
            
 

Requisits per esdevenir una Destinació de Turisme Esportiu 

Per obtenir una certificació de Destinació de Turisme Esportiu, els municipis o zones turístiques 

han de passar un procés d’auditoria i complir una sèrie els següents requisits. 

a) Requisits de caràcter general 

 Crear i millorar el producte turístic (allotjament, restauració, instal·lacions...). 

 Comunicar i comercialitzar la destinació. 

 Coordinar les accions amb els diferents agents implicats. 

 Millorar i professionalitzar contínuament la gestió pròpia de cadascun dels agents 

implicats. 

 Tenir unes condicions naturals i climatològiques adequades per a la pràctica de 

cada esport. 

b) Requisits esportius en general 

 Disposar d’instal·lacions per a la pràctica de diferents esports (vestuaris, dutxes amb 

aigua calenta, gimnàs, etc.). 

c) Requisits esportius específics dels esports en els quals la destinació turística candidata es 

vol especialitzar: 

Hi ha una sèrie de paràmetres que van des d’uns mínims de compliment obligatori fins a uns 

mínims recomanats. Destaquem alguns d’aquests paràmetres, depenent de cada esport: 

- Rem i piragüisme en aigües tranquil·les: 

o Disposar de recursos hidrogràfics (llacs, rius, embassaments) de més de 1.200 

x 100 metres navegables i aigües tranquil·les. 

 

- Natació: 

o Disposar d’una piscina d’una mida mínima de 25 x 16 metres. 

 

- Paracaigudisme: 

o Disposar d’un aeròdrom en bones condicions ubicat en una zona sense 

obstacles al seu voltant. 

o Gaudir d’unes condicions atmosfèriques que facilitin el vol d’aeronaus durant 

tot l’any. 

 

- Ciclisme: 

o Disposar d’unes condicions orogràfiques que ofereixin un desnivell atractiu. 

o Disposar de recorreguts que totalitzin almenys 800 km de xarxa viària asfaltada 

en la destinació i rodalia, amb poc trànsit de vehicles de motor i practicables 

per a bicicletes de carretera. 

 

- BTT: 

o Disposar d’unes condicions orogràfiques que ofereixin un desnivell atractiu. 

o Estar homologat com a Centre BTT per Turisme de Catalunya. 

 

- Esports col·lectius: 

o Disposar d’un poliesportiu condicionat per acollir diferents esports col·lectius, 

com el futbol sala, handbol, bàsquet, voleibol o bàdminton. 



            
 

- Running i triatló: 

o Disposar d’una piscina d’una mida de 25 x 16 metres. 

o Disposar d’una xarxa viària asfaltada, apta per a bicicletes, amb baixa densitat 

de trànsit d’almenys 120 km. 

o Disposar d’una xarxa de camins de pistes o de xarxa viària asfaltada com a 

mínim de 20 km amb una densitat de trànsit molt baixa o nul·la i sense 

pendents pronunciades. 

 

- Senderisme d’alta muntanya / Alpine running: 

o Disposar d’unes condicions orogràfiques que ofereixin un mínim de 1.000 

metres de desnivell entre la cota més baixa i la més alta. 

o Disposar de senders situats a més de 1.500 metres sobre el nivell del mar. 

o Disposar de 150 km de camins com a mínim, afegint-hi senders de gran 

recorregut (GR) i senders de petit recorregut (PR). 

 

- Futbol: 

o Disposar de camp de gespa en bones condicions d’entre 90 i 120 metres de 

llegada per entre 45 i 90 metres d’amplària. 

 

- Atletisme: 

o Disposar d’una pineda o camí de 2-3 km de llarg per a poder entrenar la 

resistència. 

o Disposar d’una xarxa viària ben asfaltada i amb baixa densitat de trànsit, d’uns 

2-3 km per poder-hi practicar les modalitats de marxa atlètica i marató. 

o Disposar d’una pista d’atletisme, com a mínim, de sis carrils, amb tot l’equip 

necessari per entrenar, d’acord amb les especificacions que marca la 

Federació Catalana d’Atletisme. 

 

- Vela lleugera: 

o Disposar en la zona d’algun club nàutic o base nàutica. 

o Disposar d’instal·lacions reglamentàries per a la pràctica de la vela lleugera. 

o Disposar d’una embarcació pneumàtica, com a mínim, de 20 CV. 

o Possibilitat de consultar diàriament l previsió meteorològica. 

 

- Tenis: 

o Disposar, com a mínim de cinc pistes de terra batuda, tres pistes ràpides, un 

gimnàs amb màquines de musculació cardiovasculars i dos vestuaris amb 

dutxes. 

- Piragüisme en aigües braves: 

o Disposar d’un cabal d’aigua adequat per practicar aquest esport, amb un 

desnivell mitjà mínim del 8 per mil. 

o Disposar d’un recorregut mínim de 250 metres, amb un mínim de 18 portes. 

 

 

 

Més informació: 

Turisme de Catalunya 

Tel: +34 934 849 900 

ct.esports@gencat.cat  

mailto:ct.esports@gencat.cat

