
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
 
CENSOS REALITZATS: 

El Consell Superior d'Esports ha realitzat dos censos, un en el 1997 i un 
altre en el 2005. 

El Cens més recent és el Cens Nacional d'Instal·lacions Esportives 2005 
(CNID-2005). Este Cens, les dades del qual s'han acabat d'obtindre el 30 de 
desembre del 2005, suposa un important avanç qualitatiu respecte a l'estudi 
realitzat en 1997. 

Les dades que componen el CNID-2005 tenen com a objecte fonamental 
facilitar la posada en pràctica dels Plans directors d'Infraestructures Esportives 
en les distintes comunitats autònomes. Cada Comunitat Autònoma pot, a partir 
de les dades obtingudes i en funció de la demanda d'activitat dels esportistes 
reals o potencials, elaborar una planificació d'instal·lacions esportives 
adequada a les necessitats. 

El temps transcorregut des del 1997 al 2005 –Més de huit anys- 
obligava al contrast i actualització de dades i a un nou treball de camp que 
permetera profuntzar en l'estudi de l'evolució experimentada en la nostra 
societat, també en la quantitat i qualitat de les instal·lacions esportives, en 
coordinació amb les comunitats i Ciutats autònomes. 

Este Cens Nacional d'Instal·lacions Esportives incorpora en el seu treball 
el resultat de nous mètodes de comprovació de dades i tot un complet estudi 
informàtic, que permet conéixer, pam a pam, la realitat viva i plural de les 
instal·lacions de les nostres xicotetes i grans localitats. 

Este fet és de decisiva importància per al Consell Superior d'Esports 
perquè li permet objectivar al màxim la necessària planificació de millora de les 
instal·lacions existents i de construcció d'unes altres de noves, aplicant criteris 
de racionalitat i conveniència. En una paraula, invertir allí on siga necessari per 
a complir amb l'objectiu bàsic de tot òrgan de l'Administració Pública: 
administrar adequadament els diners del contribuent. 
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TIPUS D’ESPAIS ESPORTIUS: 

Aspectes previs: 
 
Espai obert i recinte tancat. 
Espai obert és un espai esportiu que no disposa de coberta o la coberta del 
qual és estacional.  
Recinte tancat és un espai esportiu amb tancament perimetral. 
 
Pistes. 
Són espais esportius de forma rectangular definits pel paviment i delimitació 
perimetral. Normalment incorporen els elements i marcatges de les activitats 
que es poden desenrotllar en els mateixos. Les pistes poliesportives en recintes 
tancats es denominen pavellons. 
 
Pistes amb paret. 
Espais com les pistes però que disposen d'una o unes quantes parets que 
s'utilitzen per a l'exercici de l'activitat. 
 
Camps. 
Espais esportius de forma rectangular definits pel paviment o tanca perimetral 
que normalment incorporen els marcatges de les activitats que es poden 
desenrotllar en el mateix. La superfície dels camps normalment supera els 
1.500 m2. 
 
Espais longitudinals. 
Espais esportius que es caracteritzen perquè l'activitat s'exercix seguint un 
recorregut, per això la longitud és determinant i predomina sobre l'ample. 
 
Gots de piscina. 
Espais esportius que es caracteritzen perquè l'activitat s'exercix en el medi 
aquàtic. Els gots en un recinte tancat es denominen piscines cobertes. 
 
Salas. 
Espais esportius on s'exercixen activitats en recinte tancat que no tenen els 
requeriments dimensionals de les pistes. 
 
Classificació: 
 
Els espais esportius han sigut classificats en: 
 
Àrees d’activitat aquàtica 
 
S'establix la següent classificació d'àrees aquàtiques: 
 

 Zona aquàtica de vela: Pràctica de vela de distintes modalitats. 
 Zona de barrancs: Es poden practicar activitats de motor. 
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 Zona d'activitats de motor: Es poden desenrotllar en llacs, preses, 
embassaments, rius i mar.  
Hi ha diferents zones: 

o Zona de pesca submarina 
o Zona d'immersió 
o Altres zones d'activitats subaquàtiques 

 Zona de surf 
 Zona d'esquí aquàtic 
 Zona de rem i piragüisme: Es diferencien segons si és en aigües 

tranquil·les o aigües braves. 
 Altres zones aquàtiques 

 
Àrees d’activitat terrestre 
 
Es classifiquen en els tipus següents: 

 
 Zona d'escalada: Aprofita espais rocosos i naturals per a l'escalada. 
 Vies ferrates: Recorreguts per espaiosos rocosos naturals equipats amb 

elements de progressió (escalons metàl·lics artificials) per a poder 
enfilar, i cable lateral per a assegurar-se. 

 Ruta eqüestre: Recorregut a cavall abalisat i senyalitzat. 
 Camp de recorregut de tir i de caça 
 Cavitats: Avencs i coves, en els que en el desnivell i la longitud se 

centra la seua dificultat 
 Vies verdes i camins naturals: 

o Via verda: Antigues vies de ferrocarril adaptades per al nou ús, 
com per a bicicletes i caminants. 

o Camí de sirga: Camins laterals de servici de canals i navegació i 
de reg. 

o Altres camins naturals: històrics, canals, rural, etc. 
 Sendes: 

o Sendes de gran recorregut (GR) 
o Sendes de xicotet recorregut (PR) 
o Senda local (SL) 
o Senda Urbana (EL SEU) 

 Zona d'activitat fisicoesportiva en platges i rius 
 Zones amb itineraris de BTT (bicicleta de muntanya) 
 Altres àrees terrestres 

 
Birles, Petanca… 
 
Inclou: 
 

 Pistes de birles: Disposades de forma paral·lela, amb una zona de 
llançament per a les birles, que estan separades per un carreró lateral 
(canaleta). Cada una mesura 18 m de llarg per 1 m d'ample. 

 Pistes de petanca 
 … 
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Camps de futbol 
 
Camps de golf 
 
S'establixen 4 diferents tipologies de camp de golf: 
 

 Camp de golf: camp de golf amb almenys 9 clots, de parell  3, 4 o 5. 
 Pitch and putt: Solen estar dissenyats per a jugadors amb poc de 

temps i per a l'oci. Al voltant de 20 hectàrees (mínim de 5 hectàrees) 
 Campos de golf rústic: Camp que aprofita l'estat natural del terreny. 

Adaptació de l'esport a la naturalesa. 
 Altres camps de golf. 

 
Camps de tir 
 
Depenent de la modalitat esportiva que es desenrotlla es classifiquen en: 
 

 Tir amb arc: Un blanc fix situat a diferents distàncies (30, 50, 60, 70 i 
90 metres). En sala (Tir Indoor), a l'aire lliure i en camp (Tir Field). 

 Tir al plat: Les modalitats de tir al plat són Fossa Olímpica, Fossa 
Universal, Doble Trap i Skeet Olímpic. 

 Tir al vol: Camps i pistes per a tir de colom o Hèlices. 
 Tir de precisió: Les diferents disciplines que es poden practicar són 

Arma llarga i Arma curta. També es troba en auge la modalitat d'alta 
precisió. 

 Altres camps de tir 
 
Carrils de bicicleta 
 
Poden circular exclusivament bicicletes i vehicles sense motos. Normalment es 
distingixen per imprimir al paviment un color diferent del de la via per la qual 
circulen els vehicles de motor, i amb senyalització especial. 
 
Circuits de motor 
 
Construïts específicament per a la pràctica d'activitats relacionades amb el 
motor, que comencen i acaben en el mateix punt. 
Hi ha 4 tipus: 

 
 Circuits de velocitat: Proves de motociclisme i automobilisme. Mínim de 

100 hectàrees de superfície. 
 Circuits de Karts: múltiples activitats com minimotos, scooters, etc., a 

més de les pròpies de karting. 
 Circuits de MotoCross: generalment sense asfaltar. Controlar la moto 

davant d'irregularitats naturals. 
 Altres circuits de motor 
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Espais xicotets i no reglamentats 
 
Frontons i pavellons amb frontó 
 
Jocs tradicionals i populars 
 
Zones de jocs populars i/o tradicionals, encara que no s'especifica en els 
indicadors, a quin tipus d'espais es referix. 
 
Altres camps 
 
Altres espais esportius 
Inclou la categoria d'altres espais singulars, en els que es classifiquen: 
 

 Camps de minigolf: no hi ha camp en si, sinó clots solts. Normalment 
són 18 clots en un “mini-recorregut” en ciment, terra o gespa. 

 Camp de càsting 
 Rem en banc fix (amb bassa) 
 Altres espais singulars 

 
Piscina 
 
Pistes d'atletisme 
 
Pistes de pàdel tenis 
 
Pistes de tenis 
 
Pistes poliesportives 
 
Pistes de gel 
 
 
Pistes d'hípica 
Les pistes d'hípica es classifiquen en: 
 

 Pista de carreres hípiques: circuit tancat on es realitzen carreres de 
cavalls. 

 Pista de domadura, picador: Consistix a executar una sèrie de 
moviments en una determinada successió, indicada en un text 
anomenat represa. 

 Camp de polo 
 Pista de bots: Franquejar a cavall un recorregut amb diversos 

obstacles construïts amb barres. 
 
Pistes d'esquaix 
 
Pistes i pavellons poliesportius 
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Rocòdroms i espais d'escalada 
 
Els rocòdroms són estructures artificials construïdes per a la pràctica d'esports 
de muntanya i escalada, sense necessitat de desplaçar-se a la muntanya per a 
escalar. Es classifiquen en: 
 

 Rocòdroms 
 Rocòdroms “boulder”: Altura menor a 3 metres. Servix per a l'escalada 

sense cordes (ja que l'altura és molt poca). Especial per a xiquets o 
per a iniciants. 

 
Sales 
 
Velòdroms 

 
 


