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Valor % Vs. total

Establiments comercials
Obertura teòrica (18 a 24/05) 98.238 97,0%
Oberts real 93.376 92,2%
Tancats 7.900 7,8%

Treballadors/es del sector
Treballant 293.930 84,1%
No treballant 55.571 15,9%

Facturació comerç 
Pèrdues acum. confinament (16/03 - 1/05) 3.675 M d'€
Pèrdues acumulades maig - juny 1.405 M d'€
Pèrdues acumulades estat d'alarma 5.080 M d'€
Pèrdues acumulades / facturació anual 10,78%

Font: Direcció General de Comerç a partir d'Idescat 

Impacte de 
l’estat d’alarma 

pel Covid-19

Indicadors econòmics Comerç

Estat de situació NOU

Impacte calculat fins al diumenge 7 de juny:



ERTO’s a Catalunya

723.373 afectats/des
+4.508 en 9 dies

97.856 ERTO
+312 en 9 dies

Comerç

12.721 ERTO
+23 en 9 dies

56.563 afectat
+99 en 9 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 05/06/2020

NOU

ERTO'S Persones 
afectades

Serveis 79.433 507.218

Indústria 8.565 148.147

Construcció 7.848 45.744

Agricultura 713 3.995

Sense especificar 1.297 18.269

Font:  Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

ERTO's per sectors d'activitat



Actuacions
DG de Comerç
Consorci de Comerç, Artesania i Moda

NOU



Noves 
actuacions 

CCAM

WebinarCOMERÇ núm. 8: Tendències i decisions per a un comerç post Covid-
19

En aquest nou webinar, Daniel Córdoba va fer un repàs de quins són aquests hàbits 
i com podem adaptar-nos als nous hàbits de compra i consum, i com garantir la 
nostra aportació de valor. 

Comerç NOU



Noves 
actuacions 

CCAM

Fashion Talk

A través del canal d’Instagram del 080 va tenir lloc un nou 080 Fashion Talk, amb la 
presència de Belén Larruy, directora creativa de Guillermina Baeza, que ha tingut 
prop de 1.200 visualitzacions.

Moda NOU



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



Interlocució amb el sector

2 reunions amb el MH President i l’HC Chacón

3 grups de treball permanent: general, alimentari i flor i 
planta

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

Suport i notes informatives per als municipis 

Intermediació amb INCÀSOL per aplicar mesures 
relacionades amb el lloguer

Suport a les mesures de les altres unitats del DEMC i més de 
2.500 consultes ateses



Campanya ‘Ara és el teu torn’

El CCAM ha posat en marxa la campanya de 
comerç “Ara és el teu torn”, que té com a 
objectiu reactivar l’activitat del sector, coincidint 
amb la reobertura gradual de comerços.

Els espots (restauració, moda i joieria) ens 
mostren la vida diària dels comerciants a casa, 
i com posteriorment tornen a obrir els seus 
negocis. La campanya també integra 3 falques 
per a ràdio i publicitat a les xarxes socials. 



Noves 
actuacions 

CCAM

Campanya per a la reactivació del sector artesanal
El Departament d’Empresa i Coneixement, a través del CCAM, ha posat en marxa 
aquest cap de setmana la campanya “Consumeix Artesania", amb l’objectiu de 
reactivar l’activitat comercial del sector artesanal a Catalunya. 
Sota el claim #ConsumeixArtesania, i amb presència a la televisió, premsa escrita i 
xarxes socials, la campanya apel.la als atributs i valors que defineixen el sector, fent 
una crida a la ciutadania perquè se sumi en la seva reactivació.

Artesania



Taulellcomerç.cat 
Es tracta d’una plataforma 
d’iniciatives innovadores per 
reactivar el comerç local, que 
neix amb la voluntat de ser 
l’altaveu de les entitats i 
associacions de comerç, fent 
difusió de les seves principals 
iniciatives.



Guia general per al comerç al detall

Guia per al sector Moda

Guia per a l’activitat comercial a distància

Guia per a la restauració i hostaleria

Guia per a les perruqueries

FAQ’s i infografia

Guies de prevenció i bones pràctiques



Butlletí Tech

Durant el confinament s’han llançat dos 
butlletins Tech, en els quals es difonen 
solucions tecnològiques per a les empreses 
de comerç, l’artesania i la moda, tant per a 
la venda en línia com per a la reobertura 
dels negocis. També podreu trobar 
aquestes eines a l’espai tech del web del 
CCAM.



250 assistents de mitjana 1.990 assistents en directe 1.400 visualitzacions a Youtube

Cicle #webinarCOMERÇ



Moda

Contacte permanent amb els principals representants 
de la Moda catalana.

#080FashTechTalk2. Dijous, 16 d’abril, Nic Olivé ens 
va parlar d’ecommerce i intel·ligència artificial per a 
empreses de Moda, el webinar va comptar amb 150 
participants

Guia per a la reobertura de comerços del sector moda, 
en col·laboració amb el clúster Modacc. 



Dades d’interès

Comunicació de les noves dates i format de la 26a edició del 080 Barcelona 
Fashion

La propera edició de la plataforma catalana de moda impulsada per la Generalitat a 
través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), prevista inicialment per 
finals de juny-principis de juliol, es trasllada a mitjans de setembre. 

Moda

Recull de les principals afectacions en el comerç a les diferents fases de 
desescalada

Des de la direcció general de Comerç i el CCAM s’informa setmanalment de les 
principals afectacions en el comerç i els serveis durant les diferents fases de 
desescalada. 



Artesania
Col·laboració amb la FAAOC en el servei d’assessorament per a 
artesans, amb l’objectiu de resoldre dubtes sobre les mesures 
econòmiques i tràmits a realitzar davant la crisi del Covid-19

Campanya “L’Artesania entra a casa teva”
Artesania Catalunya ha posat en marxa la campanya “L’Artesania 
entra a casa teva”, un espai des d’on es vol fer arribar l’artesania a les 
llars, per tal que tothom pugui explorar i conèixer el món artesà. La 
campanya consta de tres iniciatives:

#ArtesaniaEnViu, on artesans catalans mostraran el procés 
d’elaboració d’una peça creativa i donaran indicacions als usuaris per 
tal que la puguin materialitzar.
#CraftsTours, acció que permetrà conèixer de manera virtual diferents 
tallers d’artesans. 
#SócArtesà #SócArtesana, iniciativa que mostrarà les peces més 
preuades de diferents creatius catalans.



Logística

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. Més de 100 contactes efectuats.



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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