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Tercera fase de represa de l’activitat econòmica

30.012 
(69,7%)

13.060 (30,3%)

Comerç al detall
- Roba i calçat

- Esports

- Electrònica

- Mobles i decoració

- Venda de vehicles de motor

Comerç a l’engròs associat
Hoteleria
Bars i restaurants
Restauració ràpida

Ensenyament privat
Sales de cinema
Espais culturals
Activitats esportives

Queden excloses d’aquesta fase:

Activitats d’oci nocturn
Balnearis Nombre d’assalariats ja activats

Nombre d’assalariats implicats



ASSALARITATS 
AFECTATS

9.630

SUSPENSIÓ TEMPORAL DE 
CONTRACTE DE TREBALL

7.359

REDUCCIÓ DE 
JORNADA DE TREBALL

2.271

TOTAL SOL·LICITUDS PRESENTADES

SUSPENSIÓ TEMPORAL DE 
CONTRACTE DE TREBALL

76%

REDUCCIÓ DE 
JORNADA DE TREBALL

24%

1 4 1 3

Sol·licituds STCT i RJL



STCT i RJL per sectors

ASSALARIATS PER SECTOR D’ACTIVITAT

Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura (0%)

Pesca (0%)

Indústries extractives (0%)

Indústria Manufacturera (4%)

Producció i distribució d'energia elèctrica
(0,3%)
Construcció (1%)

Comerç (39,6%)

Hoteleria (29,6%)

Transport, emmagatzematge i comunicacions
(4%)
Sistema financer (0%)

Act. Immobiliàries i de lloguer; serveis
empresarials (9,8%)
Administració Pública



Segon programa extraordinari d’avals per a empreses i negocis

291.245,53 €

REFINANÇAMENT DE PASSIUS FINANCERS

368.266,48 € 

TREBALLS D’ADEQUACIÓ

27.336,95 €

TOTAL SOL·LICITUD MITJANA

TOTAL SOL·LICITUD MITJANA

TOTAL SOL·LICITUD MITJANA

1 5

NOMBRE TOTAL DE SOL·LICITUDS

IMPORT TOTAL SOL·LICITAT

686.848,96 €
3.905,27 €

33.748,77 € 

24.270,46 €

PART PATRONAL CORRESPONENT A L’APLICACIÓ DELS STCT/RJL



• Protocols visibles per incentivar la confiança del client.

• Tots els sectors han d’aplicar les mesures de seguretat i les recomanacions 

marcades pel ministeri de Salut.

• Distància mínima d’1,5 metres (si cal, amb barreres de separació com mampares)

• Material protector: mascareta i gel hidroalcohòlic per a la neteja i rentat de mans freqüent.

• S’estan treballant amb els sectors els protocols específics:

• Comerç.

• Restauració.

• Hotels.

• Equipaments culturals.

• Equipaments esportius.

Protocols i recomanacions generals per a l’obertura de l’activitat



• Establiments de moda:

• Capacitat d’emprovadors al 50%.

• Separar les peces de roba utilitzades i mantenir-les en quarantena 48 hores.

• Establiments de perfumeria i estètica:

• Prohibició d’utilitzar mostres i testers.

• Establiments d’òptica:

• El client no pot emprovar-se les muntures lliurement. Les ha de facilitar el treballador i 

desinfectar-les després.

Recomanacions generals per a comerç



Protocols realitzats en conjunt entre els ministeris de Salut, Turisme i les associacions del sector.

• Allotjaments turístics

• Hotels

• Hostals i residències

• Pensions

• Empreses de Gestió d’habitatge d’ús turístics (HUT)

• Allotjaments rurals

• Càmpings

• Refugis de muntanya

• Agències de viatges

Protocols específics per a turisme



• Desaparició del bufet lliure (autoservei):

• Potenciar el servei d’habitacions.

• Transformar-ho en un bufet assistit o de servei a taula.

• Mesures de desinfecció específiques (d’acord amb la normativa sanitària vigent).

• Cartells informatius

• Material EPI per als treballadors.

• En cas de detectar una persona amb símptomes:

• Trucar al metge o al 116 i seguir-ne les indicacions.

• Possibilitat de realitzar una prova PCR o TMA.

Recomanacions generals per a turisme



Museus, sales d’exposició i galeries d’art, centres d’autoaprenentatge i biblioteques. 

Els equipaments culturals seran gratuïts durant el mes de juny.

• Fluxos d’entrada amb indicadors de distanciament i recorregut de visita.

• Ús obligatori de mascareta i desinfecció de mans.

• Pagament obligatori amb targeta bancària.

• Biblioteques: Obert només el préstec bibliotecari.

• Consulta telemàtica dels catàlegs i de l’oferta disponible.

• Cita prèvia per recollida i espai habilitat pel retorn de préstec.

Protocols específics per a equipaments culturals



• L’assistència als centres s’ha de fer amb reserva prèvia.

• Limitar l’accés a les zones de vestidors i dutxes:

• Evitar dutxes, saunes, banys termals

• Limitar l’accés a les graderies respectant la distància interpersonal.

• Anul·lar els sistemes de control d’accés amb empremta dactilar.

• Netejar les màquines i material abans i després de cada ús.

• Evitar compartir material esportiu.

Protocols específics per a equipaments esportius públics i privats



Gràcies per la vostra atenció


