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Les restriccions han provocat el tancament temporal del 90 % dels 
establiments comercials

Més del 50% dels establiments han patit greus restriccions 
d’horaris i d’aforament 

Segona part 
Impacte de la crisi sanitària sobre el comerç 
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Estat d’alarma

Tancament de col·legis

El 2008 es varen destuir més de 901.000 llocs de treball en
101 dies. El març de 2020 s’han destruït 898.000 en només
14 dies. Un any després encara no s’han recuperat.

Font: Estadístiques de la Seguretat Social 

Destrucció de llocs de treball el març 2020

Comerç en risc 
de tancament

Comparativa amb 
la crisi de 2008

La magnitud 
de les pèrdues

El 41% dels establiments 
comercials i de restauració 

tancaran definitivament 

Impacte sobre 
l’ocupació

Destrucció de 390.000 
llocs de treball en el comerç 

i la restauració

Com a mínim s’han generat 
pèrdues directes per valor de 

10.842 M€ 

8%

Augment de l’atur 

2008 2021

7,8%

Impacte de les restriccions a la 
mobilitat en el comerç i la restauració
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Estimació del risc de tancament definitiu d'establiments 
comercials per sector d’activitat segons l’escenari sanitari
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Hosteleria i 
restauració
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comercials

Roba i 
complements

Oci, cultura i 
lleure

Alimentació i 
begudes

Parament 
de la llar

Serveis a 
vehicles privats

Altres serveis 
comercials 

Quarta
onada global 

Rebrots aïllats 
i intermitents

La restauració és l'activitat amb un risc més elevat de tancament definitiu (entre el
45% i el 65%). Les farmàcies i els establiments d’alimentació són activitats amb un risc
menor (entre el 6% i el 26%). El factor de risc s'aplica de forma diferent a cada categoria
comercial i es tradueix com a percentatge de probabilitat de tancament. Es
contemplen dos possibles escenaris segons la incidència de la pandèmia un primer de
desescalada de les restriccions a la mobilitat i un segon de continuïtat de les
restriccions.

Font: EIXOS.cat, basat en el model EIXOS / MIT d'avaluació del risc de 
tancament de les activitats comercials per impacte de la covid19. 
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El sector que ocupa més empleats de mitjana per superfície comercial és la
restauració i l'hostaleria amb 6 empleats per cada 100 m², seguit de la banca i altres
serveis professionals amb 5 empleats per cada 100 m² i el sector de la moda amb 3
empleats per cada 100 m² de superfície comercial. El sector que ocupa menys
empleats per superfície comercial és el sector de la cultura.

6 5 3 3 2 2 2 1

Abans del decret de l’estat d’alarma i de les restriccions a la mobilitat, a Catalunya hi
havia 538.000 persones treballant en establiments comercials a peu de carrer i en
centres comercials, dels quals 209.000 estaven ocupats en banca i altres serveis
professionals, 134.000 en hostaleria i restauració, 90.000 en moda i complements,
45.000 en alimentació, 16.000 en equipaments per a la llar i 12.000 en serveis per a
vehicles privats. A això encara hi hauríem d’afegir els 79.000 treballadors autònoms
del comerç al detall.

Els establiments comercials de Catalunya 
donaven feina a 538.000 persones

Previsió de l’impacte de la crisi sanitària sobre 
l’ocupació: 02

Empleats per sector d’activitat comercial: 03
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Tancament del 54% dels 
establiments comercials

INFO CCN

En total, en aquest escenari provocarà el tancament del 58% dels establiments
comercials. Segons la vulnerabilitat dels establiments comercials, els sectors més
afectats serien els del parament de la llar amb un 82% d’establiments tancats, els
serveis als vehicles privats amb un 77% d’establiments, l’alimentació amb un 74%
dels establiments comercials, la cultura i el lleure amb un 71% dels establiments.
També afectaria el 35% dels establiments del sector de l’hostaleria i la restauració.

Això provocarà un efecte devastador per a moltes economies domèstiques,
especialment pels propietaris autònoms que hauran d’assumir les pèrdues i els
deutes derivats del tancament dels seus establiments.

Rebrots aïllats i 
intermitents

Escenari 1
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L’efecte d’un escenari de desescalada de les restriccions a la mobilitat en el comerç és
el tancament definitiu de 73.000 establiments comercials: uns 22.500 establiments de
serveis professionals, 11.700 establiments del sector de la moda i els complements,
11.100 establiments d’alimentació, 7.800 del sector de l’hostaleria i la restauració, entre
altres.
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En total, en aquest escenari provocarà el tancament del 78,5% dels establiments
comercials de tot Catalunya. En termes relatius, els sectors més afectats serien els
serveis als vehicles privats amb un 97% d’establiments, el parament de la llar amb
un 95% d’establiments, l’alimentació amb un 94% dels establiments comercials, la
cultura i el lleure amb un 91% dels establiments, entre altres. També afectaria el
55% dels establiments del sector de l’hostaleria i la restauració.

Previsió de tancament d’establiments comercials: 05
Un escenari de noves restriccions a la mobilitat motivades per una quarta onada
global del coronavirus provocaria el tancament definitiu de 97.000 establiments
comercials. En termes absoluts, aquest escenari afectaria principalment als serveis
professionals (30.000 establiments), la moda i els complements (15.300), l’alimentació
(14.000) i hostaleria i la restauració (12.300).

Tancament del 78,5% dels 
establiments comercials
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Font: EIXOS.cat, basat en el model EIXOS / MIT d'avaluació del risc de 
tancament de les activitats comercials per impacte de la covid19. 

INFO CCN

L’impacte de la crisi sanitària en la destrucció d’establiments comercials varia segons
diverses variables com el sector d’activitat comercial, la ubicació de l’establiment o el
nombre d'empleats, segons el model elaborat per Eixos aplicant el model de recerca
del Massachusetts Institute of Technology (MIT).

En un escenari de relaxació de les mesures de restricció a la mobilitat es podrien
arribar a perdre més de 73.000 establiments comercials a Catalunya. En canvi en un
escenari de quarta onada global i de manteniment de les restriccions a la mobilitat es
podrien arribar a tancar més de 97.000 establiments comercials.

Establiments 
comercials

Alt 
impacte

Baix 
impacte

41.835 30.958 22.591

22.373 12.305 7.831

18.038 15.332 11.725

15.007 14.107 11.105

8.372 7.953 6.865

6.102 5.919 4.699

5.321 4.842 3.778

6.817 5.794 4.431

123.865 97.211 73.024
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m²

Estadístiques del comerç català: 07

ALT PIRINEU I ARAN 
• Establiments censats 1.345 
• Superfície comercial 134.785 m² 
• Superfície /  1.00 hab.        1.865 m²
• Superfície mitjana               1  00 m²

GIRONA – COSTA BRAVA
• Establiments censats 11.047
• Superfície comercial 1.400.621 m² 
• Superfície /  1.000 hab.        1.853 m²
• Superfície mitjana                  127 m²CATALUNYA CENTRAL

• Establiments censats 5.267
• Superfície comercial 631.202 m² 
• Superfície /  1.000 hab.        1.549 m²
• Superfície mitjana                  120 m²

PONENT
• Establiments censats 4.881
• Superfície comercial 632.749 m² 
• Superfície /  1.000 hab.        1.739 m²
• Superfície mitjana                  130 m²

REGIÓ METROPOLITANA
• Establiments censats 61.082
• Superfície comercial 6.670.184 m² 
• Superfície /  1.000 hab.         1.362 m²
• Superfície mitjana                    109 m²

PENEDÉS 
• Establiments censats 5.467
• Superfície comercial 703.459 m² 
• Superfície /  1.000 hab.         1.466 m²
• Superfície mitjana                   129 m²

CAMP DE TARRAGONA
• Establiments censats 6.445
• Superfície comercial 834.156 m² 
• Superfície /  1.000 hab.        1.639 m²
• Superfície mitjana                   133 m²

TERRES DE L’EBRE
• Establiments censats 2.775 
• Superfície comercial 320.507m² 
• Superfície /  1.000 hab.        1.797 m²
• Superfície mitjana                  115 m²

11.330.000 m² 

Abans de la crisi sanitària Catalunya disposava d’uns 11,3 milions de m² de
superfície comercial. En un primer escenari de rebrots intermitents, l’afectació de
les restriccions a la mobilitat suposarà la pèrdua de 6,5 milions de m².

En un segon escenari, suposarà la pèrdua de 8,8 milions de m² de superfície
comercial. Això suposarà grans pèrdues per a les arques municipals i un gran
repte per a mantenir viu el teixit comercial de les ciutats i pobles de Catalunya.

11.330.000 m² 

4.800.000 m² 

2.530.000 m² 

Impacte en el sector immobiliari: 08

Baix impacte

Alt impacte
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Considerem un primer escenari de vacunació generalitzada i de desescalada de les
restriccions a la mobilitat. En aquest cas, la previsió de destrucció d’ocupació és de
287.000 llocs de feina en els diferents sectors comercials. Aquesta situació es
prolongaria en el temps mentre la pandèmia no sigui erradicada definitivament i no
es torni a la normalitat anterior a la crisi sanitària.

En aquest escenari, la principal pèrdua de llocs de treball provindrà dels sectors de la
banca i els serveis professionals (112.000 llocs), la moda i els complements (58.000
llocs), l’hostaleria i la restauració (47.000 llocs), l’alimentació (33.000 llocs) i els
equipaments per a la llar (14.000 llocs de treball), entre d’altres.

En total, en aquest escenari es destruirà el 54,5% dels llocs d’ocupació que
generen els establiments comercials de Catalunya. En termes relatius, els sectors,
més afectats serien el parament de la llar (82% de l’ocupació), els serveis a vehicles
privats (77%), l’alimentació (74%), l’oci i la cultura (71%), mentre que la restauració
experimentarà una destrucció d’ocupació del 35%.

Rebrots aïllats i 
intermitents

Escenari 1
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100.000

75.000

50.000

25.000

150.000

Reducció de les 
restriccions a la mobilitat 
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- 40 %

- 60 %

- 80 %

- 100 %

Destrucció del 54% dels llocs de treball 
que generen el comerç i la restauració
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Quarta 
onada global

Més restriccions 
a la mobilitat

Escenari 2
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Considerem un segon escenari amb una quarta onada global de la pandèmia i amb
noves restriccions a la mobilitat. En aquest cas, la previsió de destrucció d’ocupació és
de 392.000 llocs de treball en els diferents sectors comercials. Com en el cas anterior,
aquesta situació es prolongaria en el temps mentre la pandèmia no sigui erradicada
definitivament. Tanmateix existeix un gran risc que la pèrdua de llocs de treball no
sigui temporal davant la impossibilitat reobrir els establiments comercials que hagin
entrat en fallida.

En aquest escenari, la principal pèrdua de llocs de treball provindrà dels sectors de la
banca i els serveis professionals (154.000 llocs), la moda i els complements (76.000),
l’hostaleria i la restauració (74.000), l’alimentació (42.000) i els equipaments per a la
llar (16.000 llocs de treball).

En total, en aquest escenari es destruirà el 74,4% dels llocs d’ocupació que
generen els establiments comercials de Catalunya. Per sectors, els més afectats
proporcionalment són els serveis a vehicles privats (97%), el parament de la llar
(95%), l’alimentació (94%), l’oci i la cultura (91%) i els serveis professionals (74%),
mentre que la restauració experimentarà una destrucció d’ocupació del 55%.

Destrucció del 74% dels llocs de treball 
que generen el comerç i la restauració
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4T 2020 Baix Impacte Alt Impacte

Ocupació (IDESCAT) 3.340.600 3.205.850 3.101.717

Empleats comerç i hostaleria 538.000 391.777 287.644

Empleats en percentatge 16,10% 12,22% 9,27%

Variació d’empleats -134.750 -238.883

Variació en percentatge -4,03% -7,15%

Previsió sobre la destrucció d’ocupació: 11
Segons les dades d'ocupació publicades per Idescat, a Catalunya el darrer trimestre
de 2020 hi havia prop de 3,4 M de treballadors per compte aliè a Catalunya.
D'aquests, 2,5 milions pertanyien a la categoria de serveis, que engloba el comerç i
l'hostaleria, entre altres sectors.

El mig milió llarg d’empleats del comerç i l'hostaleria representen gairebé un 16% de
la massa total de treballadors catalans i un 21% dels treballadors de la categoria de
serveis.

La crisi sanitària provocarà la pèrdua d’entre 134.000 i 287.000 llocs de treball en el
sector del comerç i la restauració segons els dos escenaris previsibles pels pròxims
mesos. Això suposa un augment de l’atur d’entre el 4% i el 7% segons el cas que
finalment es doni.

Tradicionalment, el període de febrer a agost era positiu pel que fa a la creació
d’ocupació. Normalment, es creaven uns 700.000 llocs de feina a tota l’economia
espanyola durant el primer semestre de cada any.

Tanmateix, enguany la situació ha canviat dràsticament. El passat mes de febrer
91.500 treballadors es varen haver d’acollir als expedients temporals d’ocupació
(ERTO) i més de 44.000 treballador varen acabar a l’atur.

Abril de 2021 tanca amb més de 4 milions d’aturats segons dades oficials. A aquests
encara hi haurem d’afegir més de 900.000 persones en ERTO i més de 300.000
autònoms que han cessat la seva activitat. Finalment, també hi hem d’afegir uns
600.000 treballadors que figuren en diverses categories com «disponibilitat limitada»
o «en formació» que oculten la precarietat del mercat laboral espanyol.

Els comptes de les empreses estan al límit i no se les ha exonerat de continuar
pagant ni impostos ni taxes mentre se les exigia el cessament de la seva activitat. Les
autoritats espanyoles només han ofert la possibilitat d’acollir-nos a l’endeutament
amb les entitats bancàries. Aquesta mesura impossibilita la viabilitat econòmica de
moltes empreses i porta a la ruïna a la classe mitjana que haurà de continuar
mantenint els seus respectius negocis només per evitar embargaments del seu
patrimoni i el tancament definitiu de les seves empreses.



Font: Serveis Cientificotècnics de la Universitat de Lleida. Dades de
l’Observatori del Treball i Model Productiu del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
Nota: Dades a 1 de maig de 2020.
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El mapa de baix representa el sector d’activitat amb major nombre d’expedients de
regulació temporal d’ocupació (ERTO) a cada municipi segons la raó social de les
empreses segons un estudi publicat el 2020 per la Universitat de Lleida. Els sectors
més afectats pels expedients temporals d’ocupació són l’hostaleria, la indústria i el
comerç per aquest ordre.

En un principi els ERTO estaven concebuts com un mecanisme temporal que havia
de permetre tornar a bombejar treballadors al mercat laboral al cap d’unes setmanes.
Estava pensat per resistir unes poques setmanes i ja portem més d’un any. A la
pràctica, els ERTO estan esdevenint l’avantsala dels ERO. Catalunya lidera el nombre
d’afectats per ERTO a Espanya amb més de 704.000 persones.

Comerç

Hostaleria

Indústria

Construcció 

Transport

Altres



Font: EIXOS.cat, basat en el model EIXOS / MIT d'avaluació del risc de 
tancament de les activitats comercials per impacte de la covid19. 
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Les previsions sobre l’impacte de la crisi sanitària en l’ocupació que generen els
establiments comercials també s’ha elaborat seguint el model elaborat per Eixos
aplicant el model de recerca del Massachusetts Institute of Technology (MIT).

En un escenari de relaxació de les mesures de restricció a la mobilitat es podrien
arribar a perdre fins a 287.000 llocs de feina en el sector comercial i de la restauració
només a Catalunya. En canvi, en un escenari de quarta onada global i de
manteniment de les restriccions a la mobilitat es podrien arribar perdre més de
391.000 llocs de treball.

La crisi de 2008 va destruir un 8% de llocs de treball en un any. La crisi sanitària
destruirà 7,2% de llocs de treball. El 2008 el 50% de la destrucció dels llocs de treball es
va concentrar en el sector de la construcció. En aquest cas, la destrucció de llocs de
treball es concentra en un 90% en els sectors del comerç i la restauració.

Nombre 
d’empleats

Alt 
impacte

Baix 
impacte

209.175 154.790 112.955

134.238 73.831 46.983

90.190 76.662 58.624

45.021 42.320 33.316

16.744 15.907 13.770

12.204 11.838 9.397

5.321 4.842 3.778

13.634 11.589 8.862

5262.527 391.777 287.644
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Previsió de l’impacte de les restriccions a la mobilitat 
sobre la destrucció d’ocupació en el comerç: 
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Una estimació relativament conservadora de les pèrdues de la crisi sanitària en el
comerç i la restauració realitzada per Eixos conclou que els establiments comercials
han perdut de mitjana 99.600 € en el darrer any per cada 100 m² de superfície
comercial, a causa de l’estat d’alarma i a les restriccions a la mobilitat decretat per les
autoritats. Això suposa que les pèrdues en el comerç català rondarien els 11.000 M€,
xifra que s’aproxima a la quantitat de les ajudes al comerç de tota Espanya previstes
pel govern espanyol.

Autònoms Empleats Lloguer Consums Taxes Gestoria Crèdits

21.600€ 50.400€ 12.000€ 6.000€ 1.200€ 2.400€ 6.000€

Els establiments comercials catalans han 
perdut 99.600€ de mitjana per cada 100 m² 
de superfície per efecte de la crisi sanitària

A tota Catalunya les pèrdues en el sector 
comercial ronden els 11.000 M€

Les pèrdues del comerç català equivalen a les 
ajudes que el govern espanyol preveu repartir 
a tota Espanya, tot i que de moment només 
ha aprovat un primer paquet de 7.000 M€ 

Les ajudes al comerç català suposen un 
14,2% de totes les ajudes públiques

Costos fixos mitjans per cada 100 m² de superfície comercial 

El 56% dels establiments comercials catalans
quedaran exclosos del repartiment de les ajudes
públiques

Llista d’exclosos de les ajudes públiques 

Els establiments comercials sense empleats també
quedaran exclosos del repartiment de les ajudes
públiques

Altres exclosos de les ajudes públiques són les
perruqueries i els centres d'estètica, les autoescoles,
els tallers i les botigues de recanvis de cotxes,
mobles i decoració, floristeries, formació no reglada,
bodegues, joguines, llibreries i activitats artístiques.
En canvi, les cases d’apostes sí que se’n podran
beneficiar.
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Amb aquests càlculs ja és possible fer una estimació de l'import d'un hipotètic ajut
que tingui com a objectiu permetre els negocis seguir funcionant i no haver de
tancar a conseqüència de no poder facturar i haver de continuar fent front a les
despeses de funcionament.

En una primera hipòtesi a "l'alemanya", hem suposat que un estat preocupat i
conscient del que suposa l'obligació d'aturar una activitat per causes externes i
alienes a l'economia estaria disposat a cobrir fins a un 100% del cost de funcionament
del negoci.

El govern alemany ha cobert el 70% de la facturació dels negocis durant l'any
anterior a l'any de les pèrdues per la pandèmia. Cal tenir en compte, a més, que
l'estat espanyol és l'estat de la UE que menys recursos ha destinat als ajuts directes a
petits negocis durant la pandèmia. Segons el Banc Central Europeu, l'estat espanyol
ha destinat un 1,3% del PIB als ajuts directes, molt lluny de la mitjana del 4% del PIB
de la resta d'estats de la UE.

Així, tenim:

Ajut alemany"
Cobertura 100%

Mesos 12
Total unitari mensual 8.300 €
Total unitari període 99.600 €

Total període 10.842. M€
Total unitari mensual (sense assalariats) 4.100 €
Total unitari període (sense assalariats) 49.200 €

Total període (sense assalariats) 5.355. M€

És a dir que, per a donar una cobertura financera mínima i evitar així el tancament
massiu de negocis, l'estat hauria de destinar, com a mínim, entre 10 i 11 mil milions
d'euros als ajuts directes als establiments comercials catalans.

Suposant que el 100% dels treballadors quedés cobert pels Expedients de Regulació
Temporal de l'Ocupació de la seguretat social l'estat espanyol, la Generalitat de
Catalunya hauria de destinar uns 5,4 milers de milions d'euros el 2021 a cobrir la resta
de l'ajut. Això, recordem, només per cobrir el funcionament dels establiments
comercials i l'hostaleria.
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La magnitud de les ajudes públiques: 15

El compromís de l’administració pública amb els 
sectors del comerç i la restauració: 

16

A Espanya, el govern ha demanat grans sacrificis als sectors del comerç i la
restauració amb motiu de la crisi sanitària; tanmateix, l’administració pública no s’ha
adaptat a la realitat generada per l’estat d’alarma i les restriccions a la mobilitat que
els mateixos poders públics decretaven.

Per exemple, la Hisenda espanyola ha continuat fent inspeccions fiscals i ha
continuat enviant cartes certificades a les empreses amb requeriments que eren
impossibles de complir en els terminis requerits donades les limitacions a la mobilitat
imposades per les autoritats sanitàries.
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Al seu torn, l’administració local d’alguns municipis ha mantingut el cobrament
d’impostos municipals per activitat econòmica i les taxes per ocupació de via pública
als negocis del sector de la restauració malgrat el cessament forçat de l’activitat
comercial i les limitacions d’aforament.

De la mateixa manera, l’Institut Metropolità dels Mercats Municipals ha continuat
fent pagar els lloguers de les parades als paradistes malgrat que els mercats que
viuen principalment del turisme com és el cas del Mercat de la Boqueria han reduït
dràsticament la seva activitat comercial.

Les autoritats municipals han arribat a amenaçar els paradistes amb la revocació de
la seva concessió si no mantenien obertes les parades. Al mercat de la Boqueria hi ha
hagut una dotzena d’expedients oberts per aquest motiu.

Conclusions

02 Espanya ha democratitzat les pèrdues ocasionades per la crisi
sanitària seguint el mateix patró d’altres crisis econòmiques. El govern
espanyol no ha ofert compensacions equitatives als sectors més
afectats per l’estat d’alarma i de retruc, aprofitarà els fons de la UE per
capitalitzar (novament) les empreses de l’IBEX 35 a costa d’augmentar
el deute públic.

Els fons promesos per la Unió Europea estan pensats per satisfer els
interessos de grans lobbies empresarials de l’IBEX 35; no estan
adreçats a satisfer les pèrdues de les petites i mitjanes empreses. Així,
unes poques empreses es repartiran 170.000 M€ a costa de fer créixer
encara més el deute públic de l’Estat, un deute que obliga a fer
retallades pressupostàries i a reduir els serveis públics.

01 Els efectes de l’estat d’alarma i de les restriccions a la mobilitat han
estat devastadors pels sectors del comerç i la restauració. S’han
generat pèrdues directes per valor de 10.800 M€ en el comerç català.
Com a mínim s’hauran perdut 287.000 llocs de feina (el 54% dels llocs
de feina que ofereix el sector) i 6,2 milions de metres quadrats de
superfície comercial ubicats en nuclis urbans quedaran desocupats.

Les empreses que continuïn actives hauran d’afrontar serioses
tensions de tresoreria durant els pròxims anys per l’augment del
deute al qual han hagut d’incórrer per a salvar-se.

03 Ni la UE, ni cap dels seus Estats membres ha contemplat activar els
mecanismes internacionals a través de l’Organització Mundial del
Comerç i establir unilateralment aranzels a les importacions xineses
de forma temporal amb la finalitat d’exigir compensacions
econòmiques a la Xina per la responsabilitat de les seves autoritats per
la propagació de la pandèmia fora de les seves fronteres.

Aquest mecanisme de responsabilitat internacional per danys
transfronterers està perfectament reconegut i emparat pel Dret
internacional i hauria permès compensar els perjudicis de la crisi
sanitària causats a tota l’economia sense necessitat de recórrer a
l’endeutament públic.


