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Fort impacte de la Covid-19 sobre el sector del joc: la 

facturació cau un 45% el 2020 i es preveu que el 2021 

encara se situï un 35% per sota respecte al 2019  

 

 Pràcticament dos de cada tres empreses trigarà més de dos anys en 

recuperar la facturació del 2019. 

 Les empreses enquestades han destinat més d’1 milió d’euros en mesures 

antiCovid-19 per operar amb garanties sanitàries. 

 Un 40% dels enquestats preveu que haurà d’augmentar el seu deute bancari 

el 2021, alhora que una proporció similar ha demanat un préstec ICO. 

   

Barcelona, 6 d’octubre de 2021.- PATROJOC presenta l’estudi “El sector del joc privat a 

Catalunya. Impacte de la Covid-19” elaborat pel Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra 

de Comerç de Barcelona a partir de les dades d’una enquesta duta a terme entre finals de 

març i principis d’abril de 2021 a l’empresariat del sector del joc privat presencial1. A l’acte 

han acudit la Directora General de Tributs i Joc de la Generalitat, Sra. Natalia Caba, qui ha 

fet la cloenda de la presentació, i la Secretaria d’Hisenda de la Generalitat, Sra. Marta Espasa.  

Entre les conclusions principals de l’estudi destaca el fort impacte que la pandèmia ha tingut 

sobre la facturació amb una caiguda del 45% el 2020 respecte a un any enrere, segons les 

empreses enquestades. A més, s’ha ressentit significativament el nivell d’endeutament 

empresarial per fer front a les despeses en un context en que més d’un 70% afirma no haver 

rebut cap ajuda directa pel cessament d’activitat des de la segona onada de la pandèmia. 

 

La facturació cau un 45% en mitjana el 2020 segons els enquestats, percentatge 

que fluctua força segons la modalitat de joc 

Com per a la gran majoria d’activitats, el 2020 ha estat un any especialment complex per al 

sector del joc. Amb bona part de les sales tancades per la conjuntura sanitària, la facturació 

del sector s’ha vist reduïda en un 45% el 2020. Per subsectors, l’impacte ha estat força 

més significatiu als casinos i bingos (-70% i -57,3%, respectivament) que a les màquines 

recreatives (-38,7%).  

Igual que s’ha observat per al conjunt de l’economia, els ERTOs han esmorteït part de 

l’impacte de la pandèmia sobre l’ocupació del sector on la reducció del nombre de 

treballadors ha estat del 9,1% en mitjana el 2020. Tot i així, en el moment de fer l’enquesta 

(març-abril 2021), més d’un terç de les plantilles es trobaven encara en ERTO. 

  

                                                           
1 Les empreses i grups empresarials que han participat en l’enquesta representen al voltant del 69% de la facturació del sector a Catalunya. 

L’enquesta es va dur a terme entre el 23/03/2021 i el 23/04/2021.  
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Amb l’aturada de l’activitat i la necessitat de prioritzar les depeses corrents, una altra partida 

afectada per la pandèmia ha estat la inversió en maquinària, que ha patit una reducció 

interanual del 38,5% el 2020. En el seu lloc, ha estat fonamental invertir en mesures 

antiCovid-19 per tal d’operar amb totes les garanties i seguretat sanitàries. Amb aquesta 

finalitat, les empreses enquestades han destinat més d’1 milió d’euros. 

 

La pandèmia força a l’alça la pressió fiscal del sector a Catalunya, comunitat amb 

un dels percentatges més elevats en relació amb altres territoris de l’Estat 

Quant al volum meritat en impostos i taxes específiques del sector, aquest ha caigut un 

33,5% el 2020. Cal recordar que aquest sector ha de fer front a diverses taxes per a la 

prestació de serveis i que la seva activitat està fortament regulada. Tanmateix, tot i la caiguda 

registrada en la recaptació d’impostos, la major caiguda de la facturació pel tancament 

d’activitat durant bona part del 2020 hauria donat lloc a un augment de la pressió fiscal, 

malgrat les bonificacions del primer semestre del 2021. 
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En paral·lel, la crisi de la Covid-19 ha tingut un impacte important sobre l’endeutament de les 

empreses del sector. Més de la meitat de les empreses ha hagut d'endeutar-se per tenir 

liquiditat i fer front a les despeses corrents (el deute hauria augmentat més d’un 55% en 

mitjana el 2020). Un 46% de les empreses s’ha endeutat o formalitzat avals bancaris per 

abonar les taxes específiques del sector (pràcticament 2 de cada 3 ho ha fet per la meitat o 

més del deute total contret el darrer any).   

A més, un darrer impacte a destacar és l’efecte que ha tingut la pandèmia sobre la 

restauració i, al seu torn, també sobre el sector del joc–cal tenir present, la significativa 

interrelació que existeix entre el sector del joc privat presencial i l’àmbit de l’hostaleria. En 

aquest sentit, el 75% de les empreses del joc que tenen clients a la restauració ha vist com 

un 10,5% d’aquests clients en mitjana ha hagut de tancar per la Covid-19, generant i afegint 

una important caiguda de l’activitat al sector del joc. 

 

Un 37% de les empreses preveu que trigarà entre dos i tres anys en recuperar 

el nivell de facturació del 2019, previ a la Covid-19 

De cara al 2021, la previsió és d’una lleugera millora respecte al 2020, però la facturació 

encara se situaria un 34,3% per sota del nivell previ a la crisi (2019), segons els resultats 

de l’estudi. Igualment, quasi la meitat de les empreses enquestades afirma que la plantilla es 

reduirà el 2021 (11,3% en mitjana) i que el 40% té previst augmentar el deute bancari per tal 

de poder continuar mantenint l’activitat. 

 


