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PIMEC Esports reclama que es materialitzi de manera 

urgent el pla de reactivació per a les mipimes del sector, 

que estan endeutades 10 punts per sobre del conjunt 

d’empreses, i veuen perillar la seva activitat 

A les conseqüències de la pandèmia i els elevats costos de l’energia, se suma 

ara l’augment dels tipus d’interès  

El sector esportiu és clau a l’economia del país, ja que representa el 2% del PIB 

i ocupa més de 95.000 persones treballadores a Catalunya  

Barcelona, 29 de novembre de 2022. El president de PIMEC Esports, August Tarragó, 

ha reclamat avui que es materialitzi de manera urgent el pla de reactivació del sector 

esportiu, ja que les conseqüències de les restriccions per la pandèmia i els elevats preus 

de l’energia estan fent perillar les mipimes del sector, que representa el 2% del PIB i 

ocupa més de 95.000 persones a Catalunya. Així ho ha manifestat durant l’acte 

reivindicatiu ‘Amenaces actuals a l’activitat econòmica vinculada a l’esport’, que ha 

aplegat les principals organitzacions del sector.  

El president de PIMEC Esports també ha celebrat que el Govern hagi declarat l’esport i 

l’activitat física béns essencials i, en aquest sentit, ha demanat “una veritable aposta 

per garantir la continuïtat i la viabilitat d’aquest sector”. Davant d’això, Tarragó ha 

reclamat la formació efectiva i urgent de la Taula del Sector i l’Activitat Física de 

Catalunya, que permetrà reforçar l’impacte positiu d’aquestes pràctiques en la millora 

de la qualitat de vida i la salut física i mental de les persones, i potenciar la importància 

del sector esportiu en el teixit econòmic i social del país, així com la serva aportació a la 

cohesió social.  

PIMEC ha constatat avui que fins al moment de la pandèmia, l’esport era un sector 

emergent i en clar creixement, però a partir del 2020 el valor afegit per empresa del 

sector esport cau més que al conjunt de pimes. Les dades presentades avui per 

l’economista i responsable d’estudis de PIMEC, Moisès Bonal, assenyalen que els 

resultats de les pimes del sector són més petits que els del conjunt de pimes, i el 2020 

són negatius. La productivitat per ocupat també cau de forma intensa l’any 2020, així 

com les despeses de personal per ocupat.  

El president de PIMEC, Antoni Cañete, ha clos la jornada fent referència a les dades 

presentades que alerten que “l’augment de costos energètics empitjora la situació de les 

empreses amb un alt nivell d’endeutament, una situació perillosa davant l’augment de 

tipus d’interès”.  

PIMEC Esports ha presentat un conjunt de propostes entre les quals destaquen la 

rebaixa de l’IVA, la bonificació de l’Impost sobre la Renda de les Persones 

Físiques i de l’Impost de Societats, la creació d’un bo esportiu i l’establiment d’un 

topall del cost de l’energia per a pimes. La sectorial també reclama que els fons 

europeus arribin de manera àgil i fàcil, i siguin accessibles per a les empreses del 

sector.   
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