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1.INTRODUCCIÓ
I METODOLOGIA

Treball

Metodologia

El Consell Català de l’Esport (CCE)
necessita quantificar i avaluar l’afectació
de la Covid-19 al sector esportiu, valorant
l’impacte:

Recollida d’informació, quantitativa i
qualitativa.

• Econòmic

• Laboral
• Social

Des d’una aproximació quantitativa:
Enquestes online (862 respostes vàlides)
a entitats (esportives, formatives i del
sector mercantil).
Des d’una aproximació qualitativa:
Entrevistes a persones representatives i
amb responsabilitat dels diversos sectors
esportius de Catalunya (22 entrevistes).
UNIVERS

ENQUESTA

Federacions esportives

72

28

Des de finals de novembre fins a mitjans
de desembre de 2020.

Consells esportius

46

16

18.226

716

Durant el període d'aixecament de les
restriccions imposades al llarg de
novembre per fer front a la segona onada
de la Covid-19.

Universitats i formació esportiva

230

5

4.751

97

23.325

862

Període de recollida de la
informació

Clubs i entitats esportives

Sector mercantil
TOTAL
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2. EL SECTOR
ESPORTIU A
CATALUNYA A
DIA D’AVUI
2.1. La situació econòmica
de les entitats

2.2. La situació laboral
de les entitats
2.3. La situació social
de les entitats
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2. EL SECTOR
ESPORTIU
A CATALUNYA A DIA
D’AVUI

REDUCCIÓ DELS INGRESOS DE
LES ENTITATS ESPORTIVES

2.1. La situació econòmica
a les entitats

La mitjana de les pèrdues
d'ingressos és del 27% respecte
al 2019

El 73% de les entitats han perdut
ingressos respecte al 2019

Per sectors i per ordre d’afectació
trobem:
1. Empreses i entitats del sector del
turisme esportiu
2. La resta d’empreses i federacions són
les que més han patit, de mitjana
3. Els consells esportius han tingut una
pèrdua més continguda

Aquestes diferències venen donades per
una estructura d’ingressos diferent.
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2. EL SECTOR
ESPORTIU
A CATALUNYA A DIA
D’AVUI
2.1. La situació econòmica
a les entitats

ENDEUTAMENT, MOROSITAT I
LIQUIDITAT
La variació en el nivell d’ingressos de les
entitats ha tingut un impacte en la seva
estructura financera. Conceptes com
endeutament, morositat i liquiditat
adquireixen un pes significatiu a l’hora
d’avaluar l’estat de salut del sector. Molts
clubs i centres esportius es plantegen
tancar.

3/4 parts de les entitats
enquestades no tenen capacitat
d’endeutament
AMENAÇA DE TANCAMENT
Un 28% dels clubs i centres
esportius afronten l’amenaça de
tancament
Per sectors i per odre d’afectació
trobem:
1. Empreses del sector mercantil (38%)
2. Federacions (36%)
3. Clubs (27%): 1 de cada 4 afirmen que
es poden trobar en aquesta situació.
Això suposa que hi ha l’amenaça que al
llarg de 2021 més de 4.000 clubs
esportius catalans s’enfrontin a la
possibilitat de tancar.
4. Consells Esportius (13%)
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2. EL SECTOR
ESPORTIU
A CATALUNYA A DIA
D’AVUI

PÈRDUA DE TREBALLADORS

2.2. La situació laboral
de les entitats

EXPEDIENTS DE REGULACIÓ

Gairebé 3 de cada 10 entitats han
perdut treballadors respecte al
2019

1/3 de les entitats han hagut de
recórrer a expedients de
regulació (ERTO/ERO)
Per sectors:
Les federacions esportives i especialment
les empreses del sector mercantil són les
que més s’han acollit a aquest tipus de
regulacions.
Els clubs, atès que són els que menys
personal en plantilla afirmaven tenir, han
estat els que proporcionalment han
realitzat menys ERTOs i EROs.

2/3 de les entitats que han
realitzat expedients de regulació
l’han aplicat a la totalitat de la
plantilla
Els ERTOs han estat i són una eina útil
per aconseguir mantenir els llocs de
treball i esmorteir la pèrdua d’ingressos

2. EL SECTOR
ESPORTIU
A CATALUNYA A DIA
D’AVUI
2.3. La situació social
de les entitats

PÈRDUA DE MASSA SOCIAL
DELS CLUBS

PÈRDUA D’ABONATS ALS
CENTRES ESPORTIUS

6 de cada 10 entitats han perdut
massa social, mentre que tan
sols el 18% n’ha guanyat

Pels gestors de centres esportius
(públics i privats), en cada
tancament s’han donat de baixa
entre el 10 i el 15% dels abonats
Els dos tancaments representen
una evolució negativa dels
abonats en els centres esportius
del 20-30%
El sector del fitnes ha observat que les
baixes en els centres esportius s’han
donat principalment en dos sectors d’edat:
1. Gent gran (menys seguretat en salut,
desconfiança i recomanacions de
mesures Covid-19)
2. Abonats de 30-45 anys (incertesa
laboral, problemes derivats dels ERTOs
i menys seguretat econòmica)
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3. EL FUTUR
DEL SECTOR
ESPORTIU A
CATALUNYA

3. EL FUTUR DEL
SECTOR ESPORTIU
A CATALUNYA

Es fa difícil planificar l’estratègia dels
pròxims mesos a causa d’aquesta situació
d’incertesa. Gairebé la meitat de les
entitats preveuen un procés de
recuperació lent.

PRINCIPALS REPTES DE LES
ENTITATS I EMPRESES
1. Sobreviure i no haver de tancar
2. Cerca de recursos econòmics
3. Millora en la qualitat dels serveis (gestió
de l’equip humà, reorganització, i
digitalització i comunicació)

CALEN RECURSOS ECONÒMICS
Dos terços necessitarien fins a 25.000
euros més (8.000€ de mitjana) durant el
2021, mentre que el 5% de les entitats
reclamen més de 200.000 euros
(500.000€ de mitjana).

Les diferències en l’estructura de
les entitats fan que les
necessitats econòmiques d’unes
i altres siguin molt diferents
1. Federacions: 1 de cada 10 necessitarà
fins a 25.000 euros, un 18% en
voldrien més de 200.000 i un 60%, fins
a 100.000
2. Consells esportius: a la meitat li
caldrien fins a 50.000 euros i només
un 6%, més de 200.000
3. Clubs: un 6% no necessitaran res, 3/4
parts requeriran fins a 25.000 euros i
una minoria (3,5%), més de 200.000
4. Empreses: un 6% no necessita res,
més del doble voldria més de 200.000
euros i un 53%, fins a 50.000

AVALUACIÓ DE L’IMPACTE
DE LA COVID-19 A L’ESPORT
DE CATALUNYA
Consell Català de l’Esport

