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» 00. Justificació  
 
Aquest pla s’emmarca en la línia d’oferir més i millors equipaments públics per a la ciutadania del districte i en un context d’actualització del pla d’equipaments 
vigent fins ara, que feia una projecció dels equipaments de districte fins a l’any 2015. 
 
» 01. Projecte  
 
El Pla director d’equipaments és una eina de planificació global que, a més recollir de dades demogràfiques i socioeconòmiques, recull les necessitats i 
disponibilitats d’un àmbit territorial en matèria d’equipaments, solars, edificis i les seves zones d’influència, i proposa un pla d’inversions a curt, mitjà i llarg termini 
per adequar i optimitzar les dotacions existents i, si cal, crear-ne de noves. 
 
El document pot arribar a fer una hipòtesi de planificació d’equipaments competència d’altres administracions, únicament als efectes de planificació del sòl 
necessari del qual haurà de disposar el municipi. 
 
» 02. Objectius 
  

» Disposar d’una eina de planificació a mitjà i llarg termini en matèria d’equipaments.  
» Aportar rigor i transparència a les decisions respecte als us i inversions en matèria d’equipaments del districte. 
» Plantejar processos participatius adequats i rigorosos per als possibles usos i formats dels equipaments. 

 
» 03. Calendari 

 
1a FASE Inventari i 2a FASE Anàlisi i diagnosi: mitjan febrer 

 
Primera fase: consisteix a obtenir, a través del treball de camp i les entrevistes amb l’equip tècnic municipal, la identificació tipològica, la localització, la titularitat, 
les superfícies, la informació urbanística, l’oferta de serveis, la descripció dels espais i tota aquella altra informació que es consideri rellevant, dels equipaments 
existents, dels locals on s’ofereix un servei a la ciutadania i del sòl d’equipament segons el planejament vigent. Tota aquesta informació s’ha d’estructurar en fitxes 
descriptives dels equipaments existents i els solars disponibles i en plànols temàtics de la seva ubicació.  
 
Segona fase:  

»Detectar disfuncions, dèficits i/o possibles millores i optimitzacions dels equipaments  
existents a dia d’avui.  
» Preveure els serveis necessaris en el futur.  
» Detectar el sòl disponible i les reserves previstes, tot analitzant-ne la ubicació i les potencialitats.  
» Conèixer l’estratègia urbana del municipi.  
» Analitzar la capacitat inversora municipal.  
 



El fruit d’aquesta anàlisi s’ha de materialitzar en un llistat de necessitats a cobrir, un recull de criteris i pautes d’actuació d’acord amb el model de municipi desitjat i 
un dimensionat de la capacitat d’inversió municipal. 
 

3a FASE Propostes i 4a FASE Pla d’inversió: en paral·lel del procés del PAD 
 
Tercera fase: La diagnosi realitzada se sotmetrà a diàleg intern amb l’equip tècnic municipal i amb electes per incorporar la visió estratègica, i si escau, amb la 
ciutadania, per recollir les necessitats subjectives i les percepcions d’aquesta. A partir d’aquí, es plantejaran unes primeres propostes, que concretaran en forma 
d’actuació les necessitats detectades. 
 
Quarta fase: Les propostes plantejades caldrà contrastar-les amb l’equip de govern i, si es considera oportú, sotmetre-les a comissions internes o participació 
ciutadana. A partir d’aquí, caldrà prioritzar-les en el temps segons les necessitats, l’evolució de la població i els objectius estratègics establerts i tenint en comte la 
previsió de recursos necessaris per portar-les a terme, transformades ja en actuacions concretes. La programació d’actuacions ens permet posar en relació el 
moment en què podem disposar dels recursos amb les actuacions previstes. 
 
 
  



Previsió de futurs equipaments. La X indica els que fan falta 
 

 


