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01. Introducció i metodologia

• Impacte COVID, 2020-2021: “la crisi més gran a la qual s’enfronta el món des de la II Guerra 
Mundial” (OCDE, nov 2020).

• A Catalunya, com no podia ser d’una altra manera, els efectes d’aquesta crisi s’han fet evidents 
traduint-se a la realitat del territori i de la seva articulació econòmica específica.

• Àmbit de l’informe: diagnosi d’impacte + reflexió estratègica del teixit associatiu i 
empresarial en el qual s’adrecen els escenaris de futur i les estratègies per a materialitzar una 
viabilitat empresarial sòlida i consistent.

Efectes immediats de la 
COVID

Estratègies de recuperació 
individuals

Estratègies de recuperació 
col·lectives

• Àmbit d’anàlisi:

https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-territorial-impact-of-covid-19-managing-the-crisis-across-levels-of-government-d3e314e1/
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01. Introducció i metodologia

• Metodologia de treball: 

Anàlisi documental de fonts especialitzades

Qüestionari de diagnosi multisectorial

Tallers sectorials amb agents clau

Cultura

EsportsLleure i Turisme

Restauració

Comerç

IDESCAT; Acció; Dept. Empresa i Coneixement; Dept. de Treball i Afers Socials; PIMEC; INE; EUROSTAT; Comissió Europea…

20 participacions de representants del teixit associatiu de diversos sectors: Comerç, Construcció, Cultura, Economia Social, 
Esports; Hostaleria; Lleure; Turisme



02. Context de partida
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02.01. Context europeu 
Volum de negoci dels sectors industrials i serveis a la UE (Index 100= gener 2020)

Volum de negoci observat (sòlid) i previsió de volum de negoci (línia discontinua)

Font: Comissió Europea, DG Economic and Financial Affairs 03/03/2021

T2 2020
T2 2020

-3% 
Llocs de treball UE 

T32020

-6 milions 
Llocs de treball UE 

T32020

Indústria UE Sector serveis UE

https://www.consilium.europa.eu/media/48767/eg-note-sectoral-impact_fin.pdf
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02.01. Context europeu

Evolució mensual del volum de vendes del comerç al detall (retail) a la UE (2015-2021), 
Index 100=2015

Font: Eurostat, abril 2021
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UE - 27 (des de 2020) Euro area - 19  (des de 2015)

Comerç minorista

“Quan es retirin 
progressivament les mesures 

de contenció, un dels grans 
reptes dels responsables de 

les polítiques públiques serà 
com ajustar aquestes per 

donar suport a la recuperació. 
[…] Es molt difícil determinar 

la viabilitat a llarg termini 
tant de les empreses a nivell 

individual com a nivell 
sectorial”

Font: Comissió Europea, DG Economic 
and Financial Affairs 03/03/2021

https://www.consilium.europa.eu/media/48767/eg-note-sectoral-impact_fin.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/48767/eg-note-sectoral-impact_fin.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/48767/eg-note-sectoral-impact_fin.pdf
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02.02. Context a Catalunya

Valor en preus corrents (M€) Variació en volum 
2020 -2019 (%)

PIB 224.125 -11,5

Valor afegit brut 206.959 -11,3

Agricultura 2.307 -2,6

Indústria 41.031 -9,0

Ind. manufacturera 33.981 -9,9

Construcció 10.581 -15,4

Serveis 153.039 -11,7

Comerç, transport i 
hostaleria

43.354 -25,2

Act. immobiliàries, 
professionals i altres

71.661 -8,5

Adm. pública, educació, 
sanitat i serveis socials

38.025 3,0

Impostos nets sobre productes 17.166 -13,2

8%

17%

32%

19%

5%

18%

1%

Agricultura Industria
Construcció Comerç, transport i hostaleria
Activitats immobiliàries Admin Pública
Impostos

Pes sobre 
PIB 2020

Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. 2021

-4% interan. 
(2019)

PIB Catalunya 2020
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02.02. Context a Catalunya

Comerç al detall

Serveis de menjar i begudes

Comerç a l'engròs

Transport terrestre i canonades

Activitats immobiliàries

Altres act. de serveis personals

Activitats especialitzades de la construcció

Serveis d'allotjament

Act. jurídiques i de comptabilitat

Venda i reparació de vehicles de motor

-3000 -2250 -1500 -750 0

-507
-543

-584
-620

-759
-770

-817
-1.821

-2.012
-2.960

Comptes de cotització. Règim general i mineria i carbó. Agost 2020 
En nombre, variació interanual

Font: Cambra de Comerç de Barcelona a partir del Ministeri de Treball i Economia Social, octubre 2020

-6,5% 
Teixit empresarial (gen-

agost 12020)

Font: Cambra de Comerç de Barcelona a partir 
del Ministeri de Treball i Economia Social, 
octubre 2020

-4,1% 
Població ocupada (var. 

intranual T4 2020)

0

3,75

7,5

11,25

15

4T 2019 1T 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020

13,9%13,2%12,8%

10,7%10,4%

Font: Observatori del Treball i Model Productiu. 
Resum de resultats EPA, 4T2020,

Taxa d’atur 

Demografia empresarial

Altres

Serveis

9 de 10 
activitats + 

afectades

https://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estudis/epa/2020/arxius/taules_EPA_4t2020.pdf
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02.03. Anàlisi per sectors

Establiments Superficie venda (m2)

2017 103.214 14.949.531

2018 101.276 14.668.363

2019 98.309 11.347.663
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60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

110.000

2017 2018 2019

Font: Cens d’establiments comercials de Catalunya, 2021

Sector Establiments Superfície de venda (m²) Establiments % Superfície %

Quotidià alimentari 31.478 2.959.386 32,02% 26,08%

Equipament de la llar 16.824 2.338.940 17,11% 20,61%

Equipament de la persona 17.390 1.364.270 17,69% 12,02%

Lleure i cultura 7.761 586.140 7,89% 5,17%

Automoció i carburants 7.049 1.657.074 7,17% 14,60%

Quotidià no alimentari 6.430 517.192 6,54% 4,56%

Comerç mixt 4.726 1.402.010 4,81% 12,36%

Altres 6.651 522.651 6,77% 4,61%

Distribució d’establiments comercials a Catalunya per subsectors (2019) 

Evolució del teixit comercial a Catalunya (2017-2019) 

7%5%
7%

7%

8%

18% 17%

32%

Quotidià alimentari
Equipament de la llar
Equipament de la persona
Lleure i cultura
Automoció i carburants
Quotidià no alimentari
Comerç mixt
Altres

Font: Cens d’establiments comercials de Catalunya, 2021

Comerç

https://censcomerc.empresa.gencat.cat/#/territori
https://censcomerc.empresa.gencat.cat/#/territori
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02.03. Anàlisi per sectors

70
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110

gener juliol gener juliol gener juliol gener juliol gener juliol gener juliol gener

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Index del comerç al detall (sense estacions de servei (2015-2021) 
Sèries corregides d'estacionalitat i calendari 

92,2 
Febrer 

Index 100=2015

-9,9 
var. interanual

Index Var. interanual

Alimentació 98,4 -4,3

Equipament personal 44,2 -40,9

Equipament llar 93,9 -1,3

Altres béns 91,2 -6,7

Font: Gabinet Tècnic del Departament d’Empresa i Coneixement

Comerç

http://empresa.gencat.cat/web/.content/001-departament/04-serveis/04_estudis_estadistica/Comerc/ICD/2021/arxius/Nota-ICD_feb-21.pdf
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02.03. Anàlisi per sectors

64,8 
Febrer 

Index 100=2015

-23,5 
var. interanual

Index Var. interanual

Index general 64,8 -23,5

Alimentació 96,2 -1,8

Altres 42,1 -44,1

Index del comerç al detall en grans superfícies 
Febrer 2021 

Volum de negoci del comerç electrònic a Espanya 
2015-2021 

+50.000
milions €  

(T3 2019- T2 2020)

vol. de neogci 
Espanya

+14,16%
var. TIII 2018-TII 2019 

TIII 2019 - TII 2020

creixement 
España

+105,8%
var. interanual  

TII 2019 - TII 2020

TOP 5 
sectors

Moda;  
Canals TV;  
Retail food; 
Consumer 

Electronics;  
Dept. Stores

Font: Gabinet Tècnic del Departament d’Empresa i Coneixement

Font: Elaboració pròpia a aprtir de CNMC, 2021

Comerç

http://empresa.gencat.cat/web/.content/001-departament/04-serveis/04_estudis_estadistica/Comerc/IVGS/2021/arxius/Nota-IVGS-feb-21.pdf
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02.03. Anàlisi per sectors

85%

15%

Servei reestablert
Activitat per reprendre

Activitat de les companyies de creuers i 
trànsit marítim a Catalunya 
Març 2021 

Comparativa interanual de l’activitat aèrea a Barcelona 
Nombre de vols 1 de març 2021 vs 1 març 2020 

-94% 
Àsia

-68% 
Àfrica

-95% 
Amèrica Llatina

-71% 
Orient Mitjà

-100% 
Nord Amèrica

0
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980

686725
610563514507513490461

2.224

2.528

2.958
2.843

3.0132.971

2.7292.769
2.621

1.213

2020 2021

Evolució setmanal del nombre de reserves (2020 i 2021) 
Setmanes 1-10 de l’any 

Font: Intel·litur. Dept d’Empresa i Coneixement, 26.03.2021

Hostaleria i turisme

http://act.gencat.cat/wp-content/uploads/2021/03/00.Novetats-MARC-accessible.pdf
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02.03. Anàlisi per sectors

-61,4% 
Nombre de viatges 

2020

-77,2% 
Despesa turística 

2020

VIATGERS Valor Var. interanual
Establiments 

hotelers
5.785.797 -72,1%

Campings 1.710.043 -49,5%
Turisme rural 273.129 -45,8%
Apartaments 

turístics
427.748 -62,5%

Total 8.196.717 -68,2%

PERNOCTACIONS Valor Var. interanual
Establiments 

hotelers
13.154.820 -77,4%

Campings 7.350.552 -57,2%
Turisme rural 801.732 -36,4%
Apartaments 

turístics
2.470.305 -61,9%

Total 23.777.409 -71,4%

97,98€ 
Habitació ocupada 

ADR

55,17€ 
Ingresos mitjana / habitació 

disponible 
RevPAR

Evolució de turistes estrangers i despesa turística 
2020 

Rendibilitat hotelera 
FEB. 2020 VS FEB 2021 

Viatgers i pernoctacions per establiments 
2020 

Recaptació de l'impost sobre les estades en establiments turístics 
Milions d’euros. 2017 - 2021 

0

12,5

25

37,5

50

Sem
 1 

20
17

Sem
 2 

20
17

Sem
1 2

01
8

Sem
 2 

20
18

Sem
 1 

20
19

Sem
 2 

20
19

Sem
 1 

20
20

 

6,6

11,9

42,5

20,8

38,5

18,7

39,9

-84,4% 
Recaptació de l'impost 
var. interanual T1 2020

Font: Dept d’Empresa i Coneixement, 30.11.2020
Font: Dept d’Empresa i Coneixement, 13.04.2021

66,53€ 
Habitació ocupada 

ADR

15,79€ 
Ingresos mitjana / habitació 

disponible 
RevPAR

FEB. 
2020

FEB. 
2021

Font: Indicadors de rendibilitat del 
sector hoteler. Idescat. 2021

Hostaleria i turisme

Font:%20Intel%C2%B7litur.%20Dept%20d%E2%80%99Empresa%20i%20Coneixement,%2026.03.2021
http://empresa.gencat.cat/web/.content/001-departament/04-serveis/04_estudis_estadistica/Turisme/Balancos-dactivitat-turistica/RATUR/Ratur_2020.pdf
https://www.idescat.cat/pub/?id=adr
https://www.idescat.cat/pub/?id=adr


03. Escenari multisectorial
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11%

21%

16%

37%

16%

Molt positiu
Positiu
Regular-Estable
Desfavorable
Molt desfavorable

Clima de negoci dels últims 3 anys 
2020 Principals transformacions de les empreses del sector en els últims anys 

Reducció i concentració del teixit empresarial

Nous models de relació amb clients

Sostenibilitat i millora de l'impacte ambiental

Aposta per la digitalització

Innovació vers nous productes o serveis

Noves empreses emergents

Irrupció del comerç online

Recuperació de la demanda privada

Incorporació de talent amb noves habilitats

0 1 2 3 4 5 6 7

Principals resultats del qüestionari de diagnosi multisectorial al teixit associatiu

Clima negoci - últims 3 anys Fenomens de transformació empresarial
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Problemàtiques històriques del sector 

Escassa professionlaització

Vulnerabilitat financera de les empreses

Alta competitivitat del mercat

Comoditització

Caràcter estacional del negoci

 Manca d'esperit innovador

Manca d'inversió en personal qualificat

Sobreendeutament

Sobredimensionament de la capacitat productiva

Canvi d'hàbits de consum i pèrdua de poder adquisitiu

Manca de relleu generacional

Afectació d'elements externs sobre el producte

0 2 4 6 8 10 12

Grau d’impacte dels següents fenòmens 
(1 gens impactat - 5 molt impactat)

3

Reducció de treballadors en planter 

3,5

2,7

3,2

3,3

2,4

2,1

2,3

2,6

Reducció de la facturació 

Reducció d’actius / tancaments 

Dependència de subsidis públics 

Increment de l’endeutament 

Accés a nous clients 

Augment de la productivitat 

Diversificació de productes o serveis 

Creació de noves iniciatives 

Escenari multisectorial

Problemàtiques històriques del sector Impacte sectorial
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Escenari multisectorial

• Reducció de costos i reajustant plantilla, amb tramitació d’ERTOs; i endeutament, sol·licitud de crèdits ICO 

• Aposta per la venda online, servei a domicili i presència a xarxes socials, ús de missatgeria mòbil 

• Aposta per la seguretat, aprovisionament d’EPis per a mantenir l'activitat de forma segura 

• Cercar nous clients 

• Buscar formats de comercialització i serveis a l'aire lliure 

• Apostar per la sostenibilitat 

• Planificiació estratègica per a nous moments d'incertesa 

• Altres: cap alternativa per cessament temporal d’activitat i restriccions

• Alguns casos no. Més enllà de potenciar fortaleses o resistir la situació 

• Altres ho veuen complicat davant de costos laborals elevats en un context on obtenir ingressos és incert 

• Dificultats en casos on l'orientació al mercat és molt específica o les limitacions generacioanls imposen una rigidesa 
acusada per a replantejaments estratègics (“sense demanda és difícil fer canvis”) 

• Repensar el sentit i la funcionalitat de la digitalització (no per se, sinó fonamentada en la seva aplicació útil real) 

• Apostar per inversió en eficiència de processos i tecnologia 4.0, automatització i una menor dependència de mà d’obra 

• Aprofitar per apostar per la transició energètica 

• Noves vies de relació amb els consumidors

Estratègies de resposta empresarial

Grau de replantejament de l’activitat
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Escenari multisectorial

• Positiva. Recuperació en V. Demanda pública lligada als NextGen EU + demanda privada per l’estalvi actual 

• Negativa, mínim fins a l'estiu de 2022. Cal un rescat sectorial 

• Recuperació amb aposta per digitalització, fidelització i experiència client 

• Repensar el rol del comerç per a que seguexi tenint el seu rol dins les necessitats de l'entramat urbà 

• Ús responsable de recursos energia i aigua, lluita contra l'emergència climàtica, mobilitat sostenible etc 

• Reforma profunda del sector i reorientació a nova demanda i diversificació

• Inversió infraestructural en sostenibilitat i prioritzar 
mesures per a la lluita contra el canvi climàtic 

• Desburocratització, simplificació de tràmits 

• Rebaixa d'impostos i desgravació fiscal 

• Recolzament en implementació tecnològica 

• Escoltar i entendre les especificitats de cada sector 

• Models impositius que afavoreixin l’emprenedoria 

• Foment dels productes de proximitat 

• Bonificaciós d'IBI per afavorir eficiència energètica 

• Ajuts a fons perdut (per a superar aquest període) 

• Ajuts per a invertir en millores i reformes 

• Foment de la digitalització i promoció del consum 
responsable i sostenible

• Negociar moratòries de crèdit ICO, prolongació dels ERTOs, 
bonificacions en impostos, cotitzacions 

• Recolzament en implementació tecnològica 

• Defensa dels interessos sectorials davant totes les AAPP 

• Oferir eines formatives 

• Col·laborar en projectes de transofrmació sectorial 

• Canalitzar fons per a la digitalització del sector

• Dificultat d'accés, incertesa 

• Desconeixement 

• Pensats per a les grans empreses

Visió sectorial a mig termini

Paper del teixit associatiu Paper de les administracions públiques

Oportunitats dels fons europeus



04. Escenari per sectors
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Dinàmica sectorial

Estructura
• Teixit empresarial en reducció i concentració empresarial 

• Aparició de nous actors i iniciatives emergents 

• Dèficit de talent (personal qualificat i vocació comercial) 
actual i de relleu

Diagnosi del sector comerç

• Realitat del sector molt diversa i difícil del caracteritzar 

• Diversitat sectorial, territorial i en el grau de predisposició de l'adopció de tecnologies digitals 

• La crisi de 2020 ha esdevingut un catalizador de nous comportaments del consumidor 

• La transformació digital està tenint cada cop un impacte més acusat 

• Alguns sectors (alimentació, equipament per a la llar) mantenen un comportament més robust 

• Algunes de les empreses del sector han viscut una tendència a la baixa durant els últims anys; i que 
viu ara un moment “plàcid” (com en el cas dels productes de primera necessitat) 

• Impacte de la pressió immobiliària sobre els eixos comercials 

• En entorns poc competitius hi ha incentius escassos per a innovar.
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Actius / Fortaleses

Alertes/ Debilitats

Sectors i territoris amb oferta 
comercial especialitzada

Essencialitat d'alguns sectors

Èxit en la singularitat i 
diferenciació

Manca de personal qualificat i 
profesisonalització

Estacionalitat de regions i sectors 
depenents del turisme

Necessitat d’aprofundir en la 
formació

Necessitat de superar “dinàmica de 
la queixa”

Alerta en el relleu generacional; 
d'ofici

Falta de nous programes de 
formació reglada, noves figures 

d’aprenentatge

Necessitat de re-prestigiar la 
professió ofici, horaris sacrificats

Sectors sensibles a factors i 
cojuntures exògenes

Digitalització

Salut i sostenibilitat

Nous models de relació

Nous productes o serveis

Estratègies de viabilitat individuals

Estratègia digital de les empreses es ineludible. Els mitjans de venda digitals encara 
tenen un retorn lent i baix, que representa un complement als ingressos del comerç

Oportunitats per a nous emprenedors de l'economia verda

Canvi abrupte dels hàbits de consum i el consumidor digital fan ineludible nous 
models de relació amb el client

Cal prestigiar producte, servei i coneixement especialitzat. Fer marca pròpia 
(Branding & Customer Experience)

Diagnosi del sector comerç
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Estratègies de viabilitat compartides

Sectorials Públiques

Elaborar plans d’acció que promoguin i prestigiin l’ofici i 
l'activitat comercial

Establir mecanismes conjunts per a exercir una planificació 
estratègica sobre el sector

Facilitar mecanismes per a la inversió i 
desplegament de tecnologia

Promoure el valor de la  i la diferenciació com a principal 
palanca de la competitivitat

Orientar a les empreses en la cerca d'ajuts ubicades 
al mig i llarg termini

Eliminar barreres en la creació d’empreses i foment d'incentius 
per a l’emprenedoria

Major impuls als incentius fiscals per a les empreses

Creació de programes formatius i Escoles professionals 
amb orientació vers el teixit empresarial

Treballar el posicionament de mercat del comerç i de l'activitat 
comercial com a actiu d’interès públic

Dissenyar i planificar estratègies d'urbanisme comercial des 
dels ens locals

Orientar el comerç com a oferta d’oci de la ciutat; com a part 
integral del model de ciutat

Gestió del Talent en les àrees de promocio econòmica de la 
ciutat i comptar amb formadors de qualitat

Definir i treballar per a assolir escenaris a 5-10 anys vista

Diagnosi del sector comerç
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Resum de la diagnosi sectorial Transformacions estratègiques - Estratègies de viabilitat inidividuals

Comerç Restauració Turisme i lleure Cultura Esports

Digitalització
Estratègia digital de les empreses 

es ineludible. La venda digital 
encara té un retorn lent i baix, que 

representa un complement als 
ingressos del comerç

Equipament amb eines de gestió 
internes i gerència digitals; i 

operacions e-commerce (take away 
and deliviery)

Palanca per a la implementació de 
continguts digitals en línia amb les 

polítiques europees (i plans de 
recuperació); i noves eines de gestió 

empresarial

Constant. Aparició de nous canals. 
La cultura en streaming és un 

complement no substitutori. Facilita 
eliminar barreres físiques d’accés

Gran impacte i potencial disruptor. 
Gestió de dades i usuaris per 

entendre i mantenir-se en el mercat

Salut i 
Sostenibilitat

Oportunitats per a nous 
emprenedors de l'economia verda

Reduccions de consum energètic, 
eliminació de plàstics, flota vehicles 
elèctrica. Es essencial aprofundir. 

Calen recursos i coneixement.

Oferta turística vinculada  a 
proximitat, km.0).  

Cal traslladar a l'empresa models 
més respectuosos amb el medi en la 
línia dels comportaments del ciutadà

Dilema urgència vs importància. Es 
comprèn la necessitat de canvis 

però falten incentius. principalment 
s’ha posat el focus en estalvi 

energètic

Vincle clar de l’esport amb el 
benestar. el fer salut i la cultura de 

l'esport es una invrsió a llarg termini 
en la salut de les persones

Nous models de 
relació

Canvi abrupte dels hàbits de 
consum i el consumidor digital fan 
ineludible nous models de relació 

amb el client

Tot i l'aposta per nous mecanismes 
de relació, el sector aposta pel 

contacte tradicional amb els clientes 
com a valor diferencial

Adaptació al nou model de 
consumidor, creació d'un nou 

llenguatge client i usuari. Amb molt 
de recorregut per a innovar

Nous models de gestió empresarial; 
alinear llenguatges entre l’inversor i 
el creador; i noves relacions amb la 

cutadania. Cultura com a 
equipament de proximitat

Interessant vector relacionat amb el 
turisme. Turisme esportiu. Com a 

palanca d'internacionalització de la 
pràctica esportiva local a l'aire lliure

Nous models de 
negoci Cal prestigiar producte, servei i 

coneixement especialitzat. Fer 
marca pròpia (Branding & 

Customer Experience)

Aposta per serveis cada com més 
omnicanals: reserva, menjar per 

emportar, a domicili

A noves necessitats socials, el lleure 
i les seves empreses han de restar a 

l’avangaurda de noves propostes 
per a donar-hi resposta

Innovació essencial i imperativa. 
Però la presencialitat aporta un 

valor experiencial de primer ordre i 
la cultura en viu es no-substituible. 

No cal reinventar-se

Models comercials minoristes 
centrasts en excel·lir en servei i 

dotar-lo d'un caràcter experiencial
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Resum de la diagnosi sectorial Estratègies col·lectives - Sectorials & Iniciativa pública

Comerç Restauració Turisme i lleure Cultura Esports

Sector

Plans d’acció que promoguin i 
prestigiin l’ofici i l'activitat comercial 

Mecanismes conjunts de 
planificació estratègica 

Mecanismes per a la inversió i 
desplegament de tecnologia 
Promoure el valor de la  i la 

diferenciació com a principal 
palanca de la competitivitat 

Orientar a les empreses en la cerca 
d'ajuts ubicades al mig i llarg termini 

Definir i treballar per a assolir 
escenaris a 5-10 anys vista

Estratègia de cohesió sectorial 
Plans de formació continuada  

Col·laboració estreta amb l’administració per 
tal d’establir protocols segurs i viables, que 

garanteixin seguretat de les persones i de les 
empreses.  

Recuperant l’espai presencial com a principal 
actiu del sector 

Valoritzar l'ofici de restaurador, més enllà del 
bon posicionament dels oficis de cuina 

(personal de sala; i també gerència) 
Participació associativa en ens que estiguin a 

prop dels interessos del sector (PIMEC)

Estructurar i agrupar el sector del 
lleure en clau sector econòmic 
visibible a ulls de la ciutadania, 
agents scoials, administració. 

Fomentar l’especialització turística 
en l’eix natura - cultura - 

gastronomia 
Millorar la predisposició del sector 

vers una innovació oberta, més 
col·laborativa 

Facilitar instruments de suport i 
models de gestió de gestió 
empresarial eficients per a 

acompanyar a la micro i PIME

Necessitat de capturar els indicadors reals 
que mobilitza el món de la cultura.  

Indicadors d'impacte en la societat 
Traslladar el valor de la cultura a la 

ciutadania 
Recercar i proposar nous models de 

contractació i marc laboral ajustat a la 
realitat del sector 

Reivindicació estratègica de la cultura i 
l’educació en la planificació pública

Creació d’una representació sectorial forta 
per interlocutar amb les administracions 

(PIMEC Esports) 
Intersectorialitat (Esport i Turisme; Esport i 
Salut; Esport i Retail), aprofitar sinèrgies 

infraestructurals i reptes compartits 
Estratègies d’internacionalització 

Potenciar la incoporació del talent existent 
del què disposa el sector 

Dotar al sector de l’esport d'un discurs 
potent amb perfil propi fonamentat en la 

vessant social i econòmica de l’esport

AAPP

Eliminar barreres en la creació 
d’empreses i foment d'incentius per 

a l’emprenedoria 
Major impuls als incentius fiscals 

per a les empreses 
Programes formatius i Escoles 

professionals amb orientació vers el 
teixit empresarial 

Posicionament de mercat del 
comerç i de l'activitat comercial com 

a actiu d’interès públic 
Planificar estratègies d'urbanisme 

comercial des dels ens locals 
Orientar el comerç com a oferta 

d’oci de la ciutat 
Gestió del Talent en les àrees de 
promocio econòmica de la ciutat

Claredat i previsió calendaritzada dels 
protocols de seguretat i de reapertura 

Comunicació efectiva orientada a generar 
confiança entre ciutadania i empreses 
Major flexibilitat en la contractació i 

reincorporació de personal 
Suport econòmic: 

-Ajuts directes 
- Moratòria de la taxa turística 
- Bonificació dels impostos municipals (IBI) 
- Pròrroga dels ERTOs a 2022 i revisió 

dels CNAEs 
- ICOs (prolongació de carències a 3-4 

anys i/o conversió en deute subsidiari) 
- Deducció de les despeses en EPIs 

Suport per a la digitalització de les empreses 
Lideratge de l'administració en el foment de 
noves iniciatives en matèria de sostenibilitat

Aprofundir en esquemes de 
col·laboració público-privada més 
enllà dels acutals mecanismes de 

contractació pública 
Facilitar la innovació i inversió de 

fons europeus en el teixit 
majoritari del país (95% PIME) 
Ajuts i bonificacions cojunturals 
per a salvar el sector per tal que 

pugui operar estratègicment 
Apropar la realitat del sector del 
lleure, les seves especificitats i 

millorar les vies d’interlocució del 
sector amb les AAPP

Incentivar fons privats per finançar el món 
de la cultura (llei de mecenatge) 

Pacte d'Estat per aliniar el binomi educació-
cultura 

Simplificar l'excessiva burocratització en la 
planificació de la gestió i contractació de 

cultura en mans de decisors subcontractats 
Regular l’activtat del món cultural (Estatut 
de l’Artista) per homologar-lo a qualsevol 

altre treballador 
Mirar cap a models d’altres admin europees  
Orientació inter-departamental a la cultura: 

transversal en altres departaments més 
enllà dels de Cultura 

Adaptar-se a noves realitats professionals i 
de mercat de forma més àgil 

Garantir l’accés universal a infants i joves 
l’exposició a les diverses formes culturals

Mecanismes de cooperació entre 
l’administració pública i el sector 

Foment de models de contractació centrats 
en l’usuari i en el servei i no tant 

essencialment en preu (plecs de clàusules 
administratives i tècniques) 

Participació i generació d’Iniciatives 
compartides de promoció econòmica amb 

el sector 
Repte de la fiscalitat: a curt termini crear 

exempcions fiscals mentre durin les 
restriccions d’obertura; i a mig termini no 

aprofundir en el seu increment 
Promoure finançament complementari per 

a invertir en innovació; o conversió de 
l’endeutament degut a la crisi, en deute 

subsidiari
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Crisi del covid: “parèntesi catalitzador”
La crisi econòmica actual es majoritàriament percebuda com una excepcionalitat temporal, un parèntesi abrupte (que pot fer 
perillar la supervivència cojuntural d’iniciatives viables) però que alhora accelera comportaments latents, posa en evidència 
debilitats estructurals i proporciona una ocasió única per repensare-se.

Digitalització en el present immediat
No només és un fenomen inmediat sino que és present i futur palpable de la viabilitat empresarial. Moltes empreses han 
sobreviscut gràcies a les eines i implementació de tecnologies digitals. La crisi ens posa en context on la no-presencialitat obliga a 
una virtualització ja integrada en la quotidianitat de bona part de la ciutadania i del mercat.

Sostenibilitat a curt termini
Cada cop més els sectors veuen en el vector de la sostenibilitat un factor clau d'èxit per al futur, no només un posicionament de 
mercat interessant sinó també un vector d'especialització, competititivitat i diferenciació. A més, la consicència ciutadana 
comença a imposar una nova realitat on no moure's cada cop és menys una opció. 

El teixit interlocutor amb l’administració
Les empreses han realitzat un procés de reflexió estratègica on identifiquen els elements clau d'intervenció de l’Administració, no 
només per pal·liar la sitació actual sino sobretot per ajudar a transformar els sectors d’activitat en les seves tasques pendents. Per a 
aquesta tasca complexa i difícil en la generació d'espais i llenguatges compartits, el rol del teixit associatiu es fonamental alhora de 
crear eines de diagnosi eficients i espais d'interlocuió potents amb els ens públics alhora de representar els interessos de les 
empreses. 

01

02

03

04

Crida a l’acció del 
teixit associatiu

Eines de diagnosi
Generacio d’esapis d’interlocució
Llenguatge comú entre empreses i administració
Gestió d’ecosistemes i iniciatives complexos

Generacio d’esapis d’interlocució Identificador de 
reptes i necessitats

Vehicle de fons estratègics de 
finançament públic a gran escala




