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Establiments comercials essencials i no essencials: 

Abans de la pandèmia a Catalunya hi havia més de 125.000 establiments comercials
en actiu i uns 30.000 locals sense activitat, cosa que suposa que el 80% dels locals
comercials tenien algun tipus d’activitat econòmica i generaven més de 538.000 llocs
de treball directes.

Durant el període de confinament, només el 15% dels establiments comercials de
Catalunya varen ser considerats essencials i, per tant, varen poder obrir les portes. En
canvi, els establiments que desenvolupen activitats essencials ubicats en centres
comercials varen haver d’aturar l’activitat comercial temporalment. En total, el 90%
dels establiments comercials de tot Catalunya han hagut de tancar durant el
confinament.

La reobertura de l’activitat comercial no ha estat exempta de restriccions d’aforament,
limitacions horàries i tancaments territorials perimetrals, cosa que ha afectat més del
50% dels establiments comercials, especialment els sectors de l'hostaleria; roba, calçat
i els complements, així com els serveis de cultura, oci i lleure i tots els establiments
ubicats en centres comercials.
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establiments essencials establiments no essencials

Donada l’alta concentració demogràfica, Barcelona és una ciutat amb un dels teixits
comercials més extensos del món. Disposa de més de 1.020 establiments comercials
per Km² de mitjana amb una bona distribució per tots els barris de la ciutat, mentre
Nova York té uns 710 establiments per Km² i Londres en té poc més de 180 agrupats
en eixos al voltant de les principals vies de comunicació.

Barcelonès Sud

Barcelonès Nord

Maig de 2021

La magnitud de la tragèdia
Impacte de la covid  sobre el comerç català 

Pàgina 2
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Establiments censats 25.859
Superfície comercial 2.438.163 m² 
Superfície /  1.000 hab.                    1.490 m²
Superfície mitjana                                94 m²

Radiografia del comerç de Barcelona
Establiments censats 2.108
Superfície comercial 262.785 m² 
Superfície /  1.000 hab.                       1.192 m²
Superfície mitjana                                 125 m²

Radiografia del comerç de Badalona
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Automoció i carburants 

Comerç mixt Oci i cultura

Equipament per a persones

Equipament per a la llar

Alimentació No alimentari

Altres

Distribució de la superfície comercial 
per sectors d’activitat

Establiments censats 2.923
Superfície comercial 284.842 m² 
Superfície /  1.000 hab.                    1.075 m²
Superfície mitjana                                97 m²

Radiografia del comerç de l’Hospitalet 

Establiments censats 1.095
Superfície comercial 120.244 m² 
Superfície /  1.000 hab.                   1.357 m²
Superfície mitjana                               110 m²

Radiografia del comerç de Cornellà 
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Manresa

Vic

Mataró
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Durant el confinament, les autoritats només han considerat com a «essencial» el 15% dels establiments comercials
de Catalunya. Els establiments comercials de sectors considerats «no essencials», el 85% del total, han quedat molt
més exposats a la crisi econòmica i, per tant, tenen moltes més probabilitats d’haver de tancar definitivament. Les
probabilitats d’haver de tancar definitivament augmenten en establiments en règim de lloguer i en petites
empreses d’explotació familiar i amb un alt grau d’endeutament.
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Distribució de la superfície comercial 
per sectors d’activitat

Mataró

Manresa

Vic
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Establiments censats 822
Superfície comercial 121.738 m² 
Superfície /  1.000 hab.                   2.634 m²
Superfície mitjana                               148 m²

Radiografia del comerç

Establiments censats 1.160
Superfície comercial 171.149 m² 
Superfície /  1.000 hab.                     2.202 m²
Superfície mitjana                                148 m²

Radiografia del comerç

Establiments censats 1.711
Superfície comercial 216.682 m² 
Superfície /  1.000 hab.                    1.689 m²
Superfície mitjana                               127 m²

Radiografia del comerç

Font: Cens d’Establiments Comercials. Generalitat de Catalunya
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Girona – Salt 

Sabadell

Terrassa
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L’obligació de rebaixar els lloguers dels locals comercials un 50% ha estat del tot insuficient ja que es limita als
establiments que han hagut de suspendre completament la seva activitat. En la resta de casos, el lloguer dels
establiments amb restriccions d’aforament s’ha pogut reduir en la mateixa proporció que l’aforament. Tanmateix,
aquestes mesures només es poden aplicar durant tres mesos consecutius en el transcurs d’un any; una vegada
esgotat el termini, la part arrendatària del local pot rescindir el contracte de lloguer.



Distribució de la superfície comercial 
per sectors d’activitat
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Sabadell

Girona 

Terrassa

Establiments censats 2.573
Superfície comercial 349.828 m² 
Superfície /  1.000 hab.                    1.637 m²
Superfície mitjana                               136 m²

Radiografia del comerç

Establiments censats 2.542
Superfície comercial 359.906 m² 
Superfície /  1.000 hab.                    1.632 m²
Superfície mitjana                               142 m²

Radiografia del comerç

Establiments censats 1.618
Superfície comercial 189.240 m² 
Superfície /  1.000 hab.                    1.858 m²
Superfície mitjana                                117 m²

Radiografia del comerç
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Lleida

Tarragona

Reus
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Igualment hem de considerar que el lloguer és un cost que representa un percentatge d’entre el 10% i el 20% de
tots els costos d’explotació dels establiments comercials. En qualsevol cas, la reducció del lloguer no és una ajuda
pública directa, sinó una transferència de costos que han hagut d’assumir els propietaris dels locals comercials. En
cap cas, les autoritats públiques s’han plantejat assumir una moratòria sobre el 100% del lloguer dels locals
comercials a càrrec de l’erari públic.

Distribució territorial dels establiments 
comercials «essencials» i «no essencials»



Distribució de la superfície comercial 
per sectors d’activitat

Reus

Tarragona

Lleida
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Establiments censats 2.542
Superfície comercial 104.373 m² 
Superfície /  1.000 hab.                   1.524 m²
Superfície mitjana                              144 m²

Radiografia del comerç

Establiments censats 1.770
Superfície comercial 265.232 m² 
Superfície /  1.000 hab.                     1.972 m²
Superfície mitjana                                150 m²

Radiografia del comerç

Establiments censats 2.134
Superfície comercial 271.982 m² 
Superfície /  1.000 hab.                    1.957 m²
Superfície mitjana                               127 m²

Radiografia del comerç
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El comerç a Catalunya abans de la crisi sanitària: 03

A Catalunya hi havia  125.000 establiments 
comercials abans de la crisi sanitària

Disposàvem de 16 establiments 
comercials per cada 1.000 habitants

Hi havia 32.000 establiments del 
sector de l’alimentació 

El comerç al detall ocupava 
538.000 empleats directes 

El comerç facturava
de 47.100 M€ cada any

El comerç del sector alimentari 
factura més de 18.500 M€ cada any

El comerç online facturava 
3.300 M€ cada any

Impacte de l’Estat d’alarma en el comerç: 04

El 53,1 % dels establiments 
tenien entre 1 i 9 empleats 

5.155 M€ de pèrdues acumulades en el 
comerç i la restauració

Les pèrdues durant l’estat d’alarma 
suposen un 11% de la facturació anual

724.000 llocs de treball afectats 
a tota l’economia

El 70,1 % dels llocs de treball afectats eren 
dels sectors del comerç i la restauració 
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