
Pla de rescat
Mesures per a la recuperació  
del sector esportiu

26 d’octubre de 2020

COMISSIÓ D’ESPORTS DE FOMENT DEL TREBALL NACIONAL

Comissió d'Esports



Comissió d'Esports

2

ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ

2. MESURES 

 Mesures sobre l’afectació de l’activitat

	 Mesures	sobre	incentius	fiscals

 Inversió directa | Fons de rescat europeu

3

6

8

11



Comissió d'Esports

3

INTRODUCCIÓ

L’impacte del coronavirus en el sector esportiu ha estat demolidor. S’han perdut ingressos i llocs de 
treball, entre moltes altres afectacions. Durant el confinament, set de cada 10 treballadors s’han vist 
afectats per un ERTO; i en el seu conjunt, el sector deixarà d’aportar gairebé 1.000 milions d’euros 
directes al VAB català (921: 303 non profit, 618 profit). A més, tres de cada 10 treballadors perdran 
la feina... Són dades de dos respectius estudis impulsats per la Unió de Federacions Esportives de 
Catalunya, amb el suport de la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física, i pel clúster de la 
indústria de l’esport a Catalunya, INDESCAT, conjuntament amb Gestiona i Adecaf (amb la col·laboració 
del Coplefc).

Durant tota aquesta crisi, el sector esportiu ha actuat amb responsabilitat i prudència, adoptant mesures 
de prevenció en els nostres equipaments que en moltes ocasions han anat més enllà de les pròpiament 
exigides pel Govern. Tota l’activitat esportiva que es desenvolupa avui a Catalunya ho fa d’acord amb 
protocols específics per modalitat i instal·lació, amb limitacions d’aforament, amb control d’accessos i 
traçabilitat dels practicants, sota gestió de grups estables i en condicions de total higiene i desinfecció. 

També entitats i empreses hem fet un gran esforç per convertir els nostres espais en llocs de feina i 
pràctica segura i controlada, amb importants inversions, perquè som conscients que l’esport forma part 
de la solució d’aquesta pandèmia.

En aquest context, és necessari explicar què és i què representa l’esport català: som un servei 
essencial. Representem el 2,1% del PIB català. Ocupem més de 80 mil treballadors i treballadores, 
i tenim més de 40 mil voluntaris (esportius, dirigents, entrenadors, assistents en competició, àrbitres, 
etc.) que suposen un estalvi de més de 350 milions d’euros anuals a l’activitat. Som una porta d´entrada 
important al món laboral per als joves (més del 30% dels treballadors són menors de 30 anys) i el 40% 
són dones.   

L’esport català som 70 federacions esportives, 12.500 clubs, 700.000 persones federades, 8.000 
empreses esportives i un teixit associatiu de 3 milions de socis en el conjunt del país. També ho són els 
centres de fitnes, amb 500.000 usuaris a casa nostra. 
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Com a servei essencial l’esport incideix directament en la millora de la salut, en l’educació i la 
formació, en la inclusió social de col·lectius desfavorits, en la lluita per la integració social i la igualtat 
d’oportunitats, així com contra el racisme, la violència i el dopatge. Si parlem de la salut, per exemple, 
la despesa sanitària directa per manca d’activitat esportiva és d’un 15%. Una persona que fa esport de 
forma regular suposa un estalvi de 400 euros/any en la factura d’aquesta despesa. Una societat activa és 
una societat més sana i feliç. 

Les polítiques d’integració en l’esport que portem a terme entitats i empreses són la millor manera 
d’integrar els nouvinguts i trencar barreres; sense l’esport no tindrem una societat cohesionada i 
vertebrada transversalment. A més, els valors de l’esport en infants en edat escolar i joves són molt 
importants. 

El conjunt de sector esportiu fa anys que reclama mesures alineades amb el que representa l’esport per 
al nostre país. I, més intensament des de l’inici de la pandèmia, des de fa mesos, el conjunt del sector 
esportiu ha demanat:

 -  Una Taula sectorial amb els departaments implicats en la contenció de la pandèmia.
 -  El consens per a l’elaboració d’un pla de contingència.
 -  La realització de cribratge amb proves PCR en el sector esportiu.
 -  Un pla de mesures per a la recuperació així com un Fons de rescat.

Estem en un punt de difícil retorn i els ajuts al sector són ja de necessitat immediata per garantir que, 
quan tot això passi, l’esport continuarà. 
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MESURES SOBRE  
L’AFECTACIÓ DE L’ACTIVITAT

1
Limitar a un termini màxim de 15 dies els efectes 
restrictius de l’activitat esportiva previstos a la 
Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, per la 
qual s’adopten noves mesures en matèria de salut 
pública per a la contenció del brot epidèmic de la 
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 
Per tant, l’activitat esportiva ha de retornar el dia 
31 d’octubre i, a més, elevar l’aforament de les 
instal·lacions esportives del 50 al 70%.

MESURES SOBRE L’AFECTACIÖ DE L’ACTIVITAT
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MESURES SOBRE  
INCENTIUS FISCALS

2 Establir el gravamen de l’IVA al tipus superreduït 
del 4% sobre serveis esportius, quan el prestador 
no siguin federacions esportives o clubs reconeguts 
com de caràcter social, que n’estan exempts.

3 Suprimir l’IVA en inversions d’equipaments 
esportius.

MESURES SOBRE INCENTIUS FISCALS
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4
Establir la deducció en l’Impost sobre la Renda 
de Persones Físiques per l’import de les quotes 
satisfetes (total o parcial) per l’abonament a 
instal·lacions esportives públiques o privades així 
com per l’import satisfet per l’obtenció de llicència 
federativa.

MESURES SOBRE INCENTIUS FISCALS
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INVERSIÓ DIRECTA |
FONS DE RESCAT EUROPEU

INVERSIÓ DIRECTA | FONS DE RESCAT EUROPEU

6 Atorgar ajudes directes a entitats i empreses 
del sector esportiu per fer front als pagaments 
de despesa fixa durant l’any 2020, per import 
equivalent al percentatge de pèrdues acreditables 
respecte al mateix període en l’exercici 2019.

Garantir l’arribada d’ajudes europees que l’estat 
espanyol haurà de repartir. Demanem 500 milions 
d’euros del fons de rescat europeu per la 
COVID-19 per accelerar l’adopció de la digitalització 
i la transformació estratègica que contempli les 
inversions que s’han fet i s’hauran de fer per afrontar 
nous escenaris futurs.
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