Gerència de Serveis d'Esports

SERVEI PÚBLIC LOCAL EN MATÈRIA
D’ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT
Seguiment de la incidència del SARS-CoV-2 a l’esport local
Període: 16 de març fins 7 de juny de 2020 (finalització fase 1)

L’impacte del SARS-CoV-2 en l’esport

dades de l’informe anterior en el període

local ha incidit de manera directa sobre la

esmentat, permetent visualitzar l’evolució

població

les

d’aquest impacte en la reactivació de

i

l’esport local de les següents 2 setmanes

amb

instal·lacions
l’aturada

de

el

tancament

esportives
la

de

municipals

pràctica

esportiva

a la fase 0.

organitzada pel propi ens local a través de

De la mateixa manera que en el primer

diferents actors intermediaris com pot ser

informe, les dades** presentades mostren

el teixit associatiu, entre altres.

la fotografia de la situació del sector

Davant aquesta situació, la Gerència de

esportiu

Serveis d’Esports de la Diputació de

Barcelona, excloent Barcelona ciutat, fins

Barcelona presenta el segon informe

la finalització de la fase 1 a partir de

referent a la incidència del SARS-CoV-2 a

diferents indicadors agrupats en 4 àmbits

l’esport local.

diferents:

local

de

la

practicants,

província

de

instal·lacions,

agents i recursos humans.
Aquest segon informe desenvolupat a
continuació, engloba les dades del sector

La reflexió final sobre els diferents reptes

des de la declaració de l’estat d’alarma

que es presenten en l’entorn esportiu

fins la finalització de la fase 1* del pla de

local, en el present informe, fa referència

desescalada

a la gestió de les subvenció a les entitats

previst.

Així

doncs,

aquest es mostra l’actualització de les

en

esportives del municipi.

* En la totalitat dels municipis de la província de Barcelona
** A partir de càlculs i mitjanes per a la província, excloent Barcelona ciutat
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22%

d’usos no realitzats d’activitats esportives

municipals i en complexos esportius municipals de la
província en relació a l’any passat
% que representa en relació a l’any anterior en el període analitzat
69.955.126
69.281.074

66.637.681

15.374.753 usos

65.869.791

22%
2016

2017

2018

no realitzats en les
darreres 12 setmanes

2019

140.000

Més de
hores d’activitats dirigides als
complexos esportius que no s’han pogut realitzar de manera
presencial en el període analitzat
Acumulat des del 16 de març de 2020 segons períodes d’anàlisi amb valors absoluts i percentuals

141.714
116.914
79.714

Des del 16 de març

Fase O

Fase 1

Impacte en l’àmbit local de la província de Barcelona, excloent la ciutat de Barcelona
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116.971

hores de tancament de complexos

esportius municipals a la província en el període analitzat
Volum d’hores totals per mes tancat des del 16 de març de 2020 segons períodes d’anàlisi

Des de 16 de març fins finalització fase 0
Març: 33.108 hores

Abril: 37.838 hores

Maig: 33.108 hores
Maig: 9.180 hores

Juny: 3.738 hores

Fase 1 – Un 11% dels CEMS han obert d’acord a la normativa
vigent referent a la demanda de cita prèvia i els
espais oberts

Hores de tancament total durant 12 setmanes:
Total hores any anterior

20%

Un
de les hores anuals
d’obertura de l’any anterior

77%

Del
dels CEMS de la província que han ofert
activitats virtuals en aquest període, van començar amb
aquesta iniciativa els mesos següents:
Un

71% al
Març

Un 26% a l’

Un 3% al

Abril

Maig

95%

Un
dels CEMS de la província que han ofert
aquestes activitats virtuals ho han fet de manera gratuïta
Impacte en l’àmbit local de la província de Barcelona, excloent la ciutat de Barcelona
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Les 3 plataformes digitals més utilitzades pels CEMs per
dur a terme les activitats esportives virtuals en aquest
període han estat:

Un 19% han
utilitzat Youtube

Un 30% han
utilitzat
Un 18% han
Instagram utilitzat Facebook

23%

S’ha deixat d’ingressar un
per taxes i preus
públics per complex esportiu en comparació als ingressos
totals per aquest concepte de l’any anterior
Acumulat total per complex esportiu municipal des del 16 de març de 2020

Aquest % representa unes pèrdues al
voltant de 250.000€ ingressats per
CEM en aquest període per taxes i
preus públics

23%
Total
ingressos any
anterior

Hores de tancament de tots els pavellons esportius
municipals de la província

141.120 hores totals
Volum d’hores acumulades de tancament des del 16 de març de 2020

Impacte en l’àmbit local de la província de Barcelona, excloent la ciutat de Barcelona
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Hores de tancament de tots els camps esportius municipals
de la província

232.704 hores totals
Volum d’hores acumulades de tancament des del 16 de març de 2020

186.177

hores

d’activitats

d’entitats

esportives no realitzades, en les darreres 12 setmanes,
per municipi major de 10.000 habitants

Total hores any anterior

% que representa en relació a l’any anterior en el període analitzat

44.100

22%

Un
de les hores anuals
d’activitats d’entitats esportives
realitzades l’any anterior

hores de teletreball de 98 tècnics/ques

dels Serveis d’Esports de la província de Barcelona
acumulades en les 12 darreres setmanes

Impacte en l’àmbit local de la província de Barcelona, excloent la ciutat de Barcelona
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Persones treballadores afectades per expedients
de regulació temporal d'ocupació en l’àmbit de les
activitats esportives i d’entreteniment*
*D'acord amb la Classificació Catalana d‘Activitats Econòmiques CCAE-2009

13.318 persones a la província
26.636 persones a nivell català
a 20 de maig de 2020

13.332 persones a la província
26.664 persones a nivell català
a 9 de juny de 2020

Acumulat segons períodes d’anàlisi disponibles

239

curses no realitzades en

relació a les dates previstes de realització

70%

Ajornades

30%

Cancel·lades

Es comptabilitzen curses de ruta, de muntanya,
caminades, btt, xathlons i curses d’orientació
Acumulat des del 16 de març de 2020 segons períodes d’anàlisi
168

123

53

Ajornades

71
57

43

Cancel·lades

Des del 16 de març

Fase O

10.818.525€ acumulats
Estimació de la despesa que els
participants
i
els
seus
acompanyants haguessin realitzat
al territori si s'haguessin celebrat
aquests esdeveniments. Referit a
despeses
de
transport,
restauració, allotjament i comerç

Fase 1
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La reflexió
La gestió de les subvencions a les entitats esportives
Si abans del decret de l’estat d’alarma l’aportació municipal per transferències corrents a entitats
esportives ja era un element posat a debat en l’establiment dels criteris d’acord a la lliure
concurrència, publicitat i transparència i principis de publicitat, davant la situació actual és gairebé
inevitable anar un pas més endavant de tot el procés i posar el focus en la seva execució. Quin nivell
d’execució es podrà fer efectiu envers el previst inicialment? S’adoptaran mesures de flexibilització
per garantir la màxima viabilitat possible de l’activitat de les entitats esportives?
Amb aquest horitzó, la gestió de les subvencions a entitats esdevé una de les peces clau a nivell de
finançament de les mateixes, les quals han vist com el tancament de les instal·lacions esportives i la
cancel·lació de les seves activitats provocava l’aturada total de la seva activitat i conseqüentment del
nivell d’ingressos. Malauradament, la justificació d’aquestes subvencions no serà possible en la seva
totalitat. Així doncs, és el moment d’adoptar mesures i cercar alternatives per minimitzar l’impacte
generat i garantir al màxim la supervivència del teixit associatiu, especialment en la seva vessant de
promoció esportiva en edat escolar. Pot ser que aquestes mesures vagin en la línia de destinar els
recursos no justificables a executar a les noves polítiques municipals esportives per fer front a la crisi
sanitària actual? O s’establiran nous eixos d’actuació dissenyats concretament per la situació
esdevinguda en els que les entitats podran ser-ne un dels agents destinataris?
El que no deixa cap dubte és que la crisi sanitària ha marcat un abans i un després en la forma de
realitzar aquesta contribució als clubs i entitats esportives del municipi. Pot aquest fet convertir-se en
una oportunitat per treballar de forma col·laborativa entre tots els agents implicats en l’esport del futur
en cada municipi?
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