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EDITORIAL
Fa 9 mesos us enviàvem el primer número d’aquesta revista i a l’editorial jo
mateixa deia “Diuen que estem a la recta final, i espero de tot cor, que tots
superem aquesta etapa i que d’aquí un any ens quedi l’aprenentatge i la
fortalesa del grup”. Bé, doncs la fortalesa del grup la tenim, però els
aprenentatges no tots els han assolit, especialment els membres del nostre
govern que continuen dictant mesures arbitràries i molt perjudicials pels
nostres interessos i pels del conjunt de la ciutadania.
Fa uns dies va acabar el segon any de pandèmia i estem més cansats i
desesperançats que mai. Entomem un any nou sense ganes i amb
desconfiança, però des d’ADECAFF us volem transmetre que no esteu sols,
que hem lluitat i continuarem fent-ho per la defensa dels vostres interessos,
ho hem fet amb diàleg, amb enfrontament, amb reunions, amb notes de
premsa, amb pressió a través dels mitjans i amb pressió judicial i no
cessarem en el nostre objectiu de que aquest mal son, a la llarga, no us
perjudiqui i que us retornin el que es vostre, així com que ho facin aviat.
Alhora que hem procurat ajudar-vos en els reptes que, independent de la
pandèmia ens venen a sobre.
Sap greu escriure un editorial a les acaballes de l’any i no poder fer cap
pronòstic optimista, però, en realitat, tots sabem que els mals temps passen
i acaba sortint el sol, i també sabem que junts podrem suportar-ho millor.
Ara estem més units que mai i per això som més forts que mai. Aquesta
fortalesa és la que ens empeny a seguir treballant, a no deixar-ho de fer-ho
quan acabi la pandèmia, que acabarà, fins que no rebeu el que és just.
Perquè una part de la població no ha de patir les conseqüències de la
protecció de tots. I vosaltres les esteu patint des de ja fa massa temps.
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La salut és important, però si els nostres governants no saben que la salut
comença amb una vida saludable, amb menjar be i practicar activitat física
i/o esport de manera segura, no podem avançar cap a la millora de la salut
pública. Els hospitals, els metges actuen quan la salut se’n va, vosaltres
actueu per a enfortir-la i per a que retorni amb més força. Fins que no se
n’adonin que sou la primera ”línia de defensa” (com els agrada dir) contra la
malaltia, no millorarà la seva gestió i aquest és el propòsit d’ADECAFF per
l’any que ha de significar el fi de la COVID19 tal i com la coneixem ara, que
el Govern de la Generalitat de Catalunya reconegui que som salut, que som
servei i activitat essencial i que som part de la solució de qualsevol
problema de salut, d’ara i de sempre. I aquest és el nostre propòsit, però
tenim també objectius: la millora de les condicions fiscals per a les activitats
esportives; el rescabalament de les pèrdues que heu patit; la rebaixa dels
costos energètics i l’enfortiment com a sector.
És agosarat confessar els objectius i propòsits que tenim per l’any nou
perquè sempre me’ls podreu recordar, però el nostre compromís i entrega
a la nostra missió és tant fort que, avui, no m’imagino que al final de l’any
2022 no haguem avançat en el seu acompliment.
I així, sense desitjos especials, però amb un compromís ben ferm amb
vosaltres, us fem arribar el número de desembre de 2021, tot esperant que
hagueu gaudit d’un final d’any en companyia de les persones que estimeu i
que aquestes us acompanyin també tot el 2022.
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ARTICLE D'OPINIÓ
PER AUGUST TARRAGÓ - PRESIDENT D'ADECAFF

L’IVA. No parlem només d’un tema fiscal.
ENS HO CREIEM O NO ENS HO CREIEM?

Que l’activitat física és un bé essencial per
qualsevol societat culta i saludable és una
evidència que dubto que a aquestes alçades
algú s’atreveixi a discutir. Són molts els estudis
que així ho confirmen.
Durant el període de pandèmia han estat
múltiples els estudis que han demostrat que
les persones actives tenen una major cobertura
contra els efectes de la malaltia provocada pel
coronavirus. Fins a vuit vegades més protegides
contra aquest virus les persones actives que les
sedentàries.
Però més enllà dels efectes de la pandèmia, la
inactivitat física és el quart factor de
mortalitat mundial (responsable de fins al
6% de les morts a tot el món) i alhora
responsable, a l’Estat espanyol, que el 44,5%
dels nens i nenes entre 6 i 9 anys tinguin
excés de pes o de la mort de 57.314 persones
durant l’any 2019.

Hi podem afegir molts més arguments sobre els
efectes beneficiosos de l’activitat física sobre la
salut física, mental i relacional de les persones i
alhora dels efectes nocius del sedentarisme. Però
des del moment que el Congreso de los
Diputados aprovà en la Comisión de Cultura y
Deporte que l’activitat física i l’esport són
ACTIVITAT ESSENCIAL, sense cap vot en contra
per altra banda, és d’esperar que no calgui anar
insistint en arguments que segurament deurien
ser la base d’aquesta declaració institucional.
Precisament per això, si es pretén que la majoria
de la població es beneficiï dels efectes positius de
la pràctica esportiva, el que cal és que es
potenciïn polítiques de foment de la pràctica
d’activitat física i esportiva (que per altra
banda és un mandat constitucional), també des
de la política fiscal.
És evident que si quan l’IVA va incrementar del 8%
al 21% de cop, hi va haver moltes persones que
van abandonar la seva vinculació amb el seu
centre esportiu i presumiblement van abandonar
també la pràctica d’activitat física regular,
continuada i segura, de la mateixa manera però a
la inversa també succeirà. Si l’IVA es redueix això
tindrà un impacte en la societat que ha de
contribuir a que moltes més persones s’incorporin
a la pràctica d’activitat física saludable, segura i
regular a través d’un centre esportiu que hauria
de ser l’objectiu de qualsevol administració
pública.
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A més, la reducció de l’IVA també tindrà efectes sobre les empreses vinculades al sector de
l’activitat física i fitness, en el sentit contrari de les que es van produir quan l’IVA va incrementar. Si
en aquell moment es van tancar 800 centres esportius i gimnasos per l’efecte de la mesura fiscal i un
50% van haver de reduir personal, és d’esperar que la reducció de l’IVA generi més ocupació i més
volum de negoci a totes les empreses del sector.

TRASLLAT DE LA REDUCCIÓ DE L’IVA AL PREU
Hi ha qui diu que la reducció de l’IVA hauria de traslladar-se al preu per tenir l’impacte en la pràctica
esportiva desitjat i que probablement aquesta és una de les pors del govern per no reduir-lo. Aquest
argument des d’ADECAFF ens sembla interessant d’analitzar:

1
2
3

En primer lloc és un argument que accepta i reconeix implícitament que una
reducció en el preu implicarà major nivell de pràctica esportiva i en
conseqüència pot ser una mesura eficaç per a aconseguir una societat més
activa i més saludable.
Quan es va incrementar el tipus d’IVA ningú es va preocupar si aquest increment es
traslladava al preu o no i va quedar a decisió de cada empresa si l’increment del tipus
es traslladava totalment, parcial o gens al preu. No entenem per quin motiu això
podria preocupar ara: si en aquell moment ningú es va preocupar de si l’increment
de l’IVA el pagaven els usuaris o el pagaven els marges de les empreses, ara tampoc
hauria de preocupar si la reducció beneficia els usuaris o els marges de les
empreses, totes dues coses són molt beneficioses i convenen, i més tenint en
compte els efectes pandèmics tant en els practicants com en les empreses.
El mercat dels centres d’activitat física i fitness comença a ser un mercat prou madur
com perquè s’autoreguli, és a dir, hi ha prou oferta i prou variada com perquè si el
preu és un element sensible en la demanda passin coses en el factor preu quan es
redueixi l’IVA.

Per tant ni entenem ni compartim l’argument preventiu i apriorístic que les empreses no traslladaran
la reducció del tipus al preu. Ens sembla feble a l’hora de prendre una decisió tan rellevant que s’ha
d’analitzar des de la perspectiva de l’increment de la pràctica esportiva i de la salut de les empreses
del sector però també incorporant la perspectiva de l’estalvi en els pressupostos públics.
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EL NOSTRE, UN SECTOR FISCALMENT MALTRACTAT
Si retrocedim una mica en el temps, aquell 01
de setembre de 2012 en el que vam passar
del 8% al 21% no vam ser l’únic sector al qual
se’ns va aplicar un increment del tipus d’IVA
d’un dia per l’altre. Molts altres sectors en van
resultar afectats també. Però des d’aquella
data, molts d’aquells altres sectors afectats
han recuperat el tipus reduït d’IVA
(actualment del 10%), com per exemple els
objectes d’art (el 2014 ja van recuperar el
tipus reduït), les flors i plantes vives
ornamentals (el 2015), els
serveis
d’hostaleria, espectacles culturals en viu,
discoteques i festes taurines (el 2017) o els
cinemes (el 2018).

No serem nosaltres els que posem en dubte la
necessitat d’aplicar tipus reduït a d’altres sectors i el
benefici social que això implica, tanmateix sí que
sobten alguns dels sectors beneficiats de la
reducció. I sobretot sobten perquè no entenem que
l’activitat física, amb els efectes beneficiosos
indiscutits sobre la salut física, emocional i
relacional de les persones així com l’estalvi en els
pressupostos públics destinats a salut, encara
estiguem esperant la rebaixa del tipus d’IVA per
darrera d’altres que potser s’ho mereixen molt i
tenen un gran impacte en la societat, però com a
màxim al mateix nivell que l’activitat física i
esportiva.

Sincerament costa d’entendre que havent retornat al tipus reduït tots aquests sectors,
l’activitat física i esportiva continuï fiscalment tractada com un servei de luxe.

QUINA RECAPTACIÓ INCREMENTAL SIGNIFICA QUE EL
NOSTRE SECTOR ESTIGUI A L’IVA NORMAL?
L’any 2018 el PSOE, actualment al govern però en aquell moment a l’oposició, va realitzar la pregunta
següent en seu parlamentària, a l’aleshores govern del PP:
“¿Qué cantidad ha recaudado el Estado a consecuencia de la subida del IVA de los gimnasios desde
su aprobación hasta la fecha, desglosado por años?”
La resposta del govern del PP, des del nostre punt de vista és sorprenent, atès que la mitjana des de
2013 fins a 2017 va ser un increment estimat de recaptació de 39,8M€ anuals. És a dir, tot l’impacte
positiu que l’activitat física i esportiva tothom reconeix i ningú discuteix en termes de salut, de
benestar, d’estalvi a la sanitat pública, de creació de llocs de treball, de creació de riquesa de les
empreses del sector, etc., es posa en risc per 39,8M€ anuals.
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Quan a més sabem que “la inactivitat física té un enorme impacte en l’àmbit socioeconòmic” segons
l’Estudio de Actividad Física y Prevalencia de Patologías en la Población Española realitzat pel
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte i publicat l’any 2016. Segons aquest estudi:
“La inactivitat física suposa a Espanya un cost de 990M€ per la seva incidència en
malalties cardiovasculars, diabetis, càncer colon i de mama”
“El cost de la inactivitat física relacionat amb la productivitat laboral, turisme, crim,
educació o problemes de salut mental, s’ha estimat en 5.000M€”
“Alguns estudis calculen en 2.500M€ anuals les pèrdues només en l’àmbit laboral
sobretot per la incidència en determinades patologies, baixes laborals, depressió i
baixa productivitat”.
Per tant és molt evident que els efectes beneficiosos de l’activitat física generen en termes
econòmics també un estalvi que supera de molt la recaptació incremental que significa tenir el
nostre sector en el tipus normal enlloc del tipus reduït.
Per tot plegat no entenem que el sector esportiu continuem estant en l’IVA normal. Des de cap punt
de vista entenem aquesta fiscalitat cap al nostre sector.

PROPOSTA DE L’ADECAFF PER L’IVA DE L’ESPORT
Des de l’ADECAFF insistim que cal la reducció del tipus d’IVA de forma urgent com a mesura
important en la reactivació del sector tan afectat per la pandèmia i les restriccions que se n’han
derivat.
La proposta de l’ADECAFF pel que fa a l’IVA que s’ha d’aplicar al sector esportiu és la següent:
- IVA reduït (10%) d’aplicació general.
- Exempció d’IVA o IVA súper reduït (4%) aplicable a l’activitat física prescrita per facultatius mèdics.
Des del punt de vista de l’ADECAFF l’IVA que s’aplica a l’activitat física i esportiva, no és exclusivament
una qüestió de fiscalitat, estem davant d’un assumpte de salut pública, de creació de llocs de
treball i de creació de riquesa.

És URGENT que es REDUEIXI l’IVA de l’ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA.
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PROPOSTA DE LLEI DE L’ESPORT ESPANYOL I COM
INCENTIVAR LA PRÀCTICA ESPORTIVA DE VERITAT

Iolanda Latorre Roldan
Advocada
Màster en Dret Esportiu Universitat de Lleida
Especialista en Compliance ESADE

Ja fa anys, quan van apujar l’IVA del sector esportiu, ja vaig expressar el meu convenciment que
era una mesura il·legal i probablement inconstitucional, aportant raonaments jurídics. Ara
estudiant el Projecte de Llei de l’Esport espanyol número 121/000083 m’animo a pensar que, si
s’aprova, el Govern no té més remei que, com a mínim, rebaixar l’IVA del sector de manera
immediata.
Abans d’entrar en la matèria de l’IVA, vull, però fer esment que, des del meu punt de vista és una
llei intrusiva en l’àmbit privat de la ciutadania (com també ho és la ILP i el text que es treballava al
Parlament de Catalunya) i també en les competències exclusives de les comunitats autònomes.
Fa moltes referències a l’exposició de motius d’aquest àmbit competencial que volen respectar,
tantes que ja intueixes que no el respecten, i si ho fan, llavors creen òrgans inútils, per no tenir
competències, i els hi atribueixen funcions inútils. Més despesa, més pèrdua de temps.
Per exemple, la creació d’una conferència sectorial de l’esport en la que han d’intervenir les
comunitats autònomes i que sembla ser què ha de servir per coordinar-se. La coordinació
sempre és bona, però... ha d’intervenir l’estat? No es poden coordinar les CCAA que ho desitgin?
Han d’assistir a reunions d’un òrgan liderat per un ens que no té competències en la matèria que
vol coordinar?
Un altre exemple, aquesta vegada d’intrusió a la vida privada de la ciutadania, és que el projecte
inclou com a objecte de la llei la definició de la carta Europea de l’Esport “tota mena d’activitats
físiques que, mitjançant la participació organitzada o d’altre tipus, tinguin per finalitat l’expressió o
millora de la condició física i psíquica, el desenvolupament de de les relacions socials o
l’assoliment de resultats a les competicions”. És a dir, el Parlamento considera que ha d’haver-hi
una llei per regular l’activitat que la ciutadania fa en el seu temps lliure per relacionar-se
socialment i millorar la seva condició física, sempre que aquesta activitat sigui esportiva, em
pregunto per què han de regular-ho? Quin interès té l’estat o les comunitats autònomes? Perquè
han de regular la nostra vida privada només si fem esport i no si fem música, per exemple? El
projecte de llei argumenta que és perquè la pròpia Constitució ordena als poders públics
fomentar l’educació física i l’esport, però fomentar no és pas entrar a regular l’activitat. No
aprofundirem en aquests temes perquè donarien per més d’un escrit i avui cal incidir en la utilitat
o inutilitat de les lleis i en la coherència dels discursos polítics, l’acció legislativa i
l’executiva del Govern.
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Immersos com estem en una crisi econòmica i social derivada d’una situació sanitària, diu l’exposició
de motius que “(...) l’esport s’erigeix avui en dia no només com una activitat humana
enormement enriquidora i generadora de benestar personal; també constitueix un
important instrument de cohesió social, un eficaç vehicle per la transmissió de valors i un sòlid
element d’impuls econòmic. Per altra banda, la pandèmia de la COVID-19 ha posat de manifest la
destacada rellevància social de l’esport, tant a nivell individual com col·lectiu, en tant que
factor coadjuvant a la preservació de la salut física i psicològica (...) En suma, l’esport s’ha
consolidat com una activitat essencial per tota la ciutadania que requereix una especial
atenció i protecció dels poders públics”. Aquest projecte de llei s’ha estat treballant durant tot
l’any 2021, com a mínim. En tot aquest temps el sector esportiu ha patit les més altes restriccions
que s’han imposat a la societat, en quin món vivien les persones que ho han redactat? On està la
congruència del legislador i dels governs? Com pot ser aquesta incompatibilitat entre aquest text i la
realitat viscuda? ADECAFF no ha parat de repetir que l’activitat física és salut, que enforteix el nostre
sistema, que no la restringeixin, que érem i som part de la solució... fa ràbia veure aquest redactat...
Però benvingut sigui si ha de servir per a alguna cosa més que per a fer declaracions buides de
contingut i inútils. En tot cas, podríem dir que s’està protegint per part dels poders públics, com
diuen que s’ha de fer, una activitat gravada amb el màxim percentatge aplicable d’un impost com
l’IVA?
Continua dient l’exposició de motius que “La Constitució espanyola, al seu article 43.3, fa un mandat
de foment de l’educació física i l’esport als poders públics, com un dels principis rectors de la
política econòmica i social”. Segueix més endavant dient. Que “Aquesta Llei constitueix la primera
reforma (R1) del Component 26, relatiu al “Foment del Sector Esport”, del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència de l’Estat, l’objectiu del qual és el foment del sector de l’esport amb
la dinamització, reestructuració i modernització del sector adaptant-lo a la nova realitat
socioeconòmica sorgida darrere la pandèmia mundial de la COVID-19; que posa de manifest el
paper essencial de les polítiques de foment de l’esport han de jugar per promoure l’activitat física
entre la població juvenil més vulnerable (...)”.
Si el foment de l’esport ha de ser un principi rector de la política econòmica i social... si forma part
del Pla de Recuperació de l’Estat, com és que no li han rebaixat l’IVA, com sí que ho han fet al sector
de la cultura? Ja coneix el ministre d’esports i cultura aquest projecte de llei? I la ministra d’Hisenda,
el coneix? Una llei és un mandat del Parlament a tota la ciutadania i a tots els poders públics, els
Ministeris, els governs també.
Si continuem analitzant el text, trobem que l’expositiu II comença així: “El primer repte que ha
d’entomar aquesta llei és el reconeixement de l’activitat física i l’esport, en tant que activitat
essencial, com dret de tota la ciutadania, i així es recull a l’article 2. D’aquesta forma, l’actuació
dels poders públics en aquesta matèria ha de girar entorn del respecte i l’exercici
d’aquest dret, i el contingut d’aquesta llei s’orienta a la seva garantia i al seu gaudi ple i eficaç”. I
acaba amb: “Existeixen, doncs, motius suficients pels quals els poders públics estan obligats a
fomentar l’activitat física i l’esport (...) així com promoure i facilitar comportament
saludable per part de la ciutadania (...)”.
Si això no és una apologia d’una rebaixa impositiva no sé què és, perquè al projecte de llei no hi ha ni
un sola mesura que fomenti l’activitat física i l’esport, que faci que persones que no la practiquen ho
facin.
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La millor manera d’incentivar una activitat és fer-la econòmicament més accessible, i la manera
de no ser incoherent amb aquesta llei, si arriba a ser-ho, és no mantenir un IVA de luxe al sector
esportiu. Perquè el mateix òrgan legislatiu està dient que és una activitat essencial i fonamental
per la millora de la salut física i mental, així com les relacions socials. La rebaixa de l’IVA és una
bona mesura, llargament reclamada, i ben bé obligatòria com veurem a continuació que entrem
ja en l’articulat concret del Projecte de Llei:

- L’article 1 diu: “La present llei té per
objecte establir el marc jurídic regulador
de l’activitat física i l’esport, de conformitat
amb el previst a l’article 43.3 de la
Constitució espanyola i en el marc de les
competències
que
corresponen
a
l’Administració General de l’Estat” i, per la
seva banda, l’article 43.3 de la
Constitució diu: “Els poders públics
fomentaran
l’educació
sanitària,
l’educació física i l’esport (...)”. És a dir,
es pretén que la Llei de l’Esport estatal
reguli l’activitat física i l’esport en el marc
de les seves competències. Donat que les
competències sobre esport són exclusives
de les comunitats autònomes, traient el
relatiu a la representació estatal que
ostenten les Federacions Esportives,
poques coses relatives a l’esport queden
en les seves competències que no siguin
les fiscals. L’article 1 ja estableix doncs un
mandat clar relacionat amb la Constitució.

- L’article 2, per la seva banda, al mateix títol, es
crea un dret “Dret a la pràctica esportiva”, dret
que no recull la Constitució, però que ja he
esmentat en alguna exposició. Segueix al seu
apartat 2 dient que “L’Administració General
de l’Estat, en compliment del disposat a
l’article 43.3 de la Constitució espanyola,
promourà l’activitat física i l’esport com a
elements essencials de la salut i del
desenvolupament de la personalitat,
d’acord amb aquesta llei i les seves disposicions
de desenvolupament, facilitant a totes les
persones l’exercici del dret a la seva pràctica, ja
sigui en l’àmbit de l’alt nivell o la competició, ja
sigui amb finalitats de lleure, salut,
benestar o millora de la condició física. 3.
(...) d’acord amb l’anterior, tal ordenació es basa
en el foment de l’activitat física i l’esport i
en la formulació de polítiques públiques
que incitin, afavoreixin i garanteixin la seva
pràctica en les millors condicions de seguretat i
salut”. El govern espanyol, i els autonòmics fan
servir la política fiscal com a mitjà per
desincentivar certes conductes, és hora que
apliquin la Constitució i les lleis, i facin servir la
política fiscal per incentivar i afavorir, tal com
ordenarà aquesta llei quan sigui aprovada, i
com ja ho fan moltes altres lleis.
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- L’article 3 estableix que les polítiques públiques que l’Administració General de l’Estat formuli
en aquest àmbit han de complir uns requisits, i el punt g) ja recull “L’establiment d’un marc
normatiu i d'actuació que afavoreixi la participació del sector privat, de les entitats o empreses,
físiques o jurídiques, que prestin serveis esportius en la promoció i en el desenvolupament de
l’activitat física i l’esport mitjançant accions de patrocini esportiu i, si s'escau, d’un tractament
fiscal específic que incentivi i afavoreixi la seva participació en l’esport”. És un fet doncs
que s’està disposat a afavorir fiscalment l’aportació de diners a l’esport (s’hauria de millorar molt
la llei d’incentius fiscals al mecenatge ...) però no pot ser que no s’estigui disposat a afavorir
fiscalment la pràctica de la generalitat de la ciutadania, la pràctica quotidiana que és la que
fomenta i enforteix la salut i la qualitat de vida i si ho enllacem amb el punt n) del mateix article,
llavors ja no podríem entendre que no es fes una política fiscal favorable i que no es rebaixés
l’IVA esportiu: “El foment de l’educació física i l’esport a totes les etapes de la vida com a
part fonamental de la millora de la qualitat de vida i adquisició d’hàbits saludables,
tant dins com fora del sistema educatiu”.
- L’article 7, referit a les persones grans també compromet a l’Administració de l’Estat a
promoure “polítiques públiques específiques que fomentin la pràctica esportiva de les persones
grans i que s’orientin a millorar la seva qualitat de vida i benestar” Tenint en compte les
pensions a l’estat espanyol, quina millor manera de fomentar l’activitat física de les persones
grans que rebaixar l’IVA dels establiments esportius en els quals la poden dur a terme de
manera segura.
- Finalment, si es creés l’òrgan anomenat Conferència Sectorial d’Esport, l’article 17 li assigna
una funció curiosa, intrusiva, però si ho han de fer que sigui útil “c) Determinar criteris
comuns sobre la promoció de l’activitat física i esportiva no federada, recreativa, social i
sociosanitària”. Quin criteri pot ser més comú i més desitjat per promocionar l’activitat física i
esportiva que reduir l’IVA a tot el sector?

En resum, considero que novament, l’IVA al 21% és una incoherència legal que té dubtosa
constitucionalitat i que, en aquest afany intervencionista i populista del legislador s’ha de veure
obligat, si vol ser coherent, a igualar l’IVA esportiu al d’altres sectors respecte a les quals legisla
molt menys. Una llei que pretén regular un tipus d’oci en particular, que versa sobre un tema
que és en la seva majoria competència exclusiva de les comunitats autònomes no té sentit si no
es materialitza en allò que sí que és competència estatal, la política impositiva i fiscal. Ha de ferla servir per a fomentar allò que diu que és essencial per la ciutadania i no acaba en la rebaixa
de l’IVA sinó que pot incloure desgravacions fiscals a la renda de les persones físiques i a
l’impost de societats. Siguin coherents.
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ESPAI DEL PATROCINADOR

Matrix Fitness apuesta por un entorno digital abierto con infinitas
posibilidades de conexión.
Matrix Fitness lanzó su nueva línea de cardio en un esfuerzo por facilitar a sus clientes la
búsqueda de soluciones de fitness enfocadas a la nueva realidad digital. Sus tres nuevas
series de cardio son compatibles con cinco consolas rediseñadas para obtener
combinaciones de rendimiento y tecnología que pueden adaptarse a prácticamente
cualquier presupuesto, espacio y socios de un centro de fitness.

Las cinco nuevas consolas de la marca, van desde diseños básicos LED hasta interfaces de
pantalla táctil que imitan los sistemas operativos más populares, todas ellas son
compatibles con la nueva serie de cardio. Todas las consolas ofrecen a los usuarios el control
de los datos que recogen, gracias a su conectividad Bluetooth y la compatibilidad con ANT+
los usuarios podrán conectar una amplia gama de sus dispositivos personales, como
smartphones, auriculares, cintas de ritmo cardíaco y por supuesto los principales wearables
del mercado como Apple Watch y Samsung Watch. El usuario llevará en todo momento un
seguimiento preciso de sus entrenamientos y además podrá cargar su dispositivo móvil de
manera inalámbrica o mediante USB mientas entrena. No solo los datos son importantes
para los usuarios, también lo son los contenidos y el entretenimiento y en estos campos las
consolas de Matrix también destacan al ofrecer las aplicaciones de entretenimiento más
populares como Netflix, Spotify, Instagram etc. y también ofrecen lo último en
entrenamientos a través apps propias como Virtual Active, Sprint 8 y Landmarks o de
acuerdos con terceros como Zwift, iFIT, etc.
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Con las consolas que incluyen WiFi, el
personal de las instalaciones también puede
acceder a las soluciones digitales del
portfolio de Matrix Connected Solutions,
incluyendo sus ofertas digitales más
populares como son Personal Trainer Portal,
Workout
Tracking
Network
y
Asset
Management que les permitirán gestionar
todo lo que sucede en la instalación. En su
búsqueda de facilitar soluciones que se
adapten a las necesidades concretas del
cliente, Matrix ofrece un sistema abierto que
permite la integración con los principales
softwares de prescripción de ejercicio del
mercado enviando datos deportivos (tanto
de cardio como de fuerza) de los usuarios
Matrix a sus plataformas como MyVitale,
Egym, Trainingym, Virtuagym, etc. Además,
este sistema permite una comunicación
fluida con el programa de gestión utilizado
por la instalación y la integración de las
reservas de los diferentes MMS, exportación
de datos de sus miembros y pasarelas de
pago.

“El gestor de centros deportivos cada vez tiene las ideas más claras acerca del servicio que
quiere dar y cuál es la experiencia de cliente buscada en su producto. Con un gran portfolio
de equipamiento, Matrix en constante crecimiento e innovación consigue adaptarse a las
necesidades de sus clientes aportando equipos robustos, novedosos respaldadas por un
servicio técnico de calidad que de tranquilidad durante la vida útil de los equipos” afirma
José Remiro Product Manager de Matrix Fitness España y Portugal.
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"Crear
experiencias
únicas para los
socios"

Mark Zabel, director global de marketing y presidente
de la división comercial de Estados Unidos de Matrix
afirma "Con nuestras nuevas series y consolas de
cardio, junto a nuestro sistema abierto podemos
adaptarnos a las necesidades digitales de nuestros
clientes permitiéndoles crear experiencias fitness
únicas para sus socios. Estamos muy ilusionados por
ver cómo estas nuevas opciones ayudarán a nuestros
socios a alcanzar sus objetivos."

"Matrix continua apostando por sus clientes
atendiendo sus necesidades y proporcionando
soluciones con visión de futuro y productos premium. "
En definitiva, Matrix continúa apostando firmemente por sus clientes, atendiendo sus
necesidades proporcionándoles soluciones abiertas con visión de futuro y productos de
última generación con un rendimiento premium, tecnología conectada, una durabilidad
que destaca en entornos complicados y una asistencia técnica imbatible. Con todos
estos elementos no hay ningún detalle de las instalaciones de sus clientes que la marca
no pueda redefinir, reimaginar o reinventar.
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L'OPINIÓ DE L'EXPERT
CARLES MURILLO
PRESIDENT DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
ECONOMÍA DEL DEPORTE
La indústria de l'esport

L'enfocament econòmic del
sector esportiu
El sector esportiu ha mostrat en el passat una
diferent manera de respondre a les situacions
sobrevingudes de crisi econòmica. Si analitzem,
des d’una perspectiva agregada, què ha estat
de l’esport després de les dues darreres grans
crisis (la financera i immobiliària en el nostre
país i la derivada de la pandèmia sanitària) ens
trobem amb un element comú. La repercussió
de les crisis ha estat diversa segons els
diferents verticals que composen la indústria
esportiva però, en els dos casos, el sector del
fitness és el que ha quedat més mal parat. El
segon tret diferencial en relació amb altres
sectors és que la recuperació va ser molt més
ràpida en el cas de la crisi financera de 2008
que ho està essent ara amb la pandèmia.
Explicar aquest fet no és gens senzill, entre
altres coses perquè no disposem de dades
agregades que de manera periòdica, i seguint
la mateixa metodologia de càlcul, ens informin
dels fets d’una manera continuada i, també,
per la complexitat de la situació derivada de les
conseqüències de les diferents onades de
variants del virus i la incertesa que tot plegat
representa per a les entitats i els consumidors.
Tot fa pensar, però, que la resiliència que han
mostrat la major part dels agents del sistema
esportiu ha estat notable i s’ha de traduir en
una recuperació dels sectors enginyosa,
reforçada i efectiva.

La indústria de l’esport aplega un conjunt divers i
heterogeni d’agents. Si contemplem el fenomen
esportiu des de la vessant de l’oferta ens trobem
amb empreses fabricants i distribuïdores de
productes esportius com ara per exemple,
bicicletes, cistelles, raquetes, pilotes, marcadors,
roba i calçat, complements, eines de cronometratge
però també elements nutricionals i tota mena
d’apps per a fer més atractiva i segura la pràctica
esportiva. En segon lloc, la indústria es fa ressò de
l’activitat dels proveïdors de serveis esportius i
facilitadors de la pràctica esportiva, és a dir, dels
centres i complexos esportius, els clubs,
associacions i federacions esportives, però també
totes les empreses i els professionals que treballen
com a organitzadors i gestors dels esdeveniments
esportius, assessors i consultors, a més dels centres
de
formació
i
innovació
tecnològica.
La
caracterització de la indústria esportiva no és
completa a menys que es contempli també des del
punt de vista de la demanda. Els practicants de
qualsevol mena d’activitat i exercici físic i/o
disciplina esportiva formen part del gruix dels
demandants de productes i serveis esportius, de la
mateixa forma que ho fan els que s’apropen a
l’esport i en gaudeixen com a espectadors, cada cop
més participatiu, dels esdeveniments esportius. El
panorama també té en compte la participació dels
mitjans dels formadors, mitjans de comunicació i
les apostes esportives, entre altres. De fet, segons
quina sigui la definició emprada per acotar aquesta
indústria, en resulten xifres diferents de la mesura
del seu pes econòmic, és a dir del valor de la seva
producció, el valor afegit, els llocs de treball
generats i, fins i tot, els ingressos que les
administracions públiques obtenen per la via
impositiva de tota aquesta activitat.
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L'economia de l'esport i la gestió empresarial
L’economia de l’esport tracta d’aportar elements
d’anàlisi i de reflexió per la presa de decisions de
les entitats esportives. La contribució de Simon
Rottenberg, que tothom coincideix en considerar
com la primera aportació de l’economia en
l’esport, tracta del mercat de treball dels
esportistes de les grans lligues professionals als
EUA. Després la relació i àmbits de treball s’ha
anat estenent de manera progressiva fins a
abastar gairebé la totalitat dels espais d’interès
que la perspectiva econòmica té de la realitat que
ens envolta. La particularitat d’aquesta mirada cap
el fenomen esportiu consisteix, entre altres
aspectes, en la visió que els economistes tenim de
la realitat, l’ús de models que, simplificant la
complexitat de les interrelacions entre els
diferents
agents,
permeten
explicar
els
comportaments dels agents, en determinades
circumstàncies, pronosticar i simular el que
vindrà. Aquesta manera de treballar també és la
que es fa servir cada cop més en la perspectiva
del management empresarial que, en l’àmbit
esportiu, proporciona eines efectives per orientar
la presa de decisions. Un altre corrent amb moltes
contribucions és la que té a veure amb els
determinants de la demanda d’assistència
(presencial i des de fa un temps a través dels
mitjans de comunicació) als grans esdeveniments
esportius. Un dels temes estrella en aquest tipus
d’anàlisi és la repercussió econòmica que té el fet
que una competició estigui molt, o poc,
equilibrada, en el sentit que la probabilitat de
guanyar estigui força, o gens, repartida entre els
competidors. I parlant de competició, sorgeix
l’àmbit de la translació dels principis de la
competència empresarial també en el terreny
esportiu, no tan sols en les competicions sinó que
també en la posició de les societats mercantils en
el sector esportiu. El professor Jaume Garcia de la
UPF ho recollia amb molta precisió i detall
documental en un article del monogràfic que
“Papeles de Economia” dedicà el 2019 a l’esport i
l’economia.

Una de les contribucions més destacades que
té l’economia de l’esport des de la vessant
agregada és la que permet estimar de manera
acurada quin és el pes de l’esport, entès com
un sector d’activitat econòmica, en el territori.
Catalunya compta amb dos estudis fets
respecte d’aquesta problemàtica, per bé que
no disposa d’una sèrie periòdica de resultats
que servirien per fer-ne el seguiment i
monitorar els canvis de cara a les propostes de
millora sectorial. Relacionat amb la mesura
dels efectes, sorgeixen els estudis de càlcul
dels impactes dels esdeveniments esportius,
de gran valor per la presa de decisions de totes
aquelles entitats que col·laboren per fer-los
realitat: des dels patrocinadors privats fins a
les administracions públiques que hi aboquen
recursos que, com es demostra molt sovint, es
recuperen amb escreix i dinamitzen el territori
que acull les proves.
El management empresarial també ha estat
prolífic en aportacions al sector esportiu. Se’n
podrien destacar almenys tres línies derivades
de les implicacions del disseny estratègic de les
organitzacions i la seva posada en marxa: el
conjunt de treballs de màrqueting esportiu,
gestió de la marca i elements bàsics del
patrocini esportiu; els que tenen a veure amb
la relació entre les empreses i els seus clients i,
en tercer lloc, tot el gran grup de treballs
relacionats directament amb la gestió, sigui del
tipus econòmic i financer, el de les persones i
el talent, o, finalment, dels esdeveniments
esportius i sobretot dels centres, clubs i
federacions esportives. La mesura de la
satisfacció dels clients dels centres de fitness o
dels assistents a un espectacle esportiu, les
adaptacions al sector dels instruments de
control financer i la gestió de la cartera de
serveis i dels preus de venda en l’agenda dels
proveïdors esportius.
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El tractament fiscal de l'esport

Qualsevol activitat econòmica està, en general, sotmesa a una càrrega tributària. La finalitat del
sistema impositiu és variada: constitueix una font d’ingressos per les hisendes públiques (local,
regional o nacional) a la vegada que esdevé un mecanisme de redistribució de la riquesa. Hi ha
impostos directes (societats, renda de les persones físiques -IRPF-, patrimoni, successions) i
indirectes (transmissions, béns immobles, valor afegit) que graven les activitats dels agents
econòmics. Els agents que participen de sistema esportiu no en resulten aliens al sistema tributari
sigui per què contribueixen a través de l’impost de societats i les contribucions a la seguretat social,
de la renda en el cas de les persones físiques i pel valor afegit de les compres de determinats béns i
serveis.
Des que l’any 2012 el govern del Partit Popular decidí modificar el tipus de l’IVA en l’esport, passat
del 8 al 21%, el tema impositiu ha estat en el centre del debat especialment en el cas de les quotes
dels abonats als centres esportius. Les diferents figures impositives resulten ser progressives (o
regressives) en funció de la seva definició i sistema d’aplicació. L’impost sobre el valor afegit (IVA) va
néixer en el sistema tributari francès el 1954 per gravar el consum. La pressió fiscal, mesurada en
termes de percentatge sobre el PIB, és a Espanya de poc més del 35%, xifra que coincideix gairebé
amb la del conjunt de països de l’OCDE, mentre que arriba al 41% en els de la zona euro. L’IVA, per
la seva part, representa, tant a Espanya com en els països de l’OCDE, aproximadament el 20% del
total dels ingressos fiscals.
L’aplicació de l’IVA es fa amb taxes diferenciades i algunes exempcions segons tipus de producte o
servei. Les taxes diferenciades solen aplicar-se en sectors com l’educació, cultura, salut, transport,
habitatge i alguns aliments, a més d’una selecció curta de productes financers i assegurances. Els
conceptes i abast de les exempcions presenten major variabilitat segons els diferents sistemes
tributaris nacionals.
Els impostos al consum són, en general, regressius en el sentit que graven amb la mateixa
intensitat als consumidors, independentment de la seva capacitat adquisitiva o, per ser més
precisos, de la seva renda familiar: les famílies amb rendes més baixes tributen amb un
percentatge més elevat dels seus ingressos a pagar per concepte de l’IVA. Però si, en el cas de l’IVA,
prenem com a mesura del benestar no la renda familiar sinó el consum, ens trobarem amb la
paradoxa que els que més consumeixen són les famílies de rendes més altes. No és el mateix
sistema el que s’aplica en el cas de l’IRPF on es grava amb una taxa més alta les rendes més altes i,
fins i tot, dóna exempcions totals a les rendes per sota d’un determinat llindar i, per tant, és
l’exemple més clar d’una figura impositiva de tipus progressiu. De totes maneres el debat sobre la
progressivitat, o regressivitat, impositiva no és un aspecte focalitzat en cada impost per separat
sinó que té sentit en la mesura que es contempla la política fiscal en el seu conjunt i, sovint, es
rectifica amb mesures de discriminació positiva en la tributació de les despeses de les rendes més
desfavorides. En aquest sentit, cal posar sobre la taula un cop més el cada cop més urgent nou
tractament del mecenatge i patrocini esportiu.
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La literatura especialitzada dóna idees de les diferents formes d’aplicació de l’IVA en àmbits, com
l’esport, susceptibles de tipus diferenciats i d’exempcions. En favor d’aquest tracte especial hi
trobem la consideració de la pràctica esportiva com a element essencial per afavorir la salut de la
població, la integració de grups en risc d’exclusió social, entre altres. Des d’un altre punt de vista,
s’argumenta que una rebaixa del tipus aplicable de l’IVA amb caràcter universal es transformaria
en un subsidi pels que el paguen IVA sortint-ne més beneficiats els contribuents amb les rendes
més altes. Aquest fet ha estat qualificat pels experts com el dilema de la “trinitat impossible” dels
impostos al consum, ja que es posa de manifest que cap impost d’aquesta mena té una base
amplia, tipus uniformes i que afavoreixi el conjunt de la població econòmicament més feble.
La qüestió rellevant és si, tècnicament parlant, hi ha respostes que puguin resoldre la situació
plantejada. La primera, com ja apuntàvem fa uns moments, té a veure amb el fet de considerar la
pràctica esportiva com a bé d’interès social i, en conseqüència, aplicar una exempció total o parcial
de l’IVA vigent. El problema pràctic de l’aplicació d’aquesta solució rau en si tot l’esport es pot
considerar d’interès social, o no, i que la mesura encara afavoreix en termes relatius a les rendes
més altres. Una segona possibilitat consisteix a aplicar una solució a la japonesa que consisteix a
definir dues categories de béns i serveis: la de productes universals i la dels focalitzats o, dit d’un
altre forma, que l’IVA suportat és diferent segons les característiques del consumidor, no del fet
imposable. La proposta es tradueix en que cal conèixer amb molt detall el perfil dels beneficiaris
de les exempcions com passa, per exemple, en el cas dels tractaments mèdics per a persones
socialment vulnerables. L’aplicació d’aquest enfocament en el cas de l’esport passaria, per la
definició de vulnerabilitat i el detall de béns i serveis que efectivament són d’interès social
(equivalent a les prestacions en salut, habitatge i educació, entre altres). En definitiva, La
complexitat administrativa de la proposta és evident i això dificulta, avui en dia, la seva posada en
marxa i, a més, l’establiment de controls per evitar conductes oportunistes per fer-se amb
l’etiqueta de persona amb dret a l’exempció. Una tercera via, dita solució canadenca, el que fa és
incorporar una transferència -com a compensació per l’IVA satisfet- que va a parar a la població
més vulnerable. La gestió pràctica és més senzilla, però no evita la dificultat de la correcta definició
dels beneficiaris.

Els reptes de futur del sector i l'aportació de l'economia de l'esport
El sector esportiu està en constant evolució. No cal més que comparar les principals línies de
negoci actuals de les entitats i empreses esportives amb el que feien fa tan sols un parell de
dècades. L’anàlisi econòmica i, en particular, el de l’economia de l’esport, faciliten la diagnosi. Els
models conceptuals i les eines per analitzar els fets (sovint en un oceà immens de dades: és a dir,
el big data) proporcionen evidència empírica de gran utilitat per la presa de decisions ben
informades. Per il·lustrar aquesta idea, convido al lector a reflexionar, a tall d’exemple, en alguns
exemples ben diferents per la seva transcendència i abast: les conseqüències que la innovació
tecnològica, especialment robòtica i la intel·ligència artificial, tindrà en les formes de treball i
l’ocupació; les condicions per a fe efectiva la transformació digital de les empreses esportives i els
nous models de negoci inspirats en les innovacions tecnològiques; els mètodes per esbrinar els
factors clau de la satisfacció dels consumidors i com aquest coneixement es transforma en noves
fonts d’ingressos; l’avaluació de com l’experiment natural derivat de la Covid-19 permet conèixer
pautes de comportament alternatives a les habituals de qui practiquen esport o de les actituds
dels jugadors i àrbitres en partits jugats, amb públic o sense; l’estimació del valor social i econòmic
de l’esport i l’adopció de pautes de funcionament respectuoses amb el medi ambient fent de
l’esport una activitat sostenible; els efectes dels límits salarials en l’esport professional; els
requeriments organitzatius per aplicar models de gestió eficients dels espais esportius, entre
moltes altres possibilitats.
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ENS HA CRIDAT
L'ATENCIÓ...

Manel Lucas, enginyer de telecomunicacions, és propietari del centre Aqua Sports Club & Spa, un
centre que era un gimnàs tradicional amb força pistes de pàdel i que en els últims anys s’ha
transformat en un centre multi boutique que ha apostat per la innovació tecnològica i de
producte. On es nota la ma curosa de la propietat en la decoració i els detalls i en l’amabilitat i
educació de tot el seu personal. Per molts un centre de referència a Espanya.

PERÒ...QUÈ ENS HA CRIDAT L'ATENCIÓ...?
MANEL LUCAS ENS HO EXPLICA...

Quan vas obrir el teu centre?
L’empresa està al sector des de l’any 1984, però el centre Aqua Sports Club, va obrir al 2004.

Quan vas fer el primer canvi d'estratègia i per
què?

Aquest canvi ha estat provocat per algun motiu
concret?

El canvi d’estratègia comença l’any 2017. Sempre hem
viatjat per conèixer les tendències del sector, creiem que
un negoci ha d’estar sempre alerta a les tendències i
adaptar-se als canvis.
L’any 2017, en un viatge a EEUU, van veure aquest nou
sistema de boutique i de la mà d’una marca nordamericana, van començar a “bouticalitzar” la sala de
Fitness. Vàrem desmuntar 2 pistes de pàdel i vàrem
crear un espai d’entrenament fit de 500 metres
quadrats, un espai dedicat exclusivament a aquesta
activitat. Va ser un boom, fan activitat entre 70 i 80
persones per sessió amb una única persona com a
tècnica.

Continuem viatjant i alerta a les tendències del sector i, en
general de la societat. Avui en dia, tothom té de tot, hem
d’oferir experiències, hem d’oferir el mateix que el client rep
per altres vies.

Intentem tenir la millor sala, les millors eines i el millor
personal tècnic per oferir una experiència completa
d’entrenament, en la que es cuiden tots els detalls, la
música, la decoració, els elements. Treballem com el
retail, cuidem el producte en la seva totalitat.

Quant vas trigar a aconseguir el que volies amb
aquesta nova orientació?
Hem estat implementant aquests canvis en els últims 3 o 4
anys, amb un centre de 5.000 metres quadrats, no podíem
entomar-ho tot de cop.

Explica'ns en què consisteixen els serveis que
ofereixes ara
El gran canvi ha estat passar d’un espai multi pràctica a
diversos espais boutique, això i digitalitzar l’activitat. Ens hem
especialitzat per continguts.
Vàrem començar introduint un espai d’entrenament imitant el
model de les universitats americanes i els dels clubs de rugbi
del Regne Unit, creant una sala d’strength, el primer espai a
l’estat espanyol amb 16 tracks d’entrenament.
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Vàrem digitalitzar totalment les màquines, substituint
les de placa per màquines electròniques de força, les
vàrem muntar en línia, oferint una alternativa
d’entrenament al del circuit. Aquest sistema permet
que la persona clienta tingui tota la informació del seu
progrés i customitzar el seu entrenament, i nosaltres
també tenim dades que ens permeten mesurar els
resultats i assessorar d’una manera molt més
personalitzada. Actualment, tenim 26 màquines
totalment digitalitzades.
El segon pas va ser traslladar el concepte boutique a les
sales d’activitat, incorporant sonorització i imatge en
pantalles de gran format, l’estètica d’aquestes sales és
totalment diferent. Vàrem tornar a treure dues pistes
de pàdel i les vàrem convertir en una sala de 300
metres quadrats per a dedicar-la a un espai esportiu
amb música i imatge, generant dos conceptes: teatre i
zen. Aquest que he explicat és el teatre; en el zen es va
ampliar la línia de classes de ioga, aquesta altre sala,
també boutificada, és un espai exclusiu de zen.
Aquest sistema empodera la feina del personal tècnic
perquè li dóna les millors eines.
Seguidament, generarem un espai bootcamp, en el que
es combina entrenament de força, resistència i
potència i es pot fer gràcies a les noves màquines
d’aire. En aquest espai es treballa amb grups de 30
persones, amb una estètica específica.
Hem aconseguit tenir espais molt especialitzats d’una
manera global: producte, estètica, elements, música,
etc. Amb un resultat senzill però amb una qualitat molt
lata i una imatge molt sorprenent.

Quin creixement
aquest canvi?

has

experimentat

amb

En aquests 4 anys de canvi hem triplicat el nombre de
clients. Però també tenim més informació d’aquest, i el
client/a també la té.

Com t'ha afectat la pandèmia?
Crec que, dintre del patiment de tot el sector, no hem
estat els que més hem patit. Hem perdut un 13% de
facturació, i un 30% de clients. Aquesta diferència es
deu al fet que oferim altres serveis que el client ha
consumit més.
Nosaltres obtenim de les quotes recurrents el 60% dels
nostres ingressos, el 40% restant l’obtenim de
prestacions addicionals, moltes de les quals s’han
pogut mantenir. Per altra banda, la nostra taxa de
rotació ja estava per sota el 2%, els nostres clients/es
estan molt fidelitzats. I ja teníem una estructura de
venda abans de la pandèmia.
Pel que fa al sistema d’assistència a les activitats
dirigides, ja abans de la pandèmia reservàvem
obligatòriament el 60% de l’aforament per aplicació,
amb la pandèmia vàrem augmentar la necessitat de
reserva al 100% i això ja ho mantindrem així, només es
podrà accedir a una activitat dirigida si s’ha reservat per
l’aplicació prèviament o si hi ha places disponibles.

Esperem recuperar els nivells de facturació
que teníem el 2019, a finals d’aquest 2022.

En els últims tres o quatre anys el pàdel ha crescut
molt, en canvi, tu has apostat per invertir en un
gimnàs pròpiament dit i perdre pistes de pàdel. Va
ser una aposta molt valenta, quan tothom està fent
pistes de pàdel.
La rendibilitat de les pistes de pàdel és finita, en canvi, amb
aquests nous usos, els mateixos metres quadrats els ocupen
unes 70 persones, en comptes de 4. I aquestes persones
aporten un ingrés recurrent, no per ús.
A banda que creiem que s’ha d’apostar per l’especialització. No
obstant això, mantenim pistes de pàdel i serveis afegits que
ens aporten uns ingressos variables.

Quina és la diferència entre aquest model i el que
tenies abans?
Aquest concepte especialitzat ja fa que el nostre target hagi
canviat una mica, pensàvem que seria per majors de 45, en
canvi, ens ha augmentat molt la franja de l’adolescència i la
joventut, fins als 35 anys.
Amb aquest canvi de paradigma, una diferència important és
la millor qualitat de l’assessorament, gràcies a la informació
que obtenim amb els equipaments Fitness hub i les bàscules.
Quan una persona es dona d’alta al nostre centre, sempre rep
un assessorament personalitzat amb aquests equips i el
personal tècnic. S’obté una informació molt important
respecte l’estat muscular i de forma física del client/a a partir
de la qual se’ls assessora i se’ls dona eines de millora. Amb
aquest concepte de Fitness hub la demanda d’entrenaments
personalitzats s’ha triplicat.
Hem passat de tenir una sala multidisciplinària a tenir sales
amb conceptes específics, fins i tot amb l’entrenament de
força. Es crea amb aquest sistema un entrenament amb una
corba d’aprenentatge molt més alta que amb l‘entrenament hit
convencional, les politges d’aire permeten intensitats molt
diferents.
Treballem en grup en un espai tractat com retail, amb molta
cura de l’entorn i del producte. Cada sala està segmentada per
un tipus de públic, que coneixem.
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Quins creus que són els reptes als quals ens enfrontem?
Tenim un greu problema que és la pujada dels costos energètics, de per si és una pujada desproporcionada, sense
precedents i molt difícil d’assumir de per si. Però si a sobre ens està passant després de dos anys en els quals hem
perdut molts diners, serà molt difícil subsistir amb aquestes condicions. Amb aquest nivell d’increment de costos, la
pujada que tinguem de clients quan acabin les restriccions i es comencin a llençar missatges de normalitat, no tindrem
prou per cobrir aquests increments.
Nosaltres ara tenim una mitja de 6 accessos per client, abans en teníem 4, això representa menys clients però amb
necessitat de plantilles àmplies i activitats disponibles per cobrir aquest major ús
Un altre repte és deixar de considerar el nostre abonat com un soci i considerar-lo un client al qual, si no li donem el
que vol, marxarà. Hem de tenir una visió no en clau d’esport, sinó de servei al client. Aquest/a és el centre i hem
d’oferir-li experiències que l’omplin.
Crec que hem de convertir-nos en espais esportius al que la gent vingui a compartir el que fa, els seus reptes, a trobarse bé i socialitzar, però ho vol fer en un entorn similar al que té fora. El home Fitness serà compatible amb nosaltres,
però nosaltres oferim una diversió que l’activitat física solitària no ofereix, l’experiència ha de ser global.
Tenim una oportunitat que ens ha deixat la pandèmia, la ciutadania s’ha adonat que ha de mantenir-se saludable, que
necessita fer activitat física per a tenir una millor qualitat de vida, les edats de jubilació, les malalties com aquesta és
han fet veure que ens hem de mantenir actius, i això ens permetrà una penetració més lata del mercat, però també
tindrem més exigències. El client vol el que veu a les xarxes, als mitjans, imatge, so i un espai identificat amb què vol.
Ens hem d’especialitzar en cada una de les coses que hem de fer. Aquesta especialització passa per espais, decoració,
il·luminació, ambientació, no només pel personal tècnic i la digitalització. Quan defineixes l’espai d’una manera
homogènia, t’obliga a dedicar-lo només a una sola activitat, però això fidelitza perquè donem al client el que busca.
Nosaltres fem una tasca per la salut de la gent gran també. Les persones grans volen estar bé, i aquelles que
practiquen activitat física són persones més saludables. Cuidar-se és una decisió individual que hem de facilitar, i el
nostre sector la facilita.
S’ha d’entendre que fer activitat física guiada és la manera de cuidar la salut de la ciutadania i aquest missatge ha
d’arribar a la política.
Hem vist que cada vegada que el govern ha llençat algun missatge positiu, la ciutadania s’ha activat i s’ha apuntat al
gimnàs i quan han donat missatges negatius i de restriccions, s’han esborrat i paralitzat de nou. Aviat s’aixecaran totes
les restriccions, es traurà la mascareta i llavors, hem d’estar preparats per a oferir salut i benestar, amb experiències
que aportin valor a la ciutadania.
Jo crec molt en el grup, en les associacions i hem de tenir clau corporativista i empresarial. Hem d’estar units, ja sabem
que hem perdut molts diners i sabem que no els recuperarem mai, però hem de lluitar també per altres coses, per
exemple l’iva.
Amb la pandèmia el sector s’ha unit i ADECAFF ha aconseguit coses molt difícils, un repte important és que tothom
s’adoni que hem d’estar associats, que si volem aconseguir coses, hem de fer coses, i per això es necessiten diners, es
necessiten més associats. Les quotes associatives no són una despesa. ADECAFF s’ha dotat d’una estructura més forta
que ens ha permès fer de lobby, i això ha de seguir. Per exemple l’increment de costos l’hem de contrarestar amb
compres per volum, i per això necessitem ser molts, per negociar; la baixada de l’IVA és una batalla que serà llarga,
però necessitem força i recursos per ser-hi. Els estalvis i els ajuts no compensaran el marge de negoci que perdrem.
Necessitem estar associats i ser forts.

22

Vols formar part del Grup
ADECAFF ENERGIA?
Més informació a:
adecaff@adecaff.cat

Ets un anunciant i vols
aparèixer en la revista
ADECAFFITNESS?
Més informació a:
adecaff@adecaff.cat
T'hi esperem!

Ets un centre esportiu i vols
que algú defensi els teus
interessos?
Associa't a ADECAFF, la
patronal catalana del Fitness.
Més informació a:
info@adecaff.cat
T'hi esperem!

