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Els ingressos en els clubs s’han vist reduïts en un -44,4%, respecte al mes de febrer. Sent la província de

Tarragona la més afectada (-62,2%) pel tancament forçat de les activitats no essencials.

Els ingressos en les federacions s’han vist menys afectades que els clubs, amb una reducció dels ingressos del

-19,9%, respecte al mes de febrer. Els esports atlètics i de combat han sigut les agrupacions esportives que han

vist reduïts els seus ingressos en major mesura.

La morositat s’ha vist augmentada tant en clubs (+65,8%) com en federacions (+7,7%) durant el període de

confinament analitzat.

La suspensió de l’activitat econòmica no essencial a causa de l’alerta sanitària per la COVID-19 ha ocasionat una

forta reducció de llocs de treball durant el mes de març en el sector. Els clubs han reduït en un -73,4% el

nombre de treballadors contractats, respecte al mes de febrer, i les federacions en un -41,4%.

El nombre de socis en els clubs s’ha reduït en un -4,2%, respecte al mes de febrer. Els clubs de la província de

Tarragona han vist com el seu nombre de socis es reduïa en un -11,3%, seguits de la província de Barcelona

amb un -4,2%.

Els esports de pilota, amb 684 esdeveniments cancel·lats, ha sigut l’agrupació esportiva més afectada, suposant

el 56,1% de les cancel·lacions totals.

La diferència de baixada d’ingressos de les federacions podria venir explicada pel caràcter anual de les

quotes federatives. Caldria analitzar de nou les dades un cop vencin dites quotes anuals i es procedeixi al

pagament del següent any.

Tanmateix, la COVID-19 no ha afectat la massa social (afiliats i federats) de les federacions durant el mes de

març. Caldrà analitzar si es manté la dada post-COVID-19.

A conseqüència de la COVID-19 més de 1.200 esdeveniments esportius han estat suspesos o cancel·lats 

durant el mes de març.
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La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (en 

endavant, UFEC) representa l'esport català arreu del 

territori nacional i internacional, s'encarrega de crear 

debat i donar solucions als problemes propis del sector 

esportiu català

La UFEC és una associació de federacions esportives 

que té com a objectiu de donar serveis als seus 

associats i a fer créixer l’esport federat a Catalunya.

UFEC s’ha posicionat com el principal òrgan de representació i nexe d’unió entre les federacions 

esportives catalanes i el conjunt de l’esport català.

Història de la UFEC 

Acaba la seva 

activitat amb 

motiu de la 

Guerra Civil.

1936 

Constituïda l‘any 1933 

i presidida per 

Pompeu Fabra.

1933 

Actualment la UFEC està 

formada per 70 federacions 

que reben els seus serveis i 

recursos

Va rebre la creu de 

Sant Jordi per la 

seva valuosa 

contribució a la 

difusió de l’esport 

català.

Reconstituïda per la 

Generalitat de 

Catalunya sota la 

presidència de Joan 

de la Llera Trens.

1985

2018

2020 

Unió de Federacions Esportives de Catalunya

Introducció
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Introducció

L’esport català contribueix en

aproximadament un 2,6% del PIB a

Catalunya.

El 58,1% dels clubs esportius es

reuneixen en l’àmbit metropolità.

Els clubs del territori català tenen de

mitjana 2,7 seccions esportives.

Un terç de les persones associades a

clubs esportius són dones.

L’esport català en números
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Introducció

Més de 3 M de persones majors de

setze anys s’han quedat sense poder

realitzar qualssevol tipus d’esport a

l’aire lliure o en centres esportius.

Els nadadors professionals s’han vist

afectats deixant de nedar més de

480.000 metres durant el període de

confinament analitzat.

El futbol base i amateur català ha

deixat de disputar més de 4 jornades

en més de 19 categories, fet que

suposa que s’hagin deixat de cremar

al voltant de 342 M de kcal.

En la màxima competició del bàsquet

femení català la competició ha quedat

suspesa a falta de 6 jornades, evitant

que s’hagin convertit més de 5.000

punts.

Altres dades curioses derivades del confinament



Objectiu i abast
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Història de la UFEC 
Escenari

Objectiu i abast

A mesura que l'expansió de la pandèmia de la

COVID-19 continua, i els governs centren els seus

esforços a preparar la tonada a la normalitat i en

definir plans per estimular una recuperació ràpida de

l’activitat productiva i de l’economia en general hem

realitzat una enquesta a les diferents

organitzacions i clubs de l’esport català amb

l’objectiu de quantificar l’impacte de la COVID-19

en l’esport català en termes socioeconòmics.

A jutjar per les previsions que ja han sigut publicades,

l’impacte a l’esport català serà molt gran. El FMI, ha

anticipat que el confinament a causa de la COVID-19

provocarà una caiguda del 3% en el PIB mundial

en 2020. El Banc d’Espanya parla d’una reducció en

el PIB espanyol d’entre el 6,6% i el 13,6%.

PwC ha realitzat una enquesta a 55 federacions i a

147 clubs durant el mes de març, en la que ha

sondejat les estimacions, dels diferents organismes,

de l’impacte socioeconòmic que la COVID-19 ha

ocasionat.

Model de distribució de competències en l’esport autonòmic
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Metodologia

Objectiu i abast

A causa de la pandèmia de la

COVID-19 molts clubs esportius han

deixat d’oferir els seus serveis i per

tant han vist reduït els seus

ingressos. A través d’aquest estudi

s’analitzarà la reducció dels

ingressos, l’impacte de la

morositat i la liquiditat.

Impacte econòmic

A causa de la pandèmia de la

COVID-19 molts esdeveniments

esportius s’han vist cancel·lats i les

persones que realitzen la seva

activitat professional en el món de

l’esport han vist afectats els seus

llocs de treball. A través d’aquest

estudi s'analitzarà el nombre

d’esdeveniments cancel·lats, la

reducció de llocs de treball i

l’afectació en la massa social de

les entitats esportives.

Impacte social1 2

Es mesura l’impacte de la COVID-19 en l’esport català mitjançant l'anàlisi de les dades obtingudes en el mes de febrer 

(pre-COVID) i en el mes de març (COVID), per part de les entitats esportives federades catalanes i federacions.

Enquesta d’impacte

Segmentació dels resultats



Els 147 clubs que han participat en

l’enquesta s’han classificat per

Províncies Catalanes.

La segmentació territorial permetrà

veure les diferències en termes

econòmics i socials per regions,

permeten analitzar els territoris més

afectats per la COVID-19.

Els 147 clubs que han participat en

l’enquesta s’han classificat per

agrupació esportiva.

La segmentació per agrupació

esportiva permetrà veure les

diferències en termes econòmics i

socials per agrupació esportiva,

permeten analitzar les agrupacions

més afectades per la COVID-19.
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Història de la UFEC 

Metodologia

Objectiu i abast

Les 55 federacions que han

participat en l’enquesta s’han

classificat per agrupació esportiva

La segmentació per agrupació

esportiva permetrà veure les

diferències en termes econòmics i

socials per agrupació esportiva,

permeten analitzar les agrupacions

més afectades per la COVID-19.

La presentació dels resultats s’ha realitzat tenint en compte la institució esportiva, la província i l’agrupació esportiva:

Segmentació de resultats

Agrupació esportiva Agrupació esportivaProvíncies

Federacions Clubs ClubsA B B

(*) L’abast de l’enquesta no inclou una auditoria de la informació reportada per part de les federacions i els clubs.
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Història de la UFEC 

Metodologia

Objectiu i abast

Esports de Pilota

70 Federacions

Esports de Combat Esports Atlètics i Gimnàstics

Esports Mecànics Altres Esports

Esports de la Natura

A continuació s’indiquen la segmentació d’algunes federacions per agrupació esportiva

(*) Exemple il·lustratiu del tipus de federació inclosa en cada agrupació esportiva seguit la metodologia d’agrupació implementada per Durand el 1968. (*) Veure més detall  de la metodologia utilitzada per l’associació per 

agrupació esportiva en l’Annex II – Agrupacions Esportives



Dimensionament de 
l’esport català
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Futbol

Homes, dones i clubs per agrupació esportiva Federacions amb major nombre de clubs

Ciclisme

Patinatge

Entitats excursionistes

Massa social

Bàsquet

Homes Dones Clubs

Dimensionament de l’esport català

En el 2019, l’esport català federat tenia més de 9.412 clubs. Pal que fa el nombre de llicències el 

nombre total de llicències en el 2019 era de 682.902

(*) Font: Anàlisis PwC a partir de la informació proporcionada per l’Idescat i l’Observatori Català de l’esport.



Dimensionament de l’esport català

Descomposició il·lustrativa de la xifra de negoci o facturació 

d’una companyia

La xifra de negoci suposa un indicador vàlid per a

conèixer la mida relativa d’una companyia, però no

reflecteix realment el valor econòmic generat. Per al

mesurament del valor econòmic generat s'utilitza el Valor

Afegit Brut (VAB).

Formula VAB

Suma de tots els 

ingressos dels 

factors que 

contribueixen al 

procés productiu

Remuneració de treballadors + 

Excedent Brut d’explotació

VAB

Consums intermedis

Beneficis

Despeses de personal

Facturació/Producció

VAB
(impacto directe)

Perquè utilitzar el VAB com a referència?

El VAB és una magnitud de comptabilitat nacional i regional, 

i té correspondència amb la comptabilitat empresarial. 

Si partim del compte de pèrdues i guanys d’una companyia, 

només una part de tota la seva facturació pot ser 

considerada com a VAB. En concret, com s’aprecia en la 

figura, el VAB representa la diferència entre el valor dels 

béns i serveis venuts (xifra de negoci) i els utilitzats com a 

consums intermedis en el seu procés de producció.

Valor Afegit Brut desglossat per components (2019)

Components Milers €

Remuneració dels assalariats 1.003.542,5 

Excedent Brut d’Explotació 185.785,0 

Valor Afegit Brut 1.189.327,5  (*)

15

En el 2020 l’esport català federat va aportar 

de forma directa més de 1.189 milions 

d’euros a l’economia (VAB)

Valor Afegit Brut

(*) Veure més detall  de la metodologia utilitzada per al càlcul del VAB en l’Annex I – Estimació Valor Afegit Brut 



Dimensionament de l’esport català
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Simulació impacte en el VAB

Si projectem la caiguda del VAB en els tres 

mesos de confinament, suposant que l’impacte 

es constant, la caiguda del VAB sería d’un 

25,5% (303M€), respecte al VAB de 2019 

(*) L’estimació de la caiguda del VAB s’ha fet en base a les dades obtingudes de l’enquesta i en el supòsits indicats en els gràfics 

Impacte VAB, suposant una recuperació immediata 

als nivells pre-COVID-19
Impacte VAB, del període analitzat

La caiguda del VAB en mig mes de confinament 

ha sigut d’un 4,25% (50M€), respecte al VAB de 

2019 

4,25% 25,5%1.189 M€

50,5 M€

1.138,5 M€
1.189 M€

303 M€

886 M€

2019 2020Impacte 
COVID-19

2019 2020Impacte 
COVID-19

A continuació, es mostra l'impacte en el VAB com a conseqüència de la COVID-19

(*) Caldria actualitzar els resultats per tal de veure l'impacte real dels tres mesos de confinament



Impacte econòmic
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Impacte econòmic | Introducció
FederacionsClubs

Blocs d’anàlisi de l’impacte econòmic

Reducció d’ingressos AltMigBaix

Impacte de la COVID-19

El cessament de l’activitat ha reduït el volum d’ingressos de les entitats esportives, originant una 

reducció del 44,8% pels clubs i de 19,9% per les federacions. 1

3

2

Morositat

Liquiditat

La COVID-19 ha originat una reducció d’ingressos en les entitats esportives

A conseqüència de la COVID-19 els clubs han vist incrementat en un 65,8% la morositat, respecte al 

mes de febrer. Les federacions han experimentat un increment en la morositat  d’un 7,7%, respecte al 

mes de febrer.

Increment en la morositat per la COVID-19

La liquiditat disminueix a conseqüència de la COVID-19

A conseqüència de la COVID-19 els clubs han vist reduïts en un 23,4% la seva liquiditat, respecte al 

mes de febrer. Les federacions han vist reduïts en un 2,9% la seva liquiditat, respecte al mes de 

febrer.
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Impacte econòmic | Reducció d'ingressos
Clubs Federacions

El cessament de l’activitat a conseqüència de la COVID-19 afectarà el volum de negoci de les entitats esportives. A 

continuació, s’indica la caiguda en la facturació en els clubs: 

Reducció d’ingressos, per província Reducció d’ingressos, per agrupació esportiva

La reducció total d’ingressos ha sigut del 44,8%, respecte al mes de febrer.

44,2%

43,5%
62,2%

27,2%

39,3%

64,7%

23,0% 37,3%

53,1% 77,4%

Tarragona ha sigut la província més afectada en la reducció

d’ingressos, experimentant una reducció del 62,2%, respecte al

mes de febrer.

Els esports mecànics ha sigut l’agrupació esportiva més afectada

en la reducció d’ingressos, experimentant una reducció del 53,1%,

respecte al mes de febrer.

Dades a febrer Dades a març Dades a febrer Dades a març

Dades a febrer

Dades a març

Reducció d’ingressos total

44,8%

(*) Gràfics d'elaboració pròpia PwC.



Impacte econòmic | Reducció d'ingressos
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Clubs Federacions

Reducció d’ingressos, per agrupació esportiva

El cessament de l’activitat a conseqüència de la COVID-19 afectarà volum de negoci de les entitats esportives. A 

continuació s’indica la caiguda en la facturació en les federacions: 

La reducció total d’ingressos ha sigut del 19,9%, respecte al mes de febrer.

21,4%

5,5%

42,4% 15,6%

3,9%
34,3%

L’agrupació esports atlètics i gimnàstics, amb un descens del 42,4%,

respecte al mes de febrer, ha sigut l’agrupació esportiva més afectada.

L’agrupació esports mecànics ha tingut un descens del 34,3%,

respecte al mes de febrer, mentre que l’agrupació esports de pilota ha

disminuït en un 21,4%.

Si analitzem la reducció dels ingressos per tipologia, els ingressos

percebuts per quotes, publicitat i patrocinis i serveis mensuals

recurrents s’han reduït en un 89,3%, 85% i 43,5%, respectivament,

respecte al mes de febrer.

Dades a febrer Dades a març

Dades a febrer

Dades a març

Reducció d’ingressos total

19,9%

(*) Gràfics d'elaboració pròpia PwC.



21

Impacte econòmic | Morositat
Clubs Federacions

La declaració de l’Estat d’alarma derivarà en una crisi econòmica sense precedents. L’empitjorament de l’economia 

produirà que les empreses tinguin dificultats per afrontar els seus pagaments. A continuació s’indica l’increment en 

percentatge de la morositat en els clubs a conseqüència de la COVID-19:

Morositat, per província Morositat, per agrupació esportiva

Dades a febrer Dades a març Dades a febrer Dades a març

Tarragona ha sigut la província més afectada en l’increment de la 

morositat, experimentant un augment del 181,3%, respecta el mes 

de febrer. 

L’increment total en la morositat ha sigut del 65,8%, respecte al mes de febrer.

73,2%

3,4%
107,1%

181,3%

73,3%

37,9%

228,7%

17,1% 27,1% >300%

Els esports de combat ha sigut l’agrupació esportiva més afectada

en l’increment de la morositat, experimentant un augment de més

de 300%, respecte al mes de febrer.

Dades a febrer

Dades a març

Increment total de la Morositat

65,8%

(*) Gràfics d'elaboració pròpia PwC.
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Impacte econòmic | Morositat
Clubs Federacions

Morositat, per agrupació esportiva

Dades a febrer Dades a març

La declaració de l’Estat d’alarma derivarà en una crisi econòmica sense precedents. L’empitjorament de l’economia 

produirà que les empreses tinguin dificultats per afrontar els seus pagaments. A continuació s’indica l’increment en 

percentatge de la morositat en les federacions a conseqüència de la COVID-19:

L’agrupació esports de pilota amb un increment del 12,2%, respecte al

mes de febrer, ha sigut l’agrupació esportiva més afectada pel que fa a

l’increment en la morositat.

L’agrupació esports atlètics i gimnàstics ha tingut un increment del

5,4%, respecte al mes de febrer, mentre que la morositat en l’agrupació

altres agrupacions esportives ha augmentat en un 0,8%.

Cal destacar que en les agrupacions esports de combat i esports de la

natura s’han reduït la morositat en un 1,0% i 33,1% respectivament.

Per l’agrupació esports mecànics no es disposa d’informació relativa de

l’evolució la morositat.

L’increment total en la morositat ha sigut del 7,7%, respecte al mes de febrer.

12,2%

0,8%
33,1% 5,4%

1,0% 0%

Dades a febrer

Dades a març

Increment total de la Morositat

7,7%

(*) Gràfics d'elaboració pròpia PwC.
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Impacte econòmic | Liquiditat
Clubs Federacions

Durant l'aturada de l’activitat econòmica no essencial les entitats s’han vist obligades a revisar les projeccions de 

liquiditat a curt termini, així com adoptar mesures urgents per salvaguardar la tresoreria. A continuació s'indica 

l’impacte de la COVID-19 en la liquiditat:

Dades a febrer Dades a març Dades a febrer Dades a març

Liquiditat, per província Liquiditat, per agrupació esportiva

Els esports mecànics ha sigut l’agrupació esportiva més afectada

en la reducció de liquiditat, experimentant una reducció del 44,8%,

respecte al mes de febrer.

48,5%

10,2%

30,9%
44,8%

19,1%

39,3%

10,4%

31,4%

70,7%

La reducció total en la liquiditat ha sigut del 23,4%, respecte al mes de febrer.

25,6%

Tarragona ha sigut la província més afectada en la reducció de

liquiditat, experimentant una reducció del 48,5%, respecte al mes

de febrer.

Dades a febrer

Dades a març

Reducció total de la Liquiditat

23,4%

(*) Gràfics d'elaboració pròpia PwC.



Impacte econòmic | Liquiditat
Clubs Federacions

Liquiditat, per agrupació esportiva

Dades a febrer Dades a març

Durant l'aturada de l’activitat econòmica no essencial les entitats s’han vist obligades a revisar les projeccions de 

liquiditat a curt termini, així com adoptar mesures urgents per salvaguardar la tresoreria. A continuació s'indica 

l’impacte de la COVID-19 en la liquiditat de les federacions:

L’agrupació esports de combat amb una reducció del 24,9%, respecte

al mes de febrer, ha sigut l’agrupació esportiva més afectada per la

reducció de liquiditat.

L’agrupació esportiva esports atlètics i gimnàstics ha tingut una

reducció de liquiditat del 12,7%, respecta el mes de febrer.

La reducció de liquiditat d’altres agrupacions esportives ha sigut del

7,3%, seguida pels esports de la natura (1,7%). Cal destacar que en el

cas dels esports de pilota i els esports mecànics, la liquiditat s’ha vist

incrementada en un 9,2% i 1,3%, respectivament.

1,7%

12,7%

24,9%

7,3%

9,2%

1,3%

La reducció total de la liquiditat ha sigut del 2,9%, respecte al mes de febrer.
24

Dades a febrer

Dades a març

Reducció total de la Liquiditat

2,9%

(*) Gràfics d'elaboració pròpia PwC.
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Impacte social | Introducció
FederacionsClubs

Blocs d’anàlisi de l’impacte social

Cancel·lació d’esdeveniments esportius AltMigBaix

Impacte de la COVID-19

A conseqüència de la COVID-19 més de 1.200 esdeveniments esportius han estat suspesos o 

cancel·lats durant el mes de març.1

3

2

Reducció llocs de treball

Afectació massa social

La COVID-19 obliga a la cancel·lació d’esdeveniments esportius

A conseqüència de la COVID-19 els clubs han reduït en un 73,4% el nombre de treballadors 

contractats, respecte al mes de febrer. Les federacions han reduït la seva plantilla en un 41,4%, 

respecte al mes de febrer.

La COVID-19 incrementa la taxa d’atur

La COVID-19 ha provocat una reducció en la massa social dels clubs

El nombre de socis en els clubs s’ha reduït en un 4,2%, respecte al mes de febrer. La COVID-19 no 

ha afectat la massa social (afiliats i federats) de les federacions durant el mes de març.
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Impacte social | Cancel·lació d’esdeveniments esportius 
Clubs Federacions

Esdeveniments esportius cancel·lats

El coronavirus ha trastocat els plans de milers de persones arreu del món. Els esdeveniments esportius, que sempre 

han sigut plataformes fantàstiques per aconseguir reconeixement i notorietat a les localitats organitzadores i 

proporcionar beneficis socials al conjunt de la societat, han sigut impactats per les seqüeles de la propagació de la 

COVID-19. A continuació s’indica el nombre d’esdeveniments esportius cancel·lats:

Els esports de pilota, amb 684 esdeveniments cancel·lats ha sigut

l’agrupació esportiva més afectada, suposant el 56,1% de les

cancel·lacions totals.

Altres agrupacions esportives han cancel·lat un total de 192

esdeveniments, seguida per l’agrupació esportiva esports de la natura

(168), esports atlètics i gimnàstics (122), esports de combat (31) i esports

mecànics (22).

Més de 1.200 esdeveniments esportius han estat suspesos o cancel·lats durant el mes de 

març fet que significa una reducció en el nombre d’ingressos de més d’1M€.
(*) Gràfics d'elaboració pròpia PwC.
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Impacte social | Reducció llocs de treball
Clubs Federacions

La suspensió de l’activitat econòmica no essencial a causa de l’alerta sanitària per la COVID-19 ha ocasionat una forta 

destrucció en els llocs de treball durant el mes de març en el sector de l’esport. A continuació s’indica la reducció en els 

llocs de treball en el sector de l’esport a conseqüència de la COVID-19:

Dades a febrer Dades a març Dades a febrer Dades a març

Reducció llocs de treball, per província Reducció llocs de treball, per agrupació esportiva

Els esports mecànics ha sigut l’agrupació esportiva més afectada

amb una reducció en els llocs de treball del 97,9%, respecte al mes

de febrer.

Barcelona ha sigut la província més afectada en la pèrdua de llocs

de treball, experimentant una reducció del 79,2%, respecte al mes

de febrer.

Els clubs han reduït en un 73,4% el nombre de treballadors, respecte al mes de febrer. 

79,2%

49,8% 15,8% 62,0%

91,9%

30,2% 41,4%

97,9%
8,3% 77,0%

Dades a febrer

Dades a març

Reducció total de llocs de treball

73,4%

(*) Gràfics d'elaboració pròpia PwC.
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llocs de treball en el sector de l’esport a conseqüència de la COVID-19:

29

Impacte social | Reducció llocs de treball
Clubs Federacions

Reducció llocs de treball, per agrupació esportiva

Les federacions han reduït la seva plantilla en un 41,4%, respecte al mes de febrer.

Dades a febrer Dades a març

L’agrupació esports atlètics i gimnàstics, amb un descens del 63,3%,

respecte al mes de febrer, ha sigut l’agrupació esportiva més afectada.

L’agrupació esports de pilota ha tingut un descens del 52,6%, respecte

al mes de febrer, mentre que l’agrupació altres agrupacions esportives

ha disminuït en un 12,9%.

Si analitzem la reducció dels llocs de treball per tipologia de contracte,

el personal amb contracte indefinit s’ha reduït en un 31,4%, respecte al

mes de febrer.

El personal amb contracte temporal s’ha reduït en un 63,2%, seguida

per una reducció del 54,9% en el número d'autònoms.

52,6%

63,3%

12,9%

8,5%

11,1% 0%

Dades a febrer

Dades a març

Reducció total de llocs de treball

41,4%

(*) Gràfics d'elaboració pròpia PwC.
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Impacte social | Afectació massa social
Clubs Federacions

Dades a febrer Dades a març Dades a febrer Dades a març

Afectació numero de socis, per agrupació esportiva

La COVID-19 ha contagiat en cadena a la indústria esportiva amb una interrupció forçosa de l'activitat: instal·lacions 

esportives tancades i competicions anul·lades. El brot del virus ha afectat al negoci; reducció en el nombre d’altes, 

reducció en el nombre de socis i la congelació del pagament de les quotes. A continuació s’indica l’afectació en el 

nombre de socis a conseqüència de l’aturada ocasionada per la COVID-19:

Afectació numero de socis, per província

4,2%

1,2%

11,3%
2,5%

5,5%

5,3%

0,1%

5,0%

8,8%

3,9%

El nombre de socis en els clubs s’ha reduït en un 4,2%, respecte al mes de febrer

Els esports mecànics ha sigut l’agrupació esportiva més afectada

amb una reducció en el nombre de socis del 8,8%, respecte al mes

de febrer.

Tarragona ha sigut la província més afectada en la reducció del

nombre de socis, experimentant una reducció del 11,3%, respecte

al mes de febrer.

Dades a febrer

Dades a març

Reducció total de número de socis

4,2%

(*) Gràfics d'elaboració pròpia PwC.
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Impacte social | Afectació massa social

Afectació numero federats, per agrupació esportivaAfectació numero afiliats, per agrupació esportiva

Dades a febrer Dades a marçDades a febrer Dades a març

La COVID-19 ha contagiat en cadena a la indústria esportiva amb una interrupció forçosa de l'activitat: instal·lacions 

esportives tancades i competicions anul·lades. El brot del virus ha afectat al negoci; reducció en el nombre d’altes, 

reducció en el nombre de socis i la congelació del pagament de les quotes. A continuació s’indica l’afectació en el 

nombre de socis a conseqüència de l’aturada ocasionada per la COVID-19:

Clubs Federacions

Esports mecànics ha sigut l’agrupació esportiva amb un major

ascens en el nombre de federats, experimentant un increment del

3,9%, respecte al mes de febrer.

Esports mecànics ha sigut l’agrupació esportiva amb un major

ascens en el nombre d’afiliats, experimentant un increment del

3,9%, respecte al mes de febrer.

La COVID-19 no ha afectat la massa social (afiliats i federats) de les federacions durant el 

mes de març.

0,1%

1,6% 0,3%
0,9% 3,9%

0%

0,1%

1,8%

2,6%

1,5% 0,9% 3,9%

Dades a febrer

Dades a març

Afectació de la massa social

0,8%

(*) Gràfics d'elaboració pròpia PwC.
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L’estimació del Valor Afegit Brut (VAB) de l’esport federat a Catalunya s’ha realitzat utilitzant com referència el Valor

Afegit Brut (VAB) de l’any 2013 i projectat l’any 2019 amb el creixement en percentatge anual del VAB català.

De manera general l’impacte en el VAB s’han estimat tenint com a referència el mètode de càlcul del VAB utilitzat per la

Secretaria General de l’esport en l’estudi del pes econòmic de l’esport l’any 2013, que agrega la remuneració dels

factors productius utilitzats en l’economia. En concret, el VAB generat de manera directa és el resultat de la suma de la

remuneració dels assalariats (despeses de personal) i excedent brut d’explotació (EBITDA).

€+ =

Remuneració 

assalariats

Excedent Brut 

d’Explotació

VAB 2019

Annex I Estimació Valor Afegit Brut

(*) La projecció del VAB s’ha realitzat tenint en compte l’evolució del VAB català des de l’any 2013 (dades de l’últim

estudi).

Dades 2013

x

Projecció en base 

al VAB

1 + % d’increment

Projecció (*)

Font: Anàlisis PwC a partir de la informació proporcionada per l’Idescat i l’Observatori Català de l’esport.
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Annex II Agrupacions Esportives

A continuació s’indiquen les agrupacions realitzades per a la segmentació de resultat,  per agrupació esportiva

Bàdminton 

Basquetbol

Beisbol i Softbol

Billar

Bitlles i Bowling

Criquet

Esquaix i Raquetbol

Futbol

Futbol Americà

Futbol Sala

Golf

Handbol

Hoquei

Korfbal

Pàdel

Petanca

Pilota

Pitch and Putt 

Polo

Rugbi

Tennis

Tennis de Taula

Voleibol

Boxa Amateur

Esgrima

Judo

Karate i D.A

Kick Boxing i Muay Thai

Lluita

Taekwondo

Activitats Subaquàtiques

Atletisme

Ball Esportiu

Ciclisme

Físic-Culturisme

Gimnàstica

Halterofília

Natació

Patinatge

Triatló

Twirling

Pentatló Modern

Aèria Catalana

Agility

Automobilisme

Motociclisme

Motonàutica

Esports per a Cecs

Dards

Esports de persones amb 

Discapacitat Física

Esports per a Persones amb 

Discapacitat Intel·lectual – ACELL

Escacs

Paralítics Cerebrals

Sords de Catalunya

Tir amb Arc

Tir Olímpic

Caça

Coloms Esportius

Coloms Missatgers

Curses d'Orientació de Catalunya

Entitats Excursionistes de 

Catalunya

Esquí Nàutic i Wakeboard

Esports d'Hivern

Espeleologia

Hípica

Pesca Esportiva i Càsting

Piragüisme

Rem

Vela

Salvament i Socorrisme

Esports de Pilota Esports de la Natura

Esports de Combat Esports Atlètics i Gimnàstics

Esports Mecànics Altres Esports

(*) Gràfics d'elaboració pròpia PwC.
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Àmbit

Grandària de la mostra

Respostes obtingudes

Univers

Procediment de mostreig

Dates de realització

Esport federat català

Federacions:

8.797 70

Clubs: Federacions:

147 55

Respostes de 

l’enquesta d’impacte

Clubs:

Enquesta realitzada 

del 20 d’abril al 20 de 

maig del 2020

Clubs: Federacions:

1,7% 78,6%

% de respostes obtingudes sobre 

l’univers

(*) Interval de confiança calculat a partir de les dades de febrer
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Ingressos

＞ Ingressos Publicitat i Patrocinis mensuals € a tancament de febrer. 

(Pre Covid-19)

＞ Reducció ingressos Publicitat i Patrocinis mensuals € a mes de 

març. (Amb Covid-19)

＞ Ingressos percebuts per quotes de socis a tancament de febrer (en 

cas de ser una periodicitat superior a la mensual, mensualitzar

ingressos)

＞ Reducció ingressos percebuts per quotes de socis a mes de 

març (Amb Covid-19)

＞ Ingressos percebuts per Serveis mensuals € a tancament de febrer. 

(Pre Covid-19)

＞ Reducció ingressos percebuts per Serveis mensuals € a mes de 

març. (Amb Covid-19)

＞ Altres Ingressos mensuals € a tancament de febrer. (Pre Covid-19)

＞ Reducció altres Ingressos mensuals € a mes de març. (Amb Covid-

19)

Morositat

＞ Incobrats € a tancament de febrer. (Pre Covid-19)

＞ Incobrats € a mes de març. (Amb Covid-19)

Liquiditat

＞ Tresoreria € a tancament de febrer. (Pre Covid-19)

＞ Tresoreria € a mes de març. (Amb Covid-19)

Ingressos

＞ Reducció ingressos Publicitat i Patrocinis mensuals € a mes de 

març. (Amb Covid-19)

＞ Ingressos Publicitat i Patrocinis mensuals € a tancament de febrer. 

(Pre Covid-19)

＞ Ingressos percebuts per quotes de les entitats afiliades i llicències 

(en cas de ser una periodicitat superior a la mensual, mensualitzar

ingressos)

＞ Reducció ingressos percebuts per quotes de les entitats afiliades i 

llicències € a mes de març (Amb Covid-19)

＞ Ingressos percebuts per Serveis mensuals € a tancament de febrer. 

(Pre Covid-19)

＞ Reducció ingressos percebuts per Serveis mensuals € a mes de 

març. (Amb Covid-19)

＞ Altres Ingressos mensuals € a tancament de febrer. (Pre Covid-19)

＞ Reducció altres Ingressos mensuals € a mes de març. (Amb Covid-

19)

Morositat

＞ Incobrats € a tancament de febrer. (Pre Covid-19)

＞ Incobrats € a mes de març. (Amb Covid-19)

Liquiditat

＞ Tresoreria € a tancament de febrer. (Pre Covid-19)

＞ Tresoreria € a mes de març. (Amb Covid-19)

Clubs Federacions
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Annex IV Qüestionari Enquesta
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Llocs de treball

＞ Nº de treballadors contractats a tancament de febrer. (Pre Covid-19)

＞ Nº de treballadors contractats a mes de març (Amb Covid-19)

＞ Nº de voluntaris a tancament de febrer. (Pre Covid-19)

＞ Nº de voluntaris a mes de març. (Amb Covid-19)

Massa social

＞ Nº socis a tancament de febrer. (Pre Covid-19)

＞ Nº de socis a mes de març. (Amb Covid-19)

Esdeveniments esportius

＞ Nº d'esdeveniments esportius cancel·lats

＞ Pèrdues en € d'esdeveniments esportius cancel·lats (no especificats 

en les preguntes anteriors)

Llocs de treball

＞ Nº de treballadors amb contracte indefinit a tancament de febrer. 

(Pre Covid-19)

＞ Nº de treballadors amb contracte indefinit a mes de març. (Amb 

Covid-19)

＞ Nº de treballadors amb contracte temporal a tancament de febrer. 

(Pre Covid-19)

＞ Nº de treballadors amb contracte temporal a mes de març. (Amb 

Covid-19)

＞ Nº de treballadors autònoms a tancament de febrer. (Pre Covid-19)

＞ Nº de treballadors autònoms a mes de març. (Amb Covid-19)

＞ Nº d'altres treballadors a tancament de febrer. (Pre Covid-19)

＞ Nº d'altres treballadors a mes de març. (Amb Covid-19)

Massa social

＞ Nº de federats a tancament de febrer. (Pre Covid-19)

＞ Nº de federats a mes de març. (Amb Covid-19)

＞ Nº d'afiliats a tancament de febrer. (Pre Covid-19)

＞ Nº d'afiliats a mes de març. (Amb Covid-19)

Clubs Federacions



Clubs Federacions

Annex IV Qüestionari Enquesta
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Despeses

＞ Despeses de voluntaris a tancament de febrer. (Pre Covid-19)

＞ Despeses de voluntaris a mes de març. (Amb Covid-19)

＞ Relacionades amb la pràctica esportiva a tancament de febrer. (Pre

Covid-19)

＞ Reducció de despeses relacionades amb la pràctica esportiva a 

mes de març. (Amb Covid-19)

＞ Despeses per serveis de gestoria a tancament de febrer. (Pre

Covid-19)

＞ Reducció de despeses per serveis de gestoria a mes de març. 

(Amb Covid-19)

＞ Despeses generals a tancament de febrer. (Pre Covid-19)

＞ Reducció de despeses generals a mes de març. (Amb Covid-19)

＞ Despeses previstes anuals sobre els tributs.

Deute

＞ Deute a tancament de febrer. (Pre Covid-19)

＞ Deute a mes de març (Amb Covid-19)

Impagaments

＞ Impagaments a tancament de febrer. (Pre Covid-19)

＞ Impagaments a mes de març. (Amb Covid-19)

Despeses

＞ Despeses de personal indefinit a tancament de febrer. (Pre Covid-

19)

＞ Despeses de personal indefinit a mes de març. (Amb Covid-19)

＞ Despeses de personal amb contracte temporal a tancament de 

febrer. (Pre Covid-19)

＞ Despeses de personal amb contracte temporal a mes de març. 

(Amb Covid-19)

＞ Despeses de personal autònom a tancament de febrer. (Pre Covid-

19)

＞ Despeses de personal autònom a mes de març. (Amb Covid-19)

＞ Despeses d’altres treballadors a tancament de febrer. (Pre Covid-

19)

＞ Despeses d’altres treballadors a mes de març. (Amb Covid-19)

＞ Relacionades amb la pràctica esportiva a tancament de febrer. (Pre

Covid-19)

＞ Reducció de despeses relacionades amb la pràctica esportiva a 

mes de març. (Amb Covid-19)

＞ Despeses per serveis de gestoria a tancament de febrer. (Pre

Covid-19)

＞ Reducció de despeses per serveis de gestoria a mes de març. 

(Amb Covid-19)

＞ Despeses generals a tancament de febrer. (Pre Covid-19)

＞ Reducció de despeses generals a mes de març. (Amb Covid-19)

＞ Despeses previstes anuals sobre els tributs.

Clubs Federacions
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Federacions

＞ Nombre de federacions a les que el seu club està afiliat.

＞ Aportació total a les federacions (anual)

Deute

＞ Deute a tancament de febrer. (Pre Covid-19)

＞ Deute a mes de març (Amb Covid-19)

Publicitat i patrocinis

＞ Nª de contractes amb Publicitat i Patrocinis a tancament de febrer. 

(Pre Covid-19)

＞ Nª de contractes amb Publicitat i Patrocinis a mes de març. (Amb 

Covid-19)

Clubs Federacions
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Aquest document s'ha realitzat dins de l'àmbit del projecte de “Informe impacti econòmic de la COVID19 en l’esport català” per 

a Unió de federacions esportives de Catalunya segons els termes de la nostra carta de contractació de el mes de Març de 2020. PwC no accepta 

cap responsabilitat davant tercers que poguessin fer ús del contingut d'aquest document, sense l'acceptació prèvia de PwC.

"PricewaterhouseCoopers" i "PwC" es refereixen a la xarxa de signatures membre de PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). 

Cada signatura membre és una entitat jurídica independent i no actua com a agent de PwCIL o qualsevol altra signa membre. PwCIL no 

proporciona cap servei als clients. PwCIL no és responsable dels actes o omissions de qualsevol de les seves signatures membre i tampoc pot 

controlar l'exercici del seu judici professional o obligar-los de cap manera. Cap signatura és responsable dels actes o omissions de qualsevol altra 

signatura membre ni pot de cap manera controlar o obligar l'exercici del judici professional d'una altra signatura membre.

© 2020 PricewaterhouseCoopers Auditors, S.L. Tots els drets reservats. "PwC" es refereix a PricewaterhouseCoopers S.L, signa membre 

de PricewaterhouseCoopers International Limited; cadascuna de les quals és una entitat legal separada i independent.
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