
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTACIÓ DEL SERVEI 
Pretenem facilitar la pràctica de l’activitat física i 
de l’esport entre els ciutadans i ciutadanes amb 
l’objectiu de millorar la salut, la qualitat de vida i 
el benestar de la població, i que alhora sigui un 
element d’integració i de cohesió social. 

QUÈ FEM? 
Treballem per promoure la pràctica esportiva 
entre la ciutadania oferint un conjunt d’activitats, 
instal·lacions i programes i donem suport als 
projectes, necessitats i activitats promoguts per 
les entitats esportives. 

Gestionem les instal·lacions esportives municipals: 
Pavelló Municipal d’Esports, Pavelló Voramar, 
Camp Municipal d’Esports, mobiliari esportiu urbà 
(gestió directa); Centre Esportiu Municipal, gimnàs 
del Pavelló Municipal d’esports (gestió indirecta). 

QUÈ OFERIM? 
Organització i col·laboració en el 
desenvolupament d’activitats esportives per a 
infants, joves, adults i gent gran. 

Equipaments esportius municipals per atendre la 
demanda individual i la demanda de clubs i 
entitats esportives.  

Suport als diferents àmbits de l’esport: escolar, 
professional, competició/federat, lleure i salut. 

Cessió d’us de les instal·lacions esportives, 
subvencions anuals, formació i assessorament 
tècnic a les entitats esportives locals. 

Gestió de l’agenda d’actes esportius del municipi 
amb activitats per a tots els públics. 

Coordinació amb altres organismes i la resta de 
serveis municipals per dur a terme les activitats 
programades. 

A QUI ENS ADRECEM? 
Als ciutadans i ciutadanes de Premià de Mar. Als 
clubs, entitats, associacions esportives  i  centres 
educatius del municipi. 

 

 

EL NOSTRE COMPROMÍS 
Oferir un programa d’activitats esportives  
de qualitat  per a totes les franges d’edat. 
 
Difondre l’oferta anual de les activitats 
esportives dirigides abans de l’1  de   
setembre de  cada  any. 
 
Mantenir actualitzada tota la informació del 
Servei d’Esports a l’espai web i a l’agenda 
municipal. 
 
Dur a terme els treballs de manteniment 
preventiu i correctiu de les instal·lacions 
esportives municipals d’acord amb el Pla de 
Manteniment. 
 
Cedir l’ús de les instal·lacions esportives 
municipals a les entitats esportives locals 
d’acord amb el Reglament d’ús de les 
instal·lacions esportives.  
 
Respondre totes les queixes i suggeriments 
en el termini de set dies. 
 
  

AJUDEU-NOS A MILLORAR 
 
Ens cal la vostra col·laboració per garantir un 
bon funcionament dels nostres serveis: 

 Comuniqueu-nos qualsevol anomalia 
que detecteu. 

 Feu un bon ús de les instal·lacions 
esportives d’acord amb les normes 
d’ús i respecteu la resta d’usuaris. 

 Formuleu els vostres suggeriments, 
agraïments  i queixes a través dels 
diversos canals de comunicació. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

INDICADORS DEL SERVEI 
 

 2016 2017 2018 

% de persones que fan activitat física esportiva 
sobre el total d’habitants de 16 anys o més 

48% 48%  

% de població abonada a un complex esportiu 
municipal sobre el total d’habitants 

13% 11%  

Nombre d’esdeveniments esportius puntuals 41 46  

% de persones usuàries en equipaments esportius 
sobre el total d’habitants 

34% 34%  

Nombre d’entitats esportives del municipi 37 38  

 
 
  
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  

 

DADES DE CONTACTE 

SERVEI D’ESPORTS 
Camí del mig, 62 
08330  Premià de Mar 
Tel. 93 752 08 50 
esports@premiademar.cat 
Horari: de  dilluns  a  divendres   de  9  a  14 hores 
 
 

 


