
 
El comerç al detall gironí està immers en una fase d’estancament (en termes d’ocupació 
autònoma) que es remunta ja a l’any 2006. 
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L’ocupació assalariada, en canvi, presenta una dinàmica ben diferent, amb un ritme de 
creixement que només es frena a partir de l’estiu d’enguany. 
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En l’últim any, el sector del comerç al detall i reparacions ha perdut un 1,4% dels llocs 
de treball (suposa uns 500 treballadors). La pèrdua de llocs de treball ha afectat 
especialment als treballadors autònoms (el 85% del total). Això implica també que el 
nombre d’establiments comercials s’estigui reduint. Concretament, a banda de la 



reducció dels treballadors autònoms, el nombre d’establiments amb treballadors 
assalariats s’ha reduït un 2% en els darrers dotze mesos. 
 
Aquestes són les dades: 
 
Període Treballadors autònoms Treballadors assalariats Centres de cotització 

(mínim 1 assalariat) 
Setembre 2007 12746 24533 5203
Setembre 2008 12325 24456 5097
 
D’altra banda, i segons es desprèn de l’enquesta de conjuntura que la Cambra realitza al 
sector del comerç, els factors que estan limitant la marxa dels negocis són la debilitat de 
la demanda (pel 80% dels enquestats) i les dificultats de tresoreria (pel 28% dels 
enquestats). Altres factors com els augments de costos (23%) i la manca de mà d’obra 
especialitzada (14%) estan perdent importància relativa. 
 
Durant el tercer trimestre, un 44% dels enquestats consideren dolenta la marxa dels 
negocis, per bé que representa un percentatge inferior al registrat en els primers 6 mesos 
(51%). De fet, el tercer trimestre ha representat una lleugera millora respecte del 2n 
trimestre, com es pot observar en el següent quadre de resultats: 
 
Evolució de la facturació
Període observat comparat amb l'anterior (%)

1 trim 2 trim 3 trim
Més gran 9 18 30
Igual 25 28 18
Menor 66 54 52
Saldo -56 -36 -22  
 
 
Tot i aquesta evolució, les perspectives pel 4t trimestre no són massa bones. Només un 
13% espera millorar la marxa dels negocis, un 42% mantenir-se i un 33% empitjorar. 
 
Pel que fa a l’ocupació, les perspectives son de mantenir-se (86% dels enquestats), amb 
tendència a una lleugera reducció (13% dels enquestats). Només un 1% espera 
augmentar l’ocupació. 


