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1 INTRODUCCIÓ 

MARC DE REFERÈNCIA 
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1 INTRODUCCIÓ 

OBJECTIUS 

Organitzar el Directori de l'Esport a Barcelona 2013 que aplegui els agents públics i 

privats del sector esportiu que intervenen a la ciutat de Barcelona. 

 

 Agrupar en un mateix sistema de treball els censos existents de 

cadascun dels àmbits d'anàlisi previstos per al desenvolupament del 

futur Directori 

 

 Explotació de les bases de dades de recursos del sector esportiu:  

 - Institut Barcelona Esports (Ajuntament de Barcelona) 

 - Consell Català de l'Esport 

 - Consell Escolar de Barcelona 

 - Unió de Federacions de Catalunya 

 - Esport Català Universitari 

 - Observatori Català de l'esport 

 Compra de bases de dades comercials de referència 

  

 Preparació de les dades per a la seva posterior explotació  

 



Directori  de l’Esport a Barcelona 2013 771 6 

 

• El treball que aquí es planteja censa els recursos a nivell de l’oferta de serveis esportius i l’elaboració de productes de 

l’àmbit que ens ocupa. El Directori inclou  els agents que duen a terme les activitats fisicoesportives i els espais on tenen 

lloc. 

 

1 INTRODUCCIÓ 

ENFOCAMENT 
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1 INTRODUCCIÓ 

ÀMBITS DE TREBALL 

ÀMBITS DE TREBALL (segmentació) Aspectes Criteris d’anàlisi 

Entitats mercantils 

Objecte social 
Descripció de l’activitat “deport...” + “esport…” + “sport…” 

Descripció de l’activitat “fitne…” + “wellne…” 

Domicili social Seu social o delegacions a la ciutat de Barcelona 

Activitat econòmica Producció, comerç i serveis (codis CCAE 2009) 

Professionals autònoms 
Objecte social 

Descripció de l’activitat “deport...” + “esport…” + “sport…” 

Descripció de l’activitat “fitne…” + “wellne…” 

Domicili social Lloc de treball fiscal a la ciutat de Barcelona 

Entitats esportives 

Registres oficials Consell Català de l’Esport o Registre d’entitats jurídiques 

Clubs federats Unió de Federacions de Catalunya i/o federacions esportives 

Esport escolar Consell Escolar de Barcelona + Registre IBE (curs 2013-2014) 

Altres entitats Entitats esportives registrades i no federades 

El Directori de l’Esport a Barcelona, en la seva pretensió d’oferir una visió global de la importància de l’esport a la ciutat, reuneix 

diverses àrees de treball, les quals recullen els diferents agents públics i privats del sector esportiu que intervenen a Barcelona. Aquestes 

s’han estructurat seguint els criteris d’anàlisi descrits en el quadre que es presenta a continuació: 
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1 INTRODUCCIÓ 

ÀMBITS DE TREBALL 

ÀMBITS DE TREBALL (segmentació) Aspectes Criteris d’anàlisi 

Instal·lacions esportives 

Titularitat pública 
Gestió directa i gestió indirecta 

Consell Català de l’Esport (existent) +  cens IBE 

Titularitat privada 
Entitats mercantils i sense ànim de lucre 

Consell Català de l’Esport (act. 2013) 

Ensenyament esportiu 
Oferta pública Universitat i formació professional 

Oferta privada Universitat, formació professional i altres empreses mercantils 

(1) Aquesta cerca no és, en cap cas, exhaustiva, donat que la localització de l’àmbit, en la majoria de casos, no es podrà delimitar 
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1 INTRODUCCIÓ 

OUTPUTS 

El Directori té les següents característiques: 

 

• Identificació dels agents del sector de l’esport a Barcelona i homogeneïtzació del màxim de registres per a tots els àmbits de treball. 

 

• Unificació de criteris a l’hora d’organitzar cadascuna de les bases de dades 

 

• Tractament i actualització de la informació a desembre de 2013 

• Entrega de les bases de dades per a cada àmbit de treball del Directori en format Access, compatible per a la posterior explotació 

de l’Institut Barcelona Esports. 

 

• Entrega d’una Memòria del Directori, a mode de resum de les dades recollides en les bases de dades, i especificant per a cada àmbit 

de treball del Directori els diferents registres i subregistres que s’han obtingut, així com la quantificació dels mateixos per a la seva 

posterior explotació estadística. 
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PRIMERES DADES 

XIFRES MÉS RELLEVANTS 

• Barcelona compta amb 1.992 empreses i negocis registrats en 

l’àmbit de l’esport, dels quals un 69,6% són microempreses (d’1 a 10 

treballadors). Quant a professionals autònoms, se n’han recollit 254. 

Un 31% d’aquests treballa, concretament, en activitats dels clubs 

esportius. 

 

• De les 2.607 entitats esportives que consten a la ciutat, un 78,51% 

són clubs o associacions esportives.  A Barcelona s’hi pot trobar 

representació de fins a 65 esports diferents, essent el futbol el que 

agrupa més entitats (244).  

 

•  1.572 instal·lacions conformen l’entramat esportiu a Barcelona, de 

les quals l’Ajuntament n’és el propietari en un 49,7% dels casos. El 

districte que aplega més instal·lacions és Sant Martí (196) i el que 

menys, Gràcia (85). Hi ha un total de 4.846 espais esportius. 

 

• La oferta d’estudis reglats en matèria d’esport a la ciutat de Barcelona 

és de 70 cursos. Segons la seva tipologia, hi ha 61 de Formació 

Professional (Grau Mitjà i Grau Superior), i 8 estudis universitaris 

(Graus i Màsters). Les dues famílies professionals que apleguen una 

major quantitat de cursos són la de futbol i futbol sala, i esports 

d’hivern. La meitat dels centres que ofereixen ensenyament esportiu 

són de titularitat privada, i les dues úniques universitats que 

compten amb estudis en aquest àmbit són la Universitat de Barcelona i 

la Universitat Ramon Llull. 

1.992 empreses 

254 professionals autònoms 

2.607 entitats esportives 

1.572 instal·lacions esportives 

70 cursos d’ensenyament esportiu 
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7 L’ESPORT VIRTUAL 

OBSERVACIONS 

Tot i que inicialment no es contemplava incloure l’esport virtual com a àrea de l’actual Directori, al llarg del treball es decidí fer una primera 

aproximació d’aquesta “nova oferta esportiva” per dimensionar la seva presencia real, importància i estat. 

 

Això no obstant, malgrat la feina meticulosa realitzada tant en la cerca fonts secundàries com en la cerca directa a la xarxa, s’ha pogut 

constatar que l’esport virtual és una fórmula nova, variada i, poc present a la xarxa Web.  

 

Entre les múltiples dificultats destaca la imprecisió en acotar què és l’esport virtual. En la majoria dels casos les webs vinculades a l’esport 

són més un “nou” servei d’entitats i/o agents als esportistes que no pas nous operadors. 

La dispersió territorial és una altre dels inconvenients per acotar-lo. 

 

De moment però, s’han identificat tres “comunitats” dedicades a la promoció de l’esport virtual a Barcelona, totes elles relacionades amb el 

running.  

 We Run Barcelona  ( http://www.werunbarcelona.com ) 

 60 Running Barcelona  ( http://360runningbarcelona.com ) 

 Barcelona Casual Runners ( http://www.meetup.com/Barcelona-casual-runners/ ) 

 

 

És previsible que en el futur aquest nova especialitzat creixi i estengui la seva presencia a la xarxa, però tot indica que la via per on 

s’estructura aquesta activitat és en l’espai 2,0 de les xarxes socials (facebook, whatsapp, etc.) més enllà de l’espai web “tradicional”. Per a 

analitzar aquests canals caldria un treball ad hoc amb eines específiques. 
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Cerca i recopilació de dades existents sobre les entitats mercantils dedicades de manera directa o indirecta a l’àmbit esportiu, amb seu a la 

ciutat de Barcelona.  

 

1) Selecció de les entitats mercantils segons el codi CCAE (“Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques”) i la seva descripció. A 

continuació, es mostren els 14 CCAEs principals, aquells que, de forma més específica, estan relacionats amb el comerç, la fabricació i el 

lloguer d’elements i serveis esportius, i amb la pràctica d’activitats esportives: 

 

 

 

 

2 LES ENTITATS MERCANTILS 

ANÀLISI DE FONTS SECUNDÀRIES 

CCAE Descripció CCAE Descripció  

3012 Construcció d'embarcacions d'esbarjo i d'esport  9311 Gestió d'instal·lacions esportives  

3230 Fabricació d'articles d'esport 9312 Activitats de clubs esportius  

4764 
Comerç al detall d'articles d'esport en establiments 

especialitzats 
9313 Activitats dels gimnasos 

7721 Lloguer d'articles d'oci i esportius  9319 Altres activitats relacionades amb l'esport 

8551 
Educació relacionada amb l'esport i les activitats 

recreatives 
932 Altres activitats recreatives i d'entreteniment 

93 Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 9321 Activitats de parcs d'atraccions i parcs temàtics 

931 Activitats esportives  9604 Activitats de manteniment físic  

2) Recull d’aquelles entitats que, sense tenir un codi CCAE dels anteriors, en el seu objecte social hi figura una de les següents paraules: 

“deporte”, “deportivo”, “deportiva” i derivats; “esport”, “esportiu”, “esportiva”, “esportives”; “sport”, “sports” i derivats; “fitness” i “wellness”. 
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El procediment que s’ha dut a terme un cop recopilada la informació ha estat el següent: 

 

• Buidatge de la informació a la base de dades creada per a la seva posterior depuració i tractament. 

 

• Classificació de les entitats mercantils segons si són empreses, negocis o autònoms. 

 

• S’estableix una codificació automàtica per classificar les entitats segons si es dediquen exclusivament a l’esport, si la dedicació és 

secundària o complementària i, finalment, si aquesta no es correspon amb l’àmbit que ens concerneix. 

 

• S’han revisat qualitativament tots els registres, tant els que tenen un CCAE pròpiament esportiu, com els que no el tenen però en el 

seu objecte social hi consten els termes “deporte”, “deportivo”, “deportiva” i derivats; “esport”, “esportiu”, “esportiva”, “esportives”; “sport”, 

“sports” i derivats; “fitness” i “wellness.  

 

• Per tant, d’un total de 3.508 empreses, se’n descarten 1.516. Són 1.992 els registres que conformen la base de dades, 

independentment del CCAE que tinguin. 

 

2 LES ENTITATS MERCANTILS 

EXPLOTACIÓ DE LA BASE DE DADES 
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2 LES ENTITATS MERCANTILS 

DESCRIPCIÓ DE LA INFORMACIÓ 

Taula: A_MERCANTIL 

Camps Núm. registres % Descripció 

ID 1.992 100% Identificador numèric (sense duplicacions) 

Dades bàsiques 
NIF 1.786 89,6% Informació relativa a les dades de registre de l’entitat, 

com són el NIF o CIF i la raó social.  RAO_SOCIAL 1.992 100% 

Dades d’ubicació 

DOMICILI i CODI_POSTAL 1.992 100% Dades vinculades a la situació geogràfica de les 

entitats. Tots els registres que conformen la base de 

dades s’ubiquen a Barcelona. POBLACIO i PROVINCIA 1.992 100% 

Dades de contacte 

TELEFON i TELEFON2 932 i 123 
46,7% 

i 6,1% Informació sobre el contacte i la comunicació amb 

l’entitat, tant per via telefònica com personal. NOM_CONTACTE i CARREC 

CONTACTE 
1626 81,6% 

Classificació i 

descripció 

CCAE 1.991 99,9% 
Dades lligades a la Classificació Catalana d’Activitats 

Econòmiques, per les quals s’obté la descripció de 

l’activitat de les entitats, així com informació que 

permet establir una classificació d’aquestes en funció 

de la seva dedicació. 

DESC_CCAE 1.990 99,8% 

CCAE2 1.786 89,6% 

DESC_CCAE2 639 32% 

OBJ_SOCIAL 1.786 89,6% 

Altres dades 

EMPLEATS 1.579 79,2% 
Número de treballadors, i facturació anual.  

Data d’inscripció en el Registre Mercantil. 
VENDES 1.394 69,9% 

DATA_CONSTITUCIO 1.786 89,6% 

TIPUS 1.992 100% Classificació: autònoms, empreses o negocis 

La informació relativa a les entitats mercantils es troba a la taula A_MERCANTIL, la descripció de la qual es presenta tot seguit:   
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2 LES ENTITATS MERCANTILS 

PRIMERES APROXIMACIONS 

CCAE Descripció 
Número de 

registres 
% 

4764 
Comerç al detall d'articles d'esport en establiments 

especialitzats 
292 14,6% 

9319 Altres activitats relacionades amb l'esport 206 10,3% 

9311 Gestió d'instal·lacions esportives  158 7,9% 

9329 Altres activitats recreatives i d'entreteniment ncaa 134 6,7% 

9313 Activitats dels gimnasos 129 6,4% 

9604 Activitats de manteniment físic  117 5,8% 

9312 Activitats de clubs esportius  99 4,9% 

Altres CCAE 857 43% 

Total  1.992 100% 

Entitats mercantils Número de registres 

Empreses 1.992 

• Classificació de les entitats mercantils segons CCAE: 

• Classificació de les entitats mercantils: 

 

A continuació es presenten les dades més rellevants sobre les entitats mercantils: 
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2 LES ENTITATS MERCANTILS 

PRIMERES APROXIMACIONS (II) 

Nombre de treballadors Entitats mercantils 

De 1 a 10 1.387 

De 11 a 50 161 

De 51 a 100 20 

De 101 a 500 8 

Més de 500 3 

No consta 413 

Total  1.992 

• Classificació de les entitats segons nombre de treballadors: 

Nombre de treballadors Entitats mercantils 

1 413 

De 2 a 5 808 

De 6 a 10 166 

Total 1.387 

Detall del número 

de treballadors per 

a les empreses de 

menys de 10 

treballadors 

(microempreses) 

Un 69,6% de les entitats mercantils té entre 1 i 10 empleats, de les quals un 20,7% només en té 1, un 40,5% entre 2 i 5, i un 8,3% 

de 6 a 10. 

La mediana de treballadors és de 3 empleats per entitat mercantil. 

 

 

Pel que fa a les vendes, la mediana de vendes sobre totes les entitats mercantils de les quals disposem de tal informació és de 

278.000 €. 
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Cerca i recopilació de dades existents sobre els professionals autònoms dedicats de manera directa o indirecta a l’àmbit esportiu, amb seu a la 

ciutat de Barcelona. S’ha realitzat el mateix procediment que amb les empreses (Veure Capítol 2: Explotació de la base de dades), excepte per la 

validació en base a l’objecte social, ja que no es disposa de tal informació en cap dels registres dels autònoms. 

 

1) Selecció dels professionals autònoms segons el codi CCAE (“Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques”) i la seva descripció. A 

continuació, es mostren els 14 CCAEs principals, aquells que, de forma més específica, estan relacionats amb el comerç, la fabricació i el 

lloguer d’elements i serveis esportius, i amb la pràctica d’activitats esportives: 

 

 

 

 

3 ELS PROFESSIONALS AUTÒNOMS 

ANÀLISI DE FONTS SECUNDÀRIES 

2) Recull d’aquells professionals autònoms que, sense tenir un codi CCAE dels anteriors, en el seu objecte social hi figura una de les següents 

paraules: “deporte”, “deportivo”, “deportiva” i derivats; “esport”, “esportiu”, “esportiva”, “esportives”; “sport”, “sports” i derivats; “fitness” i 

“wellness”. 

CCAE Descripció CCAE Descripció  

3012 Construcció d'embarcacions d'esbarjo i d'esport  9311 Gestió d'instal·lacions esportives  

3230 Fabricació d'articles d'esport 9312 Activitats de clubs esportius  

4764 Comerç al detall d'articles d'esport en establiments especialitzats 9313 Activitats dels gimnasos 

7721 Lloguer d'articles d'oci i esportius  9319 Altres activitats relacionades amb l'esport 

8551 Educació relacionada amb l'esport i les activitats recreatives 932 Altres activitats recreatives i d'entreteniment 

93 Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 9321 Activitats de parcs d'atraccions i parcs temàtics 

931 Activitats esportives  9604 Activitats de manteniment físic  
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3 ELS PROFESSIONALS AUTÒNOMS 

DESCRIPCIÓ DE LA INFORMACIÓ 

Taula: A_MERCANTIL 

Camps 
Núm. 

registres 
% Descripció 

ID 254 100% Identificador numèric (sense duplicacions) 

Dades bàsiques 

NIF 254 100% 
Informació relativa a les dades de registre dels professionals 

autònoms, com són el NIF o CIF i la raó social.  

Hi ha 206 entrades de les quals no disposem de NIF o CIF. RAO_SOCIAL 254 100% 

Dades d’ubicació 
DOMICILI i CODI_POSTAL 254 100% Dades vinculades a la situació geogràfica dels professionals 

autònoms. Els 3.762 registres que conformen la base de 

dades s’ubiquen a Barcelona. POBLACIO i PROVINCIA 254 100% 

Dades de contacte TELEFON 95 
34,88

% 
Informació sobre el contacte i la comunicació amb els 

professionals autònoms, tant per via telefònica com personal. 

Classificació i 

descripció 

CCAE 254 100%  

Dades lligades a la Classificació Catalana d’Activitats 

Econòmiques, per les quals s’obté la descripció de l’activitat 

dels professionals autònoms, així com informació que permet 

establir una classificació d’aquests en funció de la seva 

dedicació. 

DESC_CCAE 254 100% 

TIPUS 254 100% Classificació: autònoms, empreses o negocis 

La informació relativa als professionals autònoms es troba també a la taula A_MERCANTIL, la descripció de la qual es presenta tot seguit:  
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A continuació es presenten les dades més rellevants sobre els professionals autònoms: 

 

- A Barcelona hi ha 254 autònoms registrats en l’àmbit de l’esport. 56 d’aquests professionals s’identifiquen amb un NIE (Número d’Identificació 

Estrangera) 

 

- Un 42% dels professionals autònoms es distribueixen en CCAEs pròpiament esportius. Entre aquests, destaca el CCAE 9312 (Activitats dels 

clubs esportius), que aplega el 31% dels registres. 

 

- D’altra banda, més de la meitat dels autònoms, un 57,8%, s’ubica en el codi 9329, que és un recull d’altres activitats recreatives i 

d’entreteniment. 

 

- El codi CCAE 93 (Activitats esportives, recreatives i d’entreteniment) reuneix més del 90% dels professionals registrats.  

3 ELS PROFESSIONALS AUTÒNOMS 

PRIMERES APROXIMACIONS 

CCAE Descripció 
Número de 

registres 
% 

9329 Otras actividades recreativas y de entretenimiento 147 57,8% 

9312 Activitats de clubs esportius  79 31,1% 

9321 Activitats de parcs d'atraccions i parcs temàtics 10 3,9% 

9311 Gestió d'instal·lacions esportives  9 3,5% 

7721 Lloguer d'articles d'oci i esportius  5 1,9% 

4764 Comerç al detall d'articles d'esport en establiments especialitzats 2 0,7% 

9313 Activitats dels gimnasos 1 0,3% 

3230 Fabricació d'articles d'esport 1 0,3% 

Total 254 100% 
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El Decret 58/2010, de 4 de maig, de la Llei de l’esport de Catalunya, contempla la regulació de les entitats esportives, enteses com a 

entitats privades, integrades per persones físiques o jurídiques, sense afany de lucre, i que aposten pel foment i el desenvolupament de la 

pràctica esportiva. D’aquesta manera, i tenint en compte tals característiques, s’ha fet la cerca i recopilació de dades existents sobre clubs, 

associacions esportives escolars, agrupacions esportives, federacions esportives, Unió de Federacions esportives de Catalunya i seccions 

esportives, amb seu a la ciutat de Barcelona. 

 

 

Fonts d’informació: 

 

• Consell Català de l’Esport (CCE) 

• Institut Barcelona Esports (IBE) 

• Informació extreta de l’ASIA, d’acord amb l’encàrrec que s’ha fet des del departament de Comunicació de l’Institut Barcelona Esports 

4 LES ENTITATS ESPORTIVES 

ANÀLISI DE FONTS SECUNDÀRIES 
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El procediment que s’ha dut a terme un cop recopilada la informació ha estat el següent: 

 

• Buidatge de la informació a la base de dades creada per a la seva posterior depuració i tractament.  

 

• Es defineixen com a base de la taula d’entitats les dades facilitades pel Consell Català de l’Esport (CCE). 

 

• Es combinen les dades provinents de les diferents fonts i supressió dels registres duplicats, la coincidència dels quals es comprova 

pel número de registre (en cas que en tinguin), pel nom, per l’adreça o pel telèfon. 

 

• A aquelles entitats que no disposen de codi, se’ls assigna un de forma automàtica. Així, les dades proporcionades per l’Ajuntament tenen 

un identificador format per tres lletres i un o dos números; les de l’Asia, per números compresos entre l’1 i el 2.191; i a les del Consell 

Català de l’Esport els correspon, o bé un valor numèric de cinc xifres, o bé, un valor format per la lletra A i cinc números. 

 

4 LES ENTITATS ESPORTIVES 

EXPLOTACIÓ DE LA BASE DE DADES 
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5 LES ENTITATS ESPORTIVES 

DESCRIPCIÓ DE LA INFORMACIÓ 

Taula: C_ENTITATS_ESPORTIVES 

Camps Núm. registres % Descripció 

ID 2.607 100% Identificador numèric (sense duplicacions) 

Dades bàsiques 
NOM_ENTITAT 

2.607 

 
100% 

Informació relativa a les dades de registre de l’entitat. 

NIF 1.693 64,94% 

Dades d’ubicació 

ADRECA_SOCIAL 
2.607 

 
100% 

Dades vinculades a la situació geogràfica de les 

entitats. 
NOM_MUNICIPI 2.522 96,73% 

CODI_POSTAL 2.602 99,80% 

Dades de contacte 

TELEFON 2.345 89,95% 
Informació sobre el contacte i la comunicació amb 

les entitats i les persones responsables. 
WEB i EMAIL 140 i 1.564 

5,37% i 

59,99% 

Descripció usos 
TIPUS_ENTITAT (*) 2.607 100% 

Dades sobre quin és el perfil de les entitats i els 

esports als quals es dediquen. 
CLASS_ESPORT (*) 1.280 49,09% 

Administració PRESIDENT 1.561 59,87% Informació associada a l’administració de les entitats. 

La informació relativa a les entitats esportives es troba a la taula C_ENTITATS_ESPORTIVES, la descripció de la qual es presenta tot seguit: 

(*) A la pàgina següent es troba la informació auxiliar, corresponent a la classificació dels camps assenyalats   
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5 LES ENTITATS ESPORTIVES 

TAULES AUXILIARS 

Taula: C_L_Tipus_entitats_esportives 

Id_tipusentitat nom_tipusentitat 

1 Altres 

2 AMPA o APA 

3 Associació cívica o cultural 

4 Associació esportiva escolar 

5 Club o associació esportiva 

6 Club universitari 

7 Escola 

8 Federació 

9 Fundació 

10 Institució religiosa 

11 Secció esportiva 

12 Societat esportiva 

13 Unió esportiva de clubs 

A més a més de la taula principal, s’adjunten taules amb informació addicional corresponent a la tipologia de les entitats i a la classificació dels 

esports a què es dediquen les entitats:  
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5 LES ENTITATS ESPORTIVES 

TAULES AUXILIARS (II) 

A més a més de la taula principal, s’adjunten taules amb informació addicional corresponent a la tipologia de les entitats i a la classificació dels 

esports a què es dediquen les entitats:  

Taula: C_L_Classificacio_esport 

id_classesport nom_classesport id_classesport nom_classesport 

1 Activitats subaquàtiques 15 Badminton 

2 Agility 16 Ball esportiu i de saló 

3 Arts marcials 17 Bàsquet 

4 Arts marcials - Boxa 18 Beisbol 

5 Arts marcials - Judo 19 Billar 

6 Arts marcials - Karate 20 Bitlles i bowling 

7 Arts marcials - Kick Boxing 21 Caça 

8 Arts marcials - Muay-Thai 22 Ciclisme 

9 Arts marcials - Taekwon-do 23 Cricket 

10 Atletisme 24 Culturisme - Musculació 

11 Automobilisme 25 Dards 

12 Automobilisme - velocitat 26 Escacs 

13 Automobilisme - velocitat- Motor 27 Escoltisme 

14 Avions 28 Esgrima 
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5 LES ENTITATS ESPORTIVES 

TAULES AUXILIARS (III) 

Taula: C_L_Classificacio_esport (continuació. Ve de la pàgina 26) 

id_classesport nom_classesport id_classesport nom_classesport id_classesport nom_classesport 

29 Espeleologia 42 Handbol 55 Pilota 

30 Espeleologia - Submarinisme 43 Hípica 56 Polo 

31 Esports per a persones amb disminució 44 Hoquei 57 Rugbi 

32 Esquaix 45 Motociclisme 58 Snowboard 

33 Esquí 46 Motonàutica 59 Submarinisme 

34 Excursionisme 47 Motor 60 Tennis 

35 Fitness 58 Natació 61 Tennis taula 

36 Frontennis 49 Pàdel 62 Tir 

37 Futbol 50 Patinatge 63 Vela 

38 Futbol americà 51 Pesca 64 Voleibol 

39 Futbol sala 52 Pesca esportiva 

40 Gimnàstica 53 Pesca submarina 

41 Golf 54 Petanca 

Continuació de la descripció de la taula C_L_Classificacio_esport: 
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A continuació es presenten les dades més rellevants sobre les entitats esportives: 

 

- A partir de les bases de dades analitzades, es determina que consten 2.607 entitats esportives a la ciutat de Barcelona. 

4 LES ENTITATS ESPORTIVES 

PRIMERES APROXIMACIONS 

Tipologia d’entitats 
Número 

d’entitats 
% entitats 

Club o associació esportiva 2.047 78,5% 

Associació cívica o cultural 171 6,5% 

Federació 89 4,3% 

AMPA o APA 86 3,4% 

Associació esportiva escolar 60 2,3% 

Societat esportiva 47 1,8% 

Club universitari 42 1,6% 

Fundació 26 0,9% 

Altres 15 0,5% 

Escola 9 0,3% 

Secció esportiva 8 0,3% 

Unió esportiva de clubs 4 0,1% 

Institució religiosa 3 0,1% 

Total 2.607 100% 

• Classificació de les entitats segons la seva naturalesa: • Classificació segons l’esport a què es dediquen les entitats: 

 

• A Barcelona hi trobem representació de fins a 65 

esports diferents. 

 

• El futbol és un dels que agrupa més entitats; entre totes 

les seves modalitats (futbol i futbol sala) en suma 244. 

 

• Les arts marcials, també amb diverses especialitats 

(boxa, judo, karate, kick-boxing, muay-thai, taekwon-do), 

en reuneix 110. Les segueixen molt de prop els clubs de 

petanca, que a la ciutat de Barcelona en són 109. 

 

• El bàsquet (78) i el ciclisme (72) són altres esports 

amb una notable quantitat d’entitats que s’hi dediquen. 

 

• Activitats a l’aire lliure com l’excursionisme i la caça 

arrepleguen un total de 101 entitats esportives. 

 

• Els esports de raqueta (bàdminton, esquaix, frontennis, 

tennis, tennis taula, pàdel) i els de motor 

(automobilisme, ciclisme, avions, motonàutica) compten 

amb 43 i 54 entitats, respectivament. 
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Seguint els paràmetres del Consell Català de l’Esport, un equipament esportiu és l’espai, el lloc i les estructures que fan possible la 

realització d’una o diverses pràctiques fisicoesportives. Així, entenem per instal·lació esportiva els equipaments amb espais construïts 

específicament  o adaptats per al desenvolupament d’activitats fisicoesportives, ja siguin espais esportius o espais complementaris. Els 

primers són aquells en els quals té lloc l’acció pròpiament esportiva, mentre que els complementaris són espais que donen suport a 

aquesta (vestidors, grades, magatzem, etc.).  

 

A partir d’aquesta definició s‘ha fet la cerca i recopilació de dades existents sobre les instal·lacions esportives de la ciutat de Barcelona, ja 

siguin de propietat privada, pública o municipal,  i de gestió tant privada (religiosa, educativa i associativa, entre d’altres) com municipal. 

 

 

Fonts d’informació: 

 

• Consell Català de l’Esport (CCE) 

• Institut Barcelona Esports (IBE) 

• Informació extreta de l’ASIA, d’acord amb l’encàrrec que s’ha fet des del departament de Comunicació de l’IBE 

5 LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

ANÀLISI DE FONTS SECUNDÀRIES 
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El procediment que s’ha dut a terme un cop recopilada la informació ha estat el següent:  

 

• Buidatge de la informació a la base de dades creada per a la seva posterior explotació, encreuament de les dades provinents de les 

diferents fonts i supressió dels registres duplicats. 

 

• Es defineixen com a base de la taula d’instal·lacions les dades facilitades pel Consell Català de l’Esport (CCE), actualitzades a 

desembre de 2013. 

 

• Es combinen les instal·lacions del CCE amb les de la resta de fonts, no tan sols quant a dades sinó també pel que fa als camps per tal 

d’obtenir la màxima informació possible. 

 

• S’atorga un número identificador a cada registre per poder enllaçar cada instal·lació amb  els espais esportius corresponents. 

 

• Els espais esportius i els espais complementaris de les instal·lacions s’han ordenat en una taula a part, enllaçada amb la principal 

mitjançant cada codi identificador. 

 

• El llistat d’espais esportius, a més de la seva tipologia –i acrònim d’aquesta-, ens informa sobre les dimensions, el mode de tancament 

(espai a l’aire lliure, recinte tancat, etc.), el paviment i les activitats desenvolupades. 

 

• Els espais complementaris  es classifiquen segons si són vestidors, magatzems o serveis. 

 

 

 

5 LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

EXPLOTACIÓ DE LA BASE DE DADES 
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5 LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

DESCRIPCIÓ DE LA INFORMACIÓ 

Taula: B_INSTALLACIONS_ESPORTIVES 

Camps Núm. registres % Descripció 

ID 1.572 100% Identificador numèric (sense duplicacions) 

Dades 

bàsiques 

COMPLEX 1.202 76,4% Informació relativa a les dades de registre de la 

instal·lació NOM_INSTALLACIO 1.572 100% 

Dades 

d’ubicació 

NOM_COMARCA 1.572 100% 

Dades vinculades a la situació geogràfica de les 

instal·lacions 

NOM_MUNICIPI 1.572 100% 

NUCLI 1.572 100% 

DISTRICTE 1.427 90,7% 

X_UTM i Y_UTM 1.204 76,5% 

ADRECA 1.443 94,4% 

CP 1.440 91,6% 

Dades de 

contacte 

TELEFON 1.381 87,8% 

Informació sobre el contacte i la comunicació amb la 

instal·lació, i les persones responsables. 

 

WEB 1.271 80,8% 

DIRECTOR 106 6,7% 

MAIL_DIRECTOR 96 6,1% 

GERENT 64 4% 

MAIL_GERENT 75 4,7% 

La informació relativa a les instal·lacions esportives es troba a la taula B_INSTALLACIONS_ESPORTIVES, la descripció de la qual es 

presenta tot seguit: 
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5 LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

DESCRIPCIÓ DE LA INFORMACIÓ (II) 

Taula: B_INSTALLACIONS_ESPORTIVES (continuació. Ve de la pàgina 32) 

Camps Núm. registres % Descripció 

TIPUS_INSTALLACIO (*) 1.544 98,2% Classificació: esportiva, no esportiva 

Descripció 

Usos 

USUARIS (*) 1.204 76,5% 

Dades sobre quin és el perfil dels usuaris a les 

instal·lacions i el règim d’accés que està 

permès. 

REGIM_ACCES (*) 1.204 76,5% 

ACCES_ESPECTADORS 1.204 76,5% 

ACCES_ESPORTISTES 1.204 76,5% 

Administració 

PROPIETARI 1.264 80,4% 

Informació associada a l’administració de les 

instal·lacions i a la seva titularitat. 

GESTOR 1.202 76,4% 

CIF_GESTOR 53 3,3% 

TECNIC 110 6,9% 

TIPUS_GESTIO 102 6,4% 

TITULARITAT (*) 1.572 100% 

DATA_ACTUALITZACIO 1.204 76,5% 
Informació sobre la data actualitzada de cada 

registre 

(*) A les pàgines següents es troba la informació auxiliar, corresponent a la classificació dels camps assenyalats   

Continuació de la descripció de la informació de la taula B_INSTALLACIONS_ESPORTIVES: 
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5 LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

DESCRIPCIÓ DE LA INFORMACIÓ (III) 

La informació relativa als espais esportius es troba a la taula B_ESPAIS_ESPORTIUS, la descripció de la qual es presenta tot seguit: 

Taula: B_ESPAIS_ESPORTIUS 

Camps Núm. registres % Descripció 

Identificador 
ID_INSTALLACIO 4.846 100% Identificador numèric (sense duplicacions), 

tant de la instal·lació com de l’espai esportiu ID_ESPAIESPORTIU 4.846 100% 

Característiques 

dels espais 

esportius 

categoria_espaiesportiu 3.011 62,1% 

Dades vinculades a les característiques i ús 

dels espais esportius 

tipus_espaiesportiu 4.846 100% 

tipus_cce (*) 4.846 100% 

tancament_espaiesportiu 3.011 62,1% 

estatdus_espaiesportiu 3.206 66,1% 

dimensionsialtres_espaiesportiu 3.011 62,1% 

paviment_espaiesportiu 3.011 62,1% 

activitatprincipal_espaiesportiu 3.011 62,1% 

PIEC_espaiesportiu 3.011 62,1% 

(*) A les pàgines següents es troba la informació auxiliar, corresponent a la classificació dels camps assenyalats   
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5 LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

TAULES AUXILIARS 

Taula: B_L_Regim_acces_installacions 

id_regim_acces nom_regim_acces 

1 Lliure amb quota periòdica de soci o abonat 

2 Lliure gratuït 

3 Lliure pagant entrada puntual 

4 Restringit a alumnes 

5 Restringit a empleats o accionistes 

6 Restringit a residents 

A més a més de la taula principal, s’adjunten taules amb informació addicional corresponent a les característiques de les instal·lacions i dels 

espais esportius 

Taula: B_L_Titularitat_installacions 

id_titularitat_installacio nom_titularitt_installacio 

1 Privat 

2 Públic 

3 Públic Ajuntament 

Taula: B_L_Usuaris_installacions 

id_usuaris_installacio nom_usuaris_installacio 

1 Escolars 

2 Esportistes de competició 

3 Població en general 

Taula: B_L_Tipus_installacio_esportiva 

id_tipus_inst nom_tipus_installacio 

1 Centre educatiu 

2 Esportiva 

3 No esportiva 



Directori  de l’Esport a Barcelona 2013 771 37 

5 LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

TAULES AUXILIARS (II) 

Taula: B_L_Tipus_espai_esportiu_CCE 

Acrònim Descripció Acrònim Descripció 

ATL 
Camp d'atletisme (pistes d'atletisme mínim 

200 m de corda) 
CON 

Altres espais convencionals (patinòdroms, pistes gel i d'altres 

espais d'atletisme) no inclosos en els anteriors 

CAM 
Camp (camps poliesportius, especialitzats i 

d'altres mínim 1.500 m2) 
ALT Altres espais petits i no reglamentaris dels altres tipus anteriors 

ESQ Pista d'esquaix BIC Carril o circuit de bicicleta 

FRO Frontó (frontons i trinquets) ROC Rocòdrom (rocòdroms i boulders) 

PAD Pista de pàdel TIR Camp de tir (camps de tir amb arc, al plat i de precisió) 

PAL 
Piscina a l'aire lliure (Vasos mínim 50 m2 

en espai obert) 
CIR Circuit de motor (circuits de velocitat, motocròs i karts) 

PCO 
Piscina coberta (Vasos mínim 50 m2 en 

recinte tancat) 
GOL Camp de golf (camps de gols i pitch and putt) 

POL 
Pista (pistes poliesportives i altres pistes 

mínim 400 m2 en espai obert) 
SIN 

Altres espais esportius singulars (instal·lacions amb espais 

d'esquí, hípica, minigolf, monopatí i d'altres no inclosos en els 

tipus anteriors) 

PAV 
Pavelló (pistes poliesportives mínim 400 

m2 en recinte tancat) 
AER 

Aeròdrom (amb zona de vol amb i sense motor, i de 

paracaigudisme) 

PET Pista de petanca REF Refugi de muntanya 

SAL 
Sala (sales poliesportives, especialitzades i 

d'altres mínim 50 m2) 
POR Port esportiu (port, dàrsena i marina esportiva) 

TEN Pista de tennis AAE 
Altres àrees d'activitat esportiva (senders, itineraris BTT i vies 

verdes) 

VEL Velòdrom (pista mínim 200 m corda) 

A més a més de la taula principal, s’adjunten taules amb informació addicional corresponent a les característiques de les instal·lacions i dels espais 

esportius: 
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A continuació es presenten les dades més rellevants sobre les 

instal·lacions esportives: 

 

- S’han registrat 1.572 instal·lacions esportives a la ciutat de 

Barcelona, de les quals gairebé la meitat són propietat de 

l’Ajuntament (un 49,7%). Més d’un 40% són privades, i la 

resta, de titularitat pública, propietat de la Generalitat o la 

Diputació de Barcelona. 

 

- Tot i que no es disposa de la informació relativa als districtes de 

145 instal·lacions, la classificació feta amb les dades 

disponibles permet observar la distribució de l’esport  a 

Barcelona: 

 

- La tipologia d’instal·lacions és molt diversa: àrees d’activitat 

física, gimnasos, centres educatius, carrils bicicleta i circuits 

esportius, centres cívics i associatius, escoles i instituts 

especialitzats i, fins i tot, hotels. 

 

- Hi ha un total de 4.846 espais esportius censats. 

 

5 LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

PRIMERES APROXIMACIONS 

Districte 
Número d’ 

instal·lacions 

DM1 Ciutat Vella 90 

DM2 Eixample 162 

DM3 Sants - Montjuïc 142 

DM4 Les Corts 148 

DM5 Sarrià – Sant Gervasi  179 

DM6 Gràcia 85 

DM7 Horta - Guinardó 158 

DM8 Nou Barris 146 

DM9 Sant Andreu 121 

DM10 Sant Martí 196 

 

 
Sense informació 145 

Total 1.572 
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El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya defineix l’ensenyament esportiu com aquell ensenyament de règim especial 

que capacita per exercir professionalment la matèria esportiva en la modalitat i especialitat cursada, amb validesa acadèmica i professional 

a tot l’Estat. 

 

Tenint en compte aquests requisits, s’ha fet la cerca i recopilació de dades existents sobre l’ensenyament esportiu a la ciutat de 

Barcelona, tant a nivell de Formació Professional com d’estudis superiors. 

 

 

Fonts d’informació: 

 

• Departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya 

• Fundació FP Barcelona 

• Consorci de l’Educació de Barcelona 

6 L’ENSENYAMENT ESPORTIU 

ANÀLISI DE FONTS SECUNDÀRIES 
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El procediment que s’ha dut a terme un cop recopilada la informació ha estat el següent: 

 

• Recull d’informació a Internet sobre els estudis reglats en matèria d’esport a la ciutat de Barcelona, ja siguin cursos de Formació 

Professional, carreres de Grau o Màsters. 

 

•  S’ha ordenat i estructurat la informació, i cada registre ha estat marcat amb un codi autonumèric per tal de facilitar-ne la identificació.  

6 L’ENSENYAMENT ESPORTIU 

EXPLOTACIÓ DE LA BASE DE DADES 
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6 L’ENSENYAMENT ESPORTIU 

DESCRIPCIÓ DE LA INFORMACIÓ 

Taula: D_ENSENYAMENT_ESPORTIU 

Camps Núm. registres % Descripció 

Dades de la 

titulació 

Id 70 100% 

Informació relativa als estudis impartits en 

matèria esportiva en els diversos centres 

educatius de Barcelona. 

Nom_Titulació 70 100% 

Família_Professional 70 100% 

Hores 70 100% 

Crèdits_univ 8 11,4% 

Tipus_Titulació 70 100% 

Nivell_Ensenyament 70 100% 

Dades del 

centre 

Nom_centre 70 100% 

Dades vinculades a la situació geogràfica i a la 

titularitat dels centres on s’imparteixen estudis 

d’àmbit esportiu, així com informació sobre de 

contacte. 

Codi_Centre 62 88,5% 

Adreça i CP 70 100% 

Ciutat 70 100% 

Telèfon 70 100% 

Titularitat_centre 70 100% 

Universitat 8 11,4% 

La informació relativa a l’ensenyament esportiu es troba a la taula D_ENSENYAMENT_ESPORTIU, la descripció de la qual es presenta tot seguit: 
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A continuació es presenten les dades més rellevant sobre l’ensenyament esportiu: 

 

- La oferta d’estudis reglats en matèria d’esport a la ciutat de Barcelona és de 70 cursos. 

6 L’ENSENYAMENT ESPORTIU 

PRIMERES APROXIMACIONS 

Família professional Cursos 

Futbol i futbol sala 15 

Esports d’hivern 15 

Activitats físiques i esportives 12 

Muntanya i escalada 8 

Ciències de la salut 5 

Salvament i socorrisme 4 

Esports de vela 4 

Ciències socials i jurídiques 3 

Espeleologia 2 

Busseig esportiu 2 

Total 70 

• Classificació de la oferta educativa segons família professional: • Quant a la tipologia de la titulació: 

 

• Màster universitaris: 5  

• Grau universitari: 3 

• Grau superior FP: 19 

• Grau Mitjà de 2n Nivell FP: 26 

• Grau Mitjà de 1r Nivell FP: 16 

• 1 Curs acadèmic: 1 

 

 

• Pel que fa als centres educatius: 

 

• Dels 14 que oferten algun tipus d’ensenyament 

esportiu, 7 són de titularitat privada, 5 són públics, un 

és concertat i un altre és un centre adscrit.  

 

• La Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat 

Ramon Llull (URL) són les úniques que compten amb 

graus i màsters relacionats amb l’activitat esportiva i 

la seva gestió, tant a nivell empresarial com de 

rendiment físic. 
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