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El MIEM s’emmarca en el desplegament del PIEC. Aquest fet afecta a les seves determinacions i al procés d’aprovació, també té incidència sobre 
la programació d’inversions de les diferents administracions en la construcció i millora d’instal·lacions esportives del municipi. 
 

El MIEM o Mapa d‘Instal·lacions i Equipaments Esportius del Municipi 
esdevé l’instrument de planificació municipal que ha de permetre 
determinar les necessitats de les diferents xarxes d’equipaments 
esportius. 
 
El MIEM planteja un procediment metodològic i estructurat que permet  
arribar  a  actuacions  que  donin resposta  a  les  necessitats 
d’equipaments esportius del municipi. Aquest procediment es basa en el 
balanç entre l’oferta i la demanda d’equipaments esportius.  Per a la 
seva redacció es fa servir la metodologia del PIEC, però cal ajustar-la als 
objectius i a les característiques pròpies del municipi. 
 
El  MIEM concreta els dèficits de cada un dels tipus d’equipaments i el 
seu emplaçament  dins  del  municipi,  tenint  especial  cura  en  la  
distribució  equilibrada, segons les necessitats dels diferents districtes, 
barris, nuclis o entitats locals menors i segons la dotació de la xarxa 
bàsica, complementària o d’àmbit nacional. 
 
El MIEM queda dividit, doncs, de la següent manera: 
 
- Introducció en la que es parla d’aspectes referencials del treball i de 
l’àmbit d’actuació, la metodologia a seguir i altres aspectes geogràfics i 
demogràfics.  

 

- El segon punt fa referència a l’anàlisi general del sistema esportiu 
diferenciant les instal·lacions esportives d’àmbit municipal, les d’àmbit 
privat, les dels centres docents. 
 

- En el següent punt, anomenat resum de l’anàlisi del sistema 
esportiu, es fa un recompte de totes les instal·lacions i espais 
esportius censats i les zones d’equipaments susceptibles de dotar-les 
d’instal·lacions esportives en un futur immediat.  
 

- El punt 4, necessitats d’equipaments segons les diferents xarxes , té 
l’objectiu d’establir les necessitats d’equipaments esportius, a partir 
d’una anàlisi dinàmica de l’oferta d’instal·lacions actuals i la demanda 
actual i futura.  
 

- A partir de les necessitats detectades en el punt anterior 
s’enumeren les propostes d’actuació a desenvolupar o línies de 
desenvolupament estratègic.  
 

- Per últim, abans de fer les aproximacions referents a la inversió 
dels diferents projectes, és necessari establir un calendari i els 
possibles supòsits de revisió dels mateixos, dins de l’horitzó 2029.  
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Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Palamós. 
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A l’any 2009 es fa el MAPA D’INSTAL-LACIONS ESPORTIVES DEL MUNICIPI  en que l’Ajuntament de Palamós contracta a l’empresa IAL Sport Consulting i extrau les 

següents conclusions a mode d’equipaments esportius deficitaris en el municipi: 

Font: MIEM 2009 elaborat per IAL Sports Consulting. 
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Font: MIEM 2009 elaborat per IAL Sports Consulting. 
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Font: MIEM 2009 elaborat per IAL Sports Consulting. 
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Font: Ajuntament de Palamós 
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Font: MIEM 2009 elaborat per IAL Sports Consulting. 
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•Fomentar i donar suport al desenvolupament de la cultura esportiva, la seva divulgació i pràctica a través del Programa d’Activitats 

Esportives de la Vila que s’organitza des del Departament d’Esports de l’Ajuntament i que s’impulsa i es realitza amb conveni amb les 

entitats esportives de la vila.  

  

•Fer arribar l’esport a tota la  piràmide d’edat de la població, especialment a nivell escolar i puntualment a nivell federat, tenint en compte 

que la pràctica de l’esport ha de ser la de promoció, esdevenint la competició un medi i no un mitjà. 

 

•Fomentar, impulsar i col·laborar en l’organització esportiva i administrativa de tota classe d’iniciatives esportives públiques i/o privades de 

caràcter local com externes. 

 

•Des del Departament d’Esports  es treballa en equip i de forma  consensuada amb les entitats que fan possible, juntament amb la població 

civil, que l’esport palamosí avanci, millori i progressi any rere any amb pas ferm i segur. 

 

•Desenvolupa funcions de gestió, manteniment i conservació de les Instal·lacions Esportives Municipals: Pavelló, Estadi de Futbol, zona esportiva 

Josep Massot i Sais, com del seu bon ús i utilització. 
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A continuació exposem les línies estratègiques en matèria educativa en relació amb l’esport. 
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Font: Ajuntament de Palamós 
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BAIX EMPORDÀ 

 

Província: Girona 

Extensió: 701,7 km² 

Densitat:188,97 hab/km² 

Població:133.461 (dades any 2018) 

Limita amb Alt Empordà, Gironès i Selva. 

Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Palamós 

El Baix Empordà és el sector meridional en què hom divideix tradicionalment la gran comarca natural de 

l'Empordà. El 1936, any de la primera comarcalització oficial de Catalunya, s'aprovà, basant-se més en 

criteris econòmics i de mercat que no pas històrics, geogràfics o culturals, la divisió de l'Empordà en dues 

comarques administratives, el límit de les quals es va fixar aprofitant la línia imaginària que recorre el 

Massís del Montgrí i segueix entre la divisòria d'aigües de les conques del Ter i el Fluvià. Ocupa la zona 

sud de l’Empordà, separada de l’Alt Empordà pel corredor de Bellcaire. El nord de la comarca és regat 

pels rius Ter i Daró les seves valls formen una àmplia plana litoral que limita a l’extrem septentrional 

amb la serra de Montgrí, mentre que la meitat sud està formada per l’extrem septentrional de les serres 

costaneres. 

 

Inclou doncs, els municipis compresos entre el Montgrí, just al nord per on passen les aigües del Ter, i el 

sector de les Gavarres i la vall d'Aro, al sud. Totalitza 36 municipis, amb una extensió total de 

701,7 km2. És comarca veïna a tramuntana amb l'Alt Empordà, a ponent amb el Gironès i la Selva i a 

llevant amb la mar.  Llevat dels sectors de les Gavarres, del Montgrí, i de Begur, el paisatge és planer i 

homogeni amb petits turonets que acullen petits pobles al voltant de l'església o el castell. Un alt 

nombre de viles formen petits centres d'atracció de mercat i altres serveis.  

 

Dins la muntanya cal distingir el massís del Montgrí, isolat, coronat per un castell medieval, format per 

calcàries mesozoiques de tons clars i amb 308 m d'altitud. El massís de Begur, a llevant del corredor de 

Palafrugell, amb 320 m, i també amb les restes d'un castell. El punt culminant del Baix Empordà el 

trobem a les Gavarres amb el puig d'Arques que assoleix 531 m.  

 

El litoral, la part central de la Costa Brava, el trobem ple de contrastos: penya-segats vertiginosos als 

extrems nord i sud de la comarca amb cales arrecerades envoltades de pins, illes i aiguamolls que donen 

refugi a peixos i ocells, i també llargues platges de sorra fina. 
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PALAMÓS 

 

Comarca: Baix Empordà 

Província: Girona 

Extensió: 13,98 km²  

Densitat: 1.269,17 hab./km² 

Població: 18.309 habitants (dades 2019) 

Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Palamós 

Palamós és un municipi que es troba situat a la província de 

Girona, a la comarca del Baix Empordà, formant part de la 

costa Gironina.  

 

El terme municipal ocupa una superfície de 14 quilòmetres 

quadrats i limita amb els municipis de Calonge, Monràs, Vall 

Llobrega i Fonteta. Palamós té 4 districtes i 3 urbanitzacions, 

Mas Pareras, Belitrà de Dalt i Es Plà.  

 

Palamós és un municipi de la Costa Brava. El municipi es 

troba situat a 120 kilòmetres de Barcelona i a 110 kilòmetres 

de la frontera francesa. 
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Font : Ajuntament de Palamós 
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La principal via de comunicació per a accedir a Palamós és per la carretera comarcal C‐253 
que enllaça amb l’autopista AP7 i amb l’aeroport Costa Brava-Girona, o bé mitjançant la 

comarcal C‐255 que enllaça amb les estacions de tren de França o Girona.  

 

L'accessibilitat del municipi es resumeix: 

 

Des de Barcelona: 

Autopista AP7 sortida 9 direcció Palamós – Sant Feliu de Guíxols. 

Autovia C-65 amb connexió amb la C-31. 

Carretera comarcal: C‐255, passem per les afores de Vidreres i per la variant de Sta. Cristina i 

Platja d’Aro, fins arribar a Palamós.  

 

Des de França: 

Autopista AP7 sortida 6 direcció Palamós- La Bisbal d’Empordà. 

Carretera comarcal C-66 con connexió a C-31. 

 

Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Palamós 
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Gràfic 1. Piràmide de la població de la comarca del Baix Empordà a gener 2019. Font : Idescat.  

L’estructura de la piràmide d’edats indica que al Baix Empordà hi predomina en primer lloc la població adulta, i en segon lloc la tercera edat, seguit dels joves i 

infants sent la població que té menys presència, encara que les xifres no són molt distants. Entre el col·lectiu de tercera edat i infants. El col·lectiu més abundant 

és el comprès entre els 40 i 44 anys d’homes amb 5.950 habitants, i de dones amb 5.504 habitants..   

Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Palamós 

BAIX EMPORDÀ 
Població. Per sexe i edat quinquennal. Baix Empordà 2019. 

Població:133.461 (dades any 2019) 
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Font : Idescat.  
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Gràfic 1. Piràmide de la població de Palamós a gener 2019. Font : Idescat.  

L’estructura de la piràmide d’edats indica que a Palamós hi predomina en primer lloc la població adulta, i en segon lloc la tercera edat, seguit dels joves i infants 

sent la població que té menys presència. El col·lectiu més abundant és el comprès entre els 40 i 44 anys d’homes amb 811 habitants i de dones amb 739 

habitants. 

Veient la piràmide demogràfica de la comarca del Baix Empordà cal destacar la disminució de població jove, sent el segon grup menys representatiu després de la 

gent de la tercera edat. Aquest fet fa preveure una disminució considerable en el nombre de nous naixements en els propers anys què cal tenir en compte.  

PALAMÓS 

Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Palamós 

Població. Per sexe i edat quinquennal. Palamós 2019. 

Població: 18.309 habitants (dades 2019) 
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Font : Idescat.  
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EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ 2008 - 2019 

Taula 2: Evolució demogràfica de Palamós. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. 

Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Palamós 
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EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ 2008 – 2019 

Taula 2: Evolució demogràfica de Palamós. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. 
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EVOLUCIÓ POBLACIÓ 2008 - 2019 

Taula 3: Projecció demogràfica de Palamós. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. 

Podem observar una les següents dades significatives: 

1. La població infantil de 0 a 14 anys a partir de l’any 2012 està disminuint. 

2. La població jove de 15 a 29 anys des del 2008 ha anat disminuint, malgrat això s’observen fluctuacions. 

3. La població adulta I de 30 a 44 anys a partir de l’any 2009 quan es va fer el MIEM està disminuint. 

4. La població adulta II de 45 a 64 anys a partir de l’any 2011 està augmentat. 

5. La població de la tercera edat està augmentant significativament, podríem dir que la població s’està envellint.  

6. Cal fer una menció a que el municipi de Palamós té un índex de població estrangera del 15%, ja que hi ha 2.343 habitants censats, sent d’Àfrica els habitants que hi 

ha més presència.  

Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Palamós 
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Anàlisi de l’evolució de la població des de la darrera revisió del MIEM 2009 
Com es pot veure en la taula de la diapositiva anterior, el 

padró municipal a data de gener 2009 té 18.161 habitants, del 

qual la repartició per gènere es força igual, sent el gènere 

femení una mica més representatiu 50,30%. Podem veure la 

repartició en grans grups d’edat, sent la població de la tercera 

edat la menys representativa amb un 16,54%, mentre que la 

quantitat d’adults equival a una mica més de la meitat de la 

població 68,22%, per últim la població infantil esta representada 

per un 15,24%. 

La taxa d’envelliment a Palamós es d’un 16,54%, per tant en el 

2009 Palamós no era una població envellida, ja que estava per 

sota de la taxa d’envelliment de Catalunya 17,33%.  

Des de l’any 2009 que es va fer la revisió del MIEM, fins l’any 

2019, s’ha detectat una disminució en la població infantil de 

1,03%, de la població adulta hi ha una disminució d’un 2,50%, 

i la població de tercera edat hi hagut un increment amb un 

3,53%. 

Taula 4: Anàlisi de l’evolució de la població 2009-19. Font IDESCAT. 

Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Palamós 
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Projecció demogràfica. 

La població de Palamós per l’any 2029 es calcula agafant el creixement mig dels últims deu anys, és a dir, a partir del 2009 (any de redacció del MIEM). 

A partir de la població de l’any 2019 (18.309 ciutadans) a cada any i a cada grup d’edat se li aplica el mateix percentatge de creixement, un 0,30572%. 

 

Realitzant aquesta hipòtesi de creixement demogràfic, l’any 2029 Palamós tindrà 18.876 ciutadans. 

Taula 6: Projecció demogràfica de Palamós. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. 

Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Palamós 
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Font: Ajuntament de Palamós 
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Font: Ajuntament de Palamós 
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32 
Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Palamós 

Font: Ajuntament de Palamós 



33 
Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Palamós 

Font: Ajuntament de Palamós 
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Font: Ajuntament de Palamós 
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Font: Ajuntament de Palamós 
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El MIEM o Mapa d‘Instal·lacions i Equipaments Esportius del Municipi 
esdevé l’instrument de planificació municipal que ha de permetre 
determinar les necessitats de les diferents xarxes d’equipaments esportius 
i queda dividit de la següent manera: 
 
- Introducció en la que es parla d’aspectes referencials del treball i de 
l’àmbit d’actuació, la metodologia a seguir i altres aspectes geogràfics i 
demogràfics. 
 

- El segon punt fa referència a l’anàlisi general del sistema esportiu 
diferenciant les instal·lacions esportives d’àmbit municipal, les d’àmbit 
privat, les dels centres docents. 
 

- En el següent punt, anomenat resum de l’anàlisi del sistema esportiu, 
es fa un recompte de totes les instal·lacions i espais esportius censats i 
les zones d’equipaments susceptibles de dotar-les d’instal·lacions 
esportives en un futur immediat.  
 

- El punt 4, necessitats d’equipaments segons les diferents xarxes , té 
l’objectiu d’establir les necessitats d’equipaments esportius, a partir d’una 
anàlisi dinàmica de l’oferta d’instal·lacions actuals i la demanda actual i 
futura.  
 

 
 

- Per últim, abans de fer les aproximacions referents a la inversió dels 
diferents projectes, és necessari establir un calendari i els possibles 
supòsits de revisió dels mateixos, dins de l’horitzó 2.029. 
 

Anàlisi del sistema esportiu local: 

 

a) Anàlisi General 

 

És el que fa referència a l’estudi dels deferents espais esportius que 

disposa el municipi amb l’ajuda d’una taula que analitza aspectes com: 

l’adreça de la instal·lació, l’espai esportiu del que es tracta, el tipus de 

xarxa al que pertany, l’activitat principal que s’hi realitza, les dates 

d’inauguració o de reforma si s’escau, les dimensions, el tipus de 

paviment, el número de vestidors, els espais complementaris dels que 

disposa, la titularitat, l’entitat gestora i els usuaris habituals.  

 
b) Anàlisi específic 
 
A diferència de l’anàlisi general, en el que s’analitzava l’espai esportiu, 
l’anàlisi específic es centra en l’estat de conservació i les necessitats de 
condicionament de la instal·lació amb l’objectiu de plantejar noves 
millores. 

 
 

 
- A partir de les necessitats detectades en el punt anterior s’enumeren 
les propostes d’actuació a desenvolupar o línies de desenvolupament 
estratègic.  
 

1. Construcció de nous equipaments esportius 
2. Condicionament i millora dels equipaments existents  
3. Aprofitament dels recursos naturals del municipi.  

Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Palamós 
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Espai 

Tipus de xarxa 

Espais complementaris 

Titularitat 

Entitat gestora 

 

Figura 1: aspectes de l’anàlisi 
general 

Tal i com indiquem al capítol 2 d’aquest estudi, per tal d’efectuar l’anàlisi del sistema esportiu de les 

Palamós hem partit de dos nivells de concreció, l’anàlisi general i l’anàlisi específica.  

2.1 Anàlisi General. Analitza l’espai esportiu com unitat bàsica per a la pràctica esportiva, fent incidència 

en els aspectes que relaciona la figura 1, dels que destaquem:   

a. Espai Esportiu: Segons el PIEC 2005, les instal·lacions esportives es divideixen en espais esportius i en 

espais complementaris. L’objectiu d’aquest apartat, doncs, és la identificació de cada espai esportiu 

determinant si es tracta d’un espai convencional, d’un espai singular o d’una àrea d’activitat  

(veure figura 3 pàgina següent) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Estructura de 
les instal·lacions 
esportives. PIEC 2005 

Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Palamós 



Espais Esportius 

Convencionals 

Espais construïts per a la pràctica esportiva corresponents a les tipologies més 

tradicionals. Disposen de referents reglats amb dimensions establertes encara 

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

gran majoria dels espais existents i la seva construcció no està condicionada 

per la demanda o per la topografia, per la qual cosa presenten una distribució 

bastant homogènia pel territori. Els espais convencionals són els espais de 

pràctica característics d'instal·lacions com: pistes, pavellons, frontons, camps, 

piscines a l’aire lliure, piscines cobertes, sales, velòdroms, pistes d'atletisme, etc 

Espais Singulars Espais construïts per a la pràctica esportiva, que encara que pugui estar 

reglada, presenten unes dimensions i característiques adaptades a cada tipus. 

Són espais més específics i generalment tenen unes condicions de demanda i 

uns requeriments espacials que fan que la seva distribució sigui desigual sobre 

el territori. Els espais singulars són els espais de pràctica característics 

d'instal·lacions com: camps de golf, estacions d'esquí, circuits de velocitat, carrils 

de bicicleta, camps de tir, etc. 

 

Àrees d’activitat Espais no estrictament esportius, com són les infraestructures o els espais 

naturals, sobre els que es desenvolupen activitats fisicoesportives perquè s'han 

adaptat per al seu desenvolupament. La indefinició dels límits i característiques 

específiques d'aquestes àrees, dificulta el seu dimensionament i la recollida de 

dades de les mateixes. Les àrees d'activitat són els espais de pràctica 

característics d'instal·lacions com: ports esportius, refugis, aeròdroms, etc. 

 

 

Figura 3: Classificació dels espais esportius. PIEC 2005 
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Espai 

Tipus de xarxa 

Espais complementaris 

Titularitat 

Entitat gestora 

 

Figura 1: aspectes de l’anàlisi 

general 

b. Tipus de Xarxa: Segons el PIEC 2005, les xarxes d’equipaments es classifiquen segons la figura següent:  

Xarxa 

d’interès 

nacional 

La xarxa d'interès nacional comprèn els equipaments esportius de 

titularitat pública i d'àmbit nacional destinats a atendre les 

necessitats de l'esport d'alta competició amb tradició o popularitat a 

Catalunya, mitjançant centres, complexos o instal·lacions caracteritzats 

per la seva singularitat, l'elevat cost i la incidència sobre qüestions 

d'imatge del país. Els tipus d’equipament de la xarxa d'interès 

nacional són: per una banda, les instal·lacions esportives per als 

esdeveniments esportius de gran envergadura i que mobilitzen un 

nombre important d'espectadors i, per altra banda, els centres 

destinats a la preparació dels esportistes d'alt nivell. 

Xarxa 

Bàsica 

La xarxa bàsica és la que permet l'exercici del dret de tot ciutadà 

a practicar l’activitat fisicoesportiva, i per tant són instal·lacions 

d’interès general per al comú dels ciutadans. [...] Aquesta xarxa la 

constitueixen les instal·lacions esportives que tenen un caràcter bàsic 

i un ús poliesportiu (Veure figura 5) 

Xarxa 

Complemen

tària 

La xarxa complementària està destinada a atendre les necessitats 

específiques de pràctica fisicoesportiva, complementant d’aquesta 

manera la xarxa bàsica i la xarxa d'interès nacional. [...] Per a les 

instal·lacions esportives de la xarxa complementària el PIEC no 

estableix uns mòduls o requeriments específics, però s'hauran de 

projectar i construir, d'acord amb els objectius establerts en el 

preceptiu projecte de gestió. Aquests equipaments poden programar-

se per a activitats d'esport de competició, per a l'entrenament, per 

al lleure, amb finalitats terapèutiques o per a la combinació 

d'algunes o de totes les característiques indicades. 

Figura 4: Classificació de les Xarxes. PIEC 2005 
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Espai 

Tipus de xarxa 

Espais complementaris 

Titularitat 

Entitat gestora 

Usuaris habituals 

 

Figura 1: aspectes de l’anàlisi 
general 

Figura 5: Característiques dels 
mòduls de Xarxa Bàsica. Font PIEC 
2005 

Figura 6: Nomenclatura dels 
diferents espais esportius 
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Espai 

Tipus de xarxa 

Espais complementaris 

Titularitat 

Entitat gestora 

 

Figura 1: aspectes de l’anàlisi 
general 

Espai 

Complementari 

Els espais complementaris de la instal·lació estan en 

relació directa amb el desenvolupament de l’activitat 

esportiva. Alguns són generals a tots els tipus 

d'instal·lacions, és el cas dels vestidors, els magatzems de 

material esportiu, les grades d'espectadors o els serveis de 

públic. D'altres, són específics de determinades tipologies, 

és el cas dels refugis de muntanya, ports esportius, 

aeròdroms, etc. A les instal·lacions amb àrees d'activitat, és 

freqüent que els espais complementaris siguin els únics 

espais construïts i són els que possibiliten la realització de 

les diferents activitats. Un mateix espai complementari pot 

donar servei a més d'un espai esportiu, un bloc de 

vestidors pot ser comú a diverses pistes poliesportives, 

unes grades poden ser comunes a una pista d'atletisme i 

a un camp de futbol situat al seu interior. 

Les instal·lacions esportives també poden disposar d’altres 

espais o oferir altres serveis, que no estan relacionats 

directament amb la pràctica esportiva (guarderia, 

perruqueria, bar, etc.) que es denominen espais o serveis 

auxiliars. 

Figura 7: Espais complementaris 

c. Espais complementaris: Segons el PIEC 2005, els espais complementaris són: 
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Espai 

Tipus de xarxa 

Espais complementaris 

Titularitat 

Entitat gestora 

 

Figura 1: aspectes de l’anàlisi 
general 

d. Titularitat i entitat gestora: Els equipaments esportius poden ser propietat (titularitat) d’un ens o 

organització concreta i ser gestionats per un altres. És el cas de molts equipaments municipals, que són 

de titularitat del municipi i en canvi, són gestionats per empreses privades (esportives o no) o clubs.  

Des del punt de vista de la titularitat (propietat) o de la gestió d’espais esportius podem trobar 

diferents entitats:  

 

 

 

 

 

Figura 8: Titularitat dels equipaments esportius 

TITULARITAT ENS EXEMPLE A PALAMÓS 

PÚBLICS De l’administració local o 

supramunicipal: Consells, Diputacions, 

Generalitat o Estat.  

Estadi Municipal de 

Futbol de Palamós 

ENSENYAMENT PÚBLIC CEIPS, IES O UNIVERSITATS PÚBLIQUES Equipaments esportius de 

l’Escola La Vila 

ASSOCIATIU Clubs i Entitats Esportives Equipaments esportius 

del Club Judo Palamós 

ENSENYAMENT PRIVAT Escoles, universitats i altres centres 

d’ensenyament privat 

Equipaments esportius de 

l’Escola La Salle 

PRIVAT ESPORTIU Centres Esportius Privats Club Esportiu Palamós 

ALTRES PRIVATS Altres privats no esportius: turístics, 

residencials, ... que disposen 

d’equipaments esportius 

Club de golf i ptch $ 

put Palamós 
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2.2 Anàlisi Específic. Més enllà de l’anàlisi dels aspectes generals de l’apartat anterior, a l’hora de fer 

una anàlisi complerta és necessari determinar altres aspectes dels espais esportius.  

Normalment però, aquests espais esportius formen part de grans complexos poliesportius que són difícils 

d’analitzar si no es tenen en compte les característiques del complex en general.  

a. Característiques de l’emplaçament: en aquest apartat s’analitzen bàsicament els següents aspectes:  

 

 

 

 

 

 

 

Característiques de 

l’emplaçament 

Integració i Valoració 

d’impactes 

Estat de conservació i 

necessitats de 

condicionament 

Condicions d’ús 

Altres aspectes a tenir en 

compte 

 

Figura 9: Aspectes de l’anàlisi 
específic 

Característiques de l’emplaçament 

Requeriments urbanístics: situació envers la qualificació urbanística i les ordenances municipals 

Característiques de la implantació 

- Situació: Envers del carrer i dels centres escolars, envers del centre del municipi, envers la resta 

d’equipaments esportius, envers els equipaments complementaris, envers l’aparcament, envers del 

nuclis de focus molests o nocius, envers dels habitatges propers,  

- El terrenys: possibilitat d’ampliació, topografia, orientació, exposició al vent 

- Les infraestructures: envers les línies elèctriques, accés rodat, barreres arquitectòniques, serveis 

urbans, gas i telèfon.  

 

Figura 10: Característiques de l’emplaçament 
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b. Integració i valoració d’impactes: en aquest apartat s’analitzen bàsicament els següents aspectes:  

 

 

 

 

 

 

 

c. Estat de conservació i necessitats de condicionament: en aquest apartat s’analitzen bàsicament l’estat 

de conservació de l’emplaçament, de l’edifici, de les circulacions, de les instal·lacions (impacte sobre el 

medi), del confort dels esportistes, del públic i dels treballadors, Normatives (Europees, específica 

(reglaments), municipal,...) 

 

d. Condicions d’ús: En aquest apartat s’analitzen els reglament d’ús i les ordenances fiscals que regulen 

l’accés dels diferents usuaris a la instal·lació.  

 

d. Altres aspectes a tenir en compte: i que no hagin sigut atesos en cap de les parts de l’anàlisi.  

 

Característiques de 

l’emplaçament 

Integració i Valoració 

d’impactes 

Estat de conservació i 

necessitats de 

condicionament 

Condicions d’ús 

Altres aspectes a tenir en 

compte 

 

Figura 9: Aspectes de l’anàlisi 
específic 

Integració i valoració d’impactes 

Impactes ambientals 

Impactes socials 

Impactes econòmics 

Impacte esportiu 

 

Figura 11: Integració i valoració d’impactes 
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1. Estadi Municipal de futbol.  

2. Pavelló Municipal d’Esports. 

3. Zona Esportiva Josep Massot i Sais. 

4. Nau dels 50 metres i espai d’escalada. 

5. Piscina Mancomunada (Palamós – 
Calonge – St. Calonge – Vall-
Llobrega) 

Instal·lacions esportives de titularitat pública. Xarxa bàsica. 

17 

Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Palamós 

5 



50 
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Adreça Passatge Ladislao Kubala s/n 

Espai Camp de futbol de gespa natural (CAM)  

Tipus de xarxa Xarxa bàsica. 

Activitat principal Futbol 11. 

Dimensions actuals 113,20 m x 70,20 m. 7.946,64 m² 

Terreny de joc: 105 x 65 m  

Espais complementaris Altres: 1 Serveis públics.  

Capacitat total: 3.652 espectadors.  

Magatzems: 2 Magatzems esportius. 52 m² 

Vestidors: 6 Col·lectius. 2 Individuals. 1 sala 

premsa. Superfície total 365 m² 

Altres serveis Benestar i salut: Centre mèdic, Infermeria.  

Generals: Servei de bar (zona tribuna i general) 

Titularitat Pública.  Ajuntament de Palamós. 

Entitat gestora Ajuntament de Palamós 

Estat de conservació Dolent, en estructures i tancaments 30 anys de 

vida útil. 

Adequacions/obres SÍ * Veure anàlisi específic 
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Font: Ajuntament de Palamós 
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Adreça Plaça Vila-romà, 1 

Espai Pavelló triple poliesportiu (PAV-3)  

Tipus de xarxa Xarxa bàsica. 

Activitat principal Bàdminton. Bàsquet. Minibàsquet. Futbol sala. 

Patinatge artístic i rítmica.  

Dimensions actuals PAV-3: 45 m x 27 m. 1.215 m²  

3 transversals de 15 x 27 m. 

ROC: Tancaments fixos. 7,8 m d'alçada. 40 m² 

d'escalada. 

Espais complementaris Altres: 1 Serveis públics.   

Capacitat total: 284 espectadors.  

Magatzems: 2 Magatzems esportius. 39 m² 

Vestidors: 6 Col·lectius. 2 Individuals. 220 m² 

Altres serveis Benestar i salut: Centre mèdic, Infermeria.  

Generals: Servei de bar.  

Titularitat Pública.  Ajuntament de Palamós. 

Entitat gestora Ajuntament de Palamós. 

Estat de conservació Correcte. 

Adequacions/obres SÍ * Veure anàlisi específic 
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Font: Ajuntament de Palamós 
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Font: Ajuntament de Palamós 



56 

Adreça C/ Santiago Bañeras i Gody s/n 

Espai Camp de futbol 11 i 7 (2 CAM). Gespa artificial.  

Sala Poliesportiva (1 SAL) 

Tipus de xarxa Xarxa bàsica. 

Activitat principal CAM:  Futbol 11 i futbol 7. 

SAL:  Arts marcials. 

Dimensions actuals 1 Camp de futbol 7 . A l'aire lliure. 55 m x 35 

m. 1.925 m²  

1 Camp doble poliesportiu futbol 11. A l'aire 

lliure. 94 m x 54 m. 5.076 m² 

SAL: Tancament tèxtil. 15 m x 15 m. 225 m²  

Espais complementaris Altres: 1 Serveis públics.   

Capacitat total: 700 espectadors. dempeus  

Magatzems: 1 Magatzem esportius. 13,6 m² 

Vestidors: 4 Col·lectius. 1 Individuals. 206,2 m² 

Altres serveis Generals: Servei de bar.  

Titularitat Pública.  Ajuntament de Palamós. 

Entitat gestora Ajuntament de Palamós. 

Estat de conservació Correcte. 

Adequacions/obres SÍ * Veure anàlisi específic 
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Font: Ajuntament de Palamós 
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Adreça C/ Londres s/n.  

Espai Pavelló triple poliesportiu (PAV-3) 

Tipus de xarxa Xarxa bàsica. 

Activitat principal Rítmica. Bàsquet. Patinatge.  

Dimensions actuals Pista de 71,3 m x 26,7 m. 1.903,7 m² 

2 pistes transversals. 

Espais complementaris Altres: 1 Serveis públics.   

Magatzems: 1 Magatzem esportius. 22,5 m² 

Vestidors: 2 Col·lectius 101,1 m² 

Altres serveis - 

Titularitat Pública.  Ajuntament de Palamós. 

Entitat gestora Ajuntament de Palamós. 

Estat de conservació Correcte. No útil per competicions per poca 

alçada en el sostre. 

Adequacions/obres SÍ * Veure anàlisi específic 
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Adreça Carrer Verge de Nuria s/n 

Espai Piscina coberta (PCO-2),  4 Sales poliesportives 

(SAL) i 2 pistes de pàdel (PAD) 

Tipus de xarxa Xarxa bàsica. 

Activitat principal Activitats dirigides, activitats aquàtiques i 

musculació - tonificació. 

Dimensions actuals PCO-2 25x12,5m + 12,5x6 m. 

SAL Sala de fitness 308 m² 

SAL Sala de ciclo indoor 110 m² 

SAL activitats dirigides 1 i 2. 

PAD 2 pistes de pàdel. 

Espais complementaris Zona d’aigües de Welness. 

Vestidors masculins i femenins. 

Altres serveis BAR restaurant i centre de salut. 

Titularitat Pública.  Ajuntament de Palamós / Calonge-St. 

Antoni Calonge / Vall-Llobrega. 

Entitat gestora Privada. MES Gavarres. 

Estat de conservació Correcte. 

Adequacions/obres No.  
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Font: Pàgina web Mes Gavarres 
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1.Àrea d'Activitat Física Plaça de Vila-Roma. 

2.Àrea d'Activitat Física Plaça de Vincke. 

3.Àrea d'Activitat Física Vial Romda de l’Est. 

4. Carril Bici Àngel Guimerà. 

5. Carril Bici Ronda de l’Est. 

6. Pista Poliesportiva Mossèn Gumersind. 

7. Pistes de Petanca Platja de la Fosca. 

8. Platja Gran de la Fosca. 

9. Port Esportiu Marina de Palamós. 

10. PRC-105 Palamós. 

11. Punt d’Informació de Senders. 

12. Skate Park. 

13. Tennis Taula Parc de l’Arbreda. 

14. Xona Esportiva Passeig Marítim.  
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Instal·lacions esportives de titularitat pública. Xarxa complementària. 
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Adreça Plaça Vila-Roma s/n 

Espai Àrea d’Activitat Física (AAE) 

Tipus de xarxa Xarxa bàsica. 

Activitat principal Basquet 3x3m i futbol sala. 

Dimensions actuals - 

Espais complementaris - 

Altres serveis - 

Titularitat Pública.  Ajuntament de Palamós. 

Entitat gestora Ajuntament de Palamós. 

Estat de conservació Correcte. 

Adequacions/obres No. 
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Adreça Plaça Enric Vincke, s/n 

Espai Àrea d’Activitat Física (AAE), Pistes de petanca 

(PET) 

Tipus de xarxa Xarxa complementària. 

Activitat principal Bàsquet 3x3 i petanca. 

Dimensions actuals Pista de 15 m x 4 m. 60 m² 

Espais complementaris - 

Altres serveis - 

Titularitat Pública.  Ajuntament de Palamós. 

Entitat gestora Ajuntament de Palamós. 

Estat de conservació Correcte. 

Adequacions/obres No. 
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Adreça Ronda de l’Est s/n. 

Espai Àrea d’Activitat Física (AAE) 

Tipus de xarxa Xarxa complementària. 

Activitat principal Musculació i tonificació. 

Dimensions actuals - 

Espais complementaris - 

Altres serveis - 

Titularitat Pública.  Ajuntament de Palamós. 

Entitat gestora Ajuntament de Palamós. 

Estat de conservació Correcte. 

Adequacions/obres No. 

Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Palamós 



69 

Adreça Carrer Àngel Guimerà s/n 

Espai Circuit bicicleta (BIC) 

Tipus de xarxa Xarxa complementària. 

Activitat principal Cicloturisme. 

Dimensions actuals - 

Espais complementaris - 

Altres serveis - 

Titularitat Pública.  Ajuntament de Palamós. 

Entitat gestora Ajuntament de Palamós. 

Estat de conservació Correcte. 

Adequacions/obres No. 
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Adreça Ronda de l’Est s/n 

Espai Circuit bicicleta (BIC) 

Tipus de xarxa Xarxa complementària. 

Activitat principal Cicloturisme. 

Dimensions actuals - 

Espais complementaris - 

Altres serveis - 

Titularitat Pública.  Ajuntament de Palamós. 

Entitat gestora Ajuntament de Palamós. 

Estat de conservació Correcte. 

Adequacions/obres No. 
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Adreça Plaça Mossèn Gumersind s/n. 

Espai Pista Poliesportiva (POL) 

Tipus de xarxa Xarxa complementària. 

Activitat principal Bàsquet 3x3m i futbol sala. 

Dimensions actuals Pista de 20 m x 40 m. 800 m² 

Espais complementaris - 

Altres serveis - 

Titularitat Pública.  Ajuntament de Palamós. 

Entitat gestora Ajuntament de Palamós. 

Estat de conservació Correcte. 

Adequacions/obres No. 
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Adreça Carrer Garbí s/n 

Espai Pista de petanca (PET) 

Tipus de xarxa Xarxa complementària. 

Activitat principal Petanca. 

Dimensions actuals Pista de 15 m x 30 m. 450 m² 

Espais complementaris - 

Altres serveis - 

Titularitat Pública.  Ajuntament de Palamós. 

Entitat gestora Ajuntament de Palamós. 

Estat de conservació Regular. 

Adequacions/obres No. 
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Adreça Passeig del Mar s/n 

Espai Espai natural 

Tipus de xarxa Xarxa complementària. 

Activitat principal Futbol platja 

Dimensions actuals - 

Espais complementaris - 

Altres serveis - 

Titularitat Pública.  Ajuntament de Palamós. 

Entitat gestora Ajuntament de Palamós. 

Estat de conservació Correcte. 

Adequacions/obres No. 
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Adreça Cala Sota Pedro. 

Espai Àrea d’Activitat Esportiva (AAE) 

Tipus de xarxa Xarxa complementària. 

Activitat principal Vela creuers. 

Dimensions actuals Port Esportiu 876 amarratges. 

Espais complementaris Restaurant. Servei de BAR. 

Altres serveis - 

Titularitat Pública.  Ajuntament de Palamós. 

Entitat gestora Ajuntament de Palamós. 

Estat de conservació Correcte. 

Adequacions/obres No. 
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Adreça Passeig del Mar. 

Espai Àrea d’Activitat Esportiva (AAE) 

Tipus de xarxa Xarxa complementària. 

Activitat principal Senderisme. 

Dimensions actuals -. 

Espais complementaris - 

Altres serveis - 

Titularitat Pública.  Ajuntament de Palamós. 

Entitat gestora Consell Comarcal del Baix Empordà. 

Estat de conservació Correcte. 

Adequacions/obres No. 
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Adreça Platja del Castell  

Espai Àrea d’Activitat Esportiva (AAE) 

Tipus de xarxa Xarxa complementària. 

Activitat principal Bicicleta de muntanya. 

Dimensions actuals - 

Espais complementaris - 

Altres serveis - 

Titularitat Pública.  Ajuntament de Palamós. 

Entitat gestora Ajuntament de Palamós. 

Estat de conservació Correcte. 

NO. No. 
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Adreça C/ Santiago Bañeras i Goday s/n. 

Espai Altres espais singulars (SIN) 

Tipus de xarxa Xarxa complementària. 

Activitat principal Patinatge amb monopatí. 

Dimensions actuals - 

Espais complementaris - 

Altres serveis - 

Titularitat Pública.  Ajuntament de Palamós. 

Entitat gestora Ajuntament de Palamós. 

Estat de conservació Dolent. 

Adequacions/obres Sí * Veure anàlisi específic i projecte. 
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Adreça C/ Jacint Verdaguer s/n 

Espai Àrea d’Activitat Esportiva (AAE) 

Tipus de xarxa Xarxa complementària. 

Activitat principal Tennis taula. 

Dimensions actuals - 

Espais complementaris - 

Altres serveis - 

Titularitat Pública.  Ajuntament de Palamós. 

Entitat gestora Ajuntament de Palamós. 

Estat de conservació Correcte. 

Adequacions/obres No. 
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Adreça Passeig Marítim s/n 

Espai Àrea d’activitat esportiva (AAE) i Pista 

Poliesportiva (POL). 

Tipus de xarxa Xarxa complementària. 

Activitat principal Basquet 3x3. 

Dimensions actuals Pista poliesportiva de 30 m x 15 m. 450 m² 

Espais complementaris - 

Altres serveis - 

Titularitat Pública.  Ajuntament de Palamós. 

Entitat gestora Ajuntament de Palamós. 

Estat de conservació Correcte. 

Adequacions/obres No. 
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1. Gimnàs Arbós. 

2. Gimnàs Elsa Castelló. 

3. GYM Vital. 

4. Club Esportiu Palamós. 

5. Pistes de pàdel. Hotel Àncora. 

6. Go Kart. 

6 

2 3 

1 
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Adreça Av. Llibertat 134 

Espai Sala esportiva (2 SAL) 

Tipus de xarxa Xarxa bàsica. 

Activitat principal Condicionament físic (activitats dirigides).  

Dimensions actuals Tancaments fixos. 11,5 m x 7 m. 80,5 m²  

Tancaments fixos. 17,5 m x 9,4 m. 164,5 m²  

Espais complementaris Vestidors: 2 Col·lectius 84 m² 

Altres serveis Benestar i salut: sauna seca. 

Titularitat Privada. 

Entitat gestora Privada. 

Estat de conservació Correcte. 

Adequacions/obres No. 
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Adreça C/ Mercè 6 

Espai Sala esportiva (2 SAL) 

Tipus de xarxa Xarxa bàsica. 

Activitat principal Condicionament físic (activitats dirigides).  

Dimensions actuals Tancaments fixos. 11,5 m x 7 m. 80,5 m²  

Tancaments fixos. 17,5 m x 9,4 m. 164,5 m²  

Espais complementaris Vestidors: 1 Col·lectius 50 m² 

Altres serveis - 

Titularitat Privada. 

Entitat gestora Privada. 

Estat de conservació Correcte. 

Adequacions/obres No. 
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Adreça Passeig del Mar 52 

Espai Sala poliesportiva (3 SAL) 

Tipus de xarxa Xarxa complementària. 

Activitat principal Condicionament físic (activitats dirigides). 

Musculació i tonificació. Ciclo indoor. 

Dimensions actuals Tancaments fixos. 17 m x 15,5 m. 263,5 m²  

Tancaments fixos. 10 m x 5,6 m. 56 m²  

Tancaments fixos. 5,6 m x 3,9 m. 21,8 m² 

Espais complementaris - 

Altres serveis - 

Titularitat Privada. 

Entitat gestora Privada. 

Estat de conservació Correcte. 

Adequacions/obres No. 
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Adreça Carrer d'Aragó, 4 

Espai Piscina coberta (PCO) i 2 sales poliesportives 

(SAL). 

Tipus de xarxa Xarxa bàsica. 

Activitat principal Musculació, activitats aquàtiques, ciclo indoor, 

activitats dirigides. 

Dimensions actuals - 

Espais complementaris Servei de fisioteràpia 

Altres serveis Dietètica i nutrició. 

Titularitat Privada. 

Entitat gestora Privada. 

Estat de conservació Correcte. 

Adequacions/obres No. 
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Adreça Carrer Josep Pla, 43 

Espai Piscina aire lliure (PAL) i pistes de pàdel (PAD) 

Tipus de xarxa Xarxa complementària 

Activitat principal Pàdel i activitats aquàtiques. 

Dimensions actuals Pista 1 i 2 pàdel. 

Pista tennis. 

PAL 

Espais complementaris Servei de BAR 

Altres serveis - 

Titularitat Privada. 

Entitat gestora Privada. Hotel Ancora. 

Estat de conservació Correcte. 

Adequacions/obres No. 
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Adreça Ctra. C31 de Girona a Palamós km 326,5 

Espai Circuit de motor (CIR) 

Tipus de xarxa Xarxa complementària 

Activitat principal Karting 

Dimensions actuals Pista 1 550 m 

Pista 2 320 m 

Tancaments fixos. 17,5 m x 9,4 m. 164,5 m²  

Espais complementaris Servei de BAR 

Altres serveis - 

Titularitat Privada. 

Entitat gestora Privada. 

Estat de conservació Correcte. 

Adequacions/obres No. 
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1. Col·legi la Salle. 

2. Escola La Vila. 

3. Escola Vedruna. 

4. Escola Vila-Romà. 

5. Institut Palamós. 

6. CEE Els Àngels. 

6 

2 

3 

1 
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Font: Ajuntament de Palamós 

CEE Àngels 6 

6 
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Adreça Carrer Hospital, 5 

Espai Altres espais (ALT), Pavelló Poliesportiu (PAV),  

Pista Poliesportiva (POL), Sala Poliesportiva (SAL)  

Tipus de xarxa Xarxa bàsica i complementària 

Activitat principal Multiesport. 

Dimensions actuals ALT 24 m x 15 m. 360 m²  

PAV 32,4 m x 19,6 m. 635 m²  

POL 25 m x 23 m. 575 m²  

SAL 9,8 m x 7,8 m. 77,4 m²  

Espais complementaris Serveis públics, 2 magatzems 19,9 m² , 4 

vestidors col·lectius 89 m²  

Altres serveis Restaurant. 

Titularitat Privada – concertada. 

Entitat gestora La Salle. 

Estat de conservació Correcte. 

Adequacions/obres No. 
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Adreça Carrer Foment, 18.20 

Espai Àrea d’activitat física (AAE), Pista Poliesportiva 

(POL) i Sala Poliesportiva (SAL)  

Tipus de xarxa Xarxa bàsica i complementària 

Activitat principal Multiesport. 

Dimensions actuals AAE basquet 3x3m 

POL 37 m x 19 m. 703 m²  

SAL 15,5 m x 11,8 m. 182,9 m²  

Espais complementaris Serveis públics, 1 magatzem 19,8 m² , 4 

vestidors col·lectius 79,8 m²  

Altres serveis Servei de BAR. 

Titularitat Pública.  Ajuntament de Palamós. 

Entitat gestora Escola La Vila. 

Estat de conservació Correcte. 

Adequacions/obres No. 
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Adreça Carrer Xaloc, 22 

Espai Altres espais (ALT), Pavelló Poliesportiu (PAV) i 

Pista Poliesportiva (POL).  

Tipus de xarxa Xarxa bàsica i complementària 

Activitat principal Multiesport. 

Dimensions actuals ALT 26 m x 12,7 m. 325 m²  

PAV 32,3 m x 20,2 m. 652,5 m²  

POL 32 m x 18,5 m. 592 m²  

Espais complementaris 3 Serveis públics, 1 magatzem 64,2 m² , 1 

vestidor col·lectiu 31,7 m² , 2 grades 500 

seients. 

Altres serveis Infermeria. 

Titularitat Privat – concertat. Institució religiosa.  

Entitat gestora Germanes Carmelites la Caritat. 

Estat de conservació Correcte. 

Adequacions/obres No. 
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Adreça Carrer Riera, 31 

Espai Altres espais (ALT), Pista Poliesportiva (POL) i 

Sala Poliesportiva (SAL)  

Tipus de xarxa Xarxa bàsica i complementària 

Activitat principal Multiesport. 

Dimensions actuals ALT 25 m x 15,5 m. 387,5 m²  

POL 25 m x 18 m. 450 m²  

SAL 20,4 m x 10 m. 204 m²  

Espais complementaris Serveis públics, 1 magatzem 14,8 m² , 2 

vestidors col·lectius 96,6 m²  

Altres serveis - 

Titularitat Públic.  Ajuntament de Palamós. 

Entitat gestora Escola Vila-Romà. 

Estat de conservació Correcte. 

Adequacions/obres No. 
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Adreça Carrer Nàpols 22 

Espai Àrea d’activitat física (AAE), Pista Poliesportiva 

(POL) i Sala Poliesportiva (SAL)  

Tipus de xarxa Xarxa bàsica i complementària. 

Activitat principal Multiesport. 

Dimensions actuals AAE tennis taula 

POL 43 m x 34 m. 1.462 m²  

SAL 28,9 m x 8,85 m. 254,3 m²  

Espais complementaris 2 magatzems 20,2 m² , 2 vestidors col·lectius  

69 m²  

Altres serveis Servei de BAR. 

Titularitat Públic. Generalitat de Catalunya. 

Entitat gestora Institut Palamós. 

Estat de conservació Correcte. 

Adequacions/obres No. 
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Adreça Carrer Almogàvers, s/n 

Espai Altres espais (ALT) i Pista Poliesportiva (POL) 

Tipus de xarxa Xarxa bàsica i complementària 

Activitat principal Multiesport. 

Dimensions actuals ALT 5,6 m x 8,4 m. 47,04 m²  

POL 30 m x 17 m. 510 m²  

Espais complementaris 1 vestidor col·lectiu 14 m²  

Altres serveis - 

Titularitat Públic. Generalitat de Catalunya. 

Entitat gestora CEE Els Àngels. 

Estat de conservació Correcte. 

Adequacions/obres No. 
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17 

Estat de conservació i necessitats de condicionament 

 

 

 

És una instal·lació antiga amb 30 anys de vida útil i poc ús. 

1. COBERTA: 

Dèficit: 

- Les estructures estan rovellades, es van portar de les grades de l’antic 

estadi de l’Espanyol. 

Proposta d’adequació:  

- Pintar i revisar la marquesina. 
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17 

Estat de conservació i necessitats de condicionament 

 

 

 

2. SEIENTS: 

Dèficit: 

- Mala col·locació dels seients de la graderia del gol nord. 

- Mal estat de les butaques de les autoritats. 

Proposta d’adequació:  

- Canvi de lloc dels seients de la graderia gol nord a tribuna. 

- Fundes noves de les butaques de les autoritats. 

Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Palamós 
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17 

Estat de conservació i necessitats de condicionament 

 

 

 

3. BARANES: 

Dèficit: 

- Baranes amb òxid. 

Proposta d’adequació:  

- Pintar les baranes amb defectes d’òxid. 

4. IL-LUMINACIÓ: 

Dèficit: 

- Mal funcionament d’alguns focus i cost elevat. 

Proposta d’adequació:  

- Canvi de la il·luminació led dels focus actuals. 
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17 

Estat de conservació i necessitats de condicionament 

 

 

 

5. CALDERA: 

Dèficit: 

- Mal funcionament. 

Proposta d’adequació:  

- Canvi de la caldera que no funciona. 

6. GUIES ENTRADA AIGUA: 

Dèficit: 

- Quan plou s’inunda de l’entrada.  

Proposta d’adequació:  

- Instal-lar guies per evitar l’accés d’aigua a l’entrada. 
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17 

Estat de conservació i necessitats de condicionament 

 

 

 

1. CLARABOIES: 

Dèficit: 

- Entrada d’aigua per les claraboies. 

Proposta d’adequació:  

- Substitució de les claraboies. 

2. IL-LUMINACIÓ SOSTRE PAVELLÓ: 

Dèficit: 

- Mal funcionament d’alguns focus. 

Proposta d’adequació:  

- Canvi de la il·luminació led dels focus actuals. 
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17 

Estat de conservació i necessitats de condicionament 

 

 

 

3. IL-LUMINACIÓ PASSADISSOS: 

Dèficit: 

- Il·luminació amb fluorescents. 

Proposta d’adequació:  

- Canvi a il·luminació led els fluorescents dels passadissos. 

4. CALDERA I ACUMULADORS: 

Dèficit: 

- L'acumulador no compleix normativa vigent i la caldera no funciona 

correctament. 

Proposta d’adequació:  

- Canvi de l’acumulador i la caldera. 
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17 

Estat de conservació i necessitats de condicionament 

 

 

 

5. PIQUES DELS VESTIDORS. 

Dèficit: 

- Estan en mal estat. 

Proposta d’adequació:  

- Substitució de la pica. 

6. LINIES DE JOC. 

Dèficit: 

- No es distingeixen algunes línies del terreny de joc. 

Proposta d’adequació:  

- Pintar de nou les línies del terreny de joc. 
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17 

Estat de conservació i necessitats de condicionament 

 

 

 

1. XARXES DE PROTECCIÓ. 

Dèficit: 

- Les xarxes de darrera de les porteries estan trencades. 

Proposta d’adequació:  

- Substitució. 

2. POSAR PLANXES DE SEGURETAT LATERALS. 

Dèficit: 

- Instal-lar planxes als laterals per seguretat dels esportistes. 

Proposta d’adequació:  

- Instal·lació. 
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17 

Estat de conservació i necessitats de condicionament 

 

 

 

3. CASETA DEL BAR. 

Dèficit: 

- L'estructura de fusta està en mal estat per les pluges. 

Proposta d’adequació:  

- Substitució. 

4. IL-LUMINACIÓ ENTRADA. 

Dèficit: 

- No hi ha il·luminació a l'entrada de la instal·lació. 

Proposta d’adequació:  

- Instal·lació d’un focus a l’entrada. 

Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Palamós 



104 

17 

Estat de conservació i necessitats de condicionament 

 

 

 

5. IL-LUMINACIÓ. 

Dèficit: 

- Mal funcionament d’alguns focus. 

Proposta d’adequació:  

- Canvi de la il·luminació led dels focus actuals. 

6. TANQUES PERIMETRALS. 

Dèficit: 

- Tanques perimetrals en mal estat i amb dèficit de seguretat. 

Proposta d’adequació:  

- Substitució per unes tanques més fortes estructuralment. 
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17 

Estat de conservació i necessitats de condicionament 

 

 

 

7. PORTERIES MÒBILS. 

Dèficit: 

- Mal estat de les porteries mòbils de futbol 11. 

Proposta d’adequació:  

- Substitució. 
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17 

Estat de conservació i necessitats de condicionament 

 

 

 

1. ZONA DE SEGURETAT ROCÒDROM. 

Dèficit: 

- Elements estructurals sense cobrir. 

Proposta d’adequació:  

- Reforç de seguretat. 

2. LINEA DE VIDA AL SOSTRE. 

Dèficit: 

- Absència de la línea de vida al sostre. 

Proposta d’adequació:  

- Instal·lació. 
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17 

Estat de conservació i necessitats de condicionament 

 

 

 

3. SORTIDES DE FUM. 

Dèficit: 

- Mal funcionament del sistema de seguretat de les sortides de fum en cas 

d’incendi. 

Proposta d’adequació:  

- Reforç de seguretat. 

4. CORTINA SEPARADORA. 

Dèficit: 

- Manca d’una segona cortina separadora per optimitzar espais amb les 

entitats. 

Proposta d’adequació:  

- Instal·lació. 
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17 

Estat de conservació i necessitats de condicionament 

 

 

 

5. IL-LUMINACIÓ. 

Dèficit: 

- Mal funcionament d’alguns focus i cost elevat. 

Proposta d’adequació:  

- Canvi de la il·luminació led dels focus actuals. 

6. INHIBIDOR. 

Dèficit: 

- Incrustacions per excés de cal. 

Proposta d’adequació:  

- Instal·lació d’un inhibidor.. 

 

Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Palamós 



109 

17 

Estat de conservació i necessitats de condicionament 

 

 

 

7. SISTEMA D’ALARMA. 

Dèficit: 

- Mal funcionament. 

Proposta d’adequació:  

- Substitució. 
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Llegenda 
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Les instal·lacions esportives ubicades a Palamós consten dels seus corresponents espais esportius, reconeguts pel Cens d’Equipaments Esportius de la Generalitat. Aquests 

espais, segons el PIEC, són considerats xarxa bàsica o bé complementària.  

Aquests espais esportius es distribueixen a partir dels 19 espais esportius municipals (14 àrees d’activitat), 6 espais esportius privats, 5 espais esportius a diferents 

escoles i instituts (3 públics i 2 privats).  Així doncs, a la següent taula, es pot veure el resum final de tots els equipaments que hi ha al municipi. 

 

Cal tenir en compte que l’equipament de la sala polivalent de la “Nau de 50 m” malgrat té unes grans dimensions no esdevé un veritable pavelló poliesportiu, tampoc 

pot acollir competicions per l’alçada del sostre. És un espai de celebració d’actes no esportius i per tant, es paralitza la seva activitat quan aquests tenen lloc. 

 

La Piscina Coberta és mancomunada dels municipis de Palamós,  Calonge, St. Antoni de Calonge i Vall-llobrega. 

 

La ubicació del Pavelló Municipal d’Esports està apartada del centre del municipi i de les escoles. 

 

La Sala Poliesportiva Dojo a la Zona Esportiva Josep Massot i Sais és un carpa provisional que dona resposta a les entitats d’arts marcials. 
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Font: Ajuntament de Palamós 
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3.4.1. El Cens d’equipaments esportius de Palamós a l’annex 1 del 

present estudi s’ha adjuntat el Cens d’Equipaments Esportius de 

Catalunya que el Consell Català de l’Esport té vigent. Data 

d’actualització de les dades : 05/01/2018 

 

Segons la Llei de l’Esport a Catalunya, s’estableix que també 

correspon als ajuntaments actualitzar el Cens d’Equipaments 

Esportius Municipals (CEEM), per això, des del Comitè de redacció 

d’aquest MIEM aconsellem a la titularitat de l’Ajuntament de 

Palamós que actualitzi l’esmentat Cens, seguint l’inventari que s’ha 

desenvolupat en aquest estudi. 

 

ESTUDIS LOCALITZACIÓ 2008 ÀMBIT AGR ÀMBIT ABT 

COMARCA AGR ABT MUNICIPI ATL PCO CAM SAL PAV POL 

Act Def Act Def Act Def Act Def Act Def Act Def 

Baix Empordà 1002 1004 Palamós 0 0 0 1 2 0 3 1 1 0 6 0 

3.4.2. Els estudis de localització. L’objecte dels estudis de localització 

de les instal·lacions de la xarxa bàsica és concretar a escala 

municipal la distribució de les instal·lacions que cobreixen aquestes 

necessitats (tant les existents com les deficitàries) i adaptar-les a les 

característiques territorials de cada comarca.  

Font: Estudis de localització. PIEC 

* Cal fer menció en que en aquest estudi del PIEC surt en com dotació en Xarxa bàsica 1 PCO i 1 SAL. La PCO està la piscina mancomunada. 
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3.4.2. Els estudis de localització.  

A continuació s’exposa un anàlisi dels equipaments esportius existents en el Cens d’Equipaments amb data 05/01/2018 dels municipis més propers i quina relació 

directa d’oferta i demanda té incidència amb la població de Palamós en termes d’equipaments. 

Font: Elaboració pròpia a partir del Cens Equipaments Esportius. 
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Pavelló escola Vedruna:  

 

El Pavelló de l’Escola Privada Vedruna té un rati d’usos/setmana mol intens només amb l’activitat de l’escola, el que dificulta l’ús d’aquest por part d’altres agents del 

municipi.  

  

Més enllà de l’activitat esportiva diària que genera la pròpia escola, sovint, aquesta organitza tot un seguit d’altres activitats i esdeveniments no esportius que impedeixen 

l’ús del pavelló per al desenvolupament recurrent de l’activitat esportiva.  

  

Tant és així que sovint, els equips del club de l’escola a la Nau dels 50m per no tenir disponibilitat de la seva instal·lació. 

 

 

Pavelló col·legi La Salle:  

 

El rati usos/setmana és força reduït, sobretot a partir de les 17h, però l’activitat esportiva motivada per l’àrea d’esports de l’ajuntament de Palamós, a l’igual que la de la 

resta d’agents del municipi és molt restringida.  

  

El pavelló, a l’igual que succeeix en el pavelló de l’escola Vedruna, a més de l’activitat esportiva pròpia de l’escola també organitza sovint altres esdeveniments no esportius 

que dificulten una possible sessió, a més, l’actual direcció no és procliu a la negociació d’acords per poder disposar dels espais que queden lliures tot i les peticions que ha 

rebut per part dels responsables de l’àrea d’esports de l’ajuntament.  

  

Un altre problemàtica afegida al comentat fins ara és que l’escola no disposa de personal de consergeria. En l’hipotètic cas d’arribar a algun tipus d’acord entre l’escola i 

l’ajuntament, aquest últim hauria de proveir el servei de vigilància i consergeria, el que dificulta encara més un possible acord.   

  

Aquest conjunt de dificultats, més les taxes de lloguer que l’escola aplica per l’ús de la instal·lació fa que l’ajuntament estigui utilitzant el pavelló poliesportius del municipi 

de Vall-llobrega  a última hora del vespre.  
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Palamós és un municipi que compta amb una bona oferta associativa que lideren els clubs i associacions esportives. 

Aquestes entitats ofereixen serveis a molts esportistes, actualment estan censades 42 entitats esportives de 23 disciplines diferents, la qual cosa significa una gran 

pluralitat de modalitats esportives i la necessitat d’espais adequats per la seva pràctica. 

Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Palamós 

Font: Ajuntament de Palamós 

Palamós és un municipi que compta amb cuatre escoles (Vedruna, La Salle, La Vila i Vila-romà), i un institut de secundaria (Palamós).  

 

A continuació s’exposa el número de matriculats: 

Escola Vedruna Palamós (de P3 a batxillerat):  923 

 Institut Palamós:  850 

Col·legi La Salle Palamós ( de P3 a 6è primària):  413 

Escola La Vila (de P3 a 6è primària): 450 

 Escola Vila-romà (de P3 a 6è primària): 375 

Escola educació especial Els Àngels: 50 

3.061 
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Font: Ajuntament de Palamós. 
Usos actuals del PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS: 

Com podem observar tots els 

horaris de tarda de 17 h a 

23 estan en ocupació màxima 

amb cinc usuaris d’entitats 

diferents.  
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PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS: 

 

Degut a la gran demanda d’equips d’aquestes entitats l’ús de la pista és màxim. Es divideix en tres seccions el camp i dintre de cada secció tenim 

més d’un equip fent ús alhora. 

 

Aquesta ocupació fa que no puguin fer ús de la instal·lació, altres entitats del municipi, i recordem que Palamós té 42 entitats. 
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Font: Ajuntament de Palamós. 

NAU DELS 50M I ESPAI D’ESCALADA: 
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NAU DELS 50M I ESPAI D’ESCALADA: 

Pel que fa a la nau dels 50m té també es pot observar una gran ocupació de 16 h a 22 h. Val dir que aquest recinte no és un equipament esportiu, 

sino que és una sala polivalent per actes del municipi. Amb el temps es van pintar línies al paviment i instal-lar cistelles per fer pràctica esportiva.  

Té unes dimensions de 71,3 x 26,7 m (1.903,7 m² dividit en dos pistes transversals). El sostre està molt baix i per tant  no és compatible per fer 

alguns esports ni tampoc competició oficials.  

Aquest recinte té una planificació d’esdeveniment NO esportius molt àmplia, això fa que quan hi hagin actes aquestes entitats no en puguin fer ús i per 

tant, es paralitzi la seva activitat. En les diapositives següents, a mode d’exemple, s’exposa aquesta activitat no esportiva. 
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Font: Ajuntament de Palamós. 
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Font: Ajuntament de Palamós. 



132 
Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Palamós 
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Font: Ajuntament de Palamós. 

SALA DOJO ESPORTIU MUNICIPAL. 
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La Sala Dojo està dintre del ZEM Josep, és una carpa provisional i per tant no 

representa un equipament esportiu, sino que és una sala polivalent. 

 

Té unes dimensions de (15 m x 15 m. 225 m²), no és compatible per fer alguns 

esports, o si més no, per fer competicions oficials.  Fan ús cinc entitats o 

col·lectius. 
 

SALA DOJO ESPORTIU MUNICIPAL. 
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A l'annex 1 a mode il·lustratiu els resultats de l’enquesta d’hàbits esportius en la població escolar a Barcelona. 

 

 

Font: Enquesta d’hàbits esportius en  la població d’edat escolar  de Barcelona 2018. Ajuntament de Barcelona. 

Aquesta és  la tercera enquesta d’hàbits esportius de la població en edat escolar a Barcelona, 2018, que mostra com es consolida la pràctica esportiva 

d’infants i adolescents. Pel que fa a la pràctica esportiva femenina, s’incrementa un 3,1% respecte a les dades de 2013 i passa del 69,2% al 72,3% i 

consolida també la reducció de la diferència entre gèneres que ja s’apunta des de l’enquesta de l’any 2007. 

 

Pel que fa a les edats d’infants i adolescents, tots els índex es mantenen estables de forma general i és en el pas de primària a secundària quan es 

registra un índex més elevat de pràctica esportiva, un 78,1% a primer i segon d’ESO. La progressió és de creixement des de primer a tercer de primària 

(74,5%), de quart a sisè de primària (77,4%) fins a primer i segon de secundària (78,1%), on baixa lleugerament fins tercer i quart d’ESO, on es registra 

un índex de practica del 74,5%. 

 

Una altra de les dades que mostra l’enquesta és l’augment de la pràctica esportiva organitzada, que se situa al 70,6% respecte al 62,7% de les dades de 

2013. En aquesta pràctica organitzada els esports més realitzats són el futbol i futbol sala (31,4%), les danses (17%) i el bàsquet (16%). Pel que fa a la 

pràctica lliure, ho són el futbol i futbol sala (27,9%), el ciclisme (25,8%) i caminar (23,6%). 
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Per 18.309 habitants Any 2019 

En el transcurs d’aquest punt intentarem veure com pot 

evolucionar la pràctica esportiva del municipi partint de les 

dades actuals de pràctica esportiva i de les dades que el PIEC 

(Pla d’Instal·lacions Esportives de Catalunya) projecta a Catalunya.  
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Per 18.877 habitants Any 2029 

Segons les dades que el Consell Català de l’esport facilita a través del PIEC per valorar la demanda dels diferents mòduls esportius de la xarxa 

bàsica, amb 18.877 habitants les instal·lacions esportives més utilitzades són les pistes poliesportives-pavellons amb 405 esportistes, i els camps de 

futbol amb 236 esportistes, després tenim les piscines cobertes amb 51 esportistes., les pistes d’atletisme amb 47 i les sales amb 33 habitants. Amb 

l’ús dels escolars, aquestes xifres poden incrementar-se, sobretot en el cas de les pistes poliesportives o pavellons.  

 

Com mostra el gràfic, l’ús de les piscines, de les sales i de les pistes d’atletisme per part dels esportistes de competició és residual. 
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Per 18.309 habitants Any 2019 
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Per 18.877 habitants Any 2029 

Si fem cas a les dades publicades pel PIEC, fent un resum de la demanda regular i conjunta d’escolars, d’esportistes de competició i d’esportistes de lleure, 

trobem que la que més destaca són les instal·lacions amb piscines cobertes que sumen un total de quasi 3.804 usuaris, els quals 1.640 serien de forma 

regular i 2.164 de forma ocasional. 

Per altra banda, analitzant el teixit associatiu del municipi a partir de les 42 entitats esportives que s’hi troben i que hem comentant anteriorment, així 

com la seu que utilitzen per a practicar les seves activitats, creiem convenient la necessitat de construcció d’un nou PAV, ja que al municipi hi ha censat 

2, però un d’ells és la Nau dels 50m, que no és un equipament esportiu ni té les dimensions per la practica adequada. I és que a partir de la projecció 

que podem observar amb les dades del PIEC, la pràctica en aquests espais augmentarà. Cal dir que el municipi disposa de 2 pavellons més, al col·legi la 

Salle i a l’escola Vedruna, equipaments privats i els quals només una entitat en fa ús, un equip de bàsquet de 12 esportistes 2 cops per setmana.  
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Any 2029 Esportistes de competició (1) 

Any 2029 Població en general (2) 

Aquestes gràfiques ens mostren la suma total entre els esportistes de 

competició i la població en general (TOTAL 1+2)* que farien ús de les 

instal·lacions esportives considerades dins la xarxa bàsica. 

Podem destacar doncs el pavelló – pista poliesportiva, les sales cobertes 

polivalents i les piscines cobertes. 

Aquesta previsió es podria incrementar si també hi suméssim els escolars 

durant l’execució de les classes d’educació física.  
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En aquesta gràfica es mostren les 

activitats esportives que es poden dur 

a terme en els equipaments de la 

xarxa bàsica.  

Observant el creixement demogràfic, 

així com l’augment de la demanda 

esportiva que venim comentant, encara 

que no és gaire, podem destacar 

alguna dificultat amb les que es 

trobaria el municipi de Palamós per 

oferir activitats sobretot en pavellons i 

poliesportius. 

Segons el PIEC, la intensitat de la 

pràctica ve determinada pel nombre 

d’hores setmanals que cada practicant 

fa d’una activitat en un tipus 

d’instal·lació i la mitjana de la 

intensitat dels equipaments de la xarxa 

bàsica a Catalunya ve reflectida per les 

taules que s’adjunten al costat: 
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L’objectiu d’aquest punt es mostrar la demanda d'usos potencials dels equipaments de la xarxa bàsica a partir del creixement demogràfic que hem previst. 

Aquesta demanda s’ha pogut extreure a partir de l’estudi del PIEC que fa referencia al nivell d’ús potencial d’un equipament utilitzant una metodologia 

d’usos/setmana. La metodologia mostra el nivell mitja i intens d’ús potencial en termes de capacitat màxima projectada en: PAV, SAL, CAM i PCO. 

A partir d’aquí podrem extreure les conclusions de les necessitats reals del municipi de Palamós en quan als equipaments ja existents i als possibles 
equipaments de nova construcció. 

A la taula 1 podem observar que els usos/setmana a un nivell intens per a un PAV2 és d’un total de 2.774 

en ús intens, però tenint en compte que d’aquests usos, realment els que fan ús del pavelló i no pas de les 

sales annexes són 2/3, el usos reals/setmana per un ús intens seria de 1.849 usos/setmana per un PAV2.  

 

Amb la població analitzada a l’any 2019, els usos/setmana resultants són de 2.354 (taula 2). Si tenim en 

compte la dada anterior en la qual un PAV2 pot albergar fins un màxim de 1.849 usos/setmana, veiem que 

és necessària la construcció d’un altre pavelló.  Sabent que el municipi compte actualment amb 1 PAV 

municipal (2 privats i la nau de 50m). La nau dels 50m i la sala Dojo en l’any 2019 amb 1 PAV són 1.849 

usos/set,  amb la construcció del 2on PAV seria de 1.849 x 2, un total de 3.698 per fer front als 2.361 

mostrats a la taula 3. 

 

Per l’any 2029 el càlcul d’usos/setmana és de 2.361, amb la construcció d’un 2on PAV es cobriria els usos 

potencials, per tant, creiem que seria convenient construir un altre PAV perquè pogués donar resposta aquest 

increment, ja que la sala Dojo és una carpa provisional i la nau dels 50m té usos no esportius. 

Taula 2: Usos 

població del 2019 

Taula 1: Total usos setmana 2/3 usos totals 

Taula 3: Usos 

potencials al 2029 
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En el cas de les sales, la demanda d’usos/setmana que ens resulta amb la població a 2019 i amb la població projectada al 2029, queda coberta amb les 

16 que hi ha en el municipi.  

 

Als estudis de localització hi havia un dèficit d’una sala polivalent, cal dir que aquesta ha quedat coberta per altres sales polivalents del municipi i la sala 

Dojo del ZEM Josep Massot i Sais.  

 

En el cas de les sales no podem comptar amb el registre real atès que hi ha sales a les instal·lacions que pertanyen a centres educatius i privats i el 

càlcul seria aproximatiu, però cal tenir en compte que a part de les classes d’Educació Física del propi centre la majoria tenen activitat extraescolar 

promoguda ja sigui per l’AMPA o per clubs esportius que en tenen la cessió d’ús i, en la majoria de casos, les dues coses. 

 

Val a dir que aquest excedent respon a les necessitats del teixit associatiu del municipi, encara que és important dir que moltes d’aquestes sales són de 

dimensions petites i també destacar que hi ha esports emergents. 
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En el cas dels camps esportius, la demanda d’usos/setmana que ens resulta amb la població a 2019 i amb la població projectada al 2029, queda coberta 

amb el 1 CAM i 1 de futbol 7 (instal·lació pública – ZEM Josep Massot i Sais i l’Estadi Municipal d’Esports) que hi ha en el municipi.  
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Actualment el municipi de Palamós no disposa de cap pista d’atletisme, segons l’estudi al Cents d’Equipaments Esportius de Catalunya que el Consell 

Català de l’Esport té vigent. Data d’actualització de les dades : 04/01/2010.  

 

Una pista d’atletisme és un equipament de pràctica esportiva molt específica i que demanda un mínim de practicants. Pel volum de la població actual i 

projectada i el càlcul d’usos / setmana del 2019 387 esportistes  i el projectat al 2029 388 esportistes, creiem que no és necessari la construcció 

d’aquets tipus d’equipament al municipi de Palamós tampoc el municipi té tradició atlètica. 
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Cal fer referència que als Estudis de Localització es va detectar un dèficit, que s’ha cobert amb la construcció de la Piscina Mancomunada de entre els 

Ajuntament de Palamós, Calonge, St. Antoni Calonge i Vall-Llobrega.  
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1. Palamós. 

2. Creixement demogràfic 

3.Els equipaments actuals 

4. Nous projectes i/o actuacions a desenvolupar. 

Després de fer l’anàlisi demogràfic, geogràfic i de pràctica esportiva al municipi 

es pot extreure la necessitat de la construcció de diversos equipament i 

remodelació o adequació d’altres. Aquest estudi també s’ha reforçat amb 

l’anàlisi de la pràctica esportiva del municipi partint de les dades actuals de 

pràctica esportiva i de les dades que el PIEC (pla d’instal·lacions esportives de 

Catalunya) projecta a Catalunya, utilitzant la de la metodologia d’estudi d’usos 

del PIEC.  

Cal fer menció a que en el Cens d’Equipaments Esportius fa constància d’un 

dèficit d’una piscina coberta, que actualment ja està cobert amb la Piscina 

Mancomunada. Respecte als pavellons, hi ha 4, 1 municipal, 1 sala de 50m i 2 

privats. Considerant que la Nau dels 50m no és un equipament esportiu, sinó 

és una adaptació per fer activitats diverses i que la sala Dojo també és 

provisional, pel volum d’entitats que hi ha al municipi, i el sobre ús que hi ha 

al Pavelló Municipals d’Esports és necessària la construcció d’un altre pavelló 

poliesportiu PAV-2. 

A continuació exposem les actuacions proposades: 

ACTUACIONS D’OBRA NOVA: 

Pavelló Poliesportiu (PAV-2). 

ACTUACIONS D’ADEQUACIONS I/O REPARACIÓ D’ESPAIS ACTUALS: 

1. Estadi Municipal. Coberta, seients, baranes, il·luminació, caldera i guies aigua. 

2. Pavelló Municipal. Claraboies, il·luminació sostre i passadissos, caldera i 

acumuladors, piques vestidors i línies de joc. 

3. ZEM Josep Massot i Sais. Xarxes, planxes seguretat, caseta BAR, il·luminació 

entrada, tanques perimetrals i porteries mòbils. 

4. Nau dels 50m: Línies de vida, zona seguretat, sortida fum, il·luminació. 

El municipi està situat a la comarca del Baix Empordà, província de 

Girona (Catalunya). El conjunt del municipi té 53,98 km² d'extensió., 

amb una densitat de 1.269,17 habitants per km². 

Palamós a 1 de gener de l’any 2019 tenia 18.903 habitants (font: 

Ajuntament), però segons la projecció estudiada es preveu un 

increment del 0,305% de cara a l’any 2029 amb un total de 18.876 

habitants. 

Des de l’any 2009, que es va fer la revisió del MIEM, fins l’any 2019, 

s’ha detectat una disminució en la població infantil de 1,03%, de la 

població adulta hi ha una disminució d’un 2,50%, i la població de 

tercera edat hi hagut un increment amb un 3,53%.  

Malgrat aquesta disminució de la població infantil, Palamós conta amb 

42 entitats esportives i un ampli teixit associatiu divers. 

 

El municipi de Palamós compte amb les següents instal·lacions: 

Xarxa bàsica:  

PAV: 4 - SAL: 16 – CAM: 3 – PCO: 3 – POL: 8 – ATL: 0 

Xarxa complementària: 

1 ROC - 20 AAE –2 CIR – 2 PET – 2 BIC – 1 PAL - 1 SIN – 5 

ALT – 2 PAD – 1 TEN. 
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1. Creixement demogràfic mantingut en un 0,305 %. 

2. Teixit associatiu i de pràctica al municipi. 

- Número practicants 2.813. 

- Número entitats esportives 42. 

- Número esportistes que fan ús d’equipaments esportius 1.943. 

3. NAU DELS 50 M. 

- No és un equipament esportiu, era una antiga fàbrica remodelada l’any 2008 convertida en un espai polivalent. 

- No té un ús exclusiu esportiu, és una sala polivalent per actes del municipi, amb el temps es van pintar línies al paviment i 

instal-lar cistelles per fer pràctica esportiva. 

- Aquest recinte té una planificació d’esdeveniment NO esportius molt àmplia això fa que quan hi hagin actes aquestes 

entitats no en puguin fer ús i per tant, es paralitzi la seva activitat.  

- Té unes dimensions de 71,3 x 26,7 m (1.903,7 m² dividit en dos pistes transversals). El sostre està molt baix i per tant  

no és compatible per fer alguns esports ni tampoc competició oficials.  

-Gran ocupació de 16 h a 22 h. 

- Usos esportius en 897 usos/setmana, aspecte a tenir en compte alhora de comptabilitzar la pràctica esportiva en usos, ja 

que és un espai no esportiu i per tant, no s’hauria de contemplar. 
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4. SALA POLIVALENT DOJO. 

- No és un equipament esportiu, és una carpa provisional. 

- Té unes dimensions de (15 m x 15 m. 225 m²), no és compatible per fer alguns esports, o si més no, per fer competicions 

oficials.  Fan ús cinc entitats o col·lectius. 

-  Usos esportius en 705 usos/setmana. 

5. PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS. 

- Degut a la gran demanda d’equips d’aquestes entitats l’ús de la pista és màxim ja que es divideix en tres seccions el 

camp i dintre de cada secció tenim més d’un equip fent ús alhora. Aquesta ocupació fa que no puguin fer ús altres 

entitats del municipi, i recordem que Palamós té 42 entitats. 

- Amb la població analitzada a l’any 2019, els usos/setmana resultants són de 2.354 (taula 2). Si tenim en compte la dada 

anterior en la qual un PAV2 pot albergar fins un màxim de 1.849 usos/setmana, veiem que és necessària la construcció 

d’un altre pavelló.  Sabent que el municipi compte actualment amb 1 PAV municipal (2 privats i la nau de 50m). La nau 

dels 50m i la sala Dojo en l’any 2019 amb 1 PAV són 1.849 usos/set,  amb la construcció del 2on PAV seria de 1.849 x 

2, un total de 3.698 per fer front als 2.361 mostrats a la taula 3. Per l’any 2029 el càlcul d’usos/setmana és de 2.361, 

amb la construcció d’un 2on PAV es cobriria els usos potencials, per tant, creiem que seria convenient construir un altre 

PAV perquè pogués donar resposta, ja que la sala Dojo és una carpa provisional i la nau dels 50m té usos no esportius. 

- Usos esportius actuals en 949 usos/setmana. 

Hem de tenir en compte que la sala DOJO que és una sala provisional té 705 usos/setmana així com també la NAU dels 50m 

és un espai adaptat amb un calendari extens d’actes no esportius i amb 897 usos/setmana esportius. Si els sumem i també 

els del Pavelló Municipal 949 usos/setmana, sumen 2.551 usos/setmana de pràctica real al municipi, fent necessari la 

construcció d’un segon pavelló poliesportiu 
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A continuació exposem la realitat de la possibilitat d’ús dels dos pavellons existents al municipi que són propietat d’escoles 

privades 

 

PAVELLÓ ESCOLA VEDRUNA: 

El Pavelló de l’Escola Privada Vedruna té un rati d’usos/setmana mol intens només amb l’activitat de l’escola, el que dificulta 

l’ús d’aquest por part d’altres agents del municipi.  

 Més enllà de l’activitat esportiva diària que genera la pròpia escola, sovint, aquesta organitza tot un seguit d’altres activitats i 

esdeveniments no esportius que impedeixen l’ús del pavelló per al desenvolupament recurrent de l’activitat esportiva.  

 Tant és així que sovint, els equips del club de l’escola a la Nau dels 50m per no tenir disponibilitat de la seva instal·lació. 

 

PAVELLÓ COL·LEGI LA SALLE: 

El rati usos/setmana és força reduït, sobretot a partir de les 17h, però l’activitat esportiva motivada per l’àrea d’esports de 

l’ajuntament de Palamós, a l’igual que la de la resta d’agents del municipi és molt restringida.  

 El pavelló, a l’igual que succeeix en el pavelló de l’escola Vedruna, a més de l’activitat esportiva pròpia de l’escola també 

organitza sovint altres esdeveniments no esportius que dificulten una possible sessió, a més, l’actual direcció no és procliu a la 

negociació d’acords per poder disposar dels espais que queden lliures tot i les peticions que ha rebut per part dels responsables 

de l’àrea d’esports de l’ajuntament.  

 Un altre problemàtica afegida al comentat fins ara és que l’escola no disposa de personal de consergeria. En l’hipotètic cas 

d’arribar a algun tipus d’acord entre l’escola i l’ajuntament, aquest últim hauria de proveir el servei de vigilància i consergeria, 

el que dificulta encara més un possible acord.   

 Aquest conjunt de dificultats, més les taxes de lloguer que l’escola aplica per l’ús de la instal·lació fa que l’ajuntament estigui 

utilitzant el pavelló poliesportius del municipi de Vall-llobrega  a última hora del vespre.  
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Els estudis de localització de les instal·lacions de la XB (Xarxa Bàsica) formen part del desplegament del PIEC. El seu objecte és concretar a escala municipal la 

distribució de les instal·lacions que cobreixen aquestes necessitats i adaptar-se a les característiques de cada àmbit territorial. És a dir, se situen les instal·lacions 

de la XB, tant les existents com les deficitàries, als 947 municipis de Catalunya d’acord amb la realitat en el moment que es formulen els LOC.  

Palamós forma part de l’agrupació territorial (AGR 1001) de Baix Empordà de l’àrea bàsica territorial (ABT 1001), la AGR del Baix Empordà està composta per 

municipis com: 

• La Bisbal de l’Empordà. 

• Forallac. 

• Cruilles, Monells i St. Sadurni de l’Heura. 

• Corçà. 

• La Pera. 

• Ullastret. 

• Palafrugell. 

• Mont-ras. 

• Begur. 

• Pals. 

• Regencós. 

• Palau-sator. 

• Torrent. 

• Torroella de Montgrí. 

• Ullà. 

• Bellcaire de l’Empordà. 

• Gualta. 

• Serra de Daró. 

• Fontanilles. 

 

 
Font: Estudis de localització. PIEC 
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• Verges. 

• Albons. 

• Jafre. 

• La Tallada de l’Empordà. 

• Parlavà. 

• Foixà. 

• Rupià. 

• Colomers. 

• Ultramort. 

• Vilopriu. 

• Garrigoles. 

• Palamós. 

• Vall-llobrega. 

• Calonge. 

• Sant Feliu de Guíxols. 

• Castell-Platja d’Aro. 

• Santa Cristina d’Aro. 

 

 



158 

Font: Estudis de localització. PIEC 

En tota la comarca i tots els seus municipis només es va 

considerar en la proposta d’estudis de localització del 

2008 en termes de xarxa bàsica que no hi havia un 

dèficit en pavellons poliesportius. En el cas de Palamós 

també una Piscina Coberta a Palamós, la qual s’ha 

cobert amb la Piscina Mancomunada.  

 

Cal tornar a mencionar que no hi ha en realitat dos 

pavellons sinó un de sol, i que per tant aquest recull no 

es del tot precís. I per tant s’ha de tenir en compte 

PAV. 

Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Palamós 
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Font: Elaboració pròpia a partir del Cens Equipaments Esportius. 

El volum total de la població a la comarca del Baix Empordà a l’any 2019 en la franja d’edat de 0 a 14 anys és de 21.043 habitats, en la l’edat de 15 a 64 anys 

87.153 habitants i més de 65 anys 25.407 habitants. Hi ha 27 PAV (Palamós conta amb 1, no 4) distribuïts Begur, 4 Palamós, 3 a la Bisbal d’Empordà, 2 a Calonge, 2 

a Castell-Platja d’Aro, 3 a Palafrugell, 1 a Jafre, 1 a Garrigoles, 2 a Sant Feliu de Guíxols, 1 a Santa Cristina d’Aro, 1 a Serra Daró, 3 a Torroella de Montgrí i 1 a Verges. 

Tenint en compte les activitats esportives que es practiquen a un PAV:  Bàdminton, Bàsquet, Futbol sala, Handbol, Hoquei patins, Hoquei sala, Korfbal, Patinatge, Twirling, 

Voleibol i Ed. física escolar, l’oferta d’aquest tipus d’equipaments és escassa sobretot en aquells municipis amb més població com és el cas de Palamós. 

Actualment al municipi de Palamós hi han entitats que per falta d’espai han de fer les seves activitat a la Nau dels 50m i a la sala Dojo, i a l’escola La Salle.  

Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Palamós 
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DENOMINACIÓ:  Pavelló Poliesportiu Municipal PAV-2. 

ESTAT DE L’ACTUACIÓ:  Pendent. 

TIPUS D’ACTUACIÓ:  Nova construcció. 

PRESSUPOST PREVIST:  1.443.750 euros BI. 

PLANIFICACIÓ TEMPORAL D’ACTUACIÓ:  Any 2023. 

JUSTIFICACIÓ:   

1. Necessitat ús entitats.  

2. Pràctica esportiva.  

3. Creixement de la pràctica d’esports en instal·lacions cobertes. 

4. Dèficit real d’equipament PAV. 

ACTUACIÓ OBRA NOVA 

Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Palamós 

Propostes d’actuació:  PAVELLÓ POLIESPORTIU 
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Font: Fitxa tècnica del Consell Català. 

ACTUACIÓ OBRA NOVA:  

1. Construcció d’un Pavelló Poliesportiu. PAV-2.   

Propostes d’actuació:  PAVELLÓ POLIESPORTIU 
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Font: Fitxa tècnica del Consell Català. 

Propostes d’actuació:  PAVELLÓ POLIESPORTIU 

ACTUACIÓ OBRA NOVA:  

1. Construcció d’un Pavelló Poliesportiu. PAV-2.   
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Font: Ajuntament de Palamós. 

Propostes d’actuació:  PAVELLÓ POLIESPORTIU 
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Font: Ajuntament de Palamós. 

Propostes d’actuació:  PAVELLÓ POLIESPORTIU 
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Font: Ajuntament de Palamós. 

Propostes d’actuació:  PAVELLÓ POLIESPORTIU 
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Font: Ajuntament de Palamós. 

Propostes d’actuació:  PAVELLÓ POLIESPORTIU 
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Font: Ajuntament de Palamós. 

Propostes d’actuació:  PAVELLÓ POLIESPORTIU 
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Font: Ajuntament de Palamós. 

Propostes d’actuació:  PAVELLÓ POLIESPORTIU 
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Font: Ajuntament de Palamós. 

Propostes d’actuació:  PAVELLÓ POLIESPORTIU 
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Font: Ajuntament de Palamós. 

Propostes d’actuació:  PAVELLÓ POLIESPORTIU 
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ACTUACIONS INSTAL-LACIONS ACTUALS:   
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Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Palamós. 

Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Palamós 
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Cost actuació 

Actuació 1:  Construcció d’un PAV-2 a la Zona Esportiva Municipal. 1.443.750 euros BI 

OBRA NOVA 

ADECUACIONS D’ESPAIS ACTUALS 

Actuació 1:  Revisió i pintar coberta. Estadi Municipal Futbol.            6.500 euros BI 

Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Palamós 

Actuació 2:  Canvi seients graderia gol nord. Estadi Municipal Futbol.             1.064 euros BI 

Actuació 3:  Pintar baranes. Estadi Municipal Futbol.                975 euros BI 

Actuació 4:  Canvi il·luminació a led. Estadi Municipal Futbol.          12.000 euros BI 

Actuació 5:  Substitució de la caldera. Estadi Municipal Futbol.            6.000 euros BI 

Actuació 6:  Guies accés aigua de l’entrada. Estadi Municipal Futbol.            2.150 euros BI 

Actuació 7:  Substitució de les fundes de les butaques de les autoritats. Estadi Municipal Futbol.            1.350 euros BI 

Actuació 8:  Substitució de les claraboies del sostre. Pavelló Municipal d’Esports.          10.000 euros BI 

Actuació 9:  Canvi de la il·luminació a led. Pavelló Municipal d’Esports.           12.000 euros BI 

Actuació 10:  Passar a sistema led les llums del passadís. Pavelló Municipal d’Esports.             2.500 euros BI 

Actuació 11:  Calderes i acumuladors. Pavelló Municipal d’Esports.             6.000 euros BI 

Actuació 12:  Substitució de les piques dels vestidors. Pavelló Municipal d’Esports.               550 euros BI 

Actuació 13:  Repassar i pintar les línies del terrenys de joc. Pavelló Municipal d’Esports.            1.200 euros BI 
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Cost actuació ADECUACIONS D’ESPAIS ACTUALS 

Actuació 14:  Substitució de les xarxes de darrera les porteries. ZE Josep Massot i Sais.            5.245 euros BI 

Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Palamós 

Actuació 15:  Posar planxes de seguretat laterals. ZE Josep Massot i Sais.            4.794 euros BI 

Actuació 16:  Millores a la caseta del BAR. ZE Josep Massot i Sais.               375 euros BI 

Actuació 17:  Instal-lar un focus a l’entrada del recinte. ZE Josep Massot i Sais.                200 euros BI 

Actuació 19:  Reforç a les tanques perimetrals. ZE Josep Massot i Sais.            1.800 euros BI 

Actuació 20:  Substitució de les porteries de futbol 11. ZE Josep Massot i Sais.            3.500 euros BI 

Actuació 21:  Elements de seguretat a la zona alta del rocòdrom. Nau dels 50 m.               450 euros BI 

Actuació 22:  Línies de vida del sostre. Nau dels 50 m.               650 euros BI 

Actuació 23:  Sortides de fum. Nau dels 50 m.                650 euros BI 

Actuació 24:  Instal-lar una cortida separadora. Nau dels 50 m.            1.154 euros BI 

Actuació 25:  Il·luminació del sostre. Nau dels 50 m.                400 euros BI 

Actuació 26:  Substitució del inhibidor de l’aigua. Nau dels 50 m.             3.000 euros BI 

Actuació 27:  Reparació del sistema d’alarma. Nau dels 50 m.            1.154 euros BI 

   1.541.411 euros BI TOTAL 

Actuació 18:  Canvi il·luminació a led. ZE Josep Massot i Sais.         12.000 euros BI 
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RESUM 
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Cost actuació 

Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Palamós 

ESTADI MUNICIPAL D’ESPORTS          30.039 euros BI 

PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS          32.250 euros BI 

ZONA ESPORTIVA JOSEP MASSOT I SAIS          27.914 euros BI 

SALA POLIVALENT NAU DELS 50 M            7.458 euros BI 

TOTAL 

RESUM 

OBRA NOVA 

Actuació 1:  Construcció d’un PAV-2 a la Zona Esportiva Municipal. 1.443.750 euros BI 

ADECUACIONS D’ESPAIS ACTUALS 

1.541.411 euros BI 
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Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Palamós. 
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Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Palamós. 

Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Palamós 
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ANTECEDENTS:  

 

Vist l’informe d’adequació del MIEM de Palamós núm. 80.419/00 del Consell Català de l’Esport en data desembre de 2019 i realitzat per la Sra. Vanessa 

Fernández Pantoja, tècnica i amb el vist i plau del Sr. Mariano Bordas, cap del Servei d’Equipaments del Esportius,  

En el que s’informa dels següents fets:  

  

1. El 23 de desembre de 2009, el Consell Català de l’Esport (CCE) emet informe de seguiment del “Mapa d’Instal·lacions Esportives del Municipi de Palamós 

(MIEM)” redactat per IAL Sport Managament, que és subvencionat per el CCE d’acord amb la Resolució VCP/2138/2008.  

 

2. El 8 d’abril de 2011, l’Ajuntament de Palamós presenta un nou document que recull les observacions de l’informe de seguiment del CCE i sol·licita l’emissió 

de l’informe d’adequació al Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya (PIEC).  

 

3. El 10 de febrer de 2012, el s’emet l’informe d’adequació al PIEC del MIEM de Palamós.  

 

4. Un cop superat l’horitzó establert al PIEC-2005 i després de l’avaluació corresponent, el CCE ha iniciat els treballs de la seva actualització. L’objectiu és 

adaptar-lo a la realitat actual del sistema esportiu català i adequar-lo al planejament territorial desplegat en aquest període, així com estimar la infraestructura 

esportiva necessària per poder acollir la demanda prevista a l’escenari demogràfic del nou horitzó, establert per l’Agenda 2030 de Catalunya. A l’hora ha de 

redefinir la normativa i els criteris a aplicar en els programes d’inversió pública en equipaments esportius. Per donar a conèixer aquests treballs i recollir les 

aportacions de la ciutadania, el CCE ha publicat els documents de proposta de l’actualització del PIEC (PIEC), que són la síntesi de les conclusions dels estudis 

de base endegats amb aquest motiu.  

 

5. El 2 de març de 2020, l’Ajuntament de Palamós presenta el document “Revisió del Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Palamós. Any 2019” 

(MIEM) per a que el CCE emeti un nou informe d’adequació al PIEC.  
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ANTECEDENTS:  

 

6. S’ha analitzat el contingut de la documentació de la revisió del MIEM de Palamós, d’acord amb les determinacions i directrius del PIEC i els documents de 

proposta per a la seva actualització i s’observa el següent:  

a) Revisa el MIEM anterior i recull les actuacions proposades que s’han dut a terme en aquest període. S’ha construït la piscina coberta, mancomunada entre els 

municipis de Calonge, Palamós i Vall-llobrega, que va ser subvencionada pel CCE amb el número d’expedient 82.304/00.  

b) Analitza l’oferta actual dels equipaments esportius que ni ha al municipi i proposa les actuacions a fer-hi. La principal és la construcció d’un nou pavelló 

doble poliesportiu (PAV-2), proposta que ja es feia al MIEM anterior però que ara s’ajusta a les necessitats del municipi, en reduir-se el mòdul que inicialment 

era un pavelló triple poliesportiu (PAV-3). La resta de propostes són de condicionament de les instal·lacions existent i la millora de la seguretat dels espais 

esportius i complementaris.  

c) Descriu l’oferta actual d’espais no convencionals, però no s’estimen les necessitats esportives que no es troben ateses en aquests tipus d’equipaments.  

  

I s’arriba a les següents conclusions:  

  

Per adequar la Revisió del Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Palamós. Any 2019 a les determinacions del PIEC i les propostes per a la seva 

actualització s’han de tenir en compte les observacions següents:  

  

1. Analitzar les condicions urbanístiques de les instal·lacions esportives del municipi, de les reserves de sòl actuals i de les propostes d’equipaments esportius 

del MIEM.  

2. Detallar les necessitats i estimar els dèficits d’equipaments esportius dels diferents nuclis de població del municipi.  

3. Completar la proposta de construir un nou PAV-2 amb el procés de planificació d’una instal·lació esportiva detallat al document de proposta 3 PIEC, que 

comença per detallar i dimensionar les necessitats esportives que es volen atendre, de manera que es puguin justificar la seva viabilitat i definir el 

projecte de gestió que proposi el programa de la nova instal·lació que hauria de complementar-se amb altres mòduls tipològics com les sales per 

diversificar l’oferta i generar sinèrgies positives.   

4. S’aconsella aprofitar la revisió del MIEM per analitzar les necessitats d’espais de la Xarxa activa proposada als documents PIEC, com per exemple la creació 

d’una xarxa alternativa d’itineraris no motoritzats (carrils bici, recuperació de camins i senders) o la regulació de l’ús esportiu al medi natural, els parcs i 

les zones verdes, per tal de potenciar la pràctica fisicoesportiva i contribuir així en millorar la salut i enriquir el lleure del conjunt de la població.  
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Conclusions:  

  

5. El MIEM s’ha d’emmarcar en l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de Catalunya i, per tant, ha de justificar a 

quins d’ells contribuirà la seva execució.  

 

D’acord amb el procediment establert, una vegada analitzat el contingut d’aquest informe i introduïdes les modificacions que estimi adients, l’aprovació del 

document del MIEM en la seva versió definitiva correspon a l’Ajuntament de Palamós. Un cop el Consell Català de l’Esport tingui coneixement de la seva 

aprovació per l’òrgan competent del Consistori, les propostes del MIEM es podran incorporar a la Relació d’actuacions en instal·lacions esportives de Catalunya 

(RAIEC), si s’escau. 
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CONTINGUT DE L’INFORME 

 

Vistes les conclusions de l’informe elaborat per Servei d’Equipaments exposem:  

 

1.-  Fet núm. 6, apartat c.- Descriu l’oferta actual d’espais no convencionals, però no s’estimen les necessitats esportives que no es troben ateses en 

 aquests tipus d’equipaments. 

 

RESPOSTA:   
Respecte a les necessitats esportives actuals en espais no convencionals detectades en la pràctica esportiva del municipi: 

-   Àrea d’activitat física de la Plaça Vincke: dinamitzada per una entitat anomenada Dipsalut amb 8 usuaris de mitjana per sessió, dos cops setmana. 

-  Skate park: Associació esportiva Braveskate: 30 usuaris. 

 

 

2.- Conclusió Primera:  Analitzar les condicions urbanístiques de les instal·lacions esportives del municipi, de les reserves de sòl actuals i de les propostes 

 d’equipaments esportius del MIEM. 

 

A continuació s’exposa de cada tipus d’equipaments esportiu: 

 

• Pavelló Municipal d’Esports: catalogat com Eqe. 

• Estadi Municipal de futbol Palamós Costa Brava: catalogat com Eqe. 

• Zona esportiva Josep Massot i Sais: catalogat com Eqe. 

• Sala Polivalent Nau del 50m: no està catalogat com Eqe, sinó cultural. 

 

Tal i com es contempla en el POUM la proposta de construcció del nou Pavelló Poliesportiu va ubicada en una reserva de sòl per a equipaments esportius. 

Actualment el municipi no disposa d’altres espais catalogats com a esportius per poder construir l’equipament. 

De la pàgina número 8 a la 10 del MIEM s’exposa el POUM, on s’especifica els equipaments esportius existents, després de fer l’anàlisi pertinent s'arriba a 

la conclusió de que l’únic dèficit que existeix al municipi és el del pavelló poliesportiu. 
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CONTINGUT DE L’INFORME 

 

3.- Conclusió Segona: Detallar les necessitats i estimar els dèficits d’equipaments esportius dels diferents nuclis de població del municipi. 
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o    D1: 6.261 habitants distribuïts en 4 barris: 

-El pedró 

-Barri vell 

-Eixample nord 

-Cases noves 

o    D2: 3.090 habitant distribuïts en un sol barri:  

-Eixample 

o    D3: 5.471 habitants distribuïts en 2 barris: 

-Eixample 

-Pla des pla 

o    D4: 3.487 habitants distribuïts en 3 barris: 

-Cap gros 

-La fosca 

-Sant Joan 

En l’anàlisi del mapa d’equipaments esportius del municipi, trobem un total de 5 instal·lacions de 

xarxa bàsica i 14 equipaments esportius de xarxa complementària de titularitat pública, 5 centres 

docents amb espais esportius i 6 equipaments privats. 

 

El número de practicants actuals és de 2.813, el número entitats esportives 42 i el número 

esportistes que fan ús d’equipaments esportius és de 1.943. 

 

Hem pogut constatar que l’ús dels equipaments esportius actuals és molt elevat, tot i tenint en 

compte que la Nau dels 50 m no és un equipament esportiu i que no té un ús exclusiu esportiu 

amb una planificació d’esdeveniment no esportius molt àmplia.  

 

La Sala Polivalent Dojo tampoc no és un equipament esportiu, ja és una carpa provisional.  

 

El Pavelló Poliesportiu Municipal d’Esports és demandat per un gran nombre d’equips i d’entitats i 

l’ús de la pista és màxim. Aquesta ocupació dificulta l’accés al mateix a altres entitats que no 

estiguin fent un ús previ ja concedit i dificulta, també, la generació de nous equips i el foment de 

noves expressions d’associacionisme esportiu per part de les entitats que ja són usuàries.  

 

Des de l’àrea d’esports de l’ajuntament de Palamós s’està fent ús de pavellons de municipis veïns, 

com és el cas del Pavelló Municipal de Vall Llòbrega. 
. 

CONTINGUT DE L’INFORME 
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CONTINGUT DE L’INFORME 

 
 

I, per últim, tot i els intents que s’han fet per part dels responsables tècnics i polítics del municipi, les negociacions amb els responsables dels pavellons de les 

escoles privades no han donat el resultat que el municipi requereix, que és una cessió àmplia d’espais i d’horaris en el marc d’una relació a llarg termini que 

permeti planificar i fomentar un creixement sòlid de l’activitat.  

  

Tots aquests antecedents fan preveure la necessitat de la construcció del nou pavelló per donar resposta aquesta demanda. 

  

Tal i com hem comentat anteriorment després de fer l’anàlisi pertinent s'arriba a la conclusió de que l’únic dèficit que existeix al municipi és el del pavelló 
poliesportiu respecte a la xarxa bàsica. 



192 
Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Palamós 

4.- Conclusió Tercera: Completar la proposta de construir 

un nou PAV-2 amb el procés de planificació d’una 

instal·lació esportiva detallat al document de proposta, que 

comença per detallar i dimensionar les necessitats 

esportives que es volen atendre, de manera que es puguin 

justificar la seva viabilitat i definir el projecte de gestió 

que proposi el programa de la nova instal·lació que hauria 

de complementar-se amb altres mòduls tipològics com les 

sales per diversificar l’oferta i generar sinèrgies positives. 

 

A continuació s’exposa la proposta de quadrants 

d’activitats: 

 

Pavelló poliesportiu: 

CONTINGUT DE L’INFORME 
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CONTINGUT DE L’INFORME 
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CONTINGUT DE L’INFORME 

 
5.- Conclusió Quarta: S’aconsella aprofitar la revisió del MIEM per analitzar les necessitats d’espais de la Xarxa activa proposada als documents del PIEC, com 

per exemple la creació d’una xarxa alternativa d’itineraris no motoritzats (carrils bici, recuperació de camins i senders) o la regulació de l’ús esportiu al medi 

natural, els parcs i les zones verdes, per tal de potenciar la pràctica fisicoesportiva i contribuir així en millorar la salut i enriquir el lleure. 

 

Actualment el municipi gaudeix d’una àmplia xarxa d’equipaments complementaris (Àrea d'Activitat Física Plaça de Vila-Roma. Àrea d'Activitat Física Plaça de 

Vincke. Àrea d'Activitat Física Vial Romda de l’Est. Carril Bici Àngel Guimerà. Carril Bici Ronda de l’Est.  Pista Poliesportiva Mossèn Gumersind. Pistes de 

Petanca Platja de la Fosca. Platja Gran de la Fosca. Port Esportiu Marina de Palamós. PRC-105 Palamós. Punt d’Informació de Senders. Skate Park. Tennis Taula 

Parc de l’Arbreda. Xona Esportiva Passeig Marítim), a més hi ha els següents projectes en marxa:  

 

•Circuit de work out a la platja, que es farà aquest 2020. 

•Millora i adequació de l’actual skate park, que es farà aquest 2020. 

•Hi ha un projecte anomenat Estacio de Trail Palamós-Costa Brava, que preten crear rutes per caminar, córrer, pedalar i nedar. Aniran  dirigides a tot tipus 

d’usuaris, hi ha sigui  amb circuits fàcils per passejar com més difícils per córrer… té per objectiu crear una instal·lació a l’iare lliure que doni sortida al 

gran nombre de gent que no pràctica esport dins d’una instal·lació convencional. 

 

6.- Conclusió Cinquena: El MIEM s’ha d’emmarcar en l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de Catalunya i, per 

tant, ha de justificar a quins d’ells contribuirà la seva execució. 

  

Les properes actuacions que l’àrea d’esports té previst endegar per tal de posar fil a l’agulla amb les noves directives i recomanacions per garantir un ús, 

una pràctica i uns equipaments més sostenibles són:  

  

• Canvi a LED de les llums dels diferents espais de les IEM (pàgina núm. 95 Pavelló Municipal d’Esports, pàgina núm. 97 Estadi Municipal de Futbol, 

pàgina núm. 104 Zona Esportiva Josep Massot i Sais i pàgina núm. 108 Nau 50). 

• Normativa d’organització d’esdeveniments esportius, afavorint el reciclatge i la supressió de plàstic d’un solo ús. 

• Promoció de l’esport femení, amb línia extra de punts dins la concurrència competitiva. 

• Canvi en el sistema de Calderes en el pavelló existent i incorporació en el nou, optant per l’opció de la caldera de biomassa.  
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Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Palamós. 
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Estudi realitzat pel GRUP SESPAC SL 

 

 

              Marcos Reinado                       Jordi González 

              Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport      Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport  

Des de GEMPRO volem agrair la participació del Sr. Miquel Brull, Tècnic d’Esports en la redacció d’aquest document.  

M.I.E.M. 
Palamós 
Desembre 2019 
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Font: Enquesta d’hàbits esportius en  la població d’edat escolar  de Barcelona 2018. Ajuntament de Barcelona. 
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Font: Enquesta d’hàbits esportius en  la població d’edat escolar  de Barcelona 2018. Ajuntament de Barcelona. 
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Font: Enquesta d’hàbits esportius en  la població d’edat escolar  de Barcelona 2018. Ajuntament de Barcelona. 
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Font: Enquesta d’hàbits esportius en  la població d’edat escolar  de Barcelona 2018. Ajuntament de Barcelona. 
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