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1. INTRODUCCIÓ
I METODOLOGIA

El març de 2020 es va declarar, arreu del món, una situació 

de pandèmia derivada de l’expansió del virus Covid19. La 

crisi generada per aquest virus està tenint un impacte 
en tots els aspectes de la societat, des de la manera 

de relacionar-nos fins a la manera de treballar, passant 

també per com consumim o com invertim el nostre temps 

lliure.

L’esport ha estat i és un dels àmbits afectats per 
aquesta pandèmia i l’esport català no n’és una excepció. 

Des del Consell Català de l’Esport (CCE) es va posar de 

manifest la necessitat d’impulsar una recerca que per-
metés quantificar i entendre millor què ha passat en 
els darrers mesos a Catalunya en l’àmbit esportiu i què 
pensen els principals protagonistes que passarà en el fu-

tur, malgrat totes les incerteses que encara hi ha sobre 

la taula.

Aquest estudi, doncs, ens permet disposar d’una àmplia 

i completa fotografia de la situació global del nostre 

univers, un univers d’estudi de característiques i magni-

tuds molt diferenciades. Això enriqueix l’estudi, però a 

la vegada dificulta el poder aprofundir en anàlisis més 

específiques, donat que les diferències entre uns i altres 

són importants. Això passa entre els clubs i, també, en 

el sector mercantil. És per això que, en l’anàlisi, Gaps ha 

prioritzat el fer una explicació general i posar només el 

focus en aspectes a analitzar que afecten al conjunt, i no 

tant en fer aproximacions i extrapolacions per sectors.

Gaps ha realitzat aquest estudi que, combinant 
metodologia quantitativa i qualitativa, té per objectiu 

donar resposta a aquests grans interrogants.

Des de l’aproximació quantitativa, s’ha realitzat una 

enquesta online en la qual s’ha convidat a participar 

a les entitats que formen part del Registre d’Entitats 

Esportives de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, 

s’han incorporat entitats que no formaven part del 

Registre, com ara entitats formatives o entitats del 

sector mercantil per, d’aquesta manera, disposar d’una 

àmplia representació del sector.

En total s’han aconseguit 862 respostes vàlides que es 

distribueixen com es mostra a la següent taula:

UNIVERS ENQUESTA

Federacions esportives 72 28

Consells esportius 46 16

Clubs i entitats esportives 18.226 716

Universitats i formació esportiva 230 5

Sector mercantil 4.751 97

TOTAL 23.325 862
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1. INTRODUCCIÓ
I METODOLOGIA

Per altra banda, des d’una aproximació qualitativa, s’han 

realitzat 22 entrevistes a persones representatives i 
amb responsabilitat dels diversos sectors esportius de 
Catalunya. En 10, la informació s’ha obtingut mitjançant 

entrevistes en profunditat, i en les 12 restants, mitjançant 

una enquesta qualitativa sobre la situació del sector.

Amb tota la informació obtinguda, Gaps ha pogut realitzar 

l’anàlisi de com es troba actualment el sector esportiu a 

Catalunya, quines són les seves necessitats i quin creuen 

que és el futur que els espera.

Abans d’acabar aquesta introducció, cal fer una nota es-

pecífica sobre el moment de realització de l’estudi. La 

recollida d’informació s’ha realitzat des de finals de no-

vembre fins a mitjans de desembre de 2020, tot iniciant-

se just quan s’aixecaven les restriccions imposades al 

llarg de novembre per fer front a la segona onada de 

Covid19. Les entitats, doncs, sortien d’unes setmanes de 

tancament, el segon que es patia des de la declaració de 

la pandèmia, i afrontaven un futur més incert que el d’uns 

mesos abans, situació aquesta que pot haver influït en la 

seva valoració i percepció de la realitat.
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2.1. La situació econòmica
a les entitats

2. EL SECTOR ESPORTIU
A CATALUNYA A DIA D’AVUI

Les entitats esportives han 
perdut el 27% dels seus 
ingressos respecte 2019

L’arribada del virus de la Covid19 al mes de març, i les de-

cisions sanitàries preses per a la seva contenció, van im-

plicar, durant mesos, l’aturada total de l’activitat esporti-

va a Catalunya. Aquesta activitat havia estat represa, de 

manera intermitent i encara no plenament, des de l’estiu. 

Com era d’esperar, aquesta situació ha tingut un impacte 

directe en l’economia de les entitats analitzades.

En finalitzar l’any 2019, les entitats esportives cata-
lanes facturaven, de mitjana, 330.000 euros. El 14% són 

entitats petites, principalment en el cas dels clubs, amb 

una facturació que no supera els 25.000€ i, en l’altre ex-

trem, un percentatge similar és el d’entitats que superen 

els 200.000€.

Analitzant la seva estructura d’ingressos (veure capí-

tol Perfil) s’observa que, en termes globals, gairebé la 

meitat provenen de les quotes de socis, abonaments 
o llicències. La resta es distribueix entre subvencions 
públiques (23%) o, en menor mesura, activitats realit-
zades i serveis prestats.

Si bé aquesta és l’estructura general, en funció del ti-

pus d’entitat, la distribució canvia. Així, per exemple, les 

Federacions disposen d’ingressos principalment per les 

llicències i quotes i també, més que la resta, per subven-

cions, mentre que en el cas dels Consells són les subven-

cions la principal font d’ingressos.

Amb tot, aquest 2020 les entitats esportives han perdut 
un 27% de mitjana dels seus ingressos en relació a 2019. 

Són poques, tan sols el 16%, les que comptabilitzen 

més ingressos respecte l’any anterior,  mentre que tres 

quartes parts asseguren que han patit pèrdues, en alguns 

casos, pèrdues de més del 75% respecte el 2019. 

Les entitats que han vist augmentats els seus ingressos 

són entitats petites que o bé no tenen treballadors (32%) 

o bé en tenen menys de 10 (43%). El seu increment mitjà

se situa al voltant del 55%.

Pel que fa a aquelles que han reduït els seus ingressos, 

són una mica més grans que les anteriors (75% vs 69%) i 

la seva pèrdua mitjana ha estat del 47%.

Comparativament, són les Federacions així com les em-

preses del sector mercantil les que, de mitjana, més han 

perdut, mentre que als Consells Esportius la pèrdua ha 

estat més continguda. Aquests diferències poden, en 

part, venir donades per la diferent estructura d’ingressos 

abans esmentada.
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2.1. La situació econòmica
a les entitats

2. EL SECTOR ESPORTIU
A CATALUNYA A DIA D’AVUI

Reducció mitjana del -27,6%

16%
han augmentat 
ingressos
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El 73% de les entitats  
han perdut ingressos  

respecte 2019

Gràfic 1. Variació d’ingressos 2020 respecte 2019
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“El 2020 ha sigut un any 
molt estrany, convuls, amb 

situacions noves que han 
portat als clubs a una situació 

de feblesa davant aquesta 
nova normalitat”

2.1. La situació econòmica
a les entitats

2. EL SECTOR ESPORTIU
A CATALUNYA A DIA D’AVUI

A les entrevistes, els responsables dels diversos sectors 

mostren la seva preocupació pel volum de pèrdua 

d’ingressos al qual les entitats han de fer front amb unes 

ajudes que, com es veurà en el capítol corresponent, no 

s’estan considerant suficients. 

Tal i com expliquen els gestors dels centres esportius 

privats, en la quantificació de la pèrdua d’ingressos s’ha 

de tenir molt present com afecta la pèrdua d’usuaris, no 

tan sols pels ingressos directes que es generen en forma 

de quotes o abonaments, sinó també per tots els ele-

ments que se’n deriven com ara entrenaments personals, 

serveis de dietètica, cursos d’aprenentatge o millora de 

tècnica, etc.

En alguns sectors, aquesta pèrdua d’ingressos ha estat 

més intensa que en d’altres. Des del sector del turisme 

esportiu, per exemple, es valora com a especialment greu 

l’impacte de la pandèmia, en especial les estades de tu-

risme esportiu per part de participants de fora de l’Estat 

espanyol, és a dir, l’estiu del 2020 només hi ha hagut es-

tades de turisme esportiu per part d’usuaris de l’Estat 

espanyol.

Per afrontar aquesta situació d’incertesa econòmica i 

falta de recursos, els clubs esportius plantegen la ne-

cessitat d’una major professionalització del sector, tot 

esperant l’ajuda per part de les administracions fins que 

aquesta transició estigui consolidada.

En aquesta línia, una constant en les entrevistes 

realitzades és que tothom coincideix que la recuperació 

i el futur passa per una digitalització que ha de perme-

tre millorar l’eficiència energètica (per mitjà de sensors 

i d’altres automatismes), el control dels aforaments, les 

classes virtual i, en especial, un control més acurat de la 

despesa.

En general, se’n desprèn una necessitat que les adminis-

tracions arribin a un gran pacte per reflotar el sistema, 

amb una única línia d’acció, amb la implicació de tots els 

agents i amb un pes important de l’administració local, 

titular de gran part dels equipaments esportius con-

cessionats a  empreses mercantils, clubs, federacions i 

fundacions. 
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Endeutament, morositat i 
liquiditat adquireixen un pes 
significatiu a l’hora d’avaluar 

l’estat de salut de l’esport a 
Catalunya

2.1. La situació econòmica
a les entitats

2. EL SECTOR ESPORTIU
A CATALUNYA A DIA D’AVUI

La variació en el nivell d’ingressos de les entitats ha 

tingut un impacte en la seva estructura financera i pot 

tenir-lo en la continuïtat de l’entitat.

Conceptes com endeutament, morositat i liquiditat 

adquireixen un pes significatiu a l’hora d’avaluar l’estat 

de salut de l’esport a Catalunya.

Preguntades directament sobre aquestes qüestions, 

les entitats esportives catalanes en mostren la seva 
preocupació: més d’una de cada cinc entitats ha deixat 
d’abonar alguna factura o servei en els darrers mesos, 

mentre que dos terços ha deixat de rebre algun paga-
ment, puntual o recurrent.

Gràfic 2. Incobraments i impagaments

Gràfic 3. Grau de preocupació per la morositat, 
l’endeutament i la liquiditat 

Les Federacions són les que més incobraments han 

sofert (75%), mentre que les empreses del sector mer-

cantil són les que més impagaments han generat (n’ha 

generat un terç).

Aprofundint en aquesta qüestió, una de cada quatre 

entitats opina que, per a la seva entitat, la morositat és 

una qüestió greu o molt greu; un terç creu el mateix de 

l’endeutament; mentre que la (manca de) liquiditat és el 

tema que més preocupa amb quasi la meitat de les enti-

tats valorant-lo com a greu o molt greu.
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2.1. La situació econòmica
a les entitats

2. EL SECTOR ESPORTIU
A CATALUNYA A DIA D’AVUI

Si bé és cert que aquesta és la perspectiva global, per 

alguns tipus d’entitats, aquestes problemàtiques estan 

més presents que no pas en altres. Així, en general, les 

empreses del sector mercantil són les que tant amb 

l’endeutament (52%) com amb la liquiditat (63%) es 

mostren més obertament preocupades actualment, do-

nats els efectes de la crisi derivada per la pandèmia. Però 

no només elles, també les Federacions o els Consells 

esportius mostren el seu desencís en relació a aquestes 

qüestions.

De manera molt clara pels Consells (81%) però també 

per les Federacions (57%), la liquiditat és un problema 

greu, així com també ho és, però en menor percentatge, 

l’endeutament (37% Consells i 39% Federacions).

Així mateix, les entitats més grans, aquelles que 2019 

tenien 50 o més treballadors (a temps complet o parcial) 

estan especialment preocupades tant per la morositat 

com per l’endeutament o la liquiditat. En tots tres 

aspectes, el percentatge dels que ho consideren molt o 

bastant greu supera tant les dades globals com les dades 

de les entitats que tenen menys de 50 treballadors.

Gràfic 4. Percentatge de preocupació per la morositat, 
l’endeutament i la liquiditat de Federacions, Consells 
Esportius i empreses sector mercantil

Gràfic 5. Percentatge de preocupació per la morositat, 
l’endeutament i la liquiditat en funció del volum de 
treballadors
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Les entitats han esgotat la 
seva capacitat d’endeutament

Molts clubs i centres esportius 
hauran d’afrontar l’amenaça de 

tancament

2.1. La situació econòmica
a les entitats

2. EL SECTOR ESPORTIU
A CATALUNYA A DIA D’AVUI

Tot això fa que, a dia d’avui, les entitats estiguin al límit 

de la seva capacitat d’endeutament: 6 de cada 10 afir-

men no tenir-ne cap i, si s’afegeixen les que diuen que en 

tenen poca, són tres quartes parts les que es troben en 

aquesta situació. En canvi, són molt poques les que diuen 

que encara podrien endeutar-se al llarg de 2021 (no arriba 

al 10%). 

Aquesta manca de capacitat d’endeutament es fa encara 

més palesa entre clubs, amb tan sols un 7% que podrien 

endeutar-se i prop del 80% sense aquesta capacitat.

Per això, per determinades entitats el risc de tancament 
és elevat. De fet, el 28% de les entitats considera molt 
o bastant probable haver de tancar si la situació actual
s’allarga fins a la primavera.

Aquest risc és més obertament manifestat entre Federa-

cions (36%) i/o empreses del sector mercantil (38%). En 

canvi, és una amenaça menor pels Consells (13%), mentre 

que entre els clubs són 1 de cada 4 els que afirmen que 

es poden trobar en aquesta situació. Això suposa que hi 

ha l’amenaça que al llarg de 2021 més de 4.000 clubs 
esportius catalans s’enfrontin a la possibilitat de a 
tancar.

Reforçant aquesta percepció, els responsables de gestió 

de centres esportius públics feien el seu propi càlcul i 

preveien que si la situació segueix així més del 40% dels 

centres esportius públics estan en risc de tancament.

Gràfic 6. Capacitat d’endeutament

Gràfic 7. Risc de tancament
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Quasi tres de cada deu entitats 
han perdut treballadors 

respecte 2019

2.2. La situació laboral 
de les entitats

2. EL SECTOR ESPORTIU
A CATALUNYA A DIA D’AVUI

Al llarg de 2019, el número de treballadors a temps com-

plet i/o parcial de les entitats de l’estudi se situa entre 

els 3 de mediana (*). Gairebé 3 de cada 10 no tenen cap 

treballador contractat (si més no, així ho manifesten), 

mentre que el 71% en tenen entre 1 i 9 (veure Perfil dels 

participants).

Partint d’aquesta estructura laboral, aquest 2020 les 
ntitats han hagut de realitzar severs processos de re-
onfiguració de les seves plantilles. Tan sols el 4% de 

es entitats ha augmentat la seva plantilla durant 2020 

n relació a 2019, en 2 treballadors de mediana (*). Per 

ontra, quasi tres de cada deu l’han hagut de disminuir, 

n 3 treballadors de mediana. 

e
c
l

e

c

e

Val a dir que la meitat de les que han augmentat la plan-

tilla han realitzat algun ERTO o ERO en els darrers mesos, 

fet que encara fa que es matisi aquest creixement.

Gràfic 8. Variació de personal 2020 
respecte 2019

(*) Mesura estadística per identificar el valor mig de la distribució. 
Utilitzada en casos de distribució no normal dels valors
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2 treballadors/mediana

45%

27%
ha reduït 
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STAFF STAFF STAFF STAFF STAFF STAFF
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Un terç de les entitats
han hagut de recórrer a 

expedients de regulació que, 
en la majoria dels casos, 
han afectat a la totalitat 

de la plantilla

2.2. La situació laboral 
de les entitats

2. EL SECTOR ESPORTIU
A CATALUNYA A DIA D’AVUI

Des del març, un terç de les entitats han realitzat 
algun tipus d’expedient de regulació d’ocupació, 

principalment ERTOs però també, tot i que en menor 

mesura, algun ERO. Les Federacions esportives i espe-

cialment les empreses del sector mercantil són les que 

més s’han acollit a aquest tipus de regulacions, mentre 

que els clubs, atès que eren els que menys personal en 

plantilla afirmaven tenir, són els que proporcionalment 

han realitzat menys ERTOs i EROs.

La reorganització laboral de les entitats al llarg d’aquests 

mesos ha estat una qüestió rellevant, amb un impacte 

significatiu en la configuració del sector, ja que dos ter-

ços de les entitats que han realitzat algun d’aquests 

expedients ho han fet de la totalitat de la seva plantilla, 

i un de cada quatre de més del 75% de la plantilla. Això 

implica que, des de l’inici de la pandèmia, una de cada cinc 

entitats del sector esportiu a Catalunya ha vist el 75% de 

la seva plantilla afectada per un ERTO.

Gràfic 9. Entitats que han realitzat ERTO/ERO des de 
març 2020

Gràfic 10. Percentatge de la plantilla afectada per 
ERTO/ERO
Base: 275 entitats que han  realitzat expedients de regulació
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Els ERTO han estat i són 
una eina útil per aconseguir 

mantenir els llocs de treball i 
esmorteir la pèrdua d’ingressos

2.2. La situació laboral 
de les entitats

2. EL SECTOR ESPORTIU
A CATALUNYA A DIA D’AVUI

Aquesta ha estat una de les qüestions claus tractades a 

les entrevistes.

Els entrevistats, de manera comuna, han manifestat que 

el seu objectiu sempre ha estat mantenir els llocs de 

treball i, per això, s’han acollit quan ho han considerat als 

ERTOs perquè els han valorat com una eina útil per acon-

seguir aquest objectiu i també per esmorteir la pèrdua 

d’ingressos. Des del sector hi ha la percepció que, amb el 

segon tancament, gairebé tothom ha acabat acollint-se a 

un ERTO.

De fet la situació després d’aquest nou tancament no 

és com a l’inici de la pandèmia. Al mes de març, els en-

trevistats afirmen majoritàriament que, amb la pre-

disposició d’afrontar la situació en positiu, varen com-

plementar la nòmina dels treballadors afectats per 

l’ERTO en un 30%. Amb el tancament posterior, aquest 

complement no s’ha aplicat per preservar els recursos 

econòmics davant la incertesa de la durada dels tanca-

ments i les seves conseqüències.

A més, els nous ERTOs han generat  incertesa i pèrdua de 

capacitat econòmica dels treballadors per la dificultat de 

gestionar-los, per la manca d’informació, per l’aplicació de 

noves normes per acollir-se o pel retard en el pagament. 

Aquí, els responsables han anat comentat les dificultats 

que s’han trobat, en molts casos per a gestionar totes 

aquestes qüestions amb el SEPE, institució a la qual 

critiquen per no haver sabut aportar les respostes i solu-

cions necessàries en cada moment.

A més, des dels clubs i gestors esportius amb una es-

tructura de més de 250 treballadors s’explica que, des 

de setembre i amb la incertesa de la situació, han aplicat 

reduccions salarials que van del 8% al 25% en funció del 

salari anual dels treballadors. Aquesta afectació en el 

salari es vol mantenir fins a la normalització de la situació.

Segons els responsables de la Unió de Federacions 

Esportives de Catalunya (UFEC), si la situació segueix 

amb el tancament de centres esportius o limitant 

l’aforament del 30%  al  50% i no es produeix una recu-

peració regular d’usuaris,  s’hauran de fer retallades de 

plantilles del 30-40% del personal actual. 

Amb la incertesa del tancament dels centres esportius 

i la reducció dels aforaments, els treballadors veuen 

perillar els seus llocs de treball.
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2. EL SECTOR ESPORTIU 
A CATALUNYA A DIA D’AVUI

Segons els responsables de centres esportius munici-

pals, la por generada en l’ús de les instal·lacions distancia 

la relació entre el treballador (tècnic) i l’usuari. El servei 

que s’ofereix és un servei personalitzat que requereix 

proximitat i tot això li va en contra pel que fa  a la qualitat 

del servei. 

La sensació és que els treballadors, en general, estan 

desanimats per la reducció retributiva derivada dels 

ERTOs i per la por de quedar-se sense feina i aquests 

desànim es trasllada a l’usuari. 

Tots aquests elements sumats fan que els responsables 

identifiquin un problema de gestió del seu personal atès 

que estan emocionalment afectats. I això pot repercutir, 

si no ho fa ja, en la qualitat del servei que donen.

Per sectors, les percepcions dels responsables no sem-

pre són les mateixes. Així, en el cas de la formació uni-

versitària, els menys afectats en la seva situació laboral, 

el personal contractat no ha tingut cap regulació, el cost 

laboral ja estava previst en pressupost i no s’ha realitzat  

cap ajust. L’única repercussió manifestada a les entre-

vistes ha estat el canvi de treball presencial  pel teletre-

ball (excepte en casos especials).  El professorat interí, 

que participa de forma puntual en les sessions de l’escola 

de negoci o graus superiors, tampoc han tingut cap afec-

tació laboral i econòmica. Només s’ha passat de les ses-

sions presencials a les sessions virtuals, mantenint els 

horaris de docència. 

Per contra, en el sector de turisme esportiu, el factor 

més rellevant, ha estat la desaparició dels contractes de 

temporada. Les empreses del sector activen un volum 

de contractació molt important durant l’estiu. Aquest 

any aquests contractes no s’han activat per la manca 

d’activitats i com a conseqüència de la manca d’ofertes 

laborals en el sector.

2.2. La situació laboral 
de les entitats

2. EL SECTOR ESPORTIU 
A CATALUNYA A DIA D’AVUI
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Sense activitats a realitzar, 
les entitats han perdut massa 

social i voluntaris

2.3. La situació social 
de les entitats

2. EL SECTOR ESPORTIU
A CATALUNYA A DIA D’AVUI

Al llarg del 2020, les entitats esportives catalanes no 
han pogut gaudir d’una pràctica esportiva continuada. 

Si bé es va reprendre l’activitat en espais tancats al llarg 

de la desescalada i les autoritats sanitàries han encorat-

jat i animat a la ciutadania a la pràctica de l’esport, espe-

cialment a l’aire lliure, el cert és que ni les competicions 

esportives ni tampoc els esdeveniments o activitats 

organitzades des de les entitats s’han pogut reprendre. 

En alguns casos, hi ha hagut tímids intents d’organitzar-

ne, com ara la Cursa dels Nassos però, en general, han 

deixat de fer-se activitats i competicions i han estat 

substituïdes per proves o reptes virtuals.

De fet, els responsables entrevistats comparteixen la 

percepció que un dels factors que està influint en la re-

ducció de determinada pràctica esportiva és la confusió 

generada en la població per les informacions incertes o 

imprecises que apareixen en els mitjans de comunicació 

o en les rodes de premsa del Govern de la Generalitat i del 

Govern de l’Estat Espanyol. 

Aquesta confusió ha creat una imatge negativa i de risc 

en la utilització dels centres esportius, al contrari del que 

hauria de ser. Tant els clubs esportius, com els gestors,  

consideren  que la pràctica esportiva millora el sistema 

immunològic i evita el sedentarisme. Una queixa com-

partida és que els tancaments no han estat consensuats 

amb el sector i tampoc s’ha fet cas de la informació apor-

tada per justificar el mantenir els centres oberts.

L’afectació de les restriccions sanitàries en els sector 

de la restauració, el comerç i la mobilitat, ha tingut com 

a conseqüència la manca de vida social  i un efecte molt 

negatiu en la pràctica esportiva regular, en especial en les 

baixes d’usuaris dels centres esportius tan públics com 

privats. Segons els clubs de natació i els representants  

dels centres esportius públics i privats,  aquestes afec-

tacions, al marge de les baixes produïdes, tampoc han 

permès la incorporació de nous usuaris a la pràctica es-

portiva.

Des de l’Associació Empresarial de Clubs de Natació  

de Catalunya s’estima que, davant d’aquesta situació 

d’inestabilitat, les estructures organitzatives dels clubs, 

entitats esportives i federacions començaran a patir 

perquè hauran de prendre mesures dràstiques en la seva 

estructura i se’n ressentirà l’esport de competició, la 

pràctica esportiva de salut, les escoles esportives i, en 

definitiva, tot el sector esportiu de Catalunya. 

Tot això ha provocat que el dia a dia a les entitats, pel que 

fa a l’organització d’esdeveniments i/o pràctica esportiva 

col·lectiva, hagi variat significativament: el 86% de 
les entitats (sense tenir en compte el sector mercan-

til) acostumaven a realitzar activitats pels seus socis/

abonat o pel públic en general.

De mitjana, entre les que acostumaven a fer, han deixat 
de fer 3 de cada 4 de les seves activitats habituals, cosa 

que a la pràctica vol dir gairebé una aturada total de les 

interaccions socials en aquest àmbit.
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2.3. La situació social 
de les entitats

2. EL SECTOR ESPORTIU
A CATALUNYA A DIA D’AVUI

Així, més enllà de l’impacte econòmic o laboral que s’ha 

vingut analitzant fins el moment, la crisi provocada per la 

pandèmia ha tingut un impacte social en les entitats.

Gràfic 11. Entitats que realitzen activitats 
Base: 765 entitats no mercantils

Gràfic 12. Percentatge d’activitats que han hagut de 
deixar de fer
Base: 660 entitats no mercantils que realitzen activitats

En comparació amb 2019, 6 de cada 10 entitats han 
perdut massa social, mentre que tan sols el 18% n’ha 

guanyat. La pèrdua mitjana de massa social ha estat del 

16%. Aquesta pèrdua ha estat més acusada entre els 

Consells esportius (32%) i entre les Federacions (25%).
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Gràfic 13. Percentatge variació massa social 2020 
respecte 2019
Base: 765 entitats no mercantils

Les entitats que han guanyat massa social ho han fet de 

mitjana en un 44%, mentre que les que han perdut ho han 

fet de mitjana en un 35%.
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2.3. La situació social 
de les entitats

2. EL SECTOR ESPORTIU
A CATALUNYA A DIA D’AVUI

En el cas del clubs, també la pandèmia ha afectat al 
número de voluntaris: en el moment de realitzar l’estudi, 

el 82% en tenien.  Cal tenir en compte la distribució dels 

casos, n’hi ha molts que no en tenen i uns pocs que en 

tenen molts, per això la mitjana de voluntaris se situa en 

24, mentre que realment, el valor central (el que està al 

mig) de la distribució és 6 (mediana).

Entre aquells que actualment en tenen, 6 de cada 10 

estan igual, però gairebé 3 de cada 10 n’han perdut al llarg 

d’aquests mesos de pandèmia.

Gràfic 14. Nombre de voluntaris
Base: 716 clubs o entitats esportives

Gràfic 15. Variació nombre de voluntaris
Base: 593 clubs o entitats esportives que actualment tenen 
voluntaris
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Des del sector, es percep com un problema aquesta 

pèrdua de massa social, ja sigui per la pèrdua de socis i 

abonats com la possible pèrdua de voluntariat. Sumat 

a la incertesa sobre l’evolució de la pandèmia en els 

propers mesos, el neguit sobre com generar recursos per 

mantenir equipaments hi és molt present.

De fet, amb les dades recollides dels gestors de centres 

esportius (públics i privats) en cada tancament s’han 

donat de baixa  entre el  10- 15% dels abonats. Això 

representa una evolució negativa, comptant els dos tan-

caments que s’havien produït fins a la data de realització 

de l’estudi, del 20-30% dels abonats en els centres 

esportius. 

En el cas de centres esportius amb piscina climatitzada, 

els responsables estimen un pèrdua d’usuaris en els 

cursos d’aprenentatge o perfeccionament de fins el 65%

Des del sector del fitness han observat que les baixes en 

els centres esportius s’han donat principalment en dos 

sectors d’edat: gent gran (menys seguretat en salut, des-

confiança, recomanacions de les mesures Covid) i entre 

els abonats de 30-45 anys (incertesa laboral, problemes 

derivats dels ERTOs, menys seguretat econòmica). 

Mediana: 6
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2.3. La situació social 
de les entitats

2. EL SECTOR ESPORTIU
A CATALUNYA A DIA D’AVUI

I malgrat que hi ha un altre sector d’abonats que ha 

seguit practicant esport -perquè aporta salut i benestar 

personal, és un hàbit- el cert és que també hi ha la 

percepció que una part important ha deixat de fer esport 

per  la por, la inseguretat, pels missatges dels mitjans de 

comunicació, etc.

En aquests casos, la percepció dels responsables 

entrevistats és que no s’ha valorat l’esforç dels gestors 

en la inversió realitzada per millorar les mesures de 

seguretat sanitària, seguint les indicacions dels proto-

cols marcats per les autoritats sanitàries. 

Com es deia abans, aquesta pèrdua de massa social té 

implicacions que van més enllà de no rebre els ingressos 

per les quotes determinades, sinó que generen altres pèr-

dues secundàries de vital importància per a l’estructura 

econòmica dels centres. 
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Avaluació de l’impacte de la Covid19 a l’esport de Catalunya
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3. EL FUTUR DEL SECTOR
ESPORTIU A CATALUNYA

“Es fa difícil planificar 
l’estratègia dels pròxims 

mesos amb aquesta situació 
d’incertesa”

3.1. Reptes del sector esportiu

En el moment de fer l’estudi, el sector esportiu tornava 

tot just a reprendre la seva activitat després del segon 

tancament patit des de l’inici de la crisi generada per la 

Covid19 al març. 

En aquell moment, quasi la meitat de les entitats 

preveien un procés de recuperació lenta que, com a 

mínim, requeriria d’entre un i dos anys per dur-se a terme. 

Aquest percentatge s’enfila fins els dos terços si sumem 

als que consideren que es trigarà més de dos anys en 

aconseguir-ho.

Així, són pocs els pessimistes que creuen que no es tor-

narà mai a estar com abans (3%), però també són pocs els 

optimistes que opinen que la normalitat ens arribarà en 6 

mesos, és a dir, al final de la primavera o principis d’estiu 

(5,4%).

Els responsables entrevistats creuen que l’inici de la re-

cuperació del sector es donarà a partir del maig del 2021,  

entenent  que durant el segon semestre del 2021 els cen-

tres esportius podrien recuperar el 25% dels abonats-

socis que han perdut.  Una situació còmoda per a tothom 

es preveu a finals del 2022. 

Segons els responsables del l’Associació Gestiona, la 

recuperació del 40-45% d’abonats-socis, es preveu 

ràpida. La raó fonamental d’aquesta recuperació ràpida 

és perquè els usuaris ja coneixen els centres esportius i, 

per prudència, han estat de baixa temporal i tornaran a la 

pràctica regular de l’esport amb la situació normalitzada.

No obstant, tot i que aquesta primera recuperació de 

massa social pot ser relativament fàcil i àgil, la situació 

d’incertesa laboral que ha provocat la pandèmia pot afec-

tar a la incorporació de nous usuaris, tal com ha passat 

en crisis econòmiques prèvies. Segons la seva experièn-

cia, la recuperació total del sector a nivells pre-pandèmia 

anirà lligada a la normalització de la situació.

Davant aquesta situació, el sector esportiu a Catalunya 

ha d’enfrontar els reptes d’aquesta nova situació deri-

vada de la crisi generada per la Covid19. De manera es-

pontània, les entitats els han anat identificant i, malgrat 

ser molt variats, poden ser classificats en dos nivells.

Gràfic 16. Perspectives de recuperació
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3. EL FUTUR DEL SECTOR
ESPORTIU A CATALUNYA

Sobreviure i reorganitzar-se 
són els principals reptes

del sector

3.1. Reptes del sector esportiu

Per una banda, hi ha entitats que es plantegen els reptes 
en un nivell molt “primari”, bàsicament, en termes de 

supervivència, de poder tirar endavant i no haver de tan-

car, de poder recuperar una certa estabilitat i normalitat 

(sigui aquesta quina sigui). Relacionat amb aquesta su-

pervivència més bàsica, hi hauria tot allò relacionat amb 

la cerca de recursos econòmics de manera molt variada, 

des d’aconseguir patrocinadors fins a intentar disposar 

d’altres fonts de finançament. L’objectiu, però, d’aquestes 

reptes és evitar el tancament i poder millorar la liquiditat 

de l’entitat per poder continuar endavant.

Per altra banda, i sense que sigui incompatible amb 

l’anterior, en un segon nivell les entitats es plantegen com 

a reptes principals aquells que fan referència a una 
millora en la qualitat dels serveis que donen.

Aquesta millora passaria, en primer lloc, per la gestió/

tracte amb l’equip humà de les entitats (51%). Sota aquest 

paraigües, s’engloben totes aquelles actuacions que les 

entitats afirmen que hauran d’engegar relacionades amb 

socis i/o abonats (captació, manteniment, etc.), amb els 

esportistes o, més internament, tot allò relacionat amb la 

gestió del personal de l’entitat.

En un segon lloc, la pròpia reorganització i replanteja-

ment del funcionament de la pròpia entitat, amb la torna-

da a l’organització d’activitats i/o competicions i també 

l’adaptació a les mesures sanitàries impulsades per la 

Covid19.

En tercer lloc, les entitats també posen l’èmfasi en els 

aspectes de comunicació, molt vinculats a un procés 

de digitalització i modernització, procés que algunes ja 

destacaven que havien iniciat dins dels canvis ja imple-

mentats però que continuen essent un repte important a 

afrontar al llarg del propers mesos.

-23-



3. EL FUTUR DEL SECTOR
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3.1. Reptes del sector esportiu

Gràfic 17. Reptes del sector

Per entomar els canvis i reptes 
calen recursos econòmics que 

ara no es tenen

Els nous reptes als quals han de fer front les entitats i 

les millores que necessiten realitzar no poden ser ento-

mades sense una base econòmica sòlida i una certa es-

tabilitat. L’estabilitat, com s’ha pogut observar, és difícil 

d’aconseguir en el moment d’incerteses en el qual es viu. 

Pel que fa a l’economia, recordem que la pèrdua mitjana 

d’ingressos el 2020 respecte el 2019 fou d’un 28%.

Cal recordar que les diferències en l’estructura de les en-

titats participants, amb un percentatge elevat de micro-

entitats i un volum més considerable d’entitats petites-

mitjanes, fa que les necessitats econòmiques d’unes i 

altres siguin molt diferents.

En termes generals tan sols el 6% de les entitats afir-

men que no necessitaran més recursos al llarg de 2021, 

més enllà dels recursos propis actuals. La resta, en major 

o menor mesura, sí que en necessitaran. Així, dos terços

requeririen fins a 25.000 euros més (8.000€ de mitja-

na), mentre que el 5% de les entitats reclamen més de 

200.000 euros (500.000€ de mitjana). 

Gràfic 18. Recursos necessaris pel 2021
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3. EL FUTUR DEL SECTOR
ESPORTIU A CATALUNYA

3.1. Reptes del sector esportiu

Aquesta estructura tan diferenciada 

que es comentava abans fa que aquelles 

(poques) més grans i que requereixen més 

recursos facin pujar el valor de la mitjana 

global. És per això que, tant en aquest 

gràfic com en el següent, s’aporta també 

la dada de la mediana, valor estadístic que 

permet identificar el punt mig de la dis-

tribució en casos com aquest que no tenen 

una distribució normal.

Reprenent la qüestió de les necessitats 

econòmiques i tenint present la poca ca-

pacitat d’endeutament de les entitats i la 

seva necessitat de liquiditat, encara es re-

força més la petició a les autoritats de re-

bre ajudes públiques directes que no hagin 

d’anar vinculades al crèdit. En funció de la 

tipologia d’entitat, s’observen diferències 

en les seves necessitats.

En el cas de les Federacions, una de cada 

deu afirma que necessitarà fins a 25.000 

euros, mentre que un 18% en necessitarà 

més de 200.000 i un 60%, fins a 100.000.

Entre els Consells, tots afirmen que 

necessitaran recursos addicionals en 

major o menor mesura. La meitat, fins a 

50.000 euros i tan sols un 6%, més de 

200.000 euros.

Pel que fa als clubs, un 6% no necessitaran res, mentre que tres quartes 

parts requeriran fins a 25.000 euros i una minoria (3,5%) necessitarien 

més de 200.000 euros.

Finalment, en el cas del sector mercantil, mentre que un 6% afirma no 

necessitar res, més del doble, en canvi, voldria disposar de recursos ad-

dicionals de més de 200.000 euros i, al voltant del 53%, fins a 50.000 

euros.

Gràfic 19. Recursos necessaris pel 2021 segons tipologia d’entitat
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3. EL FUTUR DEL SECTOR
ESPORTIU A CATALUNYA

Les entitats fa mesos que 
realitzen canvis i encara hauran 

de continuar: captar socis i 
aconseguir finançament són els 

deures pendents

3.2. Aspectes a millorar

En els darrers mesos, les entitats esportives ja han ha-
gut de realitzar canvis per anar-se adaptant a la nova 
situació. En el moment de realitzar l’estudi, dos terços 
de les entitats afirmaven que havien anat introduint 

canvis en el seu funcionament per tal d’adaptar-se a la 

nova realitat derivada de la pandèmia, tot essent les em-

preses del sector mercantil les que més modificacions 

han realitzat (78%).

Les principals modificacions que s’han hagut d’introduir 

en el funcionament van relacionades amb les adapta-
cions organitzatives, cosa que implica des d’adaptació 
de serveis-activitats fins a ajustament d’aforaments, 
revisió d’horaris o gestió de personal (tres quartes 

parts dels canvis s’emmarcarien en aquest context). Més 

concretament, fan referència a canvis horaris, adaptació 

al teletreball, modificacions de les juntes directives, 

preparació de classes virtuals o del seguiment online, 

disseny de noves activitats (adaptació de la pràctica 

esportiva en equip a la pràctica esportiva individual), 

restructuració de grups/equips de treball, digitalització 

de l’entitat (informatització, Apps, etc.) o ajustaments de 

personal (com s’ha vist abans, en part amb la realització 

d’expedients de regulació).

Seguidament, una de cada cinc entitats ha hagut de 

realitzar canvis d’adaptació de les instal·lacions, en la ma-

joria de casos en la línia d’adaptar-se al compliment de les 

mesures de seguretat. 

En paral·lel, s’han potenciat canvis adreçats a millorar la 

comunicació i el netwoorking de les entitats amb actua-

cions de màrqueting/publicitat a les xarxes socials, de 

promoció, solidàries, de captació de socis, etc.

Les entitats també han emprès altres mesures per 

adaptar-se a la nova realitat, que van des d’ajustaments 

econòmics a les quotes de socis/abonats, fins a la cerca 

de finançament i/o patrocinadors o la reducció general 

de les despeses.

En el sector universitari i en especial en la part dels 

estudis de graus i d’escola de negocis (màsters 

esportius), la repercussió més important ha estat el pas 

d’alumnes de presencial a online i el passar la docència 

a format remot. Aquest canvi ha representat uns costos 

de transacció d’informació alumnes-professors i amb 

poc temps d’adaptació per part del professorat a la nova 

situació. 

Gràfic 20. Entitats que han introduït modificacions
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Gràfic 21. Modificacions introduïdes
Base: 593 entitats que han introduït modificacions
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De cara al futur, les entitats tenen clar que hauran de 

seguir modificant la seva estructura i les seves pràc-
tiques. Preguntades directament sobre què creuen que 

han de millorar, a parts iguals esmenten el finançament 
(57%) i l’atracció de socis/abonats (57%) i 4 de cada 

10 l’organització d’activitats d’interès. En menor mesura, 

també consideren que cal una reorganització interna de 

l’entitat i/o del seu model (24%). És residual el percen-

tatge dels que consideren que no han de modificar res, 

donat que ja està tot bé (3%).

Tots aquests elements van en la mateixa línia dels reptes 

que de manera espontània han expressat.

Entre les Federacions esportives i Consells esportius, 

el finançament és, amb diferència, l’element de millora 

que més destaquen per a solucionar en els propers 

mesos. Així mateix, en el cas dels Consells, l’organització 

d’activitats assoleix un pes similar al del finançament i 

també és important la reorganització interna del model 

d’entitat.

Gràfic 22. Aspectes a millorar
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“És un sector que aporta salut, 
benestar a les persones . 

Desprès de la pandèmia, això 
quedarà reforçat”

Els responsables entrevistats també aportaren la seva 

perspectiva sobre els canvis que ha d’enfrontar el sector 

esportiu en el futur, cadascú des de la seva perspectiva.

En general, les Federacions Esportives  no estan preocu-

pades pel futur. Afirmen que l’esport seguirà endavant, 

amb una normalització gradual dels entrenaments i les 

competicions. Ara bé, s’haurà de reestructurar la forma  

i estructura de les de competicions i reduir costos arbi-

trals, entre d’altres accions. S’haurà d’aprofitar per fer 

una reflexió a l’entorn de les competicions esportives per 

enfortir el teixit esportiu català. 

De fet, les Federacions estan preocupades per la situació 

dels clubs esportius. La manca de capacitat per gen-

erar recursos econòmics i la dificultat per mantenir una 

estructura de costos complexa, amb una càrrega de 

personal per sobre del 70% de les despeses, són els ele-

ments que fan inestable la viabilitat de les entitats. 

Per això, creuen que ara seria el moment d’afrontar can-

vis en l’organització i equilibrar els ingressos i despeses 

d’acord amb les possibilitats de cada club esportiu. 

Respecte a les aliances del sector, les diferents associa-

cions entrevistades preveuen que, amb la normalització 

de la situació, es produiran aliances estratègiques per 

millorar l’oferta de serveis esportius i donar estabilitat 

als centres que no hauran superat la crisi de la Covid-19.  

Per la seva banda, des de la Unió de Federacions 

Esportives de Catalunya (UFEC) es reivindica que 

l’esport sigui considerat “servei essencial” equiparable 

a Ensenyament o Salut.  Un altre entrevistat, membre 

d’UBAE, va apuntar una idea interessant: crear “el gestor 

dolent” (sistema públic-privat) per salvar el sector, igual 

que han fet els bancs.

Un altre element de coincidència entre els responsa-

bles i que fa referència a canvis en el sector és la neces-

sitat de la digitalització per tal de millorar en eficiència 

energètica, la contenció de la despesa, els control dels 

aforaments o les classes virtuals, entre d’altres. Segons 

la valoració d’una part dels centres privats de dimensions 

mitjanes,  l’online es dirigirà a clients per disposar d’una 

oferta més complerta i per facilitar la interacció esport-

salut. S’haurà de treballar per aconseguir la integració 

amb d’altres sectors de la salut. L’experiència ha de ser 

més fàcil, més còmoda i a mida del client. 

També la presència de l’online a l’àmbit universitari està 

present en el debat. Es preveuen canvis estructurals en 

aquest sector donat que la presència de la tecnologia ja 

no serà una moda, sinó una necessitat. L’increment de 

les classes virtuals obliga a repensar els espais docents 

per adaptar-se a la nova realitat:  “la tecnologia, igual a 

seguretat.”
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Segons els responsables de la Barcelona School of 

Management (UPF), les competències formatives en 

l’àmbit del sector esportiu també canviaran, en especial 

amb la gestió de les persones, la logística, la solidaritat, la 

responsabilitat individual o la relació amb les persones. 

Per la seva banda, des de l’Associació Gestiona es 

planteja com a repte del sector la necessitat de revisar la 

forquilla de preus actuals dels centres esportius públics, 

donat que ara per ara no cobreixen les despeses. Per això, 

proposen demanar ajudes al Govern i als Ajuntaments i 

iniciar una reflexió a fons no només sobre la seva oferta 

i l’estructura de preus, sinó també sobre la seva tasca 

social.

Així, posant d’exemple el model de gestió dels centres 

esportius de la ciutat de Barcelona, es reflexiona al 

voltant de la necessitat de protegir l’accés a l’exercici 

físic i la salut, funció que compleixen aquest tipus de cen-

tres com a projecte social que s’ha de protegir.

Realitzen una tasca social que passa per nens, aturats, 

refugiats, gent gran... en definitiva, molts segments de la 

població que necessiten de la salut i el benestar personal. 

És evident que el  sector esportiu aporta salut i benestar 

a les persones. Després de la pandèmia, amb tota 

seguretat, s’haurà  reforçat la idea de la importància 

que té la salut per mitjà de la pràctica esportiva. És molt 

possible que el sector esportiu en general  surti reforçat 

després de superar la pandèmia.
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4. PRINCIPALS CONCLUSIONS 1. La pandèmia generada pel virus Covid19 ha
provocat canvis en tots els aspectes de la societat, 

des de la manera de treballar fins a la manera de

relacionar-nos. El sector esportiu no n’ha estat
una excepció, fins i tot ha estat un dels sectors més

castigats per les mesures anticovid impulsades pels 

diversos governs.

2. Des del sector es manifesta una certa incomprensió 
sobre els motius pels quals els governs penalitzen
la pràctica esportiva quan sembla evident que

és un element clau que afavoreix la bona salut de

la població. Més enllà de les queixes o reclams

evidents, es detecta en el sector una queixa latent

cap a les autoritats en sentir que no han defensat

prou aquest argument i que no l’han tingut gaire en

compte a l’hora d’imposar les mesures de contenció

de la Covid19 que estan tenint un impacte significa-

tiu en el sector.

3. L’estructura econòmica i laboral de les entitats
esportives catalanes, des de Federacions fins

empreses del sector privat, s’ha vist sacsejada: han 

reduït substancialment els seus ingressos respecte

2019 i han hagut de recórrer a expedients de regu-

lació d’ocupació que en molts casos han afectat a la

totalitat de la seva plantilla.

4. De la mateixa manera, l’impacte de la crisi de la

Covid19 s’ha vist reflectit en l’àmbit social. La pèrdua 
de massa social i/o socis-abonats, especialment
en el cas dels gimnasos, ha estat una realitat. La 

suspensió de la competició i també de les activitats

que s’acostumen a realitzar ha fet que les entitats

perdin part dels seus membres i, malgrat que tenen

la percepció que és una pèrdua temporal (quan es

torni a la normalitat, tornaran), el cert és que ara per 

ara els afecta aquesta situació.

5. Tots aquests impactes combinats han fet que temes 

com la morositat, l’endeutament o la liquiditat es
comencin a considerar greus dins de les entitats.
Aquestes estan al límit de la seva capacitat
d’endeutament, però com que continuen neces-

sitant -en alguns casos més que mai- disposar de

liquiditat per fer front als reptes que es plantegen

en el futur immediat, tenen la sensació de trobar-se

en un atzucac. És per això que sobrevola, en molts

casos, el risc real de tancament si la situació no

millora al llarg de 2021
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4. PRINCIPALS CONCLUSIONS 6. Així, el principal repte en el cas d’algunes entitats
és, simplement, sobreviure. Amb tot, més enllà

d’això, les entitats es plantegen com a repte una 
millora qualitativa dels seus serveis, des de la
gestió de les persones (treballadors, socis i abonats) 

fins a la digitalització de la seva estructura o
organització. També, en termes qualitatius, apareix

la necessitat de repensar tot el que impliquen les

activitats esportives que s’han vist molt malmeses

al llarg dels darrers anys.

7. Per assolir aquests reptes, les entitats tenen clar
que han de millorar tant el finançament com la
seva capacitat d’atreure socis/abonats. I, malgrat

que ja han començat a introduir canvis arran de les

necessitats generades per la crisi de la Covid19, el

cert és que encara els queda un llarg recorregut per

fer.

8. En aquest recorregut, esperen disposar d’un major
suport per part de les administracions. Aquest

suport ha de venir, tant per defensar millor els

interessos de l’esport a Catalunya (percepció que

determinada pràctica esportiva ha estat exces-

sivament castigada amb les restriccions) com per,

principalment, donar un major suport econòmic.

Les ajudes econòmiques que es reclamen volen que

siguin directes: donada la poca o nul·la capacitat

d’endeutament, qualsevol ajuda que vingui en forma

de préstec es considerada més un entrebanc i un

problema que una solució.

9. Del Consell Català de l’Esport es té una percepció

positiva, més qualitativament que no pas amb les

dades de l’enquesta. No obstant, d’ell s’espera un
major suport al sector, més empatia amb les seves

necessitats i una millor comunicació.
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4. PRINCIPALS CONCLUSIONS 10. Les xifres més important a retenir serien:

a. El sector esportiu a Catalunya el formen més de 

23.000 entitats i empreses i té un valor de pro-

ducció agregat de prop de 4.000 milions d’euros

b. Les pèrdues globals degudes a la Covid19 fins al 

mes de desembre de 2020 s’estimen a prop de

1.000 milions d’euros; que és la mateixa xifra que 

el sector explicita necessitar per a recuperar-se 

de l’atzucac econòmic

c. S’ha arribat al límit de l’endeutament i gairebé

6.500 entitats, entre les quals 4.000 clubs, no

descarten veure’s abocats al tancament si no

troben solucions aviat

d. Tot i que per la complexitat contractual del sec-

tor és molt difícil d’extrapolar en llocs de treball 

equivalents a temps complet, es pot estimar

que més de 16.000 professionals de l’esport

s’han quedat sense feina i que més de 50.000

s’han vist afectats per ERTOs i/o EROs

11. La recuperació de la crisi econòmica provocada per

la Covid19 sobre el sector esportiu català es preveu

lenta, la majoria creu caldrà més d’un any. Els anys

2021 i 2022 seran complicats i l’esport català necessi-

tarà d’ajuda financera i també d’impuls social i polític 

per reanimar l’activitat que aporta salut i benestar

a la societat i prosperitat a un sector estratègic del

país.
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5. FITXA TÈCNICA

5.1. Fitxa tècnica de l’enquesta
UNIVERS D’ESTUDI: 

Entitats esportives catalanes que formen part del 

Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de 

l’Esport i entitats formatives o del sector mercantil 

dels CNAEs (9311;9312;9313;9319;9321;3012;3230;47

64;7721;8551;9604).

MOSTRA:

862 enquestes online.

MARGE D’ERROR:

Marge d’error del ± 3,34% per a dades, amb un inter-

val de confiança del 95,5% i el supòsit de màxima 

indeterminació, on p=q=50 i k=2.

MÈTODE DE REALITZACIÓ DE L’ENTREVISTA:

Sondeig d’opinió mitjançant enquestes online amb 

un qüestionari estructurat i tancat, de 8 minuts de 

durada, administrat per correu electrònic i dissenyat 

per GAPS.

TREBALL DE CAMP:

Realitzat entre els dies 24 de novembre i 18 de 

desembre de 2020.
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5. FITXA TÈCNICA

5.2 Llistat dels responsables 
de les entrevistes

Entre els mesos de novembre i desembre s’han entre-

vistat 10 responsables d’entitats esportives representa-

tives de l’esport a Catalunya. A continuació es recull la 

llista:

1. Responsable de Reburn (centre esportiu privat)

2. Catedràtic Universitat  Pompeu Fabra

3. Responsable del  laboratori d’Innovació i 

intel·ligència del Parc Tecnològic i Oci de Catalunya

4. Responsable de l’Associació Gestiona i CEO de 

Holmes Place

5. Responsable de l’Associació de Clubs de Natació i 

Gerent del Club Natació Atlètic-Barceloneta.

6. Responsable de la Federació Catalana de Natació

7. Responsable de la Unió de Federacions Esportives 

de Catalunya (UFEC)

8. Responsable de l’Associació d’Empreses de clubs 

catalans de fitness

9. Exsecretari general de l’Esport

10. Responsable de la Federació Catalana d’Hockey

Així mateix, s’ha realitzat una recerca qualitativa entre 

30 entitats representatives del sector, en la qual han 

participat 12 aportant les seves opinions sobre l’impacte 

de la Covid19 i el futur de l’esport. Les entitats que han 

participat han sigut:

1. Responsable de GE i EG

2. Tècnic Ajuntament de Reus

3. Responsable del Club Natació Sant Andreu

4. Professor Universitat Blanquerna

5. Responsable IGBCN

6. Responsable Atlètic Terrassa Hockety Club

7. Tècnic Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat

8. Responsable del Club Balomnano Granollers

9. Responsable del Club Espoertiu Mediterrani

10. Responsable Fundació Claror

11. Professor Universitat Politècnica de Catalunya

12. Responsable Coplefc
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6. PERFIL DELS PARTICIPANTS

Clubs i entitats esportives 
són les que més han 
participat a l’estudi

La meitat dels participants 
s’ubiquen a la província 

de Barcelona

Les empreses del sector 
mercantil es dediquen 

principalment a la gestió 
d’instal·lacions esportives 
i a la prestació de serveis 

o activitats

10,1%
15,7%

58,1%

15,9%

UBICACIÓ

SECTOR ACTIVITAT
Base: empreses sector empresarial

51,50% 

32% 

5% 

2% 
9,30% 

Gestió d'instal·lacions esportives

Altres serveis/activitats

Comerç i distribució

Indústria i fabricació

Nc

83,1% 

1,9% 3,2% 

11,3% 

0,6% 

Club i entitats

esportives

Consell

esportiu

Federació

esportiva

Mercantil Universitats

(SEUC)

i formació

TIPOLOGIA
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6. PERFIL DELS PARTICIPANTS

FACTURACIÓ (2019) TREBALLADORS (2019)

48,1% 

22,8% 

14,8% 

8,4% 
5,8% 

Quotes/Abonats/

Llicències

Subvencions

públiques

Activitats

realitzades

Serveis

prestats

Altres

ESTRUCTURA D’INGRESSOS

Les entitats participants es 
distribueixen, en percentatges 

similars, entre les que són 
micros i les que són grans 

entitats

3 de cada 10 no tenen 
treballadors, i el 40% en tenen 

pocs (menys de 10)

En general, la seva 
estructura d’ingressos es 

basa, principalment, en 
les quotes/abonaments o 

llicències dels seus socis 
i, en menor mesura, 

en aportacions públiques

14,4% 9,6% 8,6% 8,8% 13,2% 45,4% 1

Fins a 25.000 euros De 25.000 a 50.000 euros

De 50.000 a 100.000 euros De 100.000 a 200.000 euros

Més de 200.000 euros Ns/Nc

14,4% 9,6% 8,6% 8,8% 13,2% 45,4%1

Fins a 25.000 euros De 25.000 a 50.000 euros

De 50.000 a 100.000 euros De 100.000 a 200.000 euros

Més de 200.000 euros Ns/Nc

29,6% 40,0% 11,8% 

4
,2

%
 

14,3% 1

Cap treballador De 1 a 9 De 10 a 49

De 50 a 249 250 o més Ns/Nc

Mitjana: 334.000€ / Mediana: 65.000€ Mitjana: 9 / Mediana: 2
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