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Dades 
actualitzades

Dades actualitzades

• La facturació perduda pel Comerç català durant l’estat d’alarma arriba als 3.150 
milions d’euros

• La setmana passada es van presentar 1.393 nous ERTO’s a Catalunya (un terç 
dels presentats la setmana anterior), dels quals 127 corresponen al sector 
Comerç

• PwC preveu caigudes per aquest any del 40% en el sector turisme, 30% en 
transport, 23% en automoció i 15% en comerç

• La marca Mango ja ha reobert 135 establiments (a Holanda i Àustria) i preveu la 
reobertura de 483 establiments més abans no acabi el mes d’abril

• Augmenta el nombre d’empreses de moda que produeixen equips de protecció: 
Chanel, Prada, LVMH i moltes altres mostren la seva cara més solidària

• La Federació d’associacions espanyoles de perruqueria veu perillar la continuïtat 
del 42% de perruqueries
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Campanyes de 
suport al comerç 

de proximitat

Campanyes de suport

i moltes més ...



Iniciatives de 
dinamització 
(compra des de 

casa)

Iniciatives de dinamització 

Botigues Obertes  (Barcelona Comerç)
T’ho portem a casa   (Caldes de Montbui)
Slowshopping.cat (Catalunya)
Foment del comerç local  (Conca d’Òdena)
Directori de comerç a domicili  (Girona)
Comerç a casa  (Lleida)

De la botiga a casa  (Ripoll) 
Directori de comerç a domicili  (Rubí)
tgn_emergències (Tarragona)
Servei a domicili  (Viladecavalls)
Establiments oberts (Vic)

i moltes altres ...

NOU



Noves 
actuacions 

CCAM

Noves actuacions CCAM

#webinarCOMERÇ La primera sessió d’aquest cicle es va celebrar el passat dia 24, 
amb la presència de la Consellera Chacón i la Directora General de Comerç. Van 
assistir-hi un total de 500 persones

Servei d’assessorament personalitzat per a artesans

La FAAOC ha posat en marxa un servei d’assessorament per a artesans, en 
col·laboració amb Artesania de Catalunya. L’objectiu és resoldre dubtes sobre les 
mesures econòmiques i tràmits a realitzar davant la crisi del Covid-19

Guia per a establiments Comercials

El CCAM ha posat a l’abast de tothom una guia en català per als establiments 
comercials, que recull les directrius i recomanacions del Departament de Salut i del 
Ministeri de Sanitat 

Butlletí Tech

La setmana passada es va publicar el butlletí CCAM amb novetats tecnològiques per 
a la venda online i la reobertura de negocis

NOU



Impacte de 
l’estat d’alarma 

pel Covid-19

Indicadors econòmics Comerç

Estat de situació

Valor % Vs. total

Establiments comercials
Oberts 35.447 35,0%
Tancats 65.829 65,0%

Treballadors/es del sector
Treballant 139.800 40,0%
No treballant 209.700 60,0%

Facturació comerç 
Pèrdues setmanals 525 M d'€ 58,0%
Acumulat (16/03 - 26/04) 3.150 M d'€

Font: Direcció General de Comerç a partir d'Idescat 
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ERTO’s a Catalunya durant l’estat d’alarma

685.000 afectats
+8.081 en 7 dies

93.541 ERTO
+1.393 en 7 dies

Comerç

12.410 ERTO
+127 en 7 dies

55.530 afectats
+405 en 7 dies

Impacte de 
l’estat d’alarma 

pel Covid-19

Nota: no s’inclouen tots els 
convenis col·lectius de 
treballadors/es de comerç

Dades a 18/04/2020

NOU

ERTO'S Persones 
afectades

Serveis 76.435 489.995

Indústria 7.719 130.838

Construcció 7.539 44.474

Agricultura 679 3.893

Sense especificar 1.169 15.800

Font:  Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

ERTO's per sectors d'activitat



Necessitats
setmanals 

d’EPI’s per al 
Comerç

Fase de confinament    (140.000 treballadors/es)

Post-confinament    (349.500 treballadors/es)

840.000 
mascaretes

280.000 
parells guants

35.000 
ulleres

22.000 
litres d’hidrogel

6 milions 
parells guants plàstic per a clients

2,1 milions 
mascaretes

700.000 
parells guants treb.

87.300 
ulleres

55.000 
litres d’hidrogel

17,1 milions 
parells guants plàstic per a  clients



En aquest apartat trobareu les conclusions més destacades dels estudis 

sobre el sector Comerç elaborats durant l’estat d’alarma, tant en l’àmbit 

català com en l’estatal o internacional. 

Podeu consultar les fonts utilitzades a l’apartat bibliogràfic que hi ha al final 

de l’informe

Estudis del 
sector Comerç



Notes sectorials

Empresa familiar de retail
Les vendes març van caure un 41,2%  (50,2% sense alimentació)
Tres de cada quatre empreses de Comertia han presentat ERTO

Estudis del 
sector Comerç

Moda  

Segons les estimacions de BCG, aquesta crisi suposarà una reducció 
dels ingressos del comerç de la moda d’entre el 35% i el 40%

Mango ja ha reobert 135 establiments (a Holanda i Àustria), i preveu la 
reobertura de 483 establiments més abans no acabi el mes d’abril

Augmenta el nombre d’empreses de moda que produeixen equips de 
protecció: Chanel, Prada, LVMH i moltes altres mostren la seva cara més 
solidària

Click & ollect

El 88% dels comerços que estudien obrir nous canals de distribució 
consideren que els punts de recollida contribuirien a minimitzar costos 
logístics



Valoració de Sant Jordi

• El Gremi de Floristes de Catalunya fa una valoració molt positiva de la jornada 
de Sant Jordi: es va doblar la previsió de vendes i es va superar la xifra de 
500.000 roses venudes.

• La previsió dels encàrrecs anticipats va facilitar que les floristeries poguessin 
adaptar la comanda i incrementar la compra final als majoristes. 

• Joan Guillén, president del Gremi, assenyalava: “Estem molt satisfets de la 
resposta ciutadana i la professionalitat dels floristes, no ens consta cap 
incidència pel que fa al repartiment”

• El Gremi de Floristes també va coordinar el repartiment de 10.000 roses als 
seients reservats per la gent gran a metro i autobusos de Barcelona, a més de 
5.000 roses a l’Hospital Clínic i 3.000 a l’Hospital de Bellvitge. 

• La jornada va seguir als balcons, amb un gran èxit de participació familiar en la 
proposta #santJordialsbalcons.

NOU



Distribució comercial

1. Entre mitjans de febrer i finals de març, les vendes en distribució comercial a 

Catalunya van ser 11,2% superiors al mateix període de l’any anterior

2. Les seccions amb majors increments van ser: drogueria i neteja (24,4%), 

alimentació (20,2%), frescos (17%) i begudes (9,9%) 

3. A partir de la 3a setmana de confinament s’observa un repunt en productes 

inicialment apartats de la cistella de la compra: roba d’esport, roba de llar o estris 

de cuina. 

4. Els operadors es preparen per redefinir els seus processos logístics i potencien 

el canal online. També es preveuen reemplaçar proveïdors en fallida i adaptar la 

seva oferta a una demanda més racional

5. El sector creix més en volum que en rendiment, arran de la baixada de vendes 

dels productes amb més marge i a un increment de despeses operatives

Estudis del 
sector Comerç



Comerç electrònic

1. Durant el mes d’abril, el canal online es consolida com una bona alternativa de 

vendes per a sectors com les pastisseries, llibreries o floristeries

2. Les vendes online durant les 2 primeres setmanes de confinament van ser el 

55% superiors al mateix període de l’any anterior 

3. Els productes amb majors increments online fins ara han estat: esports 

(191%), mobiliari (135%), jardineria (130%) i material escolar (47%) 

4. Les vendes online de moda i calçat també baixen en el canal online

5. Les vendes online de la distribució comercial es van incrementar 24,3% en el 

període comprès en les 6 setmanes del 10/02 al 29/03

6. Els analistes preveuen una major flexibilització d’horaris d’entrega i gratuïtat de 

les devolucions, que pressionaran la cadena de distribució i dificultaran la 

mobilitat

Estudis del 
sector Comerç



En aquest apartat es resumeixen les principals actuacions endegades per la 

Direcció General de Comerç i pel Consorci de comerç, Artesania i Moda 

(CCAM) des del començament de la crisi Covid-19Actuacions 
DGC / CCAM



Actuacions 
DGC / CCAM

• Creació de dos grups de crisi COVID-19: entitats de Comerç i subsector 

Alimentari

• Reunió amb el MHP, HC i representants del sector (27/03) on es va acordar un 

Manifest sectorial

• Contacte permanent amb els principals representants de l’Artesania i la Moda 

catalanes 

• Incentius (9 MEUR).  Ajuts a comerços i entitats per pal·liar la crisi del COVID-19, 

adreçats a pimes del sector del comerç, serveis, artesania i moda, al teixit 

associatiu i organismes públics vinculats

• Línia ICF- Avalis (13,8 M d’€, pendent d’aprovació definitiva). Línia de crèdit avalat 

al 100% per a pimes comercials, mínim de 15.000€ per circulant i fins a 100.000€

Incentius i finançament

Relació amb el sector



Actuacions 
DGC / CCAM

• #webinarCOMERÇ La primera sessió d’aquest cicle es va celebrar el passat dia 
24, amb la presència de la Consellera Chacón i la Directora General de Comerç. 
Van assistir-hi un total de 500 persones

• Xarxes socials.  El CCAM incrementa la seva presència a les xarxes en 
intensificar les seves activitats online: ja compta amb 2.211 followers a Instagram, 
4.204 a Facebook i 6.778 a Twitter

• Servei d’assessorament personalitzat per a Artesans. La FAAOC ha posat en 
marxa un servei d’assessorament per a artesans, en col·laboració amb Artesania 
de Catalunya

• Guia per a establiments Comercials   El CCAM posa a l’abast de tothom una 
guia per als establiments comercials en català i recollint totes les directrius i 
recomanacions del Departament de Salut i del Ministeri de Sanitat

• Informe d’impacte del Covid-19 en el comerç (setmanal)

• Hem rebut 1.500 Consultes informatives a través dels correus informatius del 
CCAM (camcoronavirus@ccam.cat) i consultes telefòniques (entre 20/03 i 19/04)

Informació i comunicació NOU

mailto:ccamcoronavirus@ccam.cat


Actuacions 
DGC / CCAM

• Servei de contacte d’empreses de transport en col·laboració amb el clúster 
Catalonia Logistics, per contactar empreses comercials que necessiten repartir 
productes amb transportistes que puguin prestar-los servei.

• 71 contactes realitzats (de 1/04 al 8/04). Els principals demandants fins al 
moment han estat mercats i ens locals, associacions de comerciants, 
pastisseries i llibreries. 

Servei logístic

Serveis d’intermediació

• Participació a la taula de serveis essencials del centre de coordinació operativa 
(CECAT) 

• Suport i notes informatives sobre normativa a municipis (ACM/FMC) 

• Intermediació amb INCÀSOL per aplicar mesures relacionades amb el lloguer

• Suport a les mesures de les altres unitats del DEM (marketplace d’ACC1O o 
Canal Empresa o FUE) 



ANNEXOS

A continuació trobareu annexos amb dades estructurals del sector comerç a 

Catalunya. Aquesta informació estadística és anterior al període de 

confinament i a l’estat d’alarma.



Dimensionament 
del sector

Oferta comercial  (dades 2018)

Nombre d'establiments comercials 101.276
Densitat comercial (est. / 1.000 hab.) 13,33
Establiments del sector alimentari 32.000

Teixit empresarial
Empreses de comerç al detall 80.410
Empreses c.d. sense assalariats 44,3%
Emrpeses c.d. amb  entre 1 i 9 assalariats 53,1%
Empreses c.d. amb 10 o més assalariats 2,6%

Facturació del sector
Facturació setmanal de comerc al detall 906 M d'€
Facturació anual de comerç al detall 47.100 M d'€
Facturació anual sector alimentari 18.532 M d'€
Facturació anual online (q.m = 7%) 3.297 M d'€
Contribució al PIB (inclòs a l'engròs) 16%

Font: Direcció General de Comerç a partir d'Idescat 

Dimensionament del sector Comerç 



Ocupació 
generada

(abans de Covid-19)

Ocupació (persones). EPA 4t trim. 2019
Comerç al detall 349.500
Comerç a l'engròs i  i reparació de vehicles 188.500
Ocupats en comerç 538.000

Percentatge ocupats sobre el total de l'economia
Comerç al detall 13,4%
Comerç a l'engròs i  i reparació de vehicles 7,2%
Ocupats en comerç 20,6%

Treball autònom
Nombre d'autònoms en comerç al detall 79.686
Percentatge d'autònoms en comerç al detall 22,8%

Font: Direcció General de Comerç a partir d'Idescat 

Ocupació del sector Comerç 



Bibliografia
i fonts

Moda

Modaes, a partir de dades de Boston Consulting Group (BCG)

Click & collect. Anàlisi de l’impacte del COVID-19 en el sector comerç de Catalunya (6a onada). 
J3B3 Economy & Research

Empresa familiar de retail. Indicador retail de Comertia

Distribució comercial

1, 2. El impacto del Covid-19 en el gran consumo (IRI Iscofan)
3 a 5. Impacto y Escenarios de recuperación en Consumo y Distribución (Monitor Deloitte)

Comerç electrònic

Elaboració pròpia a partir de dades de Guillerm Sanz, consultor i CEO Bebitus

Fonts consultades
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