 23 de març, sobre integració social dels minusvàlids. 
- Decret 100/1984, de 10 abril, de supressió de barreres arquitectòniques. 
- Llei 26/1985, de 27 de setembre, de serveis socials.  
- Reial decret 556/1989, pel qual s’arbitren mesures mínimes sobre accessibilitat als edificis. 
- Llei 51/2003, d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les 
persones amb discapacitat. 
 
Norma derrogada 

- Reial decret 2177/1996, de 4 d’octubre, pel que s’aprova la Norma Bàsica de 
l’Edificació “NBE-CPI/96: Condicions de protecció contra incendis en els edificis”. 

 
 MMeeddii   aammbbiieenntt  ggeenneerraall 
- Llei 22/1983 de 2 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric.  
- Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, 
de protecció de l'ambient atmosfèric.  
- Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció 
de l'ambient atmosfèric.  
- Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del 
medi nocturn.  
- Llei 15/2001, de 14 de novembre, de meteorologia.  
- Llei 4/2004, de 1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats d'incidència 
ambiental al que estableix en la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l'Administració ambiental. 
- Decret 82/2005, de 03 de maig, que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001 
de,  31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn.  



LL’’ oorr
  
- Ordre PRE/337/2005, de 14 de juliol, reguladora del contingut, el format i el suport informàtic 
de l'informe de verificació de les avaluacions ambientals i de l'informe de verificació del 
document d'avaluació en matèria de prevenció d'incendis. 
- Ordre MAH/491/2006, de 18 d'octubre, sobre el format i suport informàtic del projecte bàsic i 
altra documentació que han d'acompanyar la sol· licitud d'autorització ambiental de les activitats 
de l'annex I i de llicència ambiental de les activitats de l'annex II.
febrer, de la intervenció integral de l'
 

SSoosstteenniibbii ll ii ttaatt 
- Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adaptació de criteris ambientals i 
d'ecoeficiència en els edificis. 
 
 CCoonnttaammiinnaacciióó  aaccúússtt
- Llei 38/1972 de protecció de l’ambient atmosfèric, derrogada per la Llei 34/2007, de 15 de 
novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera.
- Llei 62/1978, de protecció jurisdiccional dels drets fonamentals de la persona.
- Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll. 
- Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre pel que es desenvolupa la Llei 3
novembre, del soroll, en el referent a l’avaluació i gestió del soroll ambiental.
- Reial decret 286/2006 sobre la protecció de la
riscs relacionats amb l’exposició al soroll.
- Reial decret 1367/2007, de 19 d’octubre, pel que es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de 
novembre, del soroll, en el referent a zonificació acústica, objecti
acústiques. 
- Reial decret 1371/2007, de 19 d’octubre, pel que s’aprova el document bàsic DB
davant el soroll, del Codi Tècnic de l’Edificació i es modifica el Reial decret 314/2006, de 17 de 
març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació.
 - Correcció d’errades en BOE núm.304 de 20/12/2007.
 - Modificació de les disposicions transitòries pel Reial decret 1675/2008.
 
Norma derrogada 
 - Reial decret 1316/1989, sobre protecció dels treballadors contra el 
 - Norma bàsica d’edificació NBE
 
ÀÀmmbbii tt  aauuttoonnòòmmiicc  

  UUrrbbaanniissmmee  ggeenneerraall   
- Llei 6/1998, de 13 d'abril, sobre règim del sòl i valoracions.
- Art. 59 de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals
urbanístiques.  
- Decret 166/2002, d'11 de juny, pel qual s'aprova la taula de vigència de les disposicions 
afectades per la Llei 2/2001, de 14 de març, d'urbanisme.
- Decret 287/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el 
de 14 de març, d'urbanisme.
- Llei 10/2004, de 24 de desembre, de modificació de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme, 
per al foment de l'habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de l'autonomia loc
- Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme
- Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s'aprova el R
- Llei 8/2007, de 28 de maig, del sòl.
- Decret llei 1/2007, de 16 d'octubre, de mesures urgents en matèria urbanística.
  
  TTeerrrr ii ttoorr ii   ggeenneerraall   
- Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial.
- Llei 1/1995, de 16 de març, per la qual s'aprova el Pla territorial general de Catalunya.

rrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrtt
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Ordre PRE/337/2005, de 14 de juliol, reguladora del contingut, el format i el suport informàtic 
de l'informe de verificació de les avaluacions ambientals i de l'informe de verificació del 
document d'avaluació en matèria de prevenció d'incendis.  

MAH/491/2006, de 18 d'octubre, sobre el format i suport informàtic del projecte bàsic i 
altra documentació que han d'acompanyar la sol· licitud d'autorització ambiental de les activitats 
de l'annex I i de llicència ambiental de les activitats de l'annex II.1 de la Llei 3/1998, de 27 de 
febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental.  

Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adaptació de criteris ambientals i 
d'ecoeficiència en els edificis.  

ttiiccaa 
Llei 38/1972 de protecció de l’ambient atmosfèric, derrogada per la Llei 34/2007, de 15 de 

novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera. 
Llei 62/1978, de protecció jurisdiccional dels drets fonamentals de la persona.

de 17 de novembre, del soroll.  
Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre pel que es desenvolupa la Llei 3

oroll, en el referent a l’avaluació i gestió del soroll ambiental.
Reial decret 286/2006 sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els 

riscs relacionats amb l’exposició al soroll. 
Reial decret 1367/2007, de 19 d’octubre, pel que es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de 

oroll, en el referent a zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions 

Reial decret 1371/2007, de 19 d’octubre, pel que s’aprova el document bàsic DB
davant el soroll, del Codi Tècnic de l’Edificació i es modifica el Reial decret 314/2006, de 17 de 

l Codi Tècnic de l’Edificació. 
Correcció d’errades en BOE núm.304 de 20/12/2007. 
Modificació de les disposicions transitòries pel Reial decret 1675/2008.

Reial decret 1316/1989, sobre protecció dels treballadors contra el 
Norma bàsica d’edificació NBE-CA-88, sobre les condicions acústiques dels edificis. 

  
Llei 6/1998, de 13 d'abril, sobre règim del sòl i valoracions. 
Art. 59 de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives: llicències 

Decret 166/2002, d'11 de juny, pel qual s'aprova la taula de vigència de les disposicions 
afectades per la Llei 2/2001, de 14 de març, d'urbanisme. 

Decret 287/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament parcial de la Llei 2/2002, 
de 14 de març, d'urbanisme. 

Llei 10/2004, de 24 de desembre, de modificació de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme, 
per al foment de l'habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de l'autonomia loc

Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme
e juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme

Llei 8/2007, de 28 de maig, del sòl. 
de 16 d'octubre, de mesures urgents en matèria urbanística.

Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial. 
Llei 1/1995, de 16 de març, per la qual s'aprova el Pla territorial general de Catalunya.

ttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  CCaattaalluunnyyaa  

Ordre PRE/337/2005, de 14 de juliol, reguladora del contingut, el format i el suport informàtic 
de l'informe de verificació de les avaluacions ambientals i de l'informe de verificació del 

MAH/491/2006, de 18 d'octubre, sobre el format i suport informàtic del projecte bàsic i 
altra documentació que han d'acompanyar la sol· licitud d'autorització ambiental de les activitats 

1 de la Llei 3/1998, de 27 de 

Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adaptació de criteris ambientals i 

Llei 38/1972 de protecció de l’ambient atmosfèric, derrogada per la Llei 34/2007, de 15 de 

Llei 62/1978, de protecció jurisdiccional dels drets fonamentals de la persona. 

Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre pel que es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de 
oroll, en el referent a l’avaluació i gestió del soroll ambiental. 

salut i la seguretat dels treballadors contra els 

Reial decret 1367/2007, de 19 d’octubre, pel que es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de 
us de qualitat i emissions 

Reial decret 1371/2007, de 19 d’octubre, pel que s’aprova el document bàsic DB-HR Protecció 
davant el soroll, del Codi Tècnic de l’Edificació i es modifica el Reial decret 314/2006, de 17 de 

Modificació de les disposicions transitòries pel Reial decret 1675/2008. 

Reial decret 1316/1989, sobre protecció dels treballadors contra el soroll. 
88, sobre les condicions acústiques dels edificis.  

i administratives: llicències 

Decret 166/2002, d'11 de juny, pel qual s'aprova la taula de vigència de les disposicions 

Reglament parcial de la Llei 2/2002, 

Llei 10/2004, de 24 de desembre, de modificació de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme, 
per al foment de l'habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de l'autonomia local. 

Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme. 
eglament de la Llei d'urbanisme. 

de 16 d'octubre, de mesures urgents en matèria urbanística. 

Llei 1/1995, de 16 de març, per la qual s'aprova el Pla territorial general de Catalunya. 



AAnnnneexxooss    
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- Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge. 
- Decret 142/2005, de 12 de juliol, d'aprovació del Reglament pel qual es regula el procediment 
d'elaboració, tramitació i aprovació dels plans territorials parcials. 
- Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de 
protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i informes d'impacte i 
integració paisatgística. 
  

  EEddii ffiiccaacciióó  
- Instrucció 2/07,  aclariment sobre les disposicions reglamentàries a complir a les instal·lacions 
tèrmiques en els edificis (ITE) en relació al Codi Tècnic d’Edificació i al Decret 21/2006 sobre 
criteris ambientals i ecoeficients en els edificis.  
  

BBaarrrreerreess  aarrqquuii tteeccttòònniiqquueess  ii   eeqquuiippaammeennttss  eessppoorrttiiuuss  
- Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques. 
- Decret 135/1995, de 24 de març, desenvolupa la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció 
de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques i aprova el Codi  d’accessibilitat. 
- Ordre de 31 de maig del 1999, per la qual es regula l’aplicació del Reial decret 1314/1997, d’1 
d’agost, de disposicions d’aplicació de la directiva del Parlament Europeu i del Consell 
95/16/CE, sobre ascensors. 
- Circular 2/90 DGSI resolució aprovant la instrucció per la qual es defineix el concepte 
d’ascensors instal·lats en edificis i llocs de pública concurrència. 
 

CCrrii tteerr iiss  mmeeddiiaammbbiieennttaallss  ii   eeccooeeffiicciièènncciiaa  eenn  eellss  eeddii ffiicciiss    
- Decret 111/2009, de 14 de juliol, de modificació del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual 
es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 
  

CCoonnttaammiinnaacciióó  aaccúússttiiccaa  
- Llei 3/1998 de la intervenció integral de l’Administració ambiental. 
- Decret 136/1999 pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998 i 
s'adapten els seus annexos.   
- Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica. 
- Ordenança municipal tipus, reguladora del soroll i les vibracions. 
 

  CCoonnttaammiinnaacciióó  ll lluummíínniiccaa  
- La Resolució 89/V, del 1996, fa referència a la necessitat d’impedir la dispersió lumínica. 
- La Resolució 616/V, del 1998, instava el Govern a constituir una comissió tècnica per a 
l’elaboració d’una norma reguladora d’aquest tipus de contaminació. 
- La Resolució 728/V, del 1998, instava el Govern a impulsar un programa d’actuacions per 
combatre la contaminació lumínica. 
- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del 
medi nocturn. 
- Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 
2/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi 
nocturn. 
 

2200..11..33..    EEQQUUII PPAAMMEENNTTSS  

ÀÀmmbbii tt  eessttaattaall   

- Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de contracte d’assegurança.  



LL’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  CCaattaalluunnyyaa  
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- Ordre de 27 de juny del 1994 sobre procediments d’actuació del Departament d’Indústria i 
Energia en l’emmagatzematge de productes químics606. 
- Reial decret 379/2001, de 6 d’abril, pel que s’aprova el reglament d’emmagatzemament de 
productes químics i les instruccions tècniques complementàries MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE-
APQ3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6, MIE APQ-7. 
 - Instrucció tècnica complementària MIE-APQ-6 emmagatzemament de líquids corrosius. 
 - Instrucció tècnica complementària MIE-APQ-7 emmagatzemament de líquids tòxics. 
- Reial decret 1468/2008, de 5 de setembre, pel que es modifica el Reial decret 393/2007, de 23 
de març, pel que s’aprova la norma bàsica d’autoprotecció dels centres, establiments i 
dependències dedicades a activitats que puguin donar origen a situacions d’emergència. 
 
ÀÀmmbbii tt  aauuttoonnòòmmiicc  

-  Decret 200/1999, de 27 de juliol, pel qual es regula el dret d'admissió als establiments públics 
on es realitzen espectacles i activitats recreatives.  
- Decret 205/2001, de 24 de juliol, pel qual es regulen els serveis de vigilància a determinats 
espectacles, activitats recreatives i establiments públics. Afectat pel Decret 243/2007, de 6 de 
novembre, que modifica els articles 5, 6 i 7. 
-  Decret 218/2001, de 24 de juliol, pel qual es regula l’ús social dels edificis dels centres docents 
públics.  
- Decret 363/2004, de 24 d'agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació 
del Reglament electrotècnic per a baixa tensió. 
- Decret 251/2006, de 6 de juny, de regulació de les condicions i quanties mínimes de les 
assegurances de responsabilitat civil exigibles per als espectacles, les activitats recreatives i els 
establiments públics sotmesos a la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l’espectacle, les 
activitats recreatives i els establiments públics.  
- Decret 31/2007, de 30 de gener, pel qual es regulen les condicions per a l’exercici de 
determinades teràpies naturals. 
- Ordre IRP/181/2007, de 30 de maig, per la qual es determinen els horaris màxims de 
determinats establiments públics destinats a espectacles públics i/o activitats recreatives, 
sotmesos a la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i 
els establiments públics.  
- Instrucció 1/2009, de 10 de febrer, sobre el tractament de dades de caràcter personal mitjançant 
càmeres amb fins de videovigilància. 
- Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats 
recreatives. 
 

NNoorrmmeess  aauuttoonnòòmmiiqquueess  eenn  rreeffeerrèènncciiaa  aallss  uussuuaarr iiss  
-  Llei 38/1991, de 30 de desembre, d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves607. 
- Decret 276/1994, de 14 d'octubre, d'aprovació del Reglament d'instal·lacions destinades a 
activitats de lleure amb infants i joves. 
- Decret 140/2003, de 10 de juny, d'aprovació del Reglament d'instal·lacions destinades a 
activitats amb infants i joves. 
 

                                                 
606 En el desenvolupament de la norma es determina les quantitats mínimes de líquids que una instal· lació haurà de 
tenir per que sigui d’aplicació la norma. Aquestes quantitats, tot i que mínimes , suposen un gran volum amb el que 
moltes instal· lacions esportives no arribaran mai a treballar, tot i així es pot trobar instal· lacions que per atendre les 
seves necessitats sí hagin de treballar amb aquestes quantitats (piscines de 50 metres, amb varis vasos i zones 
d’aigües termals)   
607 En un principi una instal· lació esportiva no es entesa com una instal· lació destinada a activitats amb infants i 
joves segons l’article 2.1 tot i que algú podria determinar-ho en aplicació de l’article 2.2. En tot cas, es deixa 
constància que, donat el cas, el Govern de la Generalitat té la potestat de poder-les determinar. Fet que, amb caràcter 
posterior, les instal· lacions esportives haurien d’atendre i complir l’articulat de la norma i les següents que la 
desenvolupin. 
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Norma derrogada 
 - Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l’espectacle, les activitats recreatives i els 
 establiments públics. 
 

2200..11..44..    SSAANNII TTAATT  II   SSOOCCII EETTAATT  

ÀÀmmbbii tt  ssuupprraaeessttaattaall   

- Conveni internacional sobre la violència en l’esport del Consell d’Europa. 
- Convenció internacional sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació racial, 
adoptada per l’Assemblea General de Nacions Unides, amb la resolució del 21 de desembre de 
1965 i ratificada per Espanya el 13 de setembre del 1968.  
- Directiva de la Unió Europea 2000/43, relativa a l’aplicació del principi d’igualtat de tracte 
entre les persones, independentment del seu origen racial o ètnic, trasposta a l’ordenament jurídic 
espanyol mitjançant la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives i 
d’ordre social.  
  
ÀÀmmbbii tt  eessttaattaall   

SSaannii ttaatt  
- Llei 26/1984, de 19 de juliol, general per la defensa dels consumidors i usuaris. 
- Llei 14/1986, de 29 d’abril, general de sanitat. 
- Llei 11/2001, de 5 de juliol, per la que es crea l’Agència Espanyola de Seguretat  Alimentària i 
Nutrició. 
- Reial decret 865/2003, pel qual s’estableixen els criteris higiènic sanitaris per a la prevenció i el 
control de la legionel·losi.  
- Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència 
de gènere. 
- Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries davant el tabaquisme i reguladores de 
la venta, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac. 
- Llei 44/2006, de 29 de desembre, de millora de la protecció dels consumidors i usuaris. 
- Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
general per la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries. 
 

SSoocciieettaatt  
- Reial decret 2816/1982, de 27 agost, per el que s’aprova el reglament general de policia 
d’espectacles i activitats recreatives. 
- Títol IX de la Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’esport, modificada per la Llei 53/2002, de 30 
de desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social. 
- Llei Orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre protecció de la seguretat ciutadana. 
- Reial decret 75/1992, de 31 de gener, sobre la Comissió Nacional contra la Violència en els 
espectacles esportius. 
- Llei 30/1992, de 30 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú608. 
- Reial decret 769/1993, de 21 de maig, per el que s’aprova el Reglament per la prevenció de la 
violència en els espectacles esportius, modificat per el Reial decret 1247/1998 de 19 de juny. 
- Ordre de 31 de juliol del 1997 per la qual es regula el funcionament del Registre central de 
sancions impostes per infraccions contra la seguretat pública en matèria d’espectacles esportius. 
- Ordre de 22 de desembre del 1998 per la qual es regulen les unitats de control organitzatiu per 
la prevenció de la violència en els espectacles esportius. 
- Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes. 
- Llei 19/2007, de 11 juliol,  contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en 
                                                 
608 Títol IX, on es regula els principis de la potestat sancionadora de l’Administració i aspectes procedimentals de 
necessitat compliment. 
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l’esport. 
 
ÀÀmmbbii tt  aauuttoonnòòmmiicc  

  SSaannii ttaatt  
- Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden 
generar dependència. 
- Llei 26/1985, del 27 de desembre, de serveis socials. 
- Llei 15/1990, del 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya. 
- Llei 10/1991, de 10 de maig, de modificació de la Llei 20/1985, de prevenció i assistència en 
matèria de substàncies que poden generar dependència. 
-  Llei 8/1998, de 10 de juliol, de segona modificació de la Llei 20/1985, de prevenció i 
assistència en matèria de substàncies  que poden generar dependència.  
-  Decret 271/2001, de 9 d’octubre, pel qual s’estableixen els requisits tecnicosanitaris que han 
de complir els serveis de balneoteràpia i d’hidroteràpia. 
- Llei 1/2002, d’11 de març, de tercera modificació de la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de 
prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència, amb l’objectiu 
ulterior de protegir la salut d’aquesta població i prevenir els problemes associats a la ingesta i la 
dependència de l’alcohol.  
-  Decret 355/2002, de 24 de desembre, pel qual es regula la utilització de desfibril· ladors externs 
automàtics per al personal no mèdic. 
- Llei 7/2003, de 25 d'abril, de protecció de la salut. 
-  Decret  352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a 
la prevenció i el control de la legionel·losi. 
 

SSoocciieettaatt  
- Llei 13/1982, del 7 d'abril, d'integració social dels minusvàlids. 
- Llei 20/1991, del 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques.  
-  Llei 10/1993, de 8 d’octubre,  que regula l'accés a l'entorn de les persones amb disminució 
visual acompanyades de gossos pigall. 
 

2200..11..55..  TTRREEBBAALLLL  II   CCOONNSSUUMM  

ÀÀmmbbii tt  eessttaattaall   

TTrreebbaall ll   
- Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, per la qual s’aprova el text refós de la Llei general 
de la seguretat social. 
- Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
l’estatut dels treballadors. 
- Reial decret 362/2004, pel qual s’estableix l’ordenació general de la formació professional 
específica. 
- Reial decret 1538/2006, pel qual s’estableix l’ordenació general de la formació professional del 
sistema educatiu. 
- Resolució de 23 d’agost del 2006, de la direcció general de treball, per la qual es disposa la 
inscripció en el registre i publicació del II conveni col·lectiu estatal d’instal·lacions esportives i 
gimnasos. 
- Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 
  

PPrreevveenncciióó  ddee  rr iissccooss  llaabboorraallss,,  aacccciiddeennttss  ddee  ttrreebbaall ll   ii   mmaallaall ttiieess  pprrooffeessssiioonnaallss  
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, Llei de prevenció de riscos laborals.  
- Reial decret 39/1997, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció. 
- Reial decret 485/1997, de 14 d'abril, Disposicions mínimes en matèria de senyalització de 
seguretat i salut en el treball.  
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- Reial decret 486/1997, de 14 d'abril. Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de 
treball. 
- Reial decret 487/1997, de 14 d'abril , Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 
manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular dorsolumbars, per als 
treballadors.  
- Reial decret 488/1997, de 14 d'abril, Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al 
treball amb equips que inclouen pantalles de visualització.  
- Reial decret 773/1997, de 30 de maig. Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 
utilització pels treballadors d'equips de protecció individual. 
- Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol. Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 
utilització pels treballadors dels equips de treball. 
- Reial decret 614/2001, de 8 de juny. Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i 
seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric.  
- Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos 
laborals. 
-  Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desplega l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 
de novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials. 
- Reial decret 286/2006, de 10 de març, Reial decret sobre la protecció de la salut i la seguretat 
dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició al soroll.  
- Reial decret 604/2006, de 19 de maig, Modifica el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel 
qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el Reial decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de 
construcció.  
- Reial decret 1299/2006, de 10 de novembre. Reial decret pel qual s’aprova el quadre de 
malalties professionals en el sistema de la Seguretat Social i s’estableixen criteris per a la seva 
notificació i registre.  
- Ordre TAS/1/2007, de 2 de gener. Ordre per la qual s’estableix el model de notificació de 
malaltia professional, es dicten normes per a la seva elaboració i transmissió i es crea el 
corresponent fitxer de dades personals.  
  

SSeegguurreettaatt  iinndduussttrr iiaall     
- Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, de mesures de control dels riscs inherents als accidents 
greus en els que intervenen substàncies perilloses. 
- Reial decret 119/2005, de 4 de febrer, pel que es modifica el Reial decret 1254/1999, de 16 de 
juliol, pel que s’aproven mesures de control dels riscs inherents als accidents greus en els que 
intervenen substàncies perilloses. 
- Reial decret 948/2005, de 29 de juliol, pel que es modifica el Reial decret 1254/1999, de 16 de 
juliol, pel que s’aproven mesures de control dels riscs inherents als accidents greus en els que 
intervenen substàncies perilloses. 
  

CCoonnssuumm  ii   ffiissccaall ii ttaatt  
- Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit. 
- Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels 
incentius fiscals al mecenatge. 
- Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social. 
- Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’impostos 
sobre societats. 
 
ÀÀmmbbii tt  aauuttoonnòòmmiicc  

  TTrreebbaall ll   
- Resolució TRE/3546/2008, de 28 d’octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació 
del Conveni col·lectiu de treball de les empreses i entitats privades que gestionen equipaments i 
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serveis públics afectes a l’activitat esportiva i de lleure per als anys 2008-2011 (codi de conveni 
7901905). 
-  Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones 
jurídiques. 
-  TRE/3546/2008, de 28 d’octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del 
Conveni col·lectiu de treball de les empreses i entitats privades que gestionen equipaments i 
serveis públics afectes a l’activitat esportiva i de lleure per als anys 2008-2011 (codi de conveni 
7901905). 
 

    PPrreevveenncciióó  ddee  rr iissccooss  llaabboorraallss,,  aacccciiddeennttss  ddee  ttrreebbaall ll   ii   mmaallaall ttiieess  pprrooffeessssiioonnaallss    
- Decret 399/2004, de 5 d'octubre. Decret pel qual es crea el registre de delegats i delegades de 
prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions 
de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i 
salut.  
- Decret 399/2004, de 5 d'octubre. Annex 1. Model per a la comunicació dels delegats de 
prevenció.  
- Decret 399/2004, de 5 d'octubre. Annex 2. Model per a la comunicació dels comitès de 
seguretat i salut.  
- Llei 28/2005, de 26 de desembre, Llei de mesures sanitàries en front al tabaquisme i reguladora 
de la venta, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac.  
- Decret 10/2009, de 27 de gener, de creació del Registre d'empreses sancionades per infraccions 
molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva 
publicació609.  
  
  SSeegguurreettaatt  iinndduussttrr iiaall   
- Decret 174/2001, de 26 de juny, pel qual es regula l’aplicació a Catalunya del Reial decret 
1254/1999, de 16 de juliol, de mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els 
quals intervinguin substàncies perilloses. 
- Llei 12/2008, del 31 de juliol, de seguretat industrial. 
 
  CCoonnssuumm  
- Llei 1/1990, de 8 de gener, sobre la disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i dels 
usuaris. 
- Llei de 3/1993, de 5 de març, de l’estatut del consumidor.  
 

2200..11..66..    DDAADDEESS,,  II NNFFOORRMMAACCII ÓÓ  II   PPUUBBLLII CCII TTAATT  

ÀÀmmbbii tt  ssuupprraaeessttaattaall   

CCoonnvveenniiss  iinntteerrnnaacciioonnaallss  
- Conveni que estableix l’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual, Estocolm 14 de 
juliol del 1967. Instrument de ratificació de 12 de maig del 1969.  
- Conveni per a la protecció dels productors de fonogrames contra la reproducció no autoritzada 
dels seus fonogrames del 29 d’Octubre del 1971. 
- Conveni de Berna per a la protecció de les obres literàries i artístiques, revisat a París el 24 de 
juliol del 1971. Instrument de ratificació de 2 de juliol del 1973.  
- Convenció universal sobre els drets d’autor, revisada en París el 24 de juliol del 1971, i  
Protocols 1 y 2. Instruments de ratificació de 7 de març del 1974 y 30 d’abril del 1974.  

                                                 
609 L'objecte d'aquest decret és establir el procediment pel qual es regirà a Catalunya la forma de donar publicitat a 
les sancions imposades per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals, un cop fermes, d'acord 
amb el que estableix l'article 40.2 del Text refós de la Llei d'infraccions i sancions de l'ordre social, aprovat pel Reial 
Decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, així com la creació del Registre de les empreses sancionades que siguin 
objecte d'aquesta publicació. 
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- Convenció internacional sobre la protecció dels artistes intèrprets o executants, els productors 
de fonogrames i els organismes de radiodifusió, Roma 26 de octubre del 1961. Instrument de 
ratificació de 2 d’agost del 1991.  
- Acord pel que s’estableix l’Organització Mundial del Comerç i de l’acord sobre contractació 
pública, Marrakech 15 d’Abril del 1994 – (Annex 1C. Acord sobre els aspectes dels drets de 
propietat intel·lectual relacionats amb el comerç). Instrument de ratificació de 30 de desembre 
del 1994.  
  

DDrreett  ccoommuunnii ttaarr ii   
- Directiva 84/450, de 10 de setembre del 1984, aprovada pel Consell de les Comunitats 
Europees, sobre harmonització de les disposicions legals, reglamentàries i administratives dels 
estats membres en matèria de publicitat enganyosa.  
- Resolució del Consell dels Ministres de Cultura, del 13 de novembre del 1986, relativa al 
patrocini empresarial d’activitats culturals.  
- Directiva 89/104/CE del Consell de 21 de desembre del 1988, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres en matèria de marques. 
- Directiva de 3 d’octubre del 1989, sobre coordinació de disposicions legals, reglamentàries o 
administratives dels estats membres i sobre l’exercici d’activitats de radiodifusió (televisió sense 
fronteres). 
- Directiva 92/98/CE, de 31 de març del 1992, relativa a la publicitat dels medicaments per ús 
humà.  
- Reglament (CE) núm. 40/94 del Consell, de 20 de desembre del 1993, sobre la marca 
comunitària. 
- Resolució B4-326/96, del Parlament Europeu en matèria de retransmissió d’esdeveniments 
esportius, que revisa la Directiva anterior del 3 d’octubre del 1989.  
- Reglament (CE) núm. 422/2004, del Consell, de 19 de febrer del 2004, que modifica l’anterior 
Reglament (CE) núm. 40/94, sobre la marca comunitària. 
- Directiva 2006/114/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre del 2006, sobre 
publicitat enganyosa i publicitat comparativa. 
  
ÀÀmmbbii tt  eessttaattaall   

DDrreett  eessttaattaall   
- Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’esport de l’Estat.  
- Llei 3/1991, de 10 de gener, de competència deslleial.  
- Llei 21/1997, de 3 de juliol, reguladora de les emissions i retransmissions de competicions i 
esdeveniments esportius. 
- Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques, que va derrogar la Llei 32/1988, de 10 de 
novembre, i ha estat desenvolupada pel Reglament aprovat pel Reial decret 687/2002, de 12 de 
juliol. 
 

LLaa  pprrooppiieettaatt  iinntteell ··lleeccttuuaall   
- Reial decret, de 3 de setembre de 1880, pel que s’aprova el Reglament per l’execució de la Llei 
de 10 de gener de 1879 sobre propietat intel·lectual: capítols I, Ii, Iii, Iv, Vii, Viii, Ix, X i la 
Disposició transitòria del Títol I; capítols I, Ii, i III del Títol II.  
- Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal 
i familiar, i a la pròpia imatge.  
- Reial decret 448/1988, de 22 d’abril, pel que es regula la difusió de pel·lícules 
cinematogràfiques i altres obres audiovisuals recollides en suport videogràfic. 
- Reial decret, 396/1988, de 25 d’abril, pel que es desenvolupa l’article 72 de la Llei de propietat 
intel·lectual sobre control de tirades. 
- Reial decret 479/1989, de 5 de maig, pel que es regula la composició i el procediment 
d’actuació de la Comissió arbitral de propietat intel·lectual. 
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- Reial decret 1434/1992, de 27 de novembre, de desenvolupament dels articles 24, 25 i 140 de la 
Llei 22/1987, de 11 de novembre, de propietat intel·lectual, en la versió donada als mateixos per 
la Llei 20/1992, de 7 de juliol, en el no modificat pel Reial decret 325/1994, de 25 de febrer, i en 
el no derrogat per la disposició derogatòria del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril. 
- Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
propietat intel·lectual, que regularitza, aclareix i harmonitza les disposicions legals vigents sobre 
la matèria. 
- Llei 17/2001, de 17 de desembre, de marques. 
- Reial decret 281/2003, de 7 de març, pel que s’aprova el Reglament del Registre general de la 
propietat intel·lectual. 
- Ordre CUL/4406/2004, de 17 de desembre, per la que es regula la Comissió assessora de 
publicacions del Ministeri de cultura.  
- Ordre CUL/1079/2005, de 21 d’abril, per la que es disposa la publicació de l’acord del Consell 
de Ministres, de 8 d’abril del 2005, pol que s’aprova el Pla integral del Govern per la disminució 
i l’eliminació de les activitats que vulneren la propietat intel·lectual. 
- Reial decret 1228/2005, de 13 d’octubre, pel que es crea i regula la Comissió intersectorial per 
actuar contra les activitats que vulneren els drets de propietat intel·lectual. 
- Llei 23/2006, de 7 de juliol, per la que es modifica el text refós de la Llei de propietat 
intel·lectual, aprovat  pel Reial Decret legislatiu 1/1996, de 12 de abril. 
- Llei 19/2006, de 5 de juny, per la que s’amplia els mitjans de tutela dels drets de propietat 
intel·lectual i industrial i s’estableixen normes processals per facilitar l’aplicació de diversos 
reglaments comunitaris. 
- Ordre CUL/1523/2007, de 24 de maig, per la que es crea la Comissió administradora del fons 
d’ajuda a les belles arts. 
- Ordre PRE/1743/2008, de 18 de juny, per la que s’estableix la relació d’equips, aparells i 
suports materials subjectes al pagament de la compensació equitativa per còpia privada, les 
quantitats aplicables a cada un d’ells i la distribució entre les diferents modalitats de reproducció.  
 

DDaaddeess  ddee  ccaarrààcctteerr  ppeerrssoonnaall   
- Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 
- Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de 
la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 
 

PPuubbll iiccii ttaatt  
- Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures de sanitat davant al tabaquisme i reguladora de la 
venta, subministra, consum i la publicitat dels productes de tabac. 
 

ÀÀmmbbii tt  aauuttoonnòòmmiicc  

PPooll ííttiiccaa  ll iinnggüüííssttiiccaa  
- Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.  
 

SSeennyyaall ii ttzzaacciióó  ii   ppuubbll iiccii ttaatt  
- Decret  235/1991, de 28 d'octubre, de desplegament de la Llei 10/1991, de 10 de maig, pel qual 
es regulen les advertències, els missatges dissuasius, els logotips i la senyalització sobre el tabac 
i les begudes alcohòliques. 
- Decret 32/2005, de 8 de març, pel qual es regula la senyalització de les limitacions en la venda 
de begudes alcohòliques. 
 

RReeccllaammaacciióó//ddeennúúnncciiaa  
- Decret 70/2003, de 4 de març, pel qual es regulen els fulls de reclamació/denúncia als 
establiments comercials i en l’activitat de prestació de serveis.  
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2200..22..  NNOORRMMAA  DDEE  CCAARRÀÀCCTTEERR  EESSPPEECCÍÍ FFII CC  OO  TTÈÈCCNNII CC  

2200..22..11..    NNOORRMMAA  DD’’ ÀÀMMBBII TT  PPÚÚBBLLII CC  

ÀÀmmbbii tt  ssuupprraaeessttaattaall   

 EEqquuiippaammeennttss  eessppoorrttiiuuss  
CEN/TC-315. “Sport facilities”   WG1. Layout criteria. 
       WG2. Products. 
  
CEN/TC-136 “Sports, playground and other recreational equipment”  

      WG3 Water slides over 2m height 
      WG4 Stationary training equipment 
      WG5 Mountaineering equipment 
      WG6 Paragliding equipment 
      WG7 Diving accessories for skin divers 
      WG8 Swimming pool equipment 
      WG9 Artificial climbing structures 

       WG10 Roller sports equipment 
      WG11 Sleeping bags 
     WG12 Facilities for users of roller sports equipment 
     WG13 Inflatable leisure articles for use on water 
     WG14 Multisport equipment 
     WG15 Rope courses 
     WG21 Gymnastic equipment 
     WG22 Playing field equipment 
     WG25 Table tennis table 

CEN/SC-1 Playground equipment for children 
 
 SSuuppeerrffiicciieess  eessppoorrttiivveess 
CEN/TC-217. “Surfaces for sports areas”  WG2. Surfaces of sport halls 

     WG3. Turf areas 
     WG4. Unbound mineral surfaces 
     WG5. Synthetic surfaces 
     WG6. Synthetic turf areas 

ÀÀmmbbii tt  eessttaattaall   

 EEqquuiippaammeennttss  eessppoorrttiiuuss 
AENOR.  AEN / CTN 147/ SC-3. “Superficies esportives”  
   SC3. Paviments en sales d’esport. 

GT3. Gespa natural 
SC. Paviments minerals no aglomerats 
SC3. Paviments sintètics 
SC3. Gespa sintètica 

  AEN / CTN 147/ SC-4. “Instal·lacions per espectadors” 
SC4. Criteris de disseny. 
SC4. Productes 

  AEN/CTN 172 “Infància” 
 

  SSuuppeerrffiicciieess  eessppoorrttiivveess  dd’’ iinntteerr iioorr   
UNE-EN 1516:2000.  Determinació de la resistència a l’empremta (indentació). 
UNE-EN 1517:2000. Determinació de la resistència al impacte. 
UNE-EN 1569:2000. Determinació del comportament sota càrrega rodant. 
UNE-EN 13745:2006. Determinació de reflexió especular. 
UNE-EN 14808:2006. Determinació d’absorció del impacte. 



LL’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  CCaattaalluunnyyaa  
  

 
367 

 

UNE-EN 14809:2006. Determinació de deformitat vertical. 
TS 15122:2005. Determinació de resistència a impacte repetit (especificacions tècniques). 
UNE-EN 14904:2006. Especificacions per a terres esportius polivalents d’interior. 
 

SSuuppeerrffiicciieess  eessppoorrttiivveess  ddee  ggeessppaa  nnaattuurraall   
UNE-EN 12231:2003. Determinació de la coberta vegetal de la gespa natural. 
UNE-EN 12232:2003. Determinació de la capa de feltre vegetal de la gespa natural. 
UNE-EN 12233:2003. Determinació de l’alçada de la gespa natural. 
 

SSuuppeerrffiicciieess  eessppoorrttiivveess  mmiinneerraallss  nnoo  aagglloommeerraaddeess  
UNE-EN 14952:2006. Determinació d’absorció d’aigua de minerals no aglomerats. 
UNE-EN 14953:2006. Determinació d’espessor de sols minerals no aglomerats per camps 
d’esports d’exterior. 
UNE-EN 14954:2006. Determinació de la duresa de la gespa natural i dels sols minerals no 
aglomerats per camps d’esports d’exterior. 
UNE-EN 14955:2006. Determinació de la composició i de la forma dels sols minerals no 
aglomerats per a camps d’esports d’exterior. 
UNE-EN 14956:2006. Determinació del contingut d’aigua dels sols minerals no aglomerats per a 
camps d’esports d’exterior. 
UNE-EN 15302-2:2007. Determinació mitjançant assaig dinàmic en laboratori de la resistència 
al cisallament de la capa superior dels sols no lligats. 
 

SSuuppeerrffiicciieess  eessppoorrttiivveess  ssiinnttèèttiiqquueess  dd’’ eexxtteerr iioorr   
UNE-EN 1969:2000. Determinació de l’espessor de paviments sintètics. 
UNE-EN 12230:2003. Determinació de les característiques de tracció dels paviments esportius 
sintètics. 
UNE-EN 13744:2006. Procediment d’envelliment accelerat per immersió en aigua calenta. 
UNE-EN 13817:2006. Procediment d’envelliment accelerat per exposició a l’aire calent. 
UNE-EN 13865:2006. Determinació del comportament del bot angular de la pilota de tenis. 
UNE-EN 14810:2006. Determinació de la resistència a claus. 
UNE-EN 14877:2006. Especificacions per a paviments esportius sintètics d’exterior. 
 

SSuuppeerrffiicciieess  eessppoorrttiivveess  ddee  ggeessppaa  aarrttii ffiicciiaall   
UNE-EN 12228:2002. Determinació de la resistència de les juntes dels paviments sintètics. 
UNE-EN 12229:2007. Procediment per preparació de mostres d’assaig de gespa sintètica i 
tèxtils. 
UNE-EN 12234:2002. Determinació del comportament a la rodadora de la pilota. 
UNE-EN 12234:2003. Determinació del comportament a la rodadora de la pilota610. 
UNE-EN 12235:2006. Determinació del comportament vertical de la pilota. 
UNE-EN 12616:2003. Determinació de la infiltració d’aigua. 
UNE-EN 13672:2005. Determinació de la resistència a l’abrasió de la gespa sintètica sense 
emplenar. 
UNE-EN 13746:2006. Determinació de canvis dimensionals deguts als efectes de variació de les 
condicions d’aigua, gel i calor. 
UNE-EN 13864:2006. Determinació de la resistència a tracció de les fibres sintètiques. 
UNE-EN 14836:2006. Procediment d’envelliment climàtic accelerat. 
UNE-EN 14837:2006. Determinació de la resistència a lliscament. 
UNE-EN15301-1:2007. Determinació de la resistència rotacional. 
UNE-EN 15306:2007. Determinació de la resistència a l’ús (mètode lisport). 
UNE-EN15330-1:2007. Especificacions per a superfícies de gespa artificial per ús exterior. 
 

                                                 
610 Erratum. 
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SSuuppeerrffiicciieess  eessppoorrttiivveess    
UNE 41958:2000 IN. Paviments esportius (anul·lat). 
UNE 41959-1:2002 IN. Superfícies esportives de gespa natural. Part 1a. Sistemes de construcció 
de superfícies esportives de futbol, rugby i golf. 
UNE 41959-2:2002 IN. Superfícies esportives de gespa natural. Part 2a. Sistemes de reg 
automàtic en superfícies. 
 
 IInnssttaall ··llaacciioonnss  ppeerr  eessppeeccttaaddoorrss 
UNE-EN13200-1:2006. Instal·lacions per espectadors. Part 1a: criteris de projecte per zones de 
visió d’espectadors. Especificacions. 
UNE-EN13200-3:2006. Instal·lacions per espectadors. Part 3a: elements de separació. Requisits. 
UNE-EN13200-4:2007. Instal·lacions per espectadors. Part 4a: Seients. Característiques dels 
productes. 
UNE-EN13200-5:2007. Instal·lacions per espectadors. Part 5a: grades telescòpiques. 
UNE-EN13200-6:2007. Instal·lacions per espectadors. Part 6a: grades desmuntables (temporals). 
 
  II ll ··lluummiinnaacciióó  eessppoorrttiivvaa  
UNE-EN 12193:2000. Il· luminació d’instal·lacions esportives. 
 
  IInnssttaall ··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  ii   ppeerr  ll ’’ eessbbaarr jjoo,,  NNIIDDEE  
NIDE 1. Camps petits 
 BDN (2002). Bàdminton   BLC (2002). Bàsquet 
 BLM (2002). Handbol   BLM-P (2002). Handbol platja 
 FRN (2002). Frontó    FTP (2002). Futbol platja 
 FTP (2002). Futbol platja   FTS (2002). Futbol sala 
 MBK (2002). Mini bàsquet   PDL (2004). Pàdel 
 SQS (2002). Squash    TEN (2002). Tennis 
 VOL (2002). Voleibol   VOL-P (2002). Voleibol platja 
 HCS (2002). Hoquei sala   HCP (2005). Hoquei patins 
 SP (2005). Sales i pavellons   PP (2005). Pistes petites 
 
NIDE 2. Camps grans i atletisme 
 FUT (2005).Futbol    ATL p (2005). Salt amb perxa   
 FUT-7 (2005). Futbol 7   ATL l  (2005). Salt de  longitud i triple 
 HGH (2005). Hoquei gespa   ATL ps (2005). Llançament de pes 
 RUG (2005). Rugbi    ATL d (2005). Llançament de disc 
 ATL r (2005). Curses en recta  ATL m (2005). Llançament de martell 
 ATL pt (2005). Curses en pista  ATL j (2005). Llançament de javelina 
 ATL o (2005). Curses d’obstacles  CG-ATL (2005). Camps grans i atletisme 
 ATL a (2005). Salt d’alçada   ATL-PC (2005). Atletisme en pista coberta 
  
NIDE 3. Piscines 
 NAT (2005). Natació    NAT-SIN (2005). Natació sincronitzada 
 SAL (2005). Salts    WAP (2005). Waterpolo 
 P-CHA (2005).Piscines de xarboteig  P-ENS (2005). Piscines d’ensenyament 
 P-POL (2005).Piscines polivalents  P-REC (2005). Piscines d’oci 
 PA (2005). Piscines a l’aire lliure  PC (2005). Piscines cobertes 
 
ÀÀmmbbii tt  aauuttoonnòòmmiicc  

- Decret 103/1988, de 28 de març, pel qual es regula la instal·lació i el funcionament dels parcs 
aquàtics. 
- Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les 
piscines d'ús públic. 
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- Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, text únic de la Llei de l’esport. 
- Decret 165/2001, de 12 de juny, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les 
piscines d'ús públic.  
- Decret 95/2005, 31 de maig, Pla director d'instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya. 
- Pla director d'instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya, PIEC. 
- Resolució PRE/3276/2005, de 24 d'octubre, per la qual s'aproven les fitxes tècniques dels 
mòduls de les instal·lacions esportives de la xarxa bàsica de Catalunya per l'any 2005.  
- Llei 3/2008, de 23 d’abril,  Llei de l’exercici de les professions de l’esport a Catalunya. 
- Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats 
recreatives. 
 

2200..22..22..    NNOORRMMAA  DD’’ ÀÀMMBBII TT  PPRRII VVAATT  

FFeeddeerraattiivvaa  
Relació entre la modalitat esportiva, l’equipament esportiu (segons la classificació i tipologia del 
PIEC), la Federació esportiva espanyola que regula i homologa l’espai esportiu concret i la 
pàgina web on es pot trobar el desplegament concret de la norma (taula 20:1). 
 

Zona de joc (esport) Equipament Federació (FE) Web (www). 
Hoquei, rugbi subaquàtic. Natació aletes PCO Activitats Subaquàtiques fedas.es 
Proves d’atletisme  ATL Atletisme rfea.es 
Bàdminton PAV, POL Bàdminton badminton.es 
Bàsquet PAV, POL Bàsquet feb.es 
Ciclisme en pista PAV Ciclisme rfec.com 
Esgrima SAL Esgrima esgrima.es 
Handbol, handbol platja PAV, POL Handbol rfbm.com 
Beisbol, softbol POL, CAM Beisbol i Softbol rfebeisbolsofbol.com 
Boxa PAV, POL Boxa feboxeo.com 
Esports varis Totes persones discapacitat feddf.es 
Esports varis Totes Discapacitat intel· lectual feddi.org 
Esports varis Totes per cecs fedc.es 
Esports varis Totes per sords feds.es 
Esports varis Totes Paralítics cerebrals fedpc.org 
Futbol, futbol 7, futbol sala  CAM 

Futbol rfef.es 
Futbol sala PAV, POL 
Gimnàstica rítmica i esportiva PAV, POL Gimnàstica migimnasia.com 
Halterofília SAL, POL Halterofília fedehalter.com 
Judo SAL, POL Judo i D.A rfejudo.com 
Karate SAL, POL Karate fek-karate.com 

Kickboxing SAL, POL Kickboxing 
kickboxing-

fek.com 
Lluita olímpica SAL, POL Lluita olímpica i D.A felucha.com 
Hoquei patins, gespa PAV, CAM Hoquei rfeh.es 
Escalada esportiva  SAL, PAV Muntanya i escalada fedme.es 
Natació POL Natació rfen.es 
Rugbi CAM Rugby ferugby.com 
Socorrisme aquàtic POL Salvament i Socorrisme fess.es 
Voleibol PAV, POL Voleibol rfevb.com 

LLEGENDA 
Equipaments:  SAL. Sala esportiva.   CAM. Camp esportiu. 

   PAV. Pavelló poliesportiu.  ATL. Pista Atletisme. 
   POL. Pista poliesportiva.   PCO. Piscina coberta. 

 
Taula 20:1. Relació entre equipament esportiu i modalitat esportiva 

Font: Elaboració pròpia  
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2211..    AANNNNEEXX  II VV..  LL’’ OORRDDEENNAAMMEENNTT  JJUURRÍÍ DDII CC  AAPPLLII CCAABBLLEE  AA  LLEESS  
II NNSSTTAALL··LLAACCII OONNSS  EESSPPOORRTTII VVEESS  DD’’ ÚÚSS  PPÚÚBBLLII CC  DDEE  CCAATTAALLUUNNYYAA  
EENNVVEERRSS  LLEESS  FFAASSEESS  TTEEMMPPOORRAALLSS  

2211..11..  LLAA  CCOONNCCEEPPCCII ÓÓ  II   PPRROOGGRRAAMMAACCII ÓÓ  
- Llei 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de les bases de règim local. 
- Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per la modernització del govern local. 
- Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial. 
- Decret 142/2005, de 12 de juliol, d’aprovació del Reglament pel qual es regula el procediment 
d’elaboració, tramitació i aprovació dels plans territorials parcials. 
- Llei Orgànica 6/2006 , de 16 de juliol, Estatut Autonomia de Catalunya del 2006. 
- Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
patrimoni de la Generalitat de Catalunya. 
- Reial decret 1942/1993, del 5 de novembre, Reglament d’instal·lacions de protecció contra 
incendis. 
- Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. 
- Reglament Instal·lacions Tècniques en els edificis. Generalitats. 
-  Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques. 
- Decret 135/1995, de 24 de març, desenvolupa la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció 
de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques i aprova el Codi  d’accessibilitat. 
- Ordre de 31 de maig del 1999, per la qual es regula l’aplicació del Reial decret 1314/1997, d’1 
d’agost, de disposicions d’aplicació de la directiva del Parlament Europeu i del Consell 
95/16/CE, sobre ascensors. 
- Circular 2/90 DGSI resolució aprovant la instrucció per la qual es defineix el concepte 
d’ascensors instal·lats en edificis i llocs de pública concurrència. 
- Decret 111/2009, de 14 de juliol, de modificació del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual 
es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 
- Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, text únic de la Llei de l’esport. 
- Decret 95/2005, de 31 de maig, Pla director d'instal·lacions i equipaments esportius de 
Catalunya. 
- Pla director d'instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya, PIEC. 
- Resolució PRE/3276/2005, de 24 d'octubre, per la qual s'aproven les fitxes tècniques dels 
mòduls de les instal·lacions esportives de la xarxa bàsica de Catalunya per l'any 2005. 
- UNE-EN 14904:2006. Especificacions per terres esportius polivalents d’interior.  
- UNE-EN 14877:2006. Especificacions per a paviments esportius sintètics d’exterior. 
- UNE-EN 15330-1. Especificacions per a superfícies de gespa artificial per ús exterior. 
- UNE 41959-1 IN. Superfícies esportives de gespa natural. Part 1a: Sistemes de construcció de 
superfícies esportives de futbol, rugby i golf. 
 

2211..22..  LLAA  CCOONNSSTTRRUUCCCCII ÓÓ  
- Decret 179/1995, de 13 juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals. 
- Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme. 
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 
- Llei, 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 
- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del 
medi nocturn. 
- Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 
2/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi 
nocturn. 
- Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
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l’estatut dels treballadors. 
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.    
- Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos 
laborals. 
- Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desplega l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 
de novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials. 
- Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones 
jurídiques. 
- Decret 174/2001, de 26 de juny, pel qual es regula l’aplicació a Catalunya del Reial decret 
1254/1999, de 16 de juliol, de mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els 
quals intervinguin substàncies perilloses.  
- Llei 12/2008, del 31 de juliol, de seguretat industrial. 
  

2211..33..  LLAA  GGEESSTTII ÓÓ  
- Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, aprova el text refós de la Llei de contractes de les 
administracions públiques. 
- Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública, policia autònoma. 
- Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i 
preus públics de la Generalitat de Catalunya. 
- Reial decret 379/2001, de 6 d’abril, pel que s’aprova el reglament d’emmagatzemament de 
productes químics i les instruccions tècniques complementàries MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE-
APQ3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6, MIE APQ-7. 
-  Reial decret 1468/2008, de 5 de setembre, pel que es modifica el Reial decret 393/2007, de 23 
de març, pel que s’aprova la norma bàsica d’autoprotecció dels centres, establiments i 
dependències dedicades a activitats que puguin donar origen a situacions d’emergència. 
- Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de contracte d’assegurança. 
- Decret 200/1999, de 27 de juliol, pel qual es regula el dret d'admissió als establiments públics 
on es realitzen espectacles i activitats recreatives. 
- Decret 218/2001, de 24 de juliol, pel qual es regula l’ús social dels edificis dels centres docents 
públics. 
- Decret 363/2004, de 24 d'agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació 
del Reglament electrotècnic per a baixa tensió. 
- Decret 251/2006, de 6 de juny, de regulació de les condicions i quanties mínimes de les 
assegurances de responsabilitat civil exigibles per als espectacles, les activitats recreatives i els 
establiments públics sotmesos a la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l’espectacle, les 
activitats recreatives i els establiments públics. 
- Decret 31/2007, de 30 de gener, pel qual es regulen les condicions per a l’exercici de 
determinades teràpies naturals. 
- Ordre IRP/181/2007, de 30 de maig, per la qual es determinen els horaris màxims de 
determinats establiments públics destinats a espectacles públics i/o activitats recreatives, 
sotmesos a la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i 
els establiments públics. 
- Instrucció 1/2009, de 10 de febrer, sobre el tractament de dades de caràcter personal mitjançant 
càmeres amb fins de videovigilància. 
- Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats 
recreatives. 
- Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes. 
-  Llei 19/2007, de 11 de juliol, Llei contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància 
en l’esport. 
- Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden 
generar dependencia. 
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- Llei 10/1991, de 10 de maig, de modificació de la Llei 20/1985, de prevenció i assistència en 
matèria de substàncies que poden generar dependència. 
- Llei 8/1998, de 10 de juliol, de segona modificació de la Llei 20/1985, de prevenció i 
assistència en matèria de substàncies  que poden generar dependència.   
- Decret 271/2001, de 9 d’octubre, pel qual s’estableixen els requisits tecnicosanitaris que han de 
complir els serveis de balneoteràpia i d’hidroteràpia. 
- Llei 1/2002, d’11 de març, de tercera modificació de la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de 
prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència, amb l’objectiu 
ulterior de protegir la salut d’aquesta població i prevenir els problemes associats a la ingesta i la 
dependència de l’alcohol.   
- Decret 355/2002, de 24 de desembre, pel qual es regula la utilització de desfibril· ladors externs 
automàtics per al personal no mèdic. 
- Llei 7/2003, de 25 d'abril, de protecció de la salut. 
- Decret  352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a 
la prevenció i el control de la legionel·losi. 
- Llei 10/1993, de 8 d’octubre,  que regula l'accés a l'entorn de les persones amb disminució 
visual acompanyades de gossos pigall. 
- Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit. 
- Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
l’estatut dels treballadors. 
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, Llei de prevenció de riscos laborals.  
- Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels 
incentius fiscals al mecenatge. 
- Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social. 
- Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos 
laborals. 
- Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’impostos 
sobre societats. 
- Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desplega l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 
de novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials. 
- Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones 
jurídiques. 
- TRE/3546/2008, de 28 d’octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del 
Conveni col·lectiu de treball de les empreses i entitats privades que gestionen equipaments i 
serveis públics afectes a l’activitat esportiva i de lleure per als anys 2008-2011 (codi de conveni 
7901905). 
- Decret 174/2001, de 26 de juny, pel qual es regula l’aplicació a Catalunya del Reial decret 
1254/1999, de 16 de juliol, de mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els 
quals intervinguin substàncies perilloses. 
- Llei 12/2008, del 31 de juliol, de seguretat industrial. 
- Llei 1/1990, de 8 de gener, sobre la disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i dels 
usuaris. 
- Llei de 3/1993, de 5 de març, de l’estatut del consumidor.  
- Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
propietat intel·lectual, que regularitza, aclareix i harmonitza les disposicions legals vigents sobre 
la matèria. 
- Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques. 
- Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 
- Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de 
la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 
- Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures de sanitat davant al tabaquisme i reguladora de la 
venta, subministra, consum i la publicitat dels productes de tabac. 
- Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. 
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- Decret  235/1991 de 28 d'octubre, de desplegament de la Llei 10/1991, de 10 de maig, pel qual 
es regulen les advertències, els missatges dissuasius, els logotips i la senyalització sobre el tabac 
i les begudes alcohòliques. 
- Decret 32/2005, de 8 de març, pel qual es regula la senyalització de les limitacions en la venda 
de begudes alcohòliques. 
- Decret 70/2003, de 4 de març, pel qual es regulen els fulls de reclamació/denúncia als 
establiments comercials i en l’activitat de prestació de serveis.  
- Decret 103/1988, de 28 de març, pel qual es regula la instal·lació i el funcionament dels parcs 
aquàtics.  
- Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les 
piscines d'ús públic. 
- Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, text únic de la Llei de l’esport. 
- Decret 165/2001, de 12 de juny, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les 
piscines d'ús públic. 
- Pla director d'instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya, PIEC. 
- Llei 3/2008, de 23 d’abril,  Llei de l’exercici de les professions de l’esport a Catalunya. 
- Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats 
recreatives. 
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2222..    AANNNNEEXX  VV..  FFII TTXXEESS  TTÈÈCCNNII QQUUEESS  DDEE  LL’’ OORRDDEENNAAMMEENNTT  JJUURRÍÍ DDII CC  
AAPPLLII CCAABBLLEE  AA  LLEESS  II NNSSTTAALL··LLAACCII OONNSS  EESSPPOORRTTII VVEESS  DD’’ ÚÚSS  PPÚÚBBLLII CC  DDEE  
CCAATTAALLUUNNYYAA  

2222..11..  NNOORRMMAA  DDEE  CCAARRÀÀCCTTEERR  GGEENNEERRAALL  

2222..11..11..  CCOONNSSTTII TTUUCCII ÓÓ,,  EESSTTAATTUUTT  II   RRÈÈGGII MM  JJUURRÍÍ DDII CC  DDEE  LLEESS  
AADDMMII NNII SSTTRRAACCII OONNSS  

2222..11..11..11..  ÀÀmmbbii tt  ssuupprraaeessttaattaall   

2222..11..11..22..  ÀÀmmbbii tt  eessttaattaall   

2222..11..11..22..11  LLaa  CCoonnssttii ttuucciióó  EEssppaannyyoollaa,,  2277  ddee  ddeesseemmbbrree  ddeell   11997788  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  CCEE,,  ddee  2277  ddee  ddeesseemmbbrree  
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
La CE, proclama la voluntat de: garantir la convivència democràtica i de les lleis conforme a un ordre 
econòmic social i just; consolidar un Estat de dret que asseguri l’imperi de la llei com expressió de la voluntat 
popular; protegir a tots els espanyols i pobles d’Espanya en l’exercici dels drets humans, les seves cultures i 
tradicions, llengües i institucions; promoure el progrés de la cultura i de l’economia per assegurar a tots una 
digna qualitat de vida; establir una societat democràtica avançada, i col· laborar en enfortir unes relacions 
pacífiques i de cooperació entre tots els pobles de la Terra. 
Recull, entre altres, les competències autonòmiques (art.148) i estatals661111 (art. 149). 
AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..11..22..11..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  Sempre.  

AA  qquuii??  Tots els ciutadans espanyols i estrangers amb nacionalitat o residència espanyola. 

CCoomm??  
Indirectament, constitueix el marc legal bàsic que crea, justifica i estructura tot el sistema normatiu 
estatal.  

 

2222..11..11..22..22  LLlleeii   77//11998855,,  ddee  22  dd’’ aabbrr ii ll ,,  rreegguullaaddoorraa  ddee  lleess  bbaasseess  ddee  rrèèggiimm  llooccaall   

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  LLlleeii   77//11998855,,  ddee  22  dd’’ aabbrr ii ll   
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
El principi constitucional d’autonomia i l’administratiu de descentralització, impliquen la diversificació dels 
centres de poder públic administratiu i l’actualització de cadascun d’ells, en el seu propi àmbit, amb plena 
capacitat i sota la pròpia responsabilitat. La present norma fomentada en un equilibri dinàmic, propi d’un 
sistema de distribució del poder, tracta d’articular els interessos del conjunt, reconeixent a cadascú el seu i 
establint les competències, principis, criteris i directius que guiïn l’aplicació pràctica de la norma en el seu 
conjunt de forma oberta a la realitat i a les necessitats del moment. 
Incorpora les últimes modificacions de la llei 8/2007, de 28 de maig, del sol; la llei 57/2003, de 16 de 
desembre, de mesures per a la modernització del govern local; la llei 14/2003, de 20 de novembre; lleis 
39/1988, 9/1991, 31/1991, 10/1993, 39/1994, 4/1996, 7/1997, 34/1998, 50/1998, 11/1999, 55/1999, 14/2000, 
24/2001; el RD 2/2000, 7/1996, 2/1994. 

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  

                                                 
611 No hi ha títol competencial directe en matèria d’esport a favor de l’Estat en el llistat de l’article 149.1, però és 
evident la intervenció de l’Estat en l’ordenació i regulació de l’esport. La doctrina considera que hi ha una sèrie de 
títols competencials que habiliten a l’Estat per a l’ordenació de l’esport: 149.1.3 relacions internacionals, 149.1.6 
legislació mercantil, 149.1.30 títols acadèmics i professionals, 149.2 cultura.  
A més del caràcter relatiu i discutible de la justificació de la intervenció de l’Estat en base aquests títols 
competencials, l’ordenació ha de quedar limitada a les activitats que es desenvolupin en l’àmbit estatal o sobre 
estatal, és a dir, quan transcendeixi els límits territorials de les comunitats autònomes. 
Potser la manera per acabar la polèmica sobre les competències exclusives de les comunitats autònomes o de l’Estat, 
sigui reconeixent que l’exclusivitat mai té un caràcter absolut, que moltes de les competències de l’article 148.1 de 
la Constitució son en realitat competències compartides, que l’esport és una matèria multi disciplinar, i per tant 
difícilment cotable en un o altre títol (sentència del TS de 29 de maig del 1990)            
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CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..11..22..22..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En el moment de engranar alguna fase temporal de la instal· lació esportiva amb el municipi. 

AA  qquuii??  Les persones involucrades en el projecte de planificació, construcció o gestió de la instal· lació. 

CCoomm??  
Regula les competències, serveis i activitats a  realitzar pel Municipi en quan a instal· lacions 
esportives. 

 

2222..11..11..22..33  LLlleeii   5577//22000033,,  ddee  1166  ddee  ddeesseemmbbrree,,  ddee  mmeessuurreess  ppeerr  llaa  mmooddeerrnnii ttzzaacciióó  ddeell   ggoovveerrnn  llooccaall   

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  LLlleeii   5577//22000033,,  ddee  1166  ddee  ddeesseemmbbrree  
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
L’article 149.1.18 de la CE atribueix a l’Estat la competència exclusiva per establir les bases del règim jurídic 
de les administracions públiques. Aquesta competència es va materialitzar, pel que a l’Administració local es 
refereix, amb la promulgació de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, sense 
perjudici de l’existència d’altres normes bàsiques en altres documents normatius, com passa en alguns dels 
preceptes del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el text refós de les disposicions 
legals vigents en matèria de règim local. 
La LRBRL va seguir substancialment el model tradicional d’Administració local espanyola, especialment pel 
que als municipis es refereix, i això es fa patent en aspectes tan rellevants com el sistema orgànic- funcional o 
les competències de les entitats locals. La present Llei, per una altre banda, ha estat objecte de nombroses 
reformes parcials, la més important d’elles, sens dubte, la realitzada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, dintre 
de les mesures pel desenvolupament del govern local.      

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..11..22..33..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En el moment de engranar alguna fase temporal de la instal· lació esportiva amb el municipi. 

AA  qquuii??  Les persones involucrades en el projecte de planificació, construcció o gestió de la instal· lació. 

CCoomm??  

Tot i que la modificació dels articles no afecta als desenvolupats en la LRBRL si  afectarà a altres 
que indirectament caldrà tenir en compte en situacions i casos concrets:   les competències de les 
administracions públiques (art. 4), de l’Alcalde (art. 21), del Ple (art.22); al concepte de servei 
públic i maneres de gestió (art.85, 85 bis, 85 ter). 

 

2222..11..11..22..44  RReeiiaall   ddeeccrreett  lleeggiissllaattiiuu  22//22000000,,  ddee  1166  ddee  jjuunnyy,,  aapprroovvaa  eell   tteexxtt  rreeffóóss  ddee  llaa  LLlleeii   ddee  
ccoonnttrraacctteess  ddee  lleess  aaddmmiinniissttrraacciioonnss  ppúúbbll iiqquueess  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  RReeiiaall   ddeeccrreett  lleeggiissllaattiiuu  22//22000000,,  ddee  1166  ddee  jjuunnyy  
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
La disposició final única, apartat 2, de la Llei 53/1999, de 28 de desembre, per la que es modifica la Llei 
13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques, autoritza al Govern per que en el 
termini de sis mesos a partir de la seva publicació en el “Butlletí Oficial de l’Estat” elabori un text refós de la 
Llei de contractes de les administracions públiques, incloent la facultat de regularitzar, aclarir i harmonitzar 
els texts legals, als que s’incorporen les modificacions que en el text de la Llei de contractes de les 
administracions públiques s’introdueixen per la pròpia Llei 53/199, abans citada i per la disposició addicional 
primera de la Llei 9/1996, de 15 de gener, per la que s’adopten mesures extraordinàries, excepcionals i 
urgents en matèria d’abastiment hidràulics com a conseqüència de la persistència de la sequera; per l’article 2 
de la Llei 11/1996, de 27 de desembre, de Mesures de Disciplina Pressupostària; pels articles 72, 148 i 149 
de la Llei 13/1996, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l’Ordre Social; per l’article 
77 de la Llei 66/1997, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l’Ordre Social; per 
l’article 56 de la Llei 50/1998, de 17 de desembre, sobre introducció de l’euro. 
Per una altra banda, la Decisió de la Comissió Europea (1999/C 379/08), publicada en el “Diari Oficial de les 
Comunitats Europees”, número C 379, de 31 de desembre, i reflectida en l’Ordre del Ministeri d’Hisenda de 
10 de febrer del 2000, imposa noves alteracions en el text de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques al tenir que ser substituïdes, a partir de l’1 de gener del 2000, les xifres que figuren en la mateixa, 
per aplicació de les Directives comunitàries i de l’Acord sobre Contractació Pública de l’Organització 
Mundial del Comerç, per les xifres que en euros, drets especials de gir i pessetes s’incorporen a les 
disposicions ressenyades. A més, l’article 30 de la Llei 46/1998, de 17 de desembre, sobre introducció de 
l’euro, estableix que, des de l’1 de gener del 1999 fins el 31 de desembre de l’any 2001, els imports 
monetaris utilitzats com expressions finals en les normes que a partir de dita data es dictin, haurà de fer-se 
constar a continuació el import equivalent en la unitat de compte euro al tipus de conversió. 
A més, la facultat de regularitzar, aclarir i harmonitzar els texts legals que es refonen justifiquen altres 
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modificacions que s’inspiren en diferents criteris, tals com la introducció de determinades precisions 
terminològiques i aclariments del text que tenen com a finalitat contribuir a l’aclariment dels seus preceptes, 
corregint errors de concordança, ajustant la numeració dels articles, i coordinant els preceptes i les remissions 
i referències entre articles.            
En conseqüència, s’elabora un text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, que 
s’incorpora com annex a aquest Reial decret legislatiu i que té per objecte, en compliment del mandat legal, 
recollir les modificacions que han quedat detallades. 
Recull les modificacions introduïdes per la Llei 14/2000 i Llei 24/2001. 

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..11..22..44..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  Quan es subscrigui un contracte amb l’Administració pública.  

AA  qquuii??  A les persones físiques o jurídiques que intervinguin en el contracte. 

CCoomm??  Condicionant els tipus, procediment, condicions i clàusules del contracte.  
 

2222..11..11..33..  ÀÀmmbbii tt  aauuttoonnòòmmiicc    

2222..11..11..33..11  LLlleeii   2233//11998833,,  ddee  2211  ddee  nnoovveemmbbrree,,  ddee  ppooll ííttiiccaa  tteerrrr ii ttoorr iiaall   

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  LLlleeii   2233//11998833,,  ddee  2211  ddee  nnoovveemmbbrree  
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
L'article 40 de la Constitució espanyola determina que els poders públics  han de promoure les condicions 
favorables al progrés social i econòmic i a una distribució més equitativa de  les rendes regionals i personals. 
L'article 45 determina que  els  poders  públics  han de vetllar per la utilització racional  de  tots  els  recursos 
naturals amb l'objectiu de protegir  i  millorar la qualitat de la vida i de defensar i restablir el medi 
És  convenient,  doncs,  que  la Generalitat de Catalunya, desplegués una política territorial que assumís 
l'objectiu d'assolir  uns nivells adequats de renda i de qualitat de la vida  en  tot  el  territori, d'acord amb el 
que defineix la Constitució,  fent  ús  de les competències que li atribuïa l'Estatut de Catalunya del 1979, 
especialment l'article 9.9. 
La llei establia  les  directrius d'ordenació  del  territori  català   i   de   les   accions administratives  amb 
incidència territorial a Catalunya. 

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..11..33..11..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  Sempre.  

AA  qquuii??  Tots els ciutadans catalans i estrangers amb residència a Catalunya. 

CCoomm??  Indirectament, a partir del disseny dels plans territorials de Catalunya.  
 

2222..11..11..33..22  LLlleeii   1133//11998899,,  ddee  1144  ddee  ddeesseemmbbrree,,  dd’’ oorrggaannii ttzzaacciióó,,  pprroocceeddiimmeenntt  ii   rrèèggiimm  jjuurr ííddiicc  ddee  
ll ’’ AAddmmiinniissttrraacciióó  ddee  llaa  GGeenneerraall ii ttaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  LLlleeii   1133//11998899,,  ddee  1144  ddee  ddeesseemmbbrree  
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
Aquesta Llei, reguladora de l’organització, el procediment i el règim jurídic de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya tenia com a objectiu millorar al màxim la prestació dels serveis al ciutadà 
mitjançant una Administració àgil i eficaç, la gestió de la qual fos un reflex dels principis constitucionals 
d’eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació que havien d’inspirar i presidir 
l’actuació dels seus òrgans i agents. 
Les normes generals sobre el procediment administratiu abastaven l’especial organització de 
l’Administració catalana i la regulació del seu règim jurídic i sistema de responsabilitat.  
La Llei tenia, considerada en ella mateixa, un caràcter innovador, tant per la inexistència a Catalunya de cap 
precedent legislatiu que regulava el mateix objecte material com pel seguit de normes tècniques 
administratives que s’hi van recollir.  També, tenia una tendència unificadora perquè incorporava 
disposicions que hi havia disperses en diverses normes de la Generalitat. 
Un cop aprovada, aquesta Llei va esdevenir una peça clau en l’estructuració de l’Administració de la 
Generalitat, fonamentada en la competència exclusiva d’autoorganització reconeguda en l’Estatut, 
manifestació indispensable d’una veritable autonomia política. 
El text d’aquesta Llei ha estat actualitzat el novembre del 2008 i incorpora les modificacions efectuades per 
les normes següents: 
- Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern. 
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- Llei 1/2005, de 31 de març, del conseller o consellera primer del Govern de la Generalitat. 
- Llei 23/2002, de 18 de novembre, d’adequació de procediments administratius en relació amb el règim de 
silenci administratiu i el termini de resolució i notificació, i de primera modificació dels articles 81, 82 i 83 
de la Llei 13/1989, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya Llei 4/2001, de 9 d’abril, de modificació de l’apartat 2 de l’article 63 de la Llei 13/1989, del 14 
de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
- Llei 1/2000, de 30 de març, de modificació de la Llei 13/1989, d’organització, procediment i règim jurídic 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, del Decret legislatiu 1/1991, pel qual s’aprova la refosa 
de les lleis 3/1985 i 21/1990, de la Comissió Jurídica Assessora, i de la Llei 7/1996, d’organització dels 
serveis jurídics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i de derogació parcial d’un article de la 
Llei 3/1982, del Parlament, del President i del Consell Executiu de la Generalitat. 
- Llei 2/1992, de 7 de juliol, de modificació de la Llei 13/1989, d’organització, procediment i règim jurídic 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
- Llei 21/1990, de 28 de desembre, de reforma de la Llei 3\1985, de reorganització de la Comissió Jurídica 
Assessora. 

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..11..33..22..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  Sempre.  

AA  qquuii??  Tots els ciutadans catalans i estrangers amb residència a Catalunya. 

CCoomm??  
Indirectament, constitueix el marc legal bàsic que crea, justifica i estructura el sistema normatiu 
al territori de Catalunya.  

 

2222..11..11..33..33  DDeeccrreett  114422//22000055,,  ddee  1122  ddee  jjuull iiooll ,,  dd’’ aapprroovvaacciióó  ddeell   RReeggllaammeenntt  ppeell   qquuaall   eess  rreegguullaa  eell   
pprroocceeddiimmeenntt  dd’’ eellaabboorraacciióó,,  ttrraammii ttaacciióó  ii   aapprroovvaacciióó  ddeellss  ppllaannss  tteerrrr ii ttoorr iiaallss  ppaarrcciiaallss  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  DDeeccrreett  114422//22000055,,  ddee  1122  ddee  jjuull iiooll   
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
La Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial, promou una sèrie d’instruments de planificació 
territorial per a l’assoliment dels seus objectius i, en concret, preveu quatre figures de planejament: el Pla 
territorial general de Catalunya, els plans territorials parcials, els plans territorials sectorials i els plans 
directors territorials. 
L’article 14 de la Llei 23/1983 determina que el procediment d’elaboració i tramitació dels plans territorials 
parcials s’ha d’establir mitjançant reglament. En el moment actual, aquest requisit es compleix per als àmbits 
Metropolità, de Ponent, de l’Alt Pirineu i Aran i de les Terres de l’Ebre mentre que la resta d’àmbits es 
troben, encara, mancats de reglament d’elaboració. Concretament, la planificació territorial de l’àmbit 
Metropolità es troba regulada pel Decret 177/1987, de 19 de maig, pel qual es despleguen la planificació i la 
coordinació d’àmbit regional previstes a la Llei 7/1987, de 4 d’abril; un decret que ha estat modificat en 
diverses ocasions.  
La planificació dels àmbits de Ponent i de l’Alt Pirineu i Aran es troba regulada pel Decret 201/2001, de 10 
de juliol, sobre el procés d’elaboració i tramitació del Pla territorial parcial de la Plana de Lleida, l’Alt 
Pirineu i Era Val d’Aran. Finalment, el Reglament d’elaboració del Pla territorial parcial de les Terres de 
l’Ebre va ser aprovat pel Decret 345/1995, de 28 de desembre, sobre el procés d’elaboració i tramitació del 
Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre. 
D’altra banda i d’acord amb la legislació emanada de la Unió Europea, aquest Decret té en compte que en el 
procés d’elaboració i tramitació dels plans territorials parcials cal incorporar l’avaluació ambiental establerta 
en la Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de juny del 2001, relativa als efectes 
de determinats plans i programes en el medi ambient, en els termes establerts en aquesta. A proposta del 
conseller de Política Territorial i Obres Públiques, d’acord amb la Comissió Jurídica Assessora, i d’acord 
amb el Govern. 

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..11..33..33..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  Sempre.  

AA  qquuii??  Tots els ciutadans catalans i estrangers amb residència a Catalunya. 

CCoomm??  Indirectament, a partir del disseny dels plans territorials de Catalunya.  
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2222..11..11..33..44  LLlleeii   oorrggàànniiccaa  66  //22000066  ,,  ddee  1166  ddee  jjuull iiooll ,,  EEssttaattuutt  AAuuttoonnoommiiaa  ddee  CCaattaalluunnyyaa  ddeell   22000066  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  LLlleeii   66//22000066,,  ddee  1166  ddee  jjuull iiooll   
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
El Parlament de Catalunya recull el sentiment i la voluntat de la ciutadania de Catalunya en reconèixer la 
realitat nacional del territori i en l’exercici del dret inalienable de Catalunya a l’autogovern aproven 
l’Estatut d’Autonomia. 
En el desenvolupament del text normatiu, el Parlament Català, recull i desenvolupa les competències que 
aquest té en el seu territori. 
Catalunya, com a nacionalitat, exerceix el seu autogovern constituïda en comunitat autònoma d'acord amb 
la Constitució i amb l’Estatut, que és la seva norma institucional bàsica. 

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..11..33..44..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  Sempre.  

AA  qquuii??  Tots els ciutadans catalans i estrangers amb residència a Catalunya. 

CCoomm??  
Indirectament, constitueix el marc legal bàsic que crea, justifica i estructura el sistema normatiu 
al territori de Catalunya.  

 

2222..11..11..33..55  DDeeccrreett  117799//11999955,,  ddee  1133  jjuunnyy,,  ppeell   qquuaall   ss’’ aapprroovvaa  eell   RReeggllaammeenntt  dd’’ oobbrreess,,  aaccttiivvii ttaattss  ii   
sseerrvveeiiss  ddeellss  eennss  llooccaallss  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  DDeeccrreett  117799//11999955,,  ddee  1133  ddee  jjuunnyy  
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
Es reuneix en un sol text reglamentari la regulació de les principals modalitats que revesteix l'actuació material 
dels ens locals de Catalunya, i es dota d'un text jurídic amb el qual es tracta de coordinar i facilitar en la seva 
unitat les tasques d'aplicació de les normes reguladores corresponents. 
Pel que fa a les obres, regula les denominades obres ordinàries locals, amb exclusió, d'acord amb la Llei, de les 
de caràcter urbanístic, les quals són objecte de regulació sectorial. Sistematitza i ordena la normativa aplicable 
a aquest tipus d'obres, relativa als pressupostos tècnics de l'actuació administrativa en la matèria. 
Regula, també, les diferents formes d'intervenció administrativa mitjançant aprovació d'ordenances i bans, 
l'atorgament de llicències i altres actes de control preventiu, matèria cabdal per als municipis, la regulació de 
la qual s'ha adaptat a les prescripcions de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurí dic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, com també l'ordenació sectorial, les 
autoritzacions reglamentades i la potestat sancionadora. 
L'última part del Reglament està dedicada als serveis locals: l'establiment, la prestació i la supressió dels 
serveis i els procediment per a la seva creació. Es regulen, també, les formes de gestió dels serveis locals de 
manera directa o indirecta. 

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..11..33..55..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En la gestió quan intervingui, directament o indirectament, l’Administració pública. 

AA  qquuii??  A les persones físiques o jurídiques que intervinguin en el contracte. 

CCoomm??  Directament, en el tipus, forma i característiques de relació jurídica amb l’Administració. 
 

2222..11..11..33..66  DDeeccrreett  lleeggiissllaattiiuu  11//22000022,,  ddee  2244  ddee  ddeesseemmbbrree,,  ppeell   qquuaall   ss'' aapprroovvaa  eell   tteexxtt  rreeffóóss  ddee  llaa  LLlleeii   
ddee  ppaattrr iimmoonnii   ddee  llaa  GGeenneerraall ii ttaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  DDeeccrreett  lleeggiissllaattiiuu  11//22000022,,  ddee  2244  ddee  ddeesseemmbbrree  
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
La disposició final segona, apartat 3, de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i 
administratives, va autoritzar el Govern perquè, en el termini màxim d’un any des de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei, elabori un text refós de la Llei 11/1981, de 7 de desembre, de patrimoni de la Generalitat de 
Catalunya, amb la incorporació de les modificacions que s’hi introdueixin mitjançant aquesta Llei i les 
introduïdes per les lleis de pressupostos posteriors a l’entrada en vigor de l’esmentada Llei, i per les 
disposicions següents: 
- Decret legislatiu 15/1994, de 26 de juliol, pel qual s’adequa la Llei 11/1981, de 7 de desembre, de patrimoni 
de la Generalitat de Catalunya, a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 
- Llei 9/1997, de 23 de juny, sobre la participació de la Generalitat de Catalunya, en societats mercantils i 
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civils i de modificació de les lleis 11/1981, 10/1982 i 4/1985. 
- Llei 17/1997, de 24 de desembre, de mesures administratives i d’organització. 
- Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro. 
- Llei 4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i administratives. 
- Llei 15/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals i administratives. 
Així mateix, l’apartat 3 de la disposició final quarta va establir que l’autorització per a la refosa incloïa també 
la facultat de regularitzar, aclarir i harmonitzar aquestes disposicions, així com l’obligació d’efectuar la 
conversió a la unitat monetària euro de tots els imports a què fan referència les disposicions que han d’integrar 
el text refós. 
Al mateix cop actualitza: 
Decret 323/1983, de 14 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 11/1981, de 7 de 
desembre, del Patrimoni de la Generalitat.   
Decret 341/1995, de 28 de desembre, de modificació dels articles 96 i 98 del Reglament per a l'execució de la 
Llei de patrimoni, aprovat pel Decret 323/1983, de 14 de juliol.  

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..11..33..66..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En la gestió quan intervingui, directament o indirectament, l’Administració pública. 

AA  qquuii??  A les persones físiques o jurídiques que intervinguin en el contracte. 

CCoomm??  Directament, en el tipus, forma i característiques de relació jurídica amb l’Administració. 
 

2222..11..11..33..77  LLlleeii   44//22000033,,  ddee  77  dd’’ aabbrr ii ll ,,  dd’’ oorrddeennaacciióó  ddeell   ssiisstteemmaa  ddee  sseegguurreettaatt  ppúúbbll iiccaa,,  ppooll iicciiaa  
aauuttòònnoommaa  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  LLlleeii   44//22000033,,  ddee  77  dd’’ aabbrr ii ll   
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
La Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Estatut d’Autonomia de l’any 1979, va recuperar les competències 
en matèria de seguretat pública. En els últims vint anys el Parlament de Catalunya, en l’àmbit de les seves 
competències, ha aprovat lleis sectorials que regulen els diferents àmbits en els que la Generalitat té 
competències pròpies: policia local, policia de la Generalitat –Mossos d’Esquadra-, protecció civil i 
emergències, tràfic, seguretat privada i joc i espectacles. 
El contingut de la llei desenvolupa les disposicions generals, l’organització del sistema de seguretat a 
Catalunya, l’Administració territorial de seguretat, les relacions entre les administracions i les relacions amb 
els ciutadans. 

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..11..33..77..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En el moment de treballar, col· laborar o restar sotmesos als cossos de seguretat. 

AA  qquuii??  Tots els ciutadans catalans i estrangers amb residència a Catalunya. 

CCoomm??  Indirectament, són els cossos de seguretat amb competència a Catalunya. 
 

2222..11..11..33..88  DDeeccrreett  lleeggiissllaattiiuu  33//22000088,,  ddee  2255  ddee  jjuunnyy,,  qquuee  aapprroovvaa  eell   tteexxtt  rreeffóóss  ddee  llaa  LLlleeii   ddee  ttaaxxeess  ii   
pprreeuuss  ppúúbbll iiccss  ddee  llaa  GGeenneerraall ii ttaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  DDeeccrreett  lleeggiissllaattiiuu  33//22000088,,  ddee  2255  ddee  jjuunnyy  
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
L'article 202 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix, entre els recursos de la hisenda de la Generalitat, 
el rendiment derivat de les seves taxes pròpies per aprofitaments especials i per la prestació de serveis directes, 
ja siguin de creació pròpia o bé com a conseqüència dels traspassos de serveis especials. 
Enllaçant amb el contingut del mandat i amb l'abast de la refosa s'ha d'assenyalar que potser una de les 
novetats més importants que presenta aquesta Llei cal cercar-la en la seva sistemàtica. Llei es divideix en vint-
i-set títols referits a matèries, ordenades alfabèticament, de manera que les taxes no queden relacionades amb 
un departament sinó amb un àmbit d'actuació concret. Al seu torn, cada títol es composa de capítols, i 
cadascun correspon a una taxa. Finalment, els capítols estan integrats per articles; en aquest punt, i intentant 
solucionar el problema de numeració a dalt explicat, s'opta per emprar la tècnica legislativa utilitzada en la 
Llei 29/2002, de 30 de desembre, primera Llei del Codi Civil de Catalunya. D'aquesta manera, els articles 
duen tres números, el primer correspon al títol, el segon (separat per un punt del primer) al capítol, i, el tercer 
(separat dels anteriors per un guió) a la numeració correlativa d'articles dins el capítol. Formen part també del 
Text refós sis disposicions addicionals i una disposició transitòria. 

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
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CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..11..33..88..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En el moment de treballar amb l’Administració pública. 

AA  qquuii??  Tots els agents que implicats en la planificació, construcció i gestió de la instal· lació esportiva.  

CCoomm??  En pagar la taxa o preu públic establert per l’Administració. 
 

2222..11..22..  UURRBBAANNII SSMMEE  II   MMEEDDII   AAMMBBII EENNTT  

2222..11..22..11..  ÀÀmmbbii tt  ssuupprraaeessttaattaall   

2222..11..22..22..  ÀÀmmbbii tt  eessttaattaall   

2222..11..22..22..11  RReeiiaall   ddeeccrreett  11994422//11999933,,  ddeell   55  ddee  nnoovveemmbbrree,,  RReeggllaammeenntt  dd’’ iinnssttaall ··llaacciioonnss  ddee  pprrootteecccciióó  
ccoonnttrraa  iinncceennddiiss  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  RReeiiaall   ddeeccrreett  11994422//11999933,,  ddeell   55  ddee  nnoovveemmbbrree  
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
La NBE aprovada pel RD 279/1991, d’1 de març, estableix que el disseny, l’execució i el manteniment de les 
instal· lacions de detecció, alarma i extinció d’incendis, així com els materials, els components i equips 
compliran amb el que estableix la reglamentació específica. Es fa necessari, en conseqüència, establir les 
condicions que han de reunir les esmentades instal·lacions per assolir que la seva utilització, en cas 
d’incendi, sigui eficaç.  
La Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’Indústria, estableix en l’article 12, les disposicions que han de contenir els 
reglaments de seguretat; en aquest sentit, el present Reglament s’estructura en dues parts: la primera compren 
el Reglament d’instal· lacions de protecció contra incendis; i la segona, que està constituïda per dos apèndix, 
conté les disposicions tècniques; el primer estableix les prescripcions que han d’acomplir els aparells, equips 
i sistemes de protecció contra incendis, incloent característiques e instal· lació, i el segon el manteniment 
mínim dels mateixos. 
Així mateix, la citada Llei 21/1992 defineix el marc que ha de desenvolupar-se la seguretat industrial, 
establint els instruments necessaris per la seva aplicació, de conformitat amb les competències que 
corresponen a les diferents Administracions Públiques. 

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..22..22..11..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En el moment de planificar, dissenyar i construir la instal· lació esportiva. 

AA  qquuii??  Els agents involucrats en el projecte de planificació i construcció de la instal· lació.  

CCoomm??  Condiciona i regula les característiques i condicions que han d’acomplir les instal· lacions. 
 

2222..11..22..22..22  LLlleeii   3388//11999999,,  ddee  55  ddee  nnoovveemmbbrree,,  dd’’ oorrddeennaacciióó  ddee  ll ’’ eeddii ff iiccaacciióó  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  LLlleeii   3388//11999999,,  ddee  55  ddee  nnoovveemmbbrree  
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
El 6 de maig del 2000 entrà en vigor la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació (LOE). 
La Llei “té per objecte regular els aspectes essencials al procés de l’edificació, establint les obligacions i 
responsabilitats dels agents que intervenen en el procés, així com les garanties necessàries per l’adequat 
desenvolupament del mateix, amb la finalitat d’assegurar la qualitat mitjançant el compliment dels requisits 
bàsics dels edificis i l’adequada protecció dels interessos dels usuaris”. 
Segons la LOE “tindran consideració d’edificació..., i requeriment de projecte... les obres d’edificació de 
nova construcció, ... les obres d’ampliació, modificació, reforma o rehabilitació..., les obres que tinguin el 
caràcter d’intervenció total en edificacions catalogades o que disposin d’algun tipus de protecció de 
caràcter ambiental o històric- artístic...” i considera “compreses en l’edificació les instal·lacions fixades i 
l’equipament propi, així com els elements d’urbanització que adscrits a l’edifici”. 
La LOE estableix els següents requisits bàsics que han de satisfer amb la finalitat de garantir la seguretat de 
les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi ambient: 
- els relatius a la funcionalitat (utilització, accessibilitat i accés als serveis de telecomunicació, audiovisuals i 
d’informació). 
- els relatius a la seguretat (estructural, en cas d’incendi i d’utilització). 
- els relatius a l’habitabilitat (higiene, salut i protecció del medi ambient, protecció contra el soroll, estalvi 
d’energia i aïllament tèrmic i altres aspectes funcionals). 
En la Disposició Final Segona, la LOE, autoritza al Govern per l’aprovació d’un Codi Tècnic de l’Edificació 
que estableix les exigències que han d’acomplir els edificis en relació amb els requisits bàsics de seguretat i 
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habitabilitat.  
AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..22..22..22..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En el moment de planificar, dissenyar i construir la instal· lació esportiva. 

AA  qquuii??  Els agents involucrats en el projecte de planificació i construcció de la instal· lació.  

CCoomm??  Condiciona i regula les característiques i condicions que han d’acomplir les instal· lacions. 
 

2222..11..22..22..33  RReeiiaall   ddeeccrreett  331144//22000066,,  ddee  1177  ddee  mmaarrçç,,  ppeell   qquuee  ss’’ aapprroovvaa  eell   CCooddii   TTèèccnniicc  ddee  
ll ’’ EEddii ff iiccaacciióó  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  RReeiiaall   ddeeccrreett  331144//22000066,,  ddee  1177  ddee  mmaarrçç  
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
Amb els objectius de millorar la qualitat de l’edificació, i de promoure la innovació o la sostenibilitat, el 
Govern aprova el CTE. Es tracte d’un instrument normatiu que fixa les exigències bàsiques de qualitat dels 
edificis i les seves instal· lacions.  
A través d’aquesta normativa es satisfà certs requisits bàsics de l’edificació relacionats amb la seguretat i el 
benestar de les persones, que es refereixen, tant a la seguretat estructural i de protecció contra incendis, com a 
la salubritat, la protecció contra el soroll, l’estalvi energètic o l’accessibilitat per a persones amb mobilitat 
reduïda. 
Aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. És el marc normatiu que estableix les exigències que han d’acomplir 
els edificis en relació amb els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat establers en la LOE. 
La publicació del RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), 
introdueix un nou marc normatiu pel qual es regulen les exigències bàsiques de qualitat que han de complir 
els edificis, incloses les seves instal· lacions, per satisfer els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat. 
Aquestes exigències bàsiques afecten, entre altres, a les instal· lacions dins l’àmbit d’aplicació del RITE, i es 
troben contingudes, concretament, en els documents bàsics DB-SI (seguretat en cas d’incendi), DBHE (estalvi 
d’energia) i DB-HS (salubritat). 
El RD 314/2006, en la seva disposició derogatòria única, indica que queden derogades les NBE CT-79 i CPI-
96 abans esmentades, així com quantes disposicions d’igual o inferior rang s’oposin a allò establert en aquest 
RD. Així mateix, el RD 314/2006 especifica en la seva Disposició transitòria 1ª que el CTE no és d’aplicació 
en els edificis de nova construcció i en les obres d’edificis existents que tinguin sol· licitada la llicència 
d’obres abans de la data de 29.03.2006 d’entrada en vigor del RD, i preveu també en les disposicions 
transitòries 2ª i 3ª diferents períodes transitoris per a l’aplicació obligatòria dels diversos documents bàsics 
DB del CTE. En concret, per als DB-SI i DB-HE, el període transitori acaba el 29.09.2006, i per al DB-HS, 
acaba el 29.03.2007. 
D’altra banda, la publicació del Decret del Departament de la Presidència 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es 
regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis, afecta als edificis amb projecte visat 
desprès de la data de 16.08.2006 d’entrada en vigor del Decret, i estableix un seguit de paràmetres 
d’ecoeficiència relatius a l’energia que afecten al disseny de les instal· lacions dins l’àmbit del RITE. La 
disposició addicional primera indica que les disposicions i requeriments d’aquest Decret tenen caràcter de 
mínims de general compliment a Catalunya. 

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..22..22..22..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En el moment de planificar, dissenyar i construir la instal· lació esportiva. 

AA  qquuii??  Els agents involucrats en el projecte de planificació i construcció de la instal· lació.  

CCoomm??  Condiciona i regula les característiques i condicions que han d’acomplir les instal· lacions. 
 

2222..11..22..22..44  RReeggllaammeenntt  II nnssttaall ··llaacciioonnss  TTèèccnniiqquueess  eenn  eellss  eeddii ff iicciiss..  GGeenneerraall ii ttaattss  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  II TTEE  
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
Reglament que recull la instrucció tècnica relativa a la normativa europea i estatal que hauran d’acomplir les 
instal· lacions objecte del reglament, a més de les seves prescripcions, les dels paràmetres i les normes 
bàsiques vigents en el moment de la seva aplicació i, també, els requisits imposats per la reglamentació 
referent a protecció del medi ambient. 
Els requisits que s’estableixen en aquestes disposicions es refereixen, fonamentalment, a la seguretat 
industrial i complementen les exigències d’aquest reglament. En el cas de les normatives de rang 
administratiu inferior, la seva aplicació no ha de donar lloc a uns nivells de benestar o seguretat inferiors als 
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que resultin de l’aplicació d’aquest reglament. 
Les instal· lacions tèrmiques en els edificis, destinades al benestar tèrmic i higiene a través de les 
instal· lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària, estan regulades pel Reglament 
d’instal· lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves Instruccions tècniques complementàries (ITE), 
aprovat pel RD 1751/1998, de 31 de juliol, i modificat pel RD 1218/2002, de 22 de novembre. 
Les prescripcions contingudes en les diverses ITE del RITE per al disseny, càlcul i manteniment de les 
instal· lacions, fan referència sovint a les prescripcions establertes a la Norma Bàsica de l’Edificació NBE 
CT-79 “Condicions tèrmiques en els edificis”, aprovada pel RD 2429/1979, de 6 de juliol, i a la NBE CPI-96 
“Condicions de protecció contra incendis dels edificis”, aprovada pel RD 2177/1996, de 4 d’octubre. 

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..22..22..33..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En el moment de planificar, dissenyar i construir la instal· lació esportiva. 

AA  qquuii??  Els agents involucrats en el projecte de planificació i construcció de la instal· lació.  

CCoomm??  Condiciona i regula les característiques i condicions que han d’acomplir les instal· lacions. 
 

2222..11..22..33..  ÀÀmmbbii tt  aauuttoonnòòmmiicc  

2222..11..22..33..11  DDeeccrreett  lleeggiissllaattiiuu  11//22000055,,  ddee  2266  ddee  jjuull iiooll ,,  ppeell   qquuaall   ss’’ aapprroovvaa  eell   tteexxtt  rreeffóóss  ddee  llaa  LLlleeii   
dd’’ uurrbbaanniissmmee  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  DDeeccrreett  lleeggiissllaattiiuu  11//22000055,,  ddee  2266  ddee  jjuull iiooll   
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
La disposició final primera de la Llei 10/2004, de 24 de desembre, de modificació de la Llei 2/2002, de 14 de 
març, d’urbanisme, per al foment de l’habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de l’autonomia 
local, autoritza el Govern perquè, en el termini d’un any des de la seva entrada en vigor, refongui en un text 
únic l’esmentada Llei i la Llei 2/2002 i perquè regularitzi, aclareixi i harmonitzi els textos de les dites lleis. 
El Text refós de la Llei d’urbanisme elaborat en exercici d’aquesta delegació recull en un text únic les 
modificacions de la Llei d’urbanisme derivades de la Llei 10/2004 i, a l’empara de l’habilitació per a 
regularitzar, aclarir i harmonitzar els textos legals objecte de refosa, introdueix les precisions necessàries per 
tal d’ajustar la numeració dels articles i de les remissions entre articles, de precisar i unificar la terminologia, 
de substituir termes androcèntrics que suposin una discriminació per raó de sexe, de corregir errades de 
concordança i de contribuir a l’aclariment dels preceptes. Així mateix, l’existència de dos règims transitoris, 
el previst per la Llei 2/2002 i el previst en relació amb l’aplicació de les modificacions introduïdes per la Llei 
10/2004, ha exigit la necessària adequació de les disposicions transitòries per regular totes les situacions de 
transitorietat que es puguin produir. Finalment, les disposicions addicionals i finals del Text refós regularitzen 
i harmonitzen les corresponents disposicions dels dos textos legals objecte de refosa. 

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..22..33..11..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En el moment de planificar, dissenyar i construir la instal· lació esportiva. 

AA  qquuii??  Els agents involucrats en el projecte de planificació, construcció de la instal· lació. 

CCoomm??  Condiciona i regula el procés de construcció de les instal· lacions esportives. 
 

2222..11..22..33..22  DDeeccrreett  330055//22000066,,  ddee  1188  ddee  jjuull iiooll ,,  ppeell   qquuaall   ss'' aapprroovvaa  eell   RReeggllaammeenntt  ddee  llaa  LLlleeii   
dd'' uurrbbaanniissmmee  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  DDeeccrreett  330055//22000066,,  ddee  1188  ddee  jjuull iiooll   
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
Aquest Decret té per objecte aprovar el Reglament de la Llei d'urbanisme, el qual s'estructura amb una 
sistemàtica molt similar a la de la pròpia Llei.  
Es centra en el desenvolupament dels principis generals que regeixen l'acció pública urbanística, amb especial 
referència al principi de desenvolupament urbanístic sostenible. El desenvolupament de la regulació legal 
sobre l'Administració urbanística en el qual es presta especial atenció a la caracterització d'aquelles 
administracions i ens dependents d'aquestes que poden exercir les funcions pròpies de l'Administració 
actuant. 
S’afronta el desenvolupament reglamentari d'alguns aspectes relatius al règim jurídic del sòl, necessari per a 
la correcta aplicació de la Llei. S'efectua igualment una sistematització dels drets i deures de les persones 
propietàries en les diferents categories de sòl. 
Desenvolupa, també, les determinacions, contingut i documentació dels diferents instruments de planejament 
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urbanístic, amb l'objecte de completar i sistematitzar les previsions contingudes en la Llei d'urbanisme, com 
també els procediments de protecció de la legalitat urbanística. 

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..22..33..22..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En el moment de planificar, dissenyar i construir la instal· lació esportiva. 

AA  qquuii??  Els agents involucrats en el projecte de planificació, construcció de la instal· lació. 

CCoomm??  Condiciona i regula el procés de construcció de les instal· lacions esportives. 
 

2222..11..22..33..33  LLlleeii   2200//11999911,,  ddee  2255  ddee  nnoovveemmbbrree,,  ddee  pprroommoocciióó  ddee  ll '' aacccceessssiibbii ll ii ttaatt  ii   ddee  ssuupprreessssiióó  ddee  
bbaarrrreerreess  aarrqquuii tteeccttòònniiqquueess  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  LLlleeii   2200//11999911,,  ddee  2255  ddee  nnoovveemmbbrree  
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
La millora de la qualitat de vida de tota la població, i específicament de les persones amb mobilitat reduïda o 
qualsevulla altra limitació, és un dels objectius prioritaris de l'actuació pública en els darrers anys, en 
compliment del mandat constitucional del principi d'igualtat desenvolupat pel que fa a les persones amb 
mobilitat reduïda o qualsevulla altra limitació per la Llei 13/1982, d'Integració Social dels Minusvàlids, 
aprovada per les Corts el 23 de març del 1982. 
Decret 100/1984, del 10 d'abril, de supressió de barreres arquitectòniques. Aquest Decret tenia per objectiu 
ésser el punt de partida normatiu en l'àmbit de la supressió de barreres arquitectòniques, que per una banda 
emmarcava el seu desenvolupament posterior i per altra actuava com a instrument per a la unificació dels 
criteris i les mesures tècniques a aplicar. 
D'altra banda, la Llei 26/1985, del 27 de desembre, de Serveis Socials, inclou entre les àrees d'actuació la 
promoció i l'atenció de les persones amb limitacions físiques, psíquiques o sensorials, i també la promoció de 
llur integració social per a aconseguir-ne el desenvolupament personal i la millora de la seva qualitat de vida.  
El Parlament de Catalunya, el Govern de la Generalitat de Catalunya i les administracions locals donin un 
major impuls al seu esforç social i econòmic, de manera que s’adeqüin els instruments necessaris per a fer 
efectiu un entorn per a tothom com una expressió més del principi d'igualtat, mitjançant la creació dels 
mecanismes de promoció i control específics en l'àmbit de la supressió de les barreres esmentades, que 
impulsin la voluntat manifestada d'integració social de tota la població, sense cap tipus de restricció. 
En darrer lloc convé destacar la inclusió al llarg d'aquesta Llei del concepte d'ajudes tècniques com a mitjà 
d'accés a l'entorn amb un caràcter molt més ampli que el clàssic de supressió de barreres arquitectòniques, 
que és conseqüència de l'aplicació cada vegada més efectiva que els avenços tecnològics tenen en el camp de 
l'autonomia individual de les persones amb limitacions. 

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..22..33..33..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En el moment de planificar, dissenyar i construir la instal· lació esportiva. 

AA  qquuii??  Els agents involucrats en el projecte de planificació, construcció de la instal· lació. 

CCoomm??  Condiciona i regula el procés de construcció de les instal· lacions esportives. 
 

2222..11..22..33..44  DDeeccrreett  113355//11999955,,  ddee  2244  ddee  mmaarrçç,,  ddeesseennvvoolluuppaa  llaa  LLlleeii   2200//11999911,,  ddee  2255  ddee  nnoovveemmbbrree,,  ddee  
pprroommoocciióó  ddee  ll ’’ aacccceessssiibbii ll ii ttaatt  ii   ssuupprreessssiióó  ddee  bbaarrrreerreess  aarrqquuii tteeccttòònniiqquueess  ii   aapprroovvaa  eell   CCooddii     
dd’’ aacccceessssiibbii ll ii ttaatt  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  DDeeccrreett  113355//11999955,,  ddee  2244  ddee  mmaarrçç  
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
La Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, 
modificada pel Decret legislatiu 6/1994, de 13 de juliol, disposa que el Govern de la Generalitat haurà 
d'aprovar un Codi d'accessibilitat que refongui totes les normes dictades en la matèria i, alhora, faculta el 
mateix Govern i els consellers competents per efectuar el desplegament reglamentari. 
El capítol primer, sota la denominació de Disposicions directives, recull un conjunt de conceptes generals 
necessaris per a la concreció i delimitació de les normes que després es despleguen. Els capítols segon, tercer 
i quart contenen les disposicions sobre els diferents tipus de barreres arquitectòniques, les urbanístiques, les 
de l'edificació i les del transport. Aquests capítols es complementen amb els corresponents annexos, que 
detallen les especificacions tècniques aplicables. 
Les barreres a la comunicació, els criteris d'actuació de les quals es recullen al capítol 5. El capítol 7 regula 
l'acció de foment en matèria d'accessibilitat i supressió de barreres i, obeint el mandat parlamentari, crea el 
fons per a la supressió de barreres arquitectòniques i la dotació d'ajudes tècniques. 
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El capítol 8 es dedica a les mesures de control i seguiment, que s'efectuarà, mitjançant el conjunt d'actuacions 
que el Decret regula, per les diferents administracions públiques segons l'àmbit de les respectives 
competències. El capítol 9, per la seva part, refon totes les normes existents sobre els òrgans de participació 
dels diversos sectors implicats o afectats, tant públics com privats, en els diversos àmbits en què es 
desenvolupen les actuacions en matèria d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. 
Els darrers capítols regulen la simbologia i el règim sancionador.  

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..22..33..44..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En el moment de planificar, dissenyar, construir i gestionar la instal· lació esportiva. 

AA  qquuii??  Els agents involucrats en el projecte de planificació, construcció i gestió de la instal· lació. 

CCoomm??  Condiciona i regula el procés de construcció de les instal· lacions esportives. 
 

2222..11..22..33..55  OOrrddrree  ddee  3311  ddee  mmaaiigg  ddeell   11999999,,  ppeerr  llaa  qquuaall   eess  rreegguullaa  ll ’’ aappll iiccaacciióó  ddeell   RReeiiaall   ddeeccrreett  
11331144//11999977,,  dd’’ 11  dd’’ aaggoosstt,,  ddee  ddiissppoossiicciioonnss  dd’’ aappll iiccaacciióó  ddee  llaa  ddii rreeccttiivvaa  ddeell   PPaarr llaammeenntt  
EEuurrooppeeuu  ii   ddeell   CCoonnsseell ll   9955//1166//CCEE,,  ssoobbrree  aasscceennssoorrss  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  OOrrddrree  ddee  3311  ddee  mmaaiigg  ddeell   11999999  
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el Reial decret 1314/1997, d’1 d’agost, 
pel qual es dicten les disposicions d’aplicació de la Directiva 95/16/CE, sobre ascensors, estableix les 
normes i els procediments a seguir per a la instal·lació i posada en servei d’ascensors amb marcatge CE.  
L’esmentat Reial decret 1314/1997 modifica el Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre, que aprova el 
reglament d’aparells d’elevació i manutenció, l’aplicació del qual a Catalunya està regulat per l’Ordre del 
Departament d’Indústria i Energia de 30 de desembre del 1986 i modificacions successives. 

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..22..33..55..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En el moment de planificar, dissenyar i construir la instal· lació esportiva. 

AA  qquuii??  Els agents involucrats en el projecte de planificació i construcció de la instal· lació. 

CCoomm??  Condiciona i regula el procés de construcció de les instal· lacions esportives. 

  

2222..11..22..33..66  CCiirrccuullaarr  22//9900  DDGGSSII   rreessoolluucciióó  aapprroovvaanntt  llaa  iinnssttrruucccciióó  ppeerr  llaa  qquuaall   eess  ddeeff iinneeiixx  eell   
ccoonncceeppttee  dd’’ aasscceennssoorrss  iinnssttaall ··llaattss  eenn  eeddii ff iicciiss  ii   ll llooccss  ddee  ppúúbbll iiccaa  ccoonnccuurrrrèènncciiaa  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  OOrrddrree  ddee  3311  ddee  mmaaiigg  ddeell   11999999  
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
Tenint en compte que a la redacció de l'apartat 16.1.3 de la ITC MIE AEM 1 del Reglament d'Aparells 
d'Elevació i Manutenció referent a ascensors electromecànics, modificada per I'Ordre del Ministeri d'Indústria 
i Energia de 23.9.87, no es defineixen els ascensors instal· lats en edificis i llocs de pública concurrència es 
defineix el concepte d’ascensor instal· lat en edificis i llocs de pública concurrència. 

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..22..33..66..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En el moment de planificar, dissenyar i construir la instal· lació esportiva. 

AA  qquuii??  Els agents involucrats en el projecte de planificació i construcció de la instal· lació. 

CCoomm??  Condiciona i regula el procés de construcció de les instal· lacions esportives. 
 

2222..11..22..33..77  DDeeccrreett  111111//22000099,,  ddee  1144  ddee  jjuull iiooll ,,  ddee  mmooddii ff iiccaacciióó  ddeell   DDeeccrreett  2211//22000066,,  ddee  1144  ddee  ffeebbrreerr,,  
ppeell   qquuaall   eess  rreegguullaa  ll ’’ aaddooppcciióó  ddee  ccrr ii tteerr iiss  aammbbiieennttaallss  ii   dd’’ eeccooeeff iicciièènncciiaa  eenn  eellss  eeddii ff iicciiss  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  DDeeccrreett  111111//22000099,,  ddee  1144  ddee  jjuull iiooll   
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
El Decret 124/1987, de 29 de gener, sobre aïllament tèrmic en els edificis de nova construcció, va establir 
de manera genèrica les condicions d’aïllament tèrmic exigibles als edificis de nova construcció en l’àmbit 
territorial de Catalunya. A l’article 1.2, estableix que els paràmetres d’aïllament tèrmic es concretaran a la 
Norma reglamentària de l’edificació NRE-AT-87. L’Ordre del conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques de 27 d’abril del 1987 va aprovar la Norma reglamentària de l’edificació NRE-AT-87, que va ser 
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modificada parcialment per l’Ordre de 4 de setembre del 1989. 
El Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en 
els edificis, preveu paràmetres d’ecoeficiència relatius a l’energia. El Reial decret 314/2006, de 17 de març, 
va aprovar el Codi tècnic de l’edificació, que estableix uns requeriments d’aïllament tèrmic per als edificis 
de nova construcció que superen els nivells d’exigència establerts al Decret 124/1987 i a la NRE-AT-87. 
L’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, estableix al seu 
article 137.1 que és competència exclusiva de la Generalitat l’establiment de les normes tècniques, la 
inspecció i el control sobre la qualitat de la construcció; i també la innovació tecnològica i la sostenibilitat 
aplicable als habitatges. 
La Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, regula la qualitat del parc immobiliari i els 
requisits exigibles als habitatges. L’article 22.2 d’aquesta Llei estableix les condicions que han de complir 
els habitatges i els edificis d’habitatges i fa referència a la legislació d’ordenació de l’edificació i als codis 
tècnics. 
Aquest Decret té com a finalitat principal la remissió d'alguns conceptes i definicions esmentats als articles 
4.1 i 6.1 q) del Decret 21/2006, de 14 de febrer, al Reial decret 314/2006, de 17 de març. Així mateix, i per 
aclarir el marc normatiu existent i garantir el principi de seguretat jurídica, es preveu la derogació del 
Decret 124/1987, de 29 de gener, sobre aïllament tèrmic en els edificis de nova construcció, i les ordres de 
27 d'abril del 1987, d'aprovació de la Norma reglamentària d'edificació sobre aïllament tèrmic NRE-AT-87, 
i de 4 de setembre del 1989, per la qual es modifica parcialment el contingut de l'article 4 de l'Ordre de 27 
d'abril del 1987, d'aprovació de la Norma reglamentària d'edificació sobre aïllament tèrmic NRE-AT-87. 

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..22..33..77..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En el moment de planificar, dissenyar, construir i gestionar la instal· lació esportiva. 

AA  qquuii??  Els agents involucrats en el projecte de planificació, construcció i gestió de la instal· lació. 

CCoomm??  Condiciona i regula el procés de construcció de les instal· lacions esportives. 
 

2222..11..22..33..88  LLlleeii   1166//22000022,,  ddee  pprrootteecccciióó  ccoonnttrraa  llaa  ccoonnttaammiinnaacciióó  aaccúússttiiccaa  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  LLlleeii   1166//22000022,,  ddee  2288  ddee  jjuunnyy  
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
Resolució del 30 d’octubre del 1995, es va aprovar l’Ordenança municipal del soroll i les  vibracions, que ha 
servit per a donar suport als ajuntaments de Catalunya a l’hora d’adoptar mesures contra la contaminació 
acústica. 
Es recullen els criteris que la Unió Europea ha establert en el Llibre verd de la lluita contra el soroll i que 
s’han plasmat en la normativa comunitària; especialment, els principis de la regulació continguda en el 
Projecte de directiva del Parlament Europeu sobre avaluació i gestió del soroll ambiental. 
Els trets més significatius d’aquesta Llei són: la consideració de la contaminació acústica des del punt de les 
immissions; la delimitació del territori en zones de sensibilitat acústica en funció d’uns objectius de qualitat; 
la regulació d’un règim específic per a les infraestructures de transport, amb l’establiment de zones de soroll 
per a garantir uns mínims de qualitat acústica en les noves construccions i amb l’establiment de tot un seguit 
de mesures per a minimitzar l’impacte acústic en les construccions existents afectades per sorolls i vibracions.  
Per a garantir la protecció de les persones en les hores de descans, la Llei distingeix les mesures a aplicar 
segons les franges horàries. Cal ressenyar que la Llei estableix la divisió del territori en zones perquè els 
aspectes relatius al soroll siguin tinguts en compte a l’hora de planificar les activitats. D’altra banda, això 
permet configurar un mapa de capacitat acústica al qual poden tenir accés els ciutadans als efectes de 
conèixer els diferents nivells de protecció sonora de llur municipi. La Llei estableix també un manament per 
als ajuntaments a partir d’un determinat nombre d’habitants i a les administracions titulars d’infraestructures 
perquè elaborin plans de millora acústica.  
Aquesta Llei es dicta d’acord amb l’article 10.1.6 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que atribueix a la 
Generalitat la competència per a la protecció del medi ambient i l’establiment de normes addicionals de 
protecció.  

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..22..33..88..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En el moment de planificar, dissenyar, construir i gestionar la instal· lació esportiva. 

AA  qquuii??  Els agents involucrats en el projecte de planificació, construcció i gestió de la instal· lació. 

CCoomm??  Condiciona i regula el procés de construcció de les instal· lacions esportives. 
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2222..11..22..33..99  LLlleeii   66//22000011,,  ddee  3311  ddee  mmaaiigg,,  dd’’ oorrddeennaacciióó  aammbbiieennttaall   ddee  ll ’’ eennll lluummeennaammeenntt  ppeerr  aa  llaa  
pprrootteecccciióó  ddeell   mmeeddii   nnooccttuurrnn  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  LLlleeii   66//22000011,,  ddee  3311  ddee  mmaaiigg  
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
Regula els mecanismes que permetin donar resposta a la problemàtica que planteja un enllumenament nocturn 
inadequat, i a les formes de contaminació lumínica que en derivin, sense oblidar en cap moment la 
importància que l’enllumenament nocturn té com a element essencial per a la seguretat ciutadana, per a la 
circulació i també per a la vida comercial, turística i recreativa de les zones habitades. En tot cas, una 
regulació adequada de l’enllumenament nocturn ha de contribuir a millorar la qualitat de vida dels ciutadans, 
a les ciutats i als pobles. 
La Llei, doncs, determina la divisió del territori en diverses zones en funció de les característiques i 
especificitats de cada una en relació amb la claror lluminosa que hi pot ésser admissible, i també regula els 
aspectes relatius a les intensitats de brillantor permeses, al disseny i la instal· lació de l’enllumenat i al règim 
estacional i horari d’usos. 
La Llei estableix igualment les obligacions de les administracions públiques per a assegurar el compliment 
dels objectius que persegueix, fixa els ajuts econòmics necessaris per a donar suport a les possibles 
operacions d’adaptació dels enllumenats existents a les noves prescripcions, regula el règim sancionador 
corresponent i, finalment, impulsa campanyes de conscienciació ciutadana envers la problemàtica ambiental 
que planteja la contaminació lumínica.  

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..22..33..99..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En el moment de planificar, dissenyar, construir i gestionar la instal· lació esportiva. 

AA  qquuii??  Els agents involucrats en el projecte de planificació, construcció i gestió de la instal· lació. 

CCoomm??  Condiciona i regula el procés de construcció de les instal· lacions esportives. 
 

2222..11..22..33..1100  DDeeccrreett  8822//22000055,,  ddee  33  ddee  mmaaiigg,,  ppeell   qquuaall   ss’’ aapprroovvaa  eell   RReeggllaammeenntt  ddee  
ddeesseennvvoolluuppaammeenntt  ddee  llaa  LLlleeii   22//22000011,,  ddee  3311  ddee  mmaaiigg,,  dd’’ oorrddeennaacciióó  aammbbiieennttaall   ddee  
ll ’’ eennll lluummeennaatt  ppeerr  aa  llaa  pprrootteecccciióó  ddeell   mmeeddii   nnooccttuurrnn  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  DDeeccrreett  8822//22000055,,  ddee  33  ddee  mmaaiigg  
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
La Llei 6/2001, de 31 de maig, va regular l’ordenació ambiental de la il· luminació per a la protecció del medi 
ambient de nit amb la finalitat de mantenir, al màxim possible, les condicions naturals d’aquestes hores en 
benefici de les persones, de la fauna, de la flora i dels ecosistemes en general, de promoure l’eficiència 
energètica de la il· luminació exterior, i d’evitar la intrusió de llum artificial no necessària a cases i 
equipaments, a fi de prevenir i corregir els efectes pertorbadors de la contaminació lluminosa en la visió del 
cel.  
El present Decret duu a terme el desenvolupament reglamentari de la Llei 6/2001, de 31 de maig, que regula 
els aspectes relatius a les instal· lacions i els aparells d’il· luminació exterior i interior pel que fa a la 
contaminació lluminosa que poden produir. 
El Decret regula els aspectes referents a la zonificació de Catalunya segons la protecció del territori a la 
contaminació lluminosa, determina les característiques de les instal· lacions i dels aparells d’il· luminació en 
funció de les zones de protecció en què estan ubicats, i regula el funcionament de l’enllumenat en els 
aspectes: estacional, horari, manteniment i d’adequació de la il· luminació existent. 
Pel que fa al règim d’intervenció administrativa, assigna les competències de la Direcció general de Qualitat 
Ambiental i les dels ens locals i preveu que l’Oficina per a la Prevenció de la Contaminació Lluminosa 
adscrita a la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge, dugui a 
terme les funcions que corresponen a aquest Departament en l’àmbit de la prevenció, el control i la correcció 
de la contaminació lluminosa. Es regula la contractació administrativa i la documentació que cal presentar a 
l’Administració en els projectes d’il· luminació exterior, d’activitats sotmeses al règim d’intervenció integral 
de l’Administració ambiental, i també les sotmeses a avaluació d’impacte ambiental. Descriu les normes 
aplicables en matèria de règim d’inspecció, de control i sancionador, i els òrgans competents en aquesta 
matèria.  

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..22..33..1100..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En el moment de planificar, dissenyar, construir i gestionar la instal· lació esportiva. 

AA  qquuii??  Els agents involucrats en el projecte de planificació, construcció i gestió de la instal· lació. 

CCoomm??  Condiciona i regula el procés de construcció de les instal· lacions esportives. 
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2222..11..33..  EEQQUUII PPAAMMEENNTTSS  

2222..11..33..11..  ÀÀmmbbii tt  ssuupprraaeessttaattaall   

2222..11..33..22..  ÀÀmmbbii tt  eessttaattaall   

2222..11..33..22..11  LLlleeii   5500//11998800,,  ddee  88  dd’’ ooccttuubbrree,,  ddee  ccoonnttrraaccttee  dd’’ aasssseegguurraannççaa  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  LLlleeii   5500//11998800,,  ddee  88  dd’’ ooccttuubbrree  
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
Actualitzada fins a la darrera modificació normativa, feta per la Llei 22/2007, d’11 de juliol, sobre 
comercialització a distància de serveis financers destinats als consumidors. 

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..33..33..11..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En contractar assegurança responsabilitat civil.  

AA  qquuii??  Els agents involucrats en la gestió de la instal· lació esportiva. 

CCoomm??  Regula l’assegurança de responsabilitat civil de les instal· lacions esportives. 
 

2222..11..33..22..22  RReeiiaall   ddeeccrreett  337799//22000011,,  ddee  66  dd’’ aabbrr ii ll ,,  ppeell   qquuee  ss’’ aapprroovvaa  eell   rreeggllaammeenntt  
dd’’ eemmmmaaggaattzzeemmaammeenntt  ddee  pprroodduucctteess  qquuíímmiiccss  ii   lleess  iinnssttrruucccciioonnss  ttèèccnniiqquueess  
ccoommpplleemmeennttààrr iieess  MMII EE  AAPPQQ--11,,  MMII EE  AAPPQQ--22,,  MMII EE--AAPPQQ33,,  MMII EE  AAPPQQ--44,,  MMII EE  AAPPQQ--55,,  
MMII EE  AAPPQQ--66,,  MMII EE  AAPPQQ--77  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  RReeiiaall   ddeeccrreett  337799//22000011,,  ddee  66  dd’’ aabbrr ii ll   
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
La regulació actualment vigent en la matèria és la continguda en el Reial decret 668/1980, de 8 de febrer, 
sobre regulació i emmagatzemament de productes químics, i en el Reial decret 3485/1983, de 14 de 
desembre, que modifica l’anterior. Posteriorment, s’aprovaren les instruccions tècniques complementàries 
(ITCs) MIE APQ-001 a MIE APQ-006, que establiren les condicions tècniques de dita reglamentació. 
La situació que s’ha produït des del 1980 ha variat substancialment. La incorporació d’Espanya a la 
Comunitat Europea, l’assumpció per les CCAA de competències legislatives en la matèria, d’acord amb la 
legislació bàsica estatal reconeguda en la Llei 21/1992, de 16 de juliol, de Indústria, i les disposicions 
reglamentàries, han generat canvis en el marc jurídic d’aplicació de la normativa sobre emmagatzemament de 
productes químics.    
Així, la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’Indústria, estableix en l’article 12.5 que els Reglaments de Seguretat 
d’àmbit estatal  s’aprovaran per el Govern de la Nació, sense prejudici de que les CCAA amb competència 
legislativa sobre Indústria, puguin introduir requisits addicionals sobre les mateixes quan es tracti 
d’instal· lacions radicades en el seu territori. 
L’estructura normativa prevista comprèn un Reglament, que conté les normes de caràcter general, i unes 
instruccions tècniques complementaries, que estableixen les exigències tècniques específiques que es 
consideren precises, d’acord amb l’estat de la tècnica actual per la seguretat de persones i els béns. 
Respecte a l’anterior reglamentació, el present Reial decret contempla definicions noves, amplia el camp 
d’aplicació als emmagatzemaments en recintes comercials i de servei, indica uns límits per sota els quals no 
es d’aplicació aquesta reglamentació, estableix la necessitat de disposar d’una pòlissa d’assegurances que 
cobreixi la responsabilitat civil que pugui derivar-se de l’emmagatzemament i estableix condicions per 
l’emmagatzemament conjunt. A més, conclou un article relatiu a les normes a que fan referència les 
instruccions tècniques complementàries i als productes legalment fabricats en altres països de la UE. 
La disposició ha estat sotmesa al procediment d’informació en matèria de normes i reglamentacions tècniques 
i de reglaments relatius als serveis de la societat de la informació, regulat en el Reial decret 1337/1999, de 31 
de juliol, als efectes de donar compliment als dispost en la Directiva 98/34/CE, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 22 de juny, modificat per la Directiva 98/48/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de 
juliol. 

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..33..22..11..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  Àrea de manteniment: totes les situacions relacionades amb el manteniment.  

AA  qquuii??  Els agents involucrats en el projecte i la tasca de manteniment de la instal· lació esportiva. 

CCoomm??  Condiciona i regula el projecte i tasca de manteniment que han de complir les instal· lacions. 
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2222..11..33..22..33  RReeiiaall   ddeeccrreett  11446688//22000088,,  ddee  55  ddee  sseetteemmbbrree,,  ppeell   qquuee  eess  mmooddii ff iiccaa  eell   RReeiiaall   ddeeccrreett  
339933//22000077,,  ddee  2233  ddee  mmaarrçç,,  ppeell   qquuee  ss’’ aapprroovvaa  llaa  nnoorrmmaa  bbààssiiccaa  dd’’ aauuttoopprrootteecccciióó  ddeellss  
cceennttrreess,,  eessttaabbll iimmeennttss  ii   ddeeppeennddèènncciieess  ddeeddiiccaaddeess  aa  aaccttiivvii ttaattss  qquuee  ppuugguuiinn  ddoonnaarr  oorr iiggeenn  
aa  ssii ttuuaacciioonnss  dd’’ eemmeerrggèènncciiaa  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  RReeiiaall   ddeeccrreett  11446688//22000088,,  ddee  55  ddee  sseetteemmbbrree  
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
Segons la "Norma Bàsica d'Autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats que 
poden donar origen a situacions d'emergència", es obligat disposar d'un pla d'autoprotecció pels diferents 
tipus d'usuaris per aquelles instal· lacions cobertes amb més de 2.000 persones d'aforament i per aquelles 
instal· lacions a l'aire lliure amb més de 20.000 persones d'aforament. 
Per altra banda, independentment de l'aforament, qualsevol equipament esportiu que disposi de personal 
haurà de disposar per l'article 20 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals, d´un pla d’autoprotecció 
pels seus treballadors. 
El Pla d'autoprotecció és un document que s'estableix per planificar les diferents i diverses actuacions que ha 
d'emprendre l'organització, unes de tipus preventiu i altres de protecció, per tal de poder afrontar, en les 
millors condicions possibles, les previsibles situacions d'emergència que es poden donar en unes 
instal· lacions o locals concrets. 

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..33..22..11..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  Àrea de manteniment: totes les situacions relacionades amb el manteniment.  

AA  qquuii??  Els agents involucrats en el projecte i la tasca de manteniment de la instal· lació esportiva. 

CCoomm??  Condiciona i regula el projecte i tasca de manteniment que han de complir les instal· lacions.  
 

2222..11..33..33..  ÀÀmmbbii tt  aauuttoonnòòmmiicc  

2222..11..33..33..11  DDeeccrreett  220000//11999999,,  ddee  2277  ddee  jjuull iiooll ,,  ppeell   qquuaall   eess  rreegguullaa  eell   ddrreett  dd'' aaddmmiissssiióó  aallss  
eessttaabbll iimmeennttss  ppúúbbll iiccss  oonn  eess  rreeaall ii ttzzeenn  eessppeeccttaacclleess  ii   aaccttiivvii ttaattss  rreeccrreeaattiivveess  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  DDeeccrreett  220000//11999999,,  ddee  2277  ddee  jjuull iiooll   
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
La reserva del dret d'admissió fa referència a la possibilitat que tenen els titulars dels establiments públics i 
els organitzadors d'espectacles i activitats recreatives, sotmesos a la Llei 10/1990, de 15 de juny, de 
determinar les condicions objectives en les quals els consumidors o els usuaris poden accedir-hi. 
D'altra banda, és important destacar que és el mateix marc constitucional el que de manera genèrica obliga 
al respecte dels drets fonamentals de les persones i, alhora, impedeix que es produeixi un tractament 
discriminatori a una persona per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o 
circumstància personal o social, d'acord amb l'article 14 de la Constitució.  
Ara bé, no es tracta d'un dret absolut, il· limitat o subjecte al criteri discrecional del titular o organitzador i, 
per això, la regulació del dret d'admissió té per objecte primordial protegir els consumidors i usuaris de 
l'exercici del dret d'accés als establiments públics per evitar que pugui ser negat de manera arbitrària o 
improcedent, protegint, al mateix temps, els titulars dels establiments i els organitzadors d'espectacles i 
activitats recreatives perquè la seva activitat pugui desenvolupar-se amb tota normalitat, evitant situacions 
que puguin posar en perill els espectadors o usuaris d'aquests o els puguin produir molèsties 

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..33..33..22..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En regular i fer efectiu el dret d’admissió.  

AA  qquuii??  Els agents involucrats en la gestió de la instal· lació esportiva. 

CCoomm??  Regula el procediment del dret d’admissió de les instal· lacions esportives. 
 

2222..11..33..33..22  DDeeccrreett  221188//22000011,,  ddee  2244  ddee  jjuull iiooll ,,  ppeell   qquuaall   eess  rreegguullaa  ll ’’ úúss  ssoocciiaall   ddeellss  eeddii ff iicciiss  ddeellss  
cceennttrreess  ddoocceennttss  ppúúbbll iiccss  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  DDeeccrreett  221188//22000011,,  ddee  2244  ddee  jjuull iiooll   
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
Les instal· lacions escolars dels centres docents públics són presents a la pràctica totalitat del territori i 
constitueixen un patrimoni de primer ordre dels ciutadans de Catalunya. Aquests espais docents inclouen 
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sovint pistes esportives, gimnasos, biblioteques i altres equipaments que, més enllà del seu ús escolar, poden 
ser objecte d’un ús social, sense interferir l’activitat docent, que cal fomentar i regular. 
La Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, estableix a l’apartat primer 
de la disposició addicional dissetena que la conservació, el manteniment i la vigilància dels edificis destinats 
a centres d’educació infantil de segon cicle, primària o especial, que depenen de les administracions 
educatives, correspondran al municipi respectiu. Això no obstant, aquests edificis no podran destinar-se a 
altres serveis o finalitats sense autorització de l’Administració educativa corresponent. 
La mateixa Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, preveu a l’apartat 
sisè de la disposició addicional dissetena que seran les administracions educatives qui establiran el 
procediment per a l’ús dels centres docents que en depenguin, per part de les autoritats municipals, fora de 
l’horari lectiu, per a activitats educatives, culturals, esportives o altres de caràcter social. Aquest ús estarà 
només subjecte a les necessitats derivades de la programació de les activitats d’aquests centres. 
La Llei orgànica 9/1995, de 20 de novembre, de la participació, l’avaluació i el govern dels centres docents, 
disposa que les administracions educatives podran regular el procediment que permeti als centres docents 
públics obtenir recursos complementaris amb l’aprovació prèvia del consell escolar.  
En el cas dels centres d’educació secundària o de règim especial, en què l’edifici és patrimoni de la 
Generalitat de Catalunya i aquesta es fa càrrec del manteniment, la vigilància i la conservació, aquest foment 
s’encarrega als consells escolars dels centres, s’assigna al director la facultat d’autoritzar-ne l’ús en els casos 
d’utilitzacions no continuades. 
Pel que fa als col· legis d’educació infantil i primària, en què l’edifici es patrimoni de la corresponent 
corporació local, la qual es fa càrrec del seu manteniment, vigilància i conservació, és la mateixa corporació 
local la que autoritza l’ús social de les instal· lacions.  

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..33..33..33..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En l’ús social de les instal· lacions esportives dels centres docents públics.  

AA  qquuii??  Els agents involucrats en la utilització de les instal· lacions esportives de centres docents públics.  

CCoomm??  Regula l’ús i condicions de les instal· lacions esportives dels centres docents públics.  
 

2222..11..33..33..33  DDeeccrreett  336633//22000044,,  ddee  2244  dd'' aaggoosstt,,  ppeell   qquuaall   eess  rreegguullaa  eell   pprroocceeddiimmeenntt  aaddmmiinniissttrraattiiuu  ppeerr  
aa  ll '' aappll iiccaacciióó  ddeell   RReeggllaammeenntt  eelleeccttrroottèèccnniicc  ppeerr  aa  bbaaiixxaa  tteennssiióó  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  DDeeccrreett  336633//22000044,,  ddee  2244  dd’’ aaggoosstt  
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
En aquest sentit, i amb la finalitat d'aconseguir elements de simplificació administrativa, garantint al mateix 
temps la seguretat de les instal· lacions, el present Decret conté la classificació de les instal· lacions elèctriques 
de baixa tensió en relació amb els tràmits administratius que requereixen per a la seva execució, les 
verificacions i els controls, les noves figures d'empresa instal· ladora i d'instal· lador autoritzat de baixa tensió, 
així com les funcions de les entitats d'inspecció i control concessionàries de la Generalitat de Catalunya en 
aquest camp. 

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..33..33..44..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En la gestió d’instal· lacions esportives. 

AA  qquuii??  Les persones amb responsabilitat en la gestió. 

CCoomm??  Regula la gestió del Reglament electrotècnic per a baixa tensió. 
 

2222..11..33..33..44  DDeeccrreett  225511//22000066,,  ddee  66  ddee  jjuunnyy,,  ddee  rreegguullaacciióó  ddee  lleess  ccoonnddiicciioonnss  ii   qquuaannttiieess  mmíínniimmeess  ddee  
lleess  aasssseegguurraanncceess  ddee  rreessppoonnssaabbii ll ii ttaatt  cciivvii ll   eexxiiggiibblleess  ppeerr   aallss  eessppeeccttaacclleess,,  lleess  aaccttiivvii ttaattss  
rreeccrreeaattiivveess  ii   eellss  eessttaabbll iimmeennttss  ppúúbbll iiccss  ssoottmmeessooss  aa  llaa  LLlleeii   1100//11999900,,  ddee  1155  ddee  jjuunnyy,,  ssoobbrree  
ppooll iicciiaa  ddee  ll ’’ eessppeeccttaaccllee,,  lleess  aaccttiivvii ttaattss  rreeccrreeaattiivveess  ii   eellss  eessttaabbll iimmeennttss  ppúúbbll iiccss  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  DDeeccrreett  225511//22000066,,  ddee  66  ddee  jjuunnyy  
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
Aquest Decret té com a objecte regular els requisits, condicions i quanties mínimes que han de tenir els 
corresponents contractes de les pòlisses d’assegurances de responsabilitat civil dels espectacles, activitats 
recreatives i establiments públics sotmesos a la Llei 10/1990, de 15 de juny, i concretats al Decret 239/1999, 
de 31 d’agost, pel qual s’aprova el catàleg dels espectacles, les activitats recreatives i els establiments públics 
sotmesos a la Llei esmentada. Així mateix, es determinen els requisits i condicions que han de tenir les 
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citades pòlisses i s’estableix, a la disposició transitòria d’aquest Decret, un termini per adequar les quanties de 
les pòlisses ja concertades. 
D’altra banda, aquest Decret té com a finalitat garantir que les persones titulars dels establiments de pública 
concurrència i/o les persones organitzadores dels espectacles o activitats recreatives tinguin cobert el risc de 
la responsabilitat civil que els és imputable directament, solidàriament o subsidiàriament com a conseqüència 
de la gestió i explotació dels establiments i/o de la realització d’espectacles o d’activitats recreatives, de tal 
manera que cobreixi els danys personals, els materials i els perjudicis consecutius ocasionats a les persones 
usuàries d’un establiment o a les persones assistents a la celebració d’un espectacle o al desenvolupament 
d’una activitat recreativa i a les terceres persones i els seus béns, en els termes que estableix aquest Decret. 

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..33..33..55..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En contractar assegurança responsabilitat civil.  

AA  qquuii??  Els agents involucrats en la gestió de la instal· lació esportiva. 

CCoomm??  Regula l’assegurança de responsabilitat civil de les instal· lacions esportives. 
 

2222..11..33..33..55  DDeeccrreett  3311//22000077,,  ddee  3300  ddee  ggeenneerr,,  ppeell   qquuaall   eess  rreegguulleenn  lleess  ccoonnddiicciioonnss  ppeerr  aa  ll ’’ eexxeerrcciiccii   ddee  
ddeetteerrmmiinnaaddeess  tteerrààppiieess  nnaattuurraallss  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  DDeeccrreett  3311//22000077,,  ddee  3300  ddee  ggeenneerr   
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
La voluntat del Govern de la Generalitat de Catalunya és la de reconèixer i regular l'exercici de les teràpies 
naturals com a activitats orientades al foment de la salut i al benestar de les persones. Mitjançant aquest 
Decret el Departament de Salut inicia un procés de reconeixement de la utilització d'altres teràpies diferents 
de les de la medicina convencional o al· lopàtica amb la seguretat que la sinergia d'ambdues produirà una 
millora del benestar de les persones. 
Aquest Decret respon a la finalitat de protegir la salut de les persones, i es dicta d'acord amb l'article 43 de la 
Constitució Espanyola, que reconeix el dret de tots els ciutadans a la protecció de la salut i la competència 
dels poders públics per organitzar i tutelar la salut pública, en exercici de les competències compartides en 
matèria de sanitat i salut pública, i de les competències exclusives en matèria d'ensenyament no universitari, 
previstes als articles 162.2 i 131.1 de l'Estatut d'Autonomia, respectivament.  
La intervenció administrativa en la regulació de les teràpies naturals troba específica habilitació en els articles 
1.1 i 24 de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, que estableixen la regulació general de totes les 
accions que permetin fer efectiu el dret a la protecció de la salut i sotmeten les activitats públiques i privades 
que, directament o indirectament puguin tenir conseqüències negatives per a la salut a les limitacions 
preventives de caràcter administratiu dels òrgans competents; i en els articles 10, lletres a) i l) i 71 de la Llei 
15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya. 
Per tot això, a l'empara del que preveu l'article 61 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, 
procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. 

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..33..33..66..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En el moment que la instal· lació esportiva ofereixi serveis de teràpies naturals.  

AA  qquuii??  Els agents involucrats en la gestió de la instal· lació i desenvolupament de l’activitat concreta. 

CCoomm??  Condiciona i regula el projecte de gestió i desenvolupament de l’activitat.  
 

2222..11..33..33..66  OOrrddrree    II RRPP//118811//22000077,,  ddee  3300  ddee  mmaaiigg,,  ppeerr  llaa  qquuaall   eess  ddeetteerrmmiinneenn  eellss  hhoorraarr iiss  mmààxxiimmss  
ddee  ddeetteerrmmiinnaattss  eessttaabbll iimmeennttss  ppúúbbll iiccss  ddeessttiinnaattss  aa  eessppeeccttaacclleess  ppúúbbll iiccss  ii //oo  aaccttiivvii ttaattss  
rreeccrreeaattiivveess,,  ssoottmmeessooss  aa  llaa  LLlleeii   1100//11999900,,  ddee  1155  ddee  jjuunnyy,,  ssoobbrree  ppooll iicciiaa  ddee  ll '' eessppeeccttaaccllee,,  
lleess  aaccttiivvii ttaattss  rreeccrreeaattiivveess  ii   eellss  eessttaabbll iimmeennttss  ppúúbbll iiccss  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  OOrrddrree  II RRPP//118811//22000077,,  ddee  3300  ddee  mmaaiigg  
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
L'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix a l'article 141.3 que la Generalitat de Catalunya té la 
competència exclusiva en matèria d'espectacles i activitats recreatives, que inclou l'ordenació del sector, el 
règim d'intervenció administrativa i el control de tota mena d'espectacles en espais i establiments públics. 
Aquesta ordre regula els horaris d'obertura i tancament de determinats establiments públics, d'acord amb la 
classificació establerta al Decret 239/1999, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el catàleg dels espectacles 
públics, les activitats recreatives i els establiments públics sotmesos a la Llei 10/1990, de 15 de juny. 
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Al mateix temps, també es feia necessari establir un text refós que recollís de manera sistemàtica tota la 
normativa existent en matèria de regulació d'horaris dels espectacles públics, les activitats recreatives i els 
establiments públics. 

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..33..33..77..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En establir i sol· licitar els horaris de la instal·lació esportiva.  

AA  qquuii??  Els agents involucrats en la gestió de la instal· lació esportiva. 

CCoomm??  Regula el procediment de sol· licitar l’horari de la instal· lació esportiva. 
 

2222..11..33..33..77  II nnssttrruucccciióó  11//22000099,,  ddee  1100  ddee  ffeebbrreerr,,  ssoobbrree  eell   ttrraaccttaammeenntt  ddee  ddaaddeess  ddee  ccaarrààcctteerr  ppeerrssoonnaall   
mmiittjjaannççaanntt  ccààmmeerreess  aammbb  ff iinnss  ddee  vviiddeeoovviiggii llàànncciiaa  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  II nnssttrruucccciióó  11//22000099  
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
El tractament de la imatge i de la veu de les persones físiques amb finalitats de vigilància pot suposar una 
ingerència en determinats drets fonamentals de les persones, regulats al Títol I de la Constitució, 
fonamentalment els drets a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge i el dret a la protecció de dades de 
caràcter personal, però també altres drets com la llibertat de circulació, el dret a la no-discriminació i, en 
definitiva, la mateixa dignitat humana (SSTEDH de 28 de gener del 2003 i de 4 de març del 2008). Si bé 
resulta necessari admetre la possibilitat de recórrer a la videovigilància quan concorri algun dels supòsits 
legalment previstos (article 6.2 LOPD), aleshores adquireix una importància especial el principi de qualitat 
de les dades i, en concret, el principi de proporcionalitat. A tenor d’aquest darrer principi, una mesura 
intrusiva com la que estem analitzant només es pot considerar constitucionalment legítima si resulta 
proporcionada a través d’una triple anàlisi de la necessitat de la mesura, la seva idoneïtat i el seu caràcter 
proporcional en sentit estricte.  
Aquesta Instrucció pretén donar més elements de judici o de valoració als responsables, a l’hora de 
prendre la decisió sobre la implantació d’aquests sistemes.  

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..33..33..88..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En la gestió en cas de disposar de càmeres de videovigilància. 

AA  qquuii??  Les persones amb responsabilitat en la gestió. 

CCoomm??  Regula els drets i deures de les persones per ser gravades. 
 

2222..11..33..33..88  LLlleeii   1111//22000099,,  ddeell   66  ddee  jjuull iiooll ,,  ddee  rreegguullaacciióó  aaddmmiinniissttrraattiivvaa  ddeellss  eessppeeccttaacclleess  ppúúbbll iiccss  ii   lleess  
aaccttiivvii ttaattss  rreeccrreeaattiivveess  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  LLlleeii   1111//22000099,,  ddeell   66  ddee  jjuull iiooll   
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
Aquesta llei pretén donar resposta a les principals situacions que la realització d’espectacles públics i 
d’activitats recreatives origina a Catalunya, i alhora superar les dificultats que la legislació, al llarg del seu 
desplegament, hagi pogut causar per a la pràctica d’activitats culturals i artístiques, especialment musicals. La 
Llei també ha tingut en compte el ric patrimoni cultural immaterial de Catalunya, que té la manifestació més 
clara en les activitats de cultura popular i d’arrel tradicional. Per tot això, aquesta llei es fonamenta i s’inspira 
en tres principis bàsics: convivència, seguretat i qualitat. 
La Llei fa una llarga llista dels drets i les obligacions de les persones implicades en els espectacles públics i 
les activitats recreatives. En aquest marc, cal posar en relleu les cauteles especials que posa en la protecció 
dels menors i en la proscripció radical de qualsevol tipus de discriminació que pugui limitar l’efectivitat del 
dret d’accés de qualsevol persona als espectacles públics i a les activitats recreatives. 
Amb relació a l’organització administrativa, el primer que cal destacar d’aquesta llei és que té una vocació 
descentralitzadora envers els ajuntaments. A més d’atribuir-los àmplies potestats, també els confia la major 
part de les competències de control, incloses les d’inspecció i sanció.  

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..33..33..99..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En la gestió general de les activitats de les instal· lacions esportives. 

AA  qquuii??  Els agents involucrats en la gestió de la instal· lació esportiva. 

CCoomm??  Condiciona la gestió de la instal· lació esportiva. 



AAnnnneexxooss    
  

 
392 

 

 

2222..11..33..33..99  DDeeccrreett  8822//22001100,,  ddee  2299  ddee  jjuunnyy,,  ppeell   qquuaall   ss’’ aapprroovvaa  eell   ccaattààlleegg  dd’’ aaccttiivvii ttaattss  ii   cceennttrreess  
oobbll iiggaattss  aa  aaddooppttaarr  mmeessuurreess  dd’’ aauuttoopprrootteecccciióó  ii   eess  ff iixxaa  eell   ccoonnttiinngguutt  dd’’ aaqquueesstteess  mmeessuurreess  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  DDeeccrreett  8822//22001100,,  ddee  2299  ddee  jjuunnyy  
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
Sobre la base de l’experiència de la Generalitat en matèria de protecció civil, aquest Decret regula altres 
aspectes relatius a l’autoprotecció, amb l’objectiu final de garantir que les activitats de risc segueixen un 
sistema d’autoprotecció que va més enllà de l’elaboració d’un pla d’autoprotecció. Aquest sistema inclou el 
control de l’Administració sobre les activitats i centres inclosos dins l’àmbit d’aquest Decret, control que 
engloba tant una fase prèvia en què l’objectiu és comprovar la capacitat de l’establiment per complir les 
condicions d’autoprotecció, com la validació del pla, i la validació de la seva implantació dins del sistema de 
protecció civil. 
Com a aspecte a destacar, la Generalitat inclou dins de l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret totes aquelles 
instal· lacions que puguin generar emergències o situacions crítiques per a la població associades a la fallada 
dels sistemes de subministrament de serveis bàsics. 
D’altra banda, aquest Decret respecta la normativa vigent que imposa altres obligacions, diferents de les de 
protecció civil, davant de determinats riscos específics. 

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..33..33..1100..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En el procés de gestió de la instal· lació esportiva. 

AA  qquuii??  Bàsicament el responsable, director/a, de la gestió de la instal· lació. 

CCoomm??  L’adopció de  les mesures per l’autoprotecció regulades pel decret.   
 

2222..11..44..  SSAANNII TTAATT  II   SSOOCCII EETTAATT  

2222..11..44..11..  ÀÀmmbbii tt  ssuupprraaeessttaattaall   

2222..11..44..22..  ÀÀmmbbii tt  eessttaattaall   

2222..11..44..22..11  LLlleeii   oorrggàànniiccaa  33//22000077,,  ddee  2222  ddee  mmaarrçç,,  ppeerr  llaa  iigguuaall ttaatt  eeffeeccttiivvaa  ddee  ddoonneess  ii   hhoommeess  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  LLlleeii   oorrggàànniiccaa  33//22000077,,  ddee  2222  ddee  mmaarrçç  
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
L’article 14 de la Constitució espanyola proclama el dret a la igualtat i a la no discriminació per raó de 
gènere. Per la seva part, l’article 9.2 consagra la obligació dels poders públics de promoure les condicions per 
les que la igualtat de l’individu i dels grups que s’integra siguin reals i efectives. 
La igualtat entre dones i homes és un principi jurídic universal reconegut en diferents documents 
internacionals sobre els drets humans, entre els que destaca la Convenció sobre l’eliminació de totes les 
formes de discriminació contra la dona, aprovada per l’Assemblea General de Nacions Unides el desembre 
del 1979 i ratificada per Espanya al 1983. En aquest mateix àmbit procedeix evocar els avanços introduïts per 
conferències mundials monogràfiques, com la de Nairobi del 1985 i Beijing del 1995. 
La igualtat és, així mateix, un principi fonamental en la Unió Europea. Des de l’entrada en vigor del Tractat 
d’Amsterdam, l’1 de maig del 1999, la igualtat entre dones i homes i l’eliminació de les desigualtats entre 
unes i altres son un objectiu que ha d’integrar-se en totes les polítiques i accions de la Unió i dels seus 
membres. 
Emparant-se en l’antic article 111 del Tractat de Roma, es desenvolupa un conjunt comunitari sobre igualtat 
de gènere de gran amplitud e importància calat, a la transposició que es dirigeix, en bona mesura, la present 
Llei. En particular, aquesta Llei incorpora a l’ordenament espanyol dues directives a l’aplicació del principi 
d’igualtat de tracte entre homes i dones que es refereix a l’accés al lloc de treball, a la formació i a la 
promoció professional, i a les condicions de treball; i la Directiva 2004/113/CE, sobre aplicació del principi 
d’igualtat de tracte entre homes i dones en l’accés a béns i serveis i el seu subministra.         
Aquesta Llei té com a objecte fer efectiu el dret d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, en 
particular per mitjà de l’eliminació de la discriminació de la dona, sigui quina sigui la seua circumstància o 
condició, en qualssevol dels àmbits de la vida i, singularment, en les esferes política, civil, laboral, 
econòmica, social i cultural per a, en el desenvolupament dels articles 9.2 i 14 de la Constitució, aconseguir 
una societat més democràtica, més justa i més solidària. 
La Llei establix principis d’actuació dels Poders Públics, regula drets i deures de les persones físiques i 
jurídiques, tant públiques com privades, i preveu mesures destinades a eliminar i corregir en els sectors públic 
i privat, tota forma de discriminació per raó de sexe. 

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
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CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..44..22..11..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  Totes les relacions laborals i personals entre el personal i usuaris de la instal· lació esportiva. 

AA  qquuii??  Totes les persones, treballadors i usuaris, de la instal· lació esportiva. 

CCoomm??  Condiciona, regula i protegeix els drets personals de les persones. 
 

2222..11..44..22..22  LLlleeii   1199//22000077,,  ddee  1111  ddee  jjuull iiooll ,,  LLlleeii   ccoonnttrraa  llaa  vviioollèènncciiaa,,  eell   rraacciissmmee,,  llaa  xxeennooffòòbbiiaa  ii   llaa  
iinnttoolleerràànncciiaa  eenn  ll ’’ eessppoorrtt  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  LLlleeii   1199//22000077,,  ddee  1111  ddee  jjuull iiooll   
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
Hi ha una incompatibilitat radical entre esport i violència, qualsevol forma de violència, inclosa la verbal o 
aquella altra més subtil, fonamentada en la trampa, l’engany i el menyspreu del joc net.  
A Espanya i a Europa, l’esport, en suma, és una activitat de persones lliures, en una societat oberta, basada en 
el respecte de la diversitat i igualtat entre les persones. La pràctica esportiva és un recurs educatiu, que genera 
un context d’aprenentatge excepcionalment idoni per al desenvolupament de competències i qualitats 
intel· lectuals, afectives, motrius i ètiques, que permet als més joves transferir el que han après en l’esport a 
altres àmbits de la vida quotidiana.  
Cap raça, religió, creença política o grup ètnic es pot considerar superior als altres. I en aquest aspecte, el que 
passi en l’esport ha de reflectir els valors en què se sustenta la nostra convivència democràtica.  
En l’elaboració de la Llei, es va prendre l’opció d’elaborar una definició d’aquells actes il· lícits que 
conformen les conductes susceptibles de sanció. Aquesta definició serveix de referència per a la delimitació 
dels respectius àmbits de responsabilitat en què es concreten els tipus infractors en relació amb les definicions 
establertes.  
L’esquema d’aquesta Llei assumeix l’opció d’integrar en un únic text un conjunt de disposicions i de 
preceptes tipificadors d’infraccions i sancionadors, que apareixien dispersos en les normes esportives després 
de les successives reformes introduïdes en el nostre OJ, específicament, en matèria de prevenció i sanció de la 
violència en l’esport.  
L’opció presa implica sistematitzar i ordenar les obligacions generals i particulars en aquesta matèria, així 
com el règim aplicable al seu incompliment i les qüestions relacionades amb l’àmbit de la seguretat pública 
en els esdeveniments esportius, que és remesa, en aquest punt, a la normativa sobre violència en l’esport i a la 
disciplina esportiva comuna. Aquesta opció de tècnica legislativa permet fondre en un únic text legal el 
conjunt de preceptes, siguin quins siguin els actors que intervinguin en les conductes objecte de sanció. En 
conseqüència, tant si són els mateixos esportistes i altres persones vinculades a l’organització esportiva 
mitjançant una llicència federativa com si es tracta, únicament, de persones que assisteixen als esdeveniments 
esportius i respecte de les quals la seguretat en aquests és exigible a les diferents administracions públiques.  

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..44..22..22..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  Qualsevol àmbit de gestió de la instal· lació esportiva. 

AA  qquuii??  Tots els agents involucrats en la gestió i funcionament de la instal· lació, i els usuaris. 

CCoomm??  Condiciona i regula les relacions entre els diferents agents i usuaris de les instal· lacions esportives. 
 

2222..11..44..33..  ÀÀmmbbii tt  aauuttoonnòòmmiicc  

2222..11..44..33..11  LLlleeii   2200//11998855,,  ddee  2255  ddee  jjuull iiooll ,,  ddee  pprreevveenncciióó  ii   aassssiissttèènncciiaa  eenn  mmaattèèrr iiaa  ddee  ssuubbssttàànncciieess  
qquuee  ppooddeenn  ggeenneerraarr  ddeeppeennddèènncciiaa  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  LLlleeii   2200//11998855,,  ddee  2255  ddee  jjuull iiooll   
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
La dependència originada pel consum de diversos tipus de substàncies psico orgànicament actives és avui a 
Catalunya un fenomen social amb caràcter epidèmic, sobre el qual els poders públics i tota la societat han 
d’actuar amb fermesa per alleujar-ne els efectes nocius, tant pel que fa a la salut individuals com pel que fa al 
benestar col· lectiu. 
Aquesta Llei atén d’una manera global les vessants preventives i assistencials, tant pel que fa a les diferents 
substàncies com pel que fa a les mesures a prendre. La tasca preventiva és cabdal i bàsica en matèria de 
dependències, sense ella la posada en marxa de recursos assistencials específics fóra fins a un cert punt poc 
satisfactòria. Per això aquesta llei preveu en un primer terme les accions preventives com a graó essencial en 
la lluita contra les dependències.  
Dins l’àmbit de la prevenció, aquesta Llei té una cura especial a disposar mesures adreçades als infants i las 



AAnnnneexxooss    
  

 
394 

 

joves, ja que l’edat en la què es forgen els valors és quan cal promoure uns hàbits saludables de vida, i 
estableix també certes mesures limitatives de cara a la protecció dels joves, dels grups socials més vulnerables 
i de tota la població en general per tal de reduir la promoció, la venda i el consum dels productes que generen 
dependència als límits que la preservació de la salut i el benestar col· lectiu exigeixen.  
Es potencia l’adequació de recursos destinats a l’atenció de les persones amb dependències i s’estableixen les 
bases per a la planificació, l’ordenació i la coordinació de tots els serveis, tot això dins l’actual sistema 
assistencial.  
Especialment s’impulsa l’assistència al nivell primari, i es fixa una sistemàtica assistencial que enllaça a 
bastament el procés sanitari amb el de serveis socials. 

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..44..33..11..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En la venta, subministrament i consum de substàncies que poden generar dependència.  

AA  qquuii??  Tots els agents involucrats en la gestió i venta de substàncies de la instal· lació esportiva. 

CCoomm??  Condiciona i regula la venta o subministrament de substàncies que generen dependència. 
 

2222..11..44..33..22  LLlleeii   1155//11999900,,  ddeell   99  ddee  jjuull iiooll ,,  dd'' oorrddeennaacciióó  ssaannii ttààrriiaa  ddee  CCaattaalluunnyyaa  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  LLlleeii   oorrggàànniiccaa  1155//11999900,,  ddeell   99  ddee  jjuull iiooll   
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
Ordenar el sistema sanitari públic, d'acord amb els principis d'universalització, integració de serveis, 
simplificació, racionalització, eficàcia i eficiència de l'organització sanitària, concepció integral de la salut, 
descentralització i desconcentració de la gestió, sectorització de l'atenció sanitària i participació comunitària. 
En aquesta ordenació s'inclouen tant les activitats assistencials com les activitats destinades a garantir la salut 
pública, que esdevenen també una prestació del sistema sanitari i, per tant, es configuren com un dret de la 
ciutadania, amb la qual cosa es dota també de contingut l'article 43 de la Constitució espanyola. 
A fi de garantir els serveis i les prestacions en conjunt, la Llei 15/1990 va crear el Servei Català de la Salut, 
que va quedar configurat per tots els centres, els serveis i els establiments sanitaris públics i de cobertura 
pública de Catalunya, entre els quals s'inclouen els de salut pública. Així doncs, les activitats de salut pública 
són una part dels serveis sanitaris i, per tant, els òrgans que les executen han de tenir la consideració de 
proveïdors del sistema. Aquestes activitats, però, són heterogènies. 
D'una banda, les accions de foment de la salut i prevenció de la malaltia, igual que les assistencials, tenen 
com a destinatàries les persones: fomenten la salut individual i col· lectiva, impulsen l'adopció d'estils 
saludables de vida mitjançant diverses intervencions d'informació i educació sanitària i redueixen la 
incidència de malalties específiques gràcies a vacunacions, immunitzacions passives i cribratges. Aquestes 
activitats s'han d'incorporar als serveis assistencials, ja que, en els sistemes d'assistència sanitària integrada, 
com és el sistema català, els equips d'atenció primària han d'assumir tant les funcions de medicina preventiva 
com les d'assistència mèdica. 
D'altra banda, les accions de protecció de la salut s'adrecen a la prevenció dels efectes negatius que diversos 
elements del medi poden tenir sobre la salut i el benestar de les persones. Tradicionalment, aquestes accions 
s'han dividit en dues grans àrees: la salut ambiental i la salut alimentària. Pel que fa a la salut ambiental, les 
actuacions van destinades a la vigilància i el control dels agents físics, químics i biològics presents en els 
diferents elements del medi i en els indrets de convivència humana. Altrament, pel que fa a la salut 
alimentària, les intervencions es destinen al control i la vigilància dels agents esmentats que són presents en 
els aliments o que aquests poden vehicular. 
L’article 68 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, atribueix als ajuntaments el 
control sanitari de les àrees d’activitat fisicoesportiva i d’esbarjo, i la promoció de la protecció de la salubritat 
pública. D’altra banda, l’article 63 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, 
posa de manifest que els municipis tenen competències en la seguretat en llocs públics, en la protecció de la 
salubritat pública i en les activitats i les instal· lacions culturals i esportives, l’ocupació del lleure i el turisme. 
En base a aquest context legal el present Decret atribueix als ajuntaments la competència d’autorització i 
control sanitari de les piscines d’ús públic instal· lades en el respectiu terme municipal. 

 

2222..11..44..33..33  LLlleeii   1100//11999911,,  ddee  1100  ddee  mmaaiigg,,  ddee  mmooddii ff iiccaacciióó  ddee  llaa  LLlleeii   2200//11998855,,  ddee  pprreevveenncciióó  ii   
aassssiissttèènncciiaa  eenn  mmaattèèrr iiaa  ddee  ssuubbssttàànncciieess  qquuee  ppooddeenn  ggeenneerraarr  ddeeppeennddèènncciiaa  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  LLlleeii   1100//11999911,,  ddee  1100  ddee  mmaaiigg  
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
Amb l’aplicació de la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de Prevenció i Assistència en Matèria de Substàncies que 
poden generar Dependència, es posaren en marxa a Catalunya un conjunt de mesures i d’accions encaminades 
a la preservació i la millora de la salut pública i a la consecució d’un major benestar social, alhora que es 
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procurava aconseguir, mitjançant una política de programes adequats, la desintoxicació i deshabituació, la 
rehabilitació i la reinserció social de les persones afectades per dependències. 
L’experiència acumulada d’ençà que la Llei entrà en vigor i el progressiu increment de la consciència social 
sobre la necessitat de reduir el consum d’aquestes substàncies han aconsellat replantejar-ne una part dels 
postulats, a la recerca d’una actuació més ferma i efectiva en la lluita contra les dependències i llurs efectes. 
En aquest sentit, s’ha considerat necessari de modificar el règim sancionador de dita Llei, regulat en el capítol 
V del Títol VIII, amb l’objectiu d’adequar les sancions a la graduació i la quantia que estableix la Llei d’Estat 
14/1986, del 25 d’abril, General de Sanitat, i aconseguir, d’aquesta manera, un major efecte dissuasori per als 
casos d’incompliment de la norma. 
S’introdueixen també en la Llei noves mesures limitatives de l’ús del tabac i de les begudes alcohòliques, que 
les actuals circumstàncies socials fan necessari tutelar. 

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..44..33..22..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En la venta, subministrament i consum de substàncies que poden generar dependència.  

AA  qquuii??  Tots els agents involucrats en la gestió i venta de substàncies de la instal· lació esportiva 

CCoomm??  Condiciona i regula la venta o subministrament de substàncies que generen dependència. 
 

2222..11..44..33..44  LLlleeii   88//11999988,,  ddee  1100  ddee  jjuull iiooll ,,  ddee  sseeggoonnaa  mmooddii ff iiccaacciióó  ddee  llaa  LLlleeii   2200//11998855,,  ddee  pprreevveenncciióó  ii   
aassssiissttèènncciiaa  eenn  mmaattèèrr iiaa  ddee  ssuubbssttàànncciieess    qquuee  ppooddeenn  ggeenneerraarr  ddeeppeennddèènncciiaa  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  LLlleeii   88//11999988,,  ddee  1100  ddee  jjuull iiooll   
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
La Llei 20/1/1985, del 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar 
dependència, va significar l’inici  de l’adopció d’una sèrie de mesures i accions que tenen com a objectiu la 
preservació de la  salut pública i la lluita contra les dependències i llurs efectes.  
Posteriorment, la Llei 10/1991, del 10 de maig, va modificar-ne el règim sancionador per  adequar les 
sancions a la graduació i la  quantia que estableix la Llei 14/1986, del 25  d’abril, general de sanitat, i 
aconseguir un  major efecte dissuasiu per als casos  d’incompliment de la norma. Alhora també s’introduïen 
noves mesures que limitaven l’ús  del tabac i de les begudes alcohòliques, en atenció a les circumstàncies 
socials dels moment.  

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..44..33..33..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En la venta, subministrament i consum de substàncies que poden generar dependència.  

AA  qquuii??  Tots els agents involucrats en la gestió i venta de substàncies de la instal· lació esportiva. 

CCoomm??  Condiciona i regula la venta o subministrament de substàncies que generen dependència. 
 

2222..11..44..33..55  DDeeccrreett  227711//22000011,,  ddee  99  dd’’ ooccttuubbrree,,  ppeell   qquuaall   ss’’ eessttaabblleeiixxeenn  eellss  rreeqquuiissii ttss  tteeccnniiccoossaannii ttaarr iiss  
qquuee  hhaann  ddee  ccoommppll ii rr   eellss  sseerrvveeiiss  ddee  bbaallnneeootteerrààppiiaa  ii   dd’’ hhiiddrrootteerrààppiiaa  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  DDeeccrreett  227711//22000011,,  ddee  99  dd’’ ooccttuubbrree  
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
El Decret 183/1981, de 2 de juliol, sobre normes per a condicions i requisits que han d’acomplir els centres, 
serveis i establiments sanitaris assistencials, en el seu article 2.e), contempla com a tals els que per la seva 
finalitat o per raó de les tècniques o mitjans que utilitzen tenen aquest caràcter. 
Mitjançant el Decret 262/1990, de 23 d’octubre, es van establir els requisits tecnicosanitaris que havien de 
reunir els balnearis per ser autoritzats com a establiments sanitaris. Darrerament s’ha constatat una evolució 
en l’oferta dels serveis dels establiments balnearis, que és cada cop més àmplia i diversificada. En aquest 
procés s’adverteix un increment tant de serveis assistencials diferents als estrictament relacionats amb el 
termalisme com d’activitats que no tenen una funció estrictament sanitària. Paral· lelament a aquest procés 
s’ha evidenciat un desenvolupament en la tipologia de teràpies que utilitzen l’aigua, independentment de les 
seves qualitats mineromedicinals, com a recurs sanitari, les quals es porten a terme també en establiments 
no balnearis. 
En aquest context es considera convenient revisar la normativa reguladora de balnearis per ajustar-la a la 
realitat actual, i fixar els requisits tecnicosanitaris que han de complir els serveis de balneoteràpia i 
d’hidroteràpia, tenint en compte les condicions higienicosanitàries que s’han de garantir en les aigües de 
tractament de les patologies dels seus possibles usuaris i que complementen els requisits que s’exigeixen 
també a la resta de centres i serveis assistencials que desenvolupen la seva activitat a Catalunya. 
Aquest Decret es dicta en execució de les atribucions pròpies de la Generalitat en matèria de sanitat interior, 
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de conformitat amb el que preveuen els articles 2, 29 i 41 de la Llei 14/1986, de 25 de juliol, general de 
sanitat, i l’article 10.k) de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya. 

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..44..33..44..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En tasques de neteja i manteniment. 

AA  qquuii??  Els agents involucrats en la gestió, la neteja i el manteniment de la instal· lació del decret. 

CCoomm??  Condiciona i regula la neteja i manteniment de la instal· lació del decret. 
 

2222..11..44..33..66  LLlleeii   11//22000022,,  dd’’ 1111  ddee  mmaarrçç,,  ddee  tteerrcceerraa  mmooddii ff iiccaacciióó  ddee  llaa  LLlleeii   2200//11998855,,  ddee  2255  ddee  jjuull iiooll ,,  
ddee  pprreevveenncciióó  ii   aassssiissttèènncciiaa  eenn  mmaattèèrr iiaa  ddee  ssuubbssttàànncciieess  qquuee  ppooddeenn  ggeenneerraarr  
ddeeppeennddèènncciiaa,,  aammbb  ll ’’ oobbjjeeccttiiuu  uull tteerr iioorr   ddee  pprrootteeggii rr   llaa  ssaalluutt  dd’’ aaqquueessttaa  ppoobbllaacciióó  ii   
pprreevveennii rr   eellss  pprroobblleemmeess  aassssoocciiaattss  aa  llaa  iinnggeessttaa  ii   llaa  ddeeppeennddèènncciiaa  ddee  ll ’’ aallccoohhooll   

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  LLlleeii   11//22000022,,  dd’’ 1111  ddee  mmaarrçç  
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
La Llei 1/2002, d’11 març, amplia els supòsits de limitació de venda de begudes alcohòliques, establint, amb 
caràcter general, la prohibició en la venda i el subministrament de begudes alcohòliques a les persones 
menors de 18 anys, com a mesura preventiva i de protecció, atès que constitueixen un col· lectiu especialment 
vulnerable davant el consum d’aquests productes.       

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..44..33..55..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En la venta, subministrament i consum de substàncies que poden generar dependència.  

AA  qquuii??  Tots els agents involucrats en la gestió i venta de substàncies de la instal· lació esportiva. 

CCoomm??  Condiciona i regula la venta o subministrament de substàncies que generen dependència. 
 

2222..11..44..33..77  DDeeccrreett  335555//22000022,,  ddee  2244  ddee  ddeesseemmbbrree,,  ppeell   qquuaall   eess  rreegguullaa  llaa  uuttii ll ii ttzzaacciióó  ddee  
ddeessff iibbrr ii ll ··llaaddoorrss  eexxtteerrnnss  aauuttoommààttiiccss  ppeerr  aall   ppeerrssoonnaall   nnoo  mmèèddiicc  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  DDeeccrreett  335555//22000022,,  ddee  2244  ddee  ddeesseemmbbrree  
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
Els aparells desfibril· ladors externs automàtics són uns dispositius mèdics que permeten identificar sense 
errades les arítmies que requereixen desfibril· lació i administrar la descàrrega elèctrica quan està indicada. 
Aquests aparells, que per les seves característiques poden ser utilitzats per personal no mèdic, però 
adequadament format per al seu ús, permeten una primera actuació que, per la seva immediatesa, pot 
millorar les possibilitats de supervivència de les persones afectades per aquestes patologies. 
L’actuació davant d’una situació d’aturada cardiorespiratòria ha de formar part d’una acció integral, que 
permeti assistir el malalt o la malalta en el menor temps possible i que garanteixi la continuïtat assistencial i 
el control mèdic sobre la persona afectada. 
La primera persona actuant, que és qui té el contacte inicial amb el pacient o la pacient, ha d’identificar 
l’aturada cardiorespiratòria, alertar els serveis d’emergència i iniciar les maniobres de suport vital. 
Per tal de fer possible l’atenció immediata a l’aturada cardiorespiratòria, les recomanacions que ha elaborat 
la comunitat científica internacional encapçalada per l’European Resuscitation Council i per l’American 
Heart Association, promouen la formació de personal no mèdic en l’ús dels aparells desfibril· ladors externs 
automàtics i la seva implantació en espais on es produeixen grans concentracions de persones: centres 
esportius, escolars, locals d’espectacles, transports públics, aeroports, estacions i instal· lacions de caire 
divers. 
Tot i que la norma no especifica en el seu articulat que les IE han d’incorporar en la seva instal· lació 
obligatòriament un desfibril· lador extern automàtic, en el preàmbul de la mateixa si ho incorpora i per tant 
creiem convenient incorporar els articles més rellevants per tal que aquelles IE que decideixin incorporar-ho 
tinguin en compte la norma que l’afecta. 
Per una altra banda cal esmentar que la Llei de l’exercici de les professions de l’esport a Catalunya, Llei 
03/2008, de 23 d’abril, article 1.7612. obliga a que tots els professionals en actiu de l’àmbit de l’esport 

                                                 
612 Article 1.7. Tots els professionals en actiu que exerceixin tasques regulades per aquesta llei han de tenir 
competències d’assistència sanitària immediata, referides a la reanimació cardiopulmonar. En el cas que la 
titulació d’accés a la professió no permeti acreditar aquesta competència, l’acreditació s’ha d’assolir en centres 
autoritzats per la Generalitat. 
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regulats a la norma hauran de tenir competències d’assistència sanitària immediata, referides a la realització 
cardiopulmonar. 

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..44..33..66..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En activitats. 

AA  qquuii??  Els agents involucrats en la gestió, els monitors de la instal· lació esportiva. 

CCoomm??  Condiciona i regula el material i coneixements dels monitors de la instal· lació esportiva. 
 

2222..11..44..33..88  LLlleeii   77//22000033,,  ddee  2255  dd'' aabbrr ii ll ,,  ddee  pprrootteecccciióó  ddee  llaa  ssaalluutt  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  LLlleeii   77//22000033,,  ddee  2255  dd’’ aabbrr ii ll   
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
En les societats socialment desenvolupades, la salut i la qualitat de vida són una prioritat per a la ciutadania. 
Per a assolir uns elevats nivells de salut, el sistema sanitari s'organitza, fonamentalment, en tres eixos bàsics: 
l'assistència hospitalària, l'atenció primària i la salut pública. A grans trets, els dos primers concentren les 
actuacions de restabliment de la salut i el tercer eix concentra les actuacions de prevenció de malalties i de 
foment de la salut. 
Aquesta ordena les activitats i els serveis de salut pública i dota d'instruments que permetin assolir el principi 
informador del sistema sanitari català relatiu a la racionalització, l'eficàcia, la simplificació i l'eficiència que 
proclama l'article 2.e) de la Llei 15/1990. La Llei de protecció de la salut constitueix un primer pas en aquesta 
direcció, amb la modernització d'una part de la salut pública, la protecció de la salut, a fi de dotar-la de les 
eines científiques, tècniques i organitzatives necessàries per a contribuir a preservar la salut de la població de 
Catalunya. 
Aquesta Llei defineix amb concreció quines són les activitats de protecció de la salut que abasta i quina és la 
intervenció administrativa en aquestes activitats i crea l'Agència de Protecció de la Salut, amb l'objectiu 
d'executar les activitats que, d'acord amb la Llei d'ordenació sanitària de Catalunya, han de garantir el Servei 
Català de la Salut, en uns casos, o bé el Departament de Sanitat i Seguretat Social, en altres casos. 
Aquesta Llei té en compte, a més, la situació específica de l'Ajuntament de Barcelona, reflectida en la Llei 
22/1998, del 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, ja que estableix que les activitats de salut 
ambiental i alimentària de la regió sanitària de Barcelona siguin exercides per l'Agència de Salut Pública i 
Medi Ambient de Barcelona, en el si del Consorci Sanitari de Barcelona. 
La Llei respecta les competències, en l'àmbit de protecció de la salut, del Consell General d'Aran, segons el 
que disposen la Llei 16/1990, del 13 de juliol, sobre el règim especial de la Vall d'Aran, i el Decret 354/2001, 
del 18 de desembre, de transferència de competències de la Generalitat de Catalunya al Conselh Generau dera 
Val d'Aran en matèria de sanitat. 

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..44..33..77..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  Qualsevol àmbit de gestió de la instal· lació esportiva. 

AA  qquuii??  Tots els agents involucrats en la gestió i funcionament de la instal· lació, i els usuaris. 

CCoomm??  Condiciona i regula les condicions sanitàries dels espais, activitats i relacions de les instal· lacions. 
 

2222..11..44..33..99  DDeeccrreett  335522//22000044,,  ddee  2277  ddee  jjuull iiooll ,,  ppeell   qquuaall   ss'' eessttaabblleeiixxeenn  lleess  ccoonnddiicciioonnss  
hhiiggiieenniiccoossaannii ttààrr iieess  ppeerr  aa  llaa  pprreevveenncciióó  ii   eell   ccoonnttrrooll   ddee  llaa  lleeggiioonneell ··lloossii   

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  DDeeccrreett  335522//22000044,,  ddee  2277  ddee  jjuull iiooll   
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
El Govern de la Generalitat adoptà una primera iniciativa normativa, el Decret 417/2000, de 27 de 
desembre, amb mesures específiques de control de torres de refrigeració i condensadors evaporatius, ja que 
aquestes instal· lacions són l'origen de la majoria dels brots comunitaris. 
Posteriorment, s'aprovà el Decret 152/2002, de 28 de maig, pel qual s'estableixen les condicions 
higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel· losi, que introduí un conjunt de mesures i 
d'accions encaminades a minimitzar l'aparició de brots de legionel· losi, mitjançant l'establiment de 
condicions higienicosanitàries que han de complir els sistemes i aparells que continguin aigua i que siguin 
susceptibles de produir aerosols, els quals s'han identificat com a vehiculadors d'aquest 
microorganismeenversel medi, i de mesures preventives eficaces contrastades. 
D'altra banda, escau adequar la normativa vigent a les previsions del Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, 
pel qual s'estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi, i a 
l'Ordre SCO/317/2003, de 7 de febrer, per la qual es regula el procediment per a l'homologació dels cursos 
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de formació del personal que realitza les operacions de manteniment higienicosanitari de les instal· lacions, 
ambdues normes de caràcter bàsic, d'acord amb l'article 149.1.16 de la Constitució. 
Finalment, l'entrada en vigor de la Llei 7/2003, de 25 d'abril, de protecció de la salut, fa necessari adequar el 
règim d'infracció i sancions a les previsions d'aquesta norma legal.  
Aquest Decret té per objecte la prevenció i el control de la legionel· losi, mitjançant l'adopció de mesures  
higienicosanitàries, en aquelles instal· lacions que puguin tenir un risc associat a l'aparició de casos d'aquesta 
malaltia. 

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..44..33..88..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En tasques de neteja i manteniment. 

AA  qquuii??  Els agents involucrats en la gestió, la neteja i el manteniment de la instal· lació esportiva. 

CCoomm??  Condiciona i regula la neteja i manteniment de la instal· lació esportiva. 
 

2222..11..44..33..1100  LLlleeii   1100//11999933,,  ddee  88  dd’’ ooccttuubbrree,,    qquuee  rreegguullaa  ll '' aaccccééss  aa  ll '' eennttoorrnn  ddee  lleess  ppeerrssoonneess  aammbb  
ddiissmmiinnuucciióó  vviissuuaall   aaccoommppaannyyaaddeess  ddee  ggoossssooss  ppiiggaall ll   

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  LLlleeii   1100//11999933,,  ddee  88  dd’’ ooccttuubbrree  
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
La Constitució, en el seu article 49, reconeix als disminuïts físics, psíquics i sensorials el dret a la 
realització personal completa i a la integració total. Aquest mateix principi d'igualtat és recollit a l'article 
8.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, quan estableix que correspon a la Generalitat "promoure les 
condicions per tal que la llibertat i la igualtat de l'individu i dels grups en què aquest s'integra siguin reals i 
efectives, remoure els obstacles que impedeixin o dificultin llur plenitud i facilitar la participació de tots 
els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social". 
D'altra banda, l'article 9.25 de l'Estatut d'autonomia atorga a la Generalitat competència exclusiva en 
matèria d'assistència social. 
Hi ha una normativa sectorial diversa, d'àmbit estatal i autonòmic, que regula, d'una banda, la utilització 
dels gossos pigall per persones amb disminució visual, total o parcial, i regula també, d'altra banda, les 
condicions higiènico-sanitàries que han de complir aquests animals. No obstant això, la disgregació 
d'aquesta normativa, la manca d'unitat en la regulació d'una matèria tan específica i la inexistència d'un 
sistema sancionador únic o fins i tot en alguns casos la falta de la norma sancionadora fan absolutament 
inviable l'exercici efectiu dels drets que s'hi recullen. 
La finalitat de la Llei és, doncs, de garantir l'accés als llocs, allotjaments, establiments, locals i transports 
públics o d'ús públic a les persones amb disminució visual, total o parcial, que vagin acompanyades de 
gossos pigall. El mitjà per a fer-ho és l'establiment d'un règim sancionador únic, en compliment de la 
reserva material de la Llei. 

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..44..33..99..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  Accés de persones amb disminució visual acompanyades de gossos pigall. 

AA  qquuii??  Personal de recepció i gestió de la instal· lació esportiva. 

CCoomm??  Regula l’accés de les persones amb disminució visual acompanyades de gossos pigall. 
 

2222..11..44..33..1111  II nnssttrruucccciióó  44//22001100,,  ddee  66  dd’’ aabbrr ii ll ,,  ddee  ggeessttiióó  ii   mmaanntteenniimmeenntt  ddee  lleess  ffaarrmmaacciioolleess  eenn  eellss  
cceennttrreess  ddee  ttrreebbaall ll   ii   eenn  eellss  vveehhiicclleess  ddee  llaa  DDiirreecccciióó  GGeenneerraall   ddee  llaa  PPooll iicciiaa  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  II nnssttrruucccciióó  44//22001100,,  ddee  66  dd’’ aabbrr ii ll   
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
Aquesta instrucció unifica i estableix directrius de gestió, manteniment i control necessàries per tal de donar 
compliment efectiu a la normativa d’aplicació, i alhora establir el contingut mínim de les farmacioles en els 
centres de treball i vehicles de la Direcció General de la Policia (DGP) i adequar-ne l’ús. 
Les farmacioles són el primer recurs en el cas que es produeixi una lesió. Són l’equipament bàsic que 
proporciona un auxili directe en primera instància i que permet portar a terme petites cures o alleujar els 
símptomes fins que s’assisteixi o es traslladi a la persona afectada a un centre sanitari. 
D’acord amb aquesta finalitat, el contingut de les farmacioles en els centres de treball i en els vehicles de la 
DGP és de caràcter bàsic i adequat a les necessitats detectades.  

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..44..33..1100..  
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RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En el procés de gestió de la instal· lació esportiva. 

AA  qquuii??  Bàsicament el responsable, director/a, de la gestió de la instal· lació. 

CCoomm??  En garantir la disposició de farmacioles en el lloc i amb el contingut adequat per la instal· lació.  
 

2222..11..55..  TTRREEBBAALLLL  II   CCOONNSSUUMM  

2222..11..55..11..  ÀÀmmbbii tt  ssuupprraaeessttaattaall   

2222..11..55..22..  ÀÀmmbbii tt  eessttaattaall   

2222..11..55..22..11  LLlleeii   3377//11999922,,  ddee  2288  ddee  ddeesseemmbbrree,,  ddee  ll ’’ iimmppoosstt  ssoobbrree  eell   vvaalloorr  aaffeeggii tt  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  LLlleeii   3377//11999922,,  ddee  2288  ddee  ddeesseemmbbrree  
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
Modifica la norma de l’impost sobre el valor afegit. 

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..55..22..11..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En la gestió d’instal· lacions esportives. 

AA  qquuii??  Les persones amb responsabilitat en la gestió. 

CCoomm??  Regula l’aplicació o no de l’IVA en els serveis que ofereix la instal· lació. 
 

2222..11..55..22..22  RReeiiaall   ddeeccrreett  lleeggiissllaattiiuu  11//11999955,,  ddee  2244  ddee  mmaarrçç,,  ppeell   qquuaall   ss’’ aapprroovvaa  eell   tteexxtt  rreeffóóss  ddee  llaa  
LLlleeii   ddee  ll ’’ eessttaattuutt  ddeellss  ttrreebbaall llaaddoorrss  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  RReeiiaall   ddeeccrreett  lleeggiissllaattiiuu  11//11999955,,  ddee  2244  ddee  mmaarrçç  
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
La disposició final setena de la Llei 42/1994, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de 
l'ordre social, autoritza el Govern per elaborar, en el termini de 3 mesos des de l'entrada en vigor de la Llei, 
un text refós de la Llei 8/1980, de 10 de març, de l'estatut dels treballadors, que incorpori les modificacions 
introduïdes per aquesta Llei i també les que facin les disposicions legals que esmenta. 
Així mateix, la disposició final de la Llei 4/1995, de 23 de març, de regulació del permís parental i per 
maternitat, ordena incloure en el Text refós les modificacions que fa de l'Estatut dels treballadors. 
Actualitzat fins a la darrera modificació normativa, feta per la Llei 40/2007, de 4 de desembre, de mesures en 
matèria de seguretat social.  

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..55..22..22..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En totes les relacions laborals. 

AA  qquuii??  Totes les persones relacionades jurídicament amb vincles laborals. 

CCoomm??  Regula i condiciona les relacions laborals. 
 

2222..11..55..22..33  LLlleeii   3311//11999955,,  ddee  88  ddee  nnoovveemmbbrree,,  ddee  pprreevveenncciióó  ddee  rr iissccooss  llaabboorraallss  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  LLlleeii   3311//11999955,,  ddee  88  ddee  nnoovveemmbbrree  
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
De la presència d'Espanya a la Unió Europea es deriva la necessitat d'harmonitzar la nostra política amb la 
naixent política comunitària en aquesta matèria, preocupada, com més va més, per l'estudi i el tractament de 
la prevenció dels riscos derivats del treball. En va constituir una bona prova la modificació del tractat 
constitutiu de la Comunitat Econòmica Europea mitjançant l'anomenada Acta Única, si en tenim en compte 
l'article 118 A, en què els estats membres, des de la seva entrada en vigor, promouen la millora de l'àmbit de 
treball per assolir l'objectiu abans esmentat d'harmonització en el progrés de les condicions de seguretat i 
salut dels treballadors. Aquest objectiu ha estat reforçat en el Tractat de la Unió Europea per mitjà del 
procediment que s'hi considera per a l'adopció, mitjançant directives, de disposicions mínimes que caldrà 
aplicar progressivament. 
Aquesta Llei, articulada sobre els principis d’eficàcia, coordinació i participació, i alhora  inspirada pels 
objectius de responsabilitat i cooperació, complia l’exigència d’un nou enfocament normatiu dirigit a posar 
terme a la falta de visió unitària de la prevenció de riscos laborals al nostre país, a actualitzar regulacions 
desfasades, a adequar la legislació espanyola a la legislació comunitària sobre seguretat i salut en el treball i a 
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regular situacions noves no previstes anteriorment.  
Aquesta Llei tenia l'objectiu de determinar el cos bàsic de garanties i responsabilitats necessari per establir un 
nivell adequat de protecció de la salut dels treballadors davant els riscos derivats de les condicions de treball, 
i això en el marc d'una política coherent, coordinada i eficaç de prevenció dels riscos laborals. 
A partir del reconeixement del dret dels treballadors en l'àmbit laboral a la protecció de la seva salut i la seva 
integritat, la Llei establia les diferents obligacions que, en l'àmbit indicat, garantirien aquest dret, com també 
les actuacions de les administracions públiques que puguin incidir positivament en la consecució d'aquest 
objectiu. 

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..55..22..33..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En l’àmbit de l’activitat laboral. 

AA  qquuii??  Totes les persones que mantinguin una activitat laboral a la instal· lació esportiva. 

CCoomm??  Regula i condiciona les mesures de seguretat en les activitats laborals. 
 

2222..11..55..22..44  LLlleeii   4499//22000022,,  ddee  2233  ddee  ddeesseemmbbrree,,  ddee  rrèèggiimm  ff iissccaall   ddee  lleess  eennttii ttaattss  sseennssee  ff iinnaall ii ttaattss  
lluuccrraattiivveess  ii   ddeellss  iinncceennttiiuuss  ff iissccaallss  aall   mmeecceennaattggee..  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  LLlleeii   4499//22000022,,  ddee  2233  ddee  ddeesseemmbbrree  
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
La finalitat que persegueix la Llei és més ambiciosa que la mera regulació d’un règim fiscal propi de les 
entitats sense finalitats lucratives, ja que, com el seu propi títol indica, aquesta norma també estableix el 
conjunt d’incentius que són aplicables a l’activitat de mecenatge realitzada per particulars. En efecte, si bé la 
Llei 30/1994 ja contenia una sèrie de preceptes destinats a estimular la participació del sector privat en les 
activitats d’interès general, la realitat permet constatar que la seva eficàcia ha estat limitada. 
Es fa necessària, per tant, una Llei com la present, que ajudi a encarrilar els esforços privats en activitats 
d’interès general d’una manera més eficaç, mantenint i ampliant alguns dels incentius previstos en la 
normativa anterior i establint-ne altres de nous, més concordes amb les noves formes de participació de la 
societat en la protecció, el desenvolupament i l’estímul de l’interès general. 
En conseqüència, aquesta Llei, dictada a l’empara de l’article 149.1.14a de la Constitució i sense perjudici 
dels règims tributaris forals, té una finalitat eminentment incentivadora de la col· laboració particular en la 
consecució de finalitats d’interès general, en atenció i reconeixement a la presència cada vegada més gran del 
sector privat en la tasca de protegir i promoure actuacions caracteritzades per l’absència d’ànim de lucre, 
l’única finalitat de les quals és de naturalesa general i pública. 

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..55..22..44..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En la gestió d’instal· lacions esportives. 

AA  qquuii??  Les persones amb responsabilitat en la gestió. 

CCoomm??  En relació amb la tributació. 
 

2222..11..55..22..55  LLlleeii   6622//22000033,,  ddee  3300  ddee  ddeesseemmbbrree,,  ddee  mmeessuurreess  ff iissccaallss,,  aaddmmiinniissttrraattiivveess  ii   ddee  ll ’’ oorrddrree  
ssoocciiaall   

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  LLlleeii   6622//22000033,,  ddee  3300  ddee  ddeesseemmbbrree  
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
La Llei de pressupostos generals de l’Estat per en l’any 2004 estableix determinats objectius de política 
econòmica, la consecució dels quals fa necessària o convenient l’aprovació de diverses mesures normatives 
que permeten una execució millor i més eficaç del programa del Govern, en els diferents àmbits en què 
aquest desenvolupa la seva acció. 
Aquesta és la finalitat que persegueix aquesta Llei que, com en anys anteriors, recull diferents mesures 
referents a aspectes tributaris, socials, de personal al servei de les administracions públiques, de gestió i 
organització administrativa, i d’acció administrativa en diferents àmbits sectorials. 

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..55..22..55..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En la gestió d’instal· lacions esportives. 

AA  qquuii??  Les persones amb responsabilitat en la gestió. 

CCoomm??  En relació amb la tributació. 



LL’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  CCaattaalluunnyyaa  
  

 
401 

 

 

2222..11..55..22..66  LLlleeii   5544//22000033,,  ddee  1122  ddee  ddeesseemmbbrree,,  ddee  rreeffoorrmmaa  ddeell   mmaarrcc  nnoorrmmaattiiuu  ddee  llaa  pprreevveenncciióó  ddee  
rr iissccooss  llaabboorraallss  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  LLlleeii   5544//22000033,,  ddee  1122  ddee  ddeesseemmbbrree  
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
Set anys després de l’entrada en vigor de la Llei 31/1995 de Prevenció de riscos laborals (PRL) i com a 
conseqüència de determinades insuficiències en el seu contingut i a la presència de certs problemes que 
dificultaven la seva aplicació s’ha dictat la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de 
la PRL.  
Aquesta Llei té com a objecte afrontar l’execució de les mesures contingudes a l’Acord de 30 de desembre 
del 2002 que requereixen, per a la posada en pràctica, una norma amb rang de llei formal: d’una banda, la 
reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals; de l’altra, el reforçament de la funció de 
vigilància i control del sistema d’Inspecció de Treball i Seguretat Social.  
Com a objectius bàsics d’aquesta Llei s’han de destacar els quatre següents: En primer lloc, i com a objectiu 
horitzontal, combatre de manera activa la sinistralitat laboral. En segon lloc, fomentar una autèntica cultura de 
la prevenció dels riscos en el treball, que asseguri el compliment efectiu i real de  les obligacions preventives i 
proscrigui el compliment merament formal o documental d’aquestes obligacions. En tercer lloc, reforçar la 
necessitat d’integrar la prevenció dels riscos laborals en els sistemes de gestió de l’empresa. I, en quart lloc, 
millorar el control del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, mitjançant l’adequació de 
la norma sancionadora a la norma substantiva i el reforçament de la funció de vigilància i control, en el marc 
de les comissions territorials de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 
La llei s’estructura en dos capítols: el primer inclou les modificacions que s’introdueixen en la Llei 31/1995, 
de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals; el segon inclou les modificacions que s’introdueixen en la 
Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, text refós aprovat pel Reial Decret legislatiu 5/2000, de 4 
d’agost. 
La integració de la prevenció que es detalla en els articles 1 i 2 del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, 
reglament dels serveis de prevenció, s’enuncia ara com la primera obligació de l’empresa i com la primera 
activitat d’assessorament i suport que ha de facilitar- li un servei de prevenció, tot això per assegurar la 
integració i evitar compliments merament formals i no eficients de la normativa. 
Aquesta responsabilitat de l’empresari es desenvolupa mitjançant el seguiment permanent de l’activitat 
preventiva, a fi de perfeccionar de manera contínua les activitats d’identificació, avaluació i control de riscos i 
el deure d’integrar la  prevenció en el sistema de gestió de l’empresa, tant en el conjunt de les seves activitats, 
com en tots els nivells jeràrquics de la mateixa empresa, precisament a través de la implantació i l’aplicació 
d’un pla de prevenció de riscos laborals el contingut de la qual es determina.  

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..55..22..66..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En l’àmbit de l’activitat laboral. 

AA  qquuii??  Totes les persones que mantinguin una activitat laboral a la instal· lació esportiva. 

CCoomm??  Regula i condiciona les mesures de seguretat en les activitats laborals. 
 

2222..11..55..22..77  RReeiiaall   ddeeccrreett  lleeggiissllaattiiuu,,  44//22000044,,  ddee  55  ddee  mmaarrçç,,  ppeell   qquuee  ss’’ aapprroovvaa  eell   tteexxtt  rreeffóóss  ddee  llaa  LLlleeii   
dd’’ iimmppoossttooss  ssoobbrree  ssoocciieettaattss  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  RReeiiaall   ddeeccrreett  lleeggiissllaattiiuu  44//22000044,,  ddee  55  ddee  mmaarrçç  
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
La disposició addicional quarta de la Llei 46/2002, de 18 de desembre, de reforma parcial de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques i per la qual es modifiquen les lleis dels impostos sobre societats i sobre la 
renda de no residents, en la redacció que en fa la disposició final divuitena de la Llei 62/2003, de 30 de 
desembre, de mesures  fiscals, administratives i de l’ordre social, estableix que el Govern ha d’elaborar i 
aprovar en el termini de 15 mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei els textos refosos de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques, de l’impost sobre la renda de no residents i de l’impost sobre societats. 
Aquesta delegació legislativa té l’abast més limitat dels que preveu l’apartat 5 de l’article 82 de la 
Constitució, ja que se circumscriu a la mera formulació d’un text únic i no inclou una autorització per 
regularitzar, aclarir i harmonitzar els textos legals que han de ser refosos. 
Aquesta habilitació té per finalitat incrementar la claredat del sistema tributari mitjançant la integració en un 
únic cos normatiu de les disposicions que afecten aquests tributs, de manera que contribueixi a millorar la 
seguretat jurídica de l’Administració tributària i dels contribuents. En l’exercici d’aquesta autorització, 
s’elabora aquest Reial decret legislatiu, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’impost sobre societats. 

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
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CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..55..22..77..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En la gestió d’instal· lacions esportives. 

AA  qquuii??  Les persones amb responsabilitat en la gestió. 

CCoomm??  En relació amb la tributació. 
 

2222..11..55..22..88  RReeiiaall   ddeeccrreett  117711//22000044,,  ddee  3300  ddee  ggeenneerr,,  ppeell   qquuaall   eess  ddeesspplleeggaa  ll '' aarr ttiiccllee  2244  ddee  llaa  LLlleeii   
3311//11999955,,  ddee  88  ddee  nnoovveemmbbrree,,  ddee  pprreevveenncciióó  ddee  rr iissccooss  llaabboorraallss,,  eenn  mmaattèèrr iiaa  ddee  
ccoooorrddiinnaacciióó  dd'' aaccttiivvii ttaattss  eemmpprreessaarr iiaallss  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  RReeiiaall   ddeeccrreett  117711//22000044,,  ddee  3300  ddee  ggeenneerr   
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
Amb els mateixos objectius que la Llei 54/2003 abans esmentada el desenvolupament de l’article 24 de la 
LPR suposa un nou pas per combatre, mitjançant la coordinació de l’activitat preventiva entre empreses, la 
siniestralitat laboral en el supòsit, cada cop més habitual, que un empresari subcontracta a d’altres empreses la 
realització d’obres o serveis en el seu centre de treball (fotocòpies, bars, manteniment, neteja, seguretat...)  

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..55..22..88..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En l’àmbit de l’activitat laboral. 

AA  qquuii??  Totes les persones que mantinguin una activitat laboral a la instal· lació esportiva. 

CCoomm??  Regula i condiciona les mesures de seguretat en les activitats laborals. 
 

2222..11..55..22..99  LLlleeii   3355//22001100,,  ddee  1177  ddee  sseetteemmbbrree,,  ddee  mmeessuurreess  uurrggeennttss  ppeerr  llaa  rreeffoorrmmaa  ddeell   mmeerrccaatt  ddee  
ttrreebbaall ll   

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  LLlleeii   3355//22001100,,  ddee  1177  ddee  sseetteemmbbrree  
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
Aquesta reforma té com a objectiu essencial contribuir a la reducció de la desocupació i incrementar la 
productivitat de l’economia espanyola. A aquests efectes, es dirigeix a corregir la dualitat del nostre mercat de 
treball promovent l’estabilitat en l’ocupació i a incrementar la flexibilitat interna de les empreses, com a 
aspectes més destacables. 
De manera més concreta, les mesures incloses en aquesta norma es dirigeixen a aconseguir tres objectius 
fonamentals. 
Primer, reduir la dualitat del nostre mercat laboral, impulsant la creació d’ocupació estable i de qualitat, en 
línia amb els requeriments d’un creixement més equilibrat i sostenible. 
Segon, reforçar els instruments de flexibilitat interna en el desenvolupament de les relacions laborals i, en 
particular, les mesures de reducció temporal de jornada, com a mecanisme que permeti el manteniment de 
l’ocupació durant les situacions de crisi econòmica, reduint el recurs a les extincions de contractes i oferint 
mecanismes alternatius més sans que la contractació temporal per afavorir l’adaptabilitat de les empreses. 
Tercer, elevar les oportunitats de les persones desocupades, amb particular atenció als joves, reordenant per a 
això la política de bonificacions a la contractació indefinida per fer-la més eficient, fent més atractius per a 
empreses i treballadors els contractes formatius i millorant els mecanismes d’intermediació laboral. 

RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En el procés de gestió de la instal· lació esportiva. 

AA  qquuii??  Bàsicament el responsable, director/a, de la gestió de la instal· lació. 

CCoomm??  En el tractament laboral dels empleats. 
 

2222..11..55..22..1100  RReeiiaall   ddeeccrreett  ll lleeii   1133//22001100,,  ddee  33  ddeesseemmbbrree,,  dd’’ aaccttuuaacciioonnss  eenn  ll ’’ ààmmbbii tt  ff iissccaall ,,  llaabboorraall   ii   
aall ll iibbeerraaddoorreess  ppeerr  ffoommeennttaarr  llaa  iinnvveerrssiióó  ii   llaa  ccrreeaacciióó  ddee  ll llooccss  ddee  ttrreebbaall ll   

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  RReeiiaall   ddeeccrreett  ll lleeii   1133//22001100,,  ddee  33  ddeesseemmbbrree  
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
El present Reial decret llei té com a finalitat essencial continuar i reforçar la política d’impuls al creixement 
de l’economia espanyola i a l’increment de la seva competitivitat través de mesures de suport a l’activitat 
empresarial, essencialment enfocades a les petites i mitjanes empreses, de tal manera que, a través d’una 
reducció de càrregues impositives i d’una altra índole, s’afavoreixi la inversió productiva, la competitivitat de 
les empreses espanyoles i, per tant, la creació d’ocupació. 
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A més, aquest objectiu irrenunciable de millorar la situació d’ocupació a Espanya fa necessari anticipar les 
mesures que facin possible un reforç de l’eficàcia dels serveis de polítiques actives d’ocupació, 
fonamentalment, a través de la figura dels promotors d’ocupació, l’estabilitat, funcions i finançament dels 
quals es garanteix per als anys 2011 i 2012 mitjançant el present Reial decret llei. 
D’altra banda, el Reial decret llei aborda la modernització i liberalització de dos sectors, l’aeroportuari i el de 
loteries que, en les circumstàncies actuals, reclamaven un canvi de model de gestió que a més fomenti 
l’eficiència a través de l’obertura de la possibilitat de privatització parcial i involucració del sector privat de 
les societats la creació de les quals es preveu en aquesta norma. 
En les circumstàncies actuals és convenient reforçar el compromís amb la consolidació fiscal. A aquesta 
mateixa finalitat es dirigeixen les modificacions en la imposició sobre les labors del tabac que, al seu torn, 
contribueixen a la política d’impuls a la reducció del seu consum, en particular pels joves. 
Finalment, el Reial decret llei avança en la línia d’integració dels règims de Seguretat Social mitjançant la 
integració dels funcionaris de nou ingrés en el règim general de la Seguretat Social, als efectes de classes 
passives. Es dóna així un pas més en la consolidació a mitjà termini del sistema de seguretat social, amb els 
immediats efectes resultants d’increment en la confiança i solvència del sistema. 

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..55..22..99.. 
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  
QQuuaann??  En el procés de gestió de la instal· lació esportiva. 

AA  qquuii??  Bàsicament el responsable, director/a, de la gestió de la instal· lació. 

CCoomm??  En el tractament fiscal i laboral de la instal· lació i els empleats. 
 

2222..11..55..33..  ÀÀmmbbii tt  aauuttoonnòòmmiicc  

2222..11..55..33..11  LLlleeii   44//22000088,,  ddee  2244  dd'' aabbrrii ll ,,  ddeell   ll ll iibbrree  tteerrcceerr  ddeell   CCooddii   cciivvii ll   ddee  CCaattaalluunnyyaa,,  rreellaattiiuu  aa  lleess  
ppeerrssoonneess  jjuurr ííddiiqquueess  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  LLlleeii   44//22000088,,  ddee  2233  dd’’ aabbrr ii ll   
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
Seguint el procés d'elaboració del Codi civil de Catalunya emprès per la Llei 29/2002, del 30 de desembre, 
aquesta llei n'aprova el llibre tercer, relatiu a les persones jurídiques. Aquest llibre té com a primer objectiu 
refondre, sistematitzar i harmonitzar, d'acord amb les exigències pròpies de la tècnica codificadora, la 
legislació catalana d'associacions i fundacions, continguda en la Llei 7/1997, del 18 de juny, d'associacions, i 
la Llei 5/2001, del 2 de maig, de fundacions. Alhora, però, s'ha aprofitat l'impuls codificador per a formular 
unes disposicions generals que contenen l'estatut bàsic de la personalitat jurídica en dret català i, ja en l'àmbit 
específic de les associacions i les fundacions, per a actualitzar alguns aspectes de llur règim jurídic a fi 
d'afavorir-ne l'operativitat i de garantir que puguin complir de manera més efectiva les finalitats que els són 
pròpies. 

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..55..33..11..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En les relacions entre persones jurídiques. 

AA  qquuii??  A les persones amb responsabilitat i capacitat jurídica per gestionar. 

CCoomm??  Condiciona i regula la relació entre persones jurídiques. 
 

2222..11..55..33..22  TTRREE//33554466//22000088,,  ddee  2288  dd’’ ooccttuubbrree,,  ppeerr  llaa  qquuaall   eess  ddiissppoossaa  llaa  iinnssccrr iippcciióó  ii   llaa  ppuubbll iiccaacciióó  
ddeell   CCoonnvveennii   ccooll ··lleeccttiiuu  ddee  ttrreebbaall ll   ddee  lleess  eemmpprreesseess  ii   eennttii ttaattss  pprr iivvaaddeess  qquuee  ggeessttiioonneenn  
eeqquuiippaammeennttss  ii   sseerrvveeiiss  ppúúbbll iiccss  aaffeecctteess  aa  ll ’’ aaccttiivvii ttaatt  eessppoorrttiivvaa  ii   ddee  ll lleeuurree  ppeerr  aallss  aannyyss  
22000088--22001111  ((ccooddii   ddee  ccoonnvveennii   779900119900))  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  TTRREE//33554466//22000088,,  ddee  2288  dd’’ ooccttuubbrree  
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
Conveni col· lectiu de treball de les empreses i entitats privades que gestionen equipaments i serveis públics 
afectes a l’activitat esportiva i de lleure per als anys 2008-2011, subscrit per la part empresarial per ACEGES, 
ACEGE i per part dels treballadors per UGT-FES, els dies 26 de juny del 2008 i 25 de setembre del 2008, i de 
conformitat amb el que disposen l’article 90.2 i 3 del Reial Decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors; l’article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 
de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col· lectius de treball; l’article 170.1.e) i j) de la Llei orgànica 
6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. 
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AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..55..33..22..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En les relacions laborals en el marc del conveni col· lectiu. 

AA  qquuii??  Totes les persones incloses o afectades en el marc del Conveni col· lectiu. 

CCoomm??  Regula les relacions laborals de les empreses i entitats privades que gestionen instal· lacions. 
 

2222..11..55..33..33  DDeeccrreett  117744//22000011,,  ddee  2266  ddee  jjuunnyy,,  ppeell   qquuaall   eess  rreegguullaa  ll ’’ aappll iiccaacciióó  aa  CCaattaalluunnyyaa  ddeell   RReeiiaall   
ddeeccrreett  11225544//11999999,,  ddee  1166  ddee  jjuull iiooll ,,  ddee  mmeessuurreess  ddee  ccoonnttrrooll   ddeellss  rr iissccooss  iinnhheerreennttss  aallss  
aacccciiddeennttss  ggrreeuuss  eenn  eellss  qquuaallss  iinntteerrvviinngguuiinn  ssuubbssttàànncciieess  ppeerr ii ll lloosseess  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  DDeeccrreett  117744//22000011,,  ddee  2266  ddee  jjuunnyy  
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
L’any 1982, el Consell de les Comunitats Europees aprovava la Directiva 82/501/CEE, relativa als riscos 
d’accidents greus en determinades activitats industrials. Aquesta directiva, així com les seves modificacions, 
varen transposar-se a l’ordenament jurídic de l’Estat mitjançant sengles reials decrets, alhora que el Govern de 
la Generalitat aprovava les corresponents disposicions d’aplicació a Catalunya d’aquestes normes relatives a 
accidents greus. 
Catorze anys més tard, i recollint l’experiència obtinguda durant aquest temps, el Consell de la Unió Europea 
va aprovar la Directiva 96/82/CE, de 9 de desembre del 1996, relativa al control dels riscos inherents als 
accidents greus en els quals intervinguin substàncies perilloses. Aquesta Directiva ha representat una millora 
substancial al incorporar, entre altres coses, la política de prevenció d’accidents greus (PPAG) i el sistema de 
gestió de la seguretat (SGS) com a eines  fonamentals dels industrials per a la prevenció, així com l’atenció a 
l’efecte dominó i la consideració del risc en la política d’ordenació del territori i en les decisions urbanístiques.  
Aquesta Directiva ha estat transposada a l’ordenament jurídic de l’Estat mitjançant el Reial decret 254/1999, 
de 16 de juliol, pel qual s’aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els quals 
intervinguin substàncies perilloses. S’escau, per tant, l’aprovació d’aquest Decret per tal d’aconseguir una 
aplicació efectiva a Catalunya d’aquesta disposició, així com definir les diferents funcions que el Reial decret 
encomana a les comunitats autònomes.  
El procediment que s’estableix en aquest Decret en relació amb la construcció i posada en servei de nous 
establiments i a les seves modificacions, es troba perfectament vinculat amb el procediment general 
d’autorització ambiental, previst a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració 
ambiental. 

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..55..33..33..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En tot el que envolta les activitats amb ús de substàncies perilloses.  

AA  qquuii??  Totes les persones que tingui responsabilitat en les substàncies perilloses.  

CCoomm??  Regula la seguretat en l’ús de substàncies perilloses. 
 

2222..11..55..33..44  LLlleeii   1122//22000088,,  ddeell   3311  ddee  jjuull iiooll ,,  ddee  sseegguurreettaatt  iinndduussttrr iiaall   

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  LLlleeii   1122//22000088,,  ddeell   3311  ddee  jjuull iiooll   
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
L'objecte de la Llei de seguretat industrial és regular, dins l'àmbit de les competències de la Generalitat, la 
seguretat industrial en el territori de Catalunya, incloent-hi la vigilància del mercat en aquesta matèria. 
Aquesta llei regula en un únic text tota la matèria de seguretat industrial establerta fins ara en diverses 
normes, entre la qual hi ha el règim jurídic dels operadors que actuen en matèria de seguretat industrial (els 
organismes de control i els titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles). 
Aquesta llei es fonamenta en les competències exclusives que la Generalitat té en matèria d'indústria, d'acord 
amb l'article 139.1 de l'Estatut d'autonomia, i respecta, al mateix temps, la competència que l'article 149.1.21 
de la Constitució reconeix a l'Estat en matèria de trànsit i circulació de vehicles de motor. 
La Llei de seguretat industrial és la primera que regula totes les competències de la Generalitat en aquesta 
matèria, entre les quals cal destacar l'aplicació dels models regulats per l'Administració europea, la de l'Estat i 
la de Catalunya per a controlar els riscos i aconseguir un nivell de seguretat raonable dels productes 
industrials no alimentaris afectats per la legislació tècnica. 
Aquesta llei constitueix el marc jurídic general que regula la seguretat industrial a Catalunya, que cal 
complementar amb la normativa específica per a cada tipus d'activitat, instal· lació o producte inclosa en els 
reglaments tècnics de seguretat industrial que les administracions públiques dicten en l'àmbit de llurs 
competències. Així doncs, aquesta llei no regula ni els diversos requeriments tècnics obligatoris, ni les 
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característiques i la periodicitat de les inspeccions, ni les inscripcions obligatòries en els registres 
corresponents, ja que són matèries que, pel nivell de concreció amb què s'han de tractar, corresponen a la 
normativa específica. 

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..55..33..44..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En tot el que envolta les activitats e instal· lacions industrials. 

AA  qquuii??  Totes les persones que tingui responsabilitat en les activitats e instal· lacions industrials. 

CCoomm??  Regula la seguretat industrial. 
 

2222..11..55..33..55  LLlleeii   11//11999900,,  ddee  88  ddee  ggeenneerr,,  ssoobbrree  llaa  ddiisscciippll iinnaa  ddeell   mmeerrccaatt  ii   ddee  ddeeffeennssaa  ddeellss  
ccoonnssuummiiddoorrss  ii   ddeellss  uussuuaarr iiss  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  LLlleeii   11//11999900,,  ddee  88  ddee  ggeenneerr   
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
La Generalitat de Catalunya té competència exclusiva en matèria de comerç interior i de defensa del 
consumidor i de l’usuari. Ambdós títols competencials són recollits per l’article 12.1.5 de l’Estatut 
d’Autonomia i s’interfereixen de tal manera que no és possible d’ignorar aquesta circumstància a l’hora 
d’escometre una ordenació de qualsevol dels àmbits materials esmentats. La disciplina del mercat, part 
substancial de l’ordenació del comerç, compendia les facultats sancionadores de l’Administració en relació 
amb les conductes que no respecten les regles de joc del mercat. 
Aquesta Llei té per finalitat bàsica dotar del rang constitucionalment exigible la normativa que recull el 
Decret 459/1983, del 18 d’octubre, pel qual es tipifiquen les infraccions i es regulen les sancions en matèria 
de comercialització de béns i productes i de prestació de serveis. Així mateix, atesa la incidència que el dit 
Decret té sobre el consumidor, es reforcen els mecanismes necessaris per a un millor compliment de l’article 
51 de la Constitució, que exigeix als poders públics la defensa dels consumidors i dels usuaris mitjançant 
procediments eficaços. 
D’altra banda, la Llei articula la multa coercitiva, que ha d’agilitar, sens dubte, la intervenció dels òrgans de 
l’Administració i ha de propiciar amb més rapidesa l’exemplaritat de la tutela dels interessos que la 
Constitució i l’Estatut d’Autonomia atribueixen a la Generalitat. 
Així mateix, la Llei augmenta la capacitat sancionadora de les corporacions locals, a fi que puguin complir 
amb més eficàcia el paper que els correspon en la repressió de les infraccions dins l’àmbit de llurs 
competències, segons la legislació de règim local, i, conscient de la importància que té la coordinació en les 
matèries que ordena, exigeix als òrgans de l’Administració de la Generalitat, la competència de les quals pot 
concórrer en l’àmbit d’actuació de la Llei, que actuïn sota els principis de col· laboració i de coordinació. 
Finalment, en el mateix sentit orientat a una defensa més eficaç dels consumidors i dels usuaris, ordena a la 
Generalitat que adopti les mesures adequades per a la recerca d’accions de coordinació i de  cooperació entre 
les administracions públiques. A tal efecte, cal remarcar la possibilitat d’establir convenis amb 
l’Administració central i amb altres comunitats autònomes, de conformitat amb el que estableix l’article 27 de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Es tracta d’ajuntar, així, els esforços perquè l’exercici de les actuacions 
en el mercat que tenen una repercussió tan directa en la tutela dels interessos generals, es doni de la manera 
més eficaç possible. 

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..55..33..55..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En relacions de consum: oferta i compra de serveis o activitats. 

AA  qquuii??  A les persones involucrades i amb responsabilitat en el procés de consum. 

CCoomm??  Regula els drets i la protecció dels consumidors/ usuaris. 
 

2222..11..55..33..66  LLlleeii   ddee  33//11999933,,  ddee  55  ddee  mmaarrçç,,  ddee  ll ’’ eessttaattuutt  ddeell   ccoonnssuummiiddoorr  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  LLlleeii   33//11999933,,  ddee  55  ddee  mmaarrçç  
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
Aquesta Llei estableix els principis i les normes que han de regir per millorar la vida dels ciutadans de 
Catalunya en tant que consumidors i usuaris, i compromet directament els poders públics en la tasca de vetllar 
pel seu compliment, en l'àmbit de llurs competències. 
La Llei defineix el consumidor -persona física o jurídica- com a destinatari final de béns o de serveis: 
l'expressió "consumidors i usuaris" queda, al llarg de la Llei, circumscrita al terme "consumidors", que 
engloba tant els qui consumeixen o usen productes com els qui utilitzen béns i serveis. 
La Llei consigna els drets i els interessos dels consumidors i estableix mesures concretes per fer-ne efectives 
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la protecció i la defensa. 
És de remarcar la dedicació d'un capítol d'aquesta Llei, el IV, als drets lingüístics dels consumidors. L'article 
3.3 de l'Estatut d'autonomia compromet la Generalitat a garantir l'ús normal i oficial de les dues llengües 
oficials i a crear les condicions que permetin arribar a llur igualtat plena quant als drets i els deures dels 
ciutadans. Des del punt dels drets dels consumidors, la Llei s'inscriu en aquest procés de normalització de l'ús 
de la llengua pròpia oficial de Catalunya, tot reconeixent els drets establerts per al castellà, que ja són exercits 
normalment pels ciutadans. En aquest sentit, i en el marc de la Constitució, s'hi estableix el dret dels 
consumidors de Catalunya a rebre en català les informacions relatives al consum i l'ús de béns, productes i 
serveis, sense altra limitació que la derivada de la imprescindible adaptació gradual, que ha d'ésser 
reglamentada amb flexibilitat i fomentada amb eficàcia per les administracions públiques de Catalunya, de 
conformitat amb allò que, a aquest efecte, estableix la normativa aplicable de la Comunitat Europea. 
L'Estatut del consumidor haurà d'ésser desenvolupat progressivament, ateses les competències autonòmiques 
connexes amb el seu propi objecte, sens perjudici del camí ja recorregut per la Generalitat mitjançant lleis i 
disposicions reglamentàries i administratives, directament inspirades en la defensa i la protecció dels drets 
dels consumidors. 

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..55..33..66..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En relacions de consum: oferta i compra de serveis o activitats. 

AA  qquuii??  A les persones involucrades i amb responsabilitat en el procés de consum. 

CCoomm??  Regula els drets i la protecció dels consumidors/ usuaris. 
 

2222..11..55..33..77  LLlleeii   2222//22001100,,  ddeell   2200  ddee  jjuull iiooll ,,  ddeell   CCooddii   ddee  ccoonnssuumm  ddee  CCaattaalluunnyyaa  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  LLlleeii   2222//22001100,,  ddeell   2200  ddee  jjuull iiooll   
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
El Codi de consum és un text innovador, tant des del punt de vista formal com des del punt de vista material. 
Des del punt de vista formal, cal justificar-ne, en primer lloc, la numeració. S’ha optat per seguir el sistema de 
numeració importat a Catalunya pel Codi civil, manllevat del legislador del Codi civil neerlandès i 
posteriorment incorporat per la normativa d’altres estats, com ara el Code de la Consommation francès. 
Aquest sistema facilita la inclusió de noves regulacions o de modificacions, aspecte especialment important 
en un sector tan dinàmic des del punt de vista jurídic com és la protecció de les persones consumidores. 

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..55..33..77..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En el procés de gestió de la instal· lació esportiva. 

AA  qquuii??  Bàsicament el responsable, director/a, de la gestió de la instal· lació. 

CCoomm??  En garantir els drets i deures dels consumidors. 
 

2222..11..66..  DDAADDEESS,,  II NNFFOORRMMAACCII ÓÓ  II   PPUUBBLLII CCII TTAATT  

2222..11..66..11..  ÀÀmmbbii tt  ssuupprraaeessttaattaall   

2222..11..66..22..  ÀÀmmbbii tt  eessttaattaall   

2222..11..66..22..11  RReeiiaall   ddeeccrreett  lleeggiissllaattiiuu  11//11999966,,  ddee  1122  dd’’ aabbrr ii ll ,,  ppeell   qquuaall   ss’’ aapprroovvaa  eell   tteexxtt  rreeffóóss  ddee  llaa  LLlleeii   
ddee  pprrooppiieettaatt  iinntteell ··lleeccttuuaall ,,  qquuee  rreegguullaarr ii ttzzaa,,  aaccllaarreeiixx  ii   hhaarrmmoonnii ttzzaa  lleess  ddiissppoossiicciioonnss  
lleeggaallss  vviiggeennttss  ssoobbrree  llaa  mmaattèèrr iiaa  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  RReeiiaall   DDeeccrreett  lleeggiissllaattiiuu  11//11999966,,  ddee  1122  dd’’ aabbrr ii ll   
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
La disposició final segona de la Llei 27/1995, d’11 d’octubre, d’incorporació al dret espanyol de la Directiva 
93/98/CEE, del Consell, de 29 d’octubre, relativa a l’harmonització del termini de protecció del dret d’autor i 
de determinats drets afins, va autoritzar el Govern perquè, abans del 30 de juny del 1996, aprovés un text que 
refongués les disposicions legals vigents en matèria de propietat intel· lectual, i regularitzés, aclarís i 
harmonitzés els textos que hagin de ser refosos. L’abast temporal d’aquesta habilitació legislativa és el relatiu 
a les disposicions legals que estaran vigents el 30 de juny del 1996. 
S’elabora un text refós que s’incorpora com annex al Reial Decret legislatiu, i que té per objectiu donar 
compliment al mandat legal, regularitza, aclareix i harmonitza les disposicions legals vigents sobre la matèria. 

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
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CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..66..22..11..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En l’ús o apropiació de la propietat intel· lectual. 

AA  qquuii??  Els treballadors o responsables en l’ús de la propietat intel· lectual. 

CCoomm??  Regula els drets i l’ús de la propietat intel· lectual. 
 

2222..11..66..22..22  LLlleeii   1177//22000011,,  ddee  1177  ddee  ddeesseemmbbrree,,  ddee  mmaarrqquueess  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  LLlleeii   1177//22000011,,  ddee  1177  ddee  ddeesseemmbbrree  
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
Les raons que justifiquen la necessitat de reformar la Llei de marques, i donar lloc a una nova Llei, obeeixen a 
tres motius. El primer, donar compliment a la Sentència del Tribunal Constitucional 103/1999, de 3 de juny, 
que delimita les competències que en matèria de propietat industrial corresponen a les comunitats autònomes 
i a l'Estat. El segon, incorporar a la nostra legislació de marques les disposicions de caràcter comunitari i 
internacional a què està obligat o a què s'ha compromès l'Estat espanyol. El tercer motiu, finalment, obeeix a 
la conveniència d'introduir en el nostre ordenament jurídic certes normes de caràcter substantiu i 
procedimental, aconsellades per l'experiència obtinguda sota la vigència de la Llei anterior, les pràctiques 
seguides per altres legislacions del nostre entorn i la necessitat d'adaptar el nostre sistema de registre de 
marques a les exigències de la nova societat de la informació. 
L'objecte d'aquesta Llei és el règim jurídic dels signes distintius, categoria jurídica que configura un dels 
grans camps de la propietat industrial. La legislació sobre aquest tipus de propietat és competència exclusiva 
de l'Estat, de conformitat amb l'article 149.1.9a de la Constitució. 

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..66..22..22..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En l’ús o creació de marques. 

AA  qquuii??  Els responsables en l’ús de les marques. 

CCoomm??  Regula la creació i els drets d’utilització de les marques. 
 

2222..11..66..22..33  LLlleeii   oorrggàànniiccaa  1155//11999999,,  ddee  1133  ddee  ddeesseemmbbrree,,  ddee  pprrootteecccciióó  ddee  ddaaddeess  ccaarrààcctteerr  ppeerrssoonnaall   

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  LLlleeii   oorrggàànniiccaa  1155//11999999,,  ddee  1133  ddee  ddeesseemmbbrree  
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
L’article 79 de la Llei 62/2003 de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, 
darrera modificació de la Llei 15/1999, disposa que l’Agència de Protecció de Dades passa a denominar-se 
Agència Espanyola de Protecció de Dades, i per tant estableix que: “Les referències a l’Agència de Protecció 
de Dades realitzades en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, així com en les normes a què es refereix la seva disposició transitòria tercera i qualssevol altres que 
estiguin en vigor s’han d’entendre realitzades a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades”. 
Aquesta Llei orgànica té com a objecte garantir i protegir, pel que fa al tractament de les dades personals, les 
llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i la seva 
intimitat personal i familiar. 

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..66..22..33..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En utilitzar o emmagatzemar dades personals. 

AA  qquuii??  Els treballadors o responsables de la utilització de les dades personals. 

CCoomm??  Regula l’emmagatzemament i ús de les dades personals.  
 

2222..11..66..22..44  RReeiiaall   ddeeccrreett  11772200//22000077,,  ddee  2211  ddee  ddeesseemmbbrree,,  ppeell   qquuaall   ss’’ aapprroovvaa  eell   RReeggllaammeenntt  ddee  
ddeesspplleeggaammeenntt  ddee  llaa  LLlleeii   oorrggàànniiccaa  1155//11999999,,  ddee  1133  ddee  ddeesseemmbbrree,,  ddee  pprrootteecccciióó  ddee  ddaaddeess  
ddee  ccaarrààcctteerr  ppeerrssoonnaall   

 FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  RReeiiaall   ddeeccrreett  11772200//22000077,,  ddee  2211  ddee  ddeesseemmbbrree  
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
L’actual Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, va adaptar el 
nostre ordenament al que disposa la Directiva 95/46/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 24 d’octubre 
del 1995, relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d’aquestes dades, i va derogar al seu torn la fins aleshores vigent Llei orgànica 5/1992, de 29 
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d’octubre, de regulació del tractament automatitzat de dades de caràcter personal. 
El Reglament abraça l’àmbit tutelat abans pels reials decrets 1332/1994, de 20 de juny, i 994/1999, d’11 de 
juny, tenint en compte la necessitat de fixar criteris aplicables als fitxers i tractaments de dades personals no 
automatitzats. D’altra banda, l’atribució de funcions a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades que fan la 
Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, i la Llei 
32/2003, de 3 de novembre, general de telecomunicacions, obliga a desplegar també els procediments per a 
l’exercici de la potestat sancionadora de l’Agència. 

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..66..22..44..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En utilitzar o emmagatzemar dades personals. 

AA  qquuii??  Els treballadors o responsables de la utilització de les dades personals. 

CCoomm??  Regula l’emmagatzemament i ús de les dades personals.  
 

2222..11..66..22..55  LLlleeii   2288//22000055,,  ddee  2266  ddee  ddeesseemmbbrree,,  ddee  mmeessuurreess  ddee  ssaannii ttaatt  ddaavvaanntt  aall   ttaabbaaqquuiissmmee  ii   
rreegguullaaddoorraa  ddee  llaa  vveennttaa,,  ssuubbmmiinniissttrraa,,  ccoonnssuumm  ii   llaa  ppuubbll iiccii ttaatt  ddeellss  pprroodduucctteess  ddee  ttaabbaacc  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  LLlleeii   2288//22000055,,  ddee  2266  ddee  ddeesseemmbbrree  
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
La Constitució espanyola reconeix a l’article 43 el dret a la protecció de la salut, i a l’apartat 2 encomana als 
poders públics l’organització i la tutela de la salut publica mitjançant mesures preventives. Per contribuir a 
l’efectivitat d’aquest dret, la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, va establir l’obligació de les 
administracions publiques sanitàries d’orientar les seves actuacions prioritàriament a la promoció de la salut i 
la prevenció de les malalties, evitar les activitats i productes que, directament o indirectament, puguin tenir 
conseqüències negatives per a la salut, i regular-ne la publicitat i propaganda comercial. 
La Llei s’articula en cinc capítols, dedicats respectivament a la regulació de les disposicions generals, les 
limitacions a la venda, subministrament i consum dels productes del tabac, la regulació de la seva publicitat, 
promoció i patrocini, les mesures de prevenció del tabaquisme, de promoció de la salut i de facilitació de la 
deshabituació tabaquisme, així com el regim de les infraccions i sancions. 

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..66..22..55..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En l’acció de venta, subministrament, consum i publicitat de productes de tabac. 

AA  qquuii??  Els responsables en vendre, subministrar, consumir o publicitar productes de tabac. 

CCoomm??  Regula la venta, subministrament, consum o publicitat dels productes de tabac. 
 

2222..11..66..22..66  LLlleeii   4422//22001100,,  ddee  3300  ddee  ddeesseemmbbrree,,  ppeerr  llaa  qquuee  eess  mmooddii ff iiccaa  llaa  LLlleeii   2288//22000055,,  ddee  2266  ddee  
ddeesseemmbbrree,,  ddee  mmeessuurreess  ssaannii ttààrr iieess  ffrroonntt  eell   ttaabbaaqquuiissmmee  ii   rreegguullaaddoorraa  ddee  llaa  vveennttaa,,  eell   
ssuubbmmiinniissttrraa,,  eell   ccoonnssuumm  ii   llaa  ppuubbll iiccii ttaatt  ddeellss  pprroodduucctteess  ddee  ttaabbaacc  

 FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  LLlleeii   4422//22001100,,  ddee  3300  ddee  ddeesseemmbbrree  
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
La Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el 
subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac, va suposar una fita important en la 
política del nostre país en la lluita contra el tabaquisme, tant pel que fa a la prohibició de fumar en llocs 
públics com a les mesures encaminades a potenciar la deshabituació del tabac i a intentar eradicar a mitjà i 
llarg termini l’hàbit de fumar. 
Transcorreguts més de quatre anys d’aplicació de la Llei, és patent, com es desprèn de diversos estudis 
realitzats en aquest camp, la necessitat d’avançar en la protecció de la salut dels ciutadans ampliant la 
prohibició de fumar en espais públics tancats i col· lectius, cosa que, d’altra banda, satisfà les demandes dels 
ciutadans, com corroboren enquestes oficials realitzades recentment. 
Dos són els col· lectius especialment beneficiats d’aquesta mesura. D’una banda, el de menors, grup 
especialment sensible de població que està exposat al fum del tabac en els llocs públics tancats. D’altra 
banda, el de treballadors del sector de l’hostaleria que es troba clarament desprotegit respecte a la resta dels 
treballadors, ja que estan exposats al fum de tabac aliè. 
Per tot això, i en la línia seguida en matèria de prevenció i control del tabaquisme per la Unió Europea, amb 
una estratègia concreta de la Comissió Europea, l’objectiu de la qual és ampliar la prohibició de fumar en 
espais tancats en tots els estats membres el 2012, posició que corrobora la ratificació per Espanya, el 
desembre del 2004, del Conveni marc per al control del tabac de l’OMS, aquesta Llei, que modifica la Llei 
28/2005, s’encamina a avançar en les limitacions tendents a augmentar els espais lliures de fum del tabac. 
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AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..66..22..66.. 
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  
QQuuaann??  En el procés de gestió de la instal· lació esportiva. 

AA  qquuii??  Bàsicament el responsable, director/a, de la gestió de la instal· lació. 

CCoomm??  En la venta, subministrament, consum i publicitat de productes de tabac. 
 

2222..11..66..33..  ÀÀmmbbii tt  aauuttoonnòòmmiicc  

2222..11..66..33..11  LLlleeii   11//11999988,,  ddee  77  ddee  ggeenneerr,,  ddee  ppooll ííttiiccaa  ll iinnggüüííssttiiccaa  

 FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  LLlleeii   11//11999988,,  ddee  77  ddee  ggeenneerr   
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
La llengua catalana és un element fonamental de la formació i la personalitat nacional de Catalunya, un 
instrument bàsic de comunicació, d'integració i de cohesió social dels ciutadans i ciutadanes, amb 
independència de llur origen geogràfic, i el lligam privilegiat de Catalunya amb les altres terres de parla 
catalana, amb les quals forma una comunitat lingüística que ha aportat al llarg dels segles, amb veu original, 
una valuosa contribució a la cultura universal. A més, ha estat el testimoni de fidelitat del poble català envers 
la seva terra i la seva cultura específica.  
El marc jurídic actual de la llengua catalana és determinat per la Constitució espanyola del 1978 i per l'Estatut 
d'autonomia de Catalunya del 1979.  
La modificació i l'actualització de la Llei del 1983 ha de permetre consolidar el compromís estatutari d'arribar 
a la plena igualtat pel que fa als drets i els deures lingüístics i, de manera especial, els de conèixer les dues 
llengües oficials i usar-les, cosa que comporta que, d'acord amb el marc estatutari vigent, els ciutadans i 
ciutadanes de Catalunya hauran de conèixer la llengua catalana i la castellana i tindran el dret d'usar-les.  
Aquesta Llei formula els conceptes jurídics de llengua pròpia i de llengua oficial. Així, el concepte de llengua 
pròpia aplicat a la catalana obliga els poders públics i les institucions de Catalunya a protegir-la, a usar-la de 
manera general i a promoure'n l'ús públic a tots els nivells. El concepte de llengua oficial aplicat al català i al 
castellà garanteix als ciutadans i ciutadanes els drets subjectius, que són proclamats explícitament, a aprendre 
les dues llengües, a poder usar-les lliurement en totes les activitats públiques i privades, a ésser atesos en la 
que escullin en llurs relacions amb les administracions i, de manera gradual i progressiva, amb tots els agents 
socials que ofereixen serveis al públic, i a no ésser discriminats per raó de llengua. Tenint en compte aquests 
principis, la Llei regula l'ús de les dues llengües oficials a Catalunya, i estableix mesures d'emparament i 
promoció de l'ús del català per a aconseguir-ne la normalització i mesures de foment per a garantir-ne la 
presència en tots els àmbits.  
Finalment, aquesta Llei reconeix, empara i fomenta l'ensenyament i l'ús de l'aranès a la Vall d'Aran, amb una 
referència a la Llei 16/1990, del 13 de juliol, sobre el règim especial de la Vall d'Aran, i amb ple respecte per 
les competències de les institucions pròpies de la Vall d'Aran.  

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..66..33..11..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En tot acte de comunicació oficial de l’entitat. 

AA  qquuii??  Els responsables de la comunicació de l’entitat. 

CCoomm??  Regula la política lingüística del territori català.  
 

2222..11..66..33..22  DDeeccrreett    223355//11999911,,  ddee  2288  dd'' ooccttuubbrree,,  ddee  ddeesspplleeggaammeenntt  ddee  llaa  LLlleeii   1100//11999911,,  ddee  1100  ddee  
mmaaiigg,,  ppeell   qquuaall   eess  rreegguulleenn  lleess  aaddvveerrttèènncciieess,,  eellss  mmiissssaattggeess  ddiissssuuaassiiuuss,,  eellss  llooggoottiippss  ii   llaa  
sseennyyaall ii ttzzaacciióó  ssoobbrree  eell   ttaabbaacc  ii   lleess  bbeegguuddeess  aallccoohhòòll iiqquueess  

 FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  DDeeccrreett  223355//11999911,,  ddee  2288  dd’’ ooccttuubbrree  
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
 La Llei 10/1991, de 10 de maig , de modificació de la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència 
en matèria de substàncies que poden generar dependència pretén aconseguir una actuació més ferma i efectiva 
en la lluita contra les dependències i els seus efectes. 
En aquest sentit, les mesures preventives, l'educació sanitària i la progressiva conscienciació social sobre el 
efectes nocius de les drogues legals han esdevingut les formes més efectives per tal de promoure una 
disminució del consum d'aquestes. 
No obstant això, cal intensificar la tasca protectora envers els infants i els joves, els quals constitueixen un grup 
social sotmès a un risc més elevat i, alhora, més vulnerable a la influència de l'entorn. Amb aquesta finalitat, la 
Llei, al llarg del seu articulat, estableix un conjunt de mesures limitatives que les circumstàncies socials actuals 
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fan necessari tutelar. 
El present Decret té com a objectiu regular, d'acord amb les mesures limitatives assenyalades, les advertències, 
els missatges dissuasius, i els logotips i la senyalització sobre el tabac i les begudes alcohòliques. 

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorr ttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..66..33..22..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En la senyalització de la venta de tabac i begudes alcohòliques. 

AA  qquuii??  Els responsables en la senyalització de la venta de tabac i begudes alcohòliques. 

CCoomm??  Regula la senyalització de la venta de tabac i begudes alcohòliques. 
 

2222..11..66..33..33  DDeeccrreett  3322//22000055,,  ddee  88  ddee  mmaarrçç,,  ppeell   qquuaall   eess  rreegguullaa  llaa  sseennyyaall ii ttzzaacciióó  ddee  lleess  ll iimmiittaacciioonnss  
eenn  llaa  vveennddaa  ddee  bbeegguuddeess  aallccoohhòòll iiqquueess  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  DDeeccrreett  3322//22000055,,  ddee  88  ddee  mmaarrçç  
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
En desplegament de l'article 17.2 de la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de 
substàncies que poden generar dependència, en la redacció que li va donar l'article únic de la Llei 1/2002, 
d'11 de març, es va aprovar el Decret 200/2002, de 23 de juliol, pel qual es regula la senyalització de les 
limitacions en la venda de begudes alcohòliques.  
Aquest Decret preveu en el seu article 2 que les màquines automàtiques de venda de begudes alcohòliques 
han de tenir fixat en la superfície frontal i en lloc perfectament visible un rètol adhesiu amb el missatge 
següent: "Es prohibeix fer ús de la màquina a menors de 18 anys".  
Actualment existeixen màquines expenedores que disposen tant de begudes alcohòliques com de begudes 
sense alcohol, per la qual cosa és procedent modificar la llegenda del rètol per tal d'adequar-la a les 
característiques del mercat.  
D'altra banda, per garantir l'ús normal del català en l'àmbit socioeconòmic, i amb fonament en la Llei 1/1998, 
de 7 de gener, de política lingüística, i específicament en l'article 32.3 que estableix que la senyalització i els 
cartells d'informació general de caràcter fix dels establiments oberts al públic han de ser redactats, almenys, 
en català, s'afegeix una previsió sobre el règim lingüístic que afecta als dos tipus de rètols que es regulen en el 
Decret 200/2002 precitat.  
Raons de sistemàtica, per tal d'afavorir el coneixement de la situació normativa vigent, amb els efectes 
positius que això comporta, aconsellen abordar aquestes reformes no com a modificació del Decret 200/2002, 
de 23 de juliol, sinó a través d'un text normatiu complet que derogui l'anterior.  

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..66..33..33..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En la senyalització de la venta de begudes alcohòliques. 

AA  qquuii??  Els responsables en la senyalització de la venta de begudes alcohòliques. 

CCoomm??  Regula la senyalització de la venta de begudes alcohòliques. 

  

2222..11..66..33..44  DDeeccrreett  7700//22000033,,  ddee  44  ddee  mmaarrçç,,  ppeell   qquuaall   eess  rreegguulleenn  eellss  ffuull llss  ddee  rreeccllaammaacciióó//ddeennúúnncciiaa  
aallss  eessttaabbll iimmeennttss  ccoommeerrcciiaallss  ii   eenn  ll ’’ aaccttiivvii ttaatt  ddee  pprreessttaacciióó  ddee  sseerrvveeiiss  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  DDeeccrreett  7700//22000033,,  ddee  44  ddee  mmaarrçç  
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
Mitjançant el Decret 171/1991, de 16 de juliol, s’establí un model unificat de fulls de reclamació a l’hora que 
s’establia una relació d’establiments que estaven obligats a tenir-ne. Als esmentats establiments se n’hi afegiren 
d’altres, d’acord amb l’Ordre de 10 de desembre del 1996. 
Malgrat el bon resultat que ha ofert aquest instrument que facilita als consumidors i consumidores la 
possibilitat de reclamar en els mateixos establiments comercials, és evident que algunes de les dades i requisits 
requereixen d’una millor adaptació a la situació actual. 
Per aquest motiu, el present Decret pretén millorar el contingut del fulls de reclamació, a l’hora que amplia 
l’obligatorietat de disposar-ne als establiments i empreses abans exemptes. D’aquesta manera, es facilitarà al 
màxim la possibilitat que una persona consumidora o usuària pugui formular la seva reclamació al mateix 
establiment, sens perjudici que pugui presentar-la davant organismes de l’Administració Pública competent en 
la matèria. 

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorr ttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  11..66..33..44..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
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QQuuaann??  En les relacions de reclamació, denúncia. 

AA  qquuii??  Els responsables de la gestió, Administració i atenció al client. 

CCoomm??  Regula els fulls de reclamació, denúncia dels consumidors. 
 

2222..22..  NNOORRMMAA  DDEE  CCAARRÀÀCCTTEERR  EESSPPEECCÍÍ FFII CC  OO  TTÈÈCCNNII CC  

2222..22..11..  NNOORRMMAA  DD’’ ÀÀMMBBII TT  PPÚÚBBLLII CC  

2222..22..11..11..  ÀÀmmbbii tt  ssuupprraaeessttaattaall     

2222..22..11..11..11  UUNNEE--EENN  1144990044::22000066..  SSuuppeerrff íícciiee  ppeerr   ààrreeeess  eessppoorrttiivveess..  EEssppeeccii ff iiccaacciioonnss  ppeerr  tteerrrreess  
eessppoorrttiiuuss  mmuullttii   úúss  dd’’ iinntteerr iioorr   

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  UUNNEE--EENN  1144990044::22000066  
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
Aquesta norma especifica els requisits per a les superfícies esportives de les IE multi ús d’interior (sales i 
pavellons poliesportius). Inclou els sistemes superficials compostos d’un suport, així com les capes superiors 
prefabricades o produïdes “in situ” o una combinació d’ambdós. 
També proporciona, com a norma harmonitzadora, els requisits per a l’avaluació de la conformitat dels 
productes (mercat CE).  
La norma no es d’aplicació a les pistes de tenis d’interior. Aquesta inclou l’obligació del fabricant o 
subministrador de facilitar la següent informació: 

 - Núm. i data de la norma europea.  
 - Identificació del fabricant i subministrador. 
 - Nom del producte i núm. de lot. 

 - Mercat CE i etiquetat amb els requisits exigits (reacció al foc, fricció, reducció de forces, emissió 
de formaldehid).  

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  22..11..11..11..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En el procés de decisió del tipus de superfície de la instal· lació esportiva. 

AA  qquuii??  Totes les persones responsables implicades en el procés de decisió i acceptació. 

CCoomm??  En l’elecció del tipus de superfície en funció dels objectius d’ús i pressupost.  
 

2222..22..11..11..22  UUNNEE--EENN  1144887777::22000066..  SSuuppeerrff íícciiee  ssiinnttèèttiiqquueess  ppeerr  eessppaaiiss  eessppoorrttiiuuss  aa  ll ’’ aaii rree  ll ll iiuurree..    
EEssppeeccii ff iiccaacciioonnss  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  UUNNEE--EENN  1144887777::22000066  
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
Especifica els requisits per les superfícies esportives sintètiques (elaborades “in situ” o prefabricades) per 
instal· lacions esportives d’exterior per les següents aplicacions: 

 - Atletisme. 
 - Tenis. 
 - Multi esport. 

Inclou els sistemes de superfícies esportives compostes per una capa suport així com format per diferents 
capes de superfície, prefabricades o produïdes “in situ” o una combinació d’ambdós. 

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  22..11..11..22..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En el procés de decisió del tipus de superfície de la instal· lació esportiva. 

AA  qquuii??  Totes les persones responsables implicades en el procés de decisió i acceptació. 

CCoomm??  En l’elecció del tipus de superfície en funció dels objectius d’ús i pressupost.  
 

2222..22..11..11..33  UUNNEE--EENN  1155333300--11..  22000077..  SSuuppeerrff íícciieess  ppeerr  eessppoorrttss..  EEssppeeccii ff iiccaacciioonnss  ppeerr  ggeessppaa  aarrttii ff iicciiaall   
pprr iinncciippaallmmeenntt  ddiisssseennyyaaddaa  ppeerr  eexxtteerr iioorr   

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  UUNNEE--EENN  1155333300--11::22000077  
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
Especifica les característiques de comportament i durabilitat de les superfícies esportives de gespa artificial 
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utilitzades principalment en exteriors. Queden incloses cinc categories de superfícies, cada una basada en l’ús 
esportiu principal de la superfície: 

 1. Superfícies dissenyades principalment per la pràctica de l’hoquei. 
 2. Superfícies dissenyades principalment per la pràctica del futbol. 
 3. Superfícies dissenyades principalment per la pràctica del rugby (entrenament). 
 4. Superfícies dissenyades principalment per la pràctica del tenis. 
 5. Superfícies dissenyades principalment per la pràctica d’esports varis. 

Els requisits s’apliquen a superfícies per esports comunitaris, l’educació física i esport recreatiu. Per nivells de 
competició professionals i d’elit molts organismes de gestió d’esports han publicat les seves pròpies 
especificacions; els requisits de dits organismes poden diferir dels detallats en la norma europea, per això 
s’aconsella als dissenyadors de les instal· lacions, assegurar-se de que es seleccionen superfícies que ofereixen 
els nivells de comportament correcte pel nivell de competició o ús previst sobre el camp o pista. 
La norma es basa en assajos d’aprovació tipus de productes en laboratori, els requisits seleccionats també 
poden utilitzar-se per avaluar la conveniència de les superfícies instal· lades mitjançant assajos “in situ”. 
La norma inclou l’obligació del fabricant o subministrador de facilitar la següent informació:  

 - Núm. i data de la norma europea.  
 - Identificació del fabricant i subministrador. 
 - Nom del producte i núm. de lot. 

- Mercat CE i etiquetat amb els requisits exigits (reacció al foc, fricció, reducció de forces, emissió de 
formaldehid).  

 - Identificació complerta de la superfície juntament amb les capes suport i emplenat. 
 - Els resultats dels assajos corresponents al tipus de superfície proporcionada. 
La norma inclou l’obligació del fabricant o subministrador d’aportar la informació necessària pel manteniment, 
de vital importància per a que les seves qualitats es mantinguin en el temps. La garantia sol anar associada a la 
realització d’unes correctes operacions de manteniment. 
També inclou els assajos d’identificació del producte. 

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorr ttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  22..11..11..33..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En el procés de decisió del tipus de superfície de la instal· lació esportiva. 

AA  qquuii??  Totes les persones responsables implicades en el procés de decisió i acceptació. 

CCoomm??  En l’elecció del tipus de superfície en funció dels objectius d’ús i pressupost.  
 

2222..22..11..11..44  UUNNEE  4411995599--11  II NN..  SSuuppeerrff íícciieess  eessppoorrttiivveess  ddee  ggeessppaa  nnaattuurraall ..  PPaarrtt  11aa::  SSiisstteemmeess  ddee  
ccoonnssttrruucccciióó  ddee  ssuuppeerrff íícciieess  eessppoorrttiivveess  ddee  ffuuttbbooll ,,  rruuggbbyy  ii   ggooll ff   

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  UUNNEE--EENN  4411995599--11  II NN  
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
En l’àmbit de les superfícies de gespa natural, on no hi ha normativa europea, els següents documents 
normatius d’àmbit espanyol son d’aplicació en aquesta àrea de les superfícies esportives: 

- UNE 41959-1 IN. Superfícies esportives de gespa natural. Part 1a: sistemes de construcció de 
superfícies esportives de futbol, rugby i golf. 

- UNE 41959-2 IN. Superfícies esportives de gespa natural. Part 2a: sistemes de reg automàtic en 
superfícies esportives de futbol o rugby. 

La norma descriu els següents sistemes de construcció per camps de futbol i rugbi: 
- Terreny moll amb subsòl permeable. 

 - Terreny moll amb subsòl semipermeable. 
 - Construcció amb subsòl semipermeable amb sèquies de drenatge. 
 - Construcció amb drenatge superficial reforçat. 
 - Construcció amb nivell freàtic suspès amb mesclat. 
 - Construcció amb nivell freàtic suspès amb capa de segellat. 

I els següents sistemes de construcció per camps de golf: 
 - Construccions per greens i avantgreens en terrenys en subsòl permeables. 
 - Construccions per greens i avantgreens en terrenys en subsòl semipermeables. 
 - Construccions per greens i avantgreens en terrenys en subsòl d’insuficient permeabilitat. 
 - Construccions per sortides. 
 - Construccions per carrers. 
 - Construccions d’obstacles d’arena (bunkers). 

A més indica els percentatges de mescla de llavors segons el tipus de clima (atlàntic, continental, mediterrani, 
mediterrani àrid, etc). i el nivell esportiu (bàsic, estàndard, alt) en camps de futbol, rugbi i golf segons siguin 
per greens, avantgreens, sortides, carrers o rough. 
S’estableixen els requisits en la construcció pel subsòl, capa de drenatge, capa d’enraigament i coberta vegetal. 
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Finalment es fixen els requisits del camp de gespa a l’entrega depenent de la intensitat d’ús prevista (baixa, 
mitja i alta) i l’àmbit esportiu (local- recreatiu, regional, nacional o internacional). 

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorr ttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  22..11..11..44..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En el procés de decisió del tipus de superfície de la instal· lació esportiva. 

AA  qquuii??  Totes les persones responsables implicades en el procés de decisió i acceptació. 

CCoomm??  En l’elecció del tipus de superfície en funció dels objectius d’ús i pressupost.  
 

2222..22..11..22..  ÀÀmmbbii tt  eessttaattaall   

2222..22..11..33..  ÀÀmmbbii tt  aauuttoonnòòmmiicc  

2222..22..11..33..11  DDeeccrreett  110033//11998888,,  ddee  2288  ddee  mmaarrçç,,  ppeell   qquuaall   eess  rreegguullaa  llaa  iinnssttaall ··llaacciióó  ii   eell   ffuunncciioonnaammeenntt  
ddeellss  ppaarrccss  aaqquuààttiiccss  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  DDeeccrreett  110033//11998888,,  ddee  2288  ddee  mmaarrçç  
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC i les esmenes que 
estableixen els decrets 92/1991 i 235/1994.  
Els consumidors i usuaris d'aquestes modalitats de diversió tenen dret a trobar en els parcs aquàtics la seguretat 
necessària per gaudir de les seves instal· lacions sense risc, utilitzant, al seu torn, les atraccions d'acord amb les 
instruccions i mesures de precaució establertes.  
El Decret afecta també les atraccions aquàtiques  instal· lades en platges, llacs, pantans o bé en altres  recintes 
tancats, tals com piscines col· lectives d'ús  públic. En efecte, les esmentades atraccions hauran de complir, per a 
la seguretat dels usuaris, les condicions tècniques que conté l'Annex 1 d'aquest Decret.  
Finalment, cal dir que l'activitat objecte d'aquest Decret presenta un caràcter notoriament interdisciplinar, fet 
que ha motivat la intervenció, en la seva elaboració, dels Departaments de Governació, Sanitat i Seguretat 
Social, Política Territorial i Obres Públiques, Indústria i Energia, Comerç, Consum i Turisme i de Treball, i farà 
imprescindible la coordinació entre els diversos Departaments en l'aplicació del Reglament i també amb els 
ajuntaments, als quals correspon atorgar, d'acord amb aquest Decret, les llicències oportunes així com les 
autoritzacions de reobertura anual, una vegada s'hagi comprovat l'estat de les instal· lacions.  

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorr ttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  22..11..33..11..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En els parcs aquàtics. 

AA  qquuii??  Als responsables en la gestió dels parcs aquàtics. 

CCoomm??  Regula les normes sanitàries aplicables als parcs aquàtics.   
 

2222..22..11..33..22  DDeeccrreett  9955//22000000,,  ddee  2222  ddee  ffeebbrreerr,,  ppeell   qquuaall   ss'' eessttaabblleeiixxeenn  lleess  nnoorrmmeess  ssaannii ttààrr iieess  
aappll iiccaabblleess  aa  lleess  ppiisscciinneess  dd'' úúss  ppúúbbll iicc  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  DDeeccrreett  9955//22000000,,  ddee  2222  ddee  ffeebbrreerr   
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
El Decret considera que els titulars de les piscines d’ús públic són els responsables de la seguretat i la salubritat 
en les seves instal· lacions, i a aquests efectes, han de posar els mitjans i el personal adients per tal de garantir la 
seguretat i la minimització de riscos. Per això, aquest Decret atribueix als titulars de les instal· lacions que 
ubiquen piscines d’ús públic, les tasques d’autocontrol dels riscos per a la salut, associats a les diferents 
activitats que s’hi poden desenvolupar. 
Un altre aspecte en què fa incidència aquest Decret, és el de la corresponsabilitat de les persones usuàries 
d’aquest tipus de piscines en la minimització dels riscos. Amb la finalitat de facilitar aquest  comportament 
responsable, es preveu que els titulars de les piscines d’ús públic proporcionin a les persones usuàries unes 
normes de règim intern, on es continguin les pautes de comportament adreçades a la prevenció dels accidents i 
al manteniment de la higiene a les instal· lacions, les quals s’exposaran en llocs estratègics perquè siguin de fàcil 
visibilitat i lectura per als usuaris. 
El Decret es dicta d’acord amb l’article 43 de la Constitució espanyola, que reconeix el dret de tots els ciutadans 
a la protecció de la salut i la competència dels poders públics per organitzar i tutelar la salut pública, i l’article 
24 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, que regula la intervenció pública en les activitats 
públiques o privades que, directament o indirectament, puguin tenir conseqüències negatives per la salut, i en 
exercici de les competències atribuïdes a la Generalitat de Catalunya en matèria de sanitat a l’article 17 de 
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l’Estatut d’autonomia. 
L’article 68 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, atribueix als ajuntaments el 
control sanitari de les àrees d’activitat fisicoesportiva i d’esbarjo, i la promoció de la protecció de la salubritat 
pública. D’altra banda, l’article 63 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, 
posa de manifest que els municipis tenen competències en la seguretat en llocs públics, en la protecció de la 
salubritat pública i en les activitats i les instal· lacions culturals i esportives, l’ocupació del lleure i el turisme. En 
base a aquest context legal el present Decret atribueix als ajuntaments la competència d’autorització i control 
sanitari de les piscines d’ús públic instal· lades en el respectiu terme municipal. 

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  22..11..33..22..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En les piscines d’ús públic. 

AA  qquuii??  Als responsables en la gestió de les piscines d’ús públic. 

CCoomm??  Regula les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic.  
 

2222..22..11..33..33  DDeeccrreett  lleeggiissllaattiiuu  11//22000000,,  ddee  3311  ddee  jjuull iiooll ,,  tteexxtt  úúnniicc  ddee  llaa  LLlleeii   ddee  ll ’’ eessppoorrtt  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  DDeeccrreett  lleeggiissllaattiiuu  11//22000000,,  ddee  3311  ddee  jjuull iiooll   
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
S’aprova el Text únic de la Llei de l’esport en el qual es refonen la Llei 8/1988, de 7 d’abril; la Llei 8/1999, de 
30 de juliol, i la Llei 9/1999, de 30 de juliol. 
La Generalitat de Catalunya té la competència exclusiva en el camp de l’esport i el lleure, tal com estableix 
l’article 134.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, el qual ha assumit així el mandat que l’article 43.3 de la 
Constitució espanyola del 1978 fa als poders públics perquè fomentin l’educació física i l’esport i facilitin la 
utilització adequada del lleure. 
La Llei proposa el desenvolupament d’una política esportiva tenint present un conjunt de principis rectors. El 
títol primer està dedicat a les entitats esportives, concepte que, en determinats preceptes de la Llei, cal entendre 
en sentit ampli, comprensiu de les entitats estrictament esportives i d’aquelles que, sense tenir aquest caràcter, 
duen a terme d’una manera o altra activitats fisicoesportives al marge de les que els corresponen segons el tipus 
d’entitat de què es tracti. El títol segon està dedicat a l’organització administrativa de l’esport català. El títol 
tercer tracta la gestió i la regulació de l’educació física i l’esport. El títol quart, regula la inspecció esportiva i el 
corresponent règim sancionador administratiu, amb la finalitat de controlar el compliment de la normativa 
esportiva per part de totes les persones, físiques o jurídiques, que hi estan obligades d’una manera o altra, i 
sancionar el seu incompliment, si s’escau. El títol cinquè, es creen la Comissió Antidopatge de Catalunya i la 
Comissió contra la Violència en l’Esport de Catalunya, amb la finalitat que cadascuna d’aquestes lleis 
esdevingui l’únic òrgan centralitzador i coordinador de totes les actuacions en les matèries respectives. El títol 
sisè, i últim, regula la jurisdicció esportiva, i dóna resposta a la necessitat d’una regulació específica que 
determini els diferents àmbits competencials i els òrgans jurisdiccionals que intervenen en cadascuna de les 
esferes de l’activitat esportiva.  

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorr ttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  22..11..33..33..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En el procés de planificació, construcció i gestió de les instal· lacions esportives. 

AA  qquuii??  Les instal· lacions esportives de caràcter públic. 

CCoomm??  Condiciona i regula el marc legal general de Catalunya. 
 

2222..22..11..33..44  DDeeccrreett  116655//22000011,,  ddee  1122  ddee  jjuunnyy,,  ppeell   qquuaall   ss''eessttaabblleeiixxeenn  lleess  nnoorrmmeess  ssaannii ttààrriieess  
aappll iiccaabblleess  aa  lleess  ppiisscciinneess  dd'' úúss  ppúúbbll iicc  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  DDeeccrreett  116655//22000011,,  ddee  1122  ddee  jjuunnyy  
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
Aquest Decret, a banda d’establir els requisits que han de reunir les instal· lacions, els serveis annexos, i de 
delimitar les característiques de l’aigua i el seu tractament, preveu també altres aspectes més directament 
adreçats a garantir la seguretat i a minimitzar els riscos per a les persones usuàries. En aquest sentit, es regulen 
certes activitats de risc, com ara l’ús de trampolins, palanques i tobogans, i en ordre a corresponsabilitzar als 
usuaris en la minimització de riscos, es preveu l’obligació que els titulars de les piscines proporcionin a les 
persones usuàries unes normes de règim intern, on es continguin pautes de comportament adreçades a la 
prevenció dels accidents i al manteniment de la higiene a les instal· lacions. Així mateix, i com una mesura més 
per tal de garantir la seguretat dels usuaris, el Decret 
95/2000, de 22 de febrer, estableix que les piscines han de disposar d’un servei de salvament i socorrisme. 
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Pel que fa a aquesta última previsió, amb la modificació de l’article 17 del Decret 95/2000, de 22 de febrer, 
precitat, s’ha volgut introduir una referència numèrica que permeti calcular el nombre més idoni de socorristes 
en funció del nombre de persones que practiquen el bany o la natació. 

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorr ttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  22..11..33..44..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En les piscines d’ús públic. 

AA  qquuii??  Als responsables en la gestió de les piscines d’ús públic. 

CCoomm??  Regula les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic.  
 

2222..22..11..33..55  DDeeccrreett  9955//22000055,,  ddee  3311  ddee  mmaaiigg,,  PPllaa  ddii rreeccttoorr  dd'' iinnssttaall ··llaacciioonnss  ii   eeqquuiippaammeennttss  eessppoorrttiiuuss  
ddee  CCaattaalluunnyyaa  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  DDeeccrreett  9955//22000055,,  ddee  3311  ddee  mmaaiigg  
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
Els equipaments esportius són un pilar fonamental del sistema esportiu, ja que a més de possibilitar la pràctica 
de les activitats fisicoesportives, formen part de les infraestructures que una societat necessita per millorar la 
seva qualitat de vida i permeten una utilització adequada de l'oci del qual l'activitat fisicoesportiva és un dels 
principals components. 
Aquest principi ha estat recollit a l'article 3.2.n) del Text únic de la Llei de l'esport, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2000, de 31 de juliol, segons el qual, un dels principis rectors de la política esportiva de la Generalitat de 
Catalunya és el de planificar i programar una xarxa equilibrada d'instal· lacions esportives amb els equipaments 
necessaris arreu del territori català, que reculli tant com sigui possible tota mena d'iniciatives, per mirar 
d'aconseguir una utilització òptima de les instal· lacions, els equipaments i els materials destinats a la pràctica 
esportiva. 
Fruit del treball de molts anys, el 26 de febrer del 2002, el secretari general de l'Esport va aprovar 
provisionalment el Pla director d'instal· lacions i equipaments esportius de Catalunya (PIEC). 
Per tal d'aconseguir que el Pla tingui una veritable eficàcia, l'aprovació definitiva ha vingut precedida del 
consens de totes les institucions públiques i privades que tenen incidència en aquest àmbit. Un element 
especialment destacat en la formació d'aquest consens ha estat la creació de la Comissió Assessora del Pla 
director d'instal· lacions i equipaments esportius de Catalunya (PIEC), mitjançant l'Ordre PRE/79/2005, de 23 de 
febrer, com un òrgan assessor i de consulta del Consell Català de l'Esport per tramitar l'aprovació definitiva del 
PIEC i el seu desplegament, i per al seguiment i interpretació de l'aplicació del PIEC.  

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorr ttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  22..11..33..55..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En les instal· lacions esportives incloses i definides pel decret en l’aplicació del PIEC. 

AA  qquuii??  A totes les persones amb responsabilitat sobre els diferents processos temporals de les instal· lacions.  

CCoomm??  Condiciona i regula el marc legal específic de les instal· lacions esportives  incloses en el PIEC. 
 

2222..22..11..33..66  PPllaa  ddii rreeccttoorr  dd'' iinnssttaall ··llaacciioonnss  ii   eeqquuiippaammeennttss  eessppoorrttiiuuss  ddee  CCaattaalluunnyyaa,,  PPII EECC  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  PPII EECC  
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
El Pla director d'instal· lacions i equipaments esportius de Catalunya, PIEC, és l'instrument jurídic i tècnic 
mitjançant el qual el Govern de la Generalitat planifica les actuacions adreçades a dotar Catalunya dels 
equipaments necessaris per facilitar a tots els ciutadans de Catalunya la pràctica fisicoesportiva en les seves 
diferents vessants d'iniciació, formació, competició, recreació i manteniment.  
El PIEC, estableix les característiques de les diferents xarxes d'equipaments esportius i defineix les prioritats 
d'actuació. També incorpora una normativa tècnica que regula els criteris bàsics de seguretat, habitabilitat i 
funcionalitat que s'han de tenir en compte en la construcció i gestió d'un equipament esportiu. 
La normativa tècnica del Pla director d’instal· lacions i equipaments esportius de Catalunya complementa la de 
caire general que existeix. És d’aplicació a tots els equipaments esportius, tant als existents com els de nova 
construcció i a les reformes i les ampliacions dels existents, en aquells aspectes que els afecti.  
Per als edificis existents són obligatoris els requeriments tècnics dels punts 1, i 2, que s'escaiguin i disposen fins 
al 1 de juny del 2010 per a adaptar-s'hi.  
Per les noves instal· lacions esportives són obligatoris els requeriments tècnics dels punts 1, 2 i 3 i es recomana 
l'aplicació dels criteris constructius.  

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorr ttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  22..11..33..66..  
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RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En el procés de planificació, construcció i gestió de les instal· lacions esportives. 

AA  qquuii??  A totes les persones amb responsabilitat sobre els diferents processos temporals de les instal· lacions. 

CCoomm??  Condiciona i regula els requeriments tècnics i constructius, de les instal· lacions incloses en el PIEC. 
 

2222..22..11..33..77  RReessoolluucciióó  PPRREE//33227766//22000055,,  ddee  2244  dd'' ooccttuubbrree,,  ppeerr  llaa  qquuaall   ss'' aapprroovveenn  lleess  ff ii ttxxeess  
ttèèccnniiqquueess  ddeellss  mmòòdduullss  ddee  lleess  iinnssttaall ··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  ddee  llaa  xxaarrxxaa  bbààssiiccaa  ddee  
CCaattaalluunnyyaa  ppeerr  ll '' aannyy  22000055  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  RReessoolluucciióó  PPRREE//33227766//22000055,,  ddee  2244  dd’’ ooccttuubbrree  
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
Les fitxes tècniques són una col· lecció de documents que recullen resumidament els requeriments tipològics i 
els aspectes normatius establerts pel Consell Català de l'Esport per a les instal· lacions esportives de la xarxa 
bàsica del PIEC. 
Desenvolupen els següents criteris:  
 - Criteris de seguretat. 

 - Criteris funcionals. 
 - Criteris d’habilitat.  - Higiene. 
     - Respecte al medi ambient. 
     - Confort. 
     - Manteniment. 

Per cada tipus d’IE: 
- POL (1, 2, 3). Pista poliesportiva. 
- PAV (1, 2, 3). Pavelló poliesportiu. 
-  SAL (1, 2, 3). Sala esportiva. 
- CAM (1, 2, 3). Camp poliesportiu. 
- PCO (1, 2, 3). Piscina coberta. 
- ATL (1, 2, 3). Camp atletisme. 

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  22..11..33..77..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En el procés de planificació i construcció de les instal· lacions esportives 

AA  qquuii??  A totes les persones amb responsabilitat sobre els diferents processos de les instal· lacions esportives. 

CCoomm??  Condiciona i regula els requeriments tècnics i constructius, de les instal· lacions incloses en el PIEC. 
 

2222..22..11..33..88  LLlleeii   33//22000088,,  ddee  2233  dd’’ aabbrr ii ll ,,    LLlleeii   ddee  ll ’’ eexxeerrcciiccii   ddee  lleess  pprrooffeessssiioonnss  ddee  ll ’’ eessppoorrtt  aa  
CCaattaalluunnyyaa  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  LLlleeii   33//22000088,,  ddee  2233  dd’’ aabbrr ii ll   
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
D'acord amb el que estableix l'article 134 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, la Generalitat té atribuïdes 
competències exclusives en matèria d'esport. En l'exercici de la competència esmentada el Parlament va aprovar 
diverses lleis: la Llei 11/1984, del 5 de març, de creació de l'organisme autònom Institut Nacional d'Educació 
Física de Catalunya; la Llei 8/1988, del 7 d'abril, de l'esport; la Llei 8/1999, del 30 de juliol, de la jurisdicció 
esportiva i de modificació de les lleis esmentades, i la Llei 9/1999, del 30 de juliol, de suport a les seleccions 
catalanes. 
El text articulat regula els aspectes bàsics de l'exercici d'algunes, no de totes, de les professions pròpies de 
l'àmbit de l'esport, determina les competències necessàries per a exercir-les; estableix expressament quines són 
aquestes professions i la forma d'acreditació d'aquestes competències, i concreta les titulacions necessàries. 
Aquesta llei, per descomptat, només és aplicable a l'exercici professional en l'àmbit territorial de Catalunya, 
encara que no tot l'exercici professional a Catalunya hi queda subjecte. No sembla raonable que l'exercici de la 
professió dels entrenadors professionals d'equips esportius o d'esportistes que no pertanyen a Catalunya però que 
hi disputen competicions estatals i internacionals s'hagi de sotmetre als preceptes d'aquesta llei. 
La Llei es limita a regular els aspectes bàsics de l'exercici de les professions de l'esport, estableix d'una manera 
expressa quines són aquestes professions, determina les titulacions necessàries per a exercir-les i atribueix a cada 
professió el seu propi àmbit funcional general. Per tot això, les professions que s'hi regulen queden sotmeses, en 
tot el que no s'hi estableix, al marc normatiu comú a tota activitat professional que aprovin les institucions 
competents en la matèria. 

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorr ttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  22..11..33..88..  
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RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En la gestió dels recursos humans de les professions de l’esport. 

AA  qquuii??  Els professionals de l’esport i els que tinguin responsabilitat en la gestió de la instal· lació esportiva. 

CCoomm??  Regula les professions de l’esport (titulacions, requisits, obligacions i drets). 
 

2222..22..11..33..99  LLlleeii   1111//22000099,,  ddeell   66  ddee  jjuull iiooll ,,  ddee  rreegguullaacciióó  aaddmmiinniissttrraattiivvaa  ddeellss  eessppeeccttaacclleess  ppúúbbll iiccss  ii   lleess  
aaccttiivvii ttaattss  rreeccrreeaattiivveess  

FFii ttxxaa  ttèèccnniiccaa,,  LLlleeii   1111//22000099,,  ddeell   66  ddee  jjuull iiooll   
BBrreeuu  rreessuumm  ddee  llaa  nnoorrmmaa..  
La llei sobre policia de l’espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics es va promulgar l’any 
1990. Té, per tant, més de dinou anys de vigència, durant els quals la pràctica de l’oci i la realització 
d’espectacles públics i d’activitats recreatives en la societat de Catalunya han patit una profunda transformació, 
de la qual el legislador no pot romandre al marge. 
L’objecte d’aquesta Llei és establir el règim jurídic dels espectacles públics, les activitats recreatives, i també els 
establiments i els espais oberts al públic on es duen a terme aquestes activitats, i regular-ne la intervenció 
administrativa. 

AArrttiicclleess  rreeccooll ll ii ttss  aall   ll ll iibbrree,,  ll ’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorr ttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  aappaarrttaatt  22..11..33..99..  
RReellaacciióó  aammbb  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess 
QQuuaann??  En la gestió d’espectacles públics i activitats recreatives. 

AA  qquuii??  Les persones amb responsabilitat en la gestió i desenvolupament dels espectacles públics. 

CCoomm??  Regula els drets i deures dels espectadors i dels organitzadors o titulars. 
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2233..    AANNNNEEXX  VVII ..  CCOONNTTII NNGGUUTT  ((AARRTTII CCLLEESS))  NNOORRMMAATTII UU  DDEE  LLAA  GGEESSTTII ÓÓ  
 

RReeff..  NNoorrmmaa  AArrttiiccllee  CCoonnttiinngguutt  

11..  EEnn  rreellaacciióó  aammbb  ll ’’ eeddiiff iiccii   

1.1.1 1.1 Tots general  
- Disposar d'una assegurança contra: danys, incendis, el robatori, RC, 
accidents.  

1.2.1 1.2 Tots general - Solament per parcs aquàtics. 
1.3.1 

 
1.3.2 

1.3 

7.1 
 

9.1 

- Disposar de cartell informatiu respecte les condicions d’accés(accés 
exterior). 
- Disposar de rètol indicatiu respecte l’aforament màxim permès 
(accés exterior). 

1.4.1 
1.4.2 

 
1.4.3 

 
1.4.4 
1.4.5 
1.4.6 

 
1.4.7 
1.4.8 

 
 

1.4.9 
 
 

1.4.10 
1.4.11 
1.4.12 

 
1.4.13 

 
 

1.4.14 
 
 

1.4.15 

1.4 

Tots general 
5.1 

 
5.3 

 
9 
11 
13 
 

14 
15 
 
 

17 
 
 

19 
20 
25 
 

27.3 
 
 

28 
 
 

29 

- Solament per piscines. 
- Rètols d'avís als usuaris indicant la fondària mínima i màxima i els 
canvis de pendent. 
- Freqüència de buidatge total de la piscina per a una completa neteja 
i desinfecció (1/any). 
- Disposar de papereres. 
- Disposar d'un termòmetre i un higròmetre situats a la zona de platja. 
- Disposar de: local amb farmaciola, telèfon, rentamans, llitera 
practicable i rígida. Farmaciola està senyalitzada. 
- Disposar de: salvavides proveïts amb una corda. 
- Disposar de: lavabos i dutxes amb aigua corrent, paper higiènic, 
tovalloles d'un sol ús i dosificador de sabó, dutxes amb aigua freda i 
calenta. 
- Servei salvament i socorrisme. Previsió de SOS documentada 
(persona, formació, encarregat i horari, previsió aforament). SOS 
identificats. Registre assistències prestades. 
- Tractament de l'aigua. 
- Condicions de l'aigua. 
- Durant el període d'obertura al públic ha d'haver-hi la presència d'un 
responsable de manteniment. 
- Exposar a l'entrada dels serveis (lloc visible i fàcilment accessible) 
els darrers controls sobre la qualitat de l'aigua. I la informació sobre la 
darrera neteja. 
- Disposar de Pla de: neteja; tractament de l'aigua;  desratització i 
desinsectació; formació del personal; planificació dels anàlisis 
microbiològics; de neteja i manteniment (ventilació i calefacció). 
- Disposar de Normativa de règim intern en lloc visible i fàcilment 
accessible. 

1.5.1 
 

1.5.2 
 
 

1.5.3 
 
 

1.5.4 

1.5 

Tots general 
 
4 
 
 
6 
 
 

Annex 

- Instal· lacions que emmagatzemen productes químics, líquids 
corrosiu, líquids tòxics, clor, etc. 
- Control de les instal· lacions. Cada 5 anys el titular haurà de 
presentar a l'òrgan competent de la CCAA un certificat donant 
conformitat de les instal· lacions amb les instruccions tècniques. 
- Obligacions del titular: compliment de la normativa i les 
instruccions tècniques. Gaudir d'una assegurança de responsabilitat 
civil (mínim 601,012,10€). 
- Instruccions: ITC MIE APQ 3. "Emmagatzemament de clor". ITC 
MIE APQ 6. "Emmagatzemament de líquids corrosius". ITC MIE 
APQ 7. "Emmagatzemament de líquids tòxics". 

1.6.1 1.6 17 
- Treballador titulat amb: grau superior TAFAD o el diploma monitor 
lleure o ASI nivell 1 o 2. Rètol "aquesta instal· lació no disposa de 
servei de salvament i socorrisme". 

1.7.1 
1.7.2 
1.7.3 

 
1.7.4 

1.7 

Tots general 
6 
8 
 

11 

- Condicionat a intervenció de substàncies perilloses. 
- Sol· licitud d'autorització ambiental. 
- Posta en servei: presentar a l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada 
el Pla d'Emergència Interior (PEI). 
- Pla d'emergència. 

1.8.1 1.8 Tots general 
- Complir els requisits tècnics i condicions sanitàries establerts en el 
Decret, condicionat a la intervenció, tipus i quantitat, de substàncies 
perilloses. 
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1.9.1 
 

1.9.2 
 
 

1.9.3 
 

1.9.4 

1.9 

Tots general 
 

3.1 
 
 

3.3 
 

13 

- Condicionat a disposar desfibril· lador extern semi automàtic 
(DESA).  
- Estar inscrit en el Registre de Desfibril· ladors externs automàtics de 
centres no sanitaris (adscrit a la Direcció General de Recursos 
Sanitaris del Departament de Sanitat i Seguretat Social). 
- Obligació contactar immediatament amb un servei d'emergències 
mèdiques (Pla autoprotecció o manual actuació Decret 58/2010). 
- Responsable de la revisió i manteniment apropiat del desfibril· lador 
extern automàtic pel seu funcionament, d'acord amb les instruccions 
del fabricant de l'aparell, la persona titular de l'entitat. 

1.10.1 
 
 

1.10.2 
1.10.3 

 
 

1.10.4 
1.10.5 

1.10 

6.2 
 
 

6.5 
7.1 

 
 

8.1 i 8.2 
15.1 

- Programa de manteniment higienicosanitari (plànol de cada 
instal· lació, periodicitat, procediment, tractament de l'aigua, neteja i 
desinfecció, registre activitats manteniment). 
- Realitzar controls analítics periòdics (RD 865/2003). 
- Disposar d'un registre d'operacions de manteniment, neteja i 
desinfecció (data, protocol, productes utilitzats, dosi emprada, temps 
d'actuació, signatura). 
- Nivell de coneixements del personal. 
- Periodicitat de revisions instal· lacions alt risc (cada 4 anys). 

1.11.1 
 
 

1.11.2 
 

1.11.3 
 

1.11.4 
 
 

1.11.5 

1.11 

Tots general 
 
 
7 
 
8 
 
9 
 
 

14 
 
 

- Procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament 
electrotècnic per a baixa tensió.  Execució, inspecció i manteniment 
de les instal· lacions elèctriques en baixa tensió. 
- Inspecció inicial de la instal· lació per un organisme de control 
autoritzat per actuar en el territori de Catalunya. 
- Inspecció periòdica: cada 5 anys. Certificat d'inspecció de la 
instal· lació amb qualificació favorable. 
- Contracte de manteniment: disposar d'un llibre de manteniment 
(mínim: registre, resultat de les revisions i inspeccions 
corresponents). 
- Disposar d'un arxiu amb les instal· lacions realitzades per les 
empreses instal· ladores. Trametre la informació telemàticament als 
òrgans Territorials competents. Mantenir l'arxiu actualitzat. 

1.12.1 
 
 

1.12.2 
 

1.12.3 
 
 

1.12.4 
 

1.12.5 
 
 

1.12.6 
 
 

1.12.7 

1.12 

3.3.1.3.1. a i b 
 
 

3.3.1.3.1. c 
 

 3.3.1.3.1. n 
 
 

3.3.1.3.1. t 
 

3.3.1.3.1. w i x 
 
 

3.3.1.3.1. y 
 
 

3.3.1.3.1. z 
 

- Tots els equipaments esportius comptaran amb: mesures de 
seguretat, correctores i de protecció. Disposar de mesures de 
senyalització (de perills): recomanant pautes o restriccions. 
- Els límits dels espais esportius estaran definits amb claredat amb el 
tancat, el marcatge, la indicació en un plànol. 
- El material esportiu que no s'utilitzi i pugui interferir en el 
desenvolupament de l'activitat s'ha de retirar i emmagatzemar fora de 
l'abast de la gent. 
- Totes els elements vidrats o altres materials fràgils hauran d'estar 
senyalitzats. 
- Les àrees de bany es trobaran senyalitzades i es diferenciaran les 
zones on es fa peu de les zones fondes (més de 1,5 metres de 
profunditat). 
- Els espais on hi hagi activitat a les hores de foscor hauran d'estar 
il· luminats amb un nivell i una uniformitat adequades a l'ús al qual es 
destini. 
- Els bàculs de suport dels projectors d'enllumenat i altres elements 
verticals d'una alçada superior a dos metres no han de permetre que 
els usuaris s'hi puguin enfilar. 

1.13.1 
1.13.2 
1.13.3 

 
1.13.4 

1.13 

4.1. a 
6 
7 
 
8 

- Disposar d’assegurança de responsabilitat civil. 
- Cobertura: condicions i cobertura de l’assegurança. 
-  Quanties mínimes (relació en funció de l'aforament de la 
instal· lació): 3/6/9/1.2/1.6/2 x 100000. 
- Coeficients correctors. En cap cas la quantitat podrà ser menor de 
300000. 

1.14.1 
 

1.14.2 
 
 

1.14.3 

1.14 

3.3 
 

4.1 
 
 

8.3 

- Incorporar les causes de prohibició d'accés a les reglamentacions 
internes i estar visibles als accessos del recinte. 
- No es permet la introducció, venta i consum de begudes 
alcohòliques, drogues tòxiques, estupefaents o substàncies 
psicotròpiques. 
- Informar a l'usuari de les mesures de control i vigilància: cartells 
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accés, interior, entrada, contracte usuari. 

1.15.1 1.15 Tots general 
- Condicionat a la instal· lació que exerceixi les teràpies naturals 
esmentades en article 1.  

1.16.1 1.16 8 
- Disposar de rètol que indiqui horari d'obertura i tancament de la 
instal· lació (amb accés exterior). 

1.17.1 1.17 Tots general 

- Modificació del RD 393/2007. Modificació de l'actuació de les 
administracions públiques en quan a les funcions de vigilància, 
inspecció i control, i vetllen pel compliment de la Norma bàsica 
d'autoprotecció. 

1.18.1 1.18 5 
- Disposar de les autoritzacions, llicències i registres que permeten 
l'activitat industrial d'acord amb les condicions de seguretat legalment 
exigibles. 

1.19.1 
 

1.19.2 
1.19.3 
1.19.4 

 
 

1.19.5 
1.19.6 

1.19 

Tots general 
 

9 i 10 
11 
12 
 
 

13 
Annex 1 

- Condicionat a disposar de càmeres de vigilància. Vinculat a la 
normativa de protecció de dades de caràcter personal. 
- Crear una memòria, prèvia al fitxer. 
- Inscripció de fitxers de videovigilància. 
- Informació clara en emplaçaments visibles, abans que comenci la 
captació d'imatges, mitjançant un cartell en cada accés a la zona, en 
cadascuna de les plantes. 
- Dret accés. 
- Cartell informatiu: "Zona vigilada", pictograma, "protecció de 
dades", persona responsable, disseny del cartell (rectangular, color de 
fons el groc, pictograma en blanc. 

1.20.1 
1.20.2 

 
1.20.3 
1.20.4 
1.20.5 

 
 

1.20.6 
 

1.20.7 
 

1.20.8 
1.20.9 
1.20.10 
1.20.11 

1.20 

5e 
5f i 22 

 
6d i 10 

6g 
9 
 
 

19 
 

23.1 
 

23.2 
24 
25 

29, 30 i 34 

- Disposar de fulls de reclamació i de denúncia. 
- Principi de veracitat de la publicitat (no contenir informació que 
puguin induir error o pugui generar frau). 
- Respectar el dret d'admissió. 
- Respectar l'aforament màxim. 
- Respectar protecció de menors (venta, subministrament i consum de 
begudes alcohòliques, tabac i/o drogues; protecció integritat física, 
psíquica i moral; limitació d'horaris). 
- Estar registrat en el registre ajuntament d'establiments oberts al 
públic i d'organitzadors. 
- Disposar d'un Pla d'emergència (autoritzat per l'Administració 
competent). 
- Disposar d'una assegurança de Responsabilitat Civil. 
- Control d'accés. 
- Personal i instal· lació de vigilància. 
- Disposar de llicència o autorització. I publicitat de la llicència a 
l'accés de la instal· lació esportiva. 

1.21.1 
 

1.21.2 
 
 

1.21.3 
1.21.4 
1.21.5 

1.21 

5 
 
6 
 
 
7 

Annex 1 
Annex 2 

- Disposar d'una farmaciola per a cada planta de cada centre de 
treball. 
- Ubicació (lloc visible, net i sec, protegides de focus directe de llum 
o calor i de fàcil accés) i senyalització (en cas de no fàcilment visible 
es senyalitzarà amb el pictograma). 
- Contingut mínim i els fulls informatius sobre consells. 
- Informació bàsica sobre el contingut de la farmaciola i el seu ús. 
- Pautes d'actuació que cal seguir en el cas de ferides de caràcter lleu. 

1.22.1 
 

1.22.2 
 
 

1.22.3 
 
 

1.22.4 
 
 

1.22.5 
1.22.6 
1.22.7 

1.22 

Annex 1e 
 
5 
 
 

5.2.2 
 
 

5.3 
 
 
8 

15.3 
Annex 2 

- Activitats d'espectacles públics i recreatives, i activitats esportives. 
Relacionat amb el catàleg d'espectacles públics i activitats recreatives. 
- Pla autoprotecció: detecció emergència; alerta equips interns i 
alarma als ocupants; avís i recepció de l'ajut extern; confinament o 
evacuació; informació i intervenció coordinada . 
- Procediments preventius i control de riscos: actituds i codis de bones 
pràctiques; permisos especials de treball; comunicació d'anomalies o 
incidències; programa operacions prevenció. 
- Implantació del pla: formació teòrica i pràctica RRHH; informació 
als usuaris; definició, provisió i gestió dels mitjans i recursos 
econòmics necessaris; realització de simulacres d'emergència. 
- Periodicitat mínima anual d'un simulacre. 
- Homologació del pla d'autoprotecció. 
- Continguts mínims dels plans d'autoprotecció. 
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1.22.8 Annex 3 - Mitjans d'autoprotecció  mínims. 

22..  EEnn  rreellaacciióó  aammbb  eellss  rreeccuurrssooss  hhuummaannss 
2.1.1 

 
 

2.1.2 
 
 

2.1.3 

2.1 

Tots general 
 
 

4.2 
 
 

16 

- Relació individual de treball. Els drets de representació col· lectiva. 
La negociació col· lectiva i dels convenis col· lectius. Infraccions 
laborals. 
- Respectar els drets dels treballadors: ocupació efectiva, promoció i 
formació professional, integritat física i política de seguretat i higiene, 
al respecte a la seva intimitat i dignitat, etc. 
- Comunicar a l'oficina pública d'ocupació, termini i termes 
determinats per reglament: contingut contractes de treball que 
estableixin o les seves pròrrogues. 

2.2.1 
 
 

2.2.2 
2.2.3 
2.2.4 
2.2.5 
2.2.6 
2.2.7 

 
2.2.8 

2.2 

Tots general 
 
 

15 
17 
19 
20 
22 
23 
 

28 

- Normativa sobre la prevenció de riscos laborals. Correspon a la 
inspecció de treball i seguretat social la funció de vigilància i control 
de la normativa (art. 9). 
- Mesures de l'empresari (llistat numerus clausus). 
- Equips de treball i mitjans de protecció. 
- Formació teòrica i pràctica en matèria preventiva dels treballadors. 
- Mesures d'emergència. 
- Vigilància de la salut. 
- Documentació: pràctica dels controls de l'estat de salut, relació 
d'accidents de treball i malalties professionals. 
- Relacions de treball temporals, de durada determinada. 

2.3.1 
 
 

2.3.2 
2.3 

5 
 
 

6.1 

- Establir procediments d'autocontrol per garantir la seguretat 
sanitària  i la higiene dels locals, les instal· lacions i llurs annexos, 
dels processos i els productes que se’n deriven. 
- Disposar d'autorització sanitària (prèvia al funcionament) d'acord 
amb la normativa sectorial aplicable. 

2.4.1 
 
 

2.4.2 
 

2.4.3 

2.4 

2.1 
 
 

2.2 
 

2.3 

- L'empresari ha de garantir la seguretat i la salut dels seus 
treballadors en tots els aspectes relacionats amb el treball: integració 
de l'activitat preventiva i adopció de mesures de protecció. 
- Pla de prevenció de riscos laborals, avaluació dels riscos i 
planificació de l'activitat preventiva. 
- Documentació: Pla de prevenció de riscos laborals, Avaluació dels 
riscos per a la seguretat i la salut en el treball, Planificació de 
l'activitat preventiva. 

2.5.1 
 
 

2.5.2 
 

2.5.3 
 

2.5.4 
 

2.5.5 

2.5 

4.2 
 
 

5.1 
 
7 
 
8 
 

10 

- Les empreses hauran d'informar-se recíprocament dels riscos 
específics de les activitats. Condicionat a situacions en matèria de 
coordinació d'activitats empresarials. 
- Els empresaris concurrents establiran els mitjans de coordinació per 
la prevenció de riscos laborals. 
- L'empresari titular haurà d'informar als altres empresaris concurrents 
sobre els riscos propis del centre. 
- Instruccions de l'empresari titular a la resta d'empresaris 
concurrents. 
- Deure de vigilància de l'empresari principal. 

2.6.1 
 
 

2.6.2 
 
 

2.6.3 
 
 

2.6.4 

2.6 

3 
 
 

45 
 
 

48 
 
 

50 

- Respectar la igualtat de tracte entre dones i homes: absència de 
discriminació per raó de sexe, derivades de la maternitat, l'assumpció 
d'obligacions familiars i l'estat civil. 
- Disposar d'un pla d'igualtat (mesures adoptades, després de 
diagnòstic de situació, tendent assolir la igualtat de tracte i 
oportunitats entre homes i dones i eliminar la discriminació per sexe). 
- Mesures específiques per prevenir l'assetjament sexual o per raons 
de sexe en el treball (elaboració i difusió de codis de bones 
pràctiques, campanyes informatives, accions de formació, etc.). 
- Disposar del distintiu en matèria d'igualtat (emès pel Ministeri de 
Treball i Assumptes socials). 

2.7.1 2.7 Tots general 
- Condicions que han d'acomplir les persones que es dediquen a les 
professions esportives: tenir titulació, estar registrades, gaudir 
d'assegurança de RC i estar col· legiats, si escau. 

2.8.1 2.8 Tots general 
- Condicionat a l'àmbit laboral d'empreses privades que gestionen 
equipaments esportius. 

2.9.1 2.9 Tots general - Contractes temporals, extinció del contracte, fomentar la: 
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contractació indefinida, la reducció de jornada, ocupar joves i 
persones sense feina. 

33..  EEnn  rreellaacciióó  aammbb  ll ’’ aaccttiivvii ttaatt 
3.1.1 

 
 

3.1.2 
3.1 

18.1 
 
 

24.1 

- No és permès de vendre ni consumir begudes alcohòliques de més 
de vint-i-tres graus en: centres esportius a càrrec de l'Administració 
pública. 
- No és permès vendre tabac en els centres esportius a càrrec de 
l'Administració pública. 

3.2.1 
 
 

3.2.2 
 
 

3.2.3 
 
 

3.2.4 
3.2.5 

 
3.2.6 

3.2 

7.1 
 
 

8.1 
 
 

9.2 
 
 

10.1 
11.2 

 
13 

- No és permès de vendre begudes alcohòliques als menors de setze 
anys, ni begudes de més de vint-i-tres graus als menors d'edat de setze 
anys. 
- No es pot vendre ni consumir begudes alcohòliques de més de vint 
graus centesimals (en centres esportius a càrrec de l'Administració 
pública). 
- No és permesa la publicitat de begudes alcohòliques de més de vint-
i-tres graus centesimals en centres i estadis esportius (excepció de la 
publicitat estàtica i de la del patrocinador). 
- No és pot vendre productes de tabac en centres esportius. 
- No és pot fer publicitat de productes de tabac en centres i estadis 
esportius, feta excepció de publicitat estàtica i la del patrocinador 
- No és pot fumar en recintes esportius tancats i la zona de platja de 
les piscines i dels parcs aquàtics. 

3.3.1 3.3 1 
- Llocs on es venen begudes alcohòliques. Rètol: "No es permet la 
venda ni el subministrament de begudes alcohòliques a menors…." 

3.4.1 
 

3.4.2 
3.4 

Tots general 
 

20.1.13 

- Als afectes de la regulació jurídica de l'Impost sobre el Valor Afegit 
(IVA). 
- Restaran exemptes d'aquest impost els serveis directament 
relacionats amb la pràctica esportiva o l'educació física. 

3.5.1 
 

3.5.2 3.5 

Tots general 
 

108.5 

- Condicionat a la reproducció o consum de material de propietat 
intel· lectual (art. 18). 
- Paga als artistes, intèrprets o executants i als productors de 
gravacions audiovisuals, la remuneració que procedeix d'acord amb 
les tarifes generals establertes per l'entitat de gestió. 

3.6.1 
3.6.2 

 
3.6.3 

 
3.6.4 

 
3.6.5 

3.6 

31.1 
31.2 

 
32.1 

 
32.3 

 
36.4 

- Retolació almenys en català. 
- Comunicació i notificació escrita i adreçades als usuaris i clients 
almenys en català. 
- Atenció als usuaris han de poder atendre els consumidors en 
qualsevol de les llengües oficials a Catalunya. 
- Senyalització de cartells informació general de caràcter fix i 
documents oferta de serveis als usuaris redactats almenys en català. 
- Rètols i informació de caràcter fix que consti a l'interior dels centres 
laborals almenys en català. 

3.7.1 3.7 1 
- No es pot vendre ni consumir begudes alcohòliques de més de vint 
graus centesimals en centres esportius dependents de les 
administracions públiques. 

3.8.1 
 
 

3.8.2 
 

3.8.3 
 

3.8.4 
 
 

3.8.5 

3.8 

5 
 
 
5 
 
6 
 
9 
 
 

11 

- Informar de: caràcter obligatori o facultatiu de la resposta. 
Conseqüència de contestar o no. Drets d'accés, rectificació, 
cancel· lació i oposició. 
- Informar de: l'existència, finalitat i destinatari del fitxer. La identitat 
i direcció del responsable del tractament de dades. 
- Consentiment de l'afectat en rebre publicitat o comunicacions 
internes de l'entitat. 
- Adoptar mesures tècniques i organitzatives per garantir la seguretat 
de les dades de caràcter personal i evitin l'alteració, pèrdua, 
tractament o accés no autoritzat. 
- Comunicació de dades a tercers. 

3.9.1 3.9 73 g 
- Prohibició de venta de begudes alcohòliques en instal· lacions 
esportives on es realitzin competicions esportives. 

3.10.1 
3.10.2 

3.10 
Tots general 

34 
- Condicionat a l'ús de marques registrades. 
- Comptar amb el consentiment per l'ús de marca del seu titular. 

3.11.1 3.11 1 - No és permès de vendre ni subministrar cap mena de beguda 
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alcohòlica als menors de divuit anys. 
3.12.1 

 
3.12.2 
3.12.3 

 
3.12.4 
3.12.5 

3.12 

Tots general 
 
3 

5, 6, 7 
 

15 
Títol I 

- Condicionat a la naturalesa de l'entitat (amb o sense finalitat 
lucrativa) i a la presència o no de relacions de mecenatge. 
- Requisits de les entitats sense finalitats lucratives. 
- Impost de societats: normativa aplicable, rentes exemptes, 
explotació econòmica exempta. 
- Exempció de tributació de l'Impost sobre els Béns Immobles.  
- Incentius fiscals al mecenatge. 

3.13.1 
 

3.13.2 
 

3.13.3 
 

3.13.4 
 

3.13.5 

3.13 

2 
 
4 
 
7 
 

15 
 

25 

- Modificació de la Llei 43/1995, de 27 de desembre de l'Impost de 
Societats. Afectació a l'impost de societats. 
- Modificació de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'Impost sobre el 
patrimoni. 
- Modificació de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost 
sobre el Valor Afegit. 
- Modificació de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de la 
Hisenda Local. 
- Modificació del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny. 

3.18.1 
 

3.18.2 
3.14 

Tots general 
 

129 

- L'impost de societats: naturalesa i àmbit d'aplicació, el fet 
imposable, el subjecte passiu, la base imposable. 
- Règim de les entitats esportives: regulació i exempció de l'impost de 
societats per les entitats esportives. 

3.15.1 
3.15.2 
3.15.3 

3.15 

3.2 
5 
7 

- Prohibida la venta de tabac a menors de 18 anys. 
- Prohibida la venta de tabac a centres i instal· lacions esportives. 
- Prohibeix fumar en instal· lacions esportives i llocs on es dugui a 
terme espectacles públics, sempre que no siguin a l'aire lliure. 

3.16.1 3.16 1 - Rètol prohibició venta begudes a menors de 18 anys. 
3.17.1 

 
3.17.2 
3.17.3 
3.17.4 

 
3.17.5 

 
3.17.6 
3.17.7 
3.17.8 

 
 

3.17.9 
 
 

3.17.10 

3.17 

8 
 

12 
46 

55.2 
 

58 
 

81 
83 
88 
 
 

89-94 
 
 

105-108 

- Sols es poden recollir dades adequades i pertinents a en relació 
ambles finalitats determinades, explícites per les que hagin estat 
recollides. 
- Obtenció del consentiment de l'afectat. 
- Consentiment de l'afectat en rebre campanyes publicitàries. 
- Notificar a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades els fitxers de 
dades de caràcter personal amb caràcter previ a la seva creació. 
- Actualització del fitxer de dades personals (en tot moment, en quan 
es produeixi una alteració del seu contingut). 
- Aplicació del nivell de seguretat bàsic (art. 89-94). 
- Protecció de l'accés a les dades dels fitxers. 
- Document de seguretat, fet pel responsable del fitxer: mesures de 
seguretat i tècniques segons la normativa d'obligat compliment pel 
personal amb accés al sistema d'informació. 
- Mesures seguretat: funcions i obligacions del personal, registre 
d'incidències, control d'accés, gestió de suport i documents, 
identificació i autentificació, còpies de seguretat i recuperació. 
- Mesures de seguretat: obligacions comuns, criteris d'arxiu, 
dispositius d’emmagatzemament, custòdia dels suports. 

3.18.1 
3.18.2 

 
3.18.3 
3.18.4 
3.18.5 

 
 

3.18.6 
 

3.18.7 
 

3.18.8 
3.18.9 
3.18.10 
3.18.10 

3.18 

5e 
5f i 22 

 
6d i 10 

6g 
9 
 
 

19 
 

23.1 
 

23.2 
24 
25 

29, 30 i 34 

- Disposar de fulls de reclamació i de denúncia. 
- Principi de veracitat de la publicitat (no contenir informació que 
puguin induir error o pugui generar frau). 
- Respectar el dret d'admissió. 
- Respectar l'aforament màxim. 
- Respectar protecció de menors (venta, subministrament i consum de 
begudes alcohòliques, tabac i/o drogues; protecció integritat física, 
psíquica i moral; limitació d'horaris). 
- Estar registrat en el registre ajuntament d'establiments oberts al 
públic i d'organitzadors. 
- Disposar d'un Pla d'emergència (autoritzat per l'Administració 
competent). 
- Disposar d'una assegurança de Responsabilitat Civil. 
- Control d'accés. 
- Personal i instal· lació de vigilància. 
- Disposar de llicència o autorització. I publicitat de la llicència a 
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 l'accés de la instal· lació esportiva. 
3.19.1 

 
3.19.2 

3.19 
Tot general 

 
1 

- Tributació de l'impost de societats segons la naturalesa jurídica i 
l'import net de la xifra de negoci. 
- Modificació de l'impost de societats (RDL 4/2004, de 5 de març). 

3.20.1 3.20 7. e 
- No es permès fumar en instal· lacions esportives, centres d'oci i 
esbarjo  (sempre que no siguin a l'aire lliure). 

44..  EEnn  rreellaacciióó  aammbb  eellss  uussuuaarriiss 

4.1.1 4.1 52.1 
- Sancions: tipificació, qualificació i responsabilitat de les infraccions;  
sancions, multes coercitives, publicitat i efecte de les sancions, 
inspecció i procediment sancionador. 

4.2.1 4.2 51.1 
- Protecció contra abusos contractuals, rebut de pagaments, 
informació als consumidors, drets lingüístics. 

4.3.1 
4.3.2 

 
4.3.3 

4.3 

Tots general 
1 
 

11 

- Aplicable als establiments públics o d'ús públic segons Llei 10/1990. 
- Garantir l'accés  a l'entorn a les persones amb disminució visual que 
vagin acompanyades de gossos pigall. 
- Responsabilitat solidària de les infraccions les persones que: 
explotin les activitats o establiments i les titulars de la llicència 
corresponent. 

4.4.1 
 

4.4.2 
 

4.4.3 
4.4.4 

 
 

4.4.5 

4.4 

1 
 
3 
 
4 
6 
 
 

11 

- Disposar de fulls de reclamació /denúncia oficials (amb les dades 
recollides a l'Annex). 
- Han de romandre a l'establiment i seran lliurats a la persona que ho 
sol· liciti. 
- Contindran les indicacions impreses en català, castellà i anglès. 
- Obligats a exhibir al públic, lloc visible, un cartell on s'anunciï la 
disponibilitat dels fulls oficials de reclamació/ denúncia. Indicar el 
número de telèfon de consulta del consumidor. 
- Prohibició de fulls no oficials. 

4.5.1 
 
 

4.5.2 
 

4.5.3 
 
 

4.5.4 
 
 

4.5.5 
 
 

4.5.6 

4.5 

3.3.1.3.2. a 
 
 

3.3.1.3.2. b 
 

3.3.1.3.2. d i f 
 
 

3.3.1.3.2. g 
 
 

3.3.1.3.3. y 
 
 

3.4.1. 
 
 

- Disposar Pla de Gestió: Pla d'utilització (condicions i normes 
bàsiques d'ús, horari). Pla de manteniment (tasques de conservació). 
Model organitzatiu de gestió (RRHH I pressupost). 
- Accés pels usuaris. En lloc visible i de manera clara i permanent 
s'indicarà: el nom de la instal· lació, el titular i el gestor. 
- Informar els usuaris: aforaments admesos en espais esportius i 
vestidors; els recorreguts, situació dels diferents espais, zones d'accés 
restringit i quan es prohibeix el pas. 
- Restringir l'accés als espais que requereixin: supervisió qualificada, 
material esportiu específic o comportin un perill potencial per als 
usuaris. Es senyalitzaran els advertiments oportuns. 
- El mobiliari i els accessoris dels espais complementaris seran 
apropiats per a un ús públic, estables al bolcat, sense arestes vives o 
elements esmolats, reforçats i resistents a l’ús vandàlic. 
- Panell informatiu, en lloc visible i fàcil accés, de: nom instal· lació; 
entitat propietària i gestora; fitxa corresponent al CEEC; programes 
utilització i serveis; tarifes i quotes; aforament i reglament d'ús. 

4.6.1 
4.6.2 

 
4.6.3 
4.6.4 
4.6.5 

 
 

4.6.6 
 

4.6.7 
 

4.6.8 
4.6.9 
4.6.10 
4.6.11 

4.6 

5e 
5f i 22 

 
6d i 10 

6g 
9 
 
 

19 
 

23.1 
 

23.2 
24 
25 

29, 30 i 34 

- Disposar de fulls de reclamació i de denúncia. 
- Principi de veracitat de la publicitat (no contenir informació que 
puguin induir error o pugui generar frau). 
- Respectar el dret d'admissió. 
- Respectar l'aforament màxim. 
- Respectar protecció de menors (venta, subministrament i consum de 
begudes alcohòliques, tabac i/o drogues; protecció integritat física, 
psíquica i moral; limitació d'horaris). 
- Estar registrat en el registre ajuntament d'establiments oberts al 
públic i d'organitzadors. 
- Disposar d'un Pla d'emergència (autoritzat per l'Administració 
competent). 
- Disposar d'una assegurança de Responsabilitat Civil. 
- Control d'accés. 
- Personal i instal· lació de vigilància. 
- Disposar de llicència o autorització. I publicitat de la llicència a 
l'accés de la instal· lació esportiva. 

4.7.1 4.7 Tot general - Relacionat amb Llei política lingüística. 
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4.7.2 
 
 

4.7.3 
 

4.7.4 

128.1 
 
 

211.14 
 

212.3 

- Requisit lingüístic:  ésser atesos oralment i per escrit en la llengua 
oficial que escullin. Tenen dret a rebre en català: informació per al 
consum, contractes adhesió. 
- Disposar de fulls de reclamació o denúncia segons estableix el 
reglament (Decret 70/2003). 
- Informar de l'horari d'obertura al públic. Visible de fora estant, fins i 
tot l'establiment tancat. 
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2244..    AANNNNEEXX  VVII II ..  RREESSUULLTTAATTSS  FFAASSEE  II VV..  VVAARRII AABBLLEESS  DDEEPPEENNDDEENNTTSS  

2244..11..  NNOORRMMAATTII VVAA  PPRRÀÀCCTTII CCAA  LLLLII UURREE  

2244..11..11..  PPRREEGGUUNNTTAA  1122..11  
1.12. Pla director d'instal· lacions i equipaments esportius de Catalunya, PIEC. 
1.12.1. Article  3.3.1.3.1. a i b. Tots els equipaments esportius comptaran amb: mesures de seguretat. 
Disposar de mesures de senyalització (de perills). 

 
Compleixen No compleixen 

Nº 3  9% Nº 32 91% 
2.2. Naturalesa jurídica entitat propietària 
 2.2.1. Administració pública 

 
3 

 
100 

 
32 

 
100 

2.3. Grandària població on està ubicada 
 2.3.1. Menor de 500 habitants 
 2.3.2. Entre 501 i 2000 habitants 

 
 
3 

 
 

100 

 
22 
10 

 
69 
31 

2.4. Província on està ubicada 2.4.1. Barcelona 
    2.4.2. Girona 
    2.4.3. Lleida 
    2.4.4. Tarragona 

 
 
3 

 
 

100 

17 
9 
2 
4 

53 
28 
6 
13 

2.5. Tipus de pràctica: 2.5.1. Pràctica lliure 3 100 32 100 
2.6. Tipus d’instal· lació esportiva  2.6.1. Sales esportives 
    2.6.2. Poliesportius 
    2.6.3. Pistes de tennis 
    2.6.4. Pavellons 

1 
1 
1 

33 
33 
33 

8 
15 
6 
3 

25 
47 
19 
9 

3.1. Naturalesa jurídica entitat gestora 
 3.1.1. Entitat pública 

 
3 

 
100 

 
32 

 
100 

3.2. Estudis director/a  3.2.1. Estudis primaris 
   3.2.2. Estudis secundaris 
   3.2.3. Estudis universitaris 
   3.2.4. Estudis de postgrau 

 
 
3 

 
 

100 

4 
20 
4 
4 

12 
63 
12 
13 

3.3. Experiència director/a  3.3.1. Menys d’1 any  
    3.3.3. Més de 3 anys 

 
3 

 
100 

7 
25 

22 
78 

3.4. Coneixement director/a 3.4.1.1 
    3.4.1.3 
    3.4.1.4 
    3.4.1.5 
    3.4.1.6 
    3.4.1.7 
3.4.2.2. Per la quantitat de normes. No les conec totes 
3.4.2.3. Per la varietat de normes 
3.4.2.4. Per no disposar de mitjans suficients 
3.4.2.5. Diversitat de temes (manteniment) 

 
 
 
3 
 
 
3 

 
 
 

100 
 
 

100 

3 
3 
2 
16 
6 
2 
17 
2 
4 
9 

9 
9 
6 
51 
19 
6 
53 
6 
13 
28 

3.5. Aplicació director/a  3.5.1.1 
    3.5.1.3 
    3.5.1.5 
    3.5.1.6 
    3.5.1.7 
    3.5.1.8 
3.5.2.1. Per la complexitat de les mesures a adoptar 
3.5.2.2. Per la quantitat de mesures a adoptar 
3.5.2.4. Per la manca de  mitjans humans, materials o econòmics 
3.5.2.7. Per desconeixement 

 
3 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
100 

 
 
 
 
 
 
 

100 

3 
2 
16 
6 
2 
3 
4 
9 
10 
9 

9 
6 
51 
9 
6 
9 
12 
28 
32 
28 
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2244..11..22..  PPRREEGGUUNNTTAA  1122..22,,  1122..33  II   1122..44  
1.12. Pla director d'instal· lacions i equipaments esportius de Catalunya, PIEC. 
1.12.1. Article  3.3.1.3.1. a i b. Tots els equipaments esportius comptaran amb: mesures correctores. 
Disposar de mesures de senyalització (de perills): recomanant pautes. 
1.12.2. Article 3.3.1.3.1.c.  Els límits dels espais esportius estaran definits amb claredat amb el tancat, el 
marcatge, la indicació en un plànol. 
 Compleixen No compleixen 
  Nº 0 0% Nº 35 100% 
2.2. Naturalesa jurídica entitat propietària 
 2.2.1. Administració pública 

   
35 

 
100 

2.3. Grandària població on està ubicada 
 2.3.1. Menor de 500 habitants 
 2.3.2. Entre 501 i 2000 habitants 

   
22 
13 

 
63 
37 

2.4. Província on està ubicada 2.4.1. Barcelona 
    2.4.2. Girona 
    2.4.3. Lleida 
    2.4.4. Tarragona 

  17 
9 
5 
4 

48 
26 
14 
12 

2.5. Tipus de pràctica: 2.5.1. Pràctica lliure   35 100 
2.6. Tipus d’instal· lació esportiva  2.6.1. Sales esportives 
    2.6.2. Poliesportius 
    2.6.3. Pistes de tennis 
    2.6.4. Pavellons 

  9 
16 
7 
3 

25 
46 
20 
9 

3.1. Naturalesa jurídica entitat gestora 
 3.1.1. Entitat pública 

   
35 

 
100 

3.2. Estudis director/a  3.2.1. Estudis primaris 
   3.2.2. Estudis secundaris 
   3.2.3. Estudis universitaris 
   3.2.4. Estudis de postgrau 

  4 
20 
7 
4 

11 
58 
20 
11 

3.3. Experiència director/a  3.3.1. Menys d’1 any 
    3.3.3. Més de 3 anys 

  7 
28 

20 
80 

3.4. Coneixement director/a 3.4.1.1 
    3.4.1.3 
    3.4.1.4 
    3.4.1.5 
    3.4.1.6 
    3.4.1.7 
3.4.2.2. Per la quantitat de normes. No les conec totes 
3.4.2.3. Per la varietat de normes 
3.4.2.4. Per no disposar de mitjans suficients 
3.4.2.5. Diversitat de temes (manteniment) 

  3 
3 
2 
19 
6 
2 
17 
2 
4 
12 

8 
8 
6 
55 
17 
6 
49 
6 
11 
34 

3.5. Aplicació director/a  3.5.1.1 
    3.5.1.3 
    3.5.1.5 
    3.5.1.6 
    3.5.1.7 
    3.5.1.8 
3.5.2.1. Per la complexitat de les mesures a adoptar 
3.5.2.2. Per la quantitat de mesures a adoptar 
3.5.2.4. Per la manca de  mitjans humans, materials o econòmics 
3.5.2.7. Per desconeixement 

  3 
2 
19 
6 
2 
3 
4 
9 
10 
12 

9 
5 
54 
17 
6 
9 
11 
26 
29 
34 

 

2244..11..33..  PPRREEGGUUNNTTAA  1122..55  
3.20. Llei 42/2010, de 30 de desembre, per la que es modifica la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de 
mesures sanitàries front el tabaquisme i reguladora de la venta, el subministra, el consum i la publicitat 
dels productes de tabac. 
3.20.1. Article 7.e. No es permès fumar en instal· lacions esportives, centres d'oci i esbarjo  (sempre que 
no siguin a l'aire lliure). 
 Compleixen No compleixen 
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 Nº 3 9% Nº 32 91% 
2.2. Naturalesa jurídica entitat propietària 
 2.2.1. Administració pública 

 
3 

 
100 

 
32 

 
100 

2.3. Grandària població on està ubicada 
 2.3.1. Menor de 500 habitants 
 2.3.2. Entre 501 i 2000 habitants 

 
 
3 

 
 

100 

 
22 
10 

 
69 
31 

2.4. Província on està ubicada 2.4.1. Barcelona 
    2.4.2. Girona 
    2.4.3. Lleida 
    2.4.4. Tarragona 

 
2 
1 

 
67 
33 

17 
7 
4 
4 

53 
21 
12 
12 

2.5. Tipus de pràctica: 2.5.1. Pràctica lliure 3 100 32 100 
2.6. Tipus d’instal· lació esportiva  2.6.1. Sales esportives 
    2.6.2. Poliesportius 
    2.6.3. Pistes de tennis 
    2.6.4. Pavellons 

1 
1 
 
1 

33 
33 
 

33 

8 
15 
7 
2 

25 
47 
22 
6 

3.1. Naturalesa jurídica entitat gestora 
 3.1.1. Entitat pública 

 
3 

 
100 

 
32 

 
100 

3.2. Estudis director/a  3.2.1. Estudis primaris 
   3.2.2. Estudis secundaris 
   3.2.3. Estudis universitaris 
   3.2.4. Estudis de postgrau 

 
 
3 

 
 

100 

4 
20 
4 
4 

12 
64 
12 
12 

3.3. Experiència director/a  3.3.1. Menys d’1 any 
    3.3.3. Més de 3 anys 

 
3 

 
3 

7 
25 

22 
78 

3.4. Coneixement director/a 3.4.1.1 
    3.4.1.3 
    3.4.1.4 
    3.4.1.5 
    3.4.1.6 
    3.4.1.7 
3.4.2.2. Per la quantitat de normes. No les conec totes 
3.4.2.3. Per la varietat de normes 
3.4.2.4. Per no disposar de mitjans suficients 
3.4.2.5. Diversitat de temes (manteniment) 

 
 
 
1 
 
2 
2 
 
 
1 

 
 
 

33 
 

66 
66 
 
 

33 

3 
3 
2 
18 
6 
 

15 
2 
4 
11 

9 
9 
7 
56 
19 
 

47 
6 
12 
35 

3.5. Aplicació director/a  3.5.1.1 
    3.5.1.3 
    3.5.1.5 
    3.5.1.6 
    3.5.1.7 
    3.5.1.8 
3.5.2.1. Per la complexitat de les mesures a adoptar 
3.5.2.2. Per la quantitat de mesures a adoptar 
3.5.2.4. Per la manca de  mitjans humans, materials o econòmics 
3.5.2.7. Per desconeixement 

 
 
1 
 
2 
 
 
2 
1 

 
 

33 
 

66 
 
 

66 
33 

3 
2 
18 
6 
 
3 
4 
7 
10 
11 

9 
6 
57 
19 
 
9 
12 
22 
31 
35 

 

2244..11..44..  PPRREEGGUUNNTTAA  1133..11  
3.6. Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. 
3.6.1. Article 31.1. Retolació almenys en català. 
 Compleixen No compleixen 
 Nº 29 83% Nº 6 17% 
2.2. Naturalesa jurídica entitat propietària 
 2.2.1. Administració pública 

 
29 

 
100 

 
6 

 
100 

2.3. Grandària població on està ubicada 
 2.3.1. Menor de 500 habitants 
 2.3.2. Entre 501 i 2000 habitants 

 
18 
11 

 
62 
38 

 
4 
2 

 
67 
33 

2.4. Província on està ubicada 2.4.1. Barcelona 
    2.4.2. Girona 
    2.4.3. Lleida 
    2.4.4. Tarragona 

14 
6 
5 
4 

48 
21 
17 
14 

3 
3 

50 
50 

2.5. Tipus de pràctica: 2.5.1. Pràctica lliure 29 100 6 100 
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2.6. Tipus d’instal· lació esportiva  2.6.1. Sales esportives 
    2.6.2. Poliesportius 
    2.6.3. Pistes de tennis 
    2.6.4. Pavellons 

8 
13 
6 
2 

27 
45 
21 
7 

1 
3 
1 
1 

16 
52 
16 
16 

3.1. Naturalesa jurídica entitat gestora 
 3.1.1. Entitat pública 

 
29 

 
100 

 
6 

 
100 

3.2. Estudis director/a  3.2.1. Estudis primaris 
   3.2.2. Estudis secundaris 
   3.2.3. Estudis universitaris 
   3.2.4. Estudis de postgrau 

4 
20 
5 

14 
69 
17 

 
4 
2 
 

 
67 
33 
 

3.3. Experiència director/a  3.3.1. Menys d’1 any 
    3.3.3. Més de 3 anys 

4 
25 

14 
86 

3 
3 

50 
50 

3.4. Coneixement director/a 3.4.1.1 
    3.4.1.3 
    3.4.1.4 
    3.4.1.5 
    3.4.1.6 
    3.4.1.7 
3.4.2.2. Per la quantitat de normes. No les conec totes 
3.4.2.3. Per la varietat de normes 
3.4.2.4. Per no disposar de mitjans suficients 
3.4.2.5. Diversitat de temes (manteniment) 

 
3 
 

18 
6 
2 
17 
 
 

12 

 
10 
 

62 
20 
8 
59 
 
 

41 

3 
 
2 
1 
 
 
 
2 
4 

50 
 

33 
17 
 
 
 

33 
67 

3.5. Aplicació director/a  3.5.1.1 
    3.5.1.3 
    3.5.1.5 
    3.5.1.6 
    3.5.1.7 
    3.5.1.8 
3.5.2.1. Per la complexitat de les mesures a adoptar 
3.5.2.2. Per la quantitat de mesures a adoptar 
3.5.2.3. Per la varietat de mesures a adoptar 
3.5.2.4. Per la manca de  mitjans humans, materials o econòmics 
3.5.2.7. Per desconeixement 

 
 

18 
6 
2 
3 
4 
7 
 
6 
12 

 
 

62 
21 
7 
10 
14 
24 
 

21 
41 

3 
2 
1 
 
 
 
 
2 
 
4 

50 
33 
17 
 
 
 
 

33 
 

67 

 

2244..11..55..  PPRREEGGUUNNTTAA  1133..22  
1.11. Decret 363/2004, de 24 d'agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació 
del Reglament electrotècnic per a baixa tensió. 
1.11.4. Article 9. Contracte de manteniment: disposar d'un llibre de manteniment (mínim: registre, 
resultat de les revisions i inspeccions corresponents). 
 Compleixen No compleixen 
 Nº 9 26% Nº 26 74% 
2.2. Naturalesa jurídica entitat propietària 
 2.2.1. Administració pública 

 
9 

 
100 

 
26 

 
100 

2.3. Grandària població on està ubicada 
 2.3.1. Menor de 500 habitants 
 2.3.2. Entre 501 i 2000 habitants 

 
4 
5 

 
44 
56 

 
18 
8 

 
69 
31 

2.4. Província on està ubicada 2.4.1. Barcelona 
    2.4.2. Girona 
    2.4.3. Lleida 
    2.4.4. Tarragona 

2 
2 
5 
 

22 
22 
56 

15 
7 
 
4 

58 
27 
 

15 
2.5. Tipus de pràctica: 2.5.1. Pràctica lliure 9 100 26 100 
2.6. Tipus d’instal· lació esportiva  2.6.1. Sales esportives 
    2.6.2. Poliesportius 
    2.6.3. Pistes de tennis 
    2.6.4. Pavellons 

1 
5 
2 
1 

11 
57 
21 
11 

8 
11 
5 
2 

31 
42 
19 
8 

3.1. Naturalesa jurídica entitat gestora 
 3.1.1. Entitat pública 

 
9 

 
100 

 
26 

 
100 

3.2. Estudis director/a  3.2.1. Estudis primaris 
   3.2.2. Estudis secundaris 

4 
 

44 
 

 
24 

 
92 
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   3.2.3. Estudis universitaris 
   3.2.4. Estudis de postgrau 

5 56 2 
 

8 

3.3. Experiència director/a  3.3.1. Menys d’1 any 
    3.3.3. Més de 3 anys 

 
9 

 
100 

7 
19 

27 
73 

3.4. Coneixement director/a 3.4.1.1 
    3.4.1.3 
    3.4.1.4 
    3.4.1.5 
    3.4.1.6 
    3.4.1.7 
3.4.2.1. Per la complexitat de les normes. No les entenc totes 
3.4.2.2. Per la quantitat de normes. No les conec totes 
3.4.2.3. Per la varietat de normes 
3.4.2.4. Per no disposar de mitjans suficients 
3.4.2.5. Diversitat de temes (manteniment) 

 
 
 
3 
4 
2 
6 
 
 
 
3 

 
 
 

33 
44 
22 
67 
 
 
 

33 

3 
3 
2 
16 
2 
 
 

11 
2 
4 
9 

12 
12 
7 
62 
7 
 
 

42 
8 
15 
35 

3.5. Aplicació director/a  3.5.1.1 
    3.5.1.3 
    3.5.1.5 
    3.5.1.6 
    3.5.1.7 
    3.5.1.8 
3.5.2.1. Per la complexitat de les mesures a adoptar 
3.5.2.2. Per la quantitat de mesures a adoptar 
3.5.2.3. Per la varietat de mesures a adoptar 
3.5.2.4. Per la manca de  mitjans humans, materials o econòmics 
3.5.2.7. Per desconeixement 

 
 
3 
4 
2 
 
4 
2 
 
 
3 

 
 

33 
44 
22 
 

44 
22 
 
 

33 

3 
2 
16 
2 
 
3 
 
7 
 

10 
9 

11 
7 
62 
7 
 

11 
 

27 
 

38 
34 

 

2244..11..66..  PPRREEGGUUNNTTAA  1133..33  II   1133..44  
1.12. Pla director d'instal· lacions i equipaments esportius de Catalunya, PIEC. 
1.12.4. Article 3.3.1.3.1. t. Totes els elements vidrats o altres materials fràgils hauran d'estar 
senyalitzats. 
1.19. Instrucció 1/2009, de 10 de febrer, sobre el tractament de dades de caràcter personal mitjançant 
càmeres amb fins de videovigilància. 
1.19.4. Article 12. Informació clara en emplaçaments visibles, abans que comenci la captació d'imatges, 
mitjançant un cartell en cada accés a la zona, en cadascuna de les plantes. 
 No incompleixen No compleixen 
 Nº 35 100 % Nº 0 0 % 
2.2. Naturalesa jurídica entitat propietària 
 2.2.1. Administració pública 

 
35 

 
100 

 
 

 
 

2.3. Grandària població on està ubicada 
 2.3.1. Menor de 500 habitants 
 2.3.2. Entre 501 i 2000 habitants 

 
22 
13 

 
63 
37 

  

2.4. Província on està ubicada 2.4.1. Barcelona 
    2.4.2. Girona 
    2.4.3. Lleida 
    2.4.4. Tarragona 

17 
9 
5 
4 

49 
26 
14 
11 

  

2.5. Tipus de pràctica: 2.5.1. Pràctica lliure 35 100   
2.6. Tipus d’instal· lació esportiva  2.6.1. Sales esportives 
    2.6.2. Poliesportius 
    2.6.3. Pistes de tennis 
    2.6.4. Pavellons 

9 
16 
7 
3 

26 
46 
20 
9 

  

3.1. Naturalesa jurídica entitat gestora 
 3.1.1. Entitat pública 

 
35 

 
100 

  

3.2. Estudis director/a  3.2.1. Estudis primaris 
   3.2.2. Estudis secundaris 
   3.2.3. Estudis universitaris 

4 
24 
7 

12 
68 
20 

  

3.3. Experiència director/a  3.3.1. Menys d’1 any 
    3.3.3. Més de 3 anys 

7 
28 

20 
80 

  

3.4. Coneixement director/a 3.4.1.1 3 8   
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    3.4.1.3 
    3.4.1.4 
    3.4.1.5 
    3.4.1.6 
    3.4.1.7 
3.4.2.2. Per la quantitat de normes. No les conec totes 
3.4.2.3. Per la varietat de normes 
3.4.2.4. Per no disposar de mitjans suficients 
3.4.2.5. Diversitat de temes (manteniment) 

3 
2 
19 
6 
2 
17 
2 
4 
12 

8 
6 
54 
17 
6 
49 
6 
11 
34 

3.5. Aplicació director/a  3.5.1.1 
    3.5.1.3 
    3.5.1.5 
    3.5.1.6 
    3.5.1.7 
    3.5.1.8 
3.5.2.1. Per la complexitat de les mesures a adoptar 
3.5.2.2. Per la quantitat de mesures a adoptar 
3.5.2.4. Per la manca de  mitjans humans, materials o econòmics 
3.5.2.7. Per desconeixement 

3 
2 
19 
6 
2 
3 
4 
9 
10 
12 

8 
6 
54 
17 
6 
8 
11 
26 
28 
34 

  

 

2244..11..77..  PPRREEGGUUNNTTAA  1133..55  
3.5. Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat 
intel· lectual, que regularitza, aclareix i harmonitza les disposicions legals vigents sobre la matèria. 
3.5.2. Article 108.5. Paga als artistes, intèrprets o executants i als productors de gravacions 
audiovisuals, la remuneració que procedeix d'acord amb les tarifes generals establertes per l'entitat de 
gestió. 
 No incompleixen No compleixen 
 Nº 31 88 % Nº 4 12 % 
2.2. Naturalesa jurídica entitat propietària 
 2.2.1. Administració pública 

 
31 

 
100 

 
4 

 
100 

2.3. Grandària població on està ubicada 
 2.3.1. Menor de 500 habitants 
 2.3.2. Entre 501 i 2000 habitants 

 
18 
13 

 
58 
42 

 
4 

 
100 

2.4. Província on està ubicada 2.4.1. Barcelona 
    2.4.2. Girona 
    2.4.3. Lleida 
    2.4.4. Tarragona 

13 
9 
5 
4 

42 
29 
16 
12 

4 100 

2.5. Tipus de pràctica: 2.5.1. Pràctica lliure 31 100 4 100 
2.6. Tipus d’instal· lació esportiva  2.6.1. Sales esportives 
    2.6.2. Poliesportius 
    2.6.3. Pistes de tennis 
    2.6.4. Pavellons 

7 
15 
7 
2 

23 
48 
23 
6 

2 
1 
 
1 

50 
25 
 

25 
3.1. Naturalesa jurídica entitat gestora 
 3.1.1. Entitat pública 

 
31 

 
100 

 
4 

 
100 

3.2. Estudis director/a  3.2.1. Estudis primaris 
   3.2.2. Estudis secundaris 
   3.2.3. Estudis universitaris 

4 
20 
7 

13 
64 
13 

 
4 

 
100 

3.3. Experiència director/a  3.3.1. Menys d’1 any 
    3.3.3. Més de 3 anys 

7 
24 

23 
77 

 
4 

 
100 

3.4. Coneixement director/a 3.4.1.1 
    3.4.1.3 
    3.4.1.4 
    3.4.1.5 
    3.4.1.6 
    3.4.1.7 
3.4.2.2. Per la quantitat de normes. No les conec totes 
3.4.2.3. Per la varietat de normes 
3.4.2.4. Per no disposar de mitjans suficients 
3.4.2.5. Diversitat de temes (manteniment) 

3 
3 
2 
15 
6 
2 
13 
2 
4 
12 

10 
10 
6 
48 
19 
7 
42 
6 
13 
39 

 
 
 
4 
 
 
4 

 
 
 

100 
 
 

100 

3.5. Aplicació director/a  3.5.1.1 3 10   
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    3.5.1.3 
    3.5.1.5 
    3.5.1.6 
    3.5.1.7 
    3.5.1.8 
3.5.2.1. Per la complexitat de les mesures a adoptar 
3.5.2.2. Per la quantitat de mesures a adoptar 
3.5.2.4. Per la manca de  mitjans humans, materials o econòmics 
3.5.2.7. Per desconeixement 

2 
15 
6 
2 
3 
4 
7 
8 
12 

6 
48 
16 
6 
10 
13 
22 
26 
39 

 
4 
 
 
 
 
2 
2 

 
100 

 
 
 
 

50 
50 

 

2244..22..  NNOORRMMAATTII VVAA  PPRRÀÀCCTTII CCAA  OORRGGAANNII TTZZAADDAA  

2244..22..11..  PPRREEGGUUNNTTAA  1144..11  
1.3. Decret 200/1999, de 27 de juliol, pel qual es regula el dret d'admissió als establiments públics on es 
realitzen espectacles i activitats recreatives. 
1.3.1. Article 7.1. Disposar de cartell informatiu respecte les condicions d’accés(accés exterior). 
4.5. Pla director d'instal· lacions i equipaments esportius de Catalunya, PIEC. 
4.5.2. Article 3.3.1.3.2. b. Accés pels usuaris. En lloc visible i de manera clara i permanent s'indicarà: el 
nom de la instal· lació, el titular i el gestor. 
4.5.6. Article 3.4.1. Panell informatiu, en lloc visible i fàcil accés, de: nom instal· lació; entitat 
propietària i gestora; fitxa corresponent al CEEC; programes utilització i serveis; tarifes i quotes; 
aforament i reglament d'ús. 
 Compleixen No compleixen 
 Nº359 91% Nº34 9% 
2.2. Naturalesa jurídica entitat propietària 
 2.2.1. Administració pública 
 2.2.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 2.2.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
232 
54 
73 

 
65 
15 
20 

 
15 
8 
11 

 
44 
24 
32 

2.3. Grandària població on està ubicada 
 2.3.1. Menor de 500 habitants 
 2.3.2. Entre 501 i 2000 habitants 
 2.3.3. Entre 2001 i 10000 habitants 
 2.3.4. Entre 10001 i 50000 habitants 
 2.3.5. Superior a 50000 habitants 

 
9 
30 
81 
113 
126 

 
2 
8 
23 
32 
35 

 
8 
12 
9 
2 
3 

 
23 
35 
26 
6 
9 

2.4. Província on està ubicada 2.4.1. Barcelona 
    2.4.2. Girona 
    2.4.3. Lleida 
    2.4.4. Tarragona 

209 
58 
40 
52 

58 
16 
11 
15 

25 
4 
3 
2 

73 
12 
9 
6 

2.5. Tipus de pràctica: 2.5.2. Pràctica organitzada 359 100 34 100 
2.6. Tipus d’instal· lació esportiva  2.6.1. Sales esportives 
    2.6.2. Poliesportius 
    2.6.3. Pistes de tennis 
    2.6.4. Pavellons 
    2.6.5. Piscines climatitzades 
    2.6.6. Pistes d’atletisme 

129 
98 
54 
33 
30 
15 

36 
27 
15 
9 
9 
4 

20 
10 
3 
1 

59 
29 
9 
3 

3.1. Naturalesa jurídica entitat gestora 
 3.1.1. Entitat pública 
 3.1.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 3.1.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
176 
88 
95 

 
49 
24 
27 

 
10 
12 
12 

 
30 
35 
35 

3.2. Estudis director/a  3.2.1. Estudis primaris 
   3.2.2. Estudis secundaris 
   3.2.3. Estudis universitaris 
   3.2.4. Estudis de postgrau 

4 
68 
173 
114 

1 
19 
48 
32 

 
29 
5 
 

 
85 
15 

3.3. Experiència director/a  3.3.1. Menys d’1 any 
    3.3.2. D’1 a 3 anys 
    3.3.3. Més de 3 anys 

7 
18 
334 

2 
5 
93 

 
 

34 

 
 

100 
3.4. Coneixement director/a 3.4.1.2 
    3.4.1.3 
    3.4.1.5 
    3.4.1.6 

6 
1 
44 
19 

2 
0 
12 
5 

 
 

25 
2 

 
 

73 
6 
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    3.4.1.7 
    3.4.1.8 
    3.4.1.9 
3.4.2.2. Per la quantitat de normes. No les conec totes 
3.4.2.3. Per la varietat de normes 
3.4.2.4. Per no disposar de mitjans suficients 
3.4.2.5. Diversitat de temes (manteniment) 
3.4.2.6. No hi ha figura de director 
3.4.2.7. Per la dificultat de conèixer l’actualització normativa 
3.4.2.8. Conec suficient 

77 
142 
70 
152 
94 
24 
18 
4 
6 
61 

22 
40 
19 
42 
26 
7 
5 
1 
1 
17 

2 
2 
3 
26 
1 
4 
 
 
 
3 

6 
6 
9 
76 
3 
12 
 
 
 
8 

3.5. Aplicació director/a  3.5.1.1 
    3.5.1.4 
    3.5.1.5 
    3.5.1.6 
    3.5.1.7 
    3.5.1.8 
    3.5.1.9 
    3.5.1.10 
3.5.2.1. Per la complexitat de les mesures a adoptar 
3.5.2.2. Per la quantitat de mesures a adoptar 
3.5.2.3. Per la varietat de mesures a adoptar 
3.5.2.4. Per la manca de  mitjans humans, materials o econòmics 
3.5.2.5. No hi ha figura director/a 
3.5.2.6. Mala execució de l’edifici (deficiències tècniques) 
3.5.2.7. Per desconeixement 
3.5.2.8. Compleix la norma 

6 
10 
43 
7 
53 
136 
93 
11 
3 

118 
77 
57 
11 
3 
8 
82 

2 
3 
12 
2 
15 
38 
26 
3 
0 
33 
21 
16 
3 
0 
2 
23 

 
 

28 
2 
2 
 
2 
 
 

22 
1 
9 
 
 
 
2 

 
 

82 
6 
6 
 
6 
 
 

65 
3 
26 
 
 
 
6 

 

2244..22..22..  PPRREEGGUUNNTTAA  1144..22  
1.14. Llei 19/2007, de 11 de juliol, Llei contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en 
l’esport. 
1.16. Ordre IRP/181/2007, de 30 de maig, per la qual es determinen els horaris màxims de determinats 
establiments públics destinats a espectacles públics i/o activitats recreatives, sotmesos a la Llei 10/1990, 
de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics. 
1.20. Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats 
recreatives. 
4.5. Pla director d'instal· lacions i equipaments esportius de Catalunya, PIEC. 
4.5.6. Article 4.5.6. Panell informatiu, en lloc visible i fàcil accés, de: nom de l’entitat propietària.   
4.7. Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya. 
 Compleixen No compleixen 
 Nº340 86% Nº53  14% 
2.2. Naturalesa jurídica entitat propietària 
 2.2.1. Administració pública 
 2.2.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 2.2.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
215 
54 
71 

 
63 
16 
21 

 
32 
8 
13 

 
60 
15 
25 

2.3. Grandària població on està ubicada 
 2.3.1. Menor de 500 habitants 
 2.3.2. Entre 501 i 2000 habitants 
 2.3.3. Entre 2001 i 10000 habitants 
 2.3.4. Entre 10001 i 50000 habitants 
 2.3.5. Superior a 50000 habitants 

 
9 
26 
81 
108 
116 

 
3 
7 
24 
32 
34 

 
8 
16 
9 
7 
13 

 
15 
30 
17 
13 
25 

2.4. Província on està ubicada 2.4.1. Barcelona 
    2.4.2. Girona 
    2.4.3. Lleida 
    2.4.4. Tarragona 

204 
56 
32 
48 

60 
17 
9 
14 

30 
6 
11 
6 

57 
11 
21 
11 

2.5. Tipus de pràctica: 2.5.2. Pràctica organitzada 340 100 53 100 
2.6. Tipus d’instal· lació esportiva  2.6.1. Sales esportives 
    2.6.2. Poliesportius 
    2.6.3. Pistes de tennis 
    2.6.4. Pavellons 
    2.6.5. Piscines climatitzades 
    2.6.6. Pistes d’atletisme 

124 
93 
50 
32 
28 
13 

36 
27 
15 
10 
8 
4 

25 
15 
7 
2 
2 
2 

47 
28 
13 
4 
4 
4 
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3.1. Naturalesa jurídica entitat gestora 
 3.1.1. Entitat pública 
 3.1.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 3.1.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
166 
84 
90 

 
49 
25 
26 

 
20 
16 
17 

 
38 
30 
32 

3.2. Estudis director/a  3.2.1. Estudis primaris 
   3.2.2. Estudis secundaris 
   3.2.3. Estudis universitaris 
   3.2.4. Estudis de postgrau 

4 
60 
169 
107 

1 
18 
50 
31 

 
37 
9 
7 

 
70 
17 
13 

3.3. Experiència director/a  3.3.1. Menys d’1 any 
    3.3.2. D’1 a 3 anys 
    3.3.3. Més de 3 anys 

7 
11 
322 

2 
3 
95 

 
7 
46 

 
13 
87 

3.4. Coneixement director/a 3.4.1.2 
    3.4.1.3 
    3.4.1.5 
    3.4.1.6 
    3.4.1.7 
    3.4.1.8 
    3.4.1.9 
3.4.2.2. Per la quantitat de normes. No les conec totes 
3.4.2.3. Per la varietat de normes 
3.4.2.4. Per no disposar de mitjans suficients 
3.4.2.5. Diversitat de temes (manteniment) 
3.4.2.6. No hi ha figura de director 
3.4.2.7. Per la dificultat de conèixer l’actualització normativa 
3.4.2.8. Conec suficient 

4 
1 
40 
17 
71 
137 
70 
141 
90 
24 
18 
 
6 
61 

1 
0 
12 
5 
21 
40 
20 
42 
26 
7 
5 
 
2 
18 

2 
 

29 
4 
8 
7 
3 
37 
5 
4 
 
4 
 
3 

4 
 

55 
7 
15 
13 
6 
70 
9 
7 
 
7 
 
6 

3.5. Aplicació director/a  3.5.1.1 
    3.5.1.4 
    3.5.1.5 
    3.5.1.6 
    3.5.1.7 
    3.5.1.8 
    3.5.1.9 
    3.5.1.10 
3.5.2.1. Per la complexitat de les mesures a adoptar 
3.5.2.2. Per la quantitat de mesures a adoptar 
3.5.2.3. Per la varietat de mesures a adoptar 
3.5.2.4. Per la manca de  mitjans humans, materials o econòmics 
3.5.2.5. No hi ha figura director/a 
3.5.2.6. Mala execució de l’edifici (deficiències tècniques) 
3.5.2.7. Per desconeixement 
3.5.2.8. Compleix la norma 

6 
10 
41 
5 
53 
132 
88 
5 
3 

116 
77 
55 
7 
3 
8 
71 

2 
3 
12 
1 
16 
39 
26 
2 
1 
34 
23 
16 
2 
1 
2 
21 

 
 

30 
4 
2 
4 
7 
6 
 

24 
1 
11 
4 
 
 

13 

 
 

57 
7 
4 
7 
13 
11 
 

45 
2 
21 
7 
 
 

25 
 

2244..22..33..  PPRREEGGUUNNTTAA  1144..33  
1.14. Llei 19/2007, de 11 de juliol, Llei contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en 
l’esport. 
1.16. Ordre IRP/181/2007, de 30 de maig, per la qual es determinen els horaris màxims de determinats 
establiments públics destinats a espectacles públics i/o activitats recreatives, sotmesos a la Llei 10/1990, 
de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics. 
1.20. Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats 
recreatives. 
4.5. Pla director d'instal· lacions i equipaments esportius de Catalunya, PIEC. 
4.5.6. Article 4.5.6. Panell informatiu, en lloc visible i fàcil accés, de: nom de l’entitat gestora.   
4.7. Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya. 
 Compleixen No compleixen 
 Nº244 62% Nº149 38% 
2.2. Naturalesa jurídica entitat propietària 
 2.2.1. Administració pública 
 2.2.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 2.2.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
148 
36 
60 

 
60 
15 
25 

 
99 
26 
24 

 
67 
17 
16 

2.3. Grandària població on està ubicada 
 2.3.1. Menor de 500 habitants 

 
4 

 
1 

 
15 

 
10 



LL’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  CCaattaalluunnyyaa  
  

 
435 

 

 2.3.2. Entre 501 i 2000 habitants 
 2.3.3. Entre 2001 i 10000 habitants 
 2.3.4. Entre 10001 i 50000 habitants 
 2.3.5. Superior a 50000 habitants 

15 
53 
85 
82 

6 
21 
34 
38 

29 
39 
32 
39 

19 
25 
21 
25 

2.4. Província on està ubicada 2.4.1. Barcelona 
    2.4.2. Girona 
    2.4.3. Lleida 
    2.4.4. Tarragona 

150 
50 
21 
23 

62 
20 
9 
9 

84 
12 
22 
31 

56 
8 
15 
21 

2.5. Tipus de pràctica: 2.5.2. Pràctica organitzada 244 100 149 100 
2.6. Tipus d’instal· lació esportiva  2.6.1. Sales esportives 
    2.6.2. Poliesportius 
    2.6.3. Pistes de tennis 
    2.6.4. Pavellons 
    2.6.5. Piscines climatitzades 
    2.6.6. Pistes d’atletisme 

96 
68 
35 
19 
18 
8 

40 
28 
14 
8 
7 
3 

53 
40 
22 
15 
12 
7 

35 
27 
15 
10 
8 
5 

3.1. Naturalesa jurídica entitat gestora 
 3.1.1. Entitat pública 
 3.1.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 3.1.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
125 
53 
66 

 
51 
22 
27 

 
61 
47 
41 

 
42 
31 
27 

3.2. Estudis director/a  3.2.1. Estudis primaris 
   3.2.2. Estudis secundaris 
   3.2.3. Estudis universitaris 
   3.2.4. Estudis de postgrau 

4 
35 
124 
81 

1 
16 
51 
2 

 
62 
54 
33 

 
42 
36 
22 

3.3. Experiència director/a  3.3.1. Menys d’1 any 
    3.3.2. D’1 a 3 anys 
    3.3.3. Més de 3 anys 

4 
9 

231 

1 
4 
95 

3 
9 

137 

2 
6 
92 

3.4. Coneixement director/a 3.4.1.2 
    3.4.1.3 
    3.4.1.5 
    3.4.1.6 
    3.4.1.7 
    3.4.1.8 
    3.4.1.9 
3.4.2.2. Per la quantitat de normes. No les conec totes 
3.4.2.3. Per la varietat de normes 
3.4.2.4. Per no disposar de mitjans suficients 
3.4.2.5. Diversitat de temes (manteniment) 
3.4.2.6. No hi ha figura de director 
3.4.2.7. Per la dificultat de conèixer l’actualització normativa 
3.4.2.8. Conec suficient 

6 
1 
23 
13 
53 
92 
56 
98 
58 
20 
18 
 
2 
48 

2 
0 
24 
5 
22 
38 
23 
40 
24 
8 
7 
 
1 
20 

 
 

46 
8 
26 
52 
17 
80 
37 
8 
 
4 
4 
16 

 
 

31 
5 
17 
35 
12 
54 
25 
5 
 
3 
3 
11 

3.5. Aplicació director/a  3.5.1.1 
    3.5.1.4 
    3.5.1.5 
    3.5.1.6 
    3.5.1.7 
    3.5.1.8 
    3.5.1.9 
    3.5.1.10 
3.5.2.1. Per la complexitat de les mesures a adoptar 
3.5.2.2. Per la quantitat de mesures a adoptar 
3.5.2.3. Per la varietat de mesures a adoptar 
3.5.2.4. Per la manca de  mitjans humans, materials o econòmics 
3.5.2.5. No hi ha figura director/a 
3.5.2.6. Mala execució de l’edifici (deficiències tècniques) 
3.5.2.7. Per desconeixement 
3.5.2.8. Compleix la norma 

6 
10 
24 
7 
42 
75 
75 
5 
3 
83 
37 
37 
7 
3 
8 
66 

2 
4 
10 
3 
17 
31 
31 
2 
1 
34 
15 
15 
3 
1 
3 
28 

 
 

47 
2 
13 
61 
20 
6 
 

57 
41 
29 
4 
 
 

18 

 
 

32 
1 
9 
41 
13 
4 
 

38 
28 
19 
3 
 
 

12 
 

2244..22..44..  PPRREEGGUUNNTTAA  1144..44  
1.14. Llei 19/2007, de 11 de juliol, Llei contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en 
l’esport. 
1.16. Ordre IRP/181/2007, de 30 de maig, per la qual es determinen els horaris màxims de determinats 
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establiments públics destinats a espectacles públics i/o activitats recreatives, sotmesos a la Llei 10/1990, 
de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics. 
1.20. Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats 
recreatives. 
4.5. Pla director d'instal· lacions i equipaments esportius de Catalunya, PIEC. 
4.5.6. Article 4.5.6. Panell informatiu, en lloc visible i fàcil accés, de: la llicència i autorització 
d’activitats.   
4.7. Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya. 
 Compleixen No compleixen 
 Nº72 18% Nº321 82% 
2.2. Naturalesa jurídica entitat propietària 
 2.2.1. Administració pública 
 2.2.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 2.2.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
28 
15 
29 

 
39 
21 
40 

 
219 
47 
55 

 
68 
15 
17 

2.3. Grandària població on està ubicada 
 2.3.1. Menor de 500 habitants 
 2.3.2. Entre 501 i 2000 habitants 
 2.3.3. Entre 2001 i 10000 habitants 
 2.3.4. Entre 10001 i 50000 habitants 
 2.3.5. Superior a 50000 habitants 

 
 
3 
21 
28 
20 

 
 
4 
29 
39 
28 

 
17 
39 
69 
87 
109 

 
5 
12 
22 
27 
34 

2.4. Província on està ubicada 2.4.1. Barcelona 
    2.4.2. Girona 
    2.4.3. Lleida 
    2.4.4. Tarragona 

35 
15 
3 
19 

49 
21 
4 
26 

199 
47 
40 
35 

62 
15 
12 
11 

2.5. Tipus de pràctica: 2.5.2. Pràctica organitzada 72 100 321 100 
2.6. Tipus d’instal· lació esportiva  2.6.1. Sales esportives 
    2.6.2. Poliesportius 
    2.6.3. Pistes de tennis 
    2.6.4. Pavellons 
    2.6.5. Piscines climatitzades 
    2.6.6. Pistes d’atletisme 

30 
15 
7 
9 
8 
3 

42 
21 
8 
12 
11 
4 

119 
93 
50 
25 
22 
12 

37 
29 
15 
8 
7 
4 

3.1. Naturalesa jurídica entitat gestora 
 3.1.1. Entitat pública 
 3.1.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 3.1.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
19 
18 
35 

 
26 
25 
49 

 
167 
82 
72 

 
52 
26 
23 

3.2. Estudis director/a  3.2.1. Estudis primaris 
   3.2.2. Estudis secundaris 
   3.2.3. Estudis universitaris 
   3.2.4. Estudis de postgrau 

 
11 
25 
36 

 
15 
35 
50 

4 
86 
153 
78 

1 
27 
48 
24 

3.3. Experiència director/a  3.3.1. Menys d’1 any 
    3.3.2. D’1 a 3 anys 
    3.3.3. Més de 3 anys 

 
3 
69 

 
4 
96 

4 
18 
299 

1 
6 
93 

3.4. Coneixement director/a 3.4.1.2 
    3.4.1.3 
    3.4.1.5 
    3.4.1.6 
    3.4.1.7 
    3.4.1.8 
    3.4.1.9 
3.4.2.2. Per la quantitat de normes. No les conec totes 
3.4.2.3. Per la varietat de normes 
3.4.2.4. Per no disposar de mitjans suficients 
3.4.2.5. Diversitat de temes (manteniment) 
3.4.2.6. No hi ha figura de director 
3.4.2.7. Per la dificultat de conèixer l’actualització normativa 
3.4.2.8. Conec suficient 

 
 
1 
11 
8 
24 
28 
27 
4 
9 
8 
 
 

24 

 
 
1 
15 
11 
34 
38 
37 
6 
13 
11 
 
 

33 

6 
1 
68 
10 
71 
120 
45 
151 
91 
19 
10 
4 
6 
40 

2 
0 
21 
3 
22 
38 
14 
47 
28 
6 
3 
1 
2 
12 

3.5. Aplicació director/a  3.5.1.1 
    3.5.1.4 
    3.5.1.5 
    3.5.1.6 
    3.5.1.7 

6 
 
2 
4 
8 

8 
 
3 
6 
11 

 
10 
69 
5 
47 

 
3 
21 
2 
15 
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    3.5.1.8 
    3.5.1.9 
    3.5.1.10 
3.5.2.1. Per la complexitat de les mesures a adoptar 
3.5.2.2. Per la quantitat de mesures a adoptar 
3.5.2.3. Per la varietat de mesures a adoptar 
3.5.2.4. Per la manca de  mitjans humans, materials o econòmics 
3.5.2.5. No hi ha figura director/a 
3.5.2.6. Mala execució de l’edifici (deficiències tècniques) 
3.5.2.7. Per desconeixement 
3.5.2.8. Compleix la norma 

26 
25 
1 
3 
10 
10 
19 
7 
 
4 
19 

36 
35 
1 
4 
14 
14 
26 
10 
 
6 
27 

110 
70 
10 
 

130 
68 
47 
4 
3 
4 
65 

34 
22 
3 
 

41 
21 
15 
1 
1 
1 
20 

 

2244..22..55..  PPRREEGGUUNNTTAA  1144..55  
1.14. Llei 19/2007, de 11 de juliol, Llei contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en 
l’esport. 
1.16. Ordre IRP/181/2007, de 30 de maig, per la qual es determinen els horaris màxims de determinats 
establiments públics destinats a espectacles públics i/o activitats recreatives, sotmesos a la Llei 10/1990, 
de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics. 
1.20. Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats 
recreatives. 
4.5. Pla director d'instal· lacions i equipaments esportius de Catalunya, PIEC. 
4.5.6. Article 4.5.6. Panell informatiu, en lloc visible i fàcil accés, de: l’horari d’obertura i tancament. 
4.7. Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya. 
 Compleixen No compleixen 
 Nº260  66% Nº133  34% 
2.2. Naturalesa jurídica entitat propietària 
 2.2.1. Administració pública 
 2.2.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 2.2.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
169 
33 
58 

 
65 
13 
22 

 
78 
29 
26 

 
58 
22 
20 

2.3. Grandària població on està ubicada 
 2.3.1. Menor de 500 habitants 
 2.3.2. Entre 501 i 2000 habitants 
 2.3.3. Entre 2001 i 10000 habitants 
 2.3.4. Entre 10001 i 50000 habitants 
 2.3.5. Superior a 50000 habitants 

 
3 
21 
58 
99 
79 

 
1 
8 
22 
38 
31 

 
14 
21 
32 
16 
50 

 
10 
16 
24 
12 
38 

2.4. Província on està ubicada 2.4.1. Barcelona 
    2.4.2. Girona 
    2.4.3. Lleida 
    2.4.4. Tarragona 

144 
50 
31 
35 

55 
19 
12 
13 

90 
12 
12 
19 

68 
9 
9 
14 

2.5. Tipus de pràctica: 2.5.2. Pràctica organitzada 260 100 133 100 
2.6. Tipus d’instal· lació esportiva  2.6.1. Sales esportives 
    2.6.2. Poliesportius 
    2.6.3. Pistes de tennis 
    2.6.4. Pavellons 
    2.6.5. Piscines climatitzades 
    2.6.6. Pistes d’atletisme 

99 
71 
42 
20 
18 
10 

38 
27 
16 
8 
7 
4 

50 
37 
15 
14 
12 
5 

38 
28 
11 
10 
9 
4 

3.1. Naturalesa jurídica entitat gestora 
 3.1.1. Entitat pública 
 3.1.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 3.1.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
140 
52 
68 

 
54 
20 
26 

 
46 
48 
39 

 
35 
36 
29 

3.2. Estudis director/a  3.2.1. Estudis primaris 
   3.2.2. Estudis secundaris 
   3.2.3. Estudis universitaris 
   3.2.4. Estudis de postgrau 

4 
43 
137 
76 

1 
16 
53 
30 

 
54 
41 
38 

 
41 
31 
28 

3.3. Experiència director/a  3.3.1. Menys d’1 any 
    3.3.2. D’1 a 3 anys 
    3.3.3. Més de 3 anys 

7 
8 

245 

3 
3 
94 

 
10 
123 

 
7 
93 

3.4. Coneixement director/a 3.4.1.2 
    3.4.1.3 
    3.4.1.5 

6 
1 
27 

2 
0 
11 

 
 

42 

 
 

32 
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    3.4.1.6 
    3.4.1.7 
    3.4.1.8 
    3.4.1.9 
3.4.2.2. Per la quantitat de normes. No les conec totes 
3.4.2.3. Per la varietat de normes 
3.4.2.4. Per no disposar de mitjans suficients 
3.4.2.5. Diversitat de temes (manteniment) 
3.4.2.6. No hi ha figura de director 
3.4.2.7. Per la dificultat de conèixer l’actualització normativa 
3.4.2.8. Conec suficient 

11 
65 
87 
63 
92 
63 
20 
18 
4 
2 
61 

4 
25 
34 
24 
35 
24 
8 
7 
1 
1 
24 

10 
14 
57 
10 
86 
32 
8 
 
 
4 
3 

7 
10 
43 
8 
65 
24 
6 
 
 
3 
2 

3.5. Aplicació director/a  3.5.1.1 
    3.5.1.4 
    3.5.1.5 
    3.5.1.6 
    3.5.1.7 
    3.5.1.8 
    3.5.1.9 
    3.5.1.10 
3.5.2.1. Per la complexitat de les mesures a adoptar 
3.5.2.2. Per la quantitat de mesures a adoptar 
3.5.2.3. Per la varietat de mesures a adoptar 
3.5.2.4. Per la manca de  mitjans humans, materials o econòmics 
3.5.2.5. No hi ha figura director/a 
3.5.2.6. Mala execució de l’edifici (deficiències tècniques) 
3.5.2.7. Per desconeixement 
3.5.2.8. Compleix la norma 

6 
10 
26 
7 
47 
80 
73 
11 
3 
80 
53 
40 
11 
3 
8 
62 

2 
4 
10 
3 
18 
31 
28 
4 
1 
31 
20 
15 
4 
1 
3 
24 

 
 

45 
2 
8 
56 
22 
 
 

60 
25 
26 
 
 
 

22 

 
 

34 
1 
6 
42 
17 
 
 

45 
19 
19 
 
 
 

17 
 

2244..22..66..  PPRREEGGUUNNTTAA  1144..66  
1.14. Llei 19/2007, de 11 de juliol, Llei contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en 
l’esport. 
1.16. Ordre IRP/181/2007, de 30 de maig, per la qual es determinen els horaris màxims de determinats 
establiments públics destinats a espectacles públics i/o activitats recreatives, sotmesos a la Llei 10/1990, 
de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics. 
1.20. Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats 
recreatives. 
4.5. Pla director d'instal· lacions i equipaments esportius de Catalunya, PIEC. 
4.5.6. Article 4.5.6. Panell informatiu, en lloc visible i fàcil accés, de: els programes i serveis que 
s’ofereixen. 
4.7. Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya. 
 Compleixen No compleixen 
 Nº75 19% Nº318   81% 
2.2. Naturalesa jurídica entitat propietària 
 2.2.1. Administració pública 
 2.2.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 2.2.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
44 
9 
22 

 
59 
12 
29 

 
203 
53 
62 

 
64 
17 
19 

2.3. Grandària població on està ubicada 
 2.3.1. Menor de 500 habitants 
 2.3.2. Entre 501 i 2000 habitants 
 2.3.3. Entre 2001 i 10000 habitants 
 2.3.4. Entre 10001 i 50000 habitants 
 2.3.5. Superior a 50000 habitants 

 
 
 

18 
22 
35 

 
 
 

24 
29 
47 

 
17 
42 
72 
93 
94 

 
5 
13 
23 
29 
30 

2.4. Província on està ubicada 2.4.1. Barcelona 
    2.4.2. Girona 
    2.4.3. Lleida 
    2.4.4. Tarragona 

46 
17 
11 
1 

61 
23 
15 
1 

188 
45 
32 
53 

59 
14 
10 
17 

2.5. Tipus de pràctica: 2.5.2. Pràctica organitzada 75 100 318 81 
2.6. Tipus d’instal· lació esportiva  2.6.1. Sales esportives 
    2.6.2. Poliesportius 
    2.6.3. Pistes de tennis 
    2.6.4. Pavellons 

23 
20 
9 
8 

31 
27 
12 
10 

126 
88 
48 
26 

39 
28 
15 
8 
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    2.6.5. Piscines climatitzades 
    2.6.6. Pistes d’atletisme 

12 
3 

16 
4 

18 
12 

6 
4 

3.1. Naturalesa jurídica entitat gestora 
 3.1.1. Entitat pública 
 3.1.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 3.1.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
28 
16 
31 

 
37 
22 
41 

 
158 
84 
76 

 
50 
26 
24 

3.2. Estudis director/a  3.2.1. Estudis primaris 
   3.2.2. Estudis secundaris 
   3.2.3. Estudis universitaris 
   3.2.4. Estudis de postgrau 

 
12 
17 
46 

 
16 
23 
61 

4 
85 
161 
68 

1 
27 
50 
22 

3.3. Experiència director/a  3.3.1. Menys d’1 any 
    3.3.2. D’1 a 3 anys 
    3.3.3. Més de 3 anys 

3 
7 
65 

4 
9 
87 

4 
11 
303 

1 
4 
95 

3.4. Coneixement director/a 3.4.1.2 
    3.4.1.3 
    3.4.1.5 
    3.4.1.6 
    3.4.1.7 
    3.4.1.8 
    3.4.1.9 
3.4.2.2. Per la quantitat de normes. No les conec totes 
3.4.2.3. Per la varietat de normes 
3.4.2.4. Per no disposar de mitjans suficients 
3.4.2.5. Diversitat de temes (manteniment) 
3.4.2.6. No hi ha figura de director 
3.4.2.7. Per la dificultat de conèixer l’actualització normativa 
3.4.2.8. Conec suficient 

2 
1 
2 
9 
13 
26 
22 
28 
18 
3 
6 
 
 

18 

3 
1 
3 
12 
17 
35 
29 
37 
24 
4 
8 
 
 
3 

4 
 

67 
12 
66 
118 
51 
152 
77 
25 
12 
4 
4 
46 

1 
 

21 
4 
21 
37 
16 
47 
24 
8 
4 
1 
1 
15 

3.5. Aplicació director/a  3.5.1.1 
    3.5.1.4 
    3.5.1.5 
    3.5.1.6 
    3.5.1.7 
    3.5.1.8 
    3.5.1.9 
    3.5.1.10 
3.5.2.1. Per la complexitat de les mesures a adoptar 
3.5.2.2. Per la quantitat de mesures a adoptar 
3.5.2.3. Per la varietat de mesures a adoptar 
3.5.2.4. Per la manca de  mitjans humans, materials o econòmics 
3.5.2.5. No hi ha figura director/a 
3.5.2.6. Mala execució de l’edifici (deficiències tècniques) 
3.5.2.7. Per desconeixement 
3.5.2.8. Compleix la norma 

 
6 
4 
1 
3 
15 
35 
11 
3 
4 
4 
23 
3 
3 
 

35 

 
8 
5 
1 
4 
20 
47 
15 
4 
5 
5 
31 
4 
4 
 

47 

6 
4 
67 
8 
52 
121 
60 
 
 

136 
74 
43 
8 
 
8 
49 

2 
1 
21 
2 
17 
38 
19 
 
 

43 
23 
13 
3 
 
3 
15 

 

2244..22..77..  PPRREEGGUUNNTTAA  1144..77  
1.14. Llei 19/2007, de 11 de juliol, Llei contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en 
l’esport. 
1.16. Ordre IRP/181/2007, de 30 de maig, per la qual es determinen els horaris màxims de determinats 
establiments públics destinats a espectacles públics i/o activitats recreatives, sotmesos a la Llei 10/1990, 
de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics. 
1.20. Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats 
recreatives. 
4.5. Pla director d'instal· lacions i equipaments esportius de Catalunya, PIEC. 
4.5.6. Article 4.5.6. Panell informatiu, en lloc visible i fàcil accés, de: les tarifes i quotes del diferents 
serveis. 
4.7. Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya. 
 Compleixen No compleixen 
 Nº60 15% Nº333  85% 
2.2. Naturalesa jurídica entitat propietària 
 2.2.1. Administració pública 
 2.2.2. Entitat privada sense ànim de lucre 

 
33 
9 

 
55 
15 

 
214 
53 

 
64 
16 
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 2.2.3. Entitat privada amb ànim de lucre 18 30 66 20 
2.3. Grandària població on està ubicada 
 2.3.1. Menor de 500 habitants 
 2.3.2. Entre 501 i 2000 habitants 
 2.3.3. Entre 2001 i 10000 habitants 
 2.3.4. Entre 10001 i 50000 habitants 
 2.3.5. Superior a 50000 habitants 

 
 
 

18 
17 
25 

 
 
 

30 
28 
42 

 
17 
42 
72 
98 
104 

 
5 
13 
22 
29 
31 

2.4. Província on està ubicada 2.4.1. Barcelona 
    2.4.2. Girona 
    2.4.3. Lleida 
    2.4.4. Tarragona 

39 
15 
5 
1 

65 
25 
8 
2 

195 
47 
38 
53 

59 
14 
11 
16 

2.5. Tipus de pràctica: 2.5.2. Pràctica organitzada 60 100 333 100 
2.6. Tipus d’instal· lació esportiva  2.6.1. Sales esportives 
    2.6.2. Poliesportius 
    2.6.3. Pistes de tennis 
    2.6.4. Pavellons 
    2.6.5. Piscines climatitzades 
    2.6.6. Pistes d’atletisme 

17 
16 
7 
8 
10 
2 

28 
27 
12 
13 
17 
3 

132 
92 
50 
26 
20 
13 

40 
27 
15 
8 
6 
4 

3.1. Naturalesa jurídica entitat gestora 
 3.1.1. Entitat pública 
 3.1.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 3.1.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
22 
14 
24 

 
37 
23 
40 

 
164 
86 
83 

 
49 
26 
25 

3.2. Estudis director/a  3.2.1. Estudis primaris 
   3.2.2. Estudis secundaris 
   3.2.3. Estudis universitaris 
   3.2.4. Estudis de postgrau 

 
8 
13 
39 

 
13 
22 
65 

4 
89 
165 
75 

1 
27 
49 
23 

3.3. Experiència director/a  3.3.1. Menys d’1 any 
    3.3.2. D’1 a 3 anys 
    3.3.3. Més de 3 anys 

3 
7 
50 

5 
12 
83 

4 
11 
318 

1 
3 
96 

3.4. Coneixement director/a 3.4.1.2 
    3.4.1.3 
    3.4.1.5 
    3.4.1.6 
    3.4.1.7 
    3.4.1.8 
    3.4.1.9 
3.4.2.2. Per la quantitat de normes. No les conec totes 
3.4.2.3. Per la varietat de normes 
3.4.2.4. Per no disposar de mitjans suficients 
3.4.2.5. Diversitat de temes (manteniment) 
3.4.2.6. No hi ha figura de director 
3.4.2.7. Per la dificultat de conèixer l’actualització normativa 
3.4.2.8. Conec suficient 

2 
1 
 
9 
5 
21 
22 
20 
13 
1 
6 
 
2 
18 

3 
2 
 

15 
8 
35 
37 
33 
22 
2 
10 
 
3 
30 

4 
 

69 
12 
74 
123 
51 
158 
82 
27 
12 
4 
4 
46 

1 
 

21 
3 
22 
37 
15 
47 
25 
8 
4 
1 
1 
14 

3.5. Aplicació director/a  3.5.1.1 
    3.5.1.4 
    3.5.1.5 
    3.5.1.6 
    3.5.1.7 
    3.5.1.8 
    3.5.1.9 
    3.5.1.10 
3.5.2.1. Per la complexitat de les mesures a adoptar 
3.5.2.2. Per la quantitat de mesures a adoptar 
3.5.2.3. Per la varietat de mesures a adoptar 
3.5.2.4. Per la manca de  mitjans humans, materials o econòmics 
3.5.2.5. No hi ha figura director/a 
3.5.2.6. Mala execució de l’edifici (deficiències tècniques) 
3.5.2.7. Per desconeixement 
3.5.2.8. Compleix la norma 

 
6 
 
1 
3 
15 
32 
3 
3 
4 
4 
19 
3 
3 
 

24 

 
10 
 
2 
5 
25 
53 
5 
5 
7 
7 
31 
5 
5 
 

40 

6 
4 
71 
8 
52 
121 
63 
8 
 

136 
74 
47 
8 
 
8 
60 

2 
1 
21 
2 
16 
36 
19 
2 
 

41 
22 
14 
2 
 
2 
18 
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2244..22..88..  PPRREEGGUUNNTTAA  1144..88  
1.14. Llei 19/2007, de 11 de juliol, Llei contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en 
l’esport. 
1.16. Ordre IRP/181/2007, de 30 de maig, per la qual es determinen els horaris màxims de determinats 
establiments públics destinats a espectacles públics i/o activitats recreatives, sotmesos a la Llei 10/1990, 
de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics. 
1.20. Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats 
recreatives. 
4.5. Pla director d'instal· lacions i equipaments esportius de Catalunya, PIEC. 
4.5.6. Article 4.5.6. Panell informatiu, en lloc visible i fàcil accés, de: l’aforament màxim, mapa de la 
instal· lació, recorreguts i zones d’accés prohibit. 
4.7. Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya. 
 Compleixen No compleixen 
 Nº64 16% Nº329   84% 
2.2. Naturalesa jurídica entitat propietària 
 2.2.1. Administració pública 
 2.2.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 2.2.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
36 
8 
20 

 
56 
13 
31 

 
211 
54 
64 

 
64 
16 
20 

2.3. Grandària població on està ubicada 
 2.3.1. Menor de 500 habitants 
 2.3.2. Entre 501 i 2000 habitants 
 2.3.3. Entre 2001 i 10000 habitants 
 2.3.4. Entre 10001 i 50000 habitants 
 2.3.5. Superior a 50000 habitants 

 
 
 
7 
24 
33 

 
 
 

11 
37 
52 

 
17 
42 
83 
91 
96 

 
5 
13 
25 
28 
29 

2.4. Província on està ubicada 2.4.1. Barcelona 
    2.4.2. Girona 
    2.4.3. Lleida 
    2.4.4. Tarragona 

46 
8 
9 
1 

72 
12 
14 
2 

188 
54 
34 
53 

57 
16 
11 
16 

2.5. Tipus de pràctica: 2.5.2. Pràctica organitzada 64 100 329 100 
2.6. Tipus d’instal· lació esportiva  2.6.1. Sales esportives 
    2.6.2. Poliesportius 
    2.6.3. Pistes de tennis 
    2.6.4. Pavellons 
    2.6.5. Piscines climatitzades 
    2.6.6. Pistes d’atletisme 

24 
15 
6 
5 
12 
2 

37 
23 
9 
8 
19 
3 

125 
93 
51 
29 
18 
13 

38 
28 
15 
9 
5 
4 

3.1. Naturalesa jurídica entitat gestora 
 3.1.1. Entitat pública 
 3.1.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 3.1.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
24 
14 
26 

 
37 
22 
41 

 
162 
86 
81 

 
49 
26 
25 

3.2. Estudis director/a  3.2.1. Estudis primaris 
   3.2.2. Estudis secundaris 
   3.2.3. Estudis universitaris 
   3.2.4. Estudis de postgrau 

 
1 
19 
44 

 
1 
30 
69 

4 
96 
159 
70 

1 
29 
48 
22 

3.3. Experiència director/a  3.3.1. Menys d’1 any 
    3.3.2. D’1 a 3 anys 
    3.3.3. Més de 3 anys 

3 
3 
58 

5 
5 
90 

4 
15 
310 

1 
5 
94 

3.4. Coneixement director/a 3.4.1.2 
    3.4.1.3 
    3.4.1.5 
    3.4.1.6 
    3.4.1.7 
    3.4.1.8 
    3.4.1.9 
3.4.2.2. Per la quantitat de normes. No les conec totes 
3.4.2.3. Per la varietat de normes 
3.4.2.4. Per no disposar de mitjans suficients 
3.4.2.5. Diversitat de temes (manteniment) 
3.4.2.6. No hi ha figura de director 
3.4.2.7. Per la dificultat de conèixer l’actualització normativa 
3.4.2.8. Conec suficient 

 
 
 
5 
14 
25 
20 
32 
7 
1 
6 
 
2 
16 

 
 
 
8 
22 
39 
31 
50 
11 
2 
9 
 
3 
25 

6 
1 
69 
16 
65 
119 
53 
146 
88 
27 
12 
4 
4 
48 

2 
0 
21 
5 
20 
36 
16 
44 
27 
8 
4 
1 
1 
15 

3.5. Aplicació director/a  3.5.1.1   6 2 
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    3.5.1.4 
    3.5.1.5 
    3.5.1.6 
    3.5.1.7 
    3.5.1.8 
    3.5.1.9 
    3.5.1.10 
3.5.2.1. Per la complexitat de les mesures a adoptar 
3.5.2.2. Per la quantitat de mesures a adoptar 
3.5.2.3. Per la varietat de mesures a adoptar 
3.5.2.4. Per la manca de  mitjans humans, materials o econòmics 
3.5.2.5. No hi ha figura director/a 
3.5.2.6. Mala execució de l’edifici (deficiències tècniques) 
3.5.2.7. Per desconeixement 
3.5.2.8. Compleix la norma 

6 
 
 
6 
12 
31 
9 
3 
16 
4 
9 
3 
 
 

29 

9 
 
 
9 
19 
49 
14 
5 
25 
6 
14 
5 
 
 

45 

4 
71 
9 
49 
124 
64 
2 
 

124 
74 
57 
8 
3 
8 
55 

1 
21 
3 
15 
38 
19 
0 
 

38 
22 
17 
2 
1 
2 
17 

 

2244..22..99..  PPRREEGGUUNNTTAA  1144..99  
1.14. Llei 19/2007, de 11 de juliol, Llei contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en 
l’esport. 
1.16. Ordre IRP/181/2007, de 30 de maig, per la qual es determinen els horaris màxims de determinats 
establiments públics destinats a espectacles públics i/o activitats recreatives, sotmesos a la Llei 10/1990, 
de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics. 
1.20. Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats 
recreatives. 
4.5. Pla director d'instal· lacions i equipaments esportius de Catalunya, PIEC. 
4.5.6. Article 4.5.6. Panell informatiu, en lloc visible i fàcil accés, de: normativa bàsica de la instal· lació. 
4.7. Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya. 
 Compleixen No compleixen 
 Nº74 18% Nº319   82% 
2.2. Naturalesa jurídica entitat propietària 
 2.2.1. Administració pública 
 2.2.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 2.2.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
40 
12 
22 

 
54 
16 
30 

 
208 
50 
61 

 
65 
16 
19 

2.3. Grandària població on està ubicada 
 2.3.1. Menor de 500 habitants 
 2.3.2. Entre 501 i 2000 habitants 
 2.3.3. Entre 2001 i 10000 habitants 
 2.3.4. Entre 10001 i 50000 habitants 
 2.3.5. Superior a 50000 habitants 

 
 
 

19 
18 
37 

 
 
 

26 
24 
50 

 
17 
42 
70 
98 
92 

 
5 
13 
22 
31 
29 

2.4. Província on està ubicada 2.4.1. Barcelona 
    2.4.2. Girona 
    2.4.3. Lleida 
    2.4.4. Tarragona 

46 
18 
4 
6 

62 
24 
6 
8 

189 
43 
39 
48 

60 
13 
12 
15 

2.5. Tipus de pràctica: 2.5.2. Pràctica organitzada 74 100 319 100 
2.6. Tipus d’instal· lació esportiva  2.6.1. Sales esportives 
    2.6.2. Poliesportius 
    2.6.3. Pistes de tennis 
    2.6.4. Pavellons 
    2.6.5. Piscines climatitzades 
    2.6.6. Pistes d’atletisme 

23 
17 
9 
9 
12 
4 

31 
23 
12 
12 
16 
6 

126 
91 
48 
25 
18 
11 

40 
29 
15 
8 
6 
3 

3.1. Naturalesa jurídica entitat gestora 
 3.1.1. Entitat pública 
 3.1.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 3.1.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
26 
20 
28 

 
35 
27 
38 

 
161 
80 
78 

 
50 
25 
25 

3.2. Estudis director/a  3.2.1. Estudis primaris 
   3.2.2. Estudis secundaris 
   3.2.3. Estudis universitaris 
   3.2.4. Estudis de postgrau 

 
7 
17 
50 

 
9 
23 
68 

4 
89 
162 
64 

1 
28 
51 
20 

3.3. Experiència director/a  3.3.1. Menys d’1 any 
    3.3.2. D’1 a 3 anys 

 
5 

 
7 

6 
13 

2 
4 
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    3.3.3. Més de 3 anys 69 93 300 94 
3.4. Coneixement director/a 3.4.1.2 
    3.4.1.3 
    3.4.1.5 
    3.4.1.6 
    3.4.1.7 
    3.4.1.8 
    3.4.1.9 
3.4.2.2. Per la quantitat de normes. No les conec totes 
3.4.2.3. Per la varietat de normes 
3.4.2.4. Per no disposar de mitjans suficients 
3.4.2.5. Diversitat de temes (manteniment) 
3.4.2.6. No hi ha figura de director 
3.4.2.7. Per la dificultat de conèixer l’actualització normativa 
3.4.2.8. Conec suficient 

2 
 
 
9 
9 
23 
31 
29 
9 
1 
6 
 
2 
27 

3 
 
 

12 
12 
31 
42 
40 
12 
1 
8 
 
3 
36 

4 
1 
68 
12 
70 
122 
42 
149 
86 
27 
11 
4 
4 
38 

1 
0 
21 
44 
22 
38 
13 
47 
27 
8 
3 
1 
1 
12 

3.5. Aplicació director/a  3.5.1.1 
    3.5.1.4 
    3.5.1.5 
    3.5.1.6 
    3.5.1.7 
    3.5.1.8 
    3.5.1.9 
    3.5.1.10 
3.5.2.1. Per la complexitat de les mesures a adoptar 
3.5.2.2. Per la quantitat de mesures a adoptar 
3.5.2.3. Per la varietat de mesures a adoptar 
3.5.2.4. Per la manca de  mitjans humans, materials o econòmics 
3.5.2.5. No hi ha figura director/a 
3.5.2.6. Mala execució de l’edifici (deficiències tècniques) 
3.5.2.7. Per desconeixement 
3.5.2.8. Compleix la norma 

 
6 
 
 
6 
23 
34 
5 
3 
14 
4 
19 
3 
3 
 

28 

 
8 
 
 
8 
31 
46 
7 
4 
19 
5 
26 
4 
4 
 

38 

6 
4 
70 
9 
49 
114 
61 
6 
 

127 
74 
47 
8 
 
7 
56 

2 
1 
22 
3 
15 
35 
19 
2 
 

40 
23 
15 
2 
 
2 
18 

 

2244..22..1100..  PPRREEGGUUNNTTAA  1155..11  
1.7. Decret 174/2001, de 26 de juny, pel qual es regula l’aplicació a Catalunya del Reial decret 
1254/1999, de 16 de juliol, de mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els quals 
intervinguin substàncies perilloses. 
1.7.4. Article 11. Pla d'emergència. 
1.20. Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats 
recreatives. 
1.20.7. Article 23.1. Disposar d'un Pla d'emergència (autoritzat per l'Administració competent). 
1.22. Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar 
mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures. 
1.22.2. Article 5. Pla autoprotecció: detecció emergència; alerta equips interns i alarma als ocupants; 
avís i recepció de l'ajut extern; confinament o evacuació; informació i intervenció coordinada. 
1.22.6. Article 15.3. Homologació del pla d'autoprotecció. 
2.5. Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desplega l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials. 
2.5.4. Article 8. Instruccions de l'empresari titular a la resta d'empresaris concurrents. 
 Compleixen No compleixen 
 Nº228 58% Nº165    42% 
2.2. Naturalesa jurídica entitat propietària 
 2.2.1. Administració pública 
 2.2.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 2.2.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
116 
44 
68 

 
51 
19 
30 

 
132 
18 
15 

 
80 
11 
9 

2.3. Grandària població on està ubicada 
 2.3.1. Menor de 500 habitants 
 2.3.2. Entre 501 i 2000 habitants 
 2.3.3. Entre 2001 i 10000 habitants 
 2.3.4. Entre 10001 i 50000 habitants 
 2.3.5. Superior a 50000 habitants 

 
 
 

23 
84 
121 

 
 
 

10 
37 
53 

 
17 
42 
67 
31 
8 

 
10 
25 
41 
19 
5 

2.4. Província on està ubicada 2.4.1. Barcelona 145 64 90 54 
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    2.4.2. Girona 
    2.4.3. Lleida 
    2.4.4. Tarragona 

38 
22 
23 

17 
9 
10 

23 
21 
31 

14 
13 
19 

2.5. Tipus de pràctica: 2.5.2. Pràctica organitzada 228 100 165 100 
2.6. Tipus d’instal· lació esportiva  2.6.1. Sales esportives 
    2.6.2. Poliesportius 
    2.6.3. Pistes de tennis 
    2.6.4. Pavellons 
    2.6.5. Piscines climatitzades 
    2.6.6. Pistes d’atletisme 

78 
52 
34 
25 
27 
12 

34 
23 
15 
11 
12 
5 

71 
56 
23 
9 
3 
3 

43 
34 
14 
5 
2 
2 

3.1. Naturalesa jurídica entitat gestora 
 3.1.1. Entitat pública 
 3.1.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 3.1.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
79 
59 
90 

 
35 
35 
40 

 
108 
41 
16 

 
66 
25 
9 

3.2. Estudis director/a  3.2.1. Estudis primaris 
   3.2.2. Estudis secundaris 
   3.2.3. Estudis universitaris 
   3.2.4. Estudis de postgrau 

 
20 
105 
103 

 
9 
46 
45 

4 
77 
73 
11 

2 
50 
44 
4 

3.3. Experiència director/a  3.3.1. Menys d’1 any 
    3.3.2. D’1 a 3 anys 
    3.3.3. Més de 3 anys 

3 
16 
209 

1 
7 
92 

3 
2 

160 

2 
1 
97 

3.4. Coneixement director/a 3.4.1.2 
    3.4.1.3 
    3.4.1.5 
    3.4.1.6 
    3.4.1.7 
    3.4.1.8 
    3.4.1.9 
3.4.2.2. Per la quantitat de normes. No les conec totes 
3.4.2.3. Per la varietat de normes 
3.4.2.4. Per no disposar de mitjans suficients 
3.4.2.5. Diversitat de temes (manteniment) 
3.4.2.6. No hi ha figura de director 
3.4.2.7. Per la dificultat de conèixer l’actualització normativa 
3.4.2.8. Conec suficient 

 
 
5 
13 
40 
104 
66 
88 
51 
9 
17 
 
6 
57 

 
 
2 
6 
17 
46 
29 
39 
22 
4 
7 
 
2 
25 

6 
1 
64 
8 
39 
40 
7 
91 
44 
19 
 
4 
 
7 

4 
0 
39 
5 
24 
24 
4 
55 
27 
12 
 
2 
 
4 

3.5. Aplicació director/a  3.5.1.1 
    3.5.1.4 
    3.5.1.5 
    3.5.1.6 
    3.5.1.7 
    3.5.1.8 
    3.5.1.9 
    3.5.1.10 
3.5.2.1. Per la complexitat de les mesures a adoptar 
3.5.2.2. Per la quantitat de mesures a adoptar 
3.5.2.3. Per la varietat de mesures a adoptar 
3.5.2.4. Per la manca de  mitjans humans, materials o econòmics 
3.5.2.5. No hi ha figura director/a 
3.5.2.6. Mala execució de l’edifici (deficiències tècniques) 
3.5.2.7. Per desconeixement 
3.5.2.8. Compleix la norma 

6 
6 
6 
4 
23 
90 
82 
11 
3 
59 
43 
31 
7 
3 
7 
75 

3 
3 
3 
2 
10 
39 
36 
5 
1 
26 
19 
13 
3 
1 
3 
33 

 
4 
65 
5 
32 
46 
13 
 
 

82 
35 
35 
4 
 
 
9 

 
2 
39 
3 
20 
28 
8 
 
 

50 
21 
21 
2 
 
 
5 

 

2244..22..1111..  PPRREEGGUUNNTTAA  1155..22  
1.10. Decret  352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la 
prevenció i el control de la legionel· losi. 
1.10.1. Article 6.2. Programa de manteniment higienicosanitari (plànol de cada instal· lació, 
periodicitat, procediment, tractament de l'aigua, neteja i desinfecció, registre activitats manteniment). 
2.2. Llei 31/1995, de 8 de novembre, Llei de prevenció de riscos laborals. 
2.2.2. Article 15. Mesures de l'empresari (llistat numerus clausus). 
4.5. Pla director d'instal· lacions i equipaments esportius de Catalunya, PIEC. 
4.5.1. Article 3.3.1.3.2. a. Disposar Pla de Gestió: Pla d'utilització (condicions i normes bàsiques d'ús, 
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horari). Pla de manteniment (tasques de conservació). Model organitzatiu de gestió (RRHH I 
pressupost). 
 Compleixen No compleixen 
 Nº193 49% Nº200    51% 
2.2. Naturalesa jurídica entitat propietària 
 2.2.1. Administració pública 
 2.2.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 2.2.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
103 
34 
56 

 
53 
18 
29 

 
145 
28 
27 

 
73 
14 
13 

2.3. Grandària població on està ubicada 
 2.3.1. Menor de 500 habitants 
 2.3.2. Entre 501 i 2000 habitants 
 2.3.3. Entre 2001 i 10000 habitants 
 2.3.4. Entre 10001 i 50000 habitants 
 2.3.5. Superior a 50000 habitants 

 
 
4 
18 
70 
101 

 
 
2 
9 
36 
53 

 
17 
38 
72 
45 
28 

 
8 
19 
36 
23 
14 

2.4. Província on està ubicada 2.4.1. Barcelona 
    2.4.2. Girona 
    2.4.3. Lleida 
    2.4.4. Tarragona 

125 
28 
19 
21 

65 
14 
10 
11 

110 
33 
24 
33 

56 
16 
12 
16 

2.5. Tipus de pràctica: 2.5.2. Pràctica organitzada 193 100 200 51 
2.6. Tipus d’instal· lació esportiva  2.6.1. Sales esportives 
    2.6.2. Poliesportius 
    2.6.3. Pistes de tennis 
    2.6.4. Pavellons 
    2.6.5. Piscines climatitzades 
    2.6.6. Pistes d’atletisme 

70 
48 
25 
20 
22 
8 

37 
25 
13 
10 
11 
4 

79 
60 
32 
14 
8 
7 

40 
30 
16 
7 
4 
3 

3.1. Naturalesa jurídica entitat gestora 
 3.1.1. Entitat pública 
 3.1.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 3.1.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
72 
49 
72 

 
37 
26 
37 

 
115 
51 
34 

 
58 
25 
17 

3.2. Estudis director/a  3.2.1. Estudis primaris 
   3.2.2. Estudis secundaris 
   3.2.3. Estudis universitaris 
   3.2.4. Estudis de postgrau 

 
19 
70 
104 

 
10 
36 
54 

4 
77 
109 
10 

2 
39 
54 
5 

3.3. Experiència director/a  3.3.1. Menys d’1 any 
    3.3.2. D’1 a 3 anys 
    3.3.3. Més de 3 anys 

6 
14 
173 

3 
7 
90 

 
4 

196 

 
2 
98 

3.4. Coneixement director/a 3.4.1.2 
    3.4.1.3 
    3.4.1.5 
    3.4.1.6 
    3.4.1.7 
    3.4.1.8 
    3.4.1.9 
3.4.2.2. Per la quantitat de normes. No les conec totes 
3.4.2.3. Per la varietat de normes 
3.4.2.4. Per no disposar de mitjans suficients 
3.4.2.5. Diversitat de temes (manteniment) 
3.4.2.6. No hi ha figura de director 
3.4.2.7. Per la dificultat de conèixer l’actualització normativa 
3.4.2.8. Conec suficient 

 
1 
9 
11 
32 
76 
64 
74 
32 
9 
17 
4 
2 
55 

 
0 
5 
6 
17 
39 
33 
38 
16 
5 
9 
2 
1 
28 

6 
 

59 
10 
47 
69 
9 

105 
63 
19 
 
 
4 
9 

3 
 

30 
5 
23 
34 
5 
53 
32 
9 
 
 
2 
4 

3.5. Aplicació director/a  3.5.1.1 
    3.5.1.4 
    3.5.1.5 
    3.5.1.6 
    3.5.1.7 
    3.5.1.8 
    3.5.1.9 
    3.5.1.10 
3.5.2.1. Per la complexitat de les mesures a adoptar 
3.5.2.2. Per la quantitat de mesures a adoptar 
3.5.2.3. Per la varietat de mesures a adoptar 

6 
6 
8 
7 
20 
60 
77 
9 
3 
51 
22 

3 
3 
4 
4 
10 
31 
40 
5 
2 
26 
11 

 
4 
62 
2 
35 
77 
18 
2 
 

90 
56 

 
2 
31 
1 
17 
39 
9 
1 
 

45 
28 
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3.5.2.4. Per la manca de  mitjans humans, materials o econòmics 
3.5.2.5. No hi ha figura director/a 
3.5.2.6. Mala execució de l’edifici (deficiències tècniques) 
3.5.2.7. Per desconeixement 
3.5.2.8. Compleix la norma 

32 
11 
3 
7 
64 

17 
6 
2 
4 
33 

34 
 
 
 

20 

17 
 
 
 

10 
 

2244..22..1122..  PPRREEGGUUNNTTAA  1155..33  
2.6. Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes. 
2.6.2. Article 45. Disposar d'un pla d'igualtat (mesures adoptades, després de diagnòstic de situació, 
tendent assolir la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones i eliminar la discriminació per 
sexe). 
 Compleixen No compleixen 
 Nº359 91% Nº34     9% 
2.2. Naturalesa jurídica entitat propietària 
 2.2.1. Administració pública 
 2.2.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 2.2.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
234 
62 
63 

 
66 
17 
17 

 
14 
 

20 

 
41 
 

59 
2.3. Grandària població on està ubicada 
 2.3.1. Menor de 500 habitants 
 2.3.2. Entre 501 i 2000 habitants 
 2.3.3. Entre 2001 i 10000 habitants 
 2.3.4. Entre 10001 i 50000 habitants 
 2.3.5. Superior a 50000 habitants 

 
17 
42 
82 
101 
117 

 
5 
12 
23 
28 
32 

 
 
 
7 
14 
13 

 
 
 

21 
41 
38 

2.4. Província on està ubicada 2.4.1. Barcelona 
    2.4.2. Girona 
    2.4.3. Lleida 
    2.4.4. Tarragona 

208 
54 
43 
54 

58 
15 
12 
15 

27 
7 

79 
21 

2.5. Tipus de pràctica: 2.5.2. Pràctica organitzada 359 100 34 100 
2.6. Tipus d’instal· lació esportiva  2.6.1. Sales esportives 
    2.6.2. Poliesportius 
    2.6.3. Pistes de tennis 
    2.6.4. Pavellons 
    2.6.5. Piscines climatitzades 
    2.6.6. Pistes d’atletisme 

136 
98 
54 
30 
27 
14 

38 
27 
16 
8 
7 
4 

13 
10 
3 
4 
3 
1 

38 
29 
9 
12 
9 
3 

3.1. Naturalesa jurídica entitat gestora 
 3.1.1. Entitat pública 
 3.1.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 3.1.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
173 
100 
86 

 
48 
28 
24 

 
14 
20 

 
41 
59 

3.2. Estudis director/a  3.2.1. Estudis primaris 
   3.2.2. Estudis secundaris 
   3.2.3. Estudis universitaris 
   3.2.4. Estudis de postgrau 

 
93 
171 
95 

 
26 
48 
26 

4 
3 
8 
19 

12 
9 
23 
56 

3.3. Experiència director/a  3.3.1. Menys d’1 any 
    3.3.2. D’1 a 3 anys 
    3.3.3. Més de 3 anys 

3 
11 
345 

0 
3 
97 

3 
7 
24 

9 
20 
71 

3.4. Coneixement director/a 3.4.1.2 
    3.4.1.3 
    3.4.1.5 
    3.4.1.6 
    3.4.1.7 
    3.4.1.8 
    3.4.1.9 
3.4.2.2. Per la quantitat de normes. No les conec totes 
3.4.2.3. Per la varietat de normes 
3.4.2.4. Per no disposar de mitjans suficients 
3.4.2.5. Diversitat de temes (manteniment) 
3.4.2.6. No hi ha figura de director 
3.4.2.7. Per la dificultat de conèixer l’actualització normativa 
3.4.2.8. Conec suficient 

2 
1 
65 
17 
75 
133 
66 
176 
88 
18 
6 
4 
6 
61 

0 
0 
18 
5 
21 
38 
18 
49 
25 
5 
2 
1 
2 
17 

4 
 
3 
4 
4 
12 
7 
3 
7 
10 
11 
 
 
3 

12 
 
9 
12 
12 
35 
20 
9 
20 
29 
32 
 
 
9 

3.5. Aplicació director/a  3.5.1.1   6 17 
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    3.5.1.4 
    3.5.1.5 
    3.5.1.6 
    3.5.1.7 
    3.5.1.8 
    3.5.1.9 
    3.5.1.10 
3.5.2.1. Per la complexitat de les mesures a adoptar 
3.5.2.2. Per la quantitat de mesures a adoptar 
3.5.2.3. Per la varietat de mesures a adoptar 
3.5.2.4. Per la manca de  mitjans humans, materials o econòmics 
3.5.2.5. No hi ha figura director/a 
3.5.2.6. Mala execució de l’edifici (deficiències tècniques) 
3.5.2.7. Per desconeixement 
3.5.2.8. Compleix la norma 

6 
67 
5 
51 
127 
92 
11 
3 

141 
78 
49 
7 
3 
 

78 

2 
19 
1 
14 
35 
26 
3 
1 
39 
22 
14 
2 
1 
 

21 

4 
3 
4 
4 
10 
3 
 
 
 
 

17 
4 
7 
 
6 

12 
9 
12 
12 
29 
9 
 
 
 
 

50 
12 
20 
 

18 
 

2244..22..1133..  PPRREEGGUUNNTTAA  1155..44  
2.4. Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. 
2.4.2. Article 2.2. Pla de prevenció de riscos laborals, avaluació dels riscos i planificació de l'activitat 
preventiva. 
 Compleixen No compleixen 
 Nº267  68% Nº126      32% 
2.2. Naturalesa jurídica entitat propietària 
 2.2.1. Administració pública 
 2.2.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 2.2.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
150 
47 
70 

 
56 
18 
26 

 
98 
15 
13 

 
78 
12 
10 

2.3. Grandària població on està ubicada 
 2.3.1. Menor de 500 habitants 
 2.3.2. Entre 501 i 2000 habitants 
 2.3.3. Entre 2001 i 10000 habitants 
 2.3.4. Entre 10001 i 50000 habitants 
 2.3.5. Superior a 50000 habitants 

 
 
7 
49 
86 
125 

 
 
3 
18 
32 
47 

 
17 
35 
40 
29 
5 

 
13 
28 
32 
23 
4 

2.4. Província on està ubicada 2.4.1. Barcelona 
    2.4.2. Girona 
    2.4.3. Lleida 
    2.4.4. Tarragona 

166 
42 
25 
34 

62 
16 
9 
13 

69 
19 
18 
20 

55 
15 
14 
16 

2.5. Tipus de pràctica: 2.5.2. Pràctica organitzada 267 100 126 100 
2.6. Tipus d’instal· lació esportiva  2.6.1. Sales esportives 
    2.6.2. Poliesportius 
    2.6.3. Pistes de tennis 
    2.6.4. Pavellons 
    2.6.5. Piscines climatitzades 
    2.6.6. Pistes d’atletisme 

92 
66 
41 
27 
28 
13 

35 
25 
15 
10 
10 
5 

57 
42 
16 
7 
2 
2 

45 
33 
13 
5 
2 
2 

3.1. Naturalesa jurídica entitat gestora 
 3.1.1. Entitat pública 
 3.1.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 3.1.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
107 
68 
92 

 
40 
25 
35 

 
80 
32 
14 

 
64 
25 
11 

3.2. Estudis director/a  3.2.1. Estudis primaris 
   3.2.2. Estudis secundaris 
   3.2.3. Estudis universitaris 
   3.2.4. Estudis de postgrau 

4 
30 
132 
101 

1 
12 
49 
38 

 
64 
49 
13 

 
51 
39 
10 

3.3. Experiència director/a  3.3.1. Menys d’1 any 
    3.3.2. D’1 a 3 anys 
    3.3.3. Més de 3 anys 

3 
18 
246 

1 
7 
92 

3 
 

123 

2 
 

98 
3.4. Coneixement director/a 3.4.1.2 
    3.4.1.3 
    3.4.1.5 
    3.4.1.6 
    3.4.1.7 
    3.4.1.8 

6 
 

13 
11 
54 
113 

2 
 
5 
4 
20 
43 

 
1 
55 
10 
25 
32 

 
1 
44 
8 
20 
25 
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    3.4.1.9 
3.4.2.2. Per la quantitat de normes. No les conec totes 
3.4.2.3. Per la varietat de normes 
3.4.2.4. Per no disposar de mitjans suficients 
3.4.2.5. Diversitat de temes (manteniment) 
3.4.2.6. No hi ha figura de director 
3.4.2.7. Per la dificultat de conèixer l’actualització normativa 
3.4.2.8. Conec suficient 

70 
116 
64 
7 
9 
4 
6 
61 

26 
44 
24 
3 
3 
1 
2 
23 

3 
63 
31 
21 
8 
 
 
3 

2 
50 
25 
17 
6 
 
 
2 

3.5. Aplicació director/a  3.5.1.1 
    3.5.1.4 
    3.5.1.5 
    3.5.1.6 
    3.5.1.7 
    3.5.1.8 
    3.5.1.9 
    3.5.1.10 
3.5.2.1. Per la complexitat de les mesures a adoptar 
3.5.2.2. Per la quantitat de mesures a adoptar 
3.5.2.3. Per la varietat de mesures a adoptar 
3.5.2.4. Per la manca de  mitjans humans, materials o econòmics 
3.5.2.5. No hi ha figura director/a 
3.5.2.6. Mala execució de l’edifici (deficiències tècniques) 
3.5.2.7. Per desconeixement 
3.5.2.8. Compleix la norma 

 
10 
10 
2 
33 
109 
92 
11 
3 
85 
52 
33 
7 
3 
3 
81 

 
4 
4 
1 
12 
40 
35 
4 
1 
32 
20 
12 
3 
1 
1 
30 

6 
 

60 
7 
22 
28 
3 
 
 

56 
26 
33 
4 
 
4 
3 

5 
 

48 
5 
17 
22 
3 
 
 

45 
21 
26 
3 
 
3 
2 

 

2244..22..1144..  PPRREEGGUUNNTTAA  1166..11  
1.20. Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats 
recreatives. 
1.20.6. Article 19. Estar registrat en el registre ajuntament d'establiments oberts al públic i 
d'organitzadors. 
 Compleixen No compleixen 
 Nº361 92% Nº32      8% 
2.2. Naturalesa jurídica entitat propietària 
 2.2.1. Administració pública 
 2.2.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 2.2.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
224 
60 
77 

 
62 
17 
21 

 
24 
2 
6 

 
75 
6 
19 

2.3. Grandària població on està ubicada 
 2.3.1. Menor de 500 habitants 
 2.3.2. Entre 501 i 2000 habitants 
 2.3.3. Entre 2001 i 10000 habitants 
 2.3.4. Entre 10001 i 50000 habitants 
 2.3.5. Superior a 50000 habitants 

 
17 
40 
77 
103 
124 

 
5 
11 
21 
28 
35 

 
 
2 
12 
12 
6 

 
 
6 
38 
38 
18 

2.4. Província on està ubicada 2.4.1. Barcelona 
    2.4.2. Girona 
    2.4.3. Lleida 
    2.4.4. Tarragona 

214 
52 
41 
54 

60 
14 
11 
15 

21 
9 
2 

66 
28 
6 

2.5. Tipus de pràctica: 2.5.2. Pràctica organitzada 361 100 32 100 
2.6. Tipus d’instal· lació esportiva  2.6.1. Sales esportives 
    2.6.2. Poliesportius 
    2.6.3. Pistes de tennis 
    2.6.4. Pavellons 
    2.6.5. Piscines climatitzades 
    2.6.6. Pistes d’atletisme 

137 
99 
53 
31 
26 
15 

38 
27 
15 
9 
7 
4 

12 
9 
4 
3 
4 

38 
28 
12 
10 
12 

3.1. Naturalesa jurídica entitat gestora 
 3.1.1. Entitat pública 
 3.1.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 3.1.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
171 
93 
97 

 
48 
25 
27 

 
16 
7 
9 

 
50 
22 
28 

3.2. Estudis director/a  3.2.1. Estudis primaris 
   3.2.2. Estudis secundaris 
   3.2.3. Estudis universitaris 

4 
92 
166 

1 
25 
47 

 
4 
13 

 
13 
40 
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   3.2.4. Estudis de postgrau 99 27 15 47 
3.3. Experiència director/a  3.3.1. Menys d’1 any 
    3.3.2. D’1 a 3 anys 
    3.3.3. Més de 3 anys 

6 
16 
339 

2 
4 
94 

 
2 
30 

 
6 
94 

3.4. Coneixement director/a 3.4.1.2 
    3.4.1.3 
    3.4.1.5 
    3.4.1.6 
    3.4.1.7 
    3.4.1.8 
    3.4.1.9 
3.4.2.2. Per la quantitat de normes. No les conec totes 
3.4.2.3. Per la varietat de normes 
3.4.2.4. Per no disposar de mitjans suficients 
3.4.2.5. Diversitat de temes (manteniment) 
3.4.2.6. No hi ha figura de director 
3.4.2.7. Per la dificultat de conèixer l’actualització normativa 
3.4.2.8. Conec suficient 

6 
1 
64 
11 
75 
135 
69 
166 
86 
26 
13 
4 
6 
60 

2 
0 
18 
3 
21 
37 
19 
46 
24 
7 
4 
1 
2 
17 

 
 
4 
10 
5 
9 
4 
13 
9 
2 
4 
 
 
4 

 
 

12 
31 
16 
29 
12 
41 
28 
7 
12 
 
 

12 
3.5. Aplicació director/a  3.5.1.1 
    3.5.1.4 
    3.5.1.5 
    3.5.1.6 
    3.5.1.7 
    3.5.1.8 
    3.5.1.9 
    3.5.1.10 
3.5.2.1. Per la complexitat de les mesures a adoptar 
3.5.2.2. Per la quantitat de mesures a adoptar 
3.5.2.3. Per la varietat de mesures a adoptar 
3.5.2.4. Per la manca de  mitjans humans, materials o econòmics 
3.5.2.5. No hi ha figura director/a 
3.5.2.6. Mala execució de l’edifici (deficiències tècniques) 
3.5.2.7. Per desconeixement 
3.5.2.8. Compleix la norma 

6 
10 
66 
5 
52 
131 
82 
9 
3 

135 
78 
55 
7 
3 
7 
73 

2 
3 
18 
1 
14 
37 
23 
2 
1 
37 
22 
15 
2 
1 
2 
20 

 
 
4 
4 
3 
6 
13 
2 
 
6 
 

11 
4 
 
 

11 

 
 

12 
12 
10 
20 
40 
6 
 

20 
 

34 
12 
 
 

34 
 

2244..22..1155..  PPRREEGGUUNNTTAA  1166..22  
1.20. Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats 
recreatives. 
1.20.11. Article 29, 30 i 34.  Disposar de llicència o autorització. I publicitat de la llicència a l'accés de la 
instal· lació esportiva. 
 Compleixen No compleixen 
 Nº379  96% Nº14 4% 
2.2. Naturalesa jurídica entitat propietària 
 2.2.1. Administració pública 
 2.2.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 2.2.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
234 
62 
83 

 
62 
14 
22 

 
14 

 
100 

2.3. Grandària població on està ubicada 
 2.3.1. Menor de 500 habitants 
 2.3.2. Entre 501 i 2000 habitants 
 2.3.3. Entre 2001 i 10000 habitants 
 2.3.4. Entre 10001 i 50000 habitants 
 2.3.5. Superior a 50000 habitants 

 
17 
38 
87 
113 
124 

 
4 
10 
23 
30 
33 

 
 
4 
2 
2 
6 

 
 

29 
14 
14 
43 

2.4. Província on està ubicada 2.4.1. Barcelona 
    2.4.2. Girona 
    2.4.3. Lleida 
    2.4.4. Tarragona 

229 
57 
43 
50 

61 
15 
11 
13 

6 
4 
 
4 

24 
28 
 

28 
2.5. Tipus de pràctica: 2.5.2. Pràctica organitzada 379 100 14 100 
2.6. Tipus d’instal· lació esportiva  2.6.1. Sales esportives 
    2.6.2. Poliesportius 
    2.6.3. Pistes de tennis 

148 
103 
55 

39 
27 
15 

1 
5 
2 

7 
36 
14 
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    2.6.4. Pavellons 
    2.6.5. Piscines climatitzades 
    2.6.6. Pistes d’atletisme 

31 
29 
13 

8 
7 
3 

3 
1 
2 

22 
7 
14 

3.1. Naturalesa jurídica entitat gestora 
 3.1.1. Entitat pública 
 3.1.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 3.1.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
175 
98 
106 

 
46 
26 
28 

 
12 
2 

 
86 
14 

3.2. Estudis director/a  3.2.1. Estudis primaris 
   3.2.2. Estudis secundaris 
   3.2.3. Estudis universitaris 
   3.2.4. Estudis de postgrau 

4 
90 
177 
108 

1 
24 
47 
28 

 
6 
2 
6 

 
43 
14 
43 

3.3. Experiència director/a  3.3.1. Menys d’1 any 
    3.3.2. D’1 a 3 anys 
    3.3.3. Més de 3 anys 

6 
18 
355 

1 
5 
94 

 
 

14 

 
 

100 
3.4. Coneixement director/a 3.4.1.2 
    3.4.1.3 
    3.4.1.5 
    3.4.1.6 
    3.4.1.7 
    3.4.1.8 
    3.4.1.9 
3.4.2.2. Per la quantitat de normes. No les conec totes 
3.4.2.3. Per la varietat de normes 
3.4.2.4. Per no disposar de mitjans suficients 
3.4.2.5. Diversitat de temes (manteniment) 
3.4.2.6. No hi ha figura de director 
3.4.2.7. Per la dificultat de conèixer l’actualització normativa 
3.4.2.8. Conec suficient 

6 
1 
62 
21 
79 
137 
73 
179 
93 
26 
11 
 
6 
64 

2 
0 
16 
6 
21 
36 
19 
47 
25 
7 
3 
 
1 
17 

 
 
6 
 
 
8 
 
 
2 
2 
6 
4 

 
 

43 
 
 

57 
 
 

14 
14 
43 
29 

3.5. Aplicació director/a  3.5.1.1 
    3.5.1.4 
    3.5.1.5 
    3.5.1.6 
    3.5.1.7 
    3.5.1.8 
    3.5.1.9 
    3.5.1.10 
3.5.2.1. Per la complexitat de les mesures a adoptar 
3.5.2.2. Per la quantitat de mesures a adoptar 
3.5.2.3. Per la varietat de mesures a adoptar 
3.5.2.4. Per la manca de  mitjans humans, materials o econòmics 
3.5.2.5. No hi ha figura director/a 
3.5.2.6. Mala execució de l’edifici (deficiències tècniques) 
3.5.2.7. Per desconeixement 
3.5.2.8. Compleix la norma 

6 
4 
68 
9 
55 
131 
95 
11 
3 

141 
78 
56 
7 
3 
7 
84 

2 
1 
18 
2 
15 
35 
25 
3 
1 
37 
20 
15 
2 
1 
2 
22 

 
6 
2 
 
 
6 
 
 
 
 
 

10 
4 

 
43 
14 
 
 

43 
 
 
 
 
 

71 
29 

 

2244..22..1166..  PPRREEGGUUNNTTAA  1166..33  
2.3. Llei 7/2003, de 25 d'abril, de protecció de la salut. 
2.3.2. Article 6.1. Disposar d'autorització sanitària (prèvia al funcionament) d'acord amb la normativa 
sectorial aplicable. 
 Compleixen No compleixen 
 Nº361  92% Nº32 8% 
2.2. Naturalesa jurídica entitat propietària 
 2.2.1. Administració pública 
 2.2.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 2.2.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
221 
59 
81 

 
62 
16 
22 

 
27 
3 
2 

 
85 
9 
6 

2.3. Grandària població on està ubicada 
 2.3.1. Menor de 500 habitants 
 2.3.2. Entre 501 i 2000 habitants 
 2.3.3. Entre 2001 i 10000 habitants 
 2.3.4. Entre 10001 i 50000 habitants 

 
15 
40 
81 
110 

 
5 
11 
22 
30 

 
2 
2 
8 
5 

 
6 
6 
25 
16 
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 2.3.5. Superior a 50000 habitants 115 32 15 47 
2.4. Província on està ubicada 2.4.1. Barcelona 
    2.4.2. Girona 
    2.4.3. Lleida 
    2.4.4. Tarragona 

214 
53 
40 
54 

59 
15 
11 
15 

21 
8 
3 

66 
25 
9 

2.5. Tipus de pràctica: 2.5.2. Pràctica organitzada 361 100 32 100 
2.6. Tipus d’instal· lació esportiva  2.6.1. Sales esportives 
    2.6.2. Poliesportius 
    2.6.3. Pistes de tennis 
    2.6.4. Pavellons 
    2.6.5. Piscines climatitzades 
    2.6.6. Pistes d’atletisme 

146 
96 
53 
30 
23 
13 

39 
27 
15 
8 
8 
3 

8 
12 
4 
4 
2 
2 

25 
39 
12 
12 
6 
6 

3.1. Naturalesa jurídica entitat gestora 
 3.1.1. Entitat pública 
 3.1.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 3.1.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
169 
88 
104 

 
47 
24 
29 

 
18 
12 
2 

 
56 
38 
6 

3.2. Estudis director/a  3.2.1. Estudis primaris 
   3.2.2. Estudis secundaris 
   3.2.3. Estudis universitaris 
   3.2.4. Estudis de postgrau 

4 
87 
170 
100 

1 
24 
47 
28 

 
9 
9 
14 

 
28 
28 
44 

3.3. Experiència director/a  3.3.1. Menys d’1 any 
    3.3.2. D’1 a 3 anys 
    3.3.3. Més de 3 anys 

6 
16 
339 

2 
4 
94 

 
2 
30 

 
6 
94 

3.4. Coneixement director/a 3.4.1.2 
    3.4.1.3 
    3.4.1.5 
    3.4.1.6 
    3.4.1.7 
    3.4.1.8 
    3.4.1.9 
3.4.2.2. Per la quantitat de normes. No les conec totes 
3.4.2.3. Per la varietat de normes 
3.4.2.4. Per no disposar de mitjans suficients 
3.4.2.5. Diversitat de temes (manteniment) 
3.4.2.6. No hi ha figura de director 
3.4.2.7. Per la dificultat de conèixer l’actualització normativa 
3.4.2.8. Conec suficient 

4 
 

62 
15 
77 
133 
70 
162 
91 
26 
11 
4 
6 
61 

1 
 

17 
4 
22 
38 
19 
45 
25 
7 
3 
1 
2 
17 

2 
1 
6 
6 
2 
12 
3 
17 
4 
2 
6 
 
 
3 

6 
3 
19 
19 
6 
38 
9 
53 
13 
6 
19 
 
 
9 

3.5. Aplicació director/a  3.5.1.1 
    3.5.1.4 
    3.5.1.5 
    3.5.1.6 
    3.5.1.7 
    3.5.1.8 
    3.5.1.9 
    3.5.1.10 
3.5.2.1. Per la complexitat de les mesures a adoptar 
3.5.2.2. Per la quantitat de mesures a adoptar 
3.5.2.3. Per la varietat de mesures a adoptar 
3.5.2.4. Per la manca de  mitjans humans, materials o econòmics 
3.5.2.5. No hi ha figura director/a 
3.5.2.6. Mala execució de l’edifici (deficiències tècniques) 
3.5.2.7. Per desconeixement 
3.5.2.8. Compleix la norma 

6 
4 
59 
8 
55 
131 
87 
11 
3 

135 
78 
48 
11 
3 
7 
76 

2 
1 
16 
2 
15 
37 
24 
3 
1 
37 
22 
13 
3 
1 
2 
21 

 
6 
11 
1 
 
6 
8 
 
 
6 
 

18 
 
 
 
8 

 
19 
34 
3 
 

19 
25 
 
 

19 
 

56 
 
 
 

25 
 

2244..22..1177..  PPRREEGGUUNNTTAA  1166..44  
2.6. Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes. 
2.6.4. Article 50. Disposar del distintiu en matèria d'igualtat (emès pel Ministeri de Treball i Assumptes 
socials). 
 Compleixen No compleixen 
 Nº18  4% Nº375 96% 
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2.2. Naturalesa jurídica entitat propietària 
 2.2.1. Administració pública 
 2.2.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 2.2.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
3 
 

15 

 
17 
 

83 

 
245 
62 
68 

 
66 
16 
18 

2.3. Grandària població on està ubicada 
 2.3.1. Menor de 500 habitants 
 2.3.2. Entre 501 i 2000 habitants 
 2.3.3. Entre 2001 i 10000 habitants 
 2.3.4. Entre 10001 i 50000 habitants 
 2.3.5. Superior a 50000 habitants 

 
 
 
6 
 

12 

 
 
 

33 
 

67 

 
17 
42 
83 
115 
118 

 
5 
11 
22 
31 
31 

2.4. Província on està ubicada 2.4.1. Barcelona 
    2.4.2. Girona 
    2.4.3. Lleida 
    2.4.4. Tarragona 

9 
6 
3 

50 
33 
17 

226 
55 
40 
54 

60 
15 
11 
14 

2.5. Tipus de pràctica: 2.5.2. Pràctica organitzada 18 100 375 100 
2.6. Tipus d’instal· lació esportiva  2.6.1. Sales esportives 
    2.6.2. Poliesportius 
    2.6.3. Pistes de tennis 
    2.6.4. Pavellons 
    2.6.5. Piscines climatitzades 
    2.6.6. Pistes d’atletisme 

4 
5 
2 
4 
2 
1 

22 
28 
11 
22 
11 
6 

144 
103 
55 
30 
28 
15 

39 
27 
15 
8 
7 
4 

3.1. Naturalesa jurídica entitat gestora 
 3.1.1. Entitat pública 
 3.1.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 3.1.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
3 
 

15 

 
17 
 

83 

 
187 
97 
91 

 
50 
26 
24 

3.2. Estudis director/a  3.2.1. Estudis primaris 
   3.2.2. Estudis secundaris 
   3.2.3. Estudis universitaris 
   3.2.4. Estudis de postgrau 

 
6 
3 
9 

 
33 
17 
50 

4 
90 
176 
105 

1 
24 
47 
28 

3.3. Experiència director/a  3.3.1. Menys d’1 any 
    3.3.2. D’1 a 3 anys 
    3.3.3. Més de 3 anys 

 
 

18 

 
 

100 

6 
18 
351 

1 
5 
94 

3.4. Coneixement director/a 3.4.1.2 
    3.4.1.3 
    3.4.1.5 
    3.4.1.6 
    3.4.1.7 
    3.4.1.8 
    3.4.1.9 
3.4.2.2. Per la quantitat de normes. No les conec totes 
3.4.2.3. Per la varietat de normes 
3.4.2.4. Per no disposar de mitjans suficients 
3.4.2.5. Diversitat de temes (manteniment) 
3.4.2.6. No hi ha figura de director 
3.4.2.7. Per la dificultat de conèixer l’actualització normativa 
3.4.2.8. Conec suficient 

 
 
 
 
 
 

18 
 
4 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 
 
 

100 
 

22 
 
 
 
 

78 

6 
1 
68 
21 
79 
145 
55 
179 
91 
28 
17 
4 
6 
50 

2 
0 
18 
5 
21 
39 
15 
48 
24 
8 
4 
1 
2 
13 

3.5. Aplicació director/a  3.5.1.1 
    3.5.1.4 
    3.5.1.5 
    3.5.1.6 
    3.5.1.7 
    3.5.1.8 
    3.5.1.9 
    3.5.1.10 
3.5.2.1. Per la complexitat de les mesures a adoptar 
3.5.2.2. Per la quantitat de mesures a adoptar 
3.5.2.3. Per la varietat de mesures a adoptar 
3.5.2.4. Per la manca de  mitjans humans, materials o econòmics 
3.5.2.5. No hi ha figura director/a 
3.5.2.6. Mala execució de l’edifici (deficiències tècniques) 
3.5.2.7. Per desconeixement 
3.5.2.8. Compleix la norma 

 
 
3 
 
 
6 
9 
 
 
 
4 
9 
 
 
 
5 

 
 

17 
 
 

33 
50 
 
 
 

22 
50 
 
 
 

28 

6 
10 
67 
9 
55 
131 
86 
11 
3 

141 
74 
57 
11 
3 
7 
79 

2 
3 
18 
2 
15 
34 
23 
3 
1 
37 
20 
15 
3 
1 
2 
21 
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2244..22..1188..  PPRREEGGUUNNTTAA  1166..55  
1.11. Decret 363/2004, de 24 d'agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació 
del Reglament electrotècnic per a baixa tensió. 
1.11.4. Article 9. Contracte de manteniment: disposar d'un llibre de manteniment (mínim: registre, 
resultat de les revisions i inspeccions corresponents). 
 Compleixen No compleixen 
 Nº281  72% Nº112 26% 
2.2. Naturalesa jurídica entitat propietària 
 2.2.1. Administració pública 
 2.2.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 2.2.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
162 
48 
71 

 
28 
17 
25 

 
86 
14 
12 

 
77 
12 
11 

2.3. Grandària població on està ubicada 
 2.3.1. Menor de 500 habitants 
 2.3.2. Entre 501 i 2000 habitants 
 2.3.3. Entre 2001 i 10000 habitants 
 2.3.4. Entre 10001 i 50000 habitants 
 2.3.5. Superior a 50000 habitants 

 
 
7 
57 
100 
117 

 
 
2 
20 
36 
42 

 
17 
35 
32 
15 
13 

 
15 
31 
29 
13 
12 

2.4. Província on està ubicada 2.4.1. Barcelona 
    2.4.2. Girona 
    2.4.3. Lleida 
    2.4.4. Tarragona 

169 
44 
29 
39 

60 
16 
10 
14 

66 
17 
14 
15 

59 
15 
13 
13 

2.5. Tipus de pràctica: 2.5.2. Pràctica organitzada 281 100 112 100 
2.6. Tipus d’instal· lació esportiva  2.6.1. Sales esportives 
    2.6.2. Poliesportius 
    2.6.3. Pistes de tennis 
    2.6.4. Pavellons 
    2.6.5. Piscines climatitzades 
    2.6.6. Pistes d’atletisme 

101 
70 
39 
30 
28 
13 

36 
25 
14 
11 
10 
4 

48 
38 
18 
4 
2 
2 

43 
34 
16 
3 
2 
2 

3.1. Naturalesa jurídica entitat gestora 
 3.1.1. Entitat pública 
 3.1.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 3.1.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
119 
69 
93 

 
42 
45 
33 

 
68 
31 
13 

 
61 
21 
11 

3.2. Estudis director/a  3.2.1. Estudis primaris 
   3.2.2. Estudis secundaris 
   3.2.3. Estudis universitaris 
   3.2.4. Estudis de postgrau 

 
32 
141 
105 

 
12 
50 
38 

4 
67 
36 
8 

3 
57 
33 
7 

3.3. Experiència director/a  3.3.1. Menys d’1 any 
    3.3.2. D’1 a 3 anys 
    3.3.3. Més de 3 anys 

6 
14 
261 

2 
5 
93 

 
4 

108 

 
3 
97 

3.4. Coneixement director/a 3.4.1.2 
    3.4.1.3 
    3.4.1.5 
    3.4.1.6 
    3.4.1.7 
    3.4.1.8 
    3.4.1.9 
3.4.2.2. Per la quantitat de normes. No les conec totes 
3.4.2.3. Per la varietat de normes 
3.4.2.4. Per no disposar de mitjans suficients 
3.4.2.5. Diversitat de temes (manteniment) 
3.4.2.6. No hi ha figura de director 
3.4.2.7. Per la dificultat de conèixer l’actualització normativa 
3.4.2.8. Conec suficient 

 
 

13 
17 
57 
128 
66 
118 
70 
9 
17 
4 
6 
57 

 
 
4 
6 
20 
46 
24 
42 
25 
3 
6 
1 
2 
21 

6 
1 
55 
4 
22 
17 
7 
61 
25 
19 
 
 
 
7 

5 
1 
49 
4 
20 
15 
6 
55 
22 
17 
 
 
 
6 

3.5. Aplicació director/a  3.5.1.1 
    3.5.1.4 
    3.5.1.5 
    3.5.1.6 
    3.5.1.7 
    3.5.1.8 

6 
6 
10 
4 
37 
126 

2 
2 
4 
1 
13 
45 

 
4 
60 
5 
18 
11 

 
3 
54 
4 
16 
10 
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    3.5.1.9 
    3.5.1.10 
3.5.2.1. Per la complexitat de les mesures a adoptar 
3.5.2.2. Per la quantitat de mesures a adoptar 
3.5.2.3. Per la varietat de mesures a adoptar 
3.5.2.4. Per la manca de  mitjans humans, materials o econòmics 
3.5.2.5. No hi ha figura director/a 
3.5.2.6. Mala execució de l’edifici (deficiències tècniques) 
3.5.2.7. Per desconeixement 
3.5.2.8. Compleix la norma 

83 
9 
3 
82 
62 
39 
11 
3 
7 
74 

30 
3 
1 
29 
22 
14 
4 
1 
3 
26 

12 
2 
 

59 
16 
27 
 
 
 

10 

11 
2 
 

53 
14 
24 
 
 
 
9 

 

2244..22..1199..  PPRREEGGUUNNTTAA  1166..66  
1.20. Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats 
recreatives. 
1.20.1. Article 5e. Disposar de fulls de reclamació i de denúncia. 
4.4. Decret 70/2003, de 4 de març, pel qual es regulen els fulls de reclamació/denúncia als establiments 
comercials i en l’activitat de prestació de serveis. 
4.4.1. Article 1. Disposar de fulls de reclamació /denúncia oficials (amb les dades recollides a l'Annex). 
4.7. Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya. 
4.7.3. Article 211.14. Disposar de fulls de reclamació o denúncia segons estableix el reglament (Decret 
70/2003). 
 Compleixen No compleixen 
 Nº250  64% Nº143 36% 
2.2. Naturalesa jurídica entitat propietària 
 2.2.1. Administració pública 
 2.2.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 2.2.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
138 
44 
68 

 
55 
18 
27 

 
110 
18 
15 

 
77 
13 
10 

2.3. Grandària població on està ubicada 
 2.3.1. Menor de 500 habitants 
 2.3.2. Entre 501 i 2000 habitants 
 2.3.3. Entre 2001 i 10000 habitants 
 2.3.4. Entre 10001 i 50000 habitants 
 2.3.5. Superior a 50000 habitants 

 
 
3 
39 
93 
115 

 
 
1 
16 
37 
46 

 
17 
39 
50 
22 
15 

 
12 
27 
35 
15 
11 

2.4. Província on està ubicada 2.4.1. Barcelona 
    2.4.2. Girona 
    2.4.3. Lleida 
    2.4.4. Tarragona 

162 
42 
22 
24 

65 
17 
9 
9 

73 
19 
21 
30 

51 
13 
15 
21 

2.5. Tipus de pràctica: 2.5.2. Pràctica organitzada 250 100 143 100 
2.6. Tipus d’instal· lació esportiva  2.6.1. Sales esportives 
    2.6.2. Poliesportius 
    2.6.3. Pistes de tennis 
    2.6.4. Pavellons 
    2.6.5. Piscines climatitzades 
    2.6.6. Pistes d’atletisme 

90 
62 
35 
25 
27 
11 

36 
25 
14 
10 
11 
4 

59 
46 
22 
9 
3 
4 

41 
32 
16 
6 
2 
3 

3.1. Naturalesa jurídica entitat gestora 
 3.1.1. Entitat pública 
 3.1.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 3.1.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
107 
59 
84 

 
43 
23 
34 

 
80 
41 
22 

 
56 
29 
15 

3.2. Estudis director/a  3.2.1. Estudis primaris 
   3.2.2. Estudis secundaris 
   3.2.3. Estudis universitaris 
   3.2.4. Estudis de postgrau 

 
20 
122 
108 

 
8 
49 
43 

4 
76 
57 
6 

3 
53 
40 
4 

3.3. Experiència director/a  3.3.1. Menys d’1 any 
    3.3.2. D’1 a 3 anys 
    3.3.3. Més de 3 anys 

6 
16 
228 

3 
6 
91 

 
2 

141 

 
1 
99 

3.4. Coneixement director/a 3.4.1.2 
    3.4.1.3 
    3.4.1.5 
    3.4.1.6 
    3.4.1.7 

 
 
7 
15 
53 

 
 
3 
6 
21 

6 
1 
61 
6 
26 

4 
1 
43 
4 
18 
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    3.4.1.8 
    3.4.1.9 
3.4.2.2. Per la quantitat de normes. No les conec totes 
3.4.2.3. Per la varietat de normes 
3.4.2.4. Per no disposar de mitjans suficients 
3.4.2.5. Diversitat de temes (manteniment) 
3.4.2.6. No hi ha figura de director 
3.4.2.7. Per la dificultat de conèixer l’actualització normativa 
3.4.2.8. Conec suficient 

105 
70 
94 
63 
9 
17 
 
6 
61 

42 
28 
37 
25 
4 
7 
 
2 
25 

40 
3 
85 
32 
19 
 
4 
 
3 

28 
2 
60 
22 
13 
 
3 
 
2 

3.5. Aplicació director/a  3.5.1.1 
    3.5.1.4 
    3.5.1.5 
    3.5.1.6 
    3.5.1.7 
    3.5.1.8 
    3.5.1.9 
    3.5.1.10 
3.5.2.1. Per la complexitat de les mesures a adoptar 
3.5.2.2. Per la quantitat de mesures a adoptar 
3.5.2.3. Per la varietat de mesures a adoptar 
3.5.2.4. Per la manca de  mitjans humans, materials o econòmics 
3.5.2.5. No hi ha figura director/a 
3.5.2.6. Mala execució de l’edifici (deficiències tècniques) 
3.5.2.7. Per desconeixement 
3.5.2.8. Compleix la norma 

6 
6 
10 
4 
31 
95 
87 
11 
3 
71 
45 
37 
7 
3 
7 
77 

2 
2 
4 
2 
12 
39 
35 
4 
1 
29 
18 
15 
3 
1 
3 
30 

 
4 
60 
5 
24 
42 
8 
 
 

69 
33 
29 
4 
 
 
8 

 
3 
42 
3 
17 
29 
6 
 
 

48 
23 
20 
3 
 
 
6 

 

2244..22..2200..  PPRREEGGUUNNTTAA    1177..11  
3.17. Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la 
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 
3.17.2. Article 12. Obtenció del consentiment de l'afectat. 
 Compleixen No compleixen 
 Nº319 81% Nº74 19% 
2.2. Naturalesa jurídica entitat propietària 
 2.2.1. Administració pública 
 2.2.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 2.2.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
193 
51 
75 

 
61 
16 
23 

 
55 
11 
8 

 
74 
15 
11 

2.3. Grandària població on està ubicada 
 2.3.1. Menor de 500 habitants 
 2.3.2. Entre 501 i 2000 habitants 
 2.3.3. Entre 2001 i 10000 habitants 
 2.3.4. Entre 10001 i 50000 habitants 
 2.3.5. Superior a 50000 habitants 

 
1 
11 
79 
105 
123 

 
0 
3 
25 
33 
39 

 
16 
31 
10 
10 
7 

 
22 
42 
13 
13 
10 

2.4. Província on està ubicada 2.4.1. Barcelona 
    2.4.2. Girona 
    2.4.3. Lleida 
    2.4.4. Tarragona 

192 
50 
36 
41 

60 
16 
11 
13 

43 
11 
7 
13 

58 
15 
9 
18 

2.5. Tipus de pràctica: 2.5.2. Pràctica organitzada 319 100 74 100 
2.6. Tipus d’instal· lació esportiva  2.6.1. Sales esportives 
    2.6.2. Poliesportius 
    2.6.3. Pistes de tennis 
    2.6.4. Pavellons 
    2.6.5. Piscines climatitzades 
    2.6.6. Pistes d’atletisme 

115 
82 
48 
31 
30 
13 

36 
26 
15 
10 
9 
4 

34 
26 
9 
3 
 
2 

46 
35 
12 
4 
 
3 

3.1. Naturalesa jurídica entitat gestora 
 3.1.1. Entitat pública 
 3.1.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 3.1.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
148 
74 
97 

 
46 
24 
30 

 
39 
26 
9 

 
53 
35 
12 

3.2. Estudis director/a  3.2.1. Estudis primaris 
   3.2.2. Estudis secundaris 
   3.2.3. Estudis universitaris 

4 
35 
166 

1 
11 
52 

 
61 
13 

 
82 
18 
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   3.2.4. Estudis de postgrau 114 36 
3.3. Experiència director/a  3.3.1. Menys d’1 any 
    3.3.2. D’1 a 3 anys 
    3.3.3. Més de 3 anys 

6 
18 
295 

2 
6 
92 

 
 

74 

 
 

100 
3.4. Coneixement director/a 3.4.1.2 
    3.4.1.3 
    3.4.1.5 
    3.4.1.6 
    3.4.1.7 
    3.4.1.8 
    3.4.1.9 
3.4.2.2. Per la quantitat de normes. No les conec totes 
3.4.2.3. Per la varietat de normes 
3.4.2.4. Per no disposar de mitjans suficients 
3.4.2.5. Diversitat de temes (manteniment) 
3.4.2.6. No hi ha figura de director 
3.4.2.7. Per la dificultat de conèixer l’actualització normativa 
3.4.2.8. Conec suficient 

6 
1 
16 
19 
69 
138 
70 
132 
86 
17 
17 
 
6 
61 

2 
0 
5 
6 
22 
43 
22 
42 
27 
5 
5 
 
2 
19 

 
 

52 
2 
10 
7 
3 
47 
9 
11 
 
4 
 
3 

 
 

70 
3 
14 
9 
4 
64 
12 
15 
 
5 
 
4 

3.5. Aplicació director/a  3.5.1.1 
    3.5.1.4 
    3.5.1.5 
    3.5.1.6 
    3.5.1.7 
    3.5.1.8 
    3.5.1.9 
    3.5.1.10 
3.5.2.1. Per la complexitat de les mesures a adoptar 
3.5.2.2. Per la quantitat de mesures a adoptar 
3.5.2.3. Per la varietat de mesures a adoptar 
3.5.2.4. Per la manca de  mitjans humans, materials o econòmics 
3.5.2.5. No hi ha figura director/a 
3.5.2.6. Mala execució de l’edifici (deficiències tècniques) 
3.5.2.7. Per desconeixement 
3.5.2.8. Compleix la norma 

6 
10 
17 
5 
47 
128 
95 
11 
3 
98 
71 
46 
7 
3 
7 
84 

2 
3 
5 
2 
15 
40 
30 
3 
1 
31 
22 
15 
2 
1 
2 
26 

 
 

53 
4 
8 
9 
 
 
 

43 
7 
20 
4 

 
 

72 
5 
11 
12 
 
 
 

58 
10 
27 
6 

 

2244..22..2211..  PPRREEGGUUNNTTAA  1177..22  
3.17. Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la 
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 
3.17.4. Article 55.2. Notificar a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades els fitxers de dades de 
caràcter personal amb caràcter previ a la seva creació. 
 Compleixen No compleixen 
 Nº218 55% Nº175 45% 
2.2. Naturalesa jurídica entitat propietària 
 2.2.1. Administració pública 
 2.2.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 2.2.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
109 
47 
62 

 
50 
21 
29 

 
139 
15 
21 

 
79 
9 
12 

2.3. Grandària població on està ubicada 
 2.3.1. Menor de 500 habitants 
 2.3.2. Entre 501 i 2000 habitants 
 2.3.3. Entre 2001 i 10000 habitants 
 2.3.4. Entre 10001 i 50000 habitants 
 2.3.5. Superior a 50000 habitants 

 
 
 

28 
68 
122 

 
 
 

13 
31 
56 

 
17 
42 
61 
47 
8 

 
10 
24 
35 
27 
4 

2.4. Província on està ubicada 2.4.1. Barcelona 
    2.4.2. Girona 
    2.4.3. Lleida 
    2.4.4. Tarragona 

131 
42 
22 
23 

61 
19 
10 
10 

104 
19 
21 
31 

59 
11 
12 
18 

2.5. Tipus de pràctica: 2.5.2. Pràctica organitzada 218 100 175 100 
2.6. Tipus d’instal· lació esportiva  2.6.1. Sales esportives 
    2.6.2. Poliesportius 
    2.6.3. Pistes de tennis 

75 
54 
33 

34 
25 
15 

74 
54 
24 

42 
31 
14 
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    2.6.4. Pavellons 
    2.6.5. Piscines climatitzades 
    2.6.6. Pistes d’atletisme 

23 
24 
9 

11 
11 
4 

11 
6 
6 

7 
3 
3 

3.1. Naturalesa jurídica entitat gestora 
 3.1.1. Entitat pública 
 3.1.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 3.1.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
75 
64 
79 

 
35 
29 
36 

 
111 
36 
28 

 
63 
21 
16 

3.2. Estudis director/a  3.2.1. Estudis primaris 
   3.2.2. Estudis secundaris 
   3.2.3. Estudis universitaris 
   3.2.4. Estudis de postgrau 

 
17 
99 
102 

 
8 
46 
46 

4 
79 
79 
13 

2 
45 
45 
8 

3.3. Experiència director/a  3.3.1. Menys d’1 any 
    3.3.2. D’1 a 3 anys 
    3.3.3. Més de 3 anys 

3 
15 
200 

1 
7 
92 

3 
3 

169 

1 
1 
98 

3.4. Coneixement director/a 3.4.1.2 
    3.4.1.3 
    3.4.1.5 
    3.4.1.6 
    3.4.1.7 
    3.4.1.8 
    3.4.1.9 
3.4.2.2. Per la quantitat de normes. No les conec totes 
3.4.2.3. Per la varietat de normes 
3.4.2.4. Per no disposar de mitjans suficients 
3.4.2.5. Diversitat de temes (manteniment) 
3.4.2.6. No hi ha figura de director 
3.4.2.7. Per la dificultat de conèixer l’actualització normativa 
3.4.2.8. Conec suficient 

2 
1 
5 
11 
41 
94 
64 
96 
39 
9 
13 
 
6 
55 

1 
0 
2 
5 
19 
43 
30 
44 
18 
4 
6 
 
3 
25 

4 
 

63 
10 
38 
51 
9 
83 
56 
19 
4 
4 
 
9 

2 
 

36 
6 
22 
29 
5 
48 
32 
11 
2 
2 
 
5 

3.5. Aplicació director/a  3.5.1.1 
    3.5.1.4 
    3.5.1.5 
    3.5.1.6 
    3.5.1.7 
    3.5.1.8 
    3.5.1.9 
    3.5.1.10 
3.5.2.1. Per la complexitat de les mesures a adoptar 
3.5.2.2. Per la quantitat de mesures a adoptar 
3.5.2.3. Per la varietat de mesures a adoptar 
3.5.2.4. Per la manca de  mitjans humans, materials o econòmics 
3.5.2.5. No hi ha figura director/a 
3.5.2.6. Mala execució de l’edifici (deficiències tècniques) 
3.5.2.7. Per desconeixement 
3.5.2.8. Compleix la norma 

6 
6 
6 
1 
28 
73 
87 
11 
3 
68 
30 
28 
3 
3 
7 
76 

3 
3 
3 
0 
13 
33 
40 
5 
1 
31 
14 
13 
1 
1 
3 
35 

 
4 
64 
8 
27 
63 
9 
 
 

72 
48 
38 
8 
 
 
9 

 
2 
37 
5 
15 
36 
5 
 
 

41 
27 
22 
5 
 
 
5 

 

2244..22..2222..  PPRREEGGUUNNTTAA  1177..33  
3.17. Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la 
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 
3.17.9.Articles 89-94. Mesures seguretat: funcions i obligacions del personal, registre d'incidències, 
control d'accés, gestió de suport i documents, identificació i autentificació, còpies de seguretat i 
recuperació. 
3.17.10. Articles 105-108. Mesures de seguretat: obligacions comuns, criteris d'arxiu, dispositius 
d’emmagatzemament, custòdia dels suports. 
 Compleixen No compleixen 
 Nº230 61% Nº163 39% 
2.2. Naturalesa jurídica entitat propietària 
 2.2.1. Administració pública 
 2.2.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 2.2.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
114 
50 
66 

 
50 
22 
28 

 
134 
12 
17 

 
82 
8 
10 

2.3. Grandària població on està ubicada     
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 2.3.1. Menor de 500 habitants 
 2.3.2. Entre 501 i 2000 habitants 
 2.3.3. Entre 2001 i 10000 habitants 
 2.3.4. Entre 10001 i 50000 habitants 
 2.3.5. Superior a 50000 habitants 

 
 

32 
74 
124 

 
 

14 
32 
54 

17 
42 
57 
41 
6 

10 
26 
35 
25 
4 

2.4. Província on està ubicada 2.4.1. Barcelona 
    2.4.2. Girona 
    2.4.3. Lleida 
    2.4.4. Tarragona 

134 
46 
27 
23 

58 
20 
12 
10 

101 
15 
16 
31 

62 
9 
10 
19 

2.5. Tipus de pràctica: 2.5.2. Pràctica organitzada 230 100 163 100 
2.6. Tipus d’instal· lació esportiva  2.6.1. Sales esportives 
    2.6.2. Poliesportius 
    2.6.3. Pistes de tennis 
    2.6.4. Pavellons 
    2.6.5. Piscines climatitzades 
    2.6.6. Pistes d’atletisme 

79 
57 
34 
24 
26 
10 

34 
25 
15 
11 
11 
4 

70 
51 
23 
10 
4 
5 

43 
31 
14 
6 
3 
3 

3.1. Naturalesa jurídica entitat gestora 
 3.1.1. Entitat pública 
 3.1.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 3.1.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
75 
69 
86 

 
33 
30 
37 

 
11 
31 
21 

 
68 
19 
13 

3.2. Estudis director/a  3.2.1. Estudis primaris 
   3.2.2. Estudis secundaris 
   3.2.3. Estudis universitaris 
   3.2.4. Estudis de postgrau 

 
23 
99 
108 

 
10 
43 
47 

4 
73 
79 
7 

2 
45 
49 
4 

3.3. Experiència director/a  3.3.1. Menys d’1 any 
    3.3.2. D’1 a 3 anys 
    3.3.3. Més de 3 anys 

6 
15 
209 

3 
7 
90 

 
3 

160 

 
2 
98 

3.4. Coneixement director/a 3.4.1.2 
    3.4.1.3 
    3.4.1.5 
    3.4.1.6 
    3.4.1.7 
    3.4.1.8 
    3.4.1.9 
3.4.2.2. Per la quantitat de normes. No les conec totes 
3.4.2.3. Per la varietat de normes 
3.4.2.4. Per no disposar de mitjans suficients 
3.4.2.5. Diversitat de temes (manteniment) 
3.4.2.6. No hi ha figura de director 
3.4.2.7. Per la dificultat de conèixer l’actualització normativa 
3.4.2.8. Conec suficient 

2 
1 
5 
11 
46 
95 
70 
99 
42 
9 
13 
 
6 
61 

1 
0 
2 
5 
20 
41 
31 
43 
17 
4 
6 
 
3 
27 

4 
 

63 
10 
33 
50 
3 
80 
53 
19 
4 
4 
 
3 

2 
 

39 
6 
20 
31 
2 
49 
33 
12 
2 
2 
 
2 

3.5. Aplicació director/a  3.5.1.1 
    3.5.1.4 
    3.5.1.5 
    3.5.1.6 
    3.5.1.7 
    3.5.1.8 
    3.5.1.9 
    3.5.1.10 
3.5.2.1. Per la complexitat de les mesures a adoptar 
3.5.2.2. Per la quantitat de mesures a adoptar 
3.5.2.3. Per la varietat de mesures a adoptar 
3.5.2.4. Per la manca de  mitjans humans, materials o econòmics 
3.5.2.5. No hi ha figura director/a 
3.5.2.6. Mala execució de l’edifici (deficiències tècniques) 
3.5.2.7. Per desconeixement 
3.5.2.8. Compleix la norma 

6 
6 
6 
3 
28 
79 
91 
11 
3 
70 
30 
34 
3 
3 
7 
80 

2 
2 
2 
1 
13 
35 
40 
5 
1 
31 
13 
15 
1 
1 
3 
35 

 
4 
64 
6 
27 
57 
5 
 
 

70 
48 
32 
8 
 
 
5 

 
2 
39 
4 
17 
35 
3 
 
 

43 
29 
20 
5 
 
 
3 
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2244..22..2233..  PPRREEGGUUNNTTAA  1177..44  
3.8. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 
3.8.2. Article 5. Informar de: l'existència, finalitat i destinatari del fitxer. La identitat i direcc ió del 
responsable del tractament de dades. 
 Compleixen No compleixen 
 Nº199 50% Nº194 50% 
2.2. Naturalesa jurídica entitat propietària 
 2.2.1. Administració pública 
 2.2.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 2.2.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
109 
34 
56 

 
55 
17 
28 

 
139 
28 
27 

 
72 
14 
14 

2.3. Grandària població on està ubicada 
 2.3.1. Menor de 500 habitants 
 2.3.2. Entre 501 i 2000 habitants 
 2.3.3. Entre 2001 i 10000 habitants 
 2.3.4. Entre 10001 i 50000 habitants 
 2.3.5. Superior a 50000 habitants 

 
 
 

20 
79 
100 

 
 
 

10 
40 
50 

 
17 
42 
69 
36 
30 

 
9 
22 
36 
18 
15 

2.4. Província on està ubicada 2.4.1. Barcelona 
    2.4.2. Girona 
    2.4.3. Lleida 
    2.4.4. Tarragona 

127 
36 
19 
17 

65 
18 
9 
8 

108 
25 
24 
37 

56 
13 
12 
19 

2.5. Tipus de pràctica: 2.5.2. Pràctica organitzada 199 100 194 50 
2.6. Tipus d’instal· lació esportiva  2.6.1. Sales esportives 
    2.6.2. Poliesportius 
    2.6.3. Pistes de tennis 
    2.6.4. Pavellons 
    2.6.5. Piscines climatitzades 
    2.6.6. Pistes d’atletisme 

71 
52 
29 
19 
22 
6 

35 
26 
45 
10 
11 
3 

78 
56 
28 
15 
8 
9 

40 
29 
14 
8 
4 
5 

3.1. Naturalesa jurídica entitat gestora 
 3.1.1. Entitat pública 
 3.1.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 3.1.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
76 
51 
72 

. 
38 
26 
36 

 
111 
49 
34 

 
57 
25 
18 

3.2. Estudis director/a  3.2.1. Estudis primaris 
   3.2.2. Estudis secundaris 
   3.2.3. Estudis universitaris 
   3.2.4. Estudis de postgrau 

 
13 
85 
101 

 
7 
43 
50 

4 
83 
93 
14 

2 
42 
49 
7 

3.3. Experiència director/a  3.3.1. Menys d’1 any 
    3.3.2. D’1 a 3 anys 
    3.3.3. Més de 3 anys 

6 
18 
175 

3 
9 
88 

 
 

194 

 
 

100 
3.4. Coneixement director/a 3.4.1.2 
    3.4.1.3 
    3.4.1.5 
    3.4.1.6 
    3.4.1.7 
    3.4.1.8 
    3.4.1.9 
3.4.2.2. Per la quantitat de normes. No les conec totes 
3.4.2.3. Per la varietat de normes 
3.4.2.4. Per no disposar de mitjans suficients 
3.4.2.5. Diversitat de temes (manteniment) 
3.4.2.6. No hi ha figura de director 
3.4.2.7. Per la dificultat de conèixer l’actualització normativa 
3.4.2.8. Conec suficient 

2 
1 
7 
7 
38 
80 
64 
82 
36 
11 
13 
 
2 
55 

1 
0 
3 
3 
20 
41 
32 
41 
18 
5 
6 
 
1 
28 

4 
 

61 
14 
41 
65 
9 
97 
59 
17 
4 
4 
4 
9 

2 
 

31 
7 
21 
34 
5 
50 
30 
9 
2 
2 
2 
5 

3.5. Aplicació director/a  3.5.1.1 
    3.5.1.4 
    3.5.1.5 
    3.5.1.6 
    3.5.1.7 
    3.5.1.8 
    3.5.1.9 
    3.5.1.10 
3.5.2.1. Per la complexitat de les mesures a adoptar 

6 
6 
8 
1 
28 
59 
80 
11 
3 

3 
3 
4 
0 
14 
30 
40 
6 
1 

 
4 
62 
8 
27 
77 
16 
 
 

 
2 
32 
4 
14 
40 
8 
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3.5.2.2. Per la quantitat de mesures a adoptar 
3.5.2.3. Per la varietat de mesures a adoptar 
3.5.2.4. Per la manca de  mitjans humans, materials o econòmics 
3.5.2.5. No hi ha figura director/a 
3.5.2.6. Mala execució de l’edifici (deficiències tècniques) 
3.5.2.7. Per desconeixement 
3.5.2.8. Compleix la norma 

60 
24 
30 
3 
3 
7 
69 

30 
12 
16 
1 
1 
4 
35 

80 
54 
36 
8 
 
 

16 

41 
28 
19 
4 
 
 
8 

 

2244..22..2244..  PPRREEGGUUNNTTAA  1177..55  
3.8. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 
3.8.1. Article 5. Informar de: caràcter obligatori o facultatiu de la resposta. Conseqüència de contestar 
o no. Drets d'accés, rectificació, cancel· lació i oposició. 
 Compleixen No compleixen 
 Nº197 50% Nº196 50% 
2.2. Naturalesa jurídica entitat propietària 
 2.2.1. Administració pública 
 2.2.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 2.2.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
107 
34 
56 

 
54 
17 
29 

 
141 
28 
27 

 
72 
14 
14 

2.3. Grandària població on està ubicada 
 2.3.1. Menor de 500 habitants 
 2.3.2. Entre 501 i 2000 habitants 
 2.3.3. Entre 2001 i 10000 habitants 
 2.3.4. Entre 10001 i 50000 habitants 
 2.3.5. Superior a 50000 habitants 

 
 
 

18 
79 
100 

 
 
 
9 
40 
51 

 
17 
42 
71 
36 
30 

 
9 
22 
36 
18 
15 

2.4. Província on està ubicada 2.4.1. Barcelona 
    2.4.2. Girona 
    2.4.3. Lleida 
    2.4.4. Tarragona 

127 
34 
19 
17 

64 
17 
10 
9 

108 
27 
24 
37 

55 
14 
12 
19 

2.5. Tipus de pràctica: 2.5.2. Pràctica organitzada 197 100 196 100 
2.6. Tipus d’instal· lació esportiva  2.6.1. Sales esportives 
    2.6.2. Poliesportius 
    2.6.3. Pistes de tennis 
    2.6.4. Pavellons 
    2.6.5. Piscines climatitzades 
    2.6.6. Pistes d’atletisme 

71 
51 
29 
18 
22 
6 

36 
26 
15 
9 
11 
3 

78 
57 
28 
16 
8 
9 

40 
29 
14 
8 
4 
5 

3.1. Naturalesa jurídica entitat gestora 
 3.1.1. Entitat pública 
 3.1.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 3.1.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
74 
51 
72 

 
37 
26 
37 

 
113 
49 
34 

 
58 
25 
17 

3.2. Estudis director/a  3.2.1. Estudis primaris 
   3.2.2. Estudis secundaris 
   3.2.3. Estudis universitaris 
   3.2.4. Estudis de postgrau 

 
13 
83 
101 

 
6 
42 
52 

4 
83 
95 
14 

2 
42 
49 
7 

3.3. Experiència director/a  3.3.1. Menys d’1 any 
    3.3.2. D’1 a 3 anys 
    3.3.3. Més de 3 anys 

6 
18 
173 

3 
9 
88 

 
 

196 

 
 

100 
3.4. Coneixement director/a 3.4.1.2 
    3.4.1.3 
    3.4.1.5 
    3.4.1.6 
    3.4.1.7 
    3.4.1.8 
    3.4.1.9 
3.4.2.2. Per la quantitat de normes. No les conec totes 
3.4.2.3. Per la varietat de normes 
3.4.2.4. Per no disposar de mitjans suficients 
3.4.2.5. Diversitat de temes (manteniment) 
3.4.2.6. No hi ha figura de director 
3.4.2.7. Per la dificultat de conèixer l’actualització normativa 
3.4.2.8. Conec suficient 

2 
1 
7 
7 
38 
78 
64 
82 
34 
11 
13 
 
2 
55 

1 
0 
3 
3 
20 
40 
33 
42 
17 
5 
7 
 
1 
28 

4 
 

61 
14 
41 
67 
9 
97 
61 
17 
4 
4 
4 
9 

2 
 

31 
7 
21 
34 
5 
50 
31 
9 
2 
2 
2 
4 
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3.5. Aplicació director/a  3.5.1.1 
    3.5.1.4 
    3.5.1.5 
    3.5.1.6 
    3.5.1.7 
    3.5.1.8 
    3.5.1.9 
    3.5.1.10 
3.5.2.1. Per la complexitat de les mesures a adoptar 
3.5.2.2. Per la quantitat de mesures a adoptar 
3.5.2.3. Per la varietat de mesures a adoptar 
3.5.2.4. Per la manca de  mitjans humans, materials o econòmics 
3.5.2.5. No hi ha figura director/a 
3.5.2.6. Mala execució de l’edifici (deficiències tècniques) 
3.5.2.7. Per desconeixement 
3.5.2.8. Compleix la norma 

6 
6 
8 
1 
28 
57 
80 
11 
3 
60 
24 
28 
3 
3 
7 
69 

3 
3 
4 
0 
15 
29 
41 
5 
1 
31 
12 
15 
1 
1 
4 
35 

 
4 
62 
8 
27 
79 
16 
 
 

80 
54 
38 
8 
 
 

16 

 
2 
32 
4 
14 
40 
8 
 
 

41 
28 
19 
4 
 
 
8 

 

2244..22..2255..  PPRREEGGUUNNTTAA  1188..11  
1.22. Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar 
mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures. 
1.22.5. Article 8. Periodicitat mínima anual d'un simulacre. 
 Compleixen No compleixen 
 Nº43 11% Nº350 89% 
2.2. Naturalesa jurídica entitat propietària 
 2.2.1. Administració pública 
 2.2.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 2.2.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
21 
3 
19 

 
49 
7 
44 

 
227 
59 
64 

 
35 
17 
18 

2.3. Grandària població on està ubicada 
 2.3.1. Menor de 500 habitants 
 2.3.2. Entre 501 i 2000 habitants 
 2.3.3. Entre 2001 i 10000 habitants 
 2.3.4. Entre 10001 i 50000 habitants 
 2.3.5. Superior a 50000 habitants 

 
 
 
1 
13 
29 

 
 
 
2 
30 
68 

 
17 
42 
88 
103 
100 

 
5 
12 
25 
29 
29 

2.4. Província on està ubicada 2.4.1. Barcelona 
    2.4.2. Girona 
    2.4.3. Lleida 
    2.4.4. Tarragona 

30 
3 
6 
4 

70 
7 
14 
9 

205 
58 
37 
50 

58 
17 
11 
14 

2.5. Tipus de pràctica: 2.5.2. Pràctica organitzada 43 100 350 100 
2.6. Tipus d’instal· lació esportiva  2.6.1. Sales esportives 
    2.6.2. Poliesportius 
    2.6.3. Pistes de tennis 
    2.6.4. Pavellons 
    2.6.5. Piscines climatitzades 
    2.6.6. Pistes d’atletisme 

16 
7 
6 
5 
8 
1 

37 
16 
14 
12 
19 
2 

132 
101 
51 
29 
22 
15 

38 
29 
15 
8 
6 
4 

3.1. Naturalesa jurídica entitat gestora 
 3.1.1. Entitat pública 
 3.1.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 3.1.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
12 
6 
25 

 
28 
14 
58 

 
175 
94 
81 

 
50 
27 
23 

3.2. Estudis director/a  3.2.1. Estudis primaris 
   3.2.2. Estudis secundaris 
   3.2.3. Estudis universitaris 
   3.2.4. Estudis de postgrau 

 
 

14 
29 

 
 

33 
67 

4 
96 
165 
85 

1 
28 
47 
24 

3.3. Experiència director/a  3.3.1. Menys d’1 any 
    3.3.2. D’1 a 3 anys 
    3.3.3. Més de 3 anys 

 
2 
41 

 
5 
95 

6 
16 
328 

2 
4 
94 

3.4. Coneixement director/a 3.4.1.2 
    3.4.1.3 
    3.4.1.5 
    3.4.1.6 
    3.4.1.7 

 
 
 
5 
4 

 
 
 

12 
9 

6 
1 
68 
16 
75 

2 
0 
19 
5 
22 
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    3.4.1.8 
    3.4.1.9 
3.4.2.2. Per la quantitat de normes. No les conec totes 
3.4.2.3. Per la varietat de normes 
3.4.2.4. Per no disposar de mitjans suficients 
3.4.2.5. Diversitat de temes (manteniment) 
3.4.2.6. No hi ha figura de director 
3.4.2.7. Per la dificultat de conèixer l’actualització normativa 
3.4.2.8. Conec suficient 

14 
20 
13 
13 
 
 
 
2 
15 

33 
46 
30 
30 
 
 
 
5 
35 

131 
53 
166 
82 
28 
17 
4 
4 
49 

37 
15 
48 
23 
8 
5 
1 
1 
14 

3.5. Aplicació director/a  3.5.1.1 
    3.5.1.4 
    3.5.1.5 
    3.5.1.6 
    3.5.1.7 
    3.5.1.8 
    3.5.1.9 
    3.5.1.10 
3.5.2.1. Per la complexitat de les mesures a adoptar 
3.5.2.2. Per la quantitat de mesures a adoptar 
3.5.2.3. Per la varietat de mesures a adoptar 
3.5.2.4. Per la manca de  mitjans humans, materials o econòmics 
3.5.2.5. No hi ha figura director/a 
3.5.2.6. Mala execució de l’edifici (deficiències tècniques) 
3.5.2.7. Per desconeixement 
3.5.2.8. Compleix la norma 

 
 
 
 
3 
9 
25 
6 
3 
6 
8 
 
3 
3 
 

20 

 
 
 
 
7 
21 
58 
14 
7 
14 
19 
 
7 
7 
 

46 

6 
10 
70 
9 
52 
128 
70 
5 
 

135 
70 
66 
8 
 
7 
64 

2 
3 
20 
3 
15 
36 
20 
1 
 

39 
20 
19 
2 
 
2 
18 

 

2244..22..2266..  PPRREEGGUUNNTTAA  1188..22  
1.21. Instrucció 4/2010, de 6 d’abril, de gestió i manteniment de les farmacioles en els centres de treball 
i en els vehicles de la Direcció General de la Policia. 
1.21.1. Article 5. Disposar d'una farmaciola per a cada planta de cada centre de treball. 
 Compleixen No compleixen 
 Nº370 94% Nº23 6% 
2.2. Naturalesa jurídica entitat propietària 
 2.2.1. Administració pública 
 2.2.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 2.2.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
232 
55 
83 

 
63 
15 
22 

 
16 
7 

 
70 
30 

2.3. Grandària població on està ubicada 
 2.3.1. Menor de 500 habitants 
 2.3.2. Entre 501 i 2000 habitants 
 2.3.3. Entre 2001 i 10000 habitants 
 2.3.4. Entre 10001 i 50000 habitants 
 2.3.5. Superior a 50000 habitants 

 
15 
42 
79 
108 
126 

 
4 
11 
22 
29 
34 

 
2 
 

10 
7 
4 

 
9 
 

44 
30 
17 

2.4. Província on està ubicada 2.4.1. Barcelona 
    2.4.2. Girona 
    2.4.3. Lleida 
    2.4.4. Tarragona 

223 
56 
43 
48 

60 
15 
12 
13 

12 
5 
 
6 

52 
22 
 

26 
2.5. Tipus de pràctica: 2.5.2. Pràctica organitzada 370 100 23 100 
2.6. Tipus d’instal· lació esportiva  2.6.1. Sales esportives 
    2.6.2. Poliesportius 
    2.6.3. Pistes de tennis 
    2.6.4. Pavellons 
    2.6.5. Piscines climatitzades 
    2.6.6. Pistes d’atletisme 

141 
103 
54 
31 
27 
14 

38 
28 
15 
8 
7 
4 

8 
5 
3 
3 
3 
1 

35 
22 
13 
13 
13 
4 

3.1. Naturalesa jurídica entitat gestora 
 3.1.1. Entitat pública 
 3.1.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 3.1.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
183 
91 
96 

 
49 
25 
26 

 
4 
9 
10 

 
17 
39 
44 

3.2. Estudis director/a  3.2.1. Estudis primaris 
   3.2.2. Estudis secundaris 
   3.2.3. Estudis universitaris 

4 
93 
170 

1 
25 
46 

 
3 
9 

 
13 
39 
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   3.2.4. Estudis de postgrau 103 28 11 48 
3.3. Experiència director/a  3.3.1. Menys d’1 any 
    3.3.2. D’1 a 3 anys 
    3.3.3. Més de 3 anys 

6 
18 
346 

2 
5 
93 

 
 

23 

 
 

100 
3.4. Coneixement director/a 3.4.1.2 
    3.4.1.3 
    3.4.1.5 
    3.4.1.6 
    3.4.1.7 
    3.4.1.8 
    3.4.1.9 
3.4.2.2. Per la quantitat de normes. No les conec totes 
3.4.2.3. Per la varietat de normes 
3.4.2.4. Per no disposar de mitjans suficients 
3.4.2.5. Diversitat de temes (manteniment) 
3.4.2.6. No hi ha figura de director 
3.4.2.7. Per la dificultat de conèixer l’actualització normativa 
3.4.2.8. Conec suficient 

6 
1 
65 
17 
76 
132 
73 
163 
92 
28 
17 
4 
2 
64 

2 
0 
18 
5 
20 
35 
20 
44 
25 
8 
5 
1 
0 
17 

 
 
3 
4 
3 
13 
 

16 
3 
 
 
 
4 

 
 

13 
17 
13 
57 
 

70 
13 
 
 
 

17 

3.5. Aplicació director/a  3.5.1.1 
    3.5.1.4 
    3.5.1.5 
    3.5.1.6 
    3.5.1.7 
    3.5.1.8 
    3.5.1.9 
    3.5.1.10 
3.5.2.1. Per la complexitat de les mesures a adoptar 
3.5.2.2. Per la quantitat de mesures a adoptar 
3.5.2.3. Per la varietat de mesures a adoptar 
3.5.2.4. Per la manca de  mitjans humans, materials o econòmics 
3.5.2.5. No hi ha figura director/a 
3.5.2.6. Mala execució de l’edifici (deficiències tècniques) 
3.5.2.7. Per desconeixement 
3.5.2.8. Compleix la norma 

6 
10 
67 
9 
52 
127 
88 
11 
3 

138 
72 
59 
11 
3 
7 
77 

2 
3 
18 
2 
14 
34 
24 
3 
1 
37 
19 
16 
3 
1 
2 
21 

 
 
3 
 
3 
10 
7 
 
 
3 
6 
7 
 
 
 
7 

 
 

13 
 

13 
44 
30 
 
 

13 
27 
30 
 
 
 

30 
 

2244..22..2277..  PPRREEGGUUNNTTEESS  1188..33,,  2200..22  II   2200..77  
1.1. Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de contracte d’assegurança. 
1.1.1. Articles tots en general. Disposar d'una assegurança contra: danys, incendis, el robatori, RC, 
accidents. 
1.13. Decret 251/2006, de 6 de juny, de regulació de les condicions i quanties mínimes de les 
assegurances de responsabilitat civil exigibles per als espectacles, les activitats recreatives i els 
establiments públics sotmesos a la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l’espectacle, les 
activitats recreatives i els establiments públics. 
1.13.1. Article 4.1.a. - Disposar d’assegurança de responsabilitat civil. 
1.19. Instrucció 1/2009, de 10 de febrer, sobre el tractament de dades de caràcter personal mitjançant 
càmeres amb fins de videovigilància*. 
1.19.4. Article 12. Informació clara en emplaçaments visibles, abans que comenci la captació d'imatges, 
mitjançant un cartell en cada accés a la zona, en cadascuna de les plantes. 
1.20. Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats 
recreatives. 
1.20.8. Article 23.2. Disposar d'una assegurança de Responsabilitat Civil. 
3.6. Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. 
3.6.1. Article 31.1. Retolació almenys en català. 
 Compleixen No compleixen 
 Nº393 100% Nº0 0% 
2.2. Naturalesa jurídica entitat propietària 
 2.2.1. Administració pública 
 2.2.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 2.2.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
248 
62 
83 

 
63 
16 
21 

  

2.3. Grandària població on està ubicada 
 2.3.1. Menor de 500 habitants 

 
17 

 
4 
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 2.3.2. Entre 501 i 2000 habitants 
 2.3.3. Entre 2001 i 10000 habitants 
 2.3.4. Entre 10001 i 50000 habitants 
 2.3.5. Superior a 50000 habitants 

42 
89 
115 
130 

11 
23 
29 
33 

2.4. Província on està ubicada 2.4.1. Barcelona 
    2.4.2. Girona 
    2.4.3. Lleida 
    2.4.4. Tarragona 

235 
61 
43 
54 

60 
16 
11 
13 

  

2.5. Tipus de pràctica: 2.5.2. Pràctica organitzada 393 100 0 100 
2.6. Tipus d’instal· lació esportiva  2.6.1. Sales esportives 
    2.6.2. Poliesportius 
    2.6.3. Pistes de tennis 
    2.6.4. Pavellons 
    2.6.5. Piscines climatitzades 
    2.6.6. Pistes d’atletisme 

149 
108 
57 
34 
30 
15 

38 
27 
14 
9 
8 
4 

  

3.1. Naturalesa jurídica entitat gestora 
 3.1.1. Entitat pública 
 3.1.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 3.1.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
187 
100 
106 

 
47 
26 
27 

  

3.2. Estudis director/a  3.2.1. Estudis primaris 
   3.2.2. Estudis secundaris 
   3.2.3. Estudis universitaris 
   3.2.4. Estudis de postgrau 

4 
96 
179 
114 

1 
25 
45 
29 

  

3.3. Experiència director/a  3.3.1. Menys d’1 any 
    3.3.2. D’1 a 3 anys 
    3.3.3. Més de 3 anys 

6 
18 
369 

1 
5 
94 

  

3.4. Coneixement director/a 3.4.1.2 
    3.4.1.3 
    3.4.1.5 
    3.4.1.6 
    3.4.1.7 
    3.4.1.8 
    3.4.1.9 
3.4.2.2. Per la quantitat de normes. No les conec totes 
3.4.2.3. Per la varietat de normes 
3.4.2.4. Per no disposar de mitjans suficients 
3.4.2.5. Diversitat de temes (manteniment) 
3.4.2.6. No hi ha figura de director 
3.4.2.7. Per la dificultat de conèixer l’actualització normativa 
3.4.2.8. Conec suficient 

6 
1 
68 
21 
79 
145 
73 
179 
95 
28 
17 
4 
6 
64 

2 
0 
17 
5 
20 
37 
19 
46 
24 
7 
4 
1 
1 
16 

  

3.5. Aplicació director/a  3.5.1.1 
    3.5.1.4 
    3.5.1.5 
    3.5.1.6 
    3.5.1.7 
    3.5.1.8 
    3.5.1.9 
    3.5.1.10 
3.5.2.1. Per la complexitat de les mesures a adoptar 
3.5.2.2. Per la quantitat de mesures a adoptar 
3.5.2.3. Per la varietat de mesures a adoptar 
3.5.2.4. Per la manca de  mitjans humans, materials o econòmics 
3.5.2.5. No hi ha figura director/a 
3.5.2.6. Mala execució de l’edifici (deficiències tècniques) 
3.5.2.7. Per desconeixement 
3.5.2.8. Compleix la norma 

6 
10 
70 
9 
55 
137 
95 
11 
3 

141 
78 
66 
11 
3 
7 
84 

1 
3 
18 
2 
14 
35 
24 
3 
1 
36 
20 
17 
3 
1 
2 
20 

  

* En aquest cas no es pot afirmar que la norma es compleix. En tot cas,afirmem que la norma no 
s’incompleix; és a dir, o bé es compleix, o bé no l’han de complir. 
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2244..22..2288..  PPRREEGGUUNNTTEESS  1188..44  
1.14. Llei 19/2007, de 11 de juliol, Llei contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en 
l’esport. 
1.14.2. Article 4.1.  No es permet la introducció, venta i consum de begudes alcohòliques, drogues 
tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques. 
3.3. Decret  235/1991 de 28 d'octubre, de desplegament de la Llei 10/1991, de 10 de maig, pel qual es 
regulen les advertències, els missatges dissuasius, els logotips i la senyalització sobre el tabac i les 
begudes alcohòliques. 
3.3.1. Article 1. Llocs on es venen begudes alcohòliques. Rètol: "No es permet la venda ni el 
subministrament de begudes alcohòliques a menors…." 
3.7. Llei 8/1998, de 10 de juliol, de segona modificació de la Llei 20/1985, de prevenció i assistència en 
matèria de substàncies  que poden generar dependència. 
3.7.1. Article 1. No es pot vendre ni consumir begudes alcohòliques de més de vint graus centesimals en 
centres esportius dependents de les administracions públiques. 
3.9. Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, text únic de la Llei de l’esport. 
3.9.1. Article 73g. Prohibició de venta de begudes alcohòliques en instal· lacions esportives on es 
realitzin competicions esportives. 
 Compleixen No compleixen 
 Nº136 35% Nº257 65% 
2.2. Naturalesa jurídica entitat propietària 
 2.2.1. Administració pública 
 2.2.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 2.2.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
70 
31 
35 

 
51 
23 
26 

 
178 
31 
48 

 
69 
12 
19 

2.3. Grandària població on està ubicada 
 2.3.1. Menor de 500 habitants 
 2.3.2. Entre 501 i 2000 habitants 
 2.3.3. Entre 2001 i 10000 habitants 
 2.3.4. Entre 10001 i 50000 habitants 
 2.3.5. Superior a 50000 habitants 

 
 
 

18 
51 
67 

 
 
 

13 
38 
49 

 
17 
42 
72 
64 
62 

 
7 
16 
28 
25 
24 

2.4. Província on està ubicada 2.4.1. Barcelona 
    2.4.2. Girona 
    2.4.3. Lleida 
    2.4.4. Tarragona 

88 
22 
13 
13 

65 
17 
9 
9 

147 
39 
30 
41 

57 
15 
12 
16 

2.5. Tipus de pràctica: 2.5.2. Pràctica organitzada 136 100 257 100 
2.6. Tipus d’instal· lació esportiva  2.6.1. Sales esportives 
    2.6.2. Poliesportius 
    2.6.3. Pistes de tennis 
    2.6.4. Pavellons 
    2.6.5. Piscines climatitzades 
    2.6.6. Pistes d’atletisme 

51 
31 
20 
13 
15 
6 

37 
23 
15 
10 
11 
4 

98 
77 
37 
21 
15 
9 

38 
30 
15 
8 
6 
3 

3.1. Naturalesa jurídica entitat gestora 
 3.1.1. Entitat pública 
 3.1.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 3.1.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
52 
40 
44 

 
38 
29 
33 

 
135 
60 
62 

 
53 
23 
24 

3.2. Estudis director/a  3.2.1. Estudis primaris 
   3.2.2. Estudis secundaris 
   3.2.3. Estudis universitaris 
   3.2.4. Estudis de postgrau 

 
12 
50 
74 

 
9 
37 
54 

4 
84 
129 
40 

2 
33 
50 
15 

3.3. Experiència director/a  3.3.1. Menys d’1 any 
    3.3.2. D’1 a 3 anys 
    3.3.3. Més de 3 anys 

3 
5 

128 

2 
4 
94 

3 
13 
241 

1 
5 
94 

3.4. Coneixement director/a 3.4.1.2 
    3.4.1.3 
    3.4.1.5 
    3.4.1.6 
    3.4.1.7 
    3.4.1.8 
    3.4.1.9 
3.4.2.2. Per la quantitat de normes. No les conec totes 
3.4.2.3. Per la varietat de normes 
3.4.2.4. Per no disposar de mitjans suficients 

 
 
1 
7 
34 
50 
44 
62 
26 
2 

 
 
1 
5 
25 
37 
32 
46 
19 
2 

6 
1 
67 
14 
45 
95 
29 
117 
69 
26 

2 
0 
26 
6 
18 
37 
11 
45 
27 
10 
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3.4.2.5. Diversitat de temes (manteniment) 
3.4.2.6. No hi ha figura de director 
3.4.2.7. Per la dificultat de conèixer l’actualització normativa 
3.4.2.8. Conec suficient 

6 
 
 

40 

4 
 
 

29 

11 
4 
6 
24 

44 
2 
3 
10 

3.5. Aplicació director/a  3.5.1.1 
    3.5.1.4 
    3.5.1.5 
    3.5.1.6 
    3.5.1.7 
    3.5.1.8 
    3.5.1.9 
    3.5.1.10 
3.5.2.1. Per la complexitat de les mesures a adoptar 
3.5.2.2. Per la quantitat de mesures a adoptar 
3.5.2.3. Per la varietat de mesures a adoptar 
3.5.2.4. Per la manca de  mitjans humans, materials o econòmics 
3.5.2.5. No hi ha figura director/a 
3.5.2.6. Mala execució de l’edifici (deficiències tècniques) 
3.5.2.7. Per desconeixement 
3.5.2.8. Compleix la norma 

 
6 
2 
 

24 
40 
57 
7 
 

45 
12 
17 
3 
3 
 

56 

 
4 
2 
 

18 
29 
42 
5 
 

33 
9 
13 
2 
2 
 

41 

6 
4 
68 
9 
31 
97 
38 
4 
3 
96 
66 
49 
8 
 
7 
28 

2 
2 
27 
3 
12 
37 
15 
2 
1 
37 
26 
19 
3 
 
3 
11 

 

2244..22..2299..  PPRREEGGUUNNTTAA  1188..55  
3.1. Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar 
dependència. 
3.1.2. Article 24.1. No és permès vendre tabac en els centres esportius a càrrec de l'Administració 
pública. 
3.2. Llei 10/1991, de 10 de maig, de modificació de la Llei 20/1985, de prevenció i assistència en matèria 
de substàncies que poden generar dependència. 
3.2.4. Article 10.1. No és pot vendre productes de tabac en centres esportius. 
3.11. Llei 1/2002, d’11 de març, de tercera modificació de la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i 
assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència, amb l’objectiu ulterior de 
protegir la salut d’aquesta població i prevenir els problemes associats a la ingesta i la dependència de 
l’alcohol. 
3.11.1. Article 1. No és permès de vendre ni subministrar cap mena de beguda alcohòlica als menors de 
divuit anys. 
3.15. Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures de sanitat davant al tabaquisme i reguladora de la 
venta, subministra, consum i la publicitat dels productes de tabac. 
3.15.1. Article 3.2. Prohibida la venta de tabac a menors de 18 anys. 
3.16. Decret 32/2005, de 8 de març, pel qual es regula la senyalització de les limitacions en la venda de 
begudes alcohòliques. 
3.16.1. Article 1. Rètol prohibició venta begudes a menors de 18 anys. 
4.6. Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats 
recreatives. 
4.6.5. Article 9. Respectar protecció de menors (venta, subministrament i consum de begudes 
alcohòliques, tabac i/o drogues; protecció integritat física, psíquica i moral; limitació d'horaris). 
 Compleixen No compleixen 
 Nº156 40% Nº237 60% 
2.2. Naturalesa jurídica entitat propietària 
 2.2.1. Administració pública 
 2.2.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 2.2.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
82 
39 
35 

 
57 
25 
23 

 
166 
23 
48 

 
70 
10 
20 

2.3. Grandària població on està ubicada 
 2.3.1. Menor de 500 habitants 
 2.3.2. Entre 501 i 2000 habitants 
 2.3.3. Entre 2001 i 10000 habitants 
 2.3.4. Entre 10001 i 50000 habitants 
 2.3.5. Superior a 50000 habitants 

 
 
4 
26 
53 
73 

 
 
2 
17 
34 
47 

 
17 
38 
64 
62 
56 

 
7 
16 
27 
26 
24 

2.4. Província on està ubicada 2.4.1. Barcelona 
    2.4.2. Girona 
    2.4.3. Lleida 
    2.4.4. Tarragona 

92 
26 
21 
17 

59 
17 
13 
11 

143 
35 
22 
37 

60 
15 
9 
16 
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2.5. Tipus de pràctica: 2.5.2. Pràctica organitzada 156 100 237 100 
2.6. Tipus d’instal· lació esportiva  2.6.1. Sales esportives 
    2.6.2. Poliesportius 
    2.6.3. Pistes de tennis 
    2.6.4. Pavellons 
    2.6.5. Piscines climatitzades 
    2.6.6. Pistes d’atletisme 

54 
37 
25 
16 
16 
8 

34 
24 
16 
10 
10 
6 

95 
71 
32 
18 
14 
7 

40 
30 
14 
7 
6 
3 

3.1. Naturalesa jurídica entitat gestora 
 3.1.1. Entitat pública 
 3.1.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 3.1.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
60 
52 
44 

 
39 
33 
28 

 
127 
48 
62 

 
54 
20 
26 

3.2. Estudis director/a  3.2.1. Estudis primaris 
   3.2.2. Estudis secundaris 
   3.2.3. Estudis universitaris 
   3.2.4. Estudis de postgrau 

 
14 
58 
84 

 
13 
33 
54 

4 
76 
127 
30 

2 
32 
53 
13 

3.3. Experiència director/a  3.3.1. Menys d’1 any 
    3.3.2. D’1 a 3 anys 
    3.3.3. Més de 3 anys 

3 
5 

148 

2 
3 
95 

3 
13 
221 

1 
5 
94 

3.4. Coneixement director/a 3.4.1.2 
    3.4.1.3 
    3.4.1.5 
    3.4.1.6 
    3.4.1.7 
    3.4.1.8 
    3.4.1.9 
3.4.2.2. Per la quantitat de normes. No les conec totes 
3.4.2.3. Per la varietat de normes 
3.4.2.4. Per no disposar de mitjans suficients 
3.4.2.5. Diversitat de temes (manteniment) 
3.4.2.6. No hi ha figura de director 
3.4.2.7. Per la dificultat de conèixer l’actualització normativa 
3.4.2.8. Conec suficient 

 
 
9 
11 
36 
56 
44 
74 
28 
4 
6 
4 
 

40 

 
 
6 
7 
23 
36 
28 
47 
18 
2 
4 
2 
 

26 

6 
1 
59 
10 
43 
89 
29 
105 
67 
24 
11 
 
6 
24 

3 
0 
25 
4 
18 
38 
12 
44 
28 
0 
5 
 
3 
10 

3.5. Aplicació director/a  3.5.1.1 
    3.5.1.4 
    3.5.1.5 
    3.5.1.6 
    3.5.1.7 
    3.5.1.8 
    3.5.1.9 
    3.5.1.10 
3.5.2.1. Per la complexitat de les mesures a adoptar 
3.5.2.2. Per la quantitat de mesures a adoptar 
3.5.2.3. Per la varietat de mesures a adoptar 
3.5.2.4. Per la manca de  mitjans humans, materials o econòmics 
3.5.2.5. No hi ha figura director/a 
3.5.2.6. Mala execució de l’edifici (deficiències tècniques) 
3.5.2.7. Per desconeixement 
3.5.2.8. Compleix la norma 

 
6 
6 
 

24 
54 
59 
7 
 

53 
12 
23 
7 
3 
 

58 

 
4 
4 
 

15 
35 
38 
4 
 

34 
8 
15 
4 
2 
 

37 

6 
4 
64 
9 
31 
83 
36 
4 
3 
88 
66 
43 
4 
 
7 
26 

2 
2 
27 
4 
13 
35 
15 
2 
1 
37 
28 
18 
2 
 
3 
11 

 

2244..22..3300..  PPRREEGGUUNNTTAA  1199..11  
1.12. Pla director d'instal· lacions i equipaments esportius de Catalunya, PIEC. 
1.12.1. Article 3.3.1.3.1. a i b. Tots els equipaments esportius comptaran amb: mesures de seguretat, 
correctores i de protecció. Disposar de mesures de senyalització (de perills): recomanant pautes o 
restriccions. 
 Compleixen No compleixen 
 Nº148 38% Nº245 62% 
2.2. Naturalesa jurídica entitat propietària 
 2.2.1. Administració pública 
 2.2.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 2.2.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
84 
29 
35 

 
57 
20 
23 

 
162 
33 
48 

 
67 
13 
20 
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2.3. Grandària població on està ubicada 
 2.3.1. Menor de 500 habitants 
 2.3.2. Entre 501 i 2000 habitants 
 2.3.3. Entre 2001 i 10000 habitants 
 2.3.4. Entre 10001 i 50000 habitants 
 2.3.5. Superior a 50000 habitants 

 
 
3 
20 
63 
62 

 
 
2 
13 
43 
42 

 
17 
39 
70 
52 
67 

 
7 
16 
28 
21 
28 

2.4. Província on està ubicada 2.4.1. Barcelona 
    2.4.2. Girona 
    2.4.3. Lleida 
    2.4.4. Tarragona 

90 
16 
17 
25 

61 
11 
11 
17 

145 
45 
26 
29 

59 
18 
11 
12 

2.5. Tipus de pràctica: 2.5.2. Pràctica organitzada 148 100 245 100 
2.6. Tipus d’instal· lació esportiva  2.6.1. Sales esportives 
    2.6.2. Poliesportius 
    2.6.3. Pistes de tennis 
    2.6.4. Pavellons 
    2.6.5. Piscines climatitzades 
    2.6.6. Pistes d’atletisme 

57 
40 
20 
11 
16 
4 

39 
27 
13 
7 
11 
3 

92 
68 
37 
23 
14 
11 

37 
28 
15 
9 
6 
5 

3.1. Naturalesa jurídica entitat gestora 
 3.1.1. Entitat pública 
 3.1.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 3.1.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
66 
37 
45 

 
45 
25 
31 

 
121 
63 
61 

 
49 
26 
25 

3.2. Estudis director/a  3.2.1. Estudis primaris 
   3.2.2. Estudis secundaris 
   3.2.3. Estudis universitaris 
   3.2.4. Estudis de postgrau 

 
7 
78 
63 

 
5 
53 
42 

4 
89 
101 
51 

2 
36 
41 
21 

3.3. Experiència director/a  3.3.1. Menys d’1 any 
    3.3.2. D’1 a 3 anys 
    3.3.3. Més de 3 anys 

3 
8 

137 

2 
5 
93 

3 
10 
232 

1 
4 
95 

3.4. Coneixement director/a 3.4.1.2 
    3.4.1.3 
    3.4.1.5 
    3.4.1.6 
    3.4.1.7 
    3.4.1.8 
    3.4.1.9 
3.4.2.2. Per la quantitat de normes. No les conec totes 
3.4.2.3. Per la varietat de normes 
3.4.2.4. Per no disposar de mitjans suficients 
3.4.2.5. Diversitat de temes (manteniment) 
3.4.2.6. No hi ha figura de director 
3.4.2.7. Per la dificultat de conèixer l’actualització normativa 
3.4.2.8. Conec suficient 

 
 
2 
4 
30 
60 
52 
72 
22 
3 
2 
 
2 
47 

 
 
1 
3 
20 
41 
35 
49 
15 
2 
1 
 
1 
32 

6 
1 
66 
17 
49 
85 
21 
107 
73 
25 
15 
4 
4 
17 

3 
0 
27 
7 
20 
34 
9 
43 
30 
10 
6 
2 
2 
7 

3.5. Aplicació director/a  3.5.1.1 
    3.5.1.4 
    3.5.1.5 
    3.5.1.6 
    3.5.1.7 
    3.5.1.8 
    3.5.1.9 
    3.5.1.10 
3.5.2.1. Per la complexitat de les mesures a adoptar 
3.5.2.2. Per la quantitat de mesures a adoptar 
3.5.2.3. Per la varietat de mesures a adoptar 
3.5.2.4. Per la manca de  mitjans humans, materials o econòmics 
3.5.2.5. No hi ha figura director/a 
3.5.2.6. Mala execució de l’edifici (deficiències tècniques) 
3.5.2.7. Per desconeixement 
3.5.2.8. Compleix la norma 

 
2 
3 
 

23 
48 
64 
8 
2 
61 
23 
7 
3 
 
 

52 

 
1 
2 
 

16 
32 
43 
6 
1 
41 
16 
5 
2 
 
 

35 

6 
8 
67 
9 
32 
89 
31 
3 
1 
80 
55 
59 
8 
3 
7 
32 

3 
3 
27 
4 
13 
36 
13 
1 
0 
32 
23 
24 
3 
1 
3 
13 
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2244..22..3311..  PPRREEGGUUNNTTAA  1199..22  
1.12. Pla director d'instal· lacions i equipaments esportius de Catalunya, PIEC. 
1.12.1. Article 3.3.1.3.1. a i b. Tots els equipaments esportius comptaran amb: mesures de seguretat, 
correctores i de protecció. Disposar de mesures de senyalització (de perills): recomanant pautes o 
restriccions. 
 Compleixen No compleixen 
 Nº72 18% Nº321 82% 
2.2. Naturalesa jurídica entitat propietària 
 2.2.1. Administració pública 
 2.2.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 2.2.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
40 
7 
25 

 
55 
10 
15 

 
208 
55 
58 

 
65 
17 
18 

2.3. Grandària població on està ubicada 
 2.3.1. Menor de 500 habitants 
 2.3.2. Entre 501 i 2000 habitants 
 2.3.3. Entre 2001 i 10000 habitants 
 2.3.4. Entre 10001 i 50000 habitants 
 2.3.5. Superior a 50000 habitants 

 
 
 

18 
21 
33 

 
 
 

25 
29 
46 

 
17 
42 
71 
94 
97 

 
5 
13 
22 
30 
30 

2.4. Província on està ubicada 2.4.1. Barcelona 
    2.4.2. Girona 
    2.4.3. Lleida 
    2.4.4. Tarragona 

44 
16 
9 
3 

61 
22 
13 
5 

191 
45 
34 
51 

59 
14 
11 
16 

2.5. Tipus de pràctica: 2.5.2. Pràctica organitzada 72 100 321 100 
2.6. Tipus d’instal· lació esportiva  2.6.1. Sales esportives 
    2.6.2. Poliesportius 
    2.6.3. Pistes de tennis 
    2.6.4. Pavellons 
    2.6.5. Piscines climatitzades 
    2.6.6. Pistes d’atletisme 

26 
16 
7 
7 
14 
2 

36 
22 
10 
10 
19 
3 

123 
92 
50 
27 
16 
13 

38 
29 
16 
8 
5 
4 

3.1. Naturalesa jurídica entitat gestora 
 3.1.1. Entitat pública 
 3.1.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 3.1.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
21 
16 
35 

 
29 
22 
49 

 
166 
84 
71 

 
52 
26 
22 

3.2. Estudis director/a  3.2.1. Estudis primaris 
   3.2.2. Estudis secundaris 
   3.2.3. Estudis universitaris 
   3.2.4. Estudis de postgrau 

 
10 
20 
42 

 
14 
28 
58 

4 
86 
159 
72 

1 
27 
49 
3 

3.3. Experiència director/a  3.3.1. Menys d’1 any 
    3.3.2. D’1 a 3 anys 
    3.3.3. Més de 3 anys 

1 
5 
66 

1 
7 
92 

5 
13 
303 

2 
4 
94 

3.4. Coneixement director/a 3.4.1.2 
    3.4.1.3 
    3.4.1.5 
    3.4.1.6 
    3.4.1.7 
    3.4.1.8 
    3.4.1.9 
3.4.2.2. Per la quantitat de normes. No les conec totes 
3.4.2.3. Per la varietat de normes 
3.4.2.4. Per no disposar de mitjans suficients 
3.4.2.5. Diversitat de temes (manteniment) 
3.4.2.6. No hi ha figura de director 
3.4.2.7. Per la dificultat de conèixer l’actualització normativa 
3.4.2.8. Conec suficient 

2 
 
1 
7 
15 
22 
25 
32 
13 
2 
2 
 
2 
21 

3 
 
1 
10 
21 
30 
35 
44 
18 
3 
3 
 
3 
29 

4 
1 
67 
14 
64 
123 
48 
147 
82 
26 
15 
4 
4 
43 

1 
0 
21 
5 
20 
38 
15 
46 
26 
8 
5 
1 
1 
13 

3.5. Aplicació director/a  3.5.1.1 
    3.5.1.4 
    3.5.1.5 
    3.5.1.6 
    3.5.1.7 
    3.5.1.8 
    3.5.1.9 
    3.5.1.10 

 
2 
1 
2 
5 
21 
32 
9 

 
3 
1 
3 
7 
29 
44 
13 

6 
8 
69 
7 
50 
116 
63 
2 

2 
2 
22 
2 
16 
36 
20 
0 
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3.5.2.1. Per la complexitat de les mesures a adoptar 
3.5.2.2. Per la quantitat de mesures a adoptar 
3.5.2.3. Per la varietat de mesures a adoptar 
3.5.2.4. Per la manca de  mitjans humans, materials o econòmics 
3.5.2.5. No hi ha figura director/a 
3.5.2.6. Mala execució de l’edifici (deficiències tècniques) 
3.5.2.7. Per desconeixement 
3.5.2.8. Compleix la norma 

3 
10 
5 
16 
3 
3 
 

32 

4 
14 
7 
22 
4 
4 
 

45 

 
131 
73 
50 
8 
 
7 
52 

 
41 
23 
16 
2 
 
2 
16 

 

2244..22..3322..  PPRREEGGUUNNTTAA  1199..33  
1.12. Pla director d'instal· lacions i equipaments esportius de Catalunya, PIEC. 
1.12.1. Article 3.3.1.3.1. a i b. Tots els equipaments esportius comptaran amb: mesures de seguretat, 
correctores i de protecció. Disposar de mesures de senyalització (de perills): recomanant pautes o 
restriccions. 
 Compleixen No compleixen 
 Nº56 14% Nº337 86% 
2.2. Naturalesa jurídica entitat propietària 
 2.2.1. Administració pública 
 2.2.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 2.2.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
31 
4 
21 

 
55 
7 
38 

 
217 
58 
62 

 
65 
17 
18 

2.3. Grandària població on està ubicada 
 2.3.1. Menor de 500 habitants 
 2.3.2. Entre 501 i 2000 habitants 
 2.3.3. Entre 2001 i 10000 habitants 
 2.3.4. Entre 10001 i 50000 habitants 
 2.3.5. Superior a 50000 habitants 

 
 
 

10 
16 
30 

 
 
 

18 
28 
54 

 
17 
42 
79 
99 
100 

 
5 
12 
23 
30 
30 

2.4. Província on està ubicada 2.4.1. Barcelona 
    2.4.2. Girona 
    2.4.3. Lleida 
    2.4.4. Tarragona 

35 
11 
7 
3 

63 
20 
12 
5 

200 
50 
36 
51 

59 
15 
11 
15 

2.5. Tipus de pràctica: 2.5.2. Pràctica organitzada 56 100 337 100 
2.6. Tipus d’instal· lació esportiva  2.6.1. Sales esportives 
    2.6.2. Poliesportius 
    2.6.3. Pistes de tennis 
    2.6.4. Pavellons 
    2.6.5. Piscines climatitzades 
    2.6.6. Pistes d’atletisme 

20 
10 
5 
6 
13 
2 

36 
18 
9 
11 
23 
3 

129 
98 
52 
28 
17 
13 

38 
29 
16 
8 
5 
4 

3.1. Naturalesa jurídica entitat gestora 
 3.1.1. Entitat pública 
 3.1.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 3.1.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
15 
10 
31 

 
27 
18 
55 

 
172 
90 
75 

 
51 
27 
22 

3.2. Estudis director/a  3.2.1. Estudis primaris 
   3.2.2. Estudis secundaris 
   3.2.3. Estudis universitaris 
   3.2.4. Estudis de postgrau 

 
9 
12 
35 

 
16 
21 
63 

4 
87 
167 
79 

1 
26 
49 
24 

3.3. Experiència director/a  3.3.1. Menys d’1 any 
    3.3.2. D’1 a 3 anys 
    3.3.3. Més de 3 anys 

 
4 
52 

 
7 
93 

6 
14 
317 

2 
4 
94 

3.4. Coneixement director/a 3.4.1.2 
    3.4.1.3 
    3.4.1.5 
    3.4.1.6 
    3.4.1.7 
    3.4.1.8 
    3.4.1.9 
3.4.2.2. Per la quantitat de normes. No les conec totes 
3.4.2.3. Per la varietat de normes 
3.4.2.4. Per no disposar de mitjans suficients 
3.4.2.5. Diversitat de temes (manteniment) 
3.4.2.6. No hi ha figura de director 

 
 
 
4 
8 
22 
22 
20 
13 
1 
2 
 

 
 
 
7 
15 
39 
39 
35 
23 
2 
4 
 

6 
1 
68 
17 
71 
123 
51 
159 
82 
27 
15 
4 

2 
0 
20 
5 
21 
36 
15 
47 
24 
8 
5 
1 
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3.4.2.7. Per la dificultat de conèixer l’actualització normativa 
3.4.2.8. Conec suficient  

2 
18 

4 
32 

4 
46 

1 
14 

3.5. Aplicació director/a  3.5.1.1 
    3.5.1.4 
    3.5.1.5 
    3.5.1.6 
    3.5.1.7 
    3.5.1.8 
    3.5.1.9 
    3.5.1.10 
3.5.2.1. Per la complexitat de les mesures a adoptar 
3.5.2.2. Per la quantitat de mesures a adoptar 
3.5.2.3. Per la varietat de mesures a adoptar 
3.5.2.4. Per la manca de  mitjans humans, materials o econòmics 
3.5.2.5. No hi ha figura director/a 
3.5.2.6. Mala execució de l’edifici (deficiències tècniques) 
3.5.2.7. Per desconeixement 
3.5.2.8. Compleix la norma 

 
2 
 
2 
4 
17 
25 
6 
2 
8 
5 
10 
3 
3 
 

25 

 
4 
 
4 
7 
30 
44 
11 
4 
14 
9 
18 
5 
5 
 

45 

6 
8 
70 
7 
51 
120 
70 
5 
1 

133 
73 
56 
8 
 
7 
59 

2 
2 
21 
2 
15 
35 
21 
1 
0 
39 
22 
17 
2 
 
2 
18 

 

2244..22..3333..  PPRREEGGUUNNTTAA  1199..44  
1.12. Pla director d'instal· lacions i equipaments esportius de Catalunya, PIEC. 
1.12.2. Article 3.3.1.3.1.c. Els límits dels espais esportius estaran definits amb claredat amb el tancat, el 
marcatge, la indicació en un plànol. 
 Compleixen No compleixen 
 Nº59 15% Nº334 85% 
2.2. Naturalesa jurídica entitat propietària 
 2.2.1. Administració pública 
 2.2.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 2.2.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
26 
7 
26 

 
44 
12 
44 

 
222 
55 
57 

 
66 
17 
17 

2.3. Grandària població on està ubicada 
 2.3.1. Menor de 500 habitants 
 2.3.2. Entre 501 i 2000 habitants 
 2.3.3. Entre 2001 i 10000 habitants 
 2.3.4. Entre 10001 i 50000 habitants 
 2.3.5. Superior a 50000 habitants 

 
 
 
6 
22 
31 

 
 
 

10 
37 
53 

 
17 
42 
83 
93 
99 

 
5 
13 
25 
28 
29 

2.4. Província on està ubicada 2.4.1. Barcelona 
    2.4.2. Girona 
    2.4.3. Lleida 
    2.4.4. Tarragona 

42 
6 
4 
7 

71 
10 
7 
12 

193 
55 
39 
47 

58 
17 
12 
14 

2.5. Tipus de pràctica: 2.5.2. Pràctica organitzada 59 100 334 100 
2.6. Tipus d’instal· lació esportiva  2.6.1. Sales esportives 
    2.6.2. Poliesportius 
    2.6.3. Pistes de tennis 
    2.6.4. Pavellons 
    2.6.5. Piscines climatitzades 
    2.6.6. Pistes d’atletisme 

27 
12 
8 
3 
8 
1 

45 
20 
14 
5 
14 
2 

122 
96 
49 
31 
22 
14 

36 
29 
15 
9 
7 
4 

3.1. Naturalesa jurídica entitat gestora 
 3.1.1. Entitat pública 
 3.1.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 3.1.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
18 
12 
29 

 
31 
20 
49 

 
169 
88 
77 

 
51 
26 
23 

3.2. Estudis director/a  3.2.1. Estudis primaris 
   3.2.2. Estudis secundaris 
   3.2.3. Estudis universitaris 
   3.2.4. Estudis de postgrau 

 
5 
17 
37 

 
8 
29 
63 

4 
91 
162 
77 

1 
27 
49 
23 

3.3. Experiència director/a  3.3.1. Menys d’1 any 
    3.3.2. D’1 a 3 anys 
    3.3.3. Més de 3 anys 

 
 

59 

 
 

100 

6 
18 
310 

2 
5 
93 

3.4. Coneixement director/a 3.4.1.2 
    3.4.1.3 
    3.4.1.5 

 
 
2 

 
 
3 

6 
1 
66 

2 
0 
20 
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    3.4.1.6 
    3.4.1.7 
    3.4.1.8 
    3.4.1.9 
3.4.2.2. Per la quantitat de normes. No les conec totes 
3.4.2.3. Per la varietat de normes 
3.4.2.4. Per no disposar de mitjans suficients 
3.4.2.5. Diversitat de temes (manteniment) 
3.4.2.6. No hi ha figura de director 
3.4.2.7. Per la dificultat de conèixer l’actualització normativa 
3.4.2.8. Conec suficient 

4 
7 
19 
27 
25 
7 
2 
 
 
2 
23 

7 
12 
32 
46 
43 
12 
3 
 
 
3 
39 

17 
72 
126 
46 
154 
88 
26 
17 
4 
4 
41 

5 
21 
37 
14 
46 
26 
8 
5 
1 
1 
12 

3.5. Aplicació director/a  3.5.1.1 
    3.5.1.4 
    3.5.1.5 
    3.5.1.6 
    3.5.1.7 
    3.5.1.8 
    3.5.1.9 
    3.5.1.10 
3.5.2.1. Per la complexitat de les mesures a adoptar 
3.5.2.2. Per la quantitat de mesures a adoptar 
3.5.2.3. Per la varietat de mesures a adoptar 
3.5.2.4. Per la manca de  mitjans humans, materials o econòmics 
3.5.2.5. No hi ha figura director/a 
3.5.2.6. Mala execució de l’edifici (deficiències tècniques) 
3.5.2.7. Per desconeixement 
3.5.2.8. Compleix la norma 

 
 
2 
 
5 
16 
32 
4 
2 
19 
4 
2 
2 
 
 

30 

 
 
3 
 
9 
27 
54 
7 
3 
33 
7 
3 
3 
 
 

51 

6 
10 
68 
9 
50 
121 
63 
7 
1 

122 
74 
64 
9 
3 
7 
54 

2 
3 
20 
3 
15 
36 
19 
2 
0 
37 
22 
19 
3 
1 
2 
16 

 

2244..22..3344..  PPRREEGGUUNNTTAA  1199..55  
4.5. Pla director d'instal· lacions i equipaments esportius de Catalunya, PIEC. 
4.5.2. Article 3.3.1.3.2. b. Accés pels usuaris. En lloc visible i de manera clara i permanent s'indicarà: el 
nom de la instal· lació, el titular i el gestor. 
 Compleixen No compleixen 
 Nº48 12% Nº346 88% 
2.2. Naturalesa jurídica entitat propietària 
 2.2.1. Administració pública 
 2.2.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 2.2.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
28 
1 
18 

 
60 
2 
38 

 
220 
61 
65 

 
63 
18 
19 

2.3. Grandària població on està ubicada 
 2.3.1. Menor de 500 habitants 
 2.3.2. Entre 501 i 2000 habitants 
 2.3.3. Entre 2001 i 10000 habitants 
 2.3.4. Entre 10001 i 50000 habitants 
 2.3.5. Superior a 50000 habitants 

 
 
 
7 
13 
27 

 
 
 

15 
28 
57 

 
17 
42 
82 
102 
103 

 
5 
12 
23 
30 
30 

2.4. Província on està ubicada 2.4.1. Barcelona 
    2.4.2. Girona 
    2.4.3. Lleida 
    2.4.4. Tarragona 

35 
6 
5 
1 

74 
13 
11 
2 

200 
55 
38 
53 

58 
16 
11 
15 

2.5. Tipus de pràctica: 2.5.2. Pràctica organitzada 47 100 346 100 
2.6. Tipus d’instal· lació esportiva  2.6.1. Sales esportives 
    2.6.2. Poliesportius 
    2.6.3. Pistes de tennis 
    2.6.4. Pavellons 
    2.6.5. Piscines climatitzades 
    2.6.6. Pistes d’atletisme 

17 
9 
4 
4 
12 
1 

36 
19 
9 
9 
25 
2 

135 
99 
53 
30 
15 
14 

38 
29 
15 
9 
5 
4 

3.1. Naturalesa jurídica entitat gestora 
 3.1.1. Entitat pública 
 3.1.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 3.1.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
17 
6 
24 

 
36 
13 
51 

 
170 
94 
82 

 
49 
27 
24 

3.2. Estudis director/a  3.2.1. Estudis primaris   4 1 
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   3.2.2. Estudis secundaris 
   3.2.3. Estudis universitaris 
   3.2.4. Estudis de postgrau 

1 
11 
35 

2 
23 
75 

95 
168 
79 

28 
48 
23 

3.3. Experiència director/a  3.3.1. Menys d’1 any 
    3.3.2. D’1 a 3 anys 
    3.3.3. Més de 3 anys 

 
3 
44 

 
6 
94 

6 
15 
325 

2 
4 
94 

3.4. Coneixement director/a 3.4.1.2 
    3.4.1.3 
    3.4.1.5 
    3.4.1.6 
    3.4.1.7 
    3.4.1.8 
    3.4.1.9 
3.4.2.2. Per la quantitat de normes. No les conec totes 
3.4.2.3. Per la varietat de normes 
3.4.2.4. Per no disposar de mitjans suficients 
3.4.2.5. Diversitat de temes (manteniment) 
3.4.2.6. No hi ha figura de director 
3.4.2.7. Per la dificultat de conèixer l’actualització normativa 
3.4.2.8. Conec suficient 

 
 
 
5 
8 
17 
17 
23 
8 
1 
2 
 
 

13 

 
 
 

11 
17 
36 
36 
49 
17 
2 
4 
 
 

28 

6 
1 
68 
16 
71 
128 
56 
156 
87 
27 
15 
4 
6 
51 

2 
0 
20 
4 
21 
37 
16 
45 
25 
8 
4 
1 
2 
15 

3.5. Aplicació director/a  3.5.1.1 
    3.5.1.4 
    3.5.1.5 
    3.5.1.6 
    3.5.1.7 
    3.5.1.8 
    3.5.1.9 
    3.5.1.10 
3.5.2.1. Per la complexitat de les mesures a adoptar 
3.5.2.2. Per la quantitat de mesures a adoptar 
3.5.2.3. Per la varietat de mesures a adoptar 
3.5.2.4. Per la manca de  mitjans humans, materials o econòmics 
3.5.2.5. No hi ha figura director/a 
3.5.2.6. Mala execució de l’edifici (deficiències tècniques) 
3.5.2.7. Per desconeixement 
3.5.2.8. Compleix la norma 

 
2 
 
 
5 
10 
23 
7 
1 
11 
4 
5 
3 
1 
 

22 

 
4 
 
 

11 
21 
49 
15 
2 
23 
9 
11 
6 
2 
 

47 

6 
8 
70 
9 
50 
127 
72 
4 
2 

130 
74 
61 
8 
2 
7 
62 

2 
2 
20 
3 
15 
37 
21 
1 
1 
37 
21 
18 
2 
1 
2 
18 

 

2244..22..3355..  PPRREEGGUUNNTTAA  2200..11  
4.7. Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya. 
4.7.2. Article 128.1. Requisit lingüístic:  ésser atesos oralment i per escrit en la llengua oficial que 
escullin. Tenen dret a rebre en català: informació per al consum, contractes adhesió. 
 Compleixen No compleixen 
 Nº385 98% Nº8 2% 
2.2. Naturalesa jurídica entitat propietària 
 2.2.1. Administració pública 
 2.2.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 2.2.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
242 
62 
81 

 
63 
16 
21 

 
6 
 
2 

 
75 
 

25 
2.3. Grandària població on està ubicada 
 2.3.1. Menor de 500 habitants 
 2.3.2. Entre 501 i 2000 habitants 
 2.3.3. Entre 2001 i 10000 habitants 
 2.3.4. Entre 10001 i 50000 habitants 
 2.3.5. Superior a 50000 habitants 

 
17 
42 
85 
115 
126 

 
4 
11 
22 
30 
33 

 
 
 
4 
 
4 

 
 
 

50 
 

50 
2.4. Província on està ubicada 2.4.1. Barcelona 
    2.4.2. Girona 
    2.4.3. Lleida 
    2.4.4. Tarragona 

228 
61 
42 
54 

59 
16 
11 
14 

7 
 
1 

88 
 

12 

2.5. Tipus de pràctica: 2.5.2. Pràctica organitzada 385 100 8 100 
2.6. Tipus d’instal· lació esportiva  2.6.1. Sales esportives 
    2.6.2. Poliesportius 

147 
105 

38 
27 

2 
3 

26 
38 
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    2.6.3. Pistes de tennis 
    2.6.4. Pavellons 
    2.6.5. Piscines climatitzades 
    2.6.6. Pistes d’atletisme 

56 
33 
30 
14 

15 
8 
8 
4 

1 
1 
 
1 

12 
12 
 

12 
3.1. Naturalesa jurídica entitat gestora 
 3.1.1. Entitat pública 
 3.1.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 3.1.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
181 
100 
104 

 
47 
26 
27 

 
6 
 
2 

 
75 
 

25 
3.2. Estudis director/a  3.2.1. Estudis primaris 
   3.2.2. Estudis secundaris 
   3.2.3. Estudis universitaris 
   3.2.4. Estudis de postgrau 

 
94 
177 
114 

 
24 
46 
30 

4 
2 
2 

50 
25 
25 

3.3. Experiència director/a  3.3.1. Menys d’1 any 
    3.3.2. D’1 a 3 anys 
    3.3.3. Més de 3 anys 

6 
18 
361 

2 
4 
94 

 
 
8 

 
 

100 
3.4. Coneixement director/a 3.4.1.2 
    3.4.1.3 
    3.4.1.5 
    3.4.1.6 
    3.4.1.7 
    3.4.1.8 
    3.4.1.9 
3.4.2.2. Per la quantitat de normes. No les conec totes 
3.4.2.3. Per la varietat de normes 
3.4.2.4. Per no disposar de mitjans suficients 
3.4.2.5. Diversitat de temes (manteniment) 
3.4.2.6. No hi ha figura de director 
3.4.2.7. Per la dificultat de conèixer l’actualització normativa 
3.4.2.8. Conec suficient 

2 
1 
68 
21 
77 
143 
73 
177 
93 
24 
17 
4 
6 
64 

0 
0 
18 
6 
20 
37 
19 
46 
24 
6 
4 
1 
2 
17 

4 
 
 
 
2 
2 
 
2 
2 
4 

50 
 
 
 

25 
25 
 

25 
25 
50 

3.5. Aplicació director/a  3.5.1.1 
    3.5.1.4 
    3.5.1.5 
    3.5.1.6 
    3.5.1.7 
    3.5.1.8 
    3.5.1.9 
    3.5.1.10 
3.5.2.1. Per la complexitat de les mesures a adoptar 
3.5.2.2. Per la quantitat de mesures a adoptar 
3.5.2.3. Per la varietat de mesures a adoptar 
3.5.2.4. Per la manca de  mitjans humans, materials o econòmics 
3.5.2.5. No hi ha figura director/a 
3.5.2.6. Mala execució de l’edifici (deficiències tècniques) 
3.5.2.7. Per desconeixement 
3.5.2.8. Compleix la norma 

6 
6 
68 
9 
55 
137 
95 
9 
3 

141 
78 
60 
11 
3 
7 
82 

2 
2 
18 
2 
14 
35 
25 
2 
1 
36 
20 
16 
3 
1 
2 
21 

 
4 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
6 
 
 
 
2 

 
50 
25 
 
 
 
 

25 
 
 
 

75 
 
 
 

25 
 

2244..22..3366..  PPRREEGGUUNNTTAA  2200..33  
4.7. Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya. 
4.7.2. Article 128.1. Requisit lingüístic:  ésser atesos oralment i per escrit en la llengua oficial que 
escullin. Tenen dret a rebre en català: informació per al consum, contractes adhesió. 
 Compleixen No compleixen 
 Nº389 99% Nº4 1% 
2.2. Naturalesa jurídica entitat propietària 
 2.2.1. Administració pública 
 2.2.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 2.2.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
244 
62 
83 

 
63 
16 
21 

 
4 

 
100 

2.3. Grandària població on està ubicada 
 2.3.1. Menor de 500 habitants 
 2.3.2. Entre 501 i 2000 habitants 
 2.3.3. Entre 2001 i 10000 habitants 

 
17 
42 
89 

 
4 
11 
23 
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 2.3.4. Entre 10001 i 50000 habitants 
 2.3.5. Superior a 50000 habitants 

115 
126 

30 
32 

 
4 

 
100 

2.4. Província on està ubicada 2.4.1. Barcelona 
    2.4.2. Girona 
    2.4.3. Lleida 
    2.4.4. Tarragona 

235 
61 
39 
54 

60 
16 
10 
14 

 
 
4 

 
 

100 

2.5. Tipus de pràctica: 2.5.2. Pràctica organitzada 389 100 4 100 
2.6. Tipus d’instal· lació esportiva  2.6.1. Sales esportives 
    2.6.2. Poliesportius 
    2.6.3. Pistes de tennis 
    2.6.4. Pavellons 
    2.6.5. Piscines climatitzades 
    2.6.6. Pistes d’atletisme 

148 
107 
56 
34 
29 
15 

38 
28 
14 
9 
7 
4 

1 
1 
1 
 
1 

25 
25 
25 
 

25 

3.1. Naturalesa jurídica entitat gestora 
 3.1.1. Entitat pública 
 3.1.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 3.1.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
183 
100 
106 

 
47 
26 
27 

 
4 

 
100 

3.2. Estudis director/a  3.2.1. Estudis primaris 
   3.2.2. Estudis secundaris 
   3.2.3. Estudis universitaris 
   3.2.4. Estudis de postgrau 

4 
96 
179 
110 

1 
25 
46 
3 

 
 
 
4 

 
 
 

100 
3.3. Experiència director/a  3.3.1. Menys d’1 any 
    3.3.2. D’1 a 3 anys 
    3.3.3. Més de 3 anys 

6 
18 
365 

1 
5 
94 

 
 
4 

 
 

100 
3.4. Coneixement director/a 3.4.1.2 
    3.4.1.3 
    3.4.1.5 
    3.4.1.6 
    3.4.1.7 
    3.4.1.8 
    3.4.1.9 
3.4.2.2. Per la quantitat de normes. No les conec totes 
3.4.2.3. Per la varietat de normes 
3.4.2.4. Per no disposar de mitjans suficients 
3.4.2.5. Diversitat de temes (manteniment) 
3.4.2.6. No hi ha figura de director 
3.4.2.7. Per la dificultat de conèixer l’actualització normativa 
3.4.2.8. Conec suficient 

6 
1 
68 
21 
75 
145 
73 
175 
95 
28 
17 
4 
6 
64 

1 
0 
18 
5 
19 
37 
19 
45 
25 
7 
4 
1 
1 
17 

 
 
 
 
4 
 
 
4 

 
 
 
 

100 
 
 

100 

3.5. Aplicació director/a  3.5.1.1 
    3.5.1.4 
    3.5.1.5 
    3.5.1.6 
    3.5.1.7 
    3.5.1.8 
    3.5.1.9 
    3.5.1.10 
3.5.2.1. Per la complexitat de les mesures a adoptar 
3.5.2.2. Per la quantitat de mesures a adoptar 
3.5.2.3. Per la varietat de mesures a adoptar 
3.5.2.4. Per la manca de  mitjans humans, materials o econòmics 
3.5.2.5. No hi ha figura director/a 
3.5.2.6. Mala execució de l’edifici (deficiències tècniques) 
3.5.2.7. Per desconeixement 
3.5.2.8. Compleix la norma 

6 
10 
70 
9 
55 
137 
95 
7 
3 

141 
78 
66 
11 
3 
7 
80 

1 
3 
18 
2 
14 
35 
26 
2 
1 
36 
20 
17 
3 
1 
2 
20 

 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 

2244..22..3377..  PPRREEGGUUNNTTAA  2200..44  
1.12. Pla director d'instal· lacions i equipaments esportius de Catalunya, PIEC. 
1.12.4. Article 3.3.1.3.1. t. Totes els elements vidrats o altres materials fràgils hauran d'estar 
senyalitzats. 
 No incompleixen No compleixen 
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 Nº384 98% Nº9 2% 
2.2. Naturalesa jurídica entitat propietària 
 2.2.1. Administració pública 
 2.2.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 2.2.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
241 
62 
81 

 
63 
16 
21 

 
7 
 
2 

 
78 
 

22 
2.3. Grandària població on està ubicada 
 2.3.1. Menor de 500 habitants 
 2.3.2. Entre 501 i 2000 habitants 
 2.3.3. Entre 2001 i 10000 habitants 
 2.3.4. Entre 10001 i 50000 habitants 
 2.3.5. Superior a 50000 habitants 

 
17 
42 
85 
112 
128 

 
5 
11 
22 
29 
33 

 
 
 
4 
3 
2 

 
 
 

45 
33 
22 

2.4. Província on està ubicada 2.4.1. Barcelona 
    2.4.2. Girona 
    2.4.3. Lleida 
    2.4.4. Tarragona 

228 
61 
41 
54 

59 
16 
11 
14 

7 
 
2 
 

78 
 

22 

2.5. Tipus de pràctica: 2.5.2. Pràctica organitzada 384 100 9 100 
2.6. Tipus d’instal· lació esportiva  2.6.1. Sales esportives 
    2.6.2. Poliesportius 
    2.6.3. Pistes de tennis 
    2.6.4. Pavellons 
    2.6.5. Piscines climatitzades 
    2.6.6. Pistes d’atletisme 

146 
106 
55 
33 
29 
15 

38 
28 
14 
8 
7 
4 

3 
2 
2 
1 
1 

34 
22 
22 
11 
11 

3.1. Naturalesa jurídica entitat gestora 
 3.1.1. Entitat pública 
 3.1.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 3.1.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
183 
97 
104 

 
48 
25 
27 

 
4 
3 
2 

 
45 
33 
22 

3.2. Estudis director/a  3.2.1. Estudis primaris 
   3.2.2. Estudis secundaris 
   3.2.3. Estudis universitaris 
   3.2.4. Estudis de postgrau 

 
96 
177 
111 

 
25 
46 
29 

4 
 
2 
3 

45 
 

22 
33 

3.3. Experiència director/a  3.3.1. Menys d’1 any 
    3.3.2. D’1 a 3 anys 
    3.3.3. Més de 3 anys 

6 
16 
362 

2 
4 
94 

 
2 
7 

 
22 
78 

3.4. Coneixement director/a 3.4.1.2 
    3.4.1.3 
    3.4.1.5 
    3.4.1.6 
    3.4.1.7 
    3.4.1.8 
    3.4.1.9 
3.4.2.2. Per la quantitat de normes. No les conec totes 
3.4.2.3. Per la varietat de normes 
3.4.2.4. Per no disposar de mitjans suficients 
3.4.2.5. Diversitat de temes (manteniment) 
3.4.2.6. No hi ha figura de director 
3.4.2.7. Per la dificultat de conèixer l’actualització normativa 
3.4.2.8. Conec suficient 

2 
1 
68 
16 
79 
145 
73 
176 
93 
24 
17 
4 
6 
64 

0 
0 
18 
4 
21 
38 
19 
46 
24 
6 
4 
1 
2 
17 

4 
 
 
5 
 
 
 
3 
2 
4 

45 
 
 

55 
 
 
 

33 
22 
45 

3.5. Aplicació director/a  3.5.1.1 
    3.5.1.4 
    3.5.1.5 
    3.5.1.6 
    3.5.1.7 
    3.5.1.8 
    3.5.1.9 
    3.5.1.10 
3.5.2.1. Per la complexitat de les mesures a adoptar 
3.5.2.2. Per la quantitat de mesures a adoptar 
3.5.2.3. Per la varietat de mesures a adoptar 
3.5.2.4. Per la manca de  mitjans humans, materials o econòmics 
3.5.2.5. No hi ha figura director/a 
3.5.2.6. Mala execució de l’edifici (deficiències tècniques) 
3.5.2.7. Per desconeixement 

6 
6 
70 
9 
52 
137 
95 
9 
3 

141 
78 
62 
8 
3 
7 

2 
2 
18 
2 
14 
35 
25 
2 
1 
37 
20 
16 
2 
1 
2 

 
4 
 
 
3 
 
 
2 
 
 
 
4 
3 
 
 

 
45 
 
 

33 
 
 

22 
 
 
 

45 
33 
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3.5.2.8. Compleix la norma 82 21 2 22 
 

2244..22..3388..  PPRREEGGUUNNTTAA  2200..55  
4.5. Pla director d'instal· lacions i equipaments esportius de Catalunya, PIEC. 
4.5.5. Article 3.3.1.3.3.y. El mobiliari i els accessoris dels espais complementaris seran apropiats per a 
un ús públic, estables al bolcat, sense arestes vives o elements esmolats, reforçats i resistents a l’ús 
vandàlic. 
 No incompleixen No compleixen 
 Nº247 63% Nº146 37% 
2.2. Naturalesa jurídica entitat propietària 
 2.2.1. Administració pública 
 2.2.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 2.2.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
141 
44 
62 

 
57 
18 
25 

 
107 
18 
21 

 
74 
12 
14 

2.3. Grandària població on està ubicada 
 2.3.1. Menor de 500 habitants 
 2.3.2. Entre 501 i 2000 habitants 
 2.3.3. Entre 2001 i 10000 habitants 
 2.3.4. Entre 10001 i 50000 habitants 
 2.3.5. Superior a 50000 habitants 

 
3 
12 
45 
81 
106 

 
1 
5 
18 
33 
43 

 
14 
30 
44 
34 
24 

 
10 
21 
30 
23 
16 

2.4. Província on està ubicada 2.4.1. Barcelona 
    2.4.2. Girona 
    2.4.3. Lleida 
    2.4.4. Tarragona 

160 
42 
25 
20 

65 
17 
10 
8 

75 
19 
18 
34 

52 
13 
12 
23 

2.5. Tipus de pràctica: 2.5.2. Pràctica organitzada 247 100 146 100 
2.6. Tipus d’instal· lació esportiva  2.6.1. Sales esportives 
    2.6.2. Poliesportius 
    2.6.3. Pistes de tennis 
    2.6.4. Pavellons 
    2.6.5. Piscines climatitzades 
    2.6.6. Pistes d’atletisme 

69 
58 
55 
22 
29 
14 

28 
24 
21 
9 
12 
6 

80 
50 
2 
12 
1 
1 

55 
34 
1 
8 
1 
1 

3.1. Naturalesa jurídica entitat gestora 
 3.1.1. Entitat pública 
 3.1.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 3.1.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
101 
66 
80 

 
41 
27 
32 

 
86 
34 
26 

 
59 
23 
18 

3.2. Estudis director/a  3.2.1. Estudis primaris 
   3.2.2. Estudis secundaris 
   3.2.3. Estudis universitaris 
   3.2.4. Estudis de postgrau 

2 
41 
97 
107 

1 
16 
40 
43 

2 
55 
81 
8 

1 
38 
56 
5 

3.3. Experiència director/a  3.3.1. Menys d’1 any 
    3.3.2. D’1 a 3 anys 
    3.3.3. Més de 3 anys 

6 
18 
223 

3 
7 
90 

 
 

146 

 
 

100 
3.4. Coneixement director/a 3.4.1.2 
    3.4.1.3 
    3.4.1.5 
    3.4.1.6 
    3.4.1.7 
    3.4.1.8 
    3.4.1.9 
3.4.2.2. Per la quantitat de normes. No les conec totes 
3.4.2.3. Per la varietat de normes 
3.4.2.4. Per no disposar de mitjans suficients 
3.4.2.5. Diversitat de temes (manteniment) 
3.4.2.6. No hi ha figura de director 
3.4.2.7. Per la dificultat de conèixer l’actualització normativa 
3.4.2.8. Conec suficient 

4 
1 
20 
13 
45 
102 
62 
100 
57 
16 
13 
2 
5 
54 

2 
0 
8 
5 
19 
41 
25 
40 
23 
7 
5 
1 
2 
22 

2 
 

48 
8 
34 
43 
11 
79 
38 
12 
4 
2 
1 
10 

1 
 

33 
5 
23 
30 
8 
54 
26 
8 
3 
1 
1 
7 

3.5. Aplicació director/a  3.5.1.1 
    3.5.1.4 
    3.5.1.5 
    3.5.1.6 
    3.5.1.7 

6 
8 
21 
5 
26 

2 
3 
8 
2 
11 

 
2 
49 
4 
29 

 
1 
34 
3 
20 
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    3.5.1.8 
    3.5.1.9 
    3.5.1.10 
3.5.2.1. Per la complexitat de les mesures a adoptar 
3.5.2.2. Per la quantitat de mesures a adoptar 
3.5.2.3. Per la varietat de mesures a adoptar 
3.5.2.4. Per la manca de  mitjans humans, materials o econòmics 
3.5.2.5. No hi ha figura director/a 
3.5.2.6. Mala execució de l’edifici (deficiències tècniques) 
3.5.2.7. Per desconeixement 
3.5.2.8. Compleix la norma 

91 
79 
11 
3 
70 
39 
46 
5 
3 
7 
74 

37 
32 
5 
1 
28 
16 
19 
2 
1 
3 
30 

46 
16 
 

70 
39 
 

20 
6 
 
 

11 

31 
11 
 

48 
27 
 

14 
4 
 
 
7 

 

2244..22..3399..  PPRREEGGUUNNTTAA  2200..66  
3.5. Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat 
intel· lectual, que regularitza, aclareix i harmonitza les disposicions legals vigents sobre la matèria. 
3.5.2. Article 108.5. Paga als artistes, intèrprets o executants i als productors de gravacions 
audiovisuals, la remuneració que procedeix d'acord amb les tarifes generals establertes per l'entitat de 
gestió. 
 No incompleixen No compleixen 
 Nº298 76% Nº95 24% 
2.2. Naturalesa jurídica entitat propietària 
 2.2.1. Administració pública 
 2.2.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 2.2.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
178 
48 
72 

 
60 
16 
24 

 
70 
14 
11 

 
74 
15 
11 

2.3. Grandària població on està ubicada 
 2.3.1. Menor de 500 habitants 
 2.3.2. Entre 501 i 2000 habitants 
 2.3.3. Entre 2001 i 10000 habitants 
 2.3.4. Entre 10001 i 50000 habitants 
 2.3.5. Superior a 50000 habitants 

 
2 
14 
66 
99 
117 

 
1 
5 
22 
33 
39 

 
15 
28 
23 
16 
13 

 
16 
29 
24 
17 
14 

2.4. Província on està ubicada 2.4.1. Barcelona 
    2.4.2. Girona 
    2.4.3. Lleida 
    2.4.4. Tarragona 

178 
49 
32 
39 

60 
16 
11 
13 

57 
12 
11 
15 

61 
12 
11 
16 

2.5. Tipus de pràctica: 2.5.2. Pràctica organitzada 298 100 95 100 
2.6. Tipus d’instal· lació esportiva  2.6.1. Sales esportives 
    2.6.2. Poliesportius 
    2.6.3. Pistes de tennis 
    2.6.4. Pavellons 
    2.6.5. Piscines climatitzades 
    2.6.6. Pistes d’atletisme 

99 
75 
56 
29 
26 
13 

33 
25 
19 
10 
9 
4 

50 
33 
1 
5 
4 
2 

53 
35 
1 
5 
4 
2 

3.1. Naturalesa jurídica entitat gestora 
 3.1.1. Entitat pública 
 3.1.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 3.1.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
135 
74 
89 

 
45 
25 
30 

 
52 
26 
17 

 
55 
27 
18 

3.2. Estudis director/a  3.2.1. Estudis primaris 
   3.2.2. Estudis secundaris 
   3.2.3. Estudis universitaris 
   3.2.4. Estudis de postgrau 

4 
42 
155 
97 

1 
14 
52 
3 

 
54 
24 
17 

 
57 
25 
18 

3.3. Experiència director/a  3.3.1. Menys d’1 any 
    3.3.2. D’1 a 3 anys 
    3.3.3. Més de 3 anys 

3 
16 
279 

1 
5 
94 

3 
2 
90 

3 
2 
95 

3.4. Coneixement director/a 3.4.1.2 
    3.4.1.3 
    3.4.1.5 
    3.4.1.6 
    3.4.1.7 
    3.4.1.8 
    3.4.1.9 
3.4.2.2. Per la quantitat de normes. No les conec totes 

6 
 

22 
17 
57 
124 
72 
117 

2 
 
7 
6 
19 
42 
24 
39 

 
1 
46 
4 
22 
21 
1 
63 

 
1 
49 
4 
23 
22 
1 
66 
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3.4.2.3. Per la varietat de normes 
3.4.2.4. Per no disposar de mitjans suficients 
3.4.2.5. Diversitat de temes (manteniment) 
3.4.2.6. No hi ha figura de director 
3.4.2.7. Per la dificultat de conèixer l’actualització normativa 
3.4.2.8. Conec suficient  

78 
18 
13 
4 
6 
63 

26 
6 
5 
1 
2 
21 

17 
10 
4 
 
 
1 

18 
11 
4 
 
 
1 

3.5. Aplicació director/a  3.5.1.1 
    3.5.1.4 
    3.5.1.5 
    3.5.1.6 
    3.5.1.7 
    3.5.1.8 
    3.5.1.9 
    3.5.1.10 
3.5.2.1. Per la complexitat de les mesures a adoptar 
3.5.2.2. Per la quantitat de mesures a adoptar 
3.5.2.3. Per la varietat de mesures a adoptar 
3.5.2.4. Per la manca de  mitjans humans, materials o econòmics 
3.5.2.5. No hi ha figura director/a 
3.5.2.6. Mala execució de l’edifici (deficiències tècniques) 
3.5.2.7. Per desconeixement 
3.5.2.8. Compleix la norma 

6 
6 
24 
6 
43 
117 
87 
9 
3 
93 
66 
43 
11 
 
7 
75 

2 
2 
8 
2 
15 
39 
29 
3 
1 
31 
22 
15 
4 
 
2 
25 

 
4 
46 
3 
12 
20 
8 
2 
 

48 
12 
23 
 
3 
 
9 

 
4 
49 
3 
13 
21 
8 
2 
 

51 
13 
24 
 
3 
 
9 

 

2244..33..  NNOORRMMAATTII VVAA  DDEE  VVAASSOOSS  DDEE  PPII SSCCII NNAA  

2244..33..11..  PPRREEGGUUNNTTAA  2211..11  
1.4. Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines 
d'ús públic. 
1.4.9. Article 17. Servei salvament i socorrisme. Previsió de SOS documentada (persona, formació, 
encarregat i horari, previsió aforament). SOS identificats. Registre assistències prestades. 
 Compleixen No compleixen 
 Nº23  79% Nº6 21% 
2.2. Naturalesa jurídica entitat propietària 
 2.2.1. Administració pública 
 2.2.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 2.2.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
16 
3 
4 

 
70 
13 
17 

 
3 
2 
1 

 
50 
33 
17 

2.3. Grandària població on està ubicada 
 2.3.3. Entre 2001 i 10000 habitants 
 2.3.4. Entre 10001 i 50000 habitants 
 2.3.5. Superior a 50000 habitants 

 
1 
8 
14 

 
4 
35 
61 

 
1 
1 
4 

 
17 
17 
66 

2.4. Província on està ubicada 2.4.1. Barcelona 
    2.4.2. Girona 
    2.4.3. Lleida 
    2.4.4. Tarragona 

16 
2 
3 
2 

70 
9 
12 
9 

2 
2 
1 
1 

33 
33 
17 
17 

2.6. Tipus d’instal· lació esportiva  2.6.5. Piscines climatitzades 23 79 6 21 
3.1. Naturalesa jurídica entitat gestora 
 3.1.1. Entitat pública 
 3.1.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 3.1.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
9 
5 
9 

 
39 
22 
39 

 
 
4 
2 

 
 
4 
2 

3.2. Estudis director/a  3.2.3. Estudis universitaris 
   3.2.4. Estudis de postgrau 

6 
17 

26 
74 

4 
2 

67 
33 

3.3. Experiència director/a  3.3.1. Menys d’1 any 
    3.3.2. D’1 a 3 anys 
    3.3.3. Més de 3 anys 

1 
3 
19 

4 
13 
83 

 
 
6 

 
 

100 
3.4. Coneixement director/a 3.4.1.6 
    3.4.1.7 
    3.4.1.8 
    3.4.1.9 
3.4.2.2. Per la quantitat de normes. No les conec totes 
3.4.2.3. Per la varietat de normes 

1 
3 
11 
8 
8 
8 

4 
13 
48 
35 
35 
35 

1 
2 
3 
 
5 
1 

17 
33 
50 
 

83 
17 
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3.4.2.5. Diversitat de temes (manteniment) 
3.4.2.8. Conec suficient 

1 
6 

4 
26 

3.5. Aplicació director/a  3.5.1.4 
    3.5.1.7 
    3.5.1.8 
    3.5.1.9 
    3.5.1.10 
3.5.2.1. Per la complexitat de les mesures a adoptar 
3.5.2.2. Per la quantitat de mesures a adoptar 
3.5.2.3. Per la varietat de mesures a adoptar 
3.5.2.4. Per la manca de  mitjans humans, materials o econòmics 
3.5.2.5. No hi ha figura director/a 
3.5.2.6. Mala execució de l’edifici (deficiències tècniques) 
3.5.2.7. Per desconeixement 
3.5.2.8. Compleix la norma 

1 
1 
8 
12 
1 
1 
4 
6 
2 
1 
1 
 
8 

4 
4 
35 
52 
4 
4 
17 
26 
9 
4 
4 
 

35 

 
1 
3 
2 
 
 
2 
1 
1 
 
 
 
2 

 
17 
50 
33 
 
 

33 
17 
17 
 
 
 

33 
 

2244..33..22..  PPRREEGGUUNNTTAA  2211..22  
1.4. Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines 
d'ús públic. 
1.4.9. Article 17. Servei salvament i socorrisme. Previsió de SOS documentada (persona, formació, 
encarregat i horari, previsió aforament). SOS identificats. Registre assistències prestades. 
 Compleixen No compleixen 
 Nº17  59% Nº12 41% 
2.2. Naturalesa jurídica entitat propietària 
 2.2.1. Administració pública 
 2.2.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 2.2.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
12 
1 
4 

 
70 
6 
34 

 
7 
4 
1 

 
59 
33 
8 

2.3. Grandària població on està ubicada 
 2.3.3. Entre 2001 i 10000 habitants 
 2.3.4. Entre 10001 i 50000 habitants 
 2.3.5. Superior a 50000 habitants 

 
1 
4 
12 

 
6 
23 
71 

 
1 
5 
6 

 
8 
42 
50 

2.4. Província on està ubicada 2.4.1. Barcelona 
    2.4.2. Girona 
    2.4.3. Lleida 
    2.4.4. Tarragona 

12 
2 
2 
1 

70 
12 
12 
6 

6 
2 
2 
2 

49 
17 
17 
17 

2.6. Tipus d’instal· lació esportiva  2.6.5. Piscines climatitzades 23 79 6 21 
3.1. Naturalesa jurídica entitat gestora 
 3.1.1. Entitat pública 
 3.1.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 3.1.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
6 
3 
8 

 
35 
18 
47 

 
3 
6 
3 

 
25 
50 
25 

3.2. Estudis director/a  3.2.3. Estudis universitaris 
   3.2.4. Estudis de postgrau 

2 
15 

12 
88 

9 
3 

75 
25 

3.3. Experiència director/a  3.3.1. Menys d’1 any 
    3.3.2. D’1 a 3 anys 
    3.3.3. Més de 3 anys 

 
3 
14 

 
18 
82 

1 
 

11 

8 
 

91 
3.4. Coneixement director/a 3.4.1.6 
    3.4.1.7 
    3.4.1.8 
    3.4.1.9 
3.4.2.2. Per la quantitat de normes. No les conec totes 
3.4.2.3. Per la varietat de normes 
3.4.2.5. Diversitat de temes (manteniment) 
3.4.2.8. Conec suficient 

1 
2 
7 
7 
7 
4 
1 
5 

6 
12 
41 
41 
41 
24 
6 
29 

1 
3 
7 
1 
6 
5 
 
1 

8 
26 
58 
8 
50 
42 
 
8 

3.5. Aplicació director/a  3.5.1.4 
    3.5.1.7 
    3.5.1.8 
    3.5.1.9 
    3.5.1.10 
3.5.2.1. Per la complexitat de les mesures a adoptar 
3.5.2.2. Per la quantitat de mesures a adoptar 

1 
2 
3 
10 
1 
 
3 

6 
12 
17 
59 
6 
 

17 

 
 
8 
4 
 
1 
3 

 
 

67 
33 
 
8 
25 
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3.5.2.3. Per la varietat de mesures a adoptar 
3.5.2.4. Per la manca de  mitjans humans, materials o econòmics 
3.5.2.5. No hi ha figura director/a 
3.5.2.6. Mala execució de l’edifici (deficiències tècniques) 
3.5.2.7. Per desconeixement 
3.5.2.8. Compleix la norma  

2 
3 
1 
1 
 
7 

12 
17 
6 
6 
 

41 

5 
 
 
 
 
3 

42 
 
 
 
 

25 
 

2244..33..33..  PPRREEGGUUNNTTEESS  2211..33,,  2211..44,,  2211..55,,  2211..1111,,  2211..1133  II   2211..1144  
1.4. Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines 
d'ús públic. 
1.4.6. Article 13. Disposar de: local amb farmaciola, telèfon, rentamans, llitera practicable i rígida. 
Farmaciola està senyalitzada. 
1.4.9. Article 17. Servei salvament i socorrisme. Previsió de SOS documentada (persona, formació, 
encarregat i horari, previsió aforament). SOS identificats. Registre assistències prestades. 
1.4.13. Article 27.3. Exposar a l'entrada dels serveis (lloc visible i fàcilment accessible) els darrers 
controls sobre la qualitat de l'aigua. I la informació sobre la darrera neteja. 
1.4.14. Article 28. Disposar de Pla de: neteja; tractament de l'aigua;  desratització i desinsectació; 
formació del personal; planificació dels anàlisis microbiològics; de neteja i manteniment (ventilació i 
calefacció). 
1.4.15. Article 29. Disposar de Normativa de règim intern en lloc visible i fàcilment accessible. 
 Compleixen No compleixen 
 Nº29 100% Nº0 0% 
2.2. Naturalesa jurídica entitat propietària 
 2.2.1. Administració pública 
 2.2.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 2.2.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
19 
5 
5 

 
66 
17 
17 

  

2.3. Grandària població on està ubicada 
 2.3.3. Entre 2001 i 10000 habitants 
 2.3.4. Entre 10001 i 50000 habitants 
 2.3.5. Superior a 50000 habitants 

 
2 
9 
18 

 
7 
31 
62 

  

2.4. Província on està ubicada 2.4.1. Barcelona 
    2.4.2. Girona 
    2.4.3. Lleida 
    2.4.4. Tarragona 

18 
4 
4 
3 

62 
14 
14 
10 

  

2.6. Tipus d’instal· lació esportiva  2.6.5. Piscines climatitzades 29 100   
3.1. Naturalesa jurídica entitat gestora 
 3.1.1. Entitat pública 
 3.1.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 3.1.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
9 
9 
11 

 
31 
31 
38 

  

3.2. Estudis director/a  3.2.3. Estudis universitaris 
   3.2.4. Estudis de postgrau 

11 
18 

38 
62 

  

3.3. Experiència director/a  3.3.1. Menys d’1 any 
    3.3.2. D’1 a 3 anys 
    3.3.3. Més de 3 anys 

1 
3 
25 

3 
10 
87 

  

3.4. Coneixement director/a 3.4.1.6 
    3.4.1.7 
    3.4.1.8 
    3.4.1.9 
3.4.2.2. Per la quantitat de normes. No les conec totes 
3.4.2.3. Per la varietat de normes 
3.4.2.5. Diversitat de temes (manteniment) 
3.4.2.8. Conec suficient 

2 
5 
14 
8 
13 
9 
1 
6 

7 
17 
48 
28 
45 
31 
3 
21 

  

3.5. Aplicació director/a  3.5.1.4 
    3.5.1.7 
    3.5.1.8 
    3.5.1.9 
    3.5.1.10 
3.5.2.1. Per la complexitat de les mesures a adoptar 
3.5.2.2. Per la quantitat de mesures a adoptar 
3.5.2.3. Per la varietat de mesures a adoptar 

1 
2 
11 
14 
1 
1 
6 
7 

3 
7 
38 
49 
3 
3 
21 
24 
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3.5.2.4. Per la manca de  mitjans humans, materials o econòmics 
3.5.2.5. No hi ha figura director/a 
3.5.2.6. Mala execució de l’edifici (deficiències tècniques) 
3.5.2.8. Compleix la norma 

3 
1 
1 
10 

10 
3 
3 
35 

 

2244..33..44..  PPRREEGGUUNNTTAA  2211..66  
1.4. Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines 
d'ús públic. 
1.4.13. Article 27.3. Exposar a l'entrada dels serveis (lloc visible i fàcilment accessible) els darrers 
controls sobre la qualitat de l'aigua. I la informació sobre la darrera neteja. 
 Compleixen No compleixen 
 Nº23 79% Nº6 21% 
2.2. Naturalesa jurídica entitat propietària 
 2.2.1. Administració pública 
 2.2.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 2.2.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
16 
2 
5 

 
70 
9 
21 

 
3 
3 
 

 
50 
50 

2.3. Grandària població on està ubicada 
 2.3.3. Entre 2001 i 10000 habitants 
 2.3.4. Entre 10001 i 50000 habitants 
 2.3.5. Superior a 50000 habitants 

 
2 
6 
15 

 
9 
26 
65 

 
 
3 
3 

 
 

50 
50 

2.4. Província on està ubicada 2.4.1. Barcelona 
    2.4.2. Girona 
    2.4.3. Lleida 
    2.4.4. Tarragona 

16 
2 
2 
3 

69 
9 
9 
13 

2 
2 
2 

33 
33 
33 

2.6. Tipus d’instal· lació esportiva  2.6.5. Piscines climatitzades 23 79 6 21 
3.1. Naturalesa jurídica entitat gestora 
 3.1.1. Entitat pública 
 3.1.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 3.1.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
9 
5 
9 

 
39 
22 
39 

 
 
4 
2 

 
 

67 
33 

3.2. Estudis director/a  3.2.3. Estudis universitaris 
   3.2.4. Estudis de postgrau 

9 
14 

39 
61 

2 
4 

33 
67 

3.3. Experiència director/a  3.3.1. Menys d’1 any 
    3.3.2. D’1 a 3 anys 
    3.3.3. Més de 3 anys 

 
2 
21 

 
9 
91 

1 
1 
4 

17 
17 
66 

3.4. Coneixement director/a 3.4.1.6 
    3.4.1.7 
    3.4.1.8 
    3.4.1.9 
3.4.2.2. Per la quantitat de normes. No les conec totes 
3.4.2.3. Per la varietat de normes 
3.4.2.5. Diversitat de temes (manteniment) 
3.4.2.8. Conec suficient 

2 
2 
11 
8 
9 
7 
1 
6 

8 
8 
49 
35 
39 
30 
5 
26 

 
3 
3 
 
4 
2 

 
50 
50 
 

67 
33 

3.5. Aplicació director/a  3.5.1.4 
    3.5.1.7 
    3.5.1.8 
    3.5.1.9 
    3.5.1.10 
3.5.2.1. Per la complexitat de les mesures a adoptar 
3.5.2.2. Per la quantitat de mesures a adoptar 
3.5.2.3. Per la varietat de mesures a adoptar 
3.5.2.4. Per la manca de  mitjans humans, materials o econòmics 
3.5.2.5. No hi ha figura director/a 
3.5.2.6. Mala execució de l’edifici (deficiències tècniques) 
3.5.2.8. Compleix la norma 

1 
1 
9 
11 
1 
1 
5 
7 
2 
1 
 
7 

4 
4 
40 
48 
4 
4 
22 
30 
8 
4 
 

30 

 
1 
2 
3 
 
 
1 
 
1 
 
1 
3 

 
17 
33 
50 
 
 

17 
 

17 
 

17 
49 

 

2244..33..55..  PPRREEGGUUNNTTAA  2211..77  
1.4. Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines 
d'ús públic. 
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1.4.2. Article 5.1. Rètols d'avís als usuaris indicant la fondària mínima i màxima i els canvis de pendent. 
 Compleixen No compleixen 
 Nº15 52% Nº14 48% 
2.2. Naturalesa jurídica entitat propietària 
 2.2.1. Administració pública 
 2.2.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 2.2.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
11 
2 
2 

 
74 
13 
13 

 
8 
3 
3 

 
56 
22 
22 

2.3. Grandària població on està ubicada 
 2.3.3. Entre 2001 i 10000 habitants 
 2.3.4. Entre 10001 i 50000 habitants 
 2.3.5. Superior a 50000 habitants 

 
1 
5 
9 

 
7 
33 
60 

 
1 
4 
9 

 
7 
29 
64 

2.4. Província on està ubicada 2.4.1. Barcelona 
    2.4.2. Girona 
    2.4.3. Lleida 
    2.4.4. Tarragona 

10 
2 
3 

67 
13 
20 

8 
2 
1 
3 

57 
15 
7 
21 

2.6. Tipus d’instal· lació esportiva  2.6.5. Piscines climatitzades 15 52 14 48 
3.1. Naturalesa jurídica entitat gestora 
 3.1.1. Entitat pública 
 3.1.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 3.1.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
6 
3 
6 

 
40 
20 
40 

 
3 
6 
5 

 
21 
43 
36 

3.2. Estudis director/a  3.2.3. Estudis universitaris 
   3.2.4. Estudis de postgrau 

2 
13 

13 
87 

9 
5 

64 
36 

3.3. Experiència director/a  3.3.1. Menys d’1 any 
    3.3.2. D’1 a 3 anys 
    3.3.3. Més de 3 anys 

1 
2 
12 

7 
13 
80 

 
1 
13 

 
7 
93 

3.4. Coneixement director/a 3.4.1.6 
    3.4.1.7 
    3.4.1.8 
    3.4.1.9 
3.4.2.2. Per la quantitat de normes. No les conec totes 
3.4.2.3. Per la varietat de normes 
3.4.2.5. Diversitat de temes (manteniment) 
3.4.2.8. Conec suficient 

1 
2 
6 
6 
6 
3 
1 
5 

7 
13 
40 
40 
40 
20 
7 
33 

1 
3 
8 
2 
7 
6 
 
1 

7 
22 
57 
14 
50 
43 
 
7 

3.5. Aplicació director/a  3.5.1.4 
    3.5.1.7 
    3.5.1.8 
    3.5.1.9 
    3.5.1.10 
3.5.2.1. Per la complexitat de les mesures a adoptar 
3.5.2.2. Per la quantitat de mesures a adoptar 
3.5.2.3. Per la varietat de mesures a adoptar 
3.5.2.4. Per la manca de  mitjans humans, materials o econòmics 
3.5.2.5. No hi ha figura director/a 
3.5.2.6. Mala execució de l’edifici (deficiències tècniques) 
3.5.2.8. Compleix la norma 

1 
1 
2 
10 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
6 

7 
7 
13 
66 
7 
7 
20 
13 
7 
7 
7 
40 

 
1 
9 
4 
 
 
3 
5 
2 
 
 
4 

 
7 
64 
29 
 
 

21 
36 
14 
 
 

29 
 

2244..33..66..  PPRREEGGUUNNTTAA  2211..88  
1.12. Pla director d'instal· lacions i equipaments esportius de Catalunya, PIEC. 
1.12.5. Article 3.3.1.3.1. w i x. Les àrees de bany es trobaran senyalitzades i es diferenciaran les zones 
on es fa peu de les zones fondes (més de 1,5 metres de profunditat). 
 Compleixen No compleixen 
 Nº14 48% Nº15 52% 
2.2. Naturalesa jurídica entitat propietària 
 2.2.1. Administració pública 
 2.2.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 2.2.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
10 
2 
2 

 
72 
14 
14 

 
9 
3 
3 

 
60 
20 
20 

2.3. Grandària població on està ubicada 
 2.3.3. Entre 2001 i 10000 habitants 
 2.3.4. Entre 10001 i 50000 habitants 

 
1 
5 

 
7 
36 

 
1 
4 

 
7 
27 
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 2.3.5. Superior a 50000 habitants 8 57 10 66 
2.4. Província on està ubicada 2.4.1. Barcelona 
    2.4.2. Girona 
    2.4.3. Lleida 
    2.4.4. Tarragona 

10 
1 
3 

71 
7 
22 

8 
3 
1 
3 

53 
20 
7 
20 

2.6. Tipus d’instal· lació esportiva 2.6.5. Piscines climatitzades 14 48 15 52 
3.1. Naturalesa jurídica entitat gestora 
 3.1.1. Entitat pública 
 3.1.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 3.1.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
5 
3 
6 

 
36 
21 
43 

 
4 
6 
5 

 
27 
40 
33 

3.2. Estudis director/a  3.2.3. Estudis universitaris 
   3.2.4. Estudis de postgrau 

1 
13 

7 
93 

10 
5 

67 
33 

3.3. Experiència director/a  3.3.1. Menys d’1 any 
    3.3.2. D’1 a 3 anys 
    3.3.3. Més de 3 anys 

1 
2 
11 

7 
14 
79 

 
1 
14 

 
7 
93 

3.4. Coneixement director/a 3.4.1.6 
    3.4.1.7 
    3.4.1.8 
    3.4.1.9 
3.4.2.2. Per la quantitat de normes. No les conec totes 
3.4.2.3. Per la varietat de normes 
3.4.2.4. Per no disposar de mitjans suficients 
3.4.2.8. Conec suficient 

1 
2 
6 
5 
6 
3 
1 
4 

7 
14 
43 
36 
43 
21 
7 
28 

1 
3 
8 
3 
7 
6 
 
2 

7 
20 
53 
20 
47 
40 
 

13 
3.5. Aplicació director/a  3.5.1.4 
    3.5.1.7 
    3.5.1.8 
    3.5.1.9 
    3.5.1.10 
3.5.2.1. Per la complexitat de les mesures a adoptar 
3.5.2.2. Per la quantitat de mesures a adoptar 
3.5.2.3. Per la varietat de mesures a adoptar 
3.5.2.4. Per la manca de  mitjans humans, materials o econòmics 
3.5.2.5. No hi ha figura director/a 
3.5.2.6. Mala execució de l’edifici (deficiències tècniques) 
3.5.2.8. Compleix la norma 

1 
1 
2 
9 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
6 

7 
7 
14 
65 
7 
7 
14 
14 
7 
7 
7 
44 

 
1 
9 
5 
 
 
4 
5 
2 
 
 
4 

 
7 
60 
33 
 
 

27 
33 
13 
 
 

27 
 

2244..33..77..  PPRRGGUUNNTTAA  2211..99  
1.4. Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines 
d'ús públic. 
1.4.4. Article 9. Disposar de papereres. 
 Compleixen No compleixen 
 Nº22 76% Nº7 24% 
2.2. Naturalesa jurídica entitat propietària 
 2.2.1. Administració pública 
 2.2.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 2.2.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
16 
2 
4 

 
73 
9 
18 

 
3 
3 
1 

 
43 
43 
14 

2.3. Grandària població on està ubicada 
 2.3.3. Entre 2001 i 10000 habitants 
 2.3.4. Entre 10001 i 50000 habitants 
 2.3.5. Superior a 50000 habitants 

 
1 
8 
13 

 
5 
36 
59 

 
1 
1 
5 

 
14 
14 
72 

2.4. Província on està ubicada 2.4.1. Barcelona 
    2.4.2. Girona 
    2.4.3. Lleida 
    2.4.4. Tarragona 

15 
3 
2 
2 

68 
14 
9 
9 

3 
1 
2 
1 

43 
14 
29 
14 

2.6. Tipus d’instal· lació esportiva  2.6.5. Piscines climatitzades 22 76 7 24 
3.1. Naturalesa jurídica entitat gestora 
 3.1.1. Entitat pública 
 3.1.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 3.1.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
9 
5 
8 

 
41 
23 
36 

 
 
4 
3 

 
 

57 
43 
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3.2. Estudis director/a  3.2.3. Estudis universitaris 
   3.2.4. Estudis de postgrau 

7 
15 

32 
68 

4 
3 

57 
43 

3.3. Experiència director/a  3.3.1. Menys d’1 any 
    3.3.2. D’1 a 3 anys 
    3.3.3. Més de 3 anys 

 
3 
19 

 
14 
86 

1 
 
6 

14 
 

86 
3.4. Coneixement director/a 3.4.1.6 
    3.4.1.7 
    3.4.1.8 
    3.4.1.9 
3.4.2.2. Per la quantitat de normes. No les conec totes 
3.4.2.3. Per la varietat de normes 
3.4.2.4. Per no disposar de mitjans suficients 
3.4.2.8. Conec suficient 

1 
3 
10 
8 
8 
7 
1 
6 

4 
14 
46 
36 
36 
32 
4 
28 

1 
2 
4 
 
5 
2 

14 
29 
57 
 

71 
29 

3.5. Aplicació director/a  3.5.1.4 
    3.5.1.7 
    3.5.1.8 
    3.5.1.9 
    3.5.1.10 
3.5.2.1. Per la complexitat de les mesures a adoptar 
3.5.2.2. Per la quantitat de mesures a adoptar 
3.5.2.3. Per la varietat de mesures a adoptar 
3.5.2.4. Per la manca de  mitjans humans, materials o econòmics 
3.5.2.5. No hi ha figura director/a 
3.5.2.6. Mala execució de l’edifici (deficiències tècniques) 
3.5.2.8. Compleix la norma 

1 
2 
7 
11 
1 
1 
4 
6 
3 
1 
 
7 

4 
10 
32 
50 
4 
4 
18 
27 
14 
5 
 

32 

 
 
4 
3 
 
 
2 
1 
 
 
1 
3 

 
 

57 
43 
 
 

29 
14 
 
 

14 
43 

 

2244..33..88..  PPRREEGGUUNNTTAA  2211..1100  
1.4. Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines 
d'ús públic. 
1.4.5. Article 11. Disposar d'un termòmetre i un higròmetre situats a la zona de platja. 
 Compleixen No compleixen 
 Nº24 83% Nº5 17% 
2.2. Naturalesa jurídica entitat propietària 
 2.2.1. Administració pública 
 2.2.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 2.2.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
15 
4 
5 

 
62 
17 
21 

 
4 
1 

 
80 
20 

2.3. Grandària població on està ubicada 
 2.3.3. Entre 2001 i 10000 habitants 
 2.3.4. Entre 10001 i 50000 habitants 
 2.3.5. Superior a 50000 habitants 

 
1 
8 
15 

 
4 
33 
63 

 
1 
1 
3 

 
20 
20 
60 

2.4. Província on està ubicada 2.4.1. Barcelona 
    2.4.2. Girona 
    2.4.3. Lleida 
    2.4.4. Tarragona 

15 
3 
3 
3 

64 
12 
12 
12 

3 
1 
1 

60 
20 
20 

2.6. Tipus d’instal· lació esportiva  2.6.5. Piscines climatitzades 24 83 5 17 
3.1. Naturalesa jurídica entitat gestora 
 3.1.1. Entitat pública 
 3.1.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 3.1.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
6 
8 
10 

 
25 
33 
42 

 
3 
1 
1 

 
60 
20 
20 

3.2. Estudis director/a  3.2.3. Estudis universitaris 
   3.2.4. Estudis de postgrau 

10 
14 

41 
59 

1 
4 

20 
80 

3.3. Experiència director/a  3.3.1. Menys d’1 any 
    3.3.2. D’1 a 3 anys 
    3.3.3. Més de 3 anys 

1 
3 
20 

4 
12 
84 

 
 
5 

 
 

100 
3.4. Coneixement director/a 3.4.1.6 
    3.4.1.7 
    3.4.1.8 
    3.4.1.9 
3.4.2.2. Per la quantitat de normes. No les conec totes 
3.4.2.3. Per la varietat de normes 

2 
4 
12 
6 
11 
8 

8 
17 
50 
25 
46 
33 

 
1 
2 
2 
2 
1 

 
20 
40 
40 
40 
20 
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3.4.2.4. Per no disposar de mitjans suficients 
3.4.2.8. Conec suficient 

1 
4 

4 
17 

 
2 

 
40 

3.5. Aplicació director/a  3.5.1.4 
    3.5.1.7 
    3.5.1.8 
    3.5.1.9 
    3.5.1.10 
3.5.2.1. Per la complexitat de les mesures a adoptar 
3.5.2.2. Per la quantitat de mesures a adoptar 
3.5.2.3. Per la varietat de mesures a adoptar 
3.5.2.4. Per la manca de  mitjans humans, materials o econòmics 
3.5.2.5. No hi ha figura director/a 
3.5.2.6. Mala execució de l’edifici (deficiències tècniques) 
3.5.2.8. Compleix la norma 

1 
2 
10 
11 
 
 
5 
7 
3 
1 
 
8 

4 
8 
42 
46 
 
 

21 
29 
12 
4 
 

33 

 
 
1 
3 
1 
1 
1 
 
 
 
1 
2 

 
 

20 
60 
20 
20 
20 
 
 
 

20 
40 

 

2244..33..99..  PPRREEGGUUNNTTAA  2211..1122  
1.4. Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines 
d'ús públic. 
1.4.7. Article 14. Disposar de: salvavides proveïts amb una corda. 
 Compleixen No compleixen 
 Nº24 83% Nº5 17% 
2.2. Naturalesa jurídica entitat propietària 
 2.2.1. Administració pública 
 2.2.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 2.2.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
17 
3 
4 

 
71 
12 
17 

 
2 
2 
1 

 
40 
40 
20 

2.3. Grandària població on està ubicada 
 2.3.3. Entre 2001 i 10000 habitants 
 2.3.4. Entre 10001 i 50000 habitants 
 2.3.5. Superior a 50000 habitants 

 
1 
9 
14 

 
4 
38 
58 

 
1 
 
4 

 
20 
 

80 
2.4. Província on està ubicada 2.4.1. Barcelona 
    2.4.2. Girona 
    2.4.3. Lleida 
    2.4.4. Tarragona 

16 
3 
3 
2 

68 
12 
12 
8 

2 
1 
1 
1 

40 
20 
20 
20 

2.6. Tipus d’instal· lació esportiva  2.6.5. Piscines climatitzades 24 83 5 17 
3.1. Naturalesa jurídica entitat gestora 
 3.1.1. Entitat pública 
 3.1.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 3.1.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
9 
6 
9 

 
37 
26 
37 

 
 
3 
2 

 
 

60 
40 

3.2. Estudis director/a  3.2.3. Estudis universitaris 
   3.2.4. Estudis de postgrau 

7 
17 

29 
71 

4 
1 

80 
20 

3.3. Experiència director/a  3.3.1. Menys d’1 any 
    3.3.2. D’1 a 3 anys 
    3.3.3. Més de 3 anys 

1 
3 
20 

4 
12 
84 

 
 
5 

 
 

100 
3.4. Coneixement director/a 3.4.1.6 
    3.4.1.7 
    3.4.1.8 
    3.4.1.9 
3.4.2.2. Per la quantitat de normes. No les conec totes 
3.4.2.3. Per la varietat de normes 
3.4.2.4. Per no disposar de mitjans suficients 
3.4.2.8. Conec suficient 

1 
4 
11 
8 
9 
8 
1 
6 

4 
17 
46 
33 
38 
33 
4 
25 

1 
1 
3 
 
4 
1 

20 
20 
60 
 

80 
20 

3.5. Aplicació director/a  3.5.1.4 
    3.5.1.7 
    3.5.1.8 
    3.5.1.9 
    3.5.1.10 
3.5.2.1. Per la complexitat de les mesures a adoptar 
3.5.2.2. Per la quantitat de mesures a adoptar 
3.5.2.3. Per la varietat de mesures a adoptar 
3.5.2.4. Per la manca de  mitjans humans, materials o econòmics 

1 
2 
8 
12 
1 
1 
4 
6 
3 

4 
8 
34 
50 
4 
4 
17 
25 
13 

 
 
3 
2 
 
 
2 
1 
 

 
 

60 
40 
 
 

40 
20 
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3.5.2.5. No hi ha figura director/a 
3.5.2.6. Mala execució de l’edifici (deficiències tècniques) 
3.5.2.8. Compleix la norma 

1 
1 
8 

4 
4 
33 

 
 
2 

 
 

40 
 

2244..33..1100..  PPRREEGGUUNNTTAA  2211..1155  
1.4. Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines 
d'ús públic. 
1.4.12. Article 25. Durant el període d'obertura al públic ha d'haver-hi la presència d'un responsable 
de manteniment. 
 Compleixen No compleixen 
 Nº13 45% Nº16 55% 
2.2. Naturalesa jurídica entitat propietària 
 2.2.1. Administració pública 
 2.2.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 2.2.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
9 
2 
2 

 
70 
15 
15 

 
10 
3 
3 

 
62 
19 
19 

2.3. Grandària població on està ubicada 
 2.3.3. Entre 2001 i 10000 habitants 
 2.3.4. Entre 10001 i 50000 habitants 
 2.3.5. Superior a 50000 habitants 

 
1 
6 
6 

 
8 
46 
46 

 
1 
3 
12 

 
6 
19 
75 

2.4. Província on està ubicada 2.4.1. Barcelona 
    2.4.2. Girona 
    2.4.3. Lleida 
    2.4.4. Tarragona 

9 
2 
2 

70 
15 
15 
 

9 
2 
2 
3 

57 
12 
12 
19 

2.6. Tipus d’instal· lació esportiva  2.6.5. Piscines climatitzades 13 45 16 55 
3.1. Naturalesa jurídica entitat gestora 
 3.1.1. Entitat pública 
 3.1.2. Entitat privada sense ànim de lucre 
 3.1.3. Entitat privada amb ànim de lucre 

 
4 
4 
5 

 
31 
31 
38 

 
5 
5 
6 

 
31 
31 
38 

3.2. Estudis director/a  3.2.3. Estudis universitaris 
   3.2.4. Estudis de postgrau 

2 
11 

15 
85 

9 
7 

56 
44 

3.3. Experiència director/a  3.3.1. Menys d’1 any 
    3.3.2. D’1 a 3 anys 
    3.3.3. Més de 3 anys 

1 
1 
11 

7 
7 
86 

 
2 
14 

 
12 
88 

3.4. Coneixement director/a 3.4.1.6 
    3.4.1.7 
    3.4.1.8 
    3.4.1.9 
3.4.2.2. Per la quantitat de normes. No les conec totes 
3.4.2.3. Per la varietat de normes 
3.4.2.4. Per no disposar de mitjans suficients 
3.4.2.8. Conec suficient 

1 
3 
5 
4 
6 
3 
1 
3 

8 
23 
38 
31 
46 
23 
8 
23 

1 
2 
9 
4 
7 
6 
 
3 

6 
13 
56 
25 
44 
37 
 

19 
3.5. Aplicació director/a  3.5.1.4 
    3.5.1.7 
    3.5.1.8 
    3.5.1.9 
    3.5.1.10 
3.5.2.1. Per la complexitat de les mesures a adoptar 
3.5.2.2. Per la quantitat de mesures a adoptar 
3.5.2.3. Per la varietat de mesures a adoptar 
3.5.2.4. Per la manca de  mitjans humans, materials o econòmics 
3.5.2.5. No hi ha figura director/a 
3.5.2.6. Mala execució de l’edifici (deficiències tècniques) 
3.5.2.8. Compleix la norma 

1 
2 
2 
7 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
5 

8 
15 
15 
54 
8 
8 
15 
8 
15 
8 
8 
38 

 
 
9 
7 
 
 
4 
6 
1 
 
 
5 

 
 

56 
44 
 
 

25 
38 
6 
 
 

31 
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2255..    AANNNNEEXX  VVII II II ..  RREESSUULLTTAATTSS  FFAASSEE  II VV..  VVAARRII AABBLLEESS  II NNDDEEPPEENNDDEENNTTSS  

2255..11..  NNAATTUURRAALLEESSAA  JJUURRÍÍ DDII CCAA  DDEE  LL’’ EENNTTII TTAATT  PPRROOPPII EETTÀÀRRII AA    

PPrrààccttiiccaa  ll ll iiuurree  

Pregunta 
  Compleixen   No compleixen 

2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 

P
R

À
C

T
IC

A
 L

LI
U

R
E

 

12.1 3     32     

12.2       35     

12.3       35     

12.4       35     

12.5 3     32     

13.1 29     6     

13.2 9     26     

13.3 35           

13.4 35           

13.5 31     4     

Total (%)  41,43 0,00 0,00 58,57 0,00 0,00 

18.4 70 31 35 178 31 48 

 
PPrrààccttiiccaa  oorrggaannii ttzzaaddaa  

Pregunta 
  Compleixen   No compleixen 

2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 

P
R

À
C

T
IC

A
 O

R
G

A
N

IT
Z

A
D

A
 

14.1 232 54 73 15 8 11 

14.2 215 54 71 32 8 13 

14.3 148 36 60 99 26 24 

14.4 28 15 29 219 47 55 

14.5 169 33 58 78 29 26 

14.6 44 9 22 203 53 62 

14.7 33 9 18 214 53 66 

14.8 36 8 20 211 54 64 

14.9 40 12 22 208 50 61 

15.1 116 44 68 132 18 15 

15.2 103 34 56 145 28 27 

15.3 234 62 63 14   20 

15.4 150 47 70 98 15 13 

16.1 224 60 77 24 2 6 

16.2 234 62 83 14     

16.3 221 59 81 27 3 2 

16.4 3   15 245 62 68 

16.5 162 48 71 86 14 12 

16.6 138 44 68 110 18 15 

17.1 193 51 75 55 11 8 

17.2 109 47 62 139 15 21 

17.3 114 50 66 134 12 17 

17.4 109 34 56 139 28 27 

17.5 107 34 56 141 28 27 

18.1 21 3 19 227 59 64 
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18.2 232 55 83 16 7   

18.3 248 62 83       

20.2 248 62 83       

20.7 248 62 83       

18.4 70 31 35 178 31 48 

18.5 82 39 35 166 23 48 

19.1 84 29 35 164 33 48 

19.2 40 7 25 208 55 58 

19.3 31 4 21 217 58 62 

19.4 26 7 26 222 55 57 

19.5 28 1 18 220 61 65 

20.1 242 62 81 6   2 

20.3 244 62 83 4     

20.4 241 62 81 7   2 

20.5 141 44 62 107 18 21 

20.6 178 48 72 70 14 11 

Total (%)  34,54 9,59 14,06 28,51 6,18 7,11 

 
VVaassooss  ddee  ppiisscciinnaa  

Pregunta 
  
  

Compleixen   No compleixen 

2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 

V
A

S
O

S
 D

E
 P

IS
C

IN
A

 

21.1 16 3 4 3 2 1 

21.2 12 1 4 7 4 1 

21.3 19 5 5       

21.4 19 5 5       

21.5 19 5 5       

21.11 19 5 5       

21.13 19 5 5       

21.14 19 5 5       

21.6 16 2 5 3 3   

21.7 11 2 2 8 3 3 

21.8 10 2 2 9 3 3 

21.9 16 2 4 3 3 1 

21.10 15 4 5 4 1   

21.12 17 3 4 2 2 1 

21.15 9 2 2 10 3 3 

Total (%)  54,25 11,72 14,25 11,26 5,52 2,99 

 
PPeerrcceennttaattggee  aabbssoolluutt  

% ABSOLUT 

 Compleixen  No compleixen 

2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 

35 9 14 29 6 7 
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2255..22..  GGRRAANNDDÀÀRRII AA  DDEE  LLAA  PPOOBBLLAACCII ÓÓ  OONN  EESSTTÀÀ  UUBBII CCAADDAA  

PPrrààccttiiccaa  ll ll iiuurree  

Pregunta 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Compleixen   No compleixen 

2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 

P
R

À
C

T
IC

A
 L

LI
U

R
E

 

12.1   3       22 10       

12.2           22 13       

12.3           22 13       

12.4           22 13       

12.5   3       22 10       

13.1 18 11       4 2       

13.2 4 5       18 8       

13.3 22 13                 

13.4 22 13                 

13.5 18 13       4         

Total (%)  24,00 17,43 0,00 0,00 0,00 38,86 19,71 0,00 0,00 0,00 

 
PPrrààccttiiccaa  oorrggaannii ttzzaaddaa  

Pregunta 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Compleixen   No compleixen 

2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 

P
R

À
C

T
IC

A
 O

G
A

N
IT

Z
A

D
A

 

14.1 9 30 81 113 126 8 12 9 2 3 

14.2 9 26 81 108 116 8 16 9 7 13 

14.3 4 15 53 85 82 15 29 39 32 39 

14.4   3 21 28 20 17 39 69 87 109 

14.5 3 21 58 99 79 14 21 32 16 50 

14.6     18 22 35 17 42 72 93 94 

14.7     18 17 25 17 42 72 98 104 

14.8     7 24 33 17 42 83 91 96 

14.9     19 18 37 17 42 70 98 92 

15.1     23 84 121 17 42 67 31 8 

15.2   4 18 70 101 17 38 72 45 28 

15.3 17 42 82 101 117     7 14 13 

15.4   7 49 86 125 17 35 40 29 5 

16.1 17 40 77 103 124   2 12 12 6 

16.2 17 38 87 113 124   4 2 2 6 

16.3 15 40 81 110 115 2 2 8 5 15 

16.4     6   12 17 42 83 115 118 

16.5   7 57 100 117 17 35 32 15 13 

16.6   3 39 93 115 17 39 50 22 15 

17.1 1 11 79 105 123 16 31 10 10 7 

17.2     28 68 122 17 42 61 47 8 

17.3     32 74 124 17 42 57 41 6 

17.4     20 79 100 17 42 69 36 30 

17.5     18 79 100 17 42 71 36 30 

18.1     1 13 29 17 42 88 103 100 

18.2 15 42 79 108 126 2   10 7 4 

18.3 17 42 89 115 130           

20.2 17 42 89 115 130           
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20.7 17 42 89 115 130           

18.4     18 51 67 17 42 72 64 62 

18.5   4 26 53 73 17 38 64 62 56 

19.1   3 20 63 62 17 39 70 52 67 

19.2     18 21 33 17 42 71 94 97 

19.3     10 16 30 17 42 79 99 100 

19.4     6 22 31 17 42 83 93 99 

19.5     7 13 27 17 42 82 102 103 

20.1 17 42 85 115 126     4   4 

20.3 17 42 89 115 126         4 

20.4 17 42 85 112 128     4 3 2 

20.5 3 12 45 81 106 14 30 44 34 24 

20.6 2 14 66 99 117 15 28 23 16 13 

Total (%)  1,33 3,81 11,63 18,66 22,74 3,01 6,89 11,11 10,63 10,20 

 
VVaassooss  ddee  ppiisscciinnaa  

Pregunta 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Compleixen  No compleixen 

2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 

V
A

S
O

S
 D

E
 P

IS
C

IN
A

 

21.1     1 8 14     1 1 4 

21.2     1 4 12     1 5 6 

21.3     2 9 18           

21.4     2 9 18           

21.5     2 9 18           

21.11     2 9 18           

21.13     2 9 18           

21.14     2 9 18           

21.6     2 6 15       3 3 

21.7     1 5 9     1 4 9 

21.8     1 5 8     1 4 10 

21.9     1 8 13     1 1 5 

21.10     1 8 15     1 1 3 

21.12     1 9 14     1   4 

21.15     1 6 6     1 3 12 

Total (%)  0,00 0,00 5,06 25,98 49,20 0,00 0,00 1,84 5,06 12,87 

 
PPeerrcceennttaattggee  aabbssoolluutt  

% ABSOLUT 

 Compleixen  No compleixen 

2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 

2 4 11 18 23 4 7 11 10 10 
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2255..33..  PPRROOVVÍÍ NNCCII AA  OONN  EESSTTÀÀ  UUBBII CCAADDAA  

PPrrààccttiiccaa  ll ll iiuurree  

Pregunta 
  Compleixen   No compleixen 

2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 

P
R

À
C

T
IC

A
 L

LI
U

R
E

 

12.1     3   17 9 2 4 

12.2         17 9 5 4 

12.3         17 9 5 4 

12.4         17 9 5 4 

12.5   2 1   17 7 4 4 

13.1 14 6 5 4 3 3     

13.2 2 2 5   15 7   4 

13.3 17 9 5 4         

13.4 17 9 5 4         

13.5 13 9 5 4 4       

Total (%)  18,00 10,57 8,29 4,57 30,57 15,14 6,00 6,86 

 
PPrrààccttiiccaa  oorrggaannii ttzzaaddaa  

Pregunta 
  Compleixen   No compleixen 

2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 

P
R

À
C

T
IC

A
 O

R
G

A
N

IT
Z

A
D

A
 

14.1 209 58 40 52 25 4 3 2 

14.2 204 56 32 48 30 6 11 6 

14.3 150 50 21 23 84 12 22 31 

14.4 35 15 3 19 199 47 40 35 

14.5 144 50 31 35 90 12 12 19 

14.6 46 17 11 1 188 45 32 53 

14.7 39 15 5 1 195 47 38 53 

14.8 46 8 9 1 188 54 34 53 

14.9 46 18 4 6 189 43 39 48 

15.1 145 38 22 23 90 23 21 31 

15.2 125 28 19 21 110 33 24 33 

15.3 208 54 43 54 27 7     

15.4 166 42 25 34 69 19 18 20 

16.1 214 52 41 54 21 9 2   

16.2 229 57 43 50 6 4   4 

16.3 214 53 40 54 21 8 3   

16.4 9 6 3   226 55 40 54 

16.5 169 44 29 39 66 17 14 15 

16.6 162 42 22 24 73 19 21 30 

17.1 192 50 36 41 43 11 7 13 

17.2 131 42 22 23 104 19 21 31 

17.3 134 46 27 23 101 15 16 31 

17.4 127 36 19 17 108 25 24 37 

17.5 127 34 19 17 108 27 24 37 

18.1 30 3 6 4 205 58 37 50 

18.2 223 56 43 48 12 5   6 

18.3 235 61 43 54         

20.2 235 61 43 54         

20.7 235 61 43 54         
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18.4 88 22 13 13 147 39 30 41 

18.5 92 26 21 17 143 35 22 37 

19.1 90 16 17 25 145 45 26 29 

19.2 44 16 9 3 191 45 34 51 

19.3 35 11 7 3 200 50 36 51 

19.4 42 6 4 7 193 55 39 47 

19.5 35 6 5 1 200 55 38 53 

20.1 228 61 42 54 7   1   

20.3 235 61 39 54     4   

20.4 228 61 41 54 7   2   

20.5 160 42 25 20 75 19 18 34 

20.6 178 49 32 39 57 12 11 15 

Total (%)  35,28 9,50 6,20 7,22 24,47 6,08 4,74 6,52 

  

VVaassooss  ddee  ppiisscciinnaa  

Pregunta 
  Compleixen   No compleixen 

2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 

V
A

S
O

S
 D

E
 P

IS
C

IN
A

 

21.1 16 2 3 2 2 2 1 1 

21.2 12 2 2 1 6 2 2 2 

21.3 18 4 4 3         

21.4 18 4 4 3         

21.5 18 4 4 3         

21.11 18 4 4 3         

21.13 18 4 4 3         

21.14 18 4 4 3         

21.6 16 2 2 3 2 2 2   

21.7 10 2 3   8 2 1 3 

21.8 10 1 3   8 3 1 3 

21.9 15 3 2 2 3 1 2 1 

21.10 15 3 3 3 3 1 1   

21.12 16 3 3 2 2 1 1 1 

21.15 9 2 2   9 2 2 3 

Total (%)  52,18 10,11 10,80 7,13 9,89 3,68 2,99 3,22 

  

PPeerrcceennttaattggee  aabbssoolluutt  

% ABSOLUT 

 Compleix  No compleix 

2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 

35 10 6 7 24 6 5 6 
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2255..44..  TTII PPUUSS  DDEE  PPRRÀÀCCTTII CCAA  

PPrrààccttiiccaa  ll ll iiuurree  

Pregunta 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Compleixen   No compleixen 

2.5.1 2.5.2 2.5.1 2.5.2 

P
R

À
C

T
IC

A
 L

LI
U

R
E

 
12.1 3   32   

12.2     35   

12.3     35   

12.4     35   

12.5 3   32   

13.1 29   6   

13.2 9   26   

13.3 35       

13.4 35       

13.5 31   4   

Total (%)  41,43 0,00 58,57 0,00 

  

PPrrààccttiiccaa  oorrggaannii ttzzaaddaa  

Pregunta 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Compleixen   No compleixen 

2.5.1 2.5.2 2.5.1 2.5.2 

P
R

À
C

T
IC

A
 O

R
G

A
N

IT
Z

A
D

A
 

14.1   359   34 

14.2   340   53 

14.3   244   149 

14.4   72   321 

14.5   260   133 

14.6   75   318 

14.7   60   333 

14.8   64   329 

14.9   74   319 

15.1   228   165 

15.2   193   200 

15.3   359   34 

15.4   267   126 

16.1   361   32 

16.2   379   14 

16.3   361   32 

16.4   18   375 

16.5   281   112 

16.6   250   143 

17.1   319   74 

17.2   218   175 

17.3   230   163 

17.4   199   194 

17.5   197   196 

18.1   43   350 

18.2   370   23 

18.3   393     

20.2   393     
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20.7   
  
  
  
  

  393     

18.4   136   257 

18.5   156   237 

19.1   148   245 

19.2   72   321 

19.3   56   337 

19.4   59   334 

19.5   47   346 

20.1   385   8 

20.3   389   4 

20.4   384   9 

20.5   247   146 

20.6   298   95 

Total (%)  0,00 58,20 0,00 41,80 

  

VVaassooss  ddee  ppiisscciinnaa  

Pregunta 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Compleixen   No compleixen 

2.5.1 2.5.2 2.5.1 2.5.2 

V
A

S
O

S
 D

E
 P

IS
C

IN
A

 

21.1   23   6 

21.2   23   6 

21.3   29     

21.4   29     

21.5   29     

21.11   29     

21.13   29     

21.14   29     

21.6   29     

21.7   29     

21.8   29     

21.9   29     

21.10   24   5 

21.12   24   5 

21.15   13   16 

Total (%)  0,00 91,26 0,00 8,74 

  

PPeerrcceennttaattggee  aabbssoolluutt  

% ABSOLUT 

 Compleixen  No compleixen 

2.5.1 2.5.2 2.5.1 2.5.2 

1 58 1 40 
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2255..55..  TTII PPOOLLOOGGII AA  DD’’ II NNSSTTAALL··LLAACCII ÓÓ  EESSPPOORRTTII VVAA  

PPrrààccttiiccaa  ll ll iiuurree  

Pregunta 
Compleixen No compleixen 

2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.6.4 2.6.5 2.6.6 2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.6.4 2.6.5 2.6.6 

12.1 1 1 1       8 15 6 3     

12.2             9 16 7 3     

12.3             9 16 7 3     

12.4             9 16 7 3     

12.5 1 1   1     8 15 7 2     

13.1 8 13 6 2     1 3 1 1     

13.2 1 5 2 1     8 11 5 2     

13.3 9 16 7 3                 

13.4 9 16 7 3                 

13.5 7 15 7 2     2 1   1     

Total 
(%)  

10,29 19,14 8,57 3,43 0,00 0,00 15,43 26,57 11,43 5,14 0,00 0,00 

 
PPrrààccttiiccaa  oorrggaannii ttzzaaddaa  

Pregunta 
Compleixen No compleixen 

2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.6.4 2.6.5 2.6.6 2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.6.4 2.6.5 2.6.6 

14.1 129 98 54 33 30 15 20 10 3 1     

14.2 124 93 50 32 28 13 25 15 7 2 2 2 

14.3 96 68 35 19 18 8 53 40 22 15 12 7 

14.4 30 15 7 9 8 3 119 93 50 25 22 12 

14.5 99 71 42 20 18 10 50 37 15 14 12 5 

14.6 23 20 9 8 12 3 126 88 48 26 18 12 

14.7 17 16 7 8 10 2 132 92 50 26 20 13 

14.8 24 15 6 5 12 2 125 93 51 29 18 13 

14.9 23 17 9 9 12 4 126 91 48 25 18 11 

15.1 78 52 34 25 27 12 71 56 23 9 3 3 

15.2 70 48 25 20 22 8 79 60 32 14 8 7 

15.3 136 98 54 30 27 14 13 10 3 4 3 1 

15.4 92 66 41 27 28 13 57 42 16 7 2 2 

16.1 137 99 53 31 26 15 12 9 4 3 4   

16.2 148 103 55 31 29 13 1 5 2 3 1 2 

16.3 146 96 53 30 23 13 8 12 4 4 2 2 

16.4 4 5 2 4 2 1 144 103 55 30 28 15 

16.5 101 70 39 30 28 13 48 38 18 4 2 2 

16.6 90 62 35 25 27 11 59 46 22 9 3 4 

17.1 115 82 48 31 30 13 34 26 9 3   2 

17.2 75 54 33 23 24 9 74 54 24 11 6 6 

17.3 79 57 34 24 26 10 70 51 23 10 4 5 

17.4 71 52 29 19 22 6 78 56 28 15 8 9 

17.5 71 51 29 18 22 6 78 57 28 16 8 9 

18.1 16 7 6 5 8 1 132 101 51 29 22 15 

18.2 141 103 54 31 27 14 8 5 3 3 3 1 

18.3 149 108 57 34 30 15             

20.2 149 108 57 34 30 15             



LL’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  CCaattaalluunnyyaa  
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20.7 149 108 57 34 30 15             
18.4 51 31 20 13 15 6 98 77 37 21 15 9 

18.5 54 37 25 16 16 8 95 71 32 18 14 7 

19.1 57 40 20 11 16 4 92 68 37 23 14 11 

19.2 26 16 7 7 14 2 123 92 50 27 16 13 

19.3 20 10 5 6 13 2 129 98 52 28 17 13 

19.4 27 12 8 3 8 1 122 96 49 31 22 14 

19.5 17 9 4 4 12 1 135 99 53 30 15 14 

20.1 147 105 56 33 30 14 2 3 1 1   1 

20.3 148 107 56 34 29 15 1 1 1   1   

20.4 146 106 55 33 29 15 3 2 2 1 1   

20.5 69 58 55 22 29 14 80 50 2 12 1 1 

20.6 99 75 56 29 26 13 50 33 1 5 4 2 

Total 
(%)  

21,37 15,19 8,57 5,34 5,42 2,31 16,58 12,29 5,93 3,31 2,17 1,52 

 
 
VVaassooss  ddee  ppiisscciinnaa  

Pregunta 
Compleixen No compleixen 

2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.6.4 2.6.5 2.6.6 2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.6.4 2.6.5 2.6.6 

21.1         23           6   
21.2         23           6   
21.3         29               
21.4         29               
21.5         29               
21.11         29               
21.13         29               
21.14         29               
21.6         23           6   
21.7         15           14   
21.8         14           15   
21.9         22           7   
21.10         24           5   
21.12         24           5   
21.15         13           16   

Total 
(%)  

0,00 0,00 0,00 0,00 81,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,39 0,00 

 
PPeerrcceennttaattggee  aabbssoolluutt  

  
 % 
ABSOLU 
  

Compleixen No compleixen 

2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.6.4 2.6.5 2.6.6 2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.6.4 2.6.5 2.6.6 
21 15 8 5 7 2 16 12 6 3 3 1 
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2255..66..  NNAATTUURRAALLEESSAA  JJUURRÍÍ DDII CCAA  DDEE  LL’’ EENNTTII TTAATT  GGEESSTTOORRAA  

PPrrààccttiiccaa  ll ll iiuurree  

Pregunta 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Compleixen   No compleixen 

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.1 3.1.2 3.1.3 
P

R
À

C
T

IC
A

 L
LI

U
R

E
 

12.1 3     32     

12.2       35     

12.3       35     

12.4       35     

12.5 3     32     

13.1 29     6     

13.2 9     26     

13.3 35           

13.4 35           

13.5 31     4     

Total (%)  41,43 0,00 0,00 58,57 0,00 0,00 

 
PPrrààccttiiccaa  oorrggaannii ttzzaaddaa  

Pregunta 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Compleixen   No compleixen 

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.1 3.1.2 3.1.3 

P
R

À
C

T
IC

A
 O

R
G

A
N

IT
Z

A
D

A
 

14.1 176 88 95 10 12 12 

14.2 166 84 90 20 16 17 

14.3 125 53 66 61 47 41 

14.4 19 18 35 167 82 72 

14.5 140 52 68 46 48 39 

14.6 28 16 31 158 84 76 

14.7 22 14 24 164 86 83 

14.8 24 14 26 162 86 81 

14.9 26 20 28 161 80 78 

15.1 79 59 90 108 41 16 

15.2 72 49 72 115 51 34 

15.3 173 100 86 14 20   

15.4 107 68 92 80 32 14 

16.1 171 93 97 16 7 9 

16.2 178 95 106 12 2   

16.3 169 88 104 18 12 2 

16.4 3   15 187 97 91 

16.5 119 69 93 68 31 13 

16.6 107 59 84 80 41 22 

17.1 148 74 97 39 26 9 

17.2 75 64 79 111 36 28 

17.3 75 69 86 111 31 21 

17.4 76 51 72 111 49 34 

17.5 74 51 72 113 49 34 

18.1 12 6 25 175 94 81 

18.2 183 91 96 4 9 10 

18.3 187 100 106       

20.2 187 100 106       

20.7 187 100 106       



LL’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  CCaattaalluunnyyaa  
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18.4   
  
  
  

52 40 44 135 60 62 

18.5 60 52 44 127 48 62 

19.1 66 37 45 121 63 61 

19.2 21 16 35 166 84 71 

19.3 15 10 31 172 90 75 

19.4 18 12 29 169 88 77 

19.5 17 6 24 170 94 82 

20.1 181 100 104 6   2 

20.3 183 100 106 4     

20.4 183 97 104 4 3 2 

20.5 101 66 80 86 34 26 

20.6 135 74 89 52 26 17 

Total (%)  25,69 14,62 17,89 21,86 10,92 9,02 

 
VVaassooss  ddee  ppiisscciinnaa  

Pregunta 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Compleixen   No compleixen 

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.1 3.1.2 3.1.3 

V
A

S
O

S
 P

IS
C

IN
A

 

21.1 9 5 9   4 2 

21.2 6 3 8 3 6 3 

21.3 9 9 11       

21.4 9 9 11       

21.5 9 9 11       

21.11 9 9 11       

21.13 9 9 11       

21.14 9 9 11       

21.6 9 5 9   4 2 

21.7 6 3 6 3 6 5 

21.8 5 3 6 4 6 5 

21.9 9 5 8   4 3 

21.10 6 8 10 3 1 1 

21.12 9 6 9   3 2 

21.15 4 4 5 5 5 6 

Total (%)  26,90 22,07 31,26 4,14 8,97 6,67 

 
PPeerrcceennttaattggee  aabbssoolluutt  

% ABSOLUT 

 Compleixen  No compleixen 

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.1 3.1.2 3.1.3 

26 15 18 22 11 9 
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2255..77..  EESSTTUUDDII SS  DDEELL  DDII RREECCTTOORR//AA  

PPrrààccttiiccaa  ll ll iiuurree  

Pregunta 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Compleixen   No compleixen 

3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 

P
R

À
C

T
IC

A
 L

LI
U

R
E

 

12.1     3   4 20 4 4 

12.2         4 20 7 4 

12.3         4 20 7 4 

12.4         4 20 7 4 

12.5     3   4 20 4 4 

13.1 4 20 5     4 2   

13.2 4   5     24 2   

13.3 4 24 7           

13.4 4 24 7           

13.5 4 20 7     4     

Total (%)  5,71 25,14 10,57 0,00 5,71 37,71 9,43 5,71 

 
PPrrààccttiiccaa  oorrggaannii ttzzaaddaa  

Pregunta 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Compleixen   No compleixen 

3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 

P
R

À
C

T
IC

A
 O

R
G

A
N

IT
Z

A
D

A
 

14.1 4 68 173 114   29 5   

14.2 4 60 169 107   37 9 7 

14.3 4 35 124 81   62 54 33 

14.4   11 25 36 4 86 153 78 

14.5 4 43 137 76   54 41 38 

14.6   12 17 46 4 85 161 68 

14.7   8 13 39 4 89 165 75 

14.8   1 19 44 4 96 159 70 

14.9   7 17 50 4 89 162 64 

15.1   20 105 103 4 77 73 11 

15.2   19 70 104 4 77 109 10 

15.3   93 171 95 4 3 8 19 

15.4 4 30 132 101   64 49 13 

16.1 4 92 166 99   4 13 15 

16.2 4 90 177 108   6 2 6 

16.3 4 87 170 100   9 9 14 

16.4   6 3 9 4 90 176 105 

16.5   32 141 105 4 67 36 8 

16.6   20 122 108 4 76 57 6 

17.1 4 35 166 114   61 13   

17.2   17 99 102 4 79 79 13 

17.3   23 99 108 4 73 79 7 

17.4   13 85 101 4 83 93 14 

17.5   13 83 101 4 83 95 14 

18.1     14 29 4 96 165 85 

18.2 4 93 170 103   3 9 11 

18.3 4 96 179 114         

20.2 4 96 179 114         

20.7 4 96 179 114         



LL’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  CCaattaalluunnyyaa  
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18.4   
  
  
  

  12 50 74 4 84 129 40 

18.5   14 58 84 4 76 127 30 

19.1   7 78 63 4 89 101 51 

19.2   10 20 42 4 86 159 72 

19.3   9 12 35 4 87 167 79 

19.4   5 17 37 4 91 162 77 

19.5   1 11 35 4 95 168 79 

20.1   94 177 114 4 2 2   

20.3 4 96 179 110       4 

20.4   96 177 111 4   2 3 

20.5 2 41 97 107 2 55 81 8 

20.6 4 42 155 97   54 24 17 

Total (%)  0,38 10,20 26,28 21,31 0,63 14,26 19,21 7,72 

 
VVaassooss  ddee  ppiisscciinnaa  

Pregunta 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Compleixen   No compleixen 

3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 

V
A

S
O

S
 P

IS
C

IN
A

 

21.1     6 17     4 2 

21.2     2 15     9 3 

21.3     11 18         

21.4     11 18         

21.5     11 18         

21.11     11 18         

21.13     11 18         

21.14     11 18         

21.6     9 14     2 4 

21.7     2 13     9 5 

21.8     1 13     10 5 

21.9     7 15     4 3 

21.10     10 14     1 4 

21.12     7 17     4 1 

21.15     2 11     9 7 

Total (%)  0,00 0,00 25,75 54,48 0,00 0,00 11,95 7,82 

 
PPeerrcceennttaattggee  aabbssoolluutt  

% ABSOLUT 

 Compleixen  No compleixen 

3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 

0 10 26 22 1 14 19 8 
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2255..88..  EEXXPPEERRII ÈÈNNCCII AA  DDEELL  DDII RREECCTTOORR//AA  

PPrrààccttiiccaa  ll ll iiuurree  

Pregunta 
  Compleixen   No compleixen 

3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 
P

R
À

C
T

IC
A

 L
LI

U
R

E
 

12.1     3 7   25 

12.2       7   28 

12.3       7   28 

12.4       7   28 

12.5     3 7   25 

13.1 4   25 3   3 

13.2     9 7   19 

13.3 7   28       

13.4 7   28       

13.5 7   24     4 

Total (%)  7,14 0,00 34,29 12,86 0,00 45,71 

 
PPrrààccttiiccaa  oorrggaannii ttzzaaddaa  

Pregunta 
  Compleixen   No compleixen 

3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 

P
R

À
C

T
IC

A
 O

R
G

A
N

IT
Z

A
D

A
 

14.1 7 18 334     34 

14.2 7 11 322   7 46 

14.3 4 9 231 3 9 137 

14.4   3 69 4 18 299 

14.5 7 8 245   10 123 

14.6 3 7 65 4 11 303 

14.7 3 7 50 4 11 318 

14.8 3 3 58 4 15 310 

14.9   5 69 6 13 300 

15.1 3 16 209 3 2 160 

15.2 6 14 173   4 196 

15.3 3 11 345 3 7 24 

15.4 3 18 246 3   123 

16.1 6 16 339   2 30 

16.2 6 18 355     14 

16.3 6 16 339   2 30 

16.4     18 6 18 351 

16.5 6 14 261   4 108 

16.6 6 16 228   2 141 

17.1 6 18 295     74 

17.2 3 15 200 3 3 169 

17.3 6 15 209   3 160 

17.4 6 18 175     194 

17.5 6 18 173     196 

18.1   2 41 6 16 328 

18.2 6 18 346     23 

18.3 6 18 369       

20.2 6 18 369       

20.7 6 18 369       



LL’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  CCaattaalluunnyyaa  
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18.4 3 5 128 3 13 241 

18.5 3 5 148 3 13 221 

19.1 3 8 137 3 10 232 

19.2 1 5 66 5 13 303 

19.3   4 52 6 14 317 

19.4     59 6 18 310 

19.5   3 44 6 15 325 

20.1 6 18 361     8 

20.3 6 18 365     4 

20.4 6 16 362   2 7 

20.5 6 18 223     146 

20.6 3 16 279 3 2 90 

Total (%)  1,04 3,00 54,16 0,52 1,59 39,69 

 
VVaassooss  ddee  ppiisscciinnaa  

Pregunta 
  
  

Compleixen   No compleixen 

3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 

V
A

S
O

S
 P

IS
C

IN
A

 

21.1 1 3 19     6 

21.2   3 14 1   11 

21.3 1 3 25       

21.4 1 3 25       

21.5 1 3 25       

21.11 1 3 25       

21.13 1 3 25       

21.14 1 3 25       

21.6   2 21 1 1 4 

21.7 1 2 12   1 13 

21.8 1 2 11   1 14 

21.9   3 19 1   6 

21.10 1 3 20     5 

21.12 1 3 20     5 

21.15 1 1 11   2 14 

Total (%)  2,76 9,20 68,28 0,69 1,15 17,93 

 
PPeerrcceennttaattggee  aabbssoolluutt  

% ABSOLUT  

 Compleixen  No compleixen 

3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 

1 3 54 1 2 39 
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2255..99..  CCOONNEEII XXEEMMEENNTTSS  DDEELL  DDII RREECCTTOORR//AA  

2255..99..11..  GGRRAAUU  ((NNOO))  CCOONNEEII XXEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  NNOORRMMAA  

PPrrààccttiiccaa  ll ll iiuurree  ccoommpplleeiixxeenn  

Pregunta 
Compleixen 

3.4.1.1 3.4.1.2 3.4.1.3 3.4.1.4 3.4.1.5 3.4.1.6 3.4.1.7 3.4.1.8 3.4.1.9 3.4.1.10 

P
R

À
C

T
IC

A
 L

LI
U

R
E

 

12.1         3           

12.2                     

12.3                     

12.4                     

12.5         1   2       

13.1     3   18 6 2       

13.2         3 4 2       

13.3 3   3 2 19 6 2       

13.4 3   3 2 19 6 2       

13.5 3   3 2 15 6 2       

Total (%)  2,57 0,00 3,43 1,71 22,29 8,00 3,43 0,00 0,00 0,00 

 
PPrrààccttiiccaa  oorrggaannii ttzzaaddaa  ccoommpplleeiixxeenn  

Pregunta 
Compleixen 

3.4.1.1 3.4.1.2 3.4.1.3 3.4.1.4 3.4.1.5 3.4.1.6 3.4.1.7 3.4.1.8 3.4.1.9 3.4.1.10 

P
R

À
C

T
IC

A
 O

R
G

A
N

IT
Z

A
D

A
 

14.1   6 1   44 19 77 142 70   

14.2   4 1   40 17 71 137 70   

14.3   6 1   23 13 53 92 56   

14.4         1 11 8 24 28   

14.5   6 1   27 11 65 87 63   

14.6   2 1   2 9 13 26 22   

14.7   2 1     9 5 21 22   

14.8           5 14 25 20   

14.9   2       9 9 23 31   

15.1         5 13 40 104 66   

15.2     1   9 11 32 76 64   

15.3   2 1   65 17 75 133 66   

15.4   6     13 11 54 113 70   

16.1   6 1   64 11 75 135 69   

16.2   6 1   62 21 79 137 73   

16.3   4     62 15 77 133 70   

16.4                 18   

16.5         13 17 57 128 66   

16.6         7 15 53 105 70   

17.1   6 1   16 19 69 138 70   

17.2   2 1   5 11 41 94 64   

17.3   2 1   5 11 46 95 70   

17.4   2 1   7 7 38 80 64   

17.5   2 1   7 7 38 78 64   

18.1           5 4 14 20   

18.2   6 1   65 17 76 132 73   

18.3   6 1   68 21 79 145 73   



LL’’ oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  aappll iiccaabbllee  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’ úúss  ppúúbbll iicc  ddee  CCaattaalluunnyyaa  
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20.2   6 1   68 21 79 145 73   

20.7   6 1   68 21 79 145 73   

18.4         1 7 34 50 44   

18.5         9 11 36 56 44   

19.1         2 4 30 60 52   

19.2   2     1 7 15 22 25   

19.3           4 8 22 22   

19.4         2 4 7 19 27   

19.5           5 8 17 17   

20.1   2 1   68 21 77 143 73   

20.3   6 1   68 21 75 145 73   

20.4   2 1   68 16 79 145 73   

20.5   4 1   20 13 45 102 62   

20.6   6     22 17 57 124 72   

Total (%)  0,00 0,70 0,14 0,00 6,25 3,13 11,65 22,42 13,91 0,00 

 
VVaassooss  ddee  ppiisscciinnaa  ccoommpplleeiixxeenn  

Pregunta 
Compleixen 

3.4.1.1 3.4.1.2 3.4.1.3 3.4.1.4 3.4.1.5 3.4.1.6 3.4.1.7 3.4.1.8 3.4.1.9 3.4.1.10 

V
A

S
O

S
 P

IS
C

IN
A

 

21.1           1 3 11 8   

21.2           1 2 7 7   

21.3       1     2 11 14 1 

21.4       1     2 11 14 1 

21.5       1     2 11 14 1 

21.11       1     2 11 14 1 

21.13       1     2 11 14 1 

21.14       1     2 11 14 1 

21.6           2 2 11 8   

21.7           1 2 6 6   

21.8           1 2 6 5   

21.9           1 3 10 8   

21.10           2 4 12 6   

21.12           1 4 11 8   

21.15           1 3 5 4   

Total (%)  0,00 0,00 0,00 1,38 0,00 2,53 8,51 33,33 33,10 1,38 

 
PPrrààccttiiccaa  ll ll iiuurree  nnoo  ccoommpplleeiixxeenn  

Pregunta 
No compleixen 

3.4.1.1 3.4.1.2 3.4.1.3 3.4.1.4 3.4.1.5 3.4.1.6 3.4.1.7 3.4.1.8 3.4.1.9 3.4.1.10 

P
R

À
C

T
IC

A
 L

LI
U

R
E

 

12.1 3   3 2 16 6 2       

12.2 3   3 2 19 6 2       

12.3 3   3 2 19 6 2       

12.4 3   3 2 19 6 2       

12.5 3   3 2 18 6         

13.1 3     2 1           

13.2 3   3 2 16 2         

13.3                     

13.4                     
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13.5         4           

Total (%)  6,00 0,00 5,14 4,00 32,00 9,14 2,29 0,00 0,00 0,00 

 
PPrrààccttiiccaa  oorrggaannii ttzzaaddaa  nnoo  ccoommpplleeiixxeenn  

Pregunta 
No compleixen 

3.4.1.1 3.4.1.2 3.4.1.3 3.4.1.4 3.4.1.5 3.4.1.6 3.4.1.7 3.4.1.8 3.4.1.9 3.4.1.10 

P
R

À
C

T
IC

A
 O

R
G

A
N

IT
Z

A
D

A
 

14.1         25 2 2 2 3   

14.2   2     29 4 8 7 3   

14.3         46 8 26 52 17   

14.4   6 1   68 10 71 120 45   

14.5         42 10 14 57 10   

14.6   4     67 12 66 118 51   

14.7   4     69 12 74 123 51   

14.8   6 1   69 16 65 119 53   

14.9   4 1   68 12 70 122 42   

15.1   6 1   64 8 39 40 7   

15.2   6     59 10 47 69 9   

15.3   4     3 4 4 12 7   

15.4     1   55 10 25 32 3   

16.1         4 10 5 9 4   

16.2         6     8     

16.3   2 1   6 6 2 12 3   

16.4   6 1   68 21 79 145 55   

16.5   6 1   55 4 22 17 7   

16.6   6 1   61 6 26 40 3   

17.1         52 2 10 7 3   

17.2   4     63 10 38 51 9   

17.3   4     63 10 33 50 3   

17.4   4     61 14 41 65 9   

17.5   4     61 14 41 67 9   

18.1   6 1   68 16 75 131 53   

18.2         3 4 3 13     

18.3                     

20.2                     

20.7                     

18.4   6 1   67 14 45 95 29   

18.5   6 1   59 10 43 89 29   

19.1   6 1   66 17 49 85 21   

19.2   4 1   67 14 64 123 48   

19.3   6 1   68 17 71 123 51   

19.4   6 1   66 17 72 126 46   

19.5   6 1   68 16 71 128 56   

20.1   4         2 2     

20.3             4       

20.4   4       5         

20.5   2     48 8 34 43 11   

20.6     1   46 4 22 21 1   

Total (%)  0,00 0,83 0,11 0,00 11,11 2,22 8,46 14,42 4,66 0,00 
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VVaassooss  ddee  ppiisscciinnaa  nnoo  ccoommpplleeiixxeenn  

Pregunta 
No compleixen 

3.4.1.1 3.4.1.2 3.4.1.3 3.4.1.4 3.4.1.5 3.4.1.6 3.4.1.7 3.4.1.8 3.4.1.9 3.4.1.10 
V

A
S

O
S

 P
IS

C
IN

A
 

21.1           1 2 3     

21.2           1 3 7 1   

21.3                     

21.4                     

21.5                     

21.11                     

21.13                     

21.14                     

21.6             3 3     

21.7           1 3 8 2   

21.8           1 3 8 3   

21.9           1 2 4     

21.10             1 2 2   

21.12           1 1 3     

21.15           1 2 9 4   

Total (%)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,61 4,60 10,80 2,76 0,00 

 
PPeerrcceennttaattggee  aabbssoolluutt  ccoommpplleeiixxeenn  

% ABSOLUT  

Compleixen 

3.4.1.1 3.4.1.2 3.4.1.3 3.4.1.4 3.4.1.5 3.4.1.6 3.4.1.7 3.4.1.8 3.4.1.9 3.4.1.10 

0 1 0 0 6 3 11 22 14 0 

 
PPeerrcceennttaattggee  aabbssoolluutt  nnoo  ccoommpplleeiixxeenn  

% ABSOLUT 

No compleixen 

3.4.1.1 3.4.1.2 3.4.1.3 3.4.1.4 3.4.1.5 3.4.1.6 3.4.1.7 3.4.1.8 3.4.1.9 3.4.1.10 

0 1 0 0 11 2 8 14 5 0 

 

2255..99..22..  MMOOTTII UUSS  ((NNOO))  CCOONNEEII XXEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  NNOORRMMAA  

PPrrààccttiiccaa  ll ll iiuurree  ccoommpplleeiixxeenn  

Pregunta 
Compleixen 

3.4.2.1 3.4.2.2 3.4.2.3 3.4.2.4 3.4.2.5 3.4.2.6 3.4.2.7 

P
R

À
C

T
IC

A
 L

LI
U

R
E

 

12.1 3             

12.2               

12.3               

12.4               

12.5 2     1       

13.1 17     12       

13.2       3   6   

13.3 17 2 4 12       

13.4 17 2 4 12       

13.5 13 2 4 12       

Total (%)  19,71 1,71 3,43 14,86 0,00 1,71 0,00 

 
 



AAnnnneexxooss    
  

 
508 

 

PPrrààccttiiccaa  oorrggaannii ttzzaaddaa  ccoommpplleeiixxeenn  

Pregunta 
Compleixen 

3.4.2.1 3.4.2.2 3.4.2.3 3.4.2.4 3.4.2.5 3.4.2.6 3.4.2.7 
P

R
À

C
T

IC
A

 O
R

G
A

N
IT

Z
A

D
A

 
14.1 152 94 24 18 4 6 61 

14.2 141 90 24 18   6 61 

14.3 98 58 20 18   2 48 

14.4 27 4 9 8     24 

14.5 92 63 20 18 4 2 61 

14.6 28 18 3 6     18 

14.7 20 13 1 6   2 18 

14.8 32 7 1 6   2 16 

14.9 29 9 1 6   2 27 

15.1 88 51 9 17   6 57 

15.2 74 32 9 17 4 2 55 

15.3 176 88 18 6 4 6 61 

15.4 116 64 7 9 4 6 61 

16.1 166 86 26 13 4 6 60 

16.2 179 93 26 11   6 64 

16.3 162 91 26 11 4 6 61 

16.4   4         14 

16.5 118 70 9 17 4 6 57 

16.6 94 63 9 17   6 61 

17.1 132 86 17 17   6 61 

17.2 96 39 9 13   6 55 

17.3 99 42 9 13   6 61 

17.4 82 36 11 13   2 55 

17.5 82 34 11 13   2 55 

18.1 13 13       2 15 

18.2 163 92 28 17 4 2 64 

18.3 179 95 28 17 4 6 64 

20.2 179 95 28 17 4 6 64 

20.7 179 95 28 17 4 6 64 

18.4 62 26 2 6     40 

18.5 74 28 4 6 4   40 

19.1 72 22 3 2   2 47 

19.2 32 13 2 2   2 21 

19.3 20 13 1 2   2 18 

19.4 25 7 2     2 23 

19.5 23 8 1 2     13 

20.1 177 93 24 17 4 6 64 

20.3 175 95 28 17 4 6 64 

20.4 176 93 24 17 4 6 64 

20.5 100 57 16 13 2 5 54 

20.6 117 78 18 13 4 6 63 

Total (%)  25,13 13,39 3,33 2,83 0,43 0,95 12,13 
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VVaassooss  ddee  ppiisscciinnaa  ccoommpplleeiixxeenn  

Pregunta 
Compleixen 

3.4.2.1 3.4.2.2 3.4.2.3 3.4.2.4 3.4.2.5 3.4.2.6 3.4.2.7 

V
A

S
O

S
 P

IS
C

IN
A

 

21.1 8 8   1     6 

21.2 7 4   1     5 

21.3 13 9   1     6 

21.4 13 9   1     6 

21.5 13 9   1     6 

21.11 13 9   1     6 

21.13 13 9   1     6 

21.14 13 9   1     6 

21.6 9 7   1     6 

21.7 6 3   1     5 

21.8 6 3   1     4 

21.9 8 7   1     6 

21.10 11 8   1     4 

21.12 9 8   1     6 

21.15 6 3   1     3 

Total (%)  34,02 24,14 0,00 3,45 0,00 0,00 18,62 

PPrrààccttiiccaa  ll ll iiuurree  nnoo  ccoommpplleeiixxeenn  

Pregunta 
No compleixen 

3.4.2.1 3.4.2.2 3.4.2.3 3.4.2.4 3.4.2.5 3.4.2.6 3.4.2.7 

P
R

À
C

T
IC

A
 L

LI
U

R
E

 

12.1 17 2 4 9       

12.2 17 2 4 12       

12.3 17 2 4 12       

12.4 17 2 4 12       

12.5 15 2 4 11       

13.1   2 4         

13.2 11 2 4 9       

13.3               

13.4               

13.5 4             

Total (%)  28,00 4,00 8,00 18,57 0,00 0,00 0,00 

PPrrààccttiiccaa  oorrggaannii ttzzaaddaa  nnoo  ccoommpplleeiixxeenn  

Pregunta 
No compleixen 

3.4.2.1 3.4.2.2 3.4.2.3 3.4.2.4 3.4.2.5 3.4.2.6 3.4.2.7 

P
R

À
C

T
IC

A
 O

R
G

A
N

IT
Z

A
D

A
 

14.1 26 1 4       3 

14.2 37 5 4   4   3 

14.3 80 37 8   4 4 16 

14.4 151 91 19 10 4 6 40 

14.5 86 32 8     4 3 

14.6 152 77 25 12 4 4 46 

14.7 158 82 27 12 4 4 46 

14.8 146 88 27 12 4 4 48 

14.9 149 86 27 11 4 4 38 

15.1 91 44 19   4   7 

15.2 105 63 19     4 9 



AAnnnneexxooss    
  

 
510 

 

15.3 3 7 10 11     3 

15.4 63 31 21 8     3 

16.1 13 9 2 4     4 

16.2   2 2 6 4     

16.3 17 4 2 6     3 

16.4 179 91 28 17 4 6 50 

16.5 61 25 19       7 

16.6 85 32 19   4   3 

17.1 47 9 11   4   3 

17.2 83 56 19 4 4   9 

17.3 80 53 19 4 4   3 

17.4 97 59 17 4 4 4 9 

17.5 97 61 17 4 4 4 9 

18.1 166 82 28 17 4 4 49 

18.2 16 3       4   

18.3               

20.2               

20.7               

18.4 117 69 26 11 4 6 24 

18.5 105 67 24 11   6 24 

19.1 107 73 25 15 4 4 17 

19.2 147 82 26 15 4 4 43 

19.3 159 82 27 15 4 4 46 

19.4 154 88 26 17 4 4 41 

19.5 156 87 27 15 4 6 51 

20.1 2 2 4         

20.3 4             

20.4 3 2 4         

20.5 79 38 12 4 2 1 10 

20.6 63 17 10 4       

Total (%) 20,38 10,78 3,80 1,55 0,58 0,56 4,16 

  

VVaassooss  ddee  ppiisscciinnaa  nnoo  ccoommpplleeiixxeenn  

Pregunta 
No compleixen 

3.4.2.1 3.4.2.2 3.4.2.3 3.4.2.4 3.4.2.5 3.4.2.6 3.4.2.7 

V
A

S
O

S
 P

IS
C

IN
A

 

21.1 5 1           

21.2 6 5         1 

21.3               

21.4               

21.5               

21.11               

21.13               

21.14               

21.6 4 2           

21.7 7 6         1 

21.8 7 6         2 

21.9 5 2           

21.10 2 1         2 
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21.12 4 1           

21.15 7 6         3 

Total (%)  10,80 6,90 0,00 0,00 0,00 0,00 2,07 

PPeerrcceennttaattggee  aabbssoolluutt  ccoommpplleeiixxeenn  

% ABSOLUT  

Compleixen 

3.4.2.1 3.4.2.2 3.4.2.3 3.4.2.4 3.4.2.5 3.4.2.6 3.4.2.7 

25 13 3 3 0 1 12 

PPeerrcceennttaattggee  aabbssoolluutt  nnoo  ccoommpplleeiixxeenn  

% ABSOLUT 

No compleixen 

3.4.2.1 3.4.2.2 3.4.2.3 3.4.2.4 3.4.2.5 3.4.2.6 3.4.2.7 

20 11 4 2 1 1 4 

 

2255..1100..  AAPPLLII CCAACCII ÓÓ  DDII RREECCTTOORR//AA  

2255..1100..11..  GGRRAAUU  DD’’ AAPPLLII CCAACCII ÓÓ  DDEE  LLAA  NNOORRMMAA  

PPrrààccttiiccaa  ll ll iiuurree  ccoommpplleeiixxeenn  

Pregunta 
Compleixen 

3.5.1.1 3.5.1.3 3.5.1.4 3.5.1.5 3.5.1.6 3.5.1.7 3.5.1.8 3.5.1.9 3.5.1.10 

P
R

À
C

T
IC

A
 L

LI
U

R
E

 

12.1   3               

12.2                   

12.3                   

12.4                   

12.5       1   2       

13.1       18 6 2 3     

13.2       3 4 2       

13.3 3 2   19 6 2 3     

13.4 3 2   19 6 2 3     

13.5 3 2   15 6 2 3     

Total (%)  2,57 2,57 0,00 21,43 8,00 3,43 3,43 0,00 0,00 

  

PPrrààccttiiccaa  oorrggaannii ttzzaaddaa  ccoommpplleeiixxeenn  

Pregunta 
Compleixen 

3.5.1.1 3.5.1.3 3.5.1.4 3.5.1.5 3.5.1.6 3.5.1.7 3.5.1.8 3.5.1.9 3.5.1.10 

P
R

À
C

T
IC

A
 O

R
G

A
N

IT
Z

A
D

A
 

14.1 6   10 43 7 53 136 93 11 

14.2 6   10 41 5 53 132 88 5 

14.3 6   10 24 7 42 75 75 5 

14.4 6     2 4 8 26 25 1 

14.5 6   10 26 7 47 80 73 11 

14.6     6 4 1 3 15 35 11 

14.7     6   1 3 15 32 3 

14.8     6     6 12 31 9 

14.9     6     6 23 34 5 

15.1 6   6 6 4 23 90 82 11 

15.2 6   6 8 7 20 60 77 9 

15.3     6 67 5 51 127 92 11 

15.4     10 10 2 33 109 92 11 

16.1 6   10 66 5 52 131 82 9 
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16.2 6   4 68 9 55 131 95 11 

16.3 6   4 59 8 55 131 87 11 

16.4       3     6 9   

16.5 6   6 10 4 37 126 83 9 

16.6 6   6 10 4 31 95 87 11 

17.1 6   10 17 5 47 128 95 11 

17.2 6   6 6 1 28 73 87 11 

17.3 6   6 6 3 28 79 91 11 

17.4 6   6 8 1 28 59 80 11 

17.5 6   6 8 1 28 57 80 11 

18.1           3 9 25 6 

18.2 6   10 67 9 52 127 88 11 

18.3 6   10 70 9 55 137 95 11 

20.2 6   10 70 9 55 137 95 11 

20.7 6   10 70 9 55 137 95 11 

18.4     6 2   24 40 57 7 

18.5     6 6   24 54 59 7 

19.1     2 3   23 48 64 8 

19.2     2 1 2 5 21 32 9 

19.3     2   2 4 17 25 6 

19.4       2   5 16 32 4 

19.5     2     5 10 23 7 

20.1 6   6 68 9 55 137 95 9 

20.3 6   10 70 9 55 137 95 7 

20.4 6   6 70 9 52 137 95 9 

20.5 6   8 21 5 26 91 79 11 

20.6 6   6 24 6 43 117 87 9 

Total (%)  0,97 0,00 1,56 6,43 1,05 7,93 20,41 17,66 2,18 

 
VVaassooss  ddee  ppiisscciinnaa  ccoommpplleeiixxeenn  

Pregunta 
Compleixen 

3.5.1.1 3.5.1.3 3.5.1.4 3.5.1.5 3.5.1.6 3.5.1.7 3.5.1.8 3.5.1.9 3.5.1.10 

V
A

S
O

S
 P

IS
C

IN
A

 

21.1     1     1 8 12 1 

21.2     1     2 3 10 1 

21.3     1     2 11 14 1 

21.4     1     2 11 14 1 

21.5     1     2 11 14 1 

21.11     1     2 11 14 1 

21.13     1     2 11 14 1 

21.14     1     2 11 14 1 

21.6     1     1 9 11 1 

21.7     1     1 2 10 1 

21.8     1     1 2 9 1 

21.9     1     2 7 11 1 

21.10     1     2 10 11   

21.12     1     2 8 12 1 

21.15     1     2 2 7 1 

Total (%)  0,00 0,00 3,45 0,00 0,00 5,98 26,90 40,69 3,22 
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PPrrààccttiiccaa  ll ll iiuurree  nnoo  ccoommpplleeiixxeenn  

Pregunta 
No compleixen 

3.5.1.1 3.5.1.3 3.5.1.4 3.5.1.5 3.5.1.6 3.5.1.7 3.5.1.8 3.5.1.9 3.5.1.10 

P
R

À
C

T
IC

A
 L

LI
U

R
E

 
12.1 3 2   16 6 2 3     

12.2 3 2   19 6 2 3     

12.3 3 2   19 6 2 3     

12.4 3 2   19 6 2 3     

12.5 3 2   18 6   3     

13.1 3 2   1           

13.2 3 2   16 2   3     

13.3                   

13.4                   

13.5       4           

Total (%)  6,00 4,00 0,00 32,00 9,14 2,29 5,14 0,00 0,00 

 
PPrrààccttiiccaa  oorrggaannii ttzzaaddaa  nnoo  ccoommpplleeiixxeenn  

Pregunta 
No compleixen 

3.5.1.1 3.5.1.3 3.5.1.4 3.5.1.5 3.5.1.6 3.5.1.7 3.5.1.8 3.5.1.9 3.5.1.10 

P
R

À
C

T
IC

A
 O

R
G

A
N

IT
Z

A
D

A
 

14.1       28 2 2   2   

14.2       30 4 2 4 7 6 

14.3       47 2 13 61 20 6 

14.4     10 69 5 47 110 70 10 

14.5       45 2 8 56 22   

14.6 6   4 67 8 52 121 60   

14.7 6   4 71 8 52 121 63 8 

14.8 6   4 71 9 49 124 64 2 

14.9 6   4 70 9 49 114 61 6 

15.1     4 65 5 32 46 13   

15.2     4 62 2 35 77 18 2 

15.3 6   4 3 4 4 10 3   

15.4 6     60 7 22 28 3   

16.1       4 4 3 6 13 2 

16.2     6 2     6     

16.3     6 11 1   6 8   

16.4 6   10 67 9 55 131 86 11 

16.5     4 60 5 18 11 12 2 

16.6     4 60 5 24 42 8   

17.1       53 4 8 9     

17.2     4 64 8 27 63 9   

17.3     4 64 6 27 57 5   

17.4     4 62 8 27 77 16   

17.5     4 62 8 27 79 16   

18.1 6   10 70 9 52 128 70 5 

18.2       3 3 10 7     

18.3                   

20.2                   

20.7                   

18.4 6   4 68 9 31 97 38 4 
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18.5 6   4 64 9 31 83 36 4 

19.1 6   8 67 9 32 89 31 3 

19.2 6   8 69 7 50 116 63 2 

19.3 6   8 70 7 51 120 70 5 

19.4 6   10 68 9 50 121 63 7 

19.5 6   8 70 9 50 127 72 4 

20.1     4 2         2 

20.3                 4 

20.4     4     3     2 

20.5     2 49 4 29 46 16   

20.6     4 46 3 12 20 8 2 

Total (%)  0,56 0,00 0,98 11,44 1,26 6,11 14,35 6,49 0,61 

 
VVaassooss  ddee  ppiisscciinnaa  nnoo  ccoommpplleeiixxeenn  

Pregunta 
No compleixen 

3.5.1.1 3.5.1.3 3.5.1.4 3.5.1.5 3.5.1.6 3.5.1.7 3.5.1.8 3.5.1.9 3.5.1.10 

V
A

S
O

S
 P

IS
C

IN
A

 

21.1           1 3 2   

21.2             8 4   

21.3                   

21.4                   

21.5                   

21.11                   

21.13                   

21.14                   

21.6           1 2 3   

21.7           1 9 4   

21.8           1 9 5   

21.9             4 3   

21.10             1 3 1 

21.12             3 2   

21.15             9 7   

Total (%)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92 11,03 7,59 0,23 

 
PPeerrcceennttaattggee  aabbssoolluutt  ccoommpplleeiixxeenn  

% ABSOLUT 

Compleixen 

3.5.1.1 3.5.1.3 3.5.1.4 3.5.1.5 3.5.1.6 3.5.1.7 3.5.1.8 3.5.1.9 3.5.1.10 

1 0 2 7 1 8 20 18 2 

 
PPeerrcceennttaattggee  aabbssoolluutt  nnoo  ccoommpplleeiixxeenn  

% ABSOLUT 

No compleixen 

3.5.1.1 3.5.1.3 3.5.1.4 3.5.1.5 3.5.1.6 3.5.1.7 3.5.1.8 3.5.1.9 3.5.1.10 

1 0 1 12 1 6 14 6 1 
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2255..1100..22..  MMOOTTII UUSS  ((NNOO))  AAPPLLII CCAACCII ÓÓ  DDEE  LLAA  NNOORRMMAA  

PPrrààccttiiccaa  ll ll iiuurree    ccoommpplleeiixxeenn  

Pregunta 
Compleixen 

3.5.2.1 3.5.2.2 3.5.2.3 3.5.2.4 3.5.2.5 3.5.2.6 3.5.2.7 3.5.2.8 
P

R
À

C
T

IC
A

 L
LI

U
R

E
 

12.1             3   

12.2                 

12.3                 

12.4                 

12.5   2         1   

13.1 4 7   6     12   

13.2 4 2         3   

13.3 4 9   10     12   

13.4 4 9   10     12   

13.5 4 7   8     12   

Total (%)  5,71 10,29 0,00 9,71 0,00 0,00 15,71 0,00 

 
PPrrààccttiiccaa  oorrggaannii ttzzaaddaa  ccoommpplleeiixxeenn  

Pregunta 
Compleixen 

3.5.2.1 3.5.2.2 3.5.2.3 3.5.2.4 3.5.2.5 3.5.2.6 3.5.2.7 3.5.2.8 

P
R

À
C

T
IC

A
 O

R
G

A
N

IT
Z

A
D

A
 

14.1 3 118 77 57 11 3 8 82 

14.2 3 116 77 55 7 3 8 71 

14.3 6 10 24 7 42 75 75 5 

14.4 3 10 10 19 7   4 19 

14.5 3 80 53 40 11 3 8 62 

14.6 3 4 4 23 3 3   35 

14.7 3 4 4 19 3 3   24 

14.8 3 16 4 9 3     29 

14.9 3 14 4 19 3 3   28 

15.1 3 59 43 31 7 3 7 75 

15.2 3 51 22 32 11 3 7 64 

15.3 3 141 78 49 7 3   78 

15.4 3 85 52 33 7 3 3 81 

16.1 3 135 78 55 7 3 7 73 

16.2 3 141 78 56 7 3 7 84 

16.3 3 135 78 48 11 3 7 76 

16.4     4 9       5 

16.5 3 82 62 39 11 3 7 74 

16.6 3 71 45 37 7 3 7 77 

17.1 3 98 71 46 7 3 7 84 

17.2 3 68 30 28 3 3 7 76 

17.3 3 70 30 34 3 3 7 80 

17.4 3 60 24 30 3 3 7 69 

17.5 3 60 24 28 3 3 7 69 

18.1 3 6 8   3 3   20 

18.2 3 138 72 59 11 3 7 77 

18.3 3 141 78 66 11 3 7 84 

20.2 3 141 78 66 11 3 7 84 

20.7 3 141 78 66 11 3 7 84 
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18.4   45 12 17 3 3   56 

18.5   53 12 23 7 3   58 

19.1   2 61 23 7 3   52 

19.2 3 10 5 16 3 3   32 

19.3 2 8 5 10 3 3   25 

19.4 2 19 4 2 2     30 

19.5 1 11 4 5 3 1   22 

20.1 3 141 78 60 11 3 7 82 

20.3 3 141 78 66 11 3 7 80 

20.4 3 141 78 62 8 3 7 82 

20.5 3 70 39 46 5 3 7 74 

20.6 3 93 66 43 11   7 75 

Total (%)  0,68 18,18 10,75 8,89 1,89 1,10 1,57 15,12 

 
VVaassooss  ddee  ppiisscciinnaa  ccoommpplleeiixxeenn  

Pregunta 
Compleixen 

3.5.2.1 3.5.2.2 3.5.2.3 3.5.2.4 3.5.2.5 3.5.2.6 3.5.2.7 3.5.2.8 

V
A

S
O

S
 P

IS
C

IN
A

 

21.1 1 4 6 2 1 1   8 

21.2   3 2 3 1 1   7 

21.3 1 6 7 3 1 1   10 

21.4 1 6 7 3 1 1   10 

21.5 1 6 7 3 1 1   10 

21.11 1 6 7 3 1 1   10 

21.13 1 6 7 3 1 1   10 

21.14 1 6 7 3 1 1   10 

21.6 1 5 7 2 1     7 

21.7 1 3 2 1 1 1   6 

21.8 1 2 2 1 1 1   6 

21.9 1 4 6 3 1     7 

21.10   5 7 3 1     8 

21.12 1 4 6 3 1 1   8 

21.15 1 2 1 2 1 1   5 

Total (%)  2,99 15,63 18,62 8,74 3,45 2,76 0,00 28,05 

 
PPrrààccttiiccaa  ll ll iiuurree  nnoo  ccoommpplleeiixxeenn  

Pregunta 
No compleixen 

3.5.2.1 3.5.2.2 3.5.2.3 3.5.2.4 3.5.2.5 3.5.2.6 3.5.2.7 3.5.2.8 

P
R

À
C

T
IC

A
 L

LI
U

R
E

 

12.1 4 9   10     9   

12.2 4 9   10     12   

12.3 4 9   10     12   

12.4 4 9   10     12   

12.5 4 7   10     11   

13.1   2   4         

13.2   7   10     9   

13.3                 

13.4                 

13.5   2   2         

Total (%)  5,71 15,43 0,00 18,86 0,00 0,00 18,57 0,00 
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PPrrààccttiiccaa  oorrggaannii ttzzaaddaa  nnoo  ccoommpplleeiixxeenn  

Pregunta 
No compleixen 

3.5.2.1 3.5.2.2 3.5.2.3 3.5.2.4 3.5.2.5 3.5.2.6 3.5.2.7 3.5.2.8 

P
R

À
C

T
IC

A
 O

R
G

A
N

IT
Z

A
D

A
 

14.1   22 1 9       2 

14.2   24 1 11 4     13 

14.3     47 2 13 61 20 6 

14.4   130 68 47 4 3 4 65 

14.5   60 25 26       22 

14.6   136 74 43 8   8 49 

14.7   136 74 47 8   8 60 

14.8   124 74 57 8 3 8 55 

14.9   127 74 47 8   7 56 

15.1   82 35 35 4     9 

15.2   90 56 34       20 

15.3       17 4 7   6 

15.4   56 26 33 4   4 3 

16.1   6   11 4     11 

16.2       10 4       

16.3   6   18       8 

16.4 3 141 74 57 11 3 7 79 

16.5   59 16 27       10 

16.6   69 33 29 4     8 

17.1   43 7 20 4       

17.2   72 48 38 8     9 

17.3   70 48 32 8     5 

17.4   80 54 36 8     16 

17.5   80 54 38 8     16 

18.1   135 70 66 8   7 64 

18.2   3 6 7       7 

18.3                 

20.2                 

20.7                 

18.4 3 96 66 49 8   7 28 

18.5 3 88 66 43 4   7 26 

19.1 1 80 55 59 8 3 7 32 

19.2   131 73 50 8   7 52 

19.3 1 133 73 56 8   7 59 

19.4 1 122 74 64 9 3 7 54 

19.5 2 130 74 61 8 2 7 62 

20.1       6       2 

20.3               4 

20.4       4 3     2 

20.5 70 39   20 6     11 

20.6   48 12 23   3   9 

Total (%)  0,52 16,25 9,05 7,65 1,20 0,55 0,76 5,83 
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VVaassooss  ddee  ppiisscciinnaa  nnoo  ccoommpplleeiixxeenn  

Pregunta 
No compleixen 

3.5.2.1 3.5.2.2 3.5.2.3 3.5.2.4 3.5.2.5 3.5.2.6 3.5.2.7 3.5.2.8 
V

A
S

O
S

 P
IS

C
IN

A
 

21.1   2 1 1       2 

21.2 1 3 5         3 

21.3                 

21.4                 

21.5                 

21.11                 

21.13                 

21.14                 

21.6   1   1   1   3 

21.7   3 5 2       4 

21.8   4 5 2       4 

21.9   2 1     1   3 

21.10 1 1       1   2 

21.12   2 1         2 

21.15   4 6 1       5 

Total (%)  0,46 5,06 5,52 1,61 0,00 0,69 0,00 6,44 

 
PPeerrcceennttaattggee  aabbssoolluutt  ccoommpplleeiixxeenn  

% ABSOLUT 

Compleix 

3.5.2.1 3.5.2.2 3.5.2.3 3.5.2.4 3.5.2.5 3.5.2.6 3.5.2.7 3.5.2.8 

1 17 10 8 2 1 2 14 

 
PPeerrcceennttaattggee  aabbssoolluutt  nnoo  ccoommpplleeiixxeenn  

% ABSOLUT 

No compleixen 

3.5.2.1 3.5.2.2 3.5.2.3 3.5.2.4 3.5.2.5 3.5.2.6 3.5.2.7 3.5.2.8 

0 16 9 8 1 1 1 6 
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