
 

 

 

AFECTACIONS AL SECTOR DEL COMERÇ DAVANT LA CRISI DEL COVID-19 

 

Extracte del Reial Decret d’Estat d’Alarma que afecta al comerç al detall i a la restauració 

Es detalla, a l'article 10.1, les activitats obertes al públic suspeses i permeses, i que afecten 
especialment, a banda dels serveis de restauració i altres activitats, al comerç al detall. Aquest article 
diu: 
  

Artículo 10. Medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales, 
establecimientos y actividades recreativos, actividades de hostelería y restauración, y otras adicionales. 
 
1. Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, a excepción de los 

establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera 
necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos, productos 
higiénicos, peluquerías, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos 
tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, 
telefónico o correspondencia, tintorerías y lavanderías. Se suspende cualquier otra actividad o 
establecimiento que a juicio de la autoridad competente pueda suponer un riesgo de contagio. 

 

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha publicat una guia de bones pràctiques per al sector 

Guia de bones pràctiques per als establiments del sector comercial 

Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. 

 

Correu de consultes habilitat per la Direcció General de Comerç de la Generalitat 

La Direcció General de Comerç, per a les activitats relacionades amb Comerç, Serveis i Restauració ha 

habilitat un correu específic per a consultes relacionades amb l'actual crisi: 

mccamcoronavirus@ccam.cat. 

També ha incorporat un servei de contacte amb empreses de transports per a Ajuntaments i 

Associacions de comerciants per proveir zones amb dificultats de proveïment. S’hi accedeix a través 

d’aquest formulari 

 

Diputació de Barcelona 

La Diputació de Barcelona ha comunicat l'ajornament de la convocatòria de subvencions per a 

Associacions de Comerciants.  

Convocatòria 2019 i 2020 de subvencions a les associacions de comerciants 

 

https://www.cambrasabadell.org/media/documents/Guía%20buenas%20prácticas%20establecimientos%20sector%20comercial.pdf
mailto:mccamcoronavirus@ccam.cat
http://ccam.gencat.cat/ca/serveis/Inscripcions/formulari_empreses_de_transports/
https://www.diba.cat/web/comerc/llistabutlletins/-/newsletter/55354753/145/305920081/convocatoria-2019-i-2020-de-subvencions-a-les-associacions-de-comerciants?utm_source=ecomerc&utm_medium=correu&utm_content=convocatoria-2019-i-2020-de-subvencions-a-les-associacions-de-comerciants&utm_campaign=145


 

 

 

Estudis 

Estudi a càrrec de J3BTRES, sense ànim de lucre, amb l’objectiu d’analitzar la situació actual.  

Estudi de l'impacte del coronavirus al sector del comerç de Catalunya 

 

Agència Catalana de Seguretat Alimentària 

· Recomanacions d'higiene per a empreses alimentàries 

· Recomanacions per establiments del sector alimentari amb servei directe al públic 

· Recomanacions de neteja i desinfecció d’instal·lacions en empreses alimentàries per a la prevenció 

de coronavirus 

· Recomanacions per al repartiment a domicili d’aliments. 

 

Recomanacions dels Mossos d’Esquadra i mesures preventives al comerç pel coronavirus 

                            

Cliqueu les imatges per descarregar-vos-les 

https://j3b3.com/cat/estudis/estudi_coronavirus
http://acsa.gencat.cat/ca/detall/article/Recomanacions-higiene-per-empreses
http://acsa.gencat.cat/ca/detall/article/Recomanacions-higiene-per-empreses
http://acsa.gencat.cat/ca/detall/article/Recomanacions-per-establiments-del-sector-alimentari-amb-servei-directe-al-public
http://acsa.gencat.cat/ca/detall/article/Recomanacions-per-establiments-del-sector-alimentari-amb-servei-directe-al-public
http://acsa.gencat.cat/ca/detall/article/Recomanacions-de-neteja-i-desinfeccio-dinstallacions-en-empreses-alimentaries-per-a-la-prevencio-de-coronavirus
http://acsa.gencat.cat/ca/detall/article/Recomanacions-de-neteja-i-desinfeccio-dinstallacions-en-empreses-alimentaries-per-a-la-prevencio-de-coronavirus
http://acsa.gencat.cat/ca/detall/article/Recomanacions-per-al-repartiment-a-domicili-daliments
http://acsa.gencat.cat/ca/detall/article/Recomanacions-per-al-repartiment-a-domicili-daliments
https://www.cambrasabadell.org/media/documents/CGRIP_%20RPG_3473_V01_FLT_CAT_Coronavirus.pdf
https://www.cambrasabadell.org/media/documents/CGRIP_%20RPG_3473_V01_FLT_SPA_Coronavirus.pdf


 

 

 

 

Contacte 
Àrea d’Assessoria, Promoció i Formació 

Sr. Manel Amado 

T. 937 451 263 amado@cambrasabadell.org 

mailto:amado@cambrasabadell.org

