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Valor % Vs. total

Establiments comercials
Obertura teòrica (essencial + cita prèvia) 93.174 92,0%
Oberts real (essencial + cita prèvia) 46.992 46,4%
Tancats 54.284 53,6%

Treballadors/es del sector
Treballant 185.235 53,0%
No treballant 164.265 47,0%

Facturació comerç 
Pèrdues acum. confinament (16/03 - 1/05) 3.675 M d'€
Pèrdues setmanals en Fase 0  (4 - 10/05) 480 M d'€
Pèrdues acumulades estat d'alarma 4.155 M d'€

Font: Direcció General de Comerç a partir d'Idescat 
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l’estat d’alarma 

pel Covid-19

Indicadors econòmics Comerç

Estat de situació NOU

Impacte calculat fins al diumenge 10 de maig:



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

708.421 afectats/des
+6.836 en 7 dies

96.329 ERTO
+774 en 7 dies

Comerç

12.622 ERTO
+61 en 7 dies

56.238 afectats
+168 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 7/05/2020

NOU

ERTO'S Persones 
afectades

Serveis 78.431 501.634

Indústria 8.198 140.228

Construcció 7.754 45.335

Agricultura 697 3.962

Sense especificar 1.249 17.262

Font:  Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

ERTO's per sectors d'activitat



Impacte de 
l’estat d’alarma 

pel Covid-19

Indicadors econòmics Comerç

Oferta comercial (11/05/20) NOU

El dilluns 11 de maig, entren en fase 1 les regions sanitàries de Camp de Tarragona, 
Terres de l’Ebre i Alt Pirineu i l’Aran.

Aquesta taula resumeix l’oferta comercial que acumulen aquestes tres àrees, sense 
distingir per mides d’establiments o tipus d’activitat (font: DG de Comerç):

Població % Pobl. Estaliments 
comercials % Establ. Sup. Venda % SV

Alt Pirineu i Aran 71.888 0,95% 1.326 1,31% 172.962 1,18%

Àmbit metropolità 5.103.053 67,14% 66.370 65,53% 9.151.571 62,39%

Campt de Tarragona 617.504 8,12% 7.754 7,66% 1.285.657 8,76%

Catalunya Central 519.836 6,84% 6.806 6,72% 1.047.068 7,14%

Girona 747.464 9,83% 11.222 11,08% 1.796.993 12,25%

Lleida 361.922 4,76% 4.936 4,87% 801.082 5,46%

Terres de l'Ebre 178.398 2,35% 2.862 2,83% 413.030 2,82%

Total Catalunya 7.600.065 100,00% 101.276 100,00% 14.668.363 100,00%

Total fase 1 867.790 11,42% 11.942 11,79% 1.871.649 12,76%

Font:  Direcció General de Comerç (CECC)

Oferta comercial de Catalunya per regions sanitàries (RRSS)



Dades d’interès

• El 62,7% de les empreses comercials han presentat o tenen previst presentar un 
ERTO

• El 52,3% de les pimes comercials s’han acollit o tenen previst acollir-se a 
mesures de finançament extraordinari  (ICO, 46,1%; Avalis, 6,2%)

Font: Pimec Comerç. 3er Termòmetre de l’impacte del Covid-19 sobre les pimes i 
autònoms (abril 2020)

• El 65% de comerços de ciutats mitjanes catalanes han arribat a un acord pel 
lloguer amb amb el propietari.

• El 33% pensen que la crisi del Covid-19 provocarà el tancament definitiu del 
negoci

Font: Fundació Comerç Ciutadà 

• La comercialització del Mercat Central del Peix de Mercabarna s’ha reduït entre 
un 40% i 50% en aquestes setmanes de confinament, derivat del fet que la 
restauració no ha pogut obrir els seus establiments (font: Mercabarna i AECOC)

Dades d’interès NOU



Necessitats
setmanals 

d’EPI’s per al 
Comerç

Post-confinament    (349.500 treballadors/es)

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

Trobada del sector comercial amb el president de la Generalitat. 

El president de la Generalitat, Quim Torra, acompanyat de la consellera Chacón i la
directora general de Comerç, Muntsa Vilalta, es va reunir el passat dijous 7 de maig
amb representants del comerç de Catalunya, per tal d’analitzar la situació del sector i
informar de les actuacions a prendre en les properes fases de desescalada i
progressiva reactivació de l’activitat econòmica.

Noves sessions del cicle #webinarCOMERÇ

Dimarts, 5 de maig, va tenir lloc el tercer #webinarCOMERÇ,  sota el títol “Com serà 
la reobertura?”. La directora general de Comerç Muntsa Vilalta, va obrir la sessió 
que va tenir com a ponents a Bernat Morales, director de relacions externes de 
Mercadona i, a Sergi Martin, gerent de perfumeries Facial i adrogueries Hnos Martín. 

Divendres, 8 de maig, el CCAM juntament amb l’Agència Catalana del Consum va 
organitzar el quart #webinarCOMERÇ, dedicat als canvis en els hàbits de consum, 
amb el títol “Consumidor 2025”, a càrrec de Daniel Córdoba, director de The
Hunter.

NOU



Noves 
actuacions 

CCAM

Noves actuacions CCAM

Posada en marxa de la plataforma TaulellComerç

El CCAM ha posat en marxa Taulellcomerç.cat, una plataforma d’iniciatives 
innovadores per reactivar el comerç local. Aquesta iniciativa neix amb la voluntat de 
ser l’altaveu de les entitats i associacions de comerç, donant visibilitat a les seves 
diferents iniciatives de dinamització i marketplaces. L’objectiu és que esdevingui un 
referent online per a les entitats, les empreses i els consumidors.

Publicació i difusió de guies de bones pràctiques i protocols dirigits a 
l’activitat comercial:

- Guia general per al comerç físic

- Guia d’establiments de perruqueria

- Guia per al desenvolupament de l’activitat comercial a distància.

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

NOU



Noves 
actuacions 

CCAM

Noves actuacions CCAM

Campanya “L’Artesania entra a casa teva”

Artesania Catalunya ha posat en marxa la campanya “L’Artesania entra a casa 
teva” que s’articula a través del perfil d’Instagram d’Artesania Catalunya 
@artesaniacat, 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 a través de l’etiqueta 
#ArtesaniaACasa. 

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.

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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