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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 - 1/05) 3.675 M d'€

Font: Direcció General de Comerç a partir d'Idescat 
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Estat de situació NOU



ERTO’s a Catalunya durant l’estat d’alarma

701.585 afectats/des
+16.585 en 7 dies

95.555 ERTO
+2.014 en 7 dies

Comerç

12.561 ERTO
+151 en 7 dies

56.070 afectats
+540 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 77.884 498.290

Indústria 8.052 137.157

Construcció 7.699 45.140

Agricultura 692 3.955

Sense especificar 1.228 17.043

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



Noves 
actuacions 

CCAM

Noves actuacions CCAM

#webinarCOMERÇ El dia 30 es va celebrar el webinar ‘L’adaptació del comerç a un 
món més digitalitzat’, en la qual Nic Olivé va donar les claus per fidelitzar clients 
mitjançant el màrqueting digital. Van visualitzar la sessió més de 600 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. Aquesta guia va acompanyada de guies específiques per als 
àmbits de Moda i Perruqueries.

NOU



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 
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