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El 31 de desembre de 2019 es van descobrir
uns
casos
de
neumonia d’etiologia
desconeguda
a
Wuhan
(Xina)
que
posteriorment es van identificar com els
primers casos de “Coronavirus” (Covid-19) al
món.
L’arribada del Coronavirus a Catalunya es va
detectar el 25 de febrer de 2020 amb el cas
d’una dona italiana de 36 anys resident a
Barcelona.
L’ 11 de març de 2020 el Director General de l’
Organització Mundial de la Salut (OMS) ja va
declarar com a pandèmia el brot de Covid’19
estenent-se sense excepció a tots els països
del món.
El 14 de març el President del Gobierno de
España, Sr. Pedro Sánchez va declarar
l’estat d’alarma i es va confinar totalment la
població fins el 2 de maig, just quan es va
iniciar una desescalada que es va anar
realitzant per fases (la majoria de centres
esportius va obrir en l’anomenada “fase 3” el
22 de juny). A partir de llavors la gestió de la
pandèmia es va descentralitzar per cada
Comunitat Autònoma,

cadascuna de les quals van anar prenent les
seves decisions durant tot aquest període.
El 25 d’octubre es va declarar el 2on estat
d’alarma degut a la segona onada de casos a
Espanya que es va pactar que durés 6 mesos
(fins el 8 de maig de 2021) esperant que la
introducció de la vacuna pogués tenir un
impacte positiu en la remissió de la
pandèmia.
A principis de l’any 2021 s’ha produït
l’anomenada “3ª onada” amb un augment
significatiu de casos produïts per la laxitut
de mesures en les festivitats del mes de
desembre i de Nadal. Aquesta tercera onada
a hores d’ara està col·lapsant les UCI’s i els
hospitals a casa nostra.
El 27 de desembre es va començar la
vacunació a Catalunya amb els grups més
sensibles i s’espera que l’estiu del 2021 hi
hagi un percentatge aproximat del 70% de la
gent vacunada i així doncs, es presenti una
inmunitat grupal que faci inviable la
transmissió del virus (sempre que les noves
soques trobades ho permetin).
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1. INTRODUCCIÓ i CONSIDERACIONS GENERALS
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El món, així doncs, ha experimentat un repte
extraordinari degut a la Covid’19, afectant-se
de manera greu els serveis sanitaris i
assistencials de tot el món. El col·lapse dels
serveis sanitaris i de les UCI’s arreu, ha
significat, també, un dels aspectes més
significatius i menys estudiats d’aquesta
pandèmia ja que ha significat que molts dels
malalts d’altres patologies i urgències hagin
vist ajornats els seus tractaments i fins i tot
diagnosis
amb
les
inavaluables
conseqüències que avui en dia no estem
encara preparats a comptabilitzar.

A 25 gener 2021:
CAT: 454.974 casos.
18.925 morts.
BCN: 99.762 casos.
8.864 morts.

Després de quasi un any, ja a finals de
desembre 2020, han estat comptabilitzats
uns 64 milions de casos de Covid’19 al món
produïnt la dramática xifra d’ 1’5 milions de
morts. A Catalunya, a 25 de gener de 2020,
s’ha arribat a la xifra de 454.974 casos
positius i a una xifra de 18.925 morts i a
Barcelona el número de casos han estat
99.762 que han ocasionat uns 5.864 morts.

S’espera i ja s’està percebent, un cost
important per a la salut i el benestar de la
població de caire catastròfic, sobretot en
l’ajornament i endarreriment de proves
diagnòstiques i quirúrgiques de diverses
patologies no-covid’19 que per capacitat de
la xarxa sanitària no s’han pogut realitzar.
L’impacte del Covid’19 ha significat, també,
una gran desigualtat en salut éssent les
persones més vulnerables les més
afectades i on la solidaritat en els
comportaments com a societat han estat,
com a mínim, discutibles.

El fitness entès com la proposta d’activitat física
regulada en espais i equipaments esportius ha
estat un dels sectors més perjudicats en la
pandèmia.
El mapa és força heterogeni amb diferents tipus
de centres ( municipals, clubs, centres privats
“low cost”, centres privats medium, centres
privats “premium”, centres “boutique”, gimnasos
de proximitat,…) També és força divers, ja que hi
acudeixen
abonats,
cursetistes,
diferents
col·lectius i fins i tot esportistes que practiquen
el seu esport en aquestes instal·lacions.
Destaquem, també, el pes que té el sector públic
a Barcelona que esdevé una de les ciutats amb
millor oferta pública municipal. (aproximadament
el 60% dels abonats a Barcelona)
Des del 14 de març de 2020 on es dicta el
confinament total a Espanya fins el dia 7 de
febrer de 2021 els centres esportius hauran estat
tancats molts dies: concretament un centre
esportiu a la ciutat de Barcelona o de l’Àrea
Metropolitana ha estat tancat des del dia 14 de
març de 2020 ( i fins el 7 de febrer de 2021) 172
d’un total de 332 dies, el que significa un 51’8 %
dels dies tancats.
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2. SITUACIÓ DEL FITNESS A LA PANDÈMIA

Si hi afegim que des del 23 de novembre fins el
6 de gener les restriccions han estat molt
severes, fins al punt que han significat un
tancament encobert, s’eleven fins a 217 els dies
que han estat tancats els centres esportius
tant totalment o amb tancaments encoberts.
Això significa un 68’45 % dels dies. (recordem
que els centres esportius han tornat a reobrir
les seves portes a 7 de febrer de 2021 amb
restriccions del 30% de l’aforament)
Els operadors de centres esportius han fet i
estan fent un gran esforç des de l’inici de la
pandèmia de la covid’19 per aguantar una
situació molt preocupant, amb molta indefensió
de no veure’s considerats com un sector
essencial i no poder participar en la solució.
Ha estat una pandèmia on tots els perfils
d’operadors han estat colpejats: Tant els
operadors de concessions municipals, les
associacions, els clubs com les empreses
privades han estat molt afectades per aquests
tancaments i han reaccionat, tots, de manera
semblant, malgrat l’impacte a futur com
veurem més endavant serà un xic diferent.

TANCAMENT
de CENTRES
ESPORTIUS:

51’8%
dies tancats

Restriccions severes

68’45%
dies tancats
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2 . 1 SI T UACI Ó DE L F I T N E SS E N L ’A N Y 2 0 19
L’any 2019 hi havia a Europa 62 milions de persones fent esport a centres esportius amb un
índex mig de penetració del 9’4 %. (Estudi d’Europe Active i Deloitte sobre el Fitness a Europa
2019) A Espanya aquest índex de penetració fou del 11’9% i representava estar per sobre la
mitjana europea . Però a Suècia aquest índex va ser de més del 20%, a Holanda més del 15%, a
Suïssa i UK del 15%, a Alemanya poc per sota del 15%, i a França i Italia del 8-9%, per exemple.
Aquest índex ha estat repuntant any darrera any per la incorporació de l’hàbit de fer activitat
física com a criteri de promoció de la salut a les persones.
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(*) Barcelona des de

A ESPANYA

A CATALUNYA

L’índex de penetració fou del
11’9 % amb més de 5’5
milions de persones
realitzant activitat física i
uns 4.743 centres esportius
que els acollien.

Es xifraven en 918.942
persones que
practicaven activitat
física en més de 850
centres esportius i amb
54.591 treballadors
implicats.

A BARCELONA(*)
Hi havia 332.836 persones
(índex de penetració del
20% aproximadament) de
les quals quasi 199.701
persones eren
d’equipaments públics
(60%) i 133.134 persones
d’equipaments privats
(40%)

1992 ha estat un cas
atípic per l’alt
percentatge de
penetració de
persones realitzant
activitat física
,aproximadament un
20% de la població, de
les quals un 60% el
realitzen en
equipaments de
concessions
municipals i el 40%
restant en
equipaments privats)
i 17.286 treballadors
implicats.

Addicionalment hem considerat que el 85% de l’ingrés es genera per les quotes
recurrents d’abonats, per la qual cosa l’impacte real en disminució de nº d’abonats ha
estat del 42’5%.
A aquest percentatge se li hauria d’afegir un percentatge considerable de persones
que utilitzen les instal·lacions esportives sense ser abonats: cursetistes, diferents
col·lectius, i d’altres usuaris puntuals.

2020
Les dades d’abonats
totals després de
l’impacte de la
pandèmia
corresponents a
Europa, Espanya,
Catalunya i
Barcelona han estat:

36.650.000

Abonats(*) al fitness a
Europa durant l’any 2020.

3.162.500

Abonats(*) al fitness a
Espanya durant l’any 2020.

528.391

Abonats(*) al fitness a
Catalunya durant l’any 2020.

191.380

Abonats(*) al fitness a
Barcelona durant l’any 2020.

(*) Efecte de la reducció de nº d’abonats respecte al 2019 del 42’5 %
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La caiguda d’abonats arreu de l’Estat s’ha xifrat en un 50% menys de facturació segons
l’ “Estudio del Impacto Económico del Covid’19 en Instalaciones Deportivas” realitzat
per la FNEID (Federación Nacional Empresarios de instalaciones Deportivas).
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2.2 PARTICULARITATS DEL MERCAT
A Catalunya i a Barcelona, el mercat dels gestors i operadors de centres esportius fins
ara ha estat en general un mercat caracteritzat per l’atomització (hi ha molts operadors i
poca concentració) i per l’heterogeneïtat (hi ha gestors privats d’equipaments municipals,
Associacions, Fundacions, clubs i empreses privades entre la diversitat d’operadors)
Altre cop, cal esmentar el pes històric que a la ciutat de Barcelona ha tingut el sector
públic que ha arrelat profundament en la ciutat i ha resultat ser un mirall en molts països
que l’han vist com un model a seguir.
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2.3 ACCIONS D’ADAPTACIÓ A LES RESTRICCIONS PER LA PANDÈMIA
Els operadors han hagut de fer adaptacions considerables per a convertir els equipaments esportius en espais segurs i per mantenir la
relació amb el client i adaptar-se a la nova situació. Els eixos d’actuació han estat:
a) Accions per l’acompliment de protocols i acondicionament
d’infraestructures:
1. Modificacions del lay-out del centre.
2. Plans de circulació alternatius als habituals per tal de
respectar el distanciament.
3. Gestió de la capacitat del centre per fugir d’aglomeracions.
4. Aplicació de normatives d’higiene en l’ús de la maquinària i
de diferents complements com ara peses, colxonetes,
tovalloles etc.
5. Ventilació de sales i espais.
6. Sistemes de purificació de l’aire.
7. Augment de la neteja i la desinfecció.
8. Desplegament de la senyalètica interna per tal de separar
àrees, informar de les obligatorietats, etc.

b) Accions per a recuperar la confiança del client:
1. Aplicació de mesures de distanciament obligatori entre
abonats.
2. Aplicació d’una normativa rigurosa per a la protecció dels
abonats: mascaretes, gels, mesura de la temperatura, etc.
3. Anul·lació de determinats serveis per tal de respectar les
circulacions.
4. Modificació significativa de l’experiència de client.
5. Foment del mix off line/ on line amb inversions de producció
i edició.
6. Congelació i modificació de quotesdels abonats.
7. Reforç i assessorament mèdic presencial.
c)
1.
2.

Accions per les PERSONES
Aplicació d’ ERTO’s de suspensió
Aplicació d’ ERTO’s de reducció
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2 .4 ES T UDI S Q UE R EFORCEN L A I M POR TÀ NCIA DE R EA L I T ZA R ACT I V I TAT F Í SI CA
En aquest període s’ha posat de manifest,
també i de forma clara, la importància de
l’activitat física regular en les persones per
tal de tenir una salut de base òptima.
Aquesta activitat física s’ha demostrat que
ajuda a prevenir el sedentarisme i totes
aquelles patologies derivades del mateix. De
fet, hi ha estudis que veurem més endavant
que asseguren que la gent que disposa de
millor condició física supera més bé els
efectes de la Covid’19 i no té afectacions tan
greus. Recordem que l’Organització Mundial
de la Salut declara que hi

ha una altra gran pandèmia que des de fa
temps és un factor de risc global per
enfermetats i mortalitat associada i no és
pas la Covid’19 sino el SEDENTARISME, per la
qual cosa l’any 2013 ja es va fixar a reduïr la
seva prevalença per 2025 en un 10% i de ben
segur que no s’aconseguirà.
L’any 1994 l’OMS deia que “l’activitat Física
era la millor compra de salut que hi pugués
haver” (Morris 1994). Avui, aquesta pandèmia
del sedentarisme fa que hi hagi a Europa un
31% de persones de més de 15 anys que
siguin inactives i amb risc d’adquirir
enfermetats associades.

Aquesta activitat física regular ha d’ajudar a
combatre la pandèmia del sedentarisme,
però també a demostrar que la inactivitat i el
sedentarisme agreujen els símptomes de les
persones que tenen Covid’19 (Hall 2020).
Van der Ploeg l’any 2020 deia que tots els
països haurien d’enfortir els seus esforços
en la prevenció i la gestió de les enfermetats
cròniques a través de la promoció
poblacional de l’activitat física.
Com a sector, tenim un paper responsable
de comunicar els beneficis de l’activitat física
per tal que es faci de manera fàcil, atractiva,
social i segura (Jimenez,Mayo, Copeland,
2020)
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Aquest és un paper clau que té el nostre
sector com a promoció de la salut i el
benestar de les comunitats.
Cal esmentar, també, que a l’assaig realitzat
en 3.764 participants per la Universitat de
Oslo (Helsingen et al, 2020) no es va
demostrar transmissió del virus o augment
del risc de contraure Covid’19 en l’apertura
de les instal·lacions en l’època de l’expansió
del virus Covid’19.
En un altre estudi de la IHRSA i MXM fet a
2.873 centres d’acondicionament en els
Estats Units entre el 1 de maig i 6 d’agost de
2020 es va demostrar que dels 50 millons
d’accessos realitzats al centre només un
0,0023% d’aquests registres van donar
positiu a la prova de Covid’19 però tampoc es
va demostrar que els pocs infectats s’
haguessin contagiat en els propis centres.
Amb això es demostrava que les mesures de
seguretat que tenen els centres esportius
són efectives per la seguretat dels seus
abonats i frenen qualsevol propagació
potencial del covid’19.

En el darrer estudi de la FNEID d’octubre de
2020 es demostra que tan sols un 0’28 %
dels casos de covid’19 registrats s’han
produït en els centres esportius...
Tots els estudis demostren que l’activitat
física és una eina amb la qual hem de
comptar per a fer front a les pandèmies i no
al contrari. El servei que presten els centres
esportius és un servei essencial per a la
salut de la població i no té cap sentit tancarlos enmig de la pandèmia.
El sector ha volgut participar en les
decisions i no se’ls ha tingut en compte, tot i
així s’han complert les mesures, s’han
respectat les normatives, s’han fet
inversions i han estat preparats en tot
moment. També es disposa de forma
diferencial a altres pràctiques esportives de
la prescripció i de professionals preparats
que vigilen i controlen l’esmentada pràctica,
de la traçabilitat de saber en tot moment qui
entra i qui surt del centre esportiu i d’una
voluntat inequívoca dels propis operadors
d’oferir millorar la salut dels seus abonats.

La caiguda de l’activitat econòmica en general d’enguany
s’explica per la incertesa relacionada amb la pandèmia,
per l’establiment de les mesures de confinament i
distanciament social i per la seva extensió per un
període superior a l’esperat.
La incertesa sanitària i econòmica així com les
restriccions d’oferta necessàries per a contenir el
contagi són les causes de bona part de la contracció del
consum que s’ha observat al 2020 i que ha significat que
el PIB a Catalunya s’hagi reduït un 11’6% aproximadament
i hi hagi ja, una previsió d’augment del PIB per sota del
6% de cara al proper any 2021. Això significarà que
acceptant aquestes previsions, el PIB a principis del
2022 encara estarà un 5’6% per sota del PIB de 2019.
(dades del Servei d’Estudis del BBVA Research)
El sector del fitness facturava a Espanya l’any 2019 uns
2.352 mm d’euros (dels quals a Catalunya es facturaven
aproximadament uns 600 mm d’euros, i a Barcelona 190
mm d’euros. (dels quals 114 mm corresponien
aproximadament al sector públic i 76mm al sector
privat).
A part, el sector donava feina a Espanya a més de
214.000 persones i significava el 2% del PIB a Catalunya
(segons “l’Observatori català de l’esport a 2018).
Extrapolant aquestes dades tindriem doncs, 54.591
persones treballant en aquest sector a Catalunya i
17.286 persones a Barcelona.

A l’hora de valorar l’IMPACTE ECONÒMIC per Covid’19
l’any 2020 i de la seva gestió envers als centres i
equipaments esportius s’ha tingut en compte el
tancament
de
les
instal·lacions
un
còmput
d’aproximadament 4 mesos l’any 2020 ( veure apartat
número 1 de l’estudi) i això evidentment ha fet reduïr
significativament la facturació anual aproximadament en
un 50% (“Estudio del Impacto del Covid’19 en
Instalaciones Deportivas” realitzat per la FNEID).
A tot això li hem de sumar les quantitats d’inversió que
s’han realitzat per adequar les instal·lacions,
reclamacions d’abonats, augment de la freqüència de la
neteja, aplicació de productes per la desinfecció,
congelació de quotes per tal de no perdre la lleialtat del
client, reducció de serveis, i modificacions substancials
de l’experiència de client.
Així doncs aquestes mesures d’augment de despesa
poden haver significat un 12% addicional al percentatge
anterior. Estem parlant, així doncs, que el sector dels
centres esportius ha reduït la seva facturació en un 62%.
(extrapolació feta per l’autor per la qual disminueix la
facturació per l’augment de la despesa i que ho justifica
per l’exemple d’un cas base considerat com unitari i
posterior extrapolació del percentatge al conjunt de
centres esportius).

Reducció de
facturació
any 2020:

50%
+12% addicional

62%
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117,8 mm euros
Pels efectes del tancament a
Barcelona per la pandèmia al
2020 (representen el 62% de
menys facturació) i dels quals
70’68 correspondrien al sector
públic (60%) i 47,12 al sector
privat (40%).

CATA LUN YA
Pels efectes del tancament i
restriccions a Catalunyaper la
pandèmia al 2020 (representen el
62% de menys facturació)

DISMINUCIÓ de :

BARCELONA

372 milions euros

BARCELONA

CATALUNYA

DISMINUCIÓ de :

600 mm

190 mm

-372 mm

238 mm

-117,8

72,2 mm
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Any 2020

D i s m i n u c i ó d e l a f a c t u r a c i ó a C a t a l u ny a / B a rc e l o n a
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PREVISIONS PER L’ANY 2021
Per a l’any 2021 els efectes poden ser devastadors ja que ja hem començat amb els
centres esportius tancats des de principis d’any fins al 7 de febrer per la qual cosa l’any es
presenta crític, esperant que la “immunitat de ramat” que parlen els experts pugui arribar
en el tercer o quart trimestre de l’any per l’efecte de la VACUNACIÓ
La nostra previsió és que la recuperació s’inicii el setembre de 2021, precisament
coincidint amb la campanya de captació d’abonats, es continui durant el quart trimestre de
2021 i es perllongui la remuntada durant tot l’any 2022 . La recuperació efectiva es
concretarà el gener de 2023 on a la campanya de captació d’abonats típica de primers
d’any es tornaran als números de febrer de 2019.
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Respecte a la futura recuperació, també hem de tenir en compte com
a conseqüència de l’impacte de la pandèmia de Covid’19:
La desconfiança generada
als clients i futurs clients
per no considerar-se un
servei
essencial
i
de
promoció de la salut. Això
en els propers mesos en
tindrem el seu impacte
addicional.
Les tensions de tresoreria i
la
descapitalització
per
pèrdues
de
moltes
organitzacions han obligat a
generar més endeutament.
Moltes d’aquestes entitats,
s’han acollit als crèdits amb
l’aval de l’Estat (“crèdits
ICO”)

Els períodes de carència dels
crèdits s’acabaran en un any
i
hipotecaran la sortida
d’aquesta profunda crisi,
generant molts concursos de
creditors.
La sobtada frenada de les
inversions en manteniment
de l’equipament per part de
l’entitat
gestora
seran
perilloses
pel
possible
deteriorament de la qualitat
que ofereixen. Això serà
especialment greu en les
instal·lacions públiques.

Així doncs, es posa en risc
el
model
de
l’esport
tradicional a Catalunya i
també a Barcelona (clubs i
federacions,..) per la situació
financera que arrosseguen i
que pot comportar un canvi
de model.

Es considera que prop del
40% del centres esportius a
Catalunya
tancaran
les
seves portes definitivament.

Els esportistes que estan
acostumats a realitzar la
seva
activitat
en
les
instal·lacions que gestionen
aquests agents, es poden
trobar fora del sistema i no
poder practicar el seu
esport en les mateixes
condicions.

parlant de 340 centres
esportius dels quals 73 ho
faran a Barcelona. Això pot
representar, també, més de
21.836 treballadors a l’atur a
Catalunya i 6.914 persones a
Barcelona.

(https://www.palco23.com/fi
tness/el-fitness-llora-porla-pandemia-y-apunta-auna-nuevaconcentracion.html) Estem

La indústria de proveïdors:
Al voltant dels centres
esportius, també, hi ha tota
una indústria de proveïdors
que han patit, que seguiran
patint i que no han rebut cap
ajuda fins ara. És important
que
tots
ells
puguin
subsistir i puguin seguir
prestant serveis per tal de
poder donar un servei
excel·lent. Estem parlant de
tots aquells que d’alguna o
altra manera se’ls ha reduït
la seva facturació o ajornat
el pagament.

Un altre aspecte és que si en
el 2019 teníem a Catalunya,
918.942 persones abonades a
centres esportius, hem acabat
l’any amb aproximadament un
42,5% menys. Això vol dir que
tenim una població de 390.550
persones que han deix at de
fer esport regular i que són
susceptibles d’augmentar la
despesa sanitària en els
propers mesos i anys. A la
ciutat de Barcelona serien
unes 141.455 persones que
poden suposar un augment
important de les incidències
mèdiques a la ciutat.

Reducció dels hàbits de la
població
jove:
El
confinament ha tingut un
impacte invisible que ha
estat, també, la reducció
dels hàbits en la població
jove que comportarà un
esforç addicional en els
propers anys sobre la seva
reconducció.

Com es veu, l’impacte de la Covid ha estat molt significatiu en aquest
sector i es preveu un any 2021 devastador, malgrat es pugui començar la
tímida recuperació en el darrer trimestre de l’any 2021
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Ja s’ha anat veient que
durant l’any 2020 el número
de treballadors del sector
s’ha
reduït
i
seguirà
minvant amb més intensitat
en els propers mesos de
2021 un cop s’hagin esgotat
els límits i terminis que
regulen els ERTO’s, amb la
impossibilitat d’acomiadar
els treballadors a la gent
durant 6 mesos després de
demanar-los. La fugida del
talent en un sector com
aquest serà molt greu a mig
termini.
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4. PROPOSTES DE FUTUR PEL FI TNESS
El futur del fitness es veu complicat. Com dèiem
abans els operadors hauran vist reduït els seus
ingressos en un 62% i això significa que molts
d’ells estaran abocats a desaparèixer.
Tots tenim en ment les diferents teories de
recuperació de la pandèmia que han estat
suggerides per diferents especialistes i de les
quals ens quedem amb aquesta:

Confinament

Gener 2021

22 juny 2020

Setembre
2021

K

Figura 1. El.laboració pròpia.

Gener 2023

En aquest esquema de recuperació en “K” es veu com la data clau és la de gener de 2021 (centre de la “K”) on
es defineix el moment més agut de la pandèmia a partir de la qual surten dues rectes inclinades entre les
quals hi haurà el procés dur de reconstrucció que farà que es consolidi en la campanya de setembre de 2021
i on creiem on començarà la recuperació real del sector i que s’allargarà fins a gener de 2023.
Però tampoc és un escenari del qual en tinguem seguretat ja que els calendaris de vacunacions, l’aparició de
més soques del coronavirus i d’altres complicacions que puguin sorgir, poden modificar aquesta hipòtesi ben
substancialment.
Però per apuntar les claus del sector ens hem de basar en una hipòtesi i ho fem pensant en un principi de
normalització al setembre de 2021 que perdurarà durant mig any més fins que la gent vagi recuperant la
confiança perduda per l’efecte del tancament dels centres. Creiem que la recuperació es podria iniciar
progressivament a partir del setembre 2021 i confirmar-se en la campanya de gener 2022. Serà a partir de
llavors quan es podrà començar a reconstruir el sector i que durarà fins a gener de 2023.
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Fins llavors, el sector del fitness hauria de
començar a confeccionar un
Pla Estratègic del Fitness a Catalunya que
aprofundís en diversos eixos d’actuació:

1

Augment de l’eficiència en gestió: els operadors hauran d’operar amb més eficiència malgrat a curt

2

Fomentar la Innovació en el fitness: el fitness, que no serà com era abans, caldrà repensar-lo. Així

3

Concentració: el mercat de gestors de centres esportius es concentrarà i reduirà el número d’operadors

termini els ingressos siguin baixos i les despeses hagin augmentat. De ben segur aquesta eficiència en la
gestió passarà per trobar un equilibri entre el preu mig “p” i la massa crítica “q” . A través de la innovació
i la cultura de millora estem segurs que els marges tornaran a ser positius tot i que el focus pugui estar
en aconseguir que els espais siguin segurs, i els serveis que s’ofereixin puguin ser molt més complets.

com en els darrers anys han esdevingut models nous com els centres “low cost” i els “boutique”, ara
caldrà veure i estudiar bé al “nou” consumidor que després d’aquest “reset” tindrà de ben segur noves
necessitats. Està clar que el fitness on line tindrà un creixement però valdrà la pena estar pendents de
com s’oferta el “mix off line - on line” i quina és la millor oferta per tal de cobrir les necessitats dels nous
consumidors.
ja sigui per la desaparició d’alguns, per la compra-venta d’altres o simplement per aliances entre
operadors . Això farà que es vegin grups més grans, amb més pes en el sector, i amb més capacitat de
marcar tendències. Es veurà una caiguda de l’anomenat model low cost, entès per espais reduïts amb
molta concentració de clients per m2 i un augment dels equipaments amb espais grans, amb sostres alts,
ben ventilats i amb alguns equipaments a l’exterior. El model de les concessions municipals tindrà una
forta presència en aquesta nova etapa, amb el risc que suposa per un municipi que hi hagi grups que es
concentrin molt en aquest target. És important que es pot posar en risc el model de l’esport tradicional
que tant bé han impulsat els agents com les Associacions, Fundacions, Clubs i Federacions i que ha fet que
Barcelona pugui tenir un model molt propi i diferencial.
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A. Eix de Gestió amb relació amb el mercat:

4

5

Baixada de l’IVA: una de les amenaces que té el sector és la càrrega impositiva que té d’ençà , sobretot,
des que l’ 1 de setembre de 2012 a Espanya es pugés l’IVA des del 8% al 21 %. Aquesta pujada de càrrega
impositiva que malgrat tot es va superar, ara torna a ser una barrera molt important de cara a la
rendibilitat en la gestió dels centres esportius. En aquest sentit es recomana baixar l’iva i considerar els
centres esportius com a centres de salut on l’impost ha de ser igual que el de qualsevol disciplina mèdica.

Adequar l’experiència del client: és evident que d’aquesta pandèmia en quedarà una “nova normalitat”
marcada, sens dubte, per totes les limitacions i restriccions que fins ara hem patit. Es generarà una nova
experiència pel client on aquest buscarà la confiança i la seguretat, i el repte serà poder donar-la
adaptant-se a les noves exigències i tenint una política de “customer centric” on en el centre de les
nostres operacions estiguin els clients. Estan per quedar-se els protocols de seguretat, l’estricta
traçabilitat, i l’acurada neteja i desinfecció d’un lloc que serà més un centre de salut, on el perfil de salut
de la gent que hi va, augmentarà molt.
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A . E i x d e G e s t i ó a m b re l a c i ó a m b e l m e rc a t :

1

Treballar en els ajuts directes per les pèrdues de 2020 i 2021 dissenyant un Pla de
recuperació del sector: on es tractarà d’avaluar l’impacte econòmic dels mesos que els centres
esportius han estat tancats o bé limitats en el seu aforament per a poder prestar el servei. El model que
proposem a seguir per aquests ajuts és el d’Alemanya on el govern ha plantejat ajuts directes d’un
determinat % dels ingressos perduts en els dies de tancament obligatoris. Per les instal·lacions públiques
proposem l’equilibri econòmic-financer que ja està contemplat en els plecs de condicions.

2
3

Ajuts als proveïdors: aquesta època de pandèmia molts dels operadors s’han ajudat amb la flexibilitat
de molts proveïdors i s’hauran de crear ajuts directes també per a ells. El clúster demana que tots els que
en formen part s’han d’ajudar i han de veure rigorositat en el pagament.

Treballar en la confecció d’un argumentari sòlid que doni suport a que el sector fitness es
consideri un servei essencial de la societat i es pugui demostrar davant de diferents estudis contrastats
l’impacte de l’estalvi que genera en el sistema de salut. Aquests estudis haurien de validar-se per
personalitats del món de la salut i d’Universitats de contrastada reputació.
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B. Eix del sector i administracions:

4

Un missatge clar potent i compartit del sector en aquest sentit és imprescindible perquè es pugui

5

En aquest sentit la creació d’un banc de dades fiables que descriguin la realitat del sector a casa
nostra és fonamental, per la qual cosa seria convenient el disseny d’un Observatori del Fitness.

6

Creació d’un cens d’equipaments actualitzats público-privats: es tractaria de dissenyar
censos d’instal·lacions esportives pels municipis que tinguessin en compte tant l’oferta
pública com l’oferta privada per tal d’assegurar l’accés universal a l’activitat física de tothom.

arribar a ser considerats com a part de la solució i no dels problemes que es generin.

22

B. Eix del sector i administracions:

1

Digitalització: El fitness digital es convertirà en un element imprescindible en els centres esportius del
futur perquè permetrà els entrenaments més individualitzats, a demanda i flexibles. També afectarà a la
motivació de les persones que fan esport i que els fa mandra anar al centre esportiu i també a la lleialtat
ja que permetrà estar en contacte amb els clients inclús quan aquests estan a casa seva: és l’anomenat
24/7 del fitness.
La digitalització del fitness passa per molts aspectes, entre els quals està que els clients siguin molt més
usuaris de la tecnologia. L’any 2019 es va fer un estudi de l’impacte de la tecnologia en els centres de
fitness i es veia que només d’entre un 10-15% dels usuaris feien servir les eines tecnològiques ofertes pels
operadors. És evident que durant aquest temps de pandèmia la gent s’ha endinsat molt més, i molts
operadors han reconegut la seva potencialitat i escalabilitat que tenen els serveis en l’entorn digital. Ara
caldrà esbrinar què demanarà el client i com es cobreixen les seves necessitats.

2

Foment del talent: una de la realitat que hem vist en aquest període és la constatació de ser empreses
de serveis on l’individu que el presta és fonamental. La seva prescripció i assessorament de com s’han de
fer els exercicis o com implantar comportaments saludables a les persones, són fonamentals. És per això
que hi haurà una tendència de buscar als millors professionals, als que han estat capaços de fer que els
clients tornessin després d’uns confinaments que han creat certa alarma de poder-hi tornar.
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C. E i x d ’o p o r t u n i t a t s :

3

Foment dels hàbits saludables: és evident que en els centres esportius si es vol ser un servei

4

Gent gran: el col·lectiu de la gent gran és un col·lectiu estranyament poc treballat pel marketing

essencial, han de disposar de la possibilitat d’un reconeixement mèdic, de tractaments de fisioteràpia
o massatge esportiu, d’assessorament nutricional al client, inclús de disciplines més enfocades a la
ment que el cos. El nou consumidor veurà el fitness com quelcom que l’ajuda a millorar la seva
activitat físca, que l’ajuda a menjar millor, inclús que l’ajuda a dormir més satisfactòriament. El
binomi de cos i ment a través de vàries disciplines serà habitual i es començarà a sentir a parlar més
de la gestió de la salut i la seva promoció tant a casa com a la feina, on els programes de corporatewellness proliferaran.

dels centres esportius. És un col·lectiu que acostuma a ser agraït, que té més temps, i que
normalment té una bona renda disponible. Però l’objectiu de molts centres segueixen essent els de la
“generació Z” o bé els “millenials” quan a vegades no tenen prou renda disponible ni la constància, ni
el temps per a poder-hi anar. Considerem una oportunitat donar més espai i donar més oportunitats i
més serveis a aquest col·lectiu, que anirà creixent en la piràmide d’edats poblacional.
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C. Eix d’oportunitats:
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C. Eix d’oportunitats:

5

6
7

Sedentarisme: avui en dia estem enmig d’una pandèmia que té paralitzat mig món… però n’hi ha una altra
de la qual poca gent en parla que és el. Sedentarisme el 80% dels adolescents a nivell mundial no fan
activitat física regular i a més els seus hàbits alimentaris són molt deficients. La conseqüència és que
aquesta pandèmia ocasiona el 6% de les morts en el món. És important que s’hi posi remei i pot haver-hi
una oportunitat si els països s’ho prenen amb seriositat.

Sostenibilitat: Els centres esportius han de col·laborar en què la sostenibilitat pugui ser el nou motor de
totes les economies i es pugui alinear amb l’agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible.
Algú ha pensat si és eficient consumir tanta aigua en els centres esportius, o ser menys contaminants
amb el medi ambient, inclús generar menys CO2?

Gym outdoor: Des de fa temps ha crescut molt l’activitat física outdoor. Els operadors dels centres
esportius veuen que serà una disciplina a gestionar, a prescriure i a controlar dins el paraigües de la
prescripció dels millors professionals. També s’haurà d’aprofundir en la legislació de l’activitat física en les
ciutats, i en medis naturals per a conservar els espais i ser respectuosos amb la seva conservació.

Les conclusions principals que esdevenen
del tancament i les restriccions imposades
al sector del fitness han conduït a una
situació molt complicada.
La pandèmia ha provocat una situació crítica
que s’ha completat en un any 2020 molt
complicat però una perspectiva del 2021 tant
o més dolenta degut a les restriccions que ja
han començar a primers d’any.
DISMINUCIÓ D’ABONATS 2020: La disminució
d’abonats a Catalunya de centres esportius
ha estat a Catalunya del 42,5% que
representa unes 390.550 persones menys
fent activitat física de forma regular o bé
l’han pogut anar fent de forma més irregular.
A Barcelona aquesta disminució d’abonats
ha significat 141.455 persones menys.
DISMINUCIÓ DE LA FACTURACIÓ 2020: En
relació als resultats econòmics del 2020 a
Catalunya el sector haurà perdut un 62% de
facturació, i així haurà passat de 600 mm
euros a 228 mm d’euros. A Barcelona
aquesta reducció serà de 190 mm d’euros a

72,2 mm d’euros.

Com es pot veure és una reducció molt
considerable.
PERSPECTIVES 2021: S’afegeix a tot això que es
presenti un any 2021 on s’ha començat amb
nous tancaments i restriccions i que no fan res
més que agreujar molt més la situació ja que
s’ha perdut completament una de les dues
campanyes de captació més importants de l’any
que es produeix durant el mes de gener 2021.
És difícil fer previsions amb aquest escenari
incontrolable de pandèmia però s’apunta un
inici de la recuperació al setembre de 2021, que
perdurarà com a mínim durant tot l’any 2022 i el
més probable és que a gener de 2023 tornem a
xifres semblants de febrer de 2019, just abans
de l’inici de la pandèmia.
TANCAMENT DE CENTRES 2021: Es considera
que un 40% dels centres esportius a Catalunya,
és a dir uns 340 centres aproximadament
tancaran les seves portes definitivament i es
crearà una pèrdua de més de 21.836 llocs de
treball. A Barcelona la xifra serà de 6.914
persones que anirien a l’atur.

Més enllà de demanar ajuts econòmics per
aquesta situació i més enllà de poder esforçar-

se en resistir, el sector necessita ser més
reconegut i tenir un missatge clar i unitari.

Serà fonamental, també, tenir un interlocutor
amb les administracions que s’acompanyi
d’una
taula
d’experts
que
nodreixin
d’”expertise” les futures decisions.
És important començar a treballar ja pel futur,
on el sector sigui més reconegut en la seva
tasca que fa per a la prevenció de la salut de
les persones, i que aquest reconeixement es
converteixi en uns impostos més adients, una
consideració de l’esforç que es realitza i una
participació en les taules de decisió.

42'5%

Disminució
d'abonats.

62%

Disminució
facturació.

40%

Tancament
centres.
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