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Proposta de preus públics 2022 de les 
Instal·lacions Esportives Municipals de 
Barcelona. 
 
 
L’ Institut Barcelona Esports presenta l’expedient de preus públics per a l’any 2022 de les 
instal·lacions esportives municipals de la ciutat (aquelles competència dels Districtes i aquelles 
adscrites / subrogades per l’IBE). Aquest expedient recull les propostes que han estat 
treballades a les Comissions Tècniques de Gestió i presentades a les Comissions de 
Seguiment / Consells d’Equipaments corresponents. 
 
Les instal·lacions esportives municipals (IEM) són gestionades mitjançant contractes de gestió 
de serveis públics (bàsicament concessions) on el concessionari assumeix la prestació del 
servei esportiu d’acord amb les obligacions contractuals de cada cas, i on l’Ajuntament vetlla 
pel seu compliment i garanteix l’equilibri econòmic - financer previst al contracte. 

 
En els darrers anys, els preus públics de les Instal·lacions Esportives Municipals s’han 
incrementat (excepte en casos puntuals justificats a l’expedient corresponent) tenint com a 
referència l’IPC agost - agost a Catalunya, així com les consignes establertes per l’Ajuntament 
al respecte. En aquest sentit, el punt de partida per a l’elaboració del present expedient ha estat 
l’aplicació d’un IPC del 3,1%. 
  
 
ASPECTES A CONSIDERAR: 
 
L’any 2020 els centres esportius municipals es van veure afectats a molts nivells per les 
restriccions imposades per la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, les quals van 
generar al llarg de l’exercici econòmic un tancament total de quasi 100 dies en declarar-se 
l’estat d’alarma el 14 de març mitjançant el Real Decret 463/2020, així com successius 
tancaments parcials o totals posteriors, limitacions d’aforament entre el 30 i el 50% màxim 
durant els períodes d’obertura, tancament a les 21 hores pel toc de queda a partir del mes 
d’octubre, limitacions de les activitats amb un màxim de 6 persones per grup, tancament de 
l'esport federat i mesures sanitàries estrictes d’obligatori compliment des de la primera 
reobertura; amb la corresponent  disminució de la demanda i un seguit de conseqüències que 
han afectat plenament algunes concessions on l’equilibri del contracte es considera dèbil. 
 
Fins a 17 resolucions dels governs espanyol i català van comportar l’any 2020 el tancament o 
l’obertura de les instal·lacions esportives en condicions molt restrictives. Unes condicions que, 
més enllà del període estricte de tancament degut a la declaració de l’estat d’alarma (del 14 de 
març al 21 de juny a la majoria de les IEM), van comportar la impossibilitat d’execució (total o 
parcial segons el moment) del contracte de concessió de serveis vigent. Segons un estudi de 
l’impacte del Covid’19 al sector del fitness realitzat per l’ADECAF, l’any 2020 les instal·lacions 
esportives de la ciutat de Barcelona van estar tancades o amb restriccions severes el 41,27% 
dels dies, patint una pèrdua d’abonats del  42,5 % i una disminució de facturació del 61,2% de 
mitjana a la ciutat. 
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Tots aquest aspectes enumerats van portar les instal·lacions esportives municipals a una 
disminució dels ingressos previstos, bàsicament per un degoteig constant de baixes 
d’abonaments i d'altres usuaris que no es va aturar al mes de juliol de 2020 una vegada 
reoberts els equipaments, ans al contrari, es va agreujar amb el tancament de 10 dies establert 
per la Generalitat de Catalunya a finals de juliol, així com pel nou tancament decretat a finals 
d’octubre i principis de novembre. 
 
Les instal·lacions esportives municipals de la ciutat van tancar l’any 2020 amb 129.883 
persones abonades (comptant els abonats dels CEM i d’algunes instal·lacions especialitzades 
que tenen aquesta modalitat d’accés), un 34,28% menys respecte al mes de desembre de l’any  
anterior. 
 
Aquesta pèrdua d’abonaments inicialment no va ser homogènia en tots els CEM. Durant els 
primers mesos després de l’acabament de l’estat d’alarma alguns equipaments van aconseguir 
frenar millor les baixes dels abonats, en ser instal·lacions amb un fort component social, però a 
finals d’any el 71,4% de les concessions superaven el 30% de pèrdua d’abonats, un 16,7% 
de les quals amb pèrdues properes al 50%. 
 
Els ingressos generats per les diferents modalitats d’abonament existents als CEM han suposat 
de mitjana els darrers anys el 71,85% dels ingressos totals que tenen aquestes instal·lacions. 
La pèrdua d’abonats registrada el 2020 es va traduir en una pèrdua de més del 45% dels 
ingressos anuals dels CEM, amb la corresponent repercussió en el compte de resultats i en la 
sostenibilitat de la xarxa (cal recordar que finalment l’Ajuntament acordà un increment de preus 
del 0% per a l’any 2021). Tampoc es pot deixar de banda la pèrdua d’ingressos en altres 
partides com, per exemple, la de cursos, d’acord amb les dificultats associades a la prevenció 
de rebrots i que va provocar que algunes escoles i col·lectius no reiniciessin les activitats 
esportives amb certa normalitat durant el curs 2020-2021. 
 
Els esforços fets pels concessionaris: ERTO del personal durant el període d’estat d’alarma, 
reajustament de l’oferta d’activitats dirigides, reconsideració dels horaris d’obertura i tancament, 
redimensionament de l’equip tècnic, ajustos salarials, adaptació als requisits higiènics 
establerts arran de la pandèmia, actuacions d’adequació que va ser necessari efectuar per tal 
de poder reobrir amb garanties, etc. (sempre en el marc del que estableixen les obligacions 
contractuals signades amb l’Administració), no van ser suficients per tal de poder aconseguir un 
tancament equilibrat, fet agreujat per les limitacions d’aforament establertes pel Procicat i els 
tancaments intermitents inicialment exposats. 
 
L’any 2021 va començar amb nous tancaments i el manteniment de les restriccions 
establertes a finals de l’any anterior (limitacions d’aforament del 50 i 70%, mantenir les 
activitats limitades a un màxim de 6-10 persones, limitacions horari obertura...). 
 
Si bé els abonats i altres tipus d’usuaris (escoles, entitats esportives, cursetistes...) han anat 
retornant a les instal·lacions i la pràctica esportiva s’ha anat recuperant, a dia d’avui el nombre 
d’abonats és encara inferior al de principis de 2020 abans de la pandèmia: 147.455 abonats 
enfront els 200.105 de febrer de 2020 (un 26,31% menys). Les previsions de tancament de 
l’exercici 2021 fetes pels concessionaris mostres resultats negatius molt superiors als del 2020. 
 
 

a) Una progressiva però lenta recuperació d’abonats als CEM.  
 

Pel que fa al nombre de persones abonades als centres esportius municipals (CEM), l’any 
2021 comença seguint la línia descendent de l’any anterior, assolint al mes de febrer la xifra 
de 121.621 abonats, la més baixa dels darrers 6 exercicis.  És a partir del mes de març de 
2021 que comença a produir-se el retorn dels usuaris a les instal·lacions esportives, de 
manera progressiva i constant però lenta. 
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El sector del fitness preveia que a finals de l’exercici 2021 s’hauria pogut recuperar 
aproximadament un terç dels abonats perduts per la Covid. Les dades registrades a dia 
d’avui als equipaments esportius municipals de la ciutat ens indiquen que aquesta 
recuperació s’està produint. Tot i això, no es preveu assolir el nombre d’abonats que hi havia 
abans de la pandèmia fins a principis del 2023.  
 
La recuperació d’abonats que s’està registrant aquest 2021 no és, però, homogènia en tots 
els CEM. Si bé podem parlar d’un creixement del 22,1% d’abonats entre gener i octubre de 
2021, ens trobem per exemple amb 5 IEM per sota del 15% de recuperació d’abonats i 12 
per sobre del 30% 

 
 

 
b) Una lenta recuperació dels  ingressos que continuen posant en risc la viabilitat 

dels CEM i els diferents programes de promoció esportiva que aquests acullen i 
promouen. 

 
Tal i com dèiem a l’expedient de preus del 2020, els ingressos generats per les diferents 
modalitats d’abonament existents suposen de mitjana el 71,85% dels ingressos totals que 
tenen aquestes instal·lacions. La pèrdua d’abonats viscuda al 2020 i la lenta recuperació 
registrada al 2021 es tradueix, segons els concessionaris, en una pèrdua d’entre el 30 i el 
45% dels ingressos anuals dels CEM, amb la corresponent repercussió en el compte de 
resultats i en la sostenibilitat de la xarxa. 
 
Els esforços fets pels concessionaris (reajust de l’oferta d’activitats dirigides, 
reconsideració dels horaris d’obertura i tancament, dimensionament de l’equip tècnic, 
ajustos salarials, contenció d’altres despeses, etc. ) sempre en el marc del que estableixen 
les obligacions contractuals signades amb l’administració, segueixen sent insuficients per 
tal de poder preveure un pressupost pel 2022 equilibrat. 
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c) L’impacte de l’increment de preus dels consums energètics (gas i electricitat). 
 

Les instal·lacions esportives, principalment els centres esportius municipals, són grans 
consumidors d’energia i, en conseqüència, equipaments als quals està afectant 
considerablement l’increment del preu dels subministraments energètics que s’estan 
produint des del passat mes de juliol, amb factures dues i tres vegades superiors a les d’un 
mes normal.  
 
Tot  i les negociacions engegades amb els diferents operadors energètics de cara a 
l’exercici 2022, es constata un sobre cost anual considerable ja que l’increment del cost de 
l’energia sobre la facturació prevista als CEM es preveu que sigui d’un 6% degut a 
l’increment de la llum i el gas.     
 
 

És en aquest context que els gestors dels CEM de la ciutat han plantejat la necessitat 
d’aplicar increments de preus per al 2022 superiors al 3,1% i han presentat a les 
respectives Comissions tècniques de gestió i als Consells d’equipament  plantejaments 
d’increments que oscil·len majoritàriament entre el 3,1% i el 5,5 / 6% segons IEM i preu 
públic, amb la voluntat, però de poder seguir oferint tarifes socials per als sectors de població 
més sensibles (famílies nombroses i monoparentals, persones amb diversitat funcional, 
beneficiaris de targeta rosa, usuaris de serveis socials, persones en situació d’atur, persones 
refugiades, participants d’activitats extraescolars, de campus olímpia o casals esportius, etc.) 
així com seguir impulsant l’esport escolar i federat tradicional, també molt afectat pels efectes 
de la pandèmia. 
 
Uns increments de preus que consideren permetrien compensar el sobre-cost energètic i 
permetre que els dèficits d’explotació previstos pel 2022 resultin menors conjuntament amb les 
altres mesures de contenció de la despesa que seguiran aplicant, 
 
 
Des de l’Institut Barcelona Esports, una vegada rebudes i analitzades les propostes dels 
concessionaris, considerem que és evident que seguim en una situació complicada que suposa 
una greu i seriosa amenaça per a la continuïtat de la xarxa de CEM’s  de la ciutat i de tota la 
seva activitat sòcio-esportiva, que tant prestigi ha donat a aquesta ciutat en termes d’esport per 
a tothom.  
 
 
Per aquest fet, des de l’ IBE i amb l’objectiu de mantenir la universalització de la pràctica 
esportiva davant d’una realitat sanitària, social i econòmica complexa, presentem 
finalment una proposta de preus que parteix d’un increment del 3,1% com a criteri 
general i de com a màxim el  4%  per als preus vinculats als abonats (matricules i quotes 
d’abonament) en aquells CEM on el concessionari assumeix els consums energètics, 
amb petits reajustaments ocasionals a la resta de preus corresponentment justificats als 
informes adjunts.   
 
 
ASPECTES A DESTACAR DE L’EXPEDIENT DE PREUS 2022.- 
 
1.- L’expedient recull novament en 5 centres esportius municipals de cinc districtes de la ciutat 
de Barcelona, un preu específic d’accés per a persones amb diversitat funcional no 
posseïdores de targeta rosa (amb certificat de GDR, és a dir, tenir com a mínim un 33% de 
discapacitat). La crisi del Covid-19, l’aplicació de l’estat d’alarma i les diferents aturades 
posteriors, no van permetre la seva aplicació amb una mínima regularitat i normalitat  els anys 
2020 i 2021. Els fluixos resultats registrats fan necessari allargar la prova pilot un any més. 
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2.- Continuïtat de la Mesura de Govern de promoció de l’atletisme: Es manté la 
homogeneïtzació de preus per l’ús de les pistes d’atletisme municipal (que es va començar a 
aplicar al gener del 2016) per als clubs d’atletisme de Barcelona usuari de les instal·lacions 
d’atletisme municipals 

 
 

CONSIDERACIONS FINALS.- 
 
Com és habitual, aquest expedient recull, per a cada districte, els informes explicatius 
elaborats per l’IBE i per les Direccions de Serveis a les Persones i Territori corresponents, i per 
a cada instal·lació esportiva la proposta de tarifes s’acompanya de la previsió de tancament 
econòmic de l’exercici 2021 i el pressupost d’explotació 2022. Unes propostes que han estat 
argumentades i valorades a les respectives Comissions de Seguiment o Consells 
d’Equipament.  
 
Pel que fa als preus de les instal·lacions esportives municipals adscrites als districtes, aquests 
apliquen per norma general l’IPC del 3,1%. 
 
 
 
Considerant tot el que s’exposa en aquesta memòria, des de l’Institut Barcelona Esports: 
 
 

s’informen favorablement les propostes de tarifes pels serveis i activitats 
esportives de les Instal·lacions Esportives Municipals que s’adjunten per 
l’any 2022. 

 
 
 
 
 
 
La Directora de Serveis  
d'Instal·lacions i Obres.     

        Vist i Plau 
 
 
 
 
Eulàlia Dordal i Culla         
 

 
Susana Closa Castella 

           Gerent 
 
 
 
 
Barcelona, 19 de novembre de 2021 
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