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1. Introducció 2 3 4 5 6

1.1.  Marc de Referència

En els darrers anys, la pràctica fisicoesportivaha esdevingut un fenomen social universal i, actualment, és un instrument de relació, d’equilibri, de formació i 

d’integració de les persones en el món que les envolta.

Els equipaments esportius, en aquest context, són un pilar fonamental del sistema esportiu, ja que, a més de possibilitar la 

de les infraestructures que una societat necessita per millorar la seva qualitat de vida i facilitar una utilització adequadade les infraestructures que una societat necessita per millorar la seva qualitat de vida i facilitar una utilització adequada

fisicoesportiva és un dels principals components.

La Llei de l’Esport de Catalunya reconeix aquest fet i estableix que correspon al Consell Català de l’Esport redactar i trami

Equipaments Esportius de Catalunya (PIEC), que és l’instrumentjurídic i tècnic mitjançant el qual el Govern de la Generalitat planifica, fomenta i coordina 

tant la seva actuació com la de la resta d’institucions, organismes i entitats, adreçades a dotar Catalunya dels equipaments 

pràctica fisicoesportivai contribueixin a fomentar, divulgar i implantar arreu de Catalunya l’esperit que aquestes pràctiques comporten.

En aquesta línia, és un Pla Director que, per una banda fixa les necessitats mínimes i determina les prioritats per assolir l

equipaments esportius bàsics, i per l’altra banda estableix les directrius, que permetran als municipis i altres entitats, de

complementar les establertes com a bàsiques per a tot el territori. 

Però les necessitats específiques de cada municipi depenen de factors molt diversos. Així les pràctiques tradicionals del llo
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el nivell socioeconòmic, l’urbanisme, l’estructura demogràfica de la població, la situació geogràfica i el clima tenen una incidència decisiva a l’hora d’avaluar

les necessitats d’equipaments esportius d’un àmbit concret.

El Mapa de les Instal·lacions i Equipaments Esportius del Municipi (MIEM) és 

d’equipaments esportius en l’àmbit municipal i les contrasta amb les determinacions del 

seva dotació en comparació amb la resta de Catalunya.

El MIEM de Premià de Mar està elaborat tenint en compte com a horitzó l’any 2015.
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, l’estructura demogràfica de la població, la situació geogràfica i el clima tenen una incidència decisiva a l’hora d’avaluar

El Mapa de les Instal·lacions i Equipaments Esportius del Municipi (MIEM) és l’instrument de planificació municipal que concreta i situa les necessitats 

d’equipaments esportius en l’àmbit municipal i les contrasta amb les determinacions del PIEC, de manera que s’avaluï la

El MIEM de Premià de Mar està elaborat tenint en compte com a horitzó l’any 2015.



1.2.  Objecte d’estudi

L’Ajuntament de Premià de Mar, mitjançant la seva Àrea d’Esports, ha contractat a 

Esportives Municipals de Premià de Mar.

Els objectiusprincipals d’aquest estudi són:
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� Adequar la seva xarxa d’equipaments esportius a les necessitats delsciutadans

� Reorganitzar la gestió en les instal·lacions municipals.

� Crear una estructura de l’Àrea d’esports d’acord amb l’evolució dela

� Periodificar les inversions en Equipaments Esportius segonsprioritats

Aquest estudi constarà de quatre volums,

1. Volum I. Anàlisi i diagnosi

Introducció, territori, demografia, cens d’instal·lacions esportives del municipi, gestió, anàlisi de la pràctica esportiva i

d’equipaments esportius.

2. Volum II. Propostes d’intervenció

Metodologia de càlcul i referents de planificació, concreció dels dèficits i determinació de necessitats, reserves de sòl, ac

programació de les inversions. 

3. Volum III. Annex. (càlculs)

4. Volum IV. Documentació gràfica
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L’Ajuntament de Premià de Mar, mitjançant la seva Àrea d’Esports, ha contractat a NX Sport Consulting per l’elaboració del Mapa d'Instal·lacions 

6 7

ciutadansde Premià de Mar en l’horitzó de l’any 2015.

la mateixa.

prioritatsi polítiques d’inversions del propi Ajuntament.

Introducció, territori, demografia, cens d’instal·lacions esportives del municipi, gestió, anàlisi de la pràctica esportiva ideterminació de necessitats 

Metodologia de càlcul i referents de planificació, concreció dels dèficits i determinació de necessitats, reserves de sòl, actuacions a realitzar i valoració i 
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Les propostes queden obertes a possibles variacions si les condicions de l’entorn, aspectes polítics, urbanístics, etc., pate

moment de l’elaboració d’aquest estudi.

1.3.  Política Esportiva

La política esportiva a Premià de Mar té com a principals objectius:

1. Adequar la xarxa d’equipaments esportius del municipi

Millorar els equipaments esportius actuals i dotar al municipi de nous equipaments esportius per tal de cobrir les necessitat

una resposta a la ciutadania que aposta per la pràctica esportiva com element integrador social, com a forma de vida saludabl

individual o familiar.

2. Adaptar el model de gestió a la nova realitat del municipi

� Dinamització i gestió dels equipaments esportius de titularitat municipal

Per tal d’aconseguir els objectius en quant a la construcció de nous equipaments, recuperació de la gestió dels ja existents 

necessitat de l’agilitat en els processos de gestió, la dinamització de les activitats obertes al carrer i la velocitat de re
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pensar en la redefinició del model de gestió del departament, mitjançant la creació d’una empresa Municipal de gestió d’activ

gestió de  les  instal·lacions de titularitat municipal, que permetria millorar l’ agilitat de resposta a les necessitats de 

Dinamitzar i gestionar els equipaments esportius de titularitat municipal com el Pavelló d’Esports, el Camp de Futbol, la Ins

de Barri CanPou i en un futur els equipaments de nova creació, ha de permetre la possibilitat de fer aquests espais més

participatius i més assequibles a la població,  així com més segurs i eficients.
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Les propostes queden obertes a possibles variacions si les condicions de l’entorn, aspectes polítics, urbanístics, etc., pateixen modificacions respecte al 

Millorar els equipaments esportius actuals i dotar al municipi de nous equipaments esportius per tal de cobrir les necessitats esportives del municipi i donar 

una resposta a la ciutadania que aposta per la pràctica esportiva com element integrador social, com a forma de vida saludable, o com a temps de lleure 

Dinamització i gestió dels equipaments esportius de titularitat municipal

Per tal d’aconseguir els objectius en quant a la construcció de nous equipaments, recuperació de la gestió dels ja existents i la seva reconstrucció, la 

necessitat de l’agilitat en els processos de gestió, la dinamització de les activitats obertes al carrer i la velocitat de resposta de l’administració permet 
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participatius i més assequibles a la població,  així com més segurs i eficients.
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� Dinamització d’activitats esportives per tothom

La creació de nous espais i la recuperació d’altres ha de permetre la creació d’una programació esportiva estable pensada per

lleure individual i familiar predomini sobre la programació. 

Les activitats al carrer i les propostes esportives a la platja han de permetre arribar a tots els segments de la població.Les activitats al carrer i les propostes esportives a la platja han de permetre arribar a tots els segments de la població.

3. Consolidar la política esportiva 

� Consolidar l’adjudicació de subvencions

Aconseguir un programa d’ajuts i subvencions anuals a les entitats esportives que doni suport a l’associacionisme esportiu de

� Consolidar el Consell Municipal d’Esports

Aconseguir que el Consell Municipal d’Esports esdevingui un òrgan d’interlocució i assessorament de l’organització de la regi

� Consolidar el programa d’activitats anuals

Aconseguir una consolidació en les activitats esportives anuals: la cursa de Festa Major, el cros a la platja, la 

populars, i d’altres que puguin sortir de les iniciatives ciutadanes.
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La creació de nous espais i la recuperació d’altres ha de permetre la creació d’una programació esportiva estable pensada pera tothom, on l’esport de 

Les activitats al carrer i les propostes esportives a la platja han de permetre arribar a tots els segments de la població.Les activitats al carrer i les propostes esportives a la platja han de permetre arribar a tots els segments de la població.

Aconseguir un programa d’ajuts i subvencions anuals a les entitats esportives que doni suport a l’associacionisme esportiu del municipi.

Aconseguir que el Consell Municipal d’Esports esdevingui un òrgan d’interlocució i assessorament de l’organització de la regidoria d’Esports.

Aconseguir una consolidació en les activitats esportives anuals: la cursa de Festa Major, el cros a la platja, la bicicletada popular, les caminades 
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1.4.  Metodologia

L’abast d’aquest estudi requereix establir una metodologia acurada i rigorosa que permeti apropar

metodologia es poden diferenciar tres apartats: 

a)Anàlisi de la situació actual:

Aquest primer bloc permetrà conèixer la realitat del municipi mitjançant

socials. D’altra banda s’analitzarà específicament el sistema esportiu, lesdiferents

Per desenvolupar aquest primer apartat s’ha recopilat informació a travésde

� Recollida d’informació de diverses àrees de l’ajuntament.

� Recollida d’informació per determinar els usos, les necessitats i lavaloració

les diferents Entitats Esportives del municipi, dels Centresd’Ensenyament

dels diferents Centres d’Ensenyaments de Premià de Mar.

� Visita a totes les instal·lacions esportives, tant les de titularitatpública

� Reculls i fonts documentals, Internet (www.gencat.net/esports, www.

Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals de Premià de Mar. Volum I. Anàlisi i diagnosi de la situació actual10
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L’abast d’aquest estudi requereix establir una metodologia acurada i rigorosa que permeti apropar-se al màxim a la realitat del municipi. En aquesta 

l’anàlisi de les variables geogràfiques, demogràfiques, urbanístiques i culturals i

diferentsinfraestructures esportives i la gestió de les mateixes.

dediferents mètodes, com ara:

valoracióde les instal·lacions esportives públiques i privades de Premià de Mar, de

d’Ensenyamentpúblics i privats i de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA)

públicacom privada.

.diba.es, www.premiademar.org, www.idescat.net).
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b) Diagnosi. Càlcul de necessitats:

Aquest segon bloc permetrà determinar les necessitats del municipi enquant

determinar aquestes necessitats es fonamenta en:

� La comparació del resultat de l’anàlisi de la situació actual amb lesnecessitats

� PIEC. Pla director d'instal·lacions i equipaments esportius deCatalunya

� La demanda institucional.

� La demanda d’entitats esportives i la de la població en general.

c) Propostes:

Per últim en aquest apartat, en base a les necessitats detectades en el segon

urbanística del municipi, es plasmaran les propostes de millora delsistema

gestió) amb les seves pertinents fases d’execució i l’estimació de costosde
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quanta infraestructures esportives i gestió de les mateixes. La metodologia per

necessitatsdel 2015.

Catalunya. Juny 2005.

segonbloc i tenint en compte la realitat social, cultural, demogràfica, geogràfica i

sistemaesportiu (propostes de remodelació, de noves construccions i d'organització i

deles inversions.
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2.1.  Ubicació de la població
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Comarca:  Maresme

Província: Barcelona

Extensió:  2,1 Km2 (dades idescat)

Població: 28.847 habitants (dades  abril 2008)
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El municipi de Premià de Mar està situat a la província de Barcelona, emplaçat al Baix Maresme. Té una extensió de 2,1 km

Barcelona i deu de Mataró. 

Limita pel nord amb el terme de Premià de Dalt, per l'oest limita amb El Masnou

2.2.  Sistema urbanístic de comunicacions

Premià de Mar està molt ben comunicat. Situat a vint quilòmetres de 

Barcelona i deu de Mataró s’hi comunica amb dues carreteres 

principals: l'autopista C-32 i la Nacional-II.

La població també està connectada amb dues carreteres internes amb 

Premià de Dalt i Vilassar de Dalt.

Disposa de línia d'autobús general i amb connexió nocturna a 

Barcelona, també té una línia interna de bus, servei de taxis i estació de 

rodalies RENFE.
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El municipi de Premià de Mar està situat a la província de Barcelona, emplaçat al Baix Maresme. Té una extensió de 2,1 km2. Es troba a vint quilòmetres de 

Limita pel nord amb el terme de Premià de Dalt, per l'oest limita amb El Masnoui per l'est amb Vilassar de Mar.
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Vies de Comunicació per accedir a Premià de Mar:

Per carretera:

Autopista C-32.

Carretera N-II .Carretera N-II .

Carretera BV-5024 (Premià de Dalt).

Carretera BV-5023 (Vilassar de Dalt).

Per ferrocarril:

RENFE Rodalies, estació de tren de Premià de Mar (Línia 1: Molins de Rei 

Per autobús:

Autobusos Casas:
- Línia C-10: Mataró – Barcelona.

Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals de Premià de Mar. Volum I. Anàlisi i diagnosi de la situació actual15

- Línia C-10: Mataró – Barcelona.
- Línia C-30: Mataró – Vilassa.

7

, estació de tren de Premià de Mar (Línia 1: Molins de Rei – Maçanet Massanes).
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Vies de comunicació internes  a Premià de Mar:

Per autobús:

Autobusos Casas:
- Línia C-14: Mataró – Barcelona - Línia C-14: Mataró – Barcelona 

(aquesta línia comunica també amb 
Premià de Dalt).
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2.3.  Distribució per nuclis

Premià de Mar compta amb un sol nucli de població el qual està dividit geogràficament en 3 districtes i 16 seccions. Aquesta divisió no coincideix

barris del municipi.

Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals de Premià de Mar. Volum I. Anàlisi i diagnosi de la situació actual17
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2.4.  Zones reservades per a sòl d’equipaments

Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals de Premià de Mar. Volum I. Anàlisi i diagnosi de la situació actual18

7

Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals de Premià de Mar. Volum I. Anàlisi i diagnosi de la situació actual



3. Demografia 1 2 4 5

3.1.  Estructura d’edats i gènere de la població actual

Habitants de Premià de Mar per edats i gènere

Homes

Nº %
00 a 04 anys 818                2,84%               

05 a 09 anys 753                2,61%               

10 a 14 anys 722                2,50%               

15 a 19 anys 764                2,65%               

20 a 24 anys 884                3,06%               

25 a 29 anys 1.204             4,17%            

30 a 34 anys 1.395             4,84%            

35 a 39 anys 1.338             4,64%            

40 a 44 anys 1.177             4,08%            

45 a 49 anys 1.053             3,65%            

50 a 54 anys 997                3,46%            

55 a 59 anys 820                2,84%               

60 a 64 anys 765                2,65%               

65 a 69 anys 500                1,73%               

70 a 74 anys 508                1,76%               

75 a 79 anys 337                1,17%               

Edats

Homes
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Respecte a la població actual s’aprecia una situació d’equilibri pel que fa referència al gènere.

75 a 79 anys 337                1,17%               

80 a 84 anys 214                0,74%               

85 a 89 anys 118                0,41%               

90 i més anys 34                  0,12%               

Total 14.401           49,92%          

6 7

Total

Habitants de Premià de Mar per edats i gènere

Dones

Nº % Nº %
780                2,70% 1.598           5,54%
705                2,44% 1.458           5,05%
652                2,26% 1.374           4,76%
673                2,33% 1.437           4,98%
737                2,55% 1.621           5,62%

1.020             3,54% 2.224           7,71%
1.247             4,32% 2.642           9,16%
1.229             4,26% 2.567           8,90%
1.201             4,16% 2.378           8,24%
1.034             3,58% 2.087           7,23%
1.024             3,55% 2.021           7,01%

928                3,22% 1.748           6,06%
785                2,72% 1.550           5,37%
578                2,00% 1.078           3,74%
566                1,96% 1.074           3,72%
504                1,75% 841              2,92%

TotalDones
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Respecte a la població actual s’aprecia una situació d’equilibri pel que fa referència al gènere.

504                1,75% 841              2,92%
412                1,43% 626              2,17%
253                0,88% 371              1,29%
118                0,41% 152              0,53%

14.446           50,08% 28.847         100,00%
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75 o més

Piràmide de Població per edats
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Analitzant el quadre de la pàgina anterior i la piràmide d’edats de lapoblació,

majoria dels ciutadans compresos en edats entre els 25 i 44 anys (34,01%).La

64 anys es situen en uns percentatges del 20,42% i 25,67% respectivament.

major de 65 anys.

Població per edats

6 7

5,54%

20,42%

34,01%

25,67%

14,36%

De 00 a 04 anys

De 05 a 24 anys

De 25 a 44 anys

De 45 a 64 anys

65 i més anys

Població per edats
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població,podem determinar una població relativament jove i amb la

La població d’entre 5 i 24 anys i la població adulta d’entre 45 i

Finalment es pot observar que un 14,36% de la població és
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3.2.  Procedència de la població

Home Dona
1 ESPANYA 12.058 12.569 24.627 85,65% 39 POLONIA
2 MARROC 775 610 1.385 4,82% 40

Procedència de la població de Premià de Mar (abril 2 008)

Nacionalitat Gènere Total % Nacionalitat

2 MARROC 775 610 1.385 4,82% 40
3 GAMBIA 434 66 500 1,74% 41
4 ARGENTINA 165 176 341 1,19% 42 ANDORRA
5 EQUADOR 131 147 278 0,97% 43 CANADA
6 BOLIVIA 90 122 212 0,74% 44 AUSTRALIA
7 ITALIA 109 97 206 0,72% 45 AUSTRIA
8 COLOMBIA 61 89 150 0,52% 46 BIELORRUSIA
9 SENEGAL 108 12 120 0,42% 47 EL SALVADOR

10 REPUBLICA DOMINICANA 36 54 90 0,31% 48 ESLOVAQUIA
11 FRANÇA 44 37 81 0,28% 49
12 ALEMANYA 36 37 73 0,25% 50 ALBANIA
13 URUGUAI 31 35 66 0,23% 51 GUINEA BISSAU
14 XILE 25 29 54 0,19% 52
15 RUMANIA 25 25 50 0,17% 53 PANAMA
16 XINA 21 26 47 0,16% 54 CAMERUN
17 CUBA 19 26 45 0,16% 55
18 PARAGUAI 16 28 44 0,15% 56 GUATEMALA
19 R.U.G.BRETANYA IRLANDA N 16 26 42 0,15% 57 INDONESIA
20 PERU 20 20 40 0,14% 58 KOREA DEL SUD
21 BRASIL 10 23 33 0,11% 59 LETONIA
22 BULGARIA 17 14 31 0,11% 60 MAURITANIA
23 VENEÇUELA 10 20 30 0,10% 61 REPUBLICA TXECA
24 PAISOS BAIXOS 14 15 29 0,10% 62 BOSNIA-HERZEGOVINA
25 RUSSIA 9 17 26 0,09% 63 COSTA RICA
26 UCRAINA 8 14 22 0,08% 64 CROACIA
27 PORTUGAL 8 9 17 0,06% 65
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27 PORTUGAL 8 9 17 0,06% 65
28 MEXIC 6 10 16 0,06% 66
29 SUECIA 8 8 16 0,06% 67 IUGOSLAVIA
30 HONDURAS 3 10 13 0,05% 68
31 ESTATS UNITS 6 6 12 0,04% 69 MOLDAVA
32 BELGICA 2 7 9 0,03% 70
33 DINAMARCA 5 4 9 0,03% 71 NORUEGA
34 ARGELIA 5 3 8 0,03% 72 REPUBLICA CENTROAFRICANA
35 GUINEA 8 8 0,03% 73 SUDAFRICA
36 IRLANDA 7 1 8 0,03% 74 THAILANDIA
37 JAPO 1 6 7 0,02% 75 TURQUIA
38 PAKISTA 7 7 0,02%

6 7

Home Dona
POLONIA 6 1 7 0,02%

MALI 6 6 0,02%

Gènere Total %Nacionalitat

Les característiques més 

significatives de la 

procedència de la població 

són:MALI 6 6 0,02%
SUISSA 3 3 6 0,02%

ANDORRA 2 3 5 0,02%
CANADA 2 3 5 0,02%

AUSTRALIA 3 1 4 0,01%
AUSTRIA 3 1 4 0,01%

BIELORRUSIA 4 4 0,01%
EL SALVADOR 1 3 4 0,01%
ESLOVAQUIA 2 2 4 0,01%

SIRIA 1 3 4 0,01%
ALBANIA 2 1 3 0,01%

GUINEA BISSAU 3 3 0,01%
INDIA 2 1 3 0,01%

PANAMA 1 2 3 0,01%
CAMERUN 2 2 0,01%

GRECIA 2 2 0,01%
GUATEMALA 2 2 0,01%
INDONESIA 2 2 0,01%

KOREA DEL SUD 2 2 0,01%
LETONIA 2 2 0,01%

MAURITANIA 2 2 0,01%
REPUBLICA TXECA 2 2 0,01%

BOSNIA-HERZEGOVINA 1 1 0,00%
COSTA RICA 1 1 0,00%

CROACIA 1 1 0,00%
EGIPTO 1 1 0,00%

són:

� La població nacional 

representa a l’abril del 

2008 un 85,37%.

� La població estrangera, 

amb un 14,63%, prové 

d’un total de 74 països 

diferents. Els països de 

principal procedència 

al 2008 són: Marroc 

(4,80%), Gàmbia 

(1,73%) i Argentina 
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EGIPTO 1 1 0,00%
HAITI 1 1 0,00%

IUGOSLAVIA 1 1 0,00%
LIBAN 1 1 0,00%

MOLDAVA 1 1 0,00%
NEPAL 1 1 0,00%

NORUEGA 1 1 0,00%
REPUBLICA CENTROAFRICANA 1 1 0,00%

SUDAFRICA 1 1 0,00%
THAILANDIA 1 1 0,00%

TURQUIA 1 1 0,00%
28.752 100,00%

(1,73%) i Argentina 

(1,18%).



3. Demografia 1 2 4 5

3.3.  Distribució de la població per districtes

Població per districtes

7.136; 25%

8.231; 28%

13.480; 47%
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S’observa que no totes les seccions estan igualment poblades, havent-hi una diferència d’un 22% entre les menys poblades i la qu
(D3).

6 7

Districte 1 7.136

Població per districtes

Districte 1 7.136
Secció 1 2.446
Secció 2 2.263
Secció 3 2.427

Districte 2 8.231
Secció 1 1.967
Secció 2 2.359
Secció 3 1.791
Secció 4 2.114

Districte 3 13.480
Secció 1 1.663
Secció 2 1.746
Secció 3 1.417
Secció 4 1.672
Secció 5 1.573
Secció 6 1.339
Secció 7 1.508
Secció 8 1.147
Secció 9 1.415

Total 28.847
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hi una diferència d’un 22% entre les menys poblades i la que ho està més 

Total 28.847
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3.4.  Població escolar

Escola Nivells Línies
Nombre de 

places 
ocupades

Oferta Escolar a Premià de Mar

Ensenyament obligatori

CEIP La Lió de P3 a 6è 1-2
CEIP Sant Cristòfol de P3 a 6è 2
CEIP Mare de Déu de Montserrat de P3 a 6è 1-3
CEIP El Dofí de P3 a 6è 1
Escola Assís de P3 a 6è 1
Escola La Salle de P3 a 6è 2
Escola Verge del Pilar de P3 a 6è 1

IES Serra de Marina de 1er a 4r ESO 3
IES Cristòfol Ferrer de 1er a 4r ESO 2
Escola Assís de 1er a 4r ESO 1
Escola La Salle de 1er a 4r ESO 2
Escola Verge del Pilar de 1er a 4r ESO 1

IES Serra de Marina 1er i 2n Batxillerat 2-3
IES Cristòfol Ferrer 1er i 2n Batxillerat 2

Batxillerat

Primària

Secundària

Ensenyament no obligatori
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La població escolar es força important :

• Aproximadament hi ha uns 100 grups de primària amb uns 2.212 alumnes.

• Pel que respecte secundària, ESO i batxillerat, el número de grups és de 43 amb uns 1.293 alumnes.

Total places ocupades 3.505

6 7

Nombre de 
places 

ocupades
Ubicació Titularitat

265 Premià de Mar Pública
421 Premià de Mar Pública
387 Premià de Mar Pública
207 Premià de Mar Pública
229 Premià de Mar Privada
466 Premià de Mar Privada
237 Premià de Mar Privada

329 Premià de Mar Pública
214 Premià de Mar Pública
114 Premià de Mar Privada
238 Premià de Mar Privada
123 Premià de Mar Privada

174 Premià de Mar Pública
101 Premià de Mar Pública
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Aproximadament hi ha uns 100 grups de primària amb uns 2.212 alumnes.

de 43 amb uns 1.293 alumnes.

3.505



3.5.  Creixement de població

3. Demografia 1 2 4 5

29.500     

Evolució demogràfica de Premià de Mar

25.000     

25.500     

26.000     

26.500     

27.000     

27.500     

28.000     

28.500     

29.000     

29.500     

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

26.451     

27.092     

27.488     

28.209     
27.902     

27.669     

28.040     27.904     

• Des de l’any 2000 fins a l’any 2008, hi ha hagut una mitjanaaproximada

habitants actuals (abril 2008).

• En el nou POUM (Pla d'Ordenació Urbanística Municipal), de moment

amb un sostre de població proper als 29.044 habitants (a data de 31 dedesembre
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28.992     29.021     29.044     

Evolució demogràfica de Premià de Mar

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

27.904     

28.847     28.876     28.905     28.934     28.963     
28.992     29.021     29.044     

aproximadad’increment de població d’un 1,10% anual, fins arribar als 28.847

provisional, es preveu un creixement de població en l’horitzó 2015

desembrede 2015).
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Instal·lacions Municipals
1. Pavelló Municipal d’Esports. Zona Esportiva municipal
2. Camp de Futbol Municipal. Zona Esportiva Municipal
3. Piscina Coberta Municipal
4. Pista Voramar
5. Instal·lació de Barri Can Pou
6. Instal·lació de Barri Palmar

4. Cens d’Instal·lacions Esportives 1 2 3

6. Instal·lació de Barri Palmar
7. Instal·lació de Barri Pl. Tarongers
8. Instal·lació de Barri Pl. Maresme
9. Instal·lació de Barri Pl. Santa Rosa
10. Instal·lació de Barri Pl. Joan Font
11. Instal·lació de Barri Pl. Doctor Ferran
12. Instal·lació de Barri Pl. Can Manent
13. Recorregut de Condicionament Físic
14. Zona Esportiva de Platja (Platja de Llevant)
15. Zona de Volei Platja (Platja de Bellamar)
16. Club Nàutic Premià de Mar
17. Club Petanca de Premià de Mar
18. Passeig Marítim18. Passeig Marítim
19. Sala d’Actes del Centre Cívic
20. Plaça dels Països Catalans
21. Plaça Sardana
22. Plaça Francesc Macià. “Can Fitó”
23. Plaça Mercè Rodoreda
24. Plaça Ernest Lluch
25. Plaça Burriac
26. Plaça Endalet
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27. Platges de Premià de Mar

Instal·lacions Privades
28. Club de Tennis Premià de Mar
29. Tennis Taula Premià de Mar
30. Gimnàs Lió
31. Gimnàs Model’s

4. Cens d’Instal·lacions Esportives 5 6 7

31. Gimnàs Model’s
32. Gimnàs sant Cristòfol
33. Gimnàs Olímpic
34. El Taller de Ioga
35. Espai d’expressió
36. L'Acadèmia. Escola de Ball
37. Centre Amistat Obrera

Centres d’Ensenyament Públics
38. CEIP La Lió
39. CEIP Sant Cristòfol
40. CEIP Mare de Déu de Montserrat
41. CEIP El Dofí41. CEIP El Dofí
42. IES Serra de Marina
43. IES Cristòfol Ferrer

Centres d’Ensenyament Privats
44. Escola Assís
45. Escola La Salle
46. Escola Verge del Pilar
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4. Cens d’Instal·lacions Esportives 1 2 3

Equipaments esportius a Premià de Mar

(*) Veure a l’annex les fitxes 

de les instal·lacions esportives, 

on s’especifica la qualificació 

de sòl, la tipologia d’usuaris, el de sòl, la tipologia d’usuaris, el 

pla d’usos, la ocupació dels 

espais, l’estat de manteniment i 

el tipus de gestió de cada un 

dels equipaments, i veure la 

documentació gràfica.
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Equipaments 
esportius a 
Premià de Mar
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Pavelló. Zona Esportiva Municipal 1 1
Camp de Futbol. Zona Esportiva Municipal 1
Piscina Coberta Municipal 1 1 1
Pista Voramar
Instal·lació de Barri Can Pou
Instal·lació de Barri Palmar
Instal·lació de Barri Pl. Tarongers
Instal·lació de Barri Pl. Maresme
Instal·lació de Barri Pl. Santa Rosa
Instal·lació de Barri Pl. Joan Font
Instal·lació de Barri Pl. Doctor Ferran
Instal·lació de Barri Pl. Can Manent
Recorregut de Condicionament Físic
Zona Esportiva de Platja (Platja de Llevant)
Zona de Volei Platja (Platja de Bellamar)
Club Nàutic Premià de Mar
Club Petanca de Premià de Mar
Passeig Marítim
Sala d'Actes del Centre Civic
Plaça dels Països Catalans
Plaça Sardana
Plaça Francesc Macià. "Can Fitó"
Plaça Mercè Rodoreda
Plaça Ernest Lluch
Plaça Burriac
Plaça Endalet
Platges de Premià de Mar

Total 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1

Club de Tennis Premià de Mar
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Gimnàs Model's
Gimnàs Sant Cristòfol
Gimnàs Olímpic
El Taller de Ioga
Espai d'expressió
L'Acadèmia. Escola de Ball
Centre Amistat Obrera

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CEIP La Lió
CEIP Sant Cristòfol
CEIP Mare de Déu de Montserrat
CEIP El Dofí
IES Serra de Marina
IES Cristòfol Ferrer
Escola Assís
Escola La Salle 1
Escola Verge del Pilar

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
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5. Gestió 1 2 3 4 6

5.1.  Estructura de l’Àrea d’Esports

A nivell polític, hi trobem el regidor de l’Àrea (Jordi Penalva ). A nivell tècnic, l’Àrea compta amb un tècnic

dinamitzador d’esports i gent gran (Joan Roselló), un dinamitzador de la zona esportiva de la platja de Llevant (Marc 

Galvez ) i 3 conserges (M. Dolors Iglesias, Francisco Garcia, Blai Canovas).

Del manteniment senzill i ordinari de la Zona Esportiva Municipal, de la Pista Del manteniment senzill i ordinari de la Zona Esportiva Municipal, de la Pista 

n’encarreguen els conserges de l’Àrea d’esports. Tot i així per a realitzar tasques de manteniment específiques es contracte a empreses especialitzades, com és 

TPSPORT pel manteniment del mobiliari esportiu, MAIATEC per temes elèctrics i d’aigua, o SECE per temes de manteniment elèctr

barri, entre d’altres.

De la neteja dels equipaments se n’encarrega l’empresa LIMASA, mentre que l’empresa 

instal·lacions de barri.

El monitoratgeque realitza les activitats dirigides que ofereix l’ajuntament es subcontracte a l’empresa 

5.2.  Tipus de gestió

Dins els equipaments esportius de titularitat pública, trobem el següent model de gestió:
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Dins els equipaments esportius de titularitat pública, trobem el següent model de gestió:

Gestió indirecta:

Només dues instal·lacions de titularitat pública són gestionades de manera indirecta:

� Piscina Coberta Municipal (gestionada per POOL Premià)

� Club Nàutic Premià de Mar

7

. A nivell tècnic, l’Àrea compta amb un tècnicd’esports (Santiago Betancorth ), un 

), un dinamitzador de la zona esportiva de la platja de Llevant (Marc Màrmol), una administrativa (Mercè 

la Zona Esportiva Municipal, de la Pista Voramari de les instal·lacions esportivesmunicipals de lliure accés, se la Zona Esportiva Municipal, de la Pista Voramari de les instal·lacions esportivesmunicipals de lliure accés, se 

Tot i així per a realitzar tasques de manteniment específiques es contracte a empreses especialitzades, com és 

TPSPORT pel manteniment del mobiliari esportiu, MAIATEC per temes elèctrics i d’aigua, o SECE per temes de manteniment elèctric en instal·lacions de 

, mentre que l’empresa CESPA, empresa de neteja de carrers, és qui realitza la neteja a les 

que realitza les activitats dirigides que ofereix l’ajuntament es subcontracte a l’empresa SOCIETAT SINERGÈTICA.

Dins els equipaments esportius de titularitat pública, trobem el següent model de gestió:
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Dins els equipaments esportius de titularitat pública, trobem el següent model de gestió:

Només dues instal·lacions de titularitat pública són gestionades de manera indirecta:
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Gestió mixta:

A Premià de Mar hi ha 1 instal·lació municipal gestionada de manera mixtaentre

� Les pistes de petanca de la Instal·lació de Barri Can Pou sóngestionades

Gestió directa:

Tota la resta d’instal·lacions esportives de titularitat pública es gestionen demanera

Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals de Premià de Mar. Volum I. Anàlisi i diagnosi de la situació actual29

7

entrel’Ajuntament i una entitat esportiva del municipi:

gestionadesconjuntament amb el CDC La Brisa.

maneradirecta des de l’ajuntament de Premià de Mar.
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6.1. Responsables del sistema esportiu

L’Àrea d’Esports

Des de l’Àrea d’esports s’organitzen tres activitats esportives: posat en forma, aeròbic i 

6. Pràctica esportiva 1 2 3 4 5

tot i que hi ha la modalitat d’aeròbic jove, adreçada als joves. Per a la seva realització es contracten als monitors a l’emp

El nombre de practicants inscrits en cada una de les activitats esportives municipal així com l’espai que s’utilitza pel seu 

posteriorment en l’anàlisi de les activitats (apartat 6.2.).
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Des de l’Àrea d’esports s’organitzen tres activitats esportives: posat en forma, aeròbic i pilates. Aquestes van adreçades majoritàriament a adults i gent gran, 

6. Pràctica esportiva 7

tot i que hi ha la modalitat d’aeròbic jove, adreçada als joves. Per a la seva realització es contracten als monitors a l’empresa de monitoratge Players.

El nombre de practicants inscrits en cada una de les activitats esportives municipal així com l’espai que s’utilitza pel seu desenvolupament es mostra 

Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals de Premià de Mar. Volum I. Anàlisi i diagnosi de la situació actual



Les Entitats Esportives

Premià de Mar compta amb un total de 41 entitats esportives, les quals desenvolupen i fomenten la pràctica de 36 modalitats e

6. Pràctica esportiva 1 2 3 4 5

� 1 de 4x4

� 1 d’aeròbic 

� 1 d’escacs

� 1 d’escalada� 1 d’aeròbic 

� 1 d’alpinisme

� 1 d’atletisme

� 2 de ball

� 2 de bàsquet

� 1 de bicicleta tot terreny

� 1 de billar

� 1 de columbicultura

� 1 de country

� 1 d’escalada

� 1 d’esquí de muntanya

� 2 d’excursionisme

� 10 de futbol

� 2 de futbol sala

� 1 de frontó

� 2 de hoquei patins

� 1 de ioga

� 1 de natació

El nombre de membres que composen cada entitat així com els espais esportius emprats per cadascuna d’elles, es mostra

posteriorment en l’anàlisi de les activitats (apartat 6.2.). A  l’annex (apartat 2) es troba un recull de les diferents entit

l’explicació de l’activitat que desenvolupen entre d’altra informació.
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� 1 de country

� 1 de curses d’orientació 

� 1 de dominó

� 1 de natació

� 2 de patinatge artístic

� 3 de pesca

Premià de Mar compta amb un total de 41 entitats esportives, les quals desenvolupen i fomenten la pràctica de 36 modalitats esportives:

6. Pràctica esportiva 7

� 2 de pesca submarina

� 2 de petanca

1 d’esquí de muntanya

2 d’excursionisme

2 de futbol sala

2 de hoquei patins

� 2 de petanca

� 1 de piragüisme

� 1 de rem

� 1 de submarinisme

� 1 de tai txi

� 1 de tennis

� 1 de tennis taula

� 1 de vela

� 1 de voleibol

El nombre de membres que composen cada entitat així com els espais esportius emprats per cadascuna d’elles, es mostra

posteriorment en l’anàlisi de les activitats (apartat 6.2.). A  l’annex (apartat 2) es troba un recull de les diferents entitats amb
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2 de patinatge artístic

� 1 de voleibol

� 1 de waterpolo

� 1 de windsurf
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Les AMPAs

Del total de 9 Centres Educatius incloent-hi tots els nivells d’ensenyament obligatori (primària, secundària i batxillerat), tan

de Premià de Mar, 6 d’aquests disposen d’AMPAs(Associació de Mares i Pares d’Alumnes), els quals promocionen i dinamitzen activitats 

horaris extraescolars, utilitzant les instal·lacions dels propis centres.

L’oferta de cadascuna d’aquestes associacions es mostra també en l’anàlisi de les activitats (apartat 6.2.).L’oferta de cadascuna d’aquestes associacions es mostra també en l’anàlisi de les activitats (apartat 6.2.).

Les empreses de serveis esportius

POOL Premià, empresa de serveis esportius que gestiona la PiscinaCoberta

d’oferta esportiva. La seva oferta es mostra en l’anàlisi de les activitats (apartat
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6. Pràctica esportiva 7

hi tots els nivells d’ensenyament obligatori (primària, secundària i batxillerat), tant de titularitat pública com privada 

(Associació de Mares i Pares d’Alumnes), els quals promocionen i dinamitzen activitats fisicoesportives en 

L’oferta de cadascuna d’aquestes associacions es mostra també en l’anàlisi de les activitats (apartat 6.2.).L’oferta de cadascuna d’aquestes associacions es mostra també en l’anàlisi de les activitats (apartat 6.2.).

CobertaMunicipal de Premià de Mar, fomenta l’activitat física a través delseu ventall

(apartat6.2.).
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6.2. Activitats

Diferenciarem tres tipus d’activitats físiques que es desenvolupen a Premià de Mar: activitats reglades, activitats per a la 

extraescolars:

Activitats reglades a Premià de Mar
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Atletisme Fondistes Premianencs
2002 Bàsquet Premià 16 x
Agrupació Bàsquet Premià 218 x x

Billar Club Billar Premià 31
Associació Esportiva El Tirol 22
Associació Esportiva La Salle 311
Associació Esportiva L'Empempta 25
Club Deportivo Joan Font 22
Club Esportiu Ricoh Premià 200 x
Club Futbol Sant Miquel 22

Activitat Oferta mitjançant Participants

Municipals

Basquetbol

Futbol
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Club Futbol Sant Miquel 22
E. F. Veterans de Premià 20
Torpedo Blanc i Blau 32
Unió Esportiva La Salle 20
Unió Esportiva Premianense 20 x
Club Futbol Sala Atlètic Premià 30 x
Club Futbol Sala Premià 123 x x
Club Hoquei Línia 61 x
Club Hoquei Premià 16 x

Natació Club Natació Premià 107 x
Club Patí Premià 68 x
Club Patinatge Artístic Premià 70 x
Club Deportivo Cultural la Brisa 40
Club Petanca Premià de Mar 110

Tennis Taula Club Tennis Taula Premià de Mar 53
Voleibol Club Volei Santa Maria 42 x
Waterpolo Club Natació Premià 69 x

Total Practicants 1.748

Petanca

Futbol Sala

Hoquei patins

Patinatge artístic

Futbol

6. Pràctica esportiva 7

Diferenciarem tres tipus d’activitats físiques que es desenvolupen a Premià de Mar: activitats reglades, activitats per a la població en general i activitats 

Espais utilitzats
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Espais utilitzats

Privades Centres d'Educació
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Activitats reglades a Premià de Mar (07 

6. Pràctica esportiva 1 2 3 4 5

Hi ha un total de 12 activitats reglades, amb 1.748 practicants. Les activitats amb un major número de practicants són el futbol

petanca.

0; 0%

234; 13%

153; 9%

77; 4%

107; 6%

138; 8%

150; 9%

53; 3%

42; 2% 69; 4%
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Activitats reglades a Premià de Mar (07 - 08)

6. Pràctica esportiva 7

ha un total de 12 activitats reglades, amb 1.748 practicants. Les activitats amb un major número de practicants són el futbol, el bàsquet, el futbol sala i la 

234; 13% 31; 2%

694; 40%

Atletisme

Basquetbol

Billar

Futbol

Futbol Sala

Hoquei patins

Natació

Patinatge artístic

Petanca

Tennis Taula

Voleibol

Waterpolo
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Participants

Activitats per a la població en general a Premià de  Mar

Activitat Oferta mitjançant

4x4 Club 4x4 tot pols 250
Gimnàs Lió
Gimnàs Model's
Gimnàs Sant Cristòfol 600
Gimnàs Olímpic 100
Ajuntament de Premià de Mar 18
Club Tennis Premià de Mar 9
POOL Premià 27

Alpinisme Club Excursionista Premià
Associació de Veins i Establiments del Casc Antic 46
L'Acadèmia. Escola de Ball
Espai d'expressió 14
Gimnàs Lió
Gimnàs Sant Cristòfol
El Taller de Ioga

Bicicleta tot terreny Club Excursionista Premià
Columbicultura Club Coloms Esportius 8
Consciencia corporal Espai d'Expressió 10
Country Associació de Veins i Establiments del Casc Antic 51
Curses d'orinetació Club Excursionista Premià
Dominó Club Dominó l'Amistat 30
Escacs Club Escacs Amistat 35
Esacalada Club Excursionista Premià 80
Esquí de muntanya Club Excursionista Premià

Associació Esportiva Caminants de Sant Mateu 200
Club Excursionista Premià 130

Frontó Club Tennis Premià de Mar
Ajuntament de Premià de Mar 109
POOL Premià 49
Consell Sènior de Premià de Mar 15

Activitats dirigides varies i arts 
marcials

Aeròbic

Ball - Dansa

Excursionisme

Gimnàstica de manteniment

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)
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Consell Sènior de Premià de Mar 15
Espai d'expressió 20
El Taller de Ioga
POOL Premià (cursets i activitats aquàtiques adults) 317
POOL Premià (abonats) 1.607
Club Nàutic Premià de Mar 60
Club Pescadors Premià
Societat de Pescadors Blau Premià 8
Club Esportiu d'Activitats Subaquàtiques Premià 170
Club Nàutic Premià de Mar
Ajuntament de Premià de Mar 77
Gimnàs Lió
El Taller de Ioga

Piragüisme Kayak Club Premià de Mar 30
Rem Club Nàutic Premià de Mar
Submarinisme Club Esportiu d'Activitats Subaquàtiques Premià
Tai txi Consell Sènior de Premià de Mar 10
Tennis Club Tennis Premià de Mar 265
Vela Club Nàutic Premià de Mar 926
Windsurf Windsurfing Associats de Premià 70

Total Practicants 5.341

        Número de practicants del club, que practiquen també altres modalitats esportives que ofereix el club.

Pesca

Pesca submarina

Pilates

Ioga

Natació

(*)
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Espais utilitzats

Municipals Privades Centres d'Educació
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Activitats per a la població en general a Premià 

de Mar (07 - 08)

4x4

Activitats dirigides varies i arts marcials

Aeròbic

250; 5%

700; 13%

330; 6%

1924; 36%

265; 5%

926; 17%

Aeròbic

Alpinisme

Ball - Dansa

Bicicleta tot terreny

Columbicultura

Consciencia corporal

Country

Curses d'orinetació

Dominó

Escacs

Esacalada

Esquí de muntanya

Excursionisme

Frontó

Gimnàstica de manteniment

Ioga

Natació

Pesca
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Pesca

Pesca submarina

Pilates

Piragüisme

Rem

Submarinisme

Tai txi

Tennis

Vela

Windsurf

6. Pràctica esportiva 7

Trobem un total de 29 activitats diferents per a la 

població en general a Premià de Mar, amb més 5.341 

practicants (hi ha activitats de les que no disposem del 

nombre de practicants). El 36% practiquen natació. Les 

següents activitats amb un major nombre de practicants 

Activitats per a la població en general a Premià 

Activitats dirigides varies i arts marcials

són vela, incloent les diferents modalitats que ofereix el 

Club Nàutic, i les activitats dirigides varies i arts marcials, 

que ofereixen els diversos gimnasos privats del municipi.
Bicicleta tot terreny

Columbicultura

Consciencia corporal

Curses d'orinetació

Esquí de muntanya

Gimnàstica de manteniment
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Pesca submarina



Activitats extraescolars a Premià de Mar

6. Pràctica esportiva 1 2 3 4 5
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Associació Esportiva Cristòfol Ferrer 16
AMPA CEIP Sant Cristòfol 17
Gimnàs Lió
Gimnàs Sant Cristòfol
AMPA Escola La Salle 50
AMPA CEIP La Lió 20
AMPA CEIP Mare de Déu de Montserrat 12
AMPA IES Serra de Marina 10
AMPA Escola La Salle 11
AMPA CEIP La Lió 20
AMPA CEIP Sant Cristòfol 23
AMPA CEIP Mare de Déu de Montserrat 20
AMPA IES Serra de Marina 20
AMPA Escola Assís 10

Judo Gimnàs Lió
Karate AMPA Escola La Salle 12

Activitat Oferta mitjançant Participants

Futbol Sala

Ball - Dansa

Basquetbol

Karate AMPA Escola La Salle 12
POOL Premià 715
AMPA Verge del Pilar 34
AMPA Assís 29
AMPA CEIP La Lió 10
AMPA CEIP Sant Cristòfol 14
AMPA CEIP Mare de Déu de Montserrat 17
AMPA Escola La Salle 13

Poliesportiu Associació Esportiva Cristòfol Ferrer 13
Psicomotricitat Infantil Espai d'expressió 10
Taekwondo Gimnàs Lió
Voleibol AMPA IES Serra de Marina 20

Total Practicants 1.116

Natació

Patinatge
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Municipals Privades Centres d'Educació

6. Pràctica esportiva 7
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6. Pràctica esportiva 1 2 3 4 5

A Premià de Mar hi ha 11 activitats extraescolars diferents, amb  més de 1.116 practicants (hi ha activitats de les que no disposem del nombre de practicants). 

La més practicada és la natació, seguida del futbol sala, el basquetbol i el patinatge.

Activitats extraescolars a Premià de Mar                    

(07 -

33; 3%

92; 8%

778; 70%

54; 5%

(07 -
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6. Pràctica esportiva 7

1.116 practicants (hi ha activitats de les que no disposem del nombre de practicants). 

La més practicada és la natació, seguida del futbol sala, el basquetbol i el patinatge.

Activitats extraescolars a Premià de Mar                    

- 08)

104; 9%

- 08)

Ball - Dansa

Basquetbol

Futbol Sala

Judo

Karate

Natació

Patinatge

Poliesportiu
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Psicomotricitat Infantil

Taekwondo

Voleibol



DETERMINACIÓ DE NECESSITATS
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DETERMINACIÓ DE NECESSITATS
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7. Determinació de necessitats dels EE1 2 3 4 5 6

7.1. Equipaments esportius de la Xarxa Bàsica 

(tots els càlculs per determinar les necessitats es troben a l’annex).

� Pista d’Atletisme.

� Piscina Coberta.� Piscina Coberta.

� Camps Esportius.

� Sales.

� Pavellons.

� Pistes Poliesportives.
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7. Determinació de necessitats dels EE
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7. Determinació de necessitats dels EE 1 2 3 4 5 6

SITUACIÓ ACTUAL

Pistes d’Atletisme

� A Premià de Mar no hi ha pista d’atletisme.

� Actualment el club d’atletisme del municipi no està en actiu, per falta d’un lloc on entrenar.

� Les pistes d’atletisme més properes són a Mataró, a 10 minuts de Premià de Mar amb vehicle a motor (10,2 km), i a Badalona, a 13 minuts (11,2 km).

Tot i que als estudis de localització de la Xarxa Bàsica del PIEC hi consta que també hi ha pistes d’Atletisme a Vilassar de 

Premià de Mar pel nord) i a Cabrera de Mar (a 7 minuts de Premià de Mar amb vehicle a motor), aquestes actualment no existeix

NECESSITATS

Segons l’anàlisi del sistema esportiu:

Es detecta la necessitat de dotar al municipi d’una pista d’atletisme per donar servei al propi municipi i als municipis de l
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equipament. Tenint en compte però que actualment a Premià de Mar no hi ha disponibilitat d’espai per a la construcció d’una p

2.4. Zones reservades per a sòl d’equipament) es tindrà que buscar una solució mirant de mancomunar la pista d’atletisme amb 

ubicant-la en un municipi veí.

7. Determinació de necessitats dels EE 

Pistes d’Atletisme

no està en actiu, per falta d’un lloc on entrenar.

a Mataró, a 10 minuts de Premià de Mar amb vehicle a motor (10,2 km), i a Badalona, a 13 minuts (11,2 km).

Tot i que als estudis de localització de la Xarxa Bàsica del PIEC hi consta que també hi ha pistes d’Atletisme a Vilassar de Dalt (municipi que limita amb 

Premià de Mar pel nord) i a Cabrera de Mar (a 7 minuts de Premià de Mar amb vehicle a motor), aquestes actualment no existeixen.

Es detecta la necessitat de dotar al municipi d’una pista d’atletisme per donar servei al propi municipi i als municipis de l’entorn que no disposen d’aquest 

Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals de Premià de Mar. Volum I. Anàlisi i diagnosi de la situació actual

equipament. Tenint en compte però que actualment a Premià de Mar no hi ha disponibilitat d’espai per a la construcció d’una pista d’atletisme (veure apartat 

2.4. Zones reservades per a sòl d’equipament) es tindrà que buscar una solució mirant de mancomunar la pista d’atletisme amb els municipis del voltant, 



Segons el PIEC:

Comarca AGR ABT Municipi Act Def

Maresme Premià de Mar Premià de Mar Premià de Mar 0 1

Estudis de localització de la xarxa bàsica del PIEC  (juny 2008)
Àmbit AGR

ATL

7. Determinació de necessitats dels EE 1 2 3 4 5 6

Als estudis de localització de la Xarxa bàsica del PIEC, hi consta el dèficit d’una pista d’atletisme.

Segons la demanda institucional:

Es manifesta la necessitat de dotar al municipi d’una pista d’atletisme.

Segons la demanda d’entitats esportives:

L’entitat esportiva “Fondistes Premianencs”,que actualment no es troba en actiu per falta d’un espai on entrenar i competir, 

al municipi d’una pista d’atletisme.

Maresme Premià de Mar Premià de Mar Premià de Mar 0 1
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Def Act Def Act Def Act Def Act Def Act Def

2 0 2 0 2 3 2 0 8 0

Àmbit AGR Àmbit ABT

POLPAVSALCAMPCO

7. Determinació de necessitats dels EE 

, hi consta el dèficit d’una pista d’atletisme.

que actualment no es troba en actiu per falta d’un espai on entrenar i competir, ha expressat la necessitat de dotar 

2 0 2 0 2 3 2 0 8 0
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7. Determinació de necessitats dels EE 1 2 3 4 5 6

Piscines Cobertes
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7. Determinació de necessitats dels EE 

Piscines Cobertes
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7. Determinació de necessitats dels EE 1 2 3 4 5 6

SITUACIÓ ACTUAL

� El municipi de Premià de Mar compta amb 1 piscina coberta.

� En una setmana tipus la piscina té 5.463 usos/setmana,davant una capacitat màxima òptima de 5.448 usos/setmana.

La nova piscina retràctil tipus PCO-2 (en construcció) tindrà una capacitat màxima òptima de 3.707 usos la setmana.La nova piscina retràctil tipus PCO-2 (en construcció) tindrà una capacitat màxima òptima de 3.707 usos la setmana.

� La coberta de la piscina i el fals sostre dels vestidors es troben en mal estat de manteniment, i la sala de 

general.

NECESSITATS

Segons l’anàlisi del sistema esportiu:

Amb la nova piscina retràctil tipus PCO-2 (en construcció) la demanda de piscina quedarà coberta i no hi haurà la necessitat de 

Tot i així s’hauran de dur a terme accions de millora i condicionament de l’actual piscina.
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7. Determinació de necessitats dels EE 

davant una capacitat màxima òptima de 5.448 usos/setmana.

2 (en construcció) tindrà una capacitat màxima òptima de 3.707 usos la setmana.2 (en construcció) tindrà una capacitat màxima òptima de 3.707 usos la setmana.

La coberta de la piscina i el fals sostre dels vestidors es troben en mal estat de manteniment, i la sala de fitness presenta un mal estat de conservació 

2 (en construcció) la demanda de piscina quedarà coberta i no hi haurà la necessitat de dotar al municipi d’una altra. 

Tot i així s’hauran de dur a terme accions de millora i condicionament de l’actual piscina.

Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals de Premià de Mar. Volum I. Anàlisi i diagnosi de la situació actual



Segons el PIEC:

Comarca AGR ABT Municipi Act Def

Estudis de localització de la xarxa bàsica del PIEC  (juny 2008)
Àmbit AGR

ATL

7. Determinació de necessitats dels EE 1 2 3 4 5 6

Als estudis de localització de la Xarxa bàsica del PIEC, no hi consta cap dèficit de piscina coberta.

Segons la demanda institucional:

No es manifesta la necessitat de més espai de piscina coberta.

Segons la demanda d’entitats esportives:

El Club Natació Premià ha expressat la necessitat de disposar de més espai de piscina coberta. Aquesta demanda es veurà satisfeta

nova piscina retràctil.

Maresme Premià de Mar Premià de Mar Premià de Mar 0 1

nova piscina retràctil.
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Def Act Def Act Def Act Def Act Def Act Def

Àmbit AGR Àmbit ABT

POLPAVSALCAMPCO

7. Determinació de necessitats dels EE 

, no hi consta cap dèficit de piscina coberta.

ha expressat la necessitat de disposar de més espai de piscina coberta. Aquesta demanda es veurà satisfetaamb la construcció de la 

2 0 2 0 2 3 2 0 8 0
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7. Determinació de necessitats dels EE 1 2 3 4 5 6

Camps Esportius
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7. Determinació de necessitats dels EE 

Camps Esportius
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7. Determinació de necessitats dels EE 1 2 3 4 5 6

SITUACIÓ ACTUAL

� A Premià de Mar hi ha 2 camps de futbolque es puguin considerar de la xarxa bàsica,

Un d’ells és de titularitat pública mentre que l’altre és de titularitat privada.

Un dels camps supera la seva màxima ocupació, mentre que l’altre no està en la seva màxima ocupació.Un dels camps supera la seva màxima ocupació, mentre que l’altre no està en la seva màxima ocupació.

� Pel que fa al manteniment del Camp de Futbol de la Zona Esportiva Municipal, tant el paviment del camp com les grades es trob

conservació, i falta el tancat perimetral del camp.

El Camp de Futbol de La Sallepresenta un bon estat de manteniment, tret dels vestidors, que estan en mol mal estat.

� Premià de Mar compta també amb una esplanada de futbol (Instal·lació de Barri de 

població habituada a la pràctica d’activitat física en espais de lliure accés.

NECESSITATS

Segons l’anàlisi del sistema esportiu:

Amb una capacitat de 32 equips, i tenint en compte que avui en dia hi ha 39equips i que segons la previsió de creixement n’hi haurà 40 al 2015, es detecta la 

(*) Número d’equips al 2015 segons la previsió de creixement. 
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necessitat de més espai de camp de futbol, amb un dèficit per a 6 equipsal 2015

CAM-2

Tipus camp

construcció d’un nou camp. Així doncs, per cobrir la demanda 

d’aquests 6 equips s’hauran de valorar dues opcions:
• Dur a terme una reorganització horària i d’espais dels 

actuals camps de futbol.

• En cas que es construeixi una Pista d’Atletisme mancomunada, 
construir-hi un camp de futbol a l’interior.

7. Determinació de necessitats dels EE 

que es puguin considerar de la xarxa bàsica,tots dos de gespa artificial.

Un d’ells és de titularitat pública mentre que l’altre és de titularitat privada.

supera la seva màxima ocupació, mentre que l’altre no està en la seva màxima ocupació.supera la seva màxima ocupació, mentre que l’altre no està en la seva màxima ocupació.

Pel que fa al manteniment del Camp de Futbol de la Zona Esportiva Municipal, tant el paviment del camp com les grades es troben en mal estat de 

presenta un bon estat de manteniment, tret dels vestidors, que estan en mol mal estat.

Premià de Mar compta també amb una esplanada de futbol (Instal·lació de Barri de Can Pou) que té una gran utilització per part de la població immigrant, 

població habituada a la pràctica d’activitat física en espais de lliure accés.

equips i que segons la previsió de creixement n’hi haurà 40 al 2015, es detecta la 

(*) Número d’equips al 2015 segons la previsió de creixement. 
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al 2015. Aquest dèficit no és suficient per considerar la

2008 2015

CAM-2 17 2 34 39 40

núm. equipsCapacitat 

camp
Tipus camp núm. camps

Capacitat 

total camps



7. Determinació de necessitats dels EE 1 2 3 4 5 6

També es considera necessària dur a terme accions de millora i condicionament en el Camp de Futbol de la Zona Esportiva Munic

els vestidors del Camp de Futbol de La Salle, que tot i ser de titularitat privada donen servei a 6 entitats esportives del municipi. En aquest últim 

cas l’ajuntament podria subvencionar una part o la totalitat del cost de la reparació dels vestidors.

Segons el PIEC:

Comarca AGR ABT Municipi Act Def

Maresme Premià de Mar Premià de Mar Premià de Mar 0 1

Estudis de localització de la xarxa bàsica del PIEC  (juny 2008)
Àmbit AGR

ATL

Als estudis de localització de la Xarxa bàsica del PIEC, no manifesten cap dèficit de camps esportius.

Segons la demanda institucional:

Es manifesta la necessitat de dotar al municipi d’un nou camp de futboli millorar l’actual camp municipal així com ampliar els seus espais 

complementaris (remodelació integral del camp de futbol: renovació de la gespa artificial, remodelació i ampliació dels vesti

les grades i col·locació d’un tancat perimetral).
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les grades i col·locació d’un tancat perimetral).

Segons la demanda d’entitats esportives:

Un total de 5 entitats esportives del municipi han expressat la necessitat de més espai de camp de futbol, així com la necessitat d’ampliar els 

vestidors del Camp de Futbol de la Zona Esportiva Municipal, remodelar els vestidors i la banqueta del Camp de Futbol de La 

Camp de Futbol de La Salle de grades o d’un espai per al públic.

7. Determinació de necessitats dels EE 

També es considera necessària dur a terme accions de millora i condicionament en el Camp de Futbol de la Zona Esportiva Municipal, així com en 

, que tot i ser de titularitat privada donen servei a 6 entitats esportives del municipi. En aquest últim 

cas l’ajuntament podria subvencionar una part o la totalitat del cost de la reparació dels vestidors.

Def Act Def Act Def Act Def Act Def Act Def
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Àmbit AGR Àmbit ABT
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, no manifesten cap dèficit de camps esportius.

i millorar l’actual camp municipal així com ampliar els seus espais 

complementaris (remodelació integral del camp de futbol: renovació de la gespa artificial, remodelació i ampliació dels vestidors, arranjament de 
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han expressat la necessitat de més espai de camp de futbol, així com la necessitat d’ampliar els 

Municipal, remodelar els vestidors i la banqueta del Camp de Futbol de La Salle, i dotar al 



7. Determinació de necessitats dels EE 1 2 3 4 5 6

Sales
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7. Determinació de necessitats dels EE 
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7. Determinació de necessitats dels EE 1 2 3 4 5 6

SITUACIÓ ACTUAL

� Les 2 sales del municipi que es poden considerar de xarxa bàsica es troben ubicades en centres d’ensenyament, un de titularit

titularitat privada. 

� Lesdues sales són utilitzades en horari lectiu per a la realització de l’educació física escolar. Fora d’aquest horari totes due

setmana, de 17.00 h a 18.00 h per al desenvolupament de les activitats extraescolars del propi centre. Un cop finalitzades aq

resten tancades i no s’utilitzen.

La sala de l’IESCristòfol Ferrer disposa de vestidors i té un accés independent al centre d’ensenyament, motiu pel qual es podria utilitzar f

lectiu i un cop finalitzada l’activitat extraescolar que s’hi realitza.

� Ambdues sales presenten un bon estat de manteniment.

� A més de les sales de la xarxa bàsica, Premià de Mar disposa de 10 sales d’entre

privats) i 4 sales d’entre 100 m2 i 130 m2 (2 incloses en equipaments públics i 2 en equipaments privats).

NECESSITATS

Segons l’anàlisi del sistema esportiu:
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Segons l’anàlisi del sistema esportiu:

Una població com Premià de Mar, de vora els 29.000 habitants, hauria de tenir una oferta de sales de manera que els habitants

màxim 10 minuts caminat per accedir-hi (500 m). Tenint en compte que el municipi té una extensió de 2,1 km

sales. Tot i que Premià de Mar només compta amb 2 sales de la xarxa bàsica i que aquestes estan incloses en centres d’ensenya

elevat nombre de sales de la xarxa complementària de més de 50m2 distribuïdes per tot

el territori. Tenint en compte el nombre de sales actuals, les seves característiques i la seva ubicació, considerem necessar

al municipi de 2 sales de la xarxa bàsica que no es trobi integrada en un centre d’ensenyament (la construcció de les dues sa

estarà condicionada per la disponibilitat d’espais).

7. Determinació de necessitats dels EE 

Les 2 sales del municipi que es poden considerar de xarxa bàsica es troben ubicades en centres d’ensenyament, un de titularitat pública i l’altre de 

dues sales són utilitzades en horari lectiu per a la realització de l’educació física escolar. Fora d’aquest horari totes dues s’utilitzen dos dies la 

setmana, de 17.00 h a 18.00 h per al desenvolupament de les activitats extraescolars del propi centre. Un cop finalitzades aquestes activitats les sales 

Cristòfol Ferrer disposa de vestidors i té un accés independent al centre d’ensenyament, motiu pel qual es podria utilitzar fora d’horari 

d’entre50 m2 i 99 m2 (4 incloses en equipaments públics i 6 en equipaments 

(2 incloses en equipaments públics i 2 en equipaments privats).
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Una població com Premià de Mar, de vora els 29.000 habitants, hauria de tenir una oferta de sales de manera que els habitantss’haguessin de desplaçar com a 

hi (500 m). Tenint en compte que el municipi té una extensió de 2,1 km2, Premià de Mar hauria de comptar amb 3 o 4 

sales. Tot i que Premià de Mar només compta amb 2 sales de la xarxa bàsica i que aquestes estan incloses en centres d’ensenyament, el municipi disposa d’un 

distribuïdes per tot

el territori. Tenint en compte el nombre de sales actuals, les seves característiques i la seva ubicació, considerem necessari dotar

al municipi de 2 sales de la xarxa bàsica que no es trobi integrada en un centre d’ensenyament (la construcció de les dues sales
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7. Determinació de necessitats dels EE 1 2 3 4 5 6

Segons el PIEC:

Maresme Premià de Mar Premià de Mar Premià de Mar 0 1

Als estudis de localització de la Xarxa bàsica del PIEC hi consta un dèficit de 3 sales.

Segons la demanda institucional:

Es manifesta la necessitat de dotar al municipi d’una nova sala polivalent (tipus SAL

Segons la demanda d’entitats esportives:

L’Associació de Veïns i Establiments del Casc Antic ha expressat la necessitat de més espai de sala polivalent.
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7. Determinació de necessitats dels EE 

2 0 2 0 2 3 2 0 8 0

Als estudis de localització de la Xarxa bàsica del PIEC hi consta un dèficit de 3 sales.

s manifesta la necessitat de dotar al municipi d’una nova sala polivalent (tipus SAL-2).

L’Associació de Veïns i Establiments del Casc Antic ha expressat la necessitat de més espai de sala polivalent.

Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals de Premià de Mar. Volum I. Anàlisi i diagnosi de la situació actual
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Pavellons
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7. Determinació de necessitats dels EE 

Pavellons
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7. Determinació de necessitats dels EE 1 2 3 4 5 6

SITUACIÓ ACTUAL

� Premià de Mar compta amb 2 pavellons, un de tipus PAV-1 i l’altre de tipus PAV

� Tots dos pavellons estan molt saturats. Als pavellons hi estan entrenant 12

disposen d’espai en pavelló per als seus entrenaments.

Tipus camp
núm. Capacitat 

disposen d’espai en pavelló per als seus entrenaments.

� El pavelló tipus PAV-3 té goteres.

NECESSITATS

Segons l’anàlisi del sistema esportiu:

Amb una capacitat de 29 equips,  i tenint en compte que avui en dia hi ha 56 equips i que segons la previsió de creixement n’

necessitat de més espai de pavelló, amb un dèficit per a 28 equips al 2015. Per tal de cobrir aquest dèficit faria falta la c

PAV-3 i el cobriment i condicionament de la pista Voramar, així com la construcció d’un edifici

PAV-1 1 12

PAV-3 1 17

Total 2 29

Tipus camp
núm. 

Pavellons

Capacitat 

pavellons
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(*) Número d’equips al 2015 segons la previsió de creixement. 

7. Determinació de necessitats dels EE 

1 i l’altre de tipus PAV-3, tots dos de titularitat pública.

Tots dos pavellons estan molt saturats. Als pavellons hi estan entrenant 12equips més dels que suporta la seva capacitat i hi ha 15 equips més que no 

Capacitat núm. equips

Amb una capacitat de 29 equips,  i tenint en compte que avui en dia hi ha 56 equips i que segons la previsió de creixement n’hi haurà 57 al 2015, es detecta la 

necessitat de més espai de pavelló, amb un dèficit per a 28 equips al 2015. Per tal de cobrir aquest dèficit faria falta la construcció d’un nou pavelló tipus 

, així com la construcció d’un edificide vestidors i magatzem que donés servei a la pista.

2008 2015

Capacitat 

pavellons

núm. equips

56 57
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(*) Número d’equips al 2015 segons la previsió de creixement. 
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7. Determinació de necessitats dels EE 1 2 3 4 5 6

Segons el PIEC:

Maresme Premià de Mar Premià de Mar Premià de Mar 0 1

Als estudis de localització de la Xarxa bàsica del PIEC, no hi consta cap dèficit de pavelló.

Segons la demanda institucional:

Es manifesta la necessitat de dotar al municipi d’un nou pavelló, tipus PAV-2. 

Segons la demanda d’entitats esportives:

8 entitats esportives del municipi han expressat la necessitat de més espai de pavelló.
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7. Determinació de necessitats dels EE 
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, no hi consta cap dèficit de pavelló.

2. 

8 entitats esportives del municipi han expressat la necessitat de més espai de pavelló.

Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals de Premià de Mar. Volum I. Anàlisi i diagnosi de la situació actual
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Pistes Poliesportives
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7. Determinació de necessitats dels EE 

Pistes Poliesportives
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7. Determinació de necessitats dels EE 1 2 3 4 5 6

SITUACIÓ ACTUAL

� Hi ha al municipi un total d’11 pistes poliesportives que es poden considerar de xarxa bàsica, una d’elles de tipus POL

Deu de les pistes es troben ubicades en centres d’ensenyament, dos d’elles en un centre privat.

� Fora de l’horari lectiu, un copfinalitzades les activitats extraescolars i els entrenaments de les entitats en els cas que se’n fan, totes les pistes reten 

tancades a la població en general, de la mateixa manera que resten tancades els caps de setmana sempre que no s’hi fa competi

Totes les pistes incloses en centres d’ensenyament públics disposen de vestidors i accés independent, i per tant podrien ser 

lectiu i un acabades les activitats extraescolars que s’hi realitzen.

� Pel que fa a l’estat de manteniment, el paviment de la pista Voramar(única pista que no es troba ubicada en un centre d’ensenyament) 

plou, les grades estan deteriorades, i el terra dels vestidors (mòduls prefabricats) està en mal estat. S’ha de contemplar ta

servei a aquesta pista no tenen dutxes.

Els vestidors del CEIP La Lió, el CEIP Sant Cristòfol i de l’IESSerra de Marina presenten un mal estat de manteniment.

El paviment de les pistes de l’IES Cristòfol Ferrer s’enxarcaquan plou i és irregular.

NECESSITATS
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Segons l’anàlisi del sistema esportiu:

Tot i que la pista Voramares cobreixi, es condicioni i es doti de vestidors i magatzem tal i com es proposa a l’apartat de pavellons, i

per tant deixem de comptabilitzar-la com a pista poliesportiva, no es considera necessari dotar al municipi de més pistes

7. Determinació de necessitats dels EE 

Hi ha al municipi un total d’11 pistes poliesportives que es poden considerar de xarxa bàsica, una d’elles de tipus POL-2 i les deu restants de tipus POL-1.

Deu de les pistes es troben ubicades en centres d’ensenyament, dos d’elles en un centre privat.

finalitzades les activitats extraescolars i els entrenaments de les entitats en els cas que se’n fan, totes les pistes reten 

tancades a la població en general, de la mateixa manera que resten tancades els caps de setmana sempre que no s’hi fa competicions escolars.

Totes les pistes incloses en centres d’ensenyament públics disposen de vestidors i accés independent, i per tant podrien ser utilitzades fora de l’horari 

(única pista que no es troba ubicada en un centre d’ensenyament) s’enxarca quan 

plou, les grades estan deteriorades, i el terra dels vestidors (mòduls prefabricats) està en mal estat. S’ha de contemplar també que els vestidors que donen 

Serra de Marina presenten un mal estat de manteniment.

quan plou i és irregular.

Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals de Premià de Mar. Volum I. Anàlisi i diagnosi de la situació actual

es cobreixi, es condicioni i es doti de vestidors i magatzem tal i com es proposa a l’apartat de pavellons, i

considera necessari dotar al municipi de més pistes



7. Determinació de necessitats dels EE 1 2 3 4 5 6

poliesportives. En cas que fos necessari més espai de pista poliesportiva es prioritzaria la utilització de les pistes en

centres d’ensenyament abans de construir noves pistes.

D’altra banda s’hauran de dur a terme accions de millora i condicionament als centres d’ensenyament.

Segons el PIEC:

Comarca AGR ABT Municipi Act Def

Maresme Premià de Mar Premià de Mar Premià de Mar 0 1

Estudis de localització de la xarxa bàsica del PIEC  (juny 2008)
Àmbit AGR

ATL

Segons el PIEC:

Als estudis de localització de la Xarxa bàsica del PIEC, hi consta que hi ha 8 pistes quan actualment n’hi ha 11. Tot i això no hi consta cap dèficit de pista 

poliesportiva. 

Segons la demanda institucional:
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No es manifesta la necessitat de dotar al municipi de més espai de pista poliesportiva. Es

construir-hi un edifici de vestidors i magatzem annex.

Segons la demanda d’entitats esportives:

No s’ha expressat la necessitat de més espai de pistes poliesportives. 

7. Determinació de necessitats dels EE 

poliesportives. En cas que fos necessari més espai de pista poliesportiva es prioritzaria la utilització de les pistes en

D’altra banda s’hauran de dur a terme accions de millora i condicionament als centres d’ensenyament.

Def Act Def Act Def Act Def Act Def Act Def

2 0 2 0 2 3 2 0 8 0

Àmbit AGR Àmbit ABT

POLPAVSALCAMPCO

, hi consta que hi ha 8 pistes quan actualment n’hi ha 11. Tot i això no hi consta cap dèficit de pista 

Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals de Premià de Mar. Volum I. Anàlisi i diagnosi de la situació actual

No es manifesta la necessitat de dotar al municipi de més espai de pista poliesportiva. Escontempla la possibilitat de cobrir la pista poliesportiva Voramar i
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7.2. Equipaments esportius de la Xarxa Complementària

� Piscines a l’aire lliure.

� Sales especialitzades.

� Taules de billar.

� Taules de tennis taula.

� Sales de musculació.

� Pistes de tennis.

� Pistes de pàdel.

� Frontó.

� Pistes de petanca.

� Rocòdrom.

� Elements de condicionament físic.

� Port esportiu.

� Passeig marítim.

� Espai de patinatge.

� Sales polivalents.

� Pistes.

� Esplanades de futbol.

� Esplanades de basquetbol.

� Esplanades (places).

� Platges.

� Pistes futbol platja.

� Pistes voleibol platja.

� Instal·lacions de lliure accés.
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7. Determinació de necessitats dels EE 

Taules de billar.

Taules de tennis taula.

Sales polivalents.

Pistes.

Esplanades de futbol.

Esplanades de basquetbol.

Esplanades (places).

Platges.

Pistes futbol platja.

Pistes voleibol platja.

Instal·lacions de lliure accés.

Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals de Premià de Mar. Volum I. Anàlisi i diagnosi de la situació actual
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Piscines a l’aire lliure

Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals de Premià de Mar. Volum I. Anàlisi i diagnosi de la situació actual59

7. Determinació de necessitats dels EE 

Piscines a l’aire lliure

Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals de Premià de Mar. Volum I. Anàlisi i diagnosi de la situació actual
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SITUACIÓ ACTUAL

� A Premià de Mar hi ha 1piscina a l’aire lliure de titularitat privada,  amb una làmina d’aigua de 310 m

que comptarà amb dos vasos, un de 312,5 m2 i un altre de 71 m2.

NECESSITATS

Segons l’anàlisi del sistema esportiu:

Tenint en compte la piscinaretràctil que està en construcció, i que Premià de Mar és un municipi de costa que té 5 platges, n

de piscina a l’aire lliure.

Segons la demanda institucional:

No es manifesta la necessitat de dotar al municipi de més espai de piscina a l’aire lliure.

Segons la demanda d’entitats esportives:

No s’ha expressat la necessitat de més espai de piscina a l’aire lliure.
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No s’ha expressat la necessitat de més espai de piscina a l’aire lliure.

7. Determinació de necessitats dels EE 

piscina a l’aire lliure de titularitat privada,  amb una làmina d’aigua de 310 m2. A més està en construcció una piscina retràctil 

retràctil que està en construcció, i que Premià de Mar és un municipi de costa que té 5 platges, no es considera necessari més espai 

No es manifesta la necessitat de dotar al municipi de més espai de piscina a l’aire lliure.

Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals de Premià de Mar. Volum I. Anàlisi i diagnosi de la situació actual
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Sales especialitzades
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7. Determinació de necessitats dels EE 

Sales especialitzades

Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals de Premià de Mar. Volum I. Anàlisi i diagnosi de la situació actual
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SITUACIÓ ACTUAL

� A Premià de Mar hi ha un total de 9 sales especialitzades. Tret d’una, que està en construcció (Piscina Coberta Municipal) le

instal·lacions de titularitat privada. Entre les diferents sales en trobem3 d’arts marcials, 2 

dominó, 1 de billar i 1 d’escacs. dominó, 1 de billar i 1 d’escacs. 

� El sostre de la sala especialitzada de tennis taula presenta molt mal estat de conservació, tant les plaques d’uralita com el

goteres a la instal·lació i que les taules de tennis taules es facin malbé quan els cau l’aigua a sobre. La resta de sales pr

manteniment general.

NECESSITATS

Segons l’anàlisi del sistema esportiu:

No es considera necessari dotar al municipi de més sales especialitzades. Serà necessari però buscar una nova ubicació pel Cl

Segons la demanda institucional:
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No es manifesta la necessitat de dotar al municipi de més sales especialitzades.

7. Determinació de necessitats dels EE 

A Premià de Mar hi ha un total de 9 sales especialitzades. Tret d’una, que està en construcció (Piscina Coberta Municipal) les altes es troben ubicades en 

3 d’arts marcials, 2 d’spinning (una d’elles en construcció), 1 de tennis taula, 1 de 

El sostre de la sala especialitzada de tennis taula presenta molt mal estat de conservació, tant les plaques d’uralita com elfals sostre. Això fa que hi hagi 

goteres a la instal·lació i que les taules de tennis taules es facin malbé quan els cau l’aigua a sobre. La resta de sales presenten un bon estat de 

No es considera necessari dotar al municipi de més sales especialitzades. Serà necessari però buscar una nova ubicació pel Club Tennis Taula Premià de Mar.

Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals de Premià de Mar. Volum I. Anàlisi i diagnosi de la situació actual

de dotar al municipi de més sales especialitzades.
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Segons la demanda d’entitats esportives:

No s’ha expressat la necessitat de disposar de més sales especialitzades. El Club Tennis Taula

coberta de la sala.
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7. Determinació de necessitats dels EE 

No s’ha expressat la necessitat de disposar de més sales especialitzades. El Club Tennis TaulaPremià de Mar però, demanda la reparació o substitució de la 

Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals de Premià de Mar. Volum I. Anàlisi i diagnosi de la situació actual
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Sales de musculació
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7. Determinació de necessitats dels EE 

Sales de musculació

Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals de Premià de Mar. Volum I. Anàlisi i diagnosi de la situació actual
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SITUACIÓ ACTUAL

� El municipi compte amb 6 sales de musculació, tres de les quals es troben ubicades en instal·lacions de titularitat pública, 

privats.

� De les tres sales de titularitat pública una, que està en construcció (Piscina Coberta Municipal), és de 350 m

en mal estat de manteniment: una d’elles és la del Club Nàutic Premià, que està previst deixar l’actual edifici i construir

nova sala de musculació, i l’altre és l’actual sala de la Piscina Coberta Municipal.

Pel que fa a les sales en instal·lacions privades, dos d’elles presenten un estat de manteniment correcte, mentre que una pre

manteniment.

NECESSITATS

Segons l’anàlisi del sistema esportiu:

Tenint en compte l’oferta actual de sales de musculació, no es considera necessari dotar al municipi de més sales d’aquesta tipologia.

Segons la demanda institucional:
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Segons la demanda institucional:

No es manifesta la necessitat de dotar al municipi de més sales de musculació. 

Segons la demanda d’entitats esportives:

El Club NatacióPremià ha expressat la necessitat de disposar de més i millors espais per fer la preparació física en sec. Aquesta necessitat

coberta ambla construcció de la nova sala de musculació que està en construcció (annexa a la piscina retràctil).

7. Determinació de necessitats dels EE 

El municipi compte amb 6 sales de musculació, tres de les quals es troben ubicades en instal·lacions de titularitat pública, i les altres tres en gimnasos 

De les tres sales de titularitat pública una, que està en construcció (Piscina Coberta Municipal), és de 350 m2. Les altres dues són molt petites i es troben 

en mal estat de manteniment: una d’elles és la del Club Nàutic Premià, que està previst deixar l’actual edifici i construir-ne un de nou que contempla una 

nova sala de musculació, i l’altre és l’actual sala de la Piscina Coberta Municipal.

Pel que fa a les sales en instal·lacions privades, dos d’elles presenten un estat de manteniment correcte, mentre que una presenta un mal estat de 

es considera necessari dotar al municipi de més sales d’aquesta tipologia.
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No es manifesta la necessitat de dotar al municipi de més sales de musculació. 

Premià ha expressat la necessitat de disposar de més i millors espais per fer la preparació física en sec. Aquesta necessitatperò quedarà 

la construcció de la nova sala de musculació que està en construcció (annexa a la piscina retràctil).
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Pistes de tennis

Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals de Premià de Mar. Volum I. Anàlisi i diagnosi de la situació actual66

7. Determinació de necessitats dels EE 

Pistes de tennis
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SITUACIÓ ACTUAL

� A Premià de Mar hi ha actualment 5 pistes de tennis, totes elles de titularitat privada.

� Tot i que en determinades hores puntes l’ocupació de les pistes és elevada, les pistes no estan saturades.

� Presenten un bon estat de manteniment.� Presenten un bon estat de manteniment.

NECESSITATS

Segons l’anàlisi del sistema esportiu:

No es considera necessari dotar al municipi de més pistes de tennis.

Segons la demanda institucional:

No es manifesta la necessitat de dotar al municipi de més pistes de tennis. 

Segons la demanda d’entitats esportives:
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Segons la demanda d’entitats esportives:

No s’ha expressat la necessitat de disposar de més pistes de tennis.

7. Determinació de necessitats dels EE 

A Premià de Mar hi ha actualment 5 pistes de tennis, totes elles de titularitat privada.

Tot i que en determinades hores puntes l’ocupació de les pistes és elevada, les pistes no estan saturades.
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7. Determinació de necessitats dels EE 1 2 3 4 5 6

Pistes de pàdel

SITUACIÓ ACTUAL

� Actualment a Premià de Mar no hi ha pistes de pàdel.

NECESSITATS

Segons l’anàlisi del sistema esportiu:

No es considera necessari dotar al municipi de pistes de pàdel.

Segons la demanda institucional:

No es manifesta la necessitat de dotar al municipi de pistes de pàdel. 
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Segons la demanda d’entitats esportives:

POOLPremià, entitat gestora de la Piscina Coberta Municipal, està valorant la possibilitat de dotar a la instal·lació de dues pis

7. Determinació de necessitats dels EE 

Pistes de pàdel
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Premià, entitat gestora de la Piscina Coberta Municipal, està valorant la possibilitat de dotar a la instal·lació de dues pistes de pàdel.



7. Determinació de necessitats dels EE 1 2 3 4 5 6

Frontó
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7. Determinació de necessitats dels EE 

Frontó
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7. Determinació de necessitats dels EE 1 2 3 4 5 6

SITUACIÓ ACTUAL

� Premià de Mar compta amb un frontó, de titularitat privada.

� No està saturat.

� Presentabon estat de manteniment.� Presentabon estat de manteniment.

NECESSITATS

Segons l’anàlisi del sistema esportiu:

No es considera necessari dotar al municipi de més frontons.

Segons la demanda institucional:

No es manifesta la necessitat de dotar al municipi de més frontons. 

Segons la demanda d’entitats esportives:
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Segons la demanda d’entitats esportives:

No s’ha expressat la necessitat de disposar de més frontons.

7. Determinació de necessitats dels EE 
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7. Determinació de necessitats dels EE 1 2 3 4 5 6

Pistes de petanca
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7. Determinació de necessitats dels EE 

Pistes de petanca
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7. Determinació de necessitats dels EE 1 2 3 4 5 6

SITUACIÓ ACTUAL

� Al municipi hi ha un total de 22 pistes de petanca,20 de titularitat pública, totes elles de lliure accés, i 

� Les pistes de petanca de la Instal·lació de Barri CanPou, espai que utilitzava el Club Deportivo Cultural La Brisa, s’han vist afectades per la construcció 

d’una nova escola: el nombre de pistes s’ha vist reduït a la meitat, i el local social del club ha desaparegut. Està previst d’una nova escola: el nombre de pistes s’ha vist reduït a la meitat, i el local social del club ha desaparegut. Està previst 

queden ja que al solar on estan ubicades s’hi ha de construir un nou centre d’ensenyament.

� Pelque fa al seu estat de manteniment, tant les pistes de la Instal·lació de Barri Palmar com les pistes del Club Petanca de Pre

que delimiten el terreny de joc trencades.

NECESSITATS

Segons l’anàlisi del sistema esportiu:

Es considera necessari buscar una nova ubicació pel Club Deportivo Cultural La Brisa, amb noves

substituir les fustes trencades que delimiten el terreny de jocde les pistes de la Instal·lació de Barri Palmar i del Club Petanca de Premià de Mar.
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Segons la demanda institucional:

No es manifesta la necessitat de dotar al municipi de més pistes de petanca. 

Segons la demanda d’entitats esportives:

El Club Deportivo Cultural La Brisa ha expressat la necessitat de  disposar  com a club d’un nou espai de petanca, amb més pi

social.

7. Determinació de necessitats dels EE 

20 de titularitat pública, totes elles de lliure accés, i 2 de privades.

Pou, espai que utilitzava el Club Deportivo Cultural La Brisa, s’han vist afectades per la construcció 

d’una nova escola: el nombre de pistes s’ha vist reduït a la meitat, i el local social del club ha desaparegut. Està previst quedesapareguin les pistes que hi d’una nova escola: el nombre de pistes s’ha vist reduït a la meitat, i el local social del club ha desaparegut. Està previst quedesapareguin les pistes que hi 

queden ja que al solar on estan ubicades s’hi ha de construir un nou centre d’ensenyament.

que fa al seu estat de manteniment, tant les pistes de la Instal·lació de Barri Palmar com les pistes del Club Petanca de Premià de Mar tenen les fustes 

s considera necessari buscar una nova ubicació pel Club Deportivo Cultural La Brisa, amb novespistes de petanca, i un nou local social. S’hauria també de 

de les pistes de la Instal·lació de Barri Palmar i del Club Petanca de Premià de Mar.
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El Club Deportivo Cultural La Brisa ha expressat la necessitat de  disposar  com a club d’un nou espai de petanca, amb més pistes, il·luminades, i un local 



7. Determinació de necessitats dels EE 1 2 3 4 5 6

Rocòdrom
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7. Determinació de necessitats dels EE 

Rocòdrom
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7. Determinació de necessitats dels EE 1 2 3 4 5 6

SITUACIÓ ACTUAL

� El municipi disposa d’un rocòdrom de 156 m2, que compta amb 3 vies d’escalada. Tenint en compte que la utilització és de dues persones per via (una 

persona escala mentre l’altra l’assegura), la capacitat màxima òptima del rocòdrom és de 6 persones.

L’entrenament de l’escalada consisteix en realitzar sèries on s’enllacen diversos moviments de desplaçament pel rocòdrom en tL’entrenament de l’escalada consisteix en realitzar sèries on s’enllacen diversos moviments de desplaçament pel rocòdrom en t

i que predomina el desplaçament vertical, utilitzant diferent tipus de preses. Un entrenament acostuma a requerir una durada 

parella.

El Club Excursionista Premià compta amb uns 80 escaladors.

� Tenint en compte que el rocòdrom s’utilitza actualment dos dies la setmana una hora i mitja cada dia, del total d’hores que r

rocòdrom no està saturat. S’ha de tenir en compte però que degut al seu estat de manteniment i a la manca de 

lateral), varis escaladors del municipi recorren a rocòdroms d’altres municipis per a la pràctica de l’escalada. També el fet

limita la possibilitat d’oferir cursets d’iniciació a l’escalada.

� Té diverses preses en mal estat de conservació (n’hi ha de fluixes i n’hi ha que han caigut).

NECESSITATS
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Segons l’anàlisi del sistema esportiu:

Degut a la demanda que hi ha d’aquest espai, es considera necessari ampliar l’actual espai d’escalada amb la construcció  d’u

diversificar i enriquir els entrenaments dels escaladors del municipi, així com augmentar l’ocupació màxima de l’espai i la d

iniciats.

També serà necessari reparar l’actual rocòdrom.

7. Determinació de necessitats dels EE 

, que compta amb 3 vies d’escalada. Tenint en compte que la utilització és de dues persones per via (una 

persona escala mentre l’altra l’assegura), la capacitat màxima òptima del rocòdrom és de 6 persones.

L’entrenament de l’escalada consisteix en realitzar sèries on s’enllacen diversos moviments de desplaçament pel rocòdrom en totes direccions i sentits, tot L’entrenament de l’escalada consisteix en realitzar sèries on s’enllacen diversos moviments de desplaçament pel rocòdrom en totes direccions i sentits, tot 

i que predomina el desplaçament vertical, utilitzant diferent tipus de preses. Un entrenament acostuma a requerir una durada mínima d’una hora per 

Tenint en compte que el rocòdrom s’utilitza actualment dos dies la setmana una hora i mitja cada dia, del total d’hores que resta obert, podem dir que el 

rocòdrom no està saturat. S’ha de tenir en compte però que degut al seu estat de manteniment i a la manca de boulder (rocòdroms baixos de desplaçament 

lateral), varis escaladors del municipi recorren a rocòdroms d’altres municipis per a la pràctica de l’escalada. També el fetde no disposar de boulder

Té diverses preses en mal estat de conservació (n’hi ha de fluixes i n’hi ha que han caigut).
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Degut a la demanda que hi ha d’aquest espai, es considera necessari ampliar l’actual espai d’escalada amb la construcció  d’un boulder, fet que permetria 

diversificar i enriquir els entrenaments dels escaladors del municipi, així com augmentar l’ocupació màxima de l’espai i la diversificació de l’oferta als no 



7. Determinació de necessitats dels EE 1 2 3 4 5 6

Segons la demanda institucional:

No es manifesta la necessitat de dotar al municipi de més espai de rocòdrom. 

Segons la demanda d’entitats esportives:

Hi ha una gran demanda d’espai específic per a l’escalada per part del Club Excursionista Premià, el qual manifesta la necessHi ha una gran demanda d’espai específic per a l’escalada per part del Club Excursionista Premià, el qual manifesta la necess

construcció d’un espai de boulder. També ha expressat la necessitat de reparar l’actual rocòdrom.
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7. Determinació de necessitats dels EE 

Hi ha una gran demanda d’espai específic per a l’escalada per part del Club Excursionista Premià, el qual manifesta la necessitat d’ampliar el rocòdrom amb la Hi ha una gran demanda d’espai específic per a l’escalada per part del Club Excursionista Premià, el qual manifesta la necessitat d’ampliar el rocòdrom amb la 

. També ha expressat la necessitat de reparar l’actual rocòdrom.
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7. Determinació de necessitats dels EE 1 2 3 4 5 6

Elements de condicionament físic
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7. Determinació de necessitats dels EE 

Elements de condicionament físic
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7. Determinació de necessitats dels EE 1 2 3 4 5 6

SITUACIÓ ACTUAL

� A Premià de Mar hi ha un recorregut de condicionament físic que compta amb 7 estacions.

adreçades a gent gran, ubicades a la Plaça dels Països Catalans. Totes les estacions són de titularitat pública i de lliure a

� Els elements presenten un bon estat de manteniment, tot i que la majoria de rètols on s’explica com utilitzar� Els elements presenten un bon estat de manteniment, tot i que la majoria de rètols on s’explica com utilitzar

NECESSITATS

Segons l’anàlisi del sistema esportiu:

Tenint en compte que a Premià de Mar un 14,36% de la població té 65 o més anys, i que això suposa un total de 4.142 persones 

considera necessari dotar al municipi de més elements de condicionament físic per a la gent gran.

Segons la demanda institucional:

No es manifesta la necessitat de dotar al municipi de més elements de condicionament físic. 
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Segons la demanda d’entitats esportives:

No s’ha expressat la necessitat de disposar de més elements de condicionament físic.

7. Determinació de necessitats dels EE 

A Premià de Mar hi ha un recorregut de condicionament físic que compta amb 7 estacions.A més hi ha 2 estacions més de condicionament físic, aquestes 

adreçades a gent gran, ubicades a la Plaça dels Països Catalans. Totes les estacions són de titularitat pública i de lliure accés.

Els elements presenten un bon estat de manteniment, tot i que la majoria de rètols on s’explica com utilitzar-los estan guixats i en estat illegible.Els elements presenten un bon estat de manteniment, tot i que la majoria de rètols on s’explica com utilitzar-los estan guixats i en estat illegible.

Tenint en compte que a Premià de Mar un 14,36% de la població té 65 o més anys, i que això suposa un total de 4.142 persones grans residents al municipi, es 

considera necessari dotar al municipi de més elements de condicionament físic per a la gent gran.

No es manifesta la necessitat de dotar al municipi de més elements de condicionament físic. 

Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals de Premià de Mar. Volum I. Anàlisi i diagnosi de la situació actual

No s’ha expressat la necessitat de disposar de més elements de condicionament físic.



7. Determinació de necessitats dels EE 1 2 3 4 5 6

Port esportiu
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7. Determinació de necessitats dels EE 

Port esportiu
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7. Determinació de necessitats dels EE 1 2 3 4 5 6

SITUACIÓ ACTUAL

� El portesportiu de Premià de Mar compta amb 258 amarres que donen servei als socis del Club Nàutic Premià. A més el port té altres a

propietat de Marina Premià, que es lloguen.

NECESSITATS

Segons l’anàlisi del sistema esportiu:

No es considera necessari ampliar el port esportiu. Sí però que s’hauria de rehabilitar l’edifici del Club Nàutic Premià de Mar.

Segons la demanda institucional:

No es manifesta la necessitat d’ampliar el port esportiu. 

Segons la demanda d’entitats esportives:

No s’ha expressat la necessitat d’ampliar el port esportiu. El Club Nàutic Premià, però té previst deixar l’actual edifici, que està en mal estat de conservació, i 
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construir-ne un de nou. 

7. Determinació de necessitats dels EE 

esportiu de Premià de Mar compta amb 258 amarres que donen servei als socis del Club Nàutic Premià. A més el port té altres amarratges, 

. Sí però que s’hauria de rehabilitar l’edifici del Club Nàutic Premià de Mar.

Club Nàutic Premià, però té previst deixar l’actual edifici, que està en mal estat de conservació, i 
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7. Determinació de necessitats dels EE 1 2 3 4 5 6

Passeig Marítim
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7. Determinació de necessitats dels EE 

Passeig Marítim
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7. Determinació de necessitats dels EE 1 2 3 4 5 6

SITUACIÓ ACTUAL

� Premià de Mar compta amb un passeig de 2 km, paral·lel al mar, que travessa el municipi de punta a punta.

� És molt utilitzat per a la població en general per caminar, córrer, anaren bicicleta o anar en patins.

� El tram que va des del Club Nàutic Premià fins a Vilassar de Mar està poc definit.� El tram que va des del Club Nàutic Premià fins a Vilassar de Mar està poc definit.

La tanca que separa el passeig de la via del tren està rovellada i despintada.

NECESSITATS

Segons l’anàlisi del sistema esportiu:

S’hauria de condicionar el tram de passeig entre el Club Nàutic Premià i Vilassar de Mar, i pintar la tanca del tren que dona

municipi.

Segons la demanda institucional:

No es manifesta cap necessitat respecta el passeig marítim. 

Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals de Premià de Mar. Volum I. Anàlisi i diagnosi de la situació actual81

Segons la demanda d’entitats esportives:

No s’ha expressat cap necessitat respecta el passeig marítim.

7. Determinació de necessitats dels EE 

Premià de Mar compta amb un passeig de 2 km, paral·lel al mar, que travessa el municipi de punta a punta.

en bicicleta o anar en patins.

El tram que va des del Club Nàutic Premià fins a Vilassar de Mar està poc definit.El tram que va des del Club Nàutic Premià fins a Vilassar de Mar està poc definit.

La tanca que separa el passeig de la via del tren està rovellada i despintada.

S’hauria de condicionar el tram de passeig entre el Club Nàutic Premià i Vilassar de Mar, i pintar la tanca del tren que donaal passeig al llarg de tot el 
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7. Determinació de necessitats dels EE 1 2 3 4 5 6

Espai de patinatge
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7. Determinació de necessitats dels EE 

Espai de patinatge
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7. Determinació de necessitats dels EE 1 2 3 4 5 6

SITUACIÓ ACTUAL

� Al municipi hi ha un espai de patinatge. Aquest és de lliure accés, i de dimensions reduïdes.

� Presenta un bon estat de manteniment.

NECESSITATS

Segons l’anàlisi del sistema esportiu:

No es considera necessari dotar al municipi de més espais de patinatge.

Segons la demanda institucional:

No es manifesta la necessitat de dotar al municipi de més espais de patinatge.

Segons la demanda d’entitats esportives:

No s’ha expressat la necessitat de disposar de més espais de patinatge.
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No s’ha expressat la necessitat de disposar de més espais de patinatge.

7. Determinació de necessitats dels EE 

Al municipi hi ha un espai de patinatge. Aquest és de lliure accés, i de dimensions reduïdes.
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7. Determinació de necessitats dels EE 1 2 3 4 5 6

Taules de billar
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7. Determinació de necessitats dels EE 

Taules de billar
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7. Determinació de necessitats dels EE 1 2 3 4 5 6

SITUACIÓ ACTUAL

� A banda de les taules que es puguin trobar al Club Billar Premià (Centre Amistat Obrera), al 

Tennis Premià de Mar.

� Les utilitzen exclusivament els socis del club de tennis.� Les utilitzen exclusivament els socis del club de tennis.

NECESSITATS

Segons l’anàlisi del sistema esportiu:

No es considera necessari dotar al municipi de més taules de billar.

Segons la demanda institucional:

No es manifesta la necessitat de dotar al municipi de més taules de billar. 

Segons la demanda d’entitats esportives:
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No s’ha expressat la necessitat de disposar de més taules de billar.

7. Determinació de necessitats dels EE 

A banda de les taules que es puguin trobar al Club Billar Premià (Centre Amistat Obrera), al municipi hi ha 2 taules més de billar, ubicades al Club de 
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7. Determinació de necessitats dels EE 1 2 3 4 5 6

Taules de tennis taula
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7. Determinació de necessitats dels EE 

Taules de tennis taula
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7. Determinació de necessitats dels EE 1 2 3 4 5 6

SITUACIÓ ACTUAL

� A banda de les taules que es puguin trobar al Tennis Taula Premià de Mar, al municipi hi ha 6 taules més de tennis taula, ubi

de titularitat pública (quatre d’elles en un centre d’ensenyament) i una en una instal·lació privada.

� Toteselles presenten un bon estat de manteniment.� Toteselles presenten un bon estat de manteniment.

NECESSITATS

Segons l’anàlisi del sistema esportiu:

No es considera necessari dotar al municipi de més taules de tennis taula.

Segons la demanda institucional:

No es manifesta la necessitat de dotar al municipi de més taules de tennis taula.

Segons la demanda d’entitats esportives:
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No s’ha expressat la necessitat de més taules de tennis taula.

7. Determinació de necessitats dels EE 

A banda de les taules que es puguin trobar al Tennis Taula Premià de Mar, al municipi hi ha 6 taules més de tennis taula, ubicades cinc en instal·lacions 

de titularitat pública (quatre d’elles en un centre d’ensenyament) i una en una instal·lació privada.

necessitat de dotar al municipi de més taules de tennis taula.
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7. Determinació de necessitats dels EE 1 2 3 4 5 6

Sales polivalents
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7. Determinació de necessitats dels EE 

Sales polivalents
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7. Determinació de necessitats dels EE 1 2 3 4 5 6

SITUACIÓ ACTUAL

� Hi ha al municipi 20 sales polivalents que degut a les seves reduïdes dimensions o a la manca de vestidors, no es poden consi

d’elles (tres en construcció –Piscina Coberta Municipal) es troben ubicades en instal·lacions de titularitat pública (de les qu

d’ensenyament) i les onze restants en equipaments privats.

� Pel que fa a les sales incloses en equipaments públics, la sala de l’IES Serra de Marina té la coberta en mal estat de conservació (goteres) i els vestidors 

també estan en mal estat de manteniment, i la sala del Centre Cívic no disposa de vestidors.

Totes les sales incloses en equipaments privats disposen de vestidors. En quant al seu estat de manteniment, totes tret d’una

manteniment.

NECESSITATS

Segons l’anàlisi del sistema esportiu:

No es considera necessari dotar al municipi de més sales polivalents de la xarxa complementària. Sí però que s’hauria de repa

Serra de Marina, i remodelar els vestidors que hi donen servei. Pel que fa a la sala del Centre Cívic, no és un espai adequat per a la pràctica de l’activitat física 

i no disposa de vestidors, però degut a que no té un ús exclusivament esportiu no es proposa adaptar
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més adequades (per exemple a la sala polivalent de la xarxa bàsica de nova construcció).

Segons la demanda institucional:

No es manifesta la necessitat de dotar al municipi de més sales polivalents de la xarxa complementària.

Segons la demanda d’entitats esportives:

No s’ha expressat la necessitat de disposar de més espai desales polivalents de la xarxa complementària.

7. Determinació de necessitats dels EE 

Hi ha al municipi 20 sales polivalents que degut a les seves reduïdes dimensions o a la manca de vestidors, no es poden considerar de la xarxa bàsica. Nou 

Piscina Coberta Municipal) es troben ubicades en instal·lacions de titularitat pública (de les quals 3 en centres 

Serra de Marina té la coberta en mal estat de conservació (goteres) i els vestidors 

no disposa de vestidors.

Totes les sales incloses en equipaments privats disposen de vestidors. En quant al seu estat de manteniment, totes tret d’unapresenten un correcte estat de 

No es considera necessari dotar al municipi de més sales polivalents de la xarxa complementària. Sí però que s’hauria de reparar la coberta de la sala de l’IES

donen servei. Pel que fa a la sala del Centre Cívic, no és un espai adequat per a la pràctica de l’activitat física 

i no disposa de vestidors, però degut a que no té un ús exclusivament esportiu no es proposa adaptar-la, sinó traslladar les activitats que s’hi fan a d’altres sales 
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més adequades (per exemple a la sala polivalent de la xarxa bàsica de nova construcció).

dotar al municipi de més sales polivalents de la xarxa complementària.

sales polivalents de la xarxa complementària.



7. Determinació de necessitats dels EE 1 2 3 4 5 6

Pistes
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7. Determinació de necessitats dels EE 
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7. Determinació de necessitats dels EE 1 2 3 4 5 6

SITUACIÓ ACTUAL

� Premià de Mar compta amb 4 pistes que no es poden considerar de la xarxa bàsica. Dues d’elles es troben ubicades en centres d

titularitat pública i l’altre de titularitat privada, i les altres dues estan ubicades en instal·lacions de barri (instal·lac

� Toteselles presenten un bon estat de manteniment, tot i que en una cistella de bàsquet de la pista ubicada a la Instal·lació de Ba� Toteselles presenten un bon estat de manteniment, tot i que en una cistella de bàsquet de la pista ubicada a la Instal·lació de Ba

l’aro (mobiliari en mal estat).

NECESSITATS

Segons l’anàlisi del sistema esportiu:

No es considera necessari dotar al municipi de més pistes de la xarxa complementària.

Segons la demanda institucional:

No es manifesta la necessitat de dotar al municipi de més pistes de la xarxa complementària. 
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Segons la demanda d’entitats esportives:

No s’ha expressat la necessitat de disposar de més pistes de la xarxa complementària.

7. Determinació de necessitats dels EE 

Premià de Mar compta amb 4 pistes que no es poden considerar de la xarxa bàsica. Dues d’elles es troben ubicades en centres d’ensenyament, un de 

titularitat pública i l’altre de titularitat privada, i les altres dues estan ubicades en instal·lacions de barri (instal·lacions públiques de lliure accés).

elles presenten un bon estat de manteniment, tot i que en una cistella de bàsquet de la pista ubicada a la Instal·lació de Bari Plaça Maresme hi falta elles presenten un bon estat de manteniment, tot i que en una cistella de bàsquet de la pista ubicada a la Instal·lació de Bari Plaça Maresme hi falta 

No es considera necessari dotar al municipi de més pistes de la xarxa complementària.

dotar al municipi de més pistes de la xarxa complementària. 
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pistes de la xarxa complementària.



7. Determinació de necessitats dels EE 1 2 3 4 5 6

Esplanades de futbol
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7. Determinació de necessitats dels EE 

Esplanades de futbol
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7. Determinació de necessitats dels EE 1 2 3 4 5 6

SITUACIÓ ACTUAL

� Al municipi hi ha 5 esplanades de futbol, una d’elles ubicada en una instal·lació de barri (instal·lació pública de lliure ac

d’ensenyament, tots ells de titularitat pública. (L’esplanada del CEIP Mare de Déu de Montserrat però, està previst que desap

una sala polivalent).una sala polivalent).

� L’esplanada de la Instal·lació de Bari CanPou, té una gran utilització. S’hi realitzen veritables partits de futbol entre diferents col·lectius del municipi. 

Aquesta està previst que desaparegui ja que s’ha destinat l’espai a la construcció d’un nou centre d’ensenyament.

Les esplanades incloses en centres d’ensenyament són utilitzades exclusivament per l’alumnat dels centres en els que es trobe

lectiu i un cop finalitzades les activitats extraescolars del centre, resten tancades a la població en general.

� Totes elles presenten un correcte estat de manteniment.

NECESSITATS

Segons l’anàlisi del sistema esportiu:

Donat el fet que l’esplanada de futbol de la Instal·lació de Barri de CanPou desapareixerà, es considera necessari dotar al
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futbol de lliure accés, per tal de donar servei als usuaris de l’actual esplanada.

Segons la demanda institucional:

No es manifesta la necessitat dedotar al municipi de més esplanades de futbol.

Segons la demanda d’entitats esportives:

No s’ha expressat la necessitat de disposar de més esplanades de futbol.

7. Determinació de necessitats dels EE 

Al municipi hi ha 5 esplanades de futbol, una d’elles ubicada en una instal·lació de barri (instal·lació pública de lliure accés) i les altres quatre en centres 

d’ensenyament, tots ells de titularitat pública. (L’esplanada del CEIP Mare de Déu de Montserrat però, està previst que desaparegui per fer-hi al seu lloc 

Pou, té una gran utilització. S’hi realitzen veritables partits de futbol entre diferents col·lectius del municipi. 

Aquesta està previst que desaparegui ja que s’ha destinat l’espai a la construcció d’un nou centre d’ensenyament.

Les esplanades incloses en centres d’ensenyament són utilitzades exclusivament per l’alumnat dels centres en els que es troben, ja que fora de l’horari

lectiu i un cop finalitzades les activitats extraescolars del centre, resten tancades a la població en general.

Pou desapareixerà, es considera necessari dotar almunicipi d’una altre esplanada de 
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dotar al municipi de més esplanades de futbol.



7. Determinació de necessitats dels EE 1 2 3 4 5 6

Esplanades de basquetbol
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7. Determinació de necessitats dels EE 

Esplanades de basquetbol
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7. Determinació de necessitats dels EE 1 2 3 4 5 6

SITUACIÓ ACTUAL

� A Premià de Mar hi ha 5 esplanades de basquetbol, tresd’elles ubicades en instal·lacions de barri (instal·lacions públiques de lliure accés), una ubicada en 

un centre d’ensenyament (privat) i la darrera en un equipament de titularitat privada. 

� Totes presenten un correcte estat de manteniment.� Totes presenten un correcte estat de manteniment.

NECESSITATS

Segons l’anàlisi del sistema esportiu:

No es considera necessari dotar al municipi de més esplanades de basquetbol.

Segons la demanda institucional:

No es manifesta la necessitat de dotar al municipi de més esplanades de basquetbol.

Segons la demanda d’entitats esportives:
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No s’ha expressat la necessitat de disposar de més esplanades de basquetbol.

7. Determinació de necessitats dels EE 

d’elles ubicades en instal·lacions de barri (instal·lacions públiques de lliure accés), una ubicada en 

un centre d’ensenyament (privat) i la darrera en un equipament de titularitat privada. 

de dotar al municipi de més esplanades de basquetbol.
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7. Determinació de necessitats dels EE 1 2 3 4 5 6

Esplanades (places)
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7. Determinació de necessitats dels EE 

Esplanades (places)
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7. Determinació de necessitats dels EE 1 2 3 4 5 6

SITUACIÓ ACTUAL

� El municipi compta amb 7places on s’hi realitza activitat física de lleure, sobretot per part d’infants i joves. En algunes d’elles sovint s’hi reali

activitats de ball.

� Totes són accessibles i presenten un bon estat de manteniment.� Totes són accessibles i presenten un bon estat de manteniment.

� No són el lloc més adequat per a la pràctica d’algunes de les activitats físiques que s’hi realitzen. En moltes d’elles està 

monopatí, però aquestes normes sovint no es respecten.

NECESSITATS

Segons l’anàlisi del sistema esportiu:

La necessitat de més places va vinculada a la necessitat de més instal·lacions de lliure accés (veure apartat d’instal·lacion

falta més espais d’aquesta tipologia la proposta passaria per adaptar alguna d’aquestes places per a la pràctica d’activitat 

Segons la demanda institucional:
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No es manifesta la necessitat de dotar al municipi de més places.

Segons la demanda d’entitats esportives:

No s’ha expressat la necessitat de disposar de més places.

7. Determinació de necessitats dels EE 

places on s’hi realitza activitat física de lleure, sobretot per part d’infants i joves. En algunes d’elles sovint s’hi realitzen 

No són el lloc més adequat per a la pràctica d’algunes de les activitats físiques que s’hi realitzen. En moltes d’elles està prohibit jugar a pilota o anar-hi en 

La necessitat de més places va vinculada a la necessitat de més instal·lacions de lliure accés (veure apartat d’instal·lacions de lliure accés). En tot cas, si fes 

falta més espais d’aquesta tipologia la proposta passaria per adaptar alguna d’aquestes places per a la pràctica d’activitat física de lleure.
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7. Determinació de necessitats dels EE 1 2 3 4 5 6

Platges
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7. Determinació de necessitats dels EE 

Platges
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7. Determinació de necessitats dels EE 1 2 3 4 5 6

SITUACIÓ ACTUAL

� Premià de Mar compta amb 5 platges.

� Estan en bon estat de manteniment.

NECESSITATS

Segons l’anàlisi del sistema esportiu:

Es considera necessari consolidar una zona estable d’equipaments esportius a la platja que donin servei a la població durant 

Segons la demanda institucional:

S’han expressat la necessitat de construir una instal·lació de lliure accés a la platja (veure apartat de instal·lacions de l

Segons la demanda d’entitats esportives:

No s’han expressat necessitats en referència a la platges.
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No s’han expressat necessitats en referència a la platges.

7. Determinació de necessitats dels EE 

Es considera necessari consolidar una zona estable d’equipaments esportius a la platja que donin servei a la població durant tot l’any.

S’han expressat la necessitat de construir una instal·lació de lliure accés a la platja (veure apartat de instal·lacions de lliure accés).

Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals de Premià de Mar. Volum I. Anàlisi i diagnosi de la situació actual



7. Determinació de necessitats dels EE 1 2 3 4 5 6

Pistes futbol platja
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7. Determinació de necessitats dels EE 

Pistes futbol platja
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7. Determinació de necessitats dels EE 1 2 3 4 5 6

SITUACIÓ ACTUAL

� Premià de Mar compta amb 2 pistes de futbol platja, ubicades a la Platja de Llevant.

� Presenten un bon estat de manteniment.

NECESSITATS

Segons l’anàlisi del sistema esportiu:

No s’han detectat necessitats en referència a les pistes de futbol platja.

Segons la demanda institucional:

No s’han manifestat necessitats en referència a les pistes de futbol platja.

Segons la demanda d’entitats esportives:

No s’han manifestat necessitats en referència a les pistes de futbol platja.
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No s’han manifestat necessitats en referència a les pistes de futbol platja.

7. Determinació de necessitats dels EE 

Premià de Mar compta amb 2 pistes de futbol platja, ubicades a la Platja de Llevant.
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7. Determinació de necessitats dels EE 1 2 3 4 5 6

Pistes voleibol platja
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7. Determinació de necessitats dels EE 

Pistes voleibol platja
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7. Determinació de necessitats dels EE 1 2 3 4 5 6

SITUACIÓ ACTUAL

� A Premià de Mar hi ha 5 pistes de volei platja.

� Presenten un bon estat de manteniment, tot i que no tenen la xarxa instal·lada, fet que limita la seva utilització.

NECESSITATS

Segons l’anàlisi del sistema esportiu:

Es creu necessari equipar les pistes de voleibol per tal que es puguin utilitzar durant tot l’any.

Segons la demanda institucional:

Es contempla la possibilitat de dotar al municipi d’una zona estable de volei platja, amb varies pistes de 

utilitzable tot l’any.

Segons la demanda d’entitats esportives:

Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals de Premià de Mar. Volum I. Anàlisi i diagnosi de la situació actual103

No s’han manifestat necessitats en referència a les pistes de volei platja.

7. Determinació de necessitats dels EE 

Presenten un bon estat de manteniment, tot i que no tenen la xarxa instal·lada, fet que limita la seva utilització.

Es creu necessari equipar les pistes de voleibol per tal que es puguin utilitzar durant tot l’any.

platja, amb varies pistes de volei platja, creant una instal·lació de lliure accés 
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7. Determinació de necessitats dels EE 1 2 3 4 5 6

Instal·lacions de lliure accés
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7. Determinació de necessitats dels EE 

Instal·lacions de lliure accés
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7. Determinació de necessitats dels EE 1 2 3 4 5 6

SITUACIÓ ACTUAL

� Premià de Mar compta amb 8 instal·lacions de barri, 7 places, 2 zones esportives a la platja, 1 recorregut de condicionament 

Aquestes instal·lacions de lliure accés ofereixen els següents espais esportius:

2 pistes 5 pistes de volei

� La instal·lació de Barri de CanPou (amb una esplanada de futbol i 4 pistes de petanca) està previst que desaparegui ja que es preveu

d’ensenyament en el solar en què està ubicada.

� El tancat perimetral i la zona d’accés, inclosa la rampa d’accés, de la Instal·lació de Barri Palmar presenten molt mal estat de conservació, i el

� 2 pistes

� 1 esplanada de futbol

� 3 esplanades de basquetbol

� 1 espai de patinatge

� 20 pistes de petanca

� 5 pistes de volei

� 2 pistes de futbol platja

� 1recoregut de condicionament físic

� 2 elements de condicionament físic per a 

gent gran.
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s’explica com utilitzar els diversos elements de condicionament físic  estan guixats i en estat illegible.

NECESSITATS

Segons l’anàlisi del sistema esportiu:

S’hauran de dur a terme accions de millora i condicionament a la instal·lació de bari Palmar. A més es considera necessari

obrir els patis de la majoria de centres d’ensenyament durant els caps de setmana i en dies festius i períodes de

7. Determinació de necessitats dels EE 

Premià de Mar compta amb 8 instal·lacions de barri, 7 places, 2 zones esportives a la platja, 1 recorregut de condicionament físic, 1 passeig i 5 platges. 

Aquestes instal·lacions de lliure accés ofereixen els següents espais esportius:

volei platja 5 platges

Pou (amb una esplanada de futbol i 4 pistes de petanca) està previst que desaparegui ja que es preveuconstruir un centre 

i la zona d’accés, inclosa la rampa d’accés, de la Instal·lació de Barri Palmar presenten molt mal estat de conservació, i els rètols on 

volei platja

2 pistes de futbol platja

1recoregut de condicionament físic

2 elements de condicionament físic per a 

� 5 platges

� 1 passeig

� 7 esplanades (places)
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s’explica com utilitzar els diversos elements de condicionament físic  estan guixats i en estat illegible.

S’hauran de dur a terme accions de millora i condicionament a la instal·lació de bari Palmar. A més es considera necessari

obrir els patis de la majoria de centres d’ensenyament durant els caps de setmana i en dies festius i períodes de



7. Determinació de necessitats dels EE 1 2 3 4 5 6

Vacances escolars, per tal que la població pugui utilitzar les pistes i esplanades dels centres, espais més adequats que les 

amb monopatí,...

Per la seva ubicació, els centres que s’haurien d’obrir són el CEIP La Lió, el CEIP Sant Cristòfol, el CEIP El Dofí, 

Ferrer, donant així servei al centre del municipi i al barri de Can Pou.

Segons la demanda institucional:

Es contempla la possibilitat de reconvertir el camp de futbol de CanPou en un camp de gespa artificial amb un edifici de vestidors i magatzem annex i un 

tancat perimetral. Amb aquesta iniciativa la Instal·lació de Barri de CanPou, deixaria de ser de lliure accés.

També es contempla la possibilitat de construir una nova instal·lació de barri a la platja, amb un camp de futbol de sauló i 

permanents.

Segons la demanda d’entitats esportives:

No s’ha expressat la necessitat de disposar de més instal·lacions de lliure accés. 
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7. Determinació de necessitats dels EE 

Vacances escolars, per tal que la població pugui utilitzar les pistes i esplanades dels centres, espais més adequats que les places per jugar a pilota, patinar, anar 

Per la seva ubicació, els centres que s’haurien d’obrir són el CEIP La Lió, el CEIP Sant Cristòfol, el CEIP El Dofí, l’IES Serra de Marina, i l’IES Cristòfol 

Pou en un camp de gespa artificial amb un edifici de vestidors i magatzem annex i un 

Pou, deixaria de ser de lliure accés.

També es contempla la possibilitat de construir una nova instal·lació de barri a la platja, amb un camp de futbol de sauló i unes pistes de voleibol platja 

No s’ha expressat la necessitat de disposar de més instal·lacions de lliure accés. 
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7. Determinació de necessitats dels EE 1 2 3 4 5 6

7.3. Equipaments esportius de la Xarxa Escolar

Centres d’Ensenyament
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7. Determinació de necessitats dels EE 

Centres d’Ensenyament
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SITUACIÓ ACTUAL

� El CEIPEl Dofí i l’Escola Verge del Pilar no disposen d’espais esportius adequats per a la pràctica de l’educació física escolar, i 

alumnes de P3 fins a 2n de primària del CEIP El Dofí utilitzen l’esplanada per a la realització de l’educació física escolar,

així com tots els alumnes de l’Escola Verge del Pilar, es desplacen al Pavelló Municipal d’Esports i a la pista així com tots els alumnes de l’Escola Verge del Pilar, es desplacen al Pavelló Municipal d’Esports i a la pista 

Actualment el CEIP Mare de Déu de Montserrat, el CEIP El Dofí, l’Escola 

tant els alumnes que no es desplacen al pavelló per a la realització de l’educació física, quan plou es queden sense poder re

escolar. (Està previst construir una sala polivalent al CEIP Mare de Déu de Montserrat, on actualment hi ha l’esplanada de fu

La resta de centres d’ensenyament disposen tant d’espais esportius a l’aire lliure com d’espais esportius coberts.

7 dels centres d’ensenyament disposen d’accés independent a les pistes i vestidors, 3 dels quals tenen a més accés independen

aquests espais esportius podrien ser utilitzats fora de l’horari lectiu, un cop finalitzades les activitats extraescolars que

� No tots els espais esportius dels centres d’ensenyament presenten un bon estat de manteniment.

� Fora de l’horari lectiu, i un cop finalitzades les activitats extraescolars i els entrenaments d’entitats (en els casos en qu

dels centres d’ensenyament resten tancats a la població en general, de la mateixa manera que resten tancats en dies festius, 

vacances escolars.
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7. Determinació de necessitats dels EE 

El Dofí i l’Escola Verge del Pilar no disposen d’espais esportius adequats per a la pràctica de l’educació física escolar, i no tenen vestidors. Els 

alumnes de P3 fins a 2n de primària del CEIP El Dofí utilitzen l’esplanada per a la realització de l’educació física escolar,mentre que la resta d’alumnes, 

així com tots els alumnes de l’Escola Verge del Pilar, es desplacen al Pavelló Municipal d’Esports i a la pista Voramarper a fer-hi l’educació física. així com tots els alumnes de l’Escola Verge del Pilar, es desplacen al Pavelló Municipal d’Esports i a la pista Voramarper a fer-hi l’educació física. 

Actualment el CEIP Mare de Déu de Montserrat, el CEIP El Dofí, l’Escola Assís i l’Escola Verge del Pilar, no disposen de cap espai esportiu cobert. Per 

tant els alumnes que no es desplacen al pavelló per a la realització de l’educació física, quan plou es queden sense poder realitzar  aquesta l’assignatura 

escolar. (Està previst construir una sala polivalent al CEIP Mare de Déu de Montserrat, on actualment hi ha l’esplanada de futbol). 

La resta de centres d’ensenyament disposen tant d’espais esportius a l’aire lliure com d’espais esportius coberts.

7 dels centres d’ensenyament disposen d’accés independent a les pistes i vestidors, 3 dels quals tenen a més accés independent a les sales polivalents. Tots 

aquests espais esportius podrien ser utilitzats fora de l’horari lectiu, un cop finalitzades les activitats extraescolars ques’hi realitzin.

No tots els espais esportius dels centres d’ensenyament presenten un bon estat de manteniment.

Fora de l’horari lectiu, i un cop finalitzades les activitats extraescolars i els entrenaments d’entitats (en els casos en que se’n fan) tots els espais esportius 

dels centres d’ensenyament resten tancats a la població en general, de la mateixa manera que resten tancats en dies festius, caps de setmana i períodes de 
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NECESSITATS

Segons l’anàlisi del sistema esportiu:

No es considera necessari dotar al municipi de més equipaments esportius de la xarxa escolar. Sí però que s’haurien de fer al

actuacions de millora i condicionament en alguns dels centres, així com adaptar

esportius exteriors com a instal·lacions de lliure accés.

Segons la demanda institucional:

No es manifesta la necessitat de dotar al municipi de més equipaments esportius de la xarxa escolar.

Segons la demanda d’entitats esportives:

No s’ha expressat la necessitat de dotar al municipi de més equipaments esportius de la xarxa escolar.
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7. Determinació de necessitats dels EE 

No es considera necessari dotar al municipi de més equipaments esportius de la xarxa escolar. Sí però que s’haurien de fer algunes

actuacions de millora i condicionament en alguns dels centres, així com adaptar-los per poder ser oberts fora de l’horari lectiu i poder utilitzar els seus espais 

No es manifesta la necessitat de dotar al municipi de més equipaments esportius de la xarxa escolar.

No s’ha expressat la necessitat de dotar al municipi de més equipaments esportius de la xarxa escolar.
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7.4. Quadre resum de les necessitats
d’equipaments esportius

  Anàlisi del sistema 

NECESSITATS D'EQUIPAMENTS 
ESPORTIUS DE PREMIÀ DE MAR

Propostes de noves construccions

Criteri segons

  Anàlisi del sistema 
esportiu

  PIEC   Demanda institucional

Pista d'Atletisme 1 Pista d'Atletisme 1 Pista d'Atletisme 1 Pista d'Atletisme

Sales 2 Sales 3 Sales 1 Sala (tipus SAL-2)

Pavellons 1 Pavelló (tipus PAV-3) 1 Pavelló (tipus PAV-3)

Pistes poliesportives

X
ar

xa
 B

às
ic

a

Piscina Coberta

Equipaments Esportius

Camps Esportius 1 Camp de futbol

Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals de Premià de Mar. Volum I. Anàlisi i diagnosi de la situació actual110

Pistes poliesportives

7. Determinació de necessitats dels EE 

  Demanda d'entitats   Anàlisi del sistema   Demanda d'entitats 

Propostes de noves construccions Propostes de millora i condicionament

Criteri segons

  Demanda institucional
  Demanda d'entitats 

esportives
  Anàlisi del sistema 

esportiu
  Demanda institucional

  Demanda d'entitats 
esportives

1 Pista d'Atletisme 1 Pista d'Atletisme

Reparació de la coberta de 
l'actual piscina i el fals sostre 

dels vestidors.

Substitució de les portes dels 
lavabos dels vestidors.

Ampliar els vestidors del Camp 
de Futbol de la ZEM.

Dotar de grades al Camp de 
Futbol de La Salle.

Reparar els vestidors del Camp 
de Futbol de La salle.

Remodelació i ampliació dels 
vestidors, del Camp de Futbol de 

la ZEM.

1 Sala (tipus SAL-2) Més espai de sala

1 Pavelló (tipus PAV-3) Més espai de pavelló

Remodelació dels vestidors i la 
banqueta del Camp de Futbol de 

La Salle.

Reparar la coberta del paveló tipus PAV-3.

Col·locació d'un tancat perimetral al Camp de Futbol de la ZEM.

 Substituir els seients trencats de les grades i la coberta, del Camp 
de Futbol de la ZEM.

Cobrir la pista Voramar i construir un edifici de vestidors i 
magatzem.

1 Camp de futbol Més espai de camp de futbol

Renovar l'actual paviment de gespa artificial del Camp de Futbol de 
la ZEM.
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magatzem.



  Anàlisi del sistema 
esportiu

  PIEC   Demanda institucional

Sales especialitzades
Buscar una nova ubicació pel 
Club Tennis Taula Premià de 

Mar.

NECESSITATS D'EQUIPAMENTS 
ESPORTIUS DE PREMIÀ DE MAR

Propostes de noves construccions

Criteri segons

Equipaments Esportius

7. Determinació de necessitats dels EE 1 2 3 4 5 6

Mar.

Pistes de pàdel

Pistes de Petanca
Crear un nou espai de petanca 
amb un local social, per donar 

servei al C.D.C. La Brisa.

Elements de condicionament 
físic

Més elements de 
condicionament físic per a la 

gent gran.

Port esportiu

X
ar

xa
 C

om
pl

em
en

tà
ria

Rocòdrom

Passeig marítim

Esplanades de futbol 1 Esplanada de futbol

Platges
1 Zona estable d'equipaments 

esportius a la platja.

Pistes de volei platja

Instal·lacions de barri
1 camp de futbol de sauló i 

pistes de voli platja permanents 
a la platja.
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  Demanda institucional
  Demanda d'entitats 

esportives
  Anàlisi del sistema 

esportiu
  Demanda institucional

  Demanda d'entitats 
esportives

Reparar o substituir la coberta i 
el fals sostre de la sala de tennis 

taula.

Propostes de millora i condicionament

Criteri segons

7. Determinació de necessitats dels EE 

taula.

POOL Premià: 2 pistes de pàdel.

El C.D.C. La Brisa demana un 
nou espai de petanca amb més 

pistes, il·luminades i un local 
social.

Substituir les fustes trencades 
que delimiten les pistes, a la I.B. 

Palmar i al Club de Petanca.

Reparació de l'actual rocòdrom. Reparació de l'actual rocòdrom.

Ampliació de l'actual rocòdrom 
amb la construcció d'un boulder.

Ampliació de l'actual rocòdrom 
amb la construcció d'un boulder.

Condicionar els rètols explicatius 
dels elements de 

condicionament físic.

Construir un nou edifici pel Club 
Nàutic.

Rehabilitació de l'edifici del Club 
Nàutic Premià de Mar.

Condicionar el tram de passeig 
entre el Club Nàutic Premià i 

Vilassar de Mar.

Pintar la tanca del tren que dona 
al passeig.

Equipar les actuals pistes de 
volei per tal que es puguin 

utilitzar durant tot l'any.

1 camp de futbol de sauló i 
pistes de voli platja permanents 

Reparar i condicionar la zona i la 
rampa d'accés i el tancat 

perimetral de la I.B. Palmar.
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  Anàlisi del sistema 
esportiu

  PIEC   Demanda institucional

Sales polivalents

Equipaments Esportius

Propostes de noves construccions
NECESSITATS D'EQUIPAMENTS 
ESPORTIUS DE PREMIÀ DE MAR

Criteri segons

X
ar

xa
 E

sc
ol

ar
7. Determinació de necessitats dels EE 1 2 3 4 5 6

Pistes poliesportives

X
ar

xa
 E

sc
ol

ar

7.5. Orientació de les propostes

Una vegada valorades les propostes dels diferents criteris, determinarem les actuacions que integraran aquest MIEM en quant a

condicionament de les instal·lacions existents.  

Noves Construccions:

� 1 Pista d’atletisme mancomunada (ubicada en un municipi veí).

� 2 Sales de la xarxa bàsica.
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� 2 Sales de la xarxa bàsica.

� 1 Pavelló d’esports tipus PAV-3.

� 1 Sala especialitzada (tennis taula).

� Noves pistes de petanca amb un local social annex.

� Nous elements de condicionament físic per a la gent gran.

� 1 Esplanada de futbol.

� 1 Zona estable d’equipaments esportius a la platja.

  Demanda institucional
  Demanda d'entitats 

esportives
  Anàlisi del sistema 

esportiu
  Demanda institucional

  Demanda d'entitats 
esportives

IES Serra de Marina: renovació 
de la coberta i remodelació dels 

vestidors.

Propostes de noves construccions Propostes de millora i condicionament

Criteri segons

7. Determinació de necessitats dels EE 

vestidors.

CEIP La Lió i CEIP Sant 
Cristòfol: condicionament dels 

vestidors.

Una vegada valorades les propostes dels diferents criteris, determinarem les actuacions que integraran aquest MIEM en quant anoves construccions i millora i 
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Remodelació i millores d’Equipaments Esportius existents:

� Camp de Futbol, Zona Esportiva Municipal.

� Camp de Futbol de La Salle.

� Pavelló, Zona Esportiva Municipal.

� Pista Voramar.� Pista Voramar.

� Instal·lació de Barri Palmar.

� Rocòdrom, Zona Esportiva Municipal.

� Recorregut de condicionament físic.

� Plaça dels Països Catalans.

Les actuacions de millora i condicionament del Passeig Marítim i de les sales i les pistes de la xarxa escolar, no formaran p

d’aquet projecte, ja que tot i que s’haurien de dur a terme, no són competència de l’Àrea d’Esports.

La remodelació del Club Nàutic Premià de Mar, o la construcció del seu nou edifici, les accions de millora de la Piscina Cobe

coberta i fals sostre i substitució de les portes de lavabos i vestidors), i la substitució de les fustes trencades que delim

Petanca de Premià de Mar, correspondrà a les entitats gestores de cada equipament dur
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Petanca de Premià de Mar, correspondrà a les entitats gestores de cada equipament dur

MIEM.

7. Determinació de necessitats dels EE 

Les actuacions de millora i condicionament del Passeig Marítim i de les sales i les pistes de la xarxa escolar, no formaran part de les propostes d’aquest 

d’aquet projecte, ja que tot i que s’haurien de dur a terme, no són competència de l’Àrea d’Esports.

La remodelació del Club Nàutic Premià de Mar, o la construcció del seu nou edifici, les accions de millora de la Piscina Coberta Municipal (reparació de la 

coberta i fals sostre i substitució de les portes de lavabos i vestidors), i la substitució de les fustes trencades que delimiten les pistes de petanca del Club 

Petanca de Premià de Mar, correspondrà a les entitats gestores de cada equipament dur-les a terme. Aquestes actuacions tampoc s’inclouran a les propostes del 
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Amb les propostes del Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals dePremià

� Adaptar la xarxa d’Equipaments Esportius a les necessitats dels ciutadans de Premià de Mar en l’horitzó de l’any 2015.  

� Reorganitzar la gestió en les Instal·lacions Municipals.

� Crear una estructura de l’Àrea d’Esports d’acord amb l’evolució de la mateixa.

� Periodificar les inversions en Equipaments Esportius segons prioritats i polítiques d’inversions del propi Ajuntament.
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7. Determinació de necessitats dels EE 

Premiàde Mar s’assoliran els següents objectius generals:

Adaptar la xarxa d’Equipaments Esportius a les necessitats dels ciutadans de Premià de Mar en l’horitzó de l’any 2015.  

Crear una estructura de l’Àrea d’Esports d’acord amb l’evolució de la mateixa.

Periodificar les inversions en Equipaments Esportius segons prioritats i polítiques d’inversions del propi Ajuntament.
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