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LA FEDERACIÓ DE FIRES DE CATALUNYA (FEFIC ) DAVANT DE LA SITUACIÓ 
GENERADA PER LA COVID-19 

 
 
Introducció 
 
Des de la Federació de Fires de Catalunya (FEFIC) , com l’única associació de fires de 
Catalunya, volem deixar palesa la nostra solidaritat amb totes les persones afectades per 
l’actual crisi sanitària. 
 
Però també volem mirar al futur i mostrar el nostre compromís per esdevenir una agent 
actiu per a la superació de tanta incertesa. Ateses les circumstàncies, i un cop sembla 
superada la pitjor part de la crisi sanitària, creiem convenient mostrar la nostra posició 
com a representants del sector firal català davant de totes les administracions i 
principalment davant d’aquelles que tenen competències firals a Catalunya. 
 
El sector de les fires varem ser els primers de sentir els efectes devastadors d’aquesta crisi 
sanitària sense precedents, molt abans de la declaració de l’estat d’alarma. Cal recordar la 
cancel·lació del Mobile World Congress (MWC) a finals del passat mes de febrer. La 
paràlisi del sector ha estat total, afectant a organitzadors públics i privats, 
proveïdors de tot tipus de serveis involucrats en l’adequació dels recintes, 
serveis i una llarga llista d’empreses auxiliars. 
 
És per això, que des de la Junta directiva de la FEFIC on són representats organitzadors 
públics i privats diversos de tot el territori volem traslladar negre sobre blanc el nostre 
anàlisi de la situació així com les nostres aportacions en positiu en benefici del sector firal. 
 
 
Som fires 
 
En primer lloc,  el nostre sector és un sector singular i per això són necessàries mesures 
enfocades a la seva realitat. No és pot considerar una fira un esdeveniment massiu 
equiparable a concerts, activitats culturals o esportives, sense menystenir la 
seva importància econòmica i social. Els esdeveniments, a l’efecte de generar 
efectivitat en les mesures, necessiten concretar-se d’acord amb la seva 
tipologia no segons el nombre de persones que assisteixen. 
 
La Llei 18/2017 , de l’1 d’agost, de la Generalitat de Catalunya de comerç, serveis i fires 
determina allò que és o no és una fira, pot ser un bon punt de partida. 
 
En aquest sentit, les mateixes característiques de la fira i la seva disposició en espais 
concrets ( estands ) permeten controlar els aforaments, les distàncies i, en definitiva, la 
seguretat per a expositors i visitants.  
 
No es poden encabir les fires dins del mateix calaix dels esdeveniments en 
general. 
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Motor econòmic i reactivador 
 
Volem reinvidicar la necessitat del reconeixement del sector com a dinamitzador i 
activador de l’activitat econòmica del nostre país. 
 
Segons el Registre d’Activitats Firals de Catalunya aquest 2020 hi havia previstes 470 
activitats firals, que reflecteix un increment net del 2008 al 2020 de l’11´6 %. De les 
dades facilitades pel Departament de Comerç de la Generalitat de Catalunya i tenint en 
compte la concentració de fires en el segon i quart trimestres, es desprèn que des de la 
publicació dels decrets per la no celebració d’actes de més de 1000 persones i el posterior 
reial decret d’estat d’alarma, s’hauran deixat de celebrar fins al proper mes d’agost al 
voltant de 200 fires a Catalunya el que suposaria el 42,5 % de les fires previstes pel 2020. 
 
A mesos vista, el mes de setembre té previstes 53 fires , l’11,3 % i tan sols el quart 
trimestre concentra el 39 % de les fires, sent octubre de 2020 el que té més fires 
previstes el 19,5% del total, és a dir, 143 fires més  a celebrar entre els mesos de 
setembre i octubre estarien a hores d’ara en l’incertesa de la seva correcta organització. 
 
Segons un estudi de la Universitat Pompeu Fabra presentat el novembre de 2017 al 
Congrés de fires de Catalunya:  

- Les fires van generar 1.678,7 milions d’euros els anys 2015 i 2016 en despeses 
d’inversió, funcionament i organització (18%) i despeses de visitants i expositors 
(82)%. 

- Els impactes totals ( suma dels directes, indirectes i induïts) suposen 3.509,2 
milions d’euros en termes del valor de la producció: 1.945, 4 en termes del 
VAB; 34.000 llocs de treball i 504 milions d’euros d’ingressos fiscals. 

- L’activitat firal suposa el 0,48% del VAB de Catalunya, el 0,56 % dels llocs de 
treball i el 0,49% de l’impacte fiscal. 

 
Cal destacar que la part de negoci generat en els fires per part dels expositors és molt 
important i a tenir en compte. 
 
Més enllà de les dades econòmiques i d’afectació, que se sumen a les fetes públiques en 
diferents estudis a nivell europeu o mundial per part de diferents organismes i 
associacions, volem remarcar dos aspectes molt rellevants del paper del sector firal: 
 

- Som una eina del tot necessària per a la reactivació econòmica a curt i 
mitjà termini. Som catalitzadors de l’activitat comercial de les petites i 
mitjanes empreses, l’autèntic motor del nostre teixit productiu. 

- Aportem valor a les economies locals, comarcals, i nacionals, generant 
impacte econòmic a una gran diversitat de sectors que es tradueix en 
riquesa per aquests territoris. 
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És per això que ha de ser prioritari establir tot un seguit d’accions i d’ajuts per part 
de les administracions públiques adreçades al sector firal. Cal reforçar 
considerablement les línies d’ajuts prèvies a la situació generada pel Covid-19  i 
acompanyar-les de campanyes de promoció del sector i de foment de la participació als 
nostres esdeveniments. L’eslògan “ Catalunya, país de fires “, té ara més sentit que mai. 
 
Les línies d’ajuts s’han d’adreçar a tots els actors que fan possible la celebració de la fira. 
A les empreses expositores, als visitants professionals, als organitzadors públics i privats i 
als proveïdors firals, mitjançant ajuts directes, línies de crèdit o millores fiscals. 
 
Com espais de trobada i generadors de negocis som una eina indispensable per 
a la recuperació econòmica, molt especialment per a les petites i mitjanes 
empreses que són en definitiva les que caracteritzen l’economia del nostre país, 
i que saben veure en les fires l’oportunitat per a realitzar les seves vendes. 
 
 
Preparats per donar seguretat 
 
Com a organitzadors firals tenim la capacitat i la preparació per aplicar totes 
aquelles recomanacions i directrius que s’indiquin a l’hora de convertir les 
nostres fires en espais segurs. Més enllà de les recomanacions realitzades pel mateix 
sector en l’àmbit nacional, europeu o internacional (UFI), és necessària la complicitat i 
suport de les administracions per fer-ho possible. Això passa necessàriament pel 
reconeixement de l’activitat firal com un sector diferenciat i a la FEFIC com interlocutor 
per consensuar aquestes decisions. 
 
 
Un sector a tenir en compte com agent actiu de la regeneració econòmica 
 
Cal treballar amb el sector perquè definim les condiciones que donin certesa a la seva 
planificació. I hem de fer-ho el més aviat possible, doncs organitzar una fira demana 
mesos d’antelació. 
 
Així mateix des de la FEFIC i amb l’ànim de sumar davant d’aquesta crisi sense 
precedents, cercarem sinèrgies amb altres associacions autonòmiques i de l’estat, així com 
a escala europea i internacional, per tal de realitzar propostes en línia amb les que ja 
s’estan aplicant a altres països d’Europa. Com és el cas d’Alemanya que a proposta del 
sector ha diferenciat el tracte en la desescalada del seu sector firal respecte d’altres 
esdeveniments massius ( 6 de maig de 2020 ). 
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Com ho hem estat des de temps immemorials, en aquests moments de greu aturada de la 
nostra economia, volem ser una de les peces claus de la seva recuperació. És per això, 
que considerem fonamental que el sector firal català, representat per la FEFIC, 
formi part de la Comissió per a l’elaboració del Pla per a la reactivació 
econòmica i protecció social. 
 
 
Aprovat en sessió de Junta el 13 de maig de 2020. 
La Junta directiva de la Federació de fires de Catalunya. 
 
 
 
Igualada, 13 de maig de 2020 


