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MANIFEST DEL SECTOR ESPORTIU EMPRESARIAL DE 
CATALUNYA EN RELACIÓ AMB L’AUGMENT DELS 

COSTOS DE L’ENERGIA 
 
 

El dia 15 de novembre, el Govern de la Generalitat de Catalunya va declarar l’esport i 

l’activitat física com a béns essencials. En innumerables ocasions hem destacat que  

moltes lleis el qualifiquen i consideren com un element essencial per a l’assoliment de 

drets fonamentals, l’Organització Mundial de la Salut el considera bàsic per a la bona 

salut de la ciutadania i, tot i això, el sector que es dedica a promoure i garantir la pràctica 

de l’activitat física i esportiva està patint el pitjor moment mai viscut fins ara. 

 

El sector esportiu a Catalunya és un sector clau en l’economia del país, representa el 

2% del PIB i ocupa més de 95.000 persones. Per altra banda, no podem obviar la 

força transformadora que l’activitat física i l’esport tenen en les persones i en les 

societats.  

 

Tota la societat catalana ha viscut i està vivint moments durs arran de la pandèmia i les 

seves conseqüències, i actualment s’hi ha afegit la situació geopolítica que ha generat 

un increment inassumible dels costos energètics, de les matèries primeres i del transport 

de mercaderies. 

 

Les companyies del sector estem suportant uns costos energètics que arriben a ser 

de fins al 300% del que eren de manera estable fins a mitjan 2021, increment que 

afecta especialment aquelles instal·lacions esportives que disposen de piscines i zones 

d’aigua. Un sector que no havia recuperat, ni de bon tros, la situació d’ingressos i 

persones abonades prèvia al març de 2020; que s’ha empobrit perquè les pèrdues han 

perjudicat la situació patrimonial de les empreses; que s’ha endeutat perquè el deute ha 

estat la font de finançament de les pèrdues; i que, a més a més, ha patit un desgast 

emocional tant d’equips professionals com d’equips directius.  

 

I en el pitjor moment ens trobem que hem de fer front a un increment de costos 

absolutament insuportable. Ja hem vist tancaments de piscines i malauradament moltes 

altres estan amenaçades. 

 

També el sector industrial esportiu està patint l’increment de costos. Per aquest motiu 

ens apleguem i demanem col·lectivament que se’ns permeti continuar amb la 

nostra activitat econòmica generadora de llocs de treball, de riquesa per al país i 

de salut per a la ciutadania.  

 

Per tot això, esperem que la declaració com a bé essencial del Congrés dels Diputats i 

del Govern de Catalunya no estigui buida de contingut. I, en aquest sentit, celebrem la 

creació de la taula de l’esport i l’activitat física de Catalunya i instem a posar en marxa i 
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a materialitzar, tan aviat com sigui possible, un pla de reactivació del sector en forma 

d’ajuts que permeti manifestar la ferma convicció que efectivament som essencials.  

 

A aquest efecte demanem, de forma immediata: 

o La formació efectiva de la taula del sector i l’activitat física de Catalunya. 

o L’elaboració del Pla de reactivació del sector. 

o Informació i formació sobre les fonts d’energia alternatives i l’accés a aquestes. 

o Ajuts econòmics directes, ràpids i àgils per implementar la instal·lació de fonts 

d’energia noves. 

o Ajuts directes per poder suportar les despeses energètiques, com es va fer amb 

els que es van destinar a pal·liar els efectes de la pandèmia. 

o La rebaixa de l’IVA, que el govern ha de negociar sense treva. 

o La bonificació de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l’Impost 

de Societats. 

o La creació d’un bo esportiu. 

o Que els fons europeus arribin de manera àgil i fàcil, i siguin accessibles per a 

tothom. Reclamem un acompanyament en el procés i que els fons es destinin a 

implementar solucions per a la sortida de la situació actual d’elevadíssims costos 

energètics. 

o Establir un topall del cost de l’energia per a pimes, com ja es fa en altres països 

d’Europa. 


