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1.- INTRODUCCIÓ 

1.1.- Objectiu 

OBJECTIU DE L'ESTUDI 

El present estudi vol aportar informació sobre els canvis del comportament de la demanda derivats de la pandèmia provocada 

per la Covid-19, especialment en relació a les compres a distància.  

En particular, inclou els següents objectius específics: 

1. Analitzar l’evolució de les compres a distància en el període 2018-2020. 

2. Analitzar l’efecte de la Covid-19 en les compres a distància. 

3. Analitzar l'evolució de la logística associada a les compres a distància, prenent com a referència les dades de 2018, per 

tal d’identificar en quina mesura s’assoleixen els objectius de promoure millors pràctiques en la logística de darrera milla 

i el click&collect en les seves diferents modalitats . 

Aquest treball correspon al desenvolupament d’actuacions de l’Agenda Comerç 20/21, document de planificació 

estratègica consensuat pel conjunt d’agents del sector a Catalunya. Concretament s’integra en el repte CO.II (Assegurar les 

eines i instruments suficients perquè les empreses puguin adaptar-se i ser competitives en el comerç del futur), per bé 

que també respon als objectius plantejats pels reptes TE.I (Situar el comerç en el centre de les decisions municipals) i 

TE.IV (Promoure un consum conscient i responsable en les compres online) 



6 

1.- INTRODUCCIÓ 

1.2.- Metodologia 

806 Enquestes a COMPRADORS de productes (no serveis) a Catalunya 

(Període de realització: Juliol de 2020) 

• Majors de 18 anys i menors de 75 anys 

• Preferiblement el responsable de la compra, però no 

obligatòriament en el cas dels joves 

• Duració 10' 

• Online (CAWI) 

• Marge d'error del 4,9%, per a un interval de confiança del 

95,5 i el supòsit de màxima indeterminació p=q=0,5. 

 

INVESTIGACIÓ DE MERCATS  >  Fitxa tècnica 

• Mostra real en funció de la dimensió de l’hàbitat, aproprocional a 
l’univers 

Hàbitat 806 

<10.000 hab. 104 

De 10.001 a 20.000 hab. 92 

De 20.001 a 50.000 hab. 148 

De 50.001 a 100.000 hab. 96 

De 100.001 hab. a 1.000.000 hab. 169 

> 1.000.000 hab. 197 
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1.- INTRODUCCIÓ 

1.2.- Metodologia 

INVESTIGACIÓ DE MERCATS  >  Factors de Ponderació 

UNIVERS POBLACIÓ PER AMBITS I HABITAT 

Àmbit 
5.001 a 
10.000 

hab. 

De 10.001 
a 20.000 

hab. 

De 20.001 
a 50.000 

hab. 

De 50.001 
a 100.000 

hab. 

De 
100.001 
hab. a 

1.000.000 
hab. 

Más de 
1.000.000 

hab. 
Totals 

Alt Pirineu i Aran 60.187 12.089 72.276 

Camp de Tarragona 146.158 28.320 107.920 238.888 521.286 

Comarques Centrals 221.328 41.777 66.787 77.714 407.606 

Comarques Gironines 261.472 157.116 235.544 101.852 755.984 

Metropolità 314.754 405.065 663.375 708.877 1.167.043 1.636.762 4.895.876 

Penedès 139.536 69.229 203.883 67.086 479.734 

Ponent 175.960 48.943 138.956 363.859 

Terres de l'Ebre 98.006 26.271 54.110 178.387 

Total 1.417.401 788.810 1.331.619 853.677 1.646.739 1.636.762 7.675.008 

MOSTRA ENQUESTES PER AMBITS I HABITAT 

Àmbit 
5.001 a 
10.000 

hab. 

De 10.001 
a 20.000 

hab. 

De 20.001 
a 50.000 

hab. 

De 50.001 
a 100.000 

hab. 

De 100.001 
hab. a 

1.000.000 
hab. 

Más de 
1.000.000 

hab. 
Totals 

Alt Pirineu i Aran 3 1 0 0 0 0 4 

Camp de Tarragona 12 7 14 0 28 0 61 

Comarques Centrals 14 1 2 13 0 0 30 

Comarques Gironines 13 19 31 0 24 0 87 

Metropolità 37 28 63 73 95 197 493 

Penedès 10 13 30 10 0 0 63 

Ponent 10 15 0 0 22 0 47 

Terres de l'Ebre 5 8 8 0 0 0 21 

Total 104 92 148 96 169 197 806 

FACTORS DE PONDERACIÓ 

Àmbit 
5.001 a 
10.000 

hab. 

De 10.001 
a 20.000 

hab. 

De 20.001 
a 50.000 

hab. 

De 50.001 
a 100.000 

hab. 

De 
100.001 
hab. a 

1.000.000 
hab. 

Más de 
1.000.000 

hab. 

Alt Pirineu i Aran 2,11 1,27 

Camp de Tarragona 1,28 0,42 0,81 0,90 

Comarques Centrals 1,66 4,39 3,51 0,63 

Comarques Gironines 2,11 0,87 0,80 0,45 

Metropolità 0,89 1,52 1,11 1,02 1,29 0,87 

Penedès 1,47 0,56 0,71 0,70 

Ponent 1,85 0,34 0,66 

Terres de l'Ebre 2,06 0,34 0,71 
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1.- INTRODUCCIÓ 

1.2.- Metodologia 

INVESTIGACIÓ DE MERCATS  >  Perfil dels entrevistats 

12,5% 

16,5% 

22,0% 

20,0% 

15,7% 

13,2% 

De 18 a 24 anys

De 25 a 34 anys

De 35 a 44 anys

De 45 a 54 anys

De 55 a 64 anys

De 65 a 74 anys

Distribució enquestats per edat 

47,1% 

52,9% 

Home

Dona

Distribució enquestats per gènere 

Distribució enquestats per tipus de llar 

9,8% 

31,4% 

49,4% 

2,4% 

5,0% 

1,9% 

Persona sola

Parella sense fills

Nucli familiar amb fills

Pis compartit

Altres

NC
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1.- INTRODUCCIÓ 

1.2.- Metodologia 

INVESTIGACIÓ DE MERCATS  >  Perfil dels entrevistats 

Distribució enquestats per ocupació 

Estàs en situació de teletreball / estudi a distància? 63,4% 

16,3% 

9,2% 

5,4% 

2,9% 

1,5% 

1,4% 

Treballador

Jubilat

Aturat

Estudiant

Tasques de la llar

Altre

NC

16,4% 

31,1% 

52,5% 

Teletreball només

Mixte

Presencialment
només
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% USUARIS DE COMPRADORS A DISTÀNCIA  

El creixement dels usuaris que usen canals a distància de compra creix entre un 7% i un 11% durant el confinament, segons els sectors. 

  

Producte Fresc Resta quotidà 
Moda i 

equipament de la 
persona 

Equipament de la 
llar 

Oci, cultura, 
electrònica i esport 

Compradors a distància pre-COVID [Feb.20] 12% 22% 49% 42% 60% 

Var. % preCOVID vs. postCOVID +11% +7% +7% +8% +9% 

Compradors  a distància Fase-COVID [Jul.20] 23% 29% 56% 50% 69% 

Online 9% 25% 54% 48% 67% 

Telefònic/whatsapp/… 13% 6% 4% 4% 4% 

A través d'empreses de darrera milla (Glovo, Delivero, etc.) 9% 5% 3% 3% 3% 

Compradors exclusius online <1% <3% 9% 19% 25% 

• En producte fresc i quotidià els compradors que usen canals a distància 

creixen fins a un 23% i un 29% respecte abans del confinament. 

o El creixement del comprador mix físic-a distància és significatiu en 

fresc i resta de quotidià, i al voltant de 1 de cada 4 compradors ja usa 

ambdós canals. 

o En producte fresc, la compra telefònica té un pes molt important 

(13%), per sobre del canal online (9%), mentre que en la resta de 

quotidià el pes del canal a distància és fonamentalment l’online (25%) 

o Tot i que encara els compradors purs online són molt reduïts (<1% i 

>3% respectivament en fresc i resta de quotidià) 

• En productes no quotidians els compradors que usen canals a distància 

creixen fins a un 50%-69% segons els sectors respecte abans del 

confinament, el que representa un augment al voltant de 7-9 pp 

o La omnicanalitat esdevé ja un element clau en més de la meitat dels 

compradors. 

o La compra a distància es canalitza fonamentalment a través de online, 

i la compra telefònica o per tercer és molt petita en proporció. 

o Val notar que el percentatge de compradors purs digital és molt 

significatiu (entre un 9% i un 25% segons el sector) 

2.- EVOLUCIÓ DEL CANAL DE VENDA A DISTÀNCIA 

2.1.- Venda a distància i omnicanalitat 

% sobre el total de compradors de cada producte 
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53 M 

62 M 

79 M 

Compres totals a
distància [Nov.2018]

Compres totals a
distància pre-COVID

[Feb.20]

Compres totals a
distància Fase-COVID

[Jul.20]

Estimació compres totals/any a distància a Catalunya 

ESTIMACIÓ DEL VOLUM DE COMPRES A DISTÀNCIA TOTALS 

Els 6 mesos de confinament han fet créixer la compra a distància gairebé 

com l’equivalent a dos anys sense pandèmia 

100% 
139% 

227% 

100% 
119% 

195% 

100% 

118% 

110% 

100% 

117% 

131% 

100% 

115% 

127% 

Compres totals a 
distància 

[Nov.2018] 

Compres totals a 
distància pre-COVID 

[Feb.20] 

Compres totals a 
distància post-
COVID [Jul.20] 

Producte Fresc 

Resta quotidà 

Moda i 
equipament de 

la persona 

Equipament de 
la llar 

Oci, cultura, 
electrònica i 

esport 

+16,9% 

+27,7% 

• Entre el novembre de 2018 i el març de 2020 les compres a distància de forma 

global van créixer un 16,9%, seguint l’evolució “prevista” del canal. 

• L’efecte de la pandèmia i el confinament ha fet accelerar el creixement de les 

compres a distància, que augmenten en un 27,7%. Els mesos de confinament 

han fet créixer el canal en l’equivalent a 2 anys “d’evolució normal”. 

• L’augment s’explica sobretot per l’increment de les compres a distància de 

productes fresc i quotidians, que s’han doblat com a conseqüència del 

confinament. A més a més, són sectors amb una alta freqüència de compra, fet 

que augmenta substancialment les compres en valor absolut. 

• Per contra, els productes no quotidians mostren un creixement més moderat i 

segueixen una progressió menys abrupta. En promig, l’efecte de la pandèmia 

els ha fet créixer al voltant del 10%, a excepció de la moda i equipament de la 

persona, que portava una tendència creixent abans de la pandèmia i ha 

disminuït després, com a conseqüència d’una reducció de la despesa i les 

compres en valor absolut (no del canal online en particular). 

2.- EVOLUCIÓ DEL CANAL DE VENDA A DISTÀNCIA 

2.1.- Venda a distància i omnicanalitat 
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ORIGEN DEL CREIXEMENT DEL CANAL ONLINE 

El creixement del canal online ve donat sobretot per: 

• un creixement del volum de compres dels compradors que ja eren compradors online 

• un augment de les categories de producte dels compradors que ja eren online 

  

Producte 
fresc 

Quotidià Moda Llar Oci 

Ha començat a comprar després del confinament 13% 8% 5% 4% 3% 

D'aquests, ja era compradors d'altres productes online 67% 55% 52% 47% 35% 

Ha començat a comprar durant el confinament 34% 16% 7% 10% 10% 

D'aquests, ja era compradors d'altres productes online 69% 72% 32% 66% 50% 

Ja comprava abans del confinament 53% 76% 88% 86% 87% 

La taula adjunta mostra l’origen dels compradors online actuals: 

• Del 100% dels compradors online actuals, el 53% ja ho era abans del confinament en relació al producte fresc, i més del 75% ja ho eren abans en relació a la 

resta de productes quotidians i no quotidians. 

• Durant el confinament es va produir un guany important de compradors que usaven el canal online (34% en producte fresc i 16% en quotidià, i al voltant del 

10% en sectors no quotidians). 

• No obstant, la majoria dels nous compradors online d’aquests productes, ja eren compradors online d’altres productes. De fet, aproximadament més de la 

meitat d’aquests nous compradors eren ja compradors online d’altres productes. 

• El mateix patró s’observa en les compradors online que han començat després del confinament. 

 

2.- EVOLUCIÓ DEL CANAL DE VENDA A DISTÀNCIA 

2.1.- Venda a distància i omnicanalitat 

% sobre el total de compradors de cada producte 
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LLOC DE COMPRA DEL COMPRADOR ONLINE 

Els portals generalistes i els especialitzats continuen essent els principals llocs de compra online. 

45% 

8% 

8% 

7% 

5% 

4% 

3% 

3% 

3% 

13% 

19% 

30% 

23% 

26% 

26% 

15% 

19% 

30% 

19% 

En portals online generalistes (Amazon, Ali Express)

Web de botigues d'electrònica (Mediamarkt, PC Components, Fnac, etc.)

Web de supermercat/hipermercat (Mercadona, Bon Preu, Esclat, Cabrabo, etc.)

Web de botigues de moda (Zara, Cortefiel, Mango, etc.)

Web de botigues de llibres (Fnac, Casa del Libro, etc.)

En el comerç urbà

Privalia

Web de botigues d'esports (Decathlon, Intersport, etc.)

Zalando

Altres

Lloc de compra habitual de les compres online 

Habitual Ocasional

2.- EVOLUCIÓ DEL CANAL DE VENDA A DISTÀNCIA 

2.1.- Venda a distància i omnicanalitat 
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% USUARIS SEGONS CADA MODALITAT DE LLIURAMENT DEL COMPRADOR ONLINE 

El 90% dels usuaris usen la modalitat d'entrega a domicili, +6 p.p. més que al novembre de 2018.  

• El següent quadre mostra el percentatge de compradors a distància que 

usen –en alguna de les seves compres- cadascuna de les diferents 

modalitats de lliurament i recollida. Cal notar que el percentatge no 

suma 100%, ja que un comprador pot ser usuari de diferents modalitats 

en funció de cada tipus de producte (per exemple, un mateix comprador 

pot demanar lliurament a domicili en productes de la llar, i lliurament en 

oficina en productes d'oci i cultura). 

• El lliurament a domicili és clarament l'opció majoritària usada per els 

compradors online, amb un 90% dels compradors, que creix +6 p.p. 

respecte al 2018. 

• El lliurament a l’oficina retrocedeix fins a un 7,3%, el que representa -9,5 

p.p. respecte al 2018, especialment per l’efecte del teletreball. 

• Les diferents modalitats de Click&collect presenten un comportament 

diferenciat:  

• Creix l’ús de la opció de recollida en botiga en +5,4 p.p. Fins 

arribar al 17,8%. 

• Decreix fins al 8% els compradors que usen sistemes de 

recollida en un punt (correus, etc.), un -6% respecte 2018. 

• Només un 0,6% dels compradors usa l'opció de recollir el 

producte en un bar, comerç, etc. diferent a la botiga on ha fet 

la compra. 

 

*Font 2018: Comerç online i mobilitat: Orientacions cap a un model sostenible. Novembre 2018, Generalitat de Catalunya. 

83,6% 

12,4% 14,1% 
16,8% 

0,6% 

90,0% 

17,8% 

8,0% 7,3% 

0,6% 

Entrega a casa Recollida a la
botiga

Recollida en un
punt de
recollida

Entrega a oficina Entrega en un
bar/comerç de

confiànça

% compradors a distància que usen diferents modalitats de 
lliurament en alguna de les seves compres a distància 

(nota: un comprador pot usar diferents modalitats) 

2018* Fase COVID-19

2.- EVOLUCIÓ DEL CANAL DE VENDA A DISTÀNCIA 

2.1.- Venda a distància i omnicanalitat 
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% USUARIS SEGONS CADA MODALITAT DE LLIURAMENT DEL COMPRADOR ONLINE 

2.- EVOLUCIÓ DEL CANAL DE VENDA A DISTÀNCIA 

2.1.- Venda a distància i omnicanalitat 

Els teletreballadors són molt més propensos a la compra a distància, i en totes les categories de producte mostren aproximadament +10 p.p. d’usuaris 

de canals a distància. 

El teletreball incrementa el lliurament a domicili (usat per el 99% dels teletreballadors, +9 p.p. en relació a la mitjana d’un 90%), i a la vegada permet 

franges de lliuraments a domicili més flexibles (el 58% només concreta el dia, +10 p.p. respecte la mitjana) 

  Producte Fresc Quotidià Moda Llar Oci 

  Mitjana Teletreball Dif. Mitjana Teletreball Dif. Mitjana Teletreball Dif. Mitjana Teletreball Dif. Mitjana Teletreball Dif. 

Presencial 98% 97% -1% 97% 96% -1% 89% 86% -3% 76% 82% +6% 71% 60% -11% 

A través d'algun mitjà a distància 23% 31% +8% 27% 33% +6% 56% 69% +13% 50% 57% +7% 69% 82% +13% 

Online 9% 10% +1% 25% 29% +4% 54% 68% +14% 48% 55% +7% 67% 78% +11% 

Telefònic / whatsapp / etc. 13% 17% +4% 6% 8% +2% 4% 2% -2% 4% 5% +1% 4% 5% +1% 

A través d'empreses de darrera milla 9% 11% +2% 5% 11% +6% 3% 4% +1% 3% 5% +2% 3% 3% +0% 

5% 

17% 

19% 

11% 

48% 

3% 

20% 

17% 

2% 

58% 

Elegeixo una franja de menys d'una hora

Elegeixo na franja de entre 1h i 2h

Elegeixo na franja de entre 2h i 4h

Elegeixo na franja superior a les 4h

Elegeixo el dia, sense concretar la franja
horària

Franja horària dels lliuraments a domicili 

Mitjana Teletreball

90% 

18% 

8% 

7% 

1% 

99% 

17% 

3% 

4% 

1% 

Entrega a casa

Recollida a la botiga

Recollida en un punt de recollida

Entrega a oficina

Entrega en un bar/comerç de confiànça

Modalitat de lliurament de les compres a distància 

Mitjana Teletreball



17 

ENTREGA A DOMICILI DE LES COMPRES ONLINE 

5% 

17% 

19% 

11% 

48% 

Elegeixo una franja de menys d'una hora

Elegeixo na franja de entre 1h i 2h

Elegeixo na franja de entre 2h i 4h

Elegeixo na franja superior a les 4h

Elegeixo el dia, sense concretar la franja
horària

Quina franja horària selecciones per els lliuraments a domicili 

34% 

23% 

17% 

19% 

3% 

3% 

1% 

1% 

De dilluns a divendres durant el dia
(entre les 9h i les 12h)

De dilluns a divendres durant el dia
(entre les 12h i les 15h)

De dilluns a divendres durant el dia
(entre les 15h i les 18h)

De dilluns a divendres durant el dia
(entre les 18h i les 21h)

De dilluns a divendres per la nit i
matinada (més tard de les 21h i abans de

les 9h)

El dissabte de 9h a 21h

El dissabte per la nit i matinada (més
tard de les 21h i abans de les 9h)

El diumenge

Moment habitual de rebre les comandes a domicili 

2.- EVOLUCIÓ DEL CANAL DE VENDA A DISTÀNCIA 

2.1.- Venda a distància i omnicanalitat 
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PRODUCTE FRESC > Logística d’entrega de les compres a distància 

Les entregues a domicili representen el 74% de les compres a distància, -9 p.p. respecte novembre de 2018, mentre que les opcions de 

click&collect representen només el 26%. 

• El repartiment a domicili és del 74%, -9 punts menys que al 

novembre de 2018. Aquest fet es deu, sobretot, per el 

desenvolupament del canal de compra telefònica i recollida a la 

botiga. En aquest sentit, la recollida en botiga creix i pràcticament es 

dobla respecte 2018, tant per el creixement de la venda telefònica, 

com per la millora dels punts i logística de recollida en el sector.  

• Els segments poblacionals que tenen un a major entrega a domicili, 

per sobre la mitjana del 74% són: 

o Els que prioritzen la seguretat sanitària a l’hora de comprar 

(82%). 

o Les poblacions de més de 100.000 habitants (83%), sobretot 

perquè hi ha moltes plataformes d’entrega a domicili de producte 

fresc que només operen en grans ciutats. 

o Els compradors a distància grans i/o jubilats (>94%). 

o Les persones que només teletreballen (84%). En canvi, la recollida 

en botiga representa en aquest col·lectiu només el 11%, respecte 

la mitjana del 22%. 

 

 

 

 

 

 

 

*Font 2018: Comerç online i mobilitat: Orientacions cap a un model sostenible. 
Novembre 2018, Generalitat de Catalunya. 

73,6% 

22,1% 

3,8% 

0,0% 

0,0% 

83,0% 

12,7% 

2,5% 

1,6% 

0,1% 

Entrega a casa

Recollida a la botiga

Recollida en un punt de recollida

Entrega a oficina

Entrega en un bar/comerç de
confiànça

Logística d'entrega de les compres a distància 

Fase COVID-19 2018*

2.- EVOLUCIÓ DEL CANAL DE VENDA A DISTÀNCIA 

2.2.- Producte Fresc 



20 

PRODUCTE FRESC > “Logística absurda”** 

Lliuraments fallits: 

7,4% dels lliuraments requereixen segona visita 

[12,7% al 2018, -5,3 p.p]  

(estimació ponderada dels resultats) X 
Devolucions 

4,2% de les comandes ens retornen total o 

parcialment 

[6,7% al 2018, -2,5 p.p]  

(estimació ponderada respecte el nombre mig de 
compres del perfil de cada comprador en funció del 

seu índex de devolucions) 

0,5% 

0,3% 

1,5% 

18,0% 

79,7% 

6,5% 

6,1% 

3,4% 

12,2% 

71,8% 

Gairebé tots els cops

Habitualment

Més o menys la metiat dels cops

Ocasionalment

Mai o casi mai

Lliuraments fallits que requereixen segona visita o 
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*Font 2018: Comerç online i mobilitat: Orientacions cap a un model sostenible. Novembre 2018, Generalitat de Catalunya. 
**“Logística absurda” és un nom donat a les activitats logístiques relacionades amb els lliuraments fallits i/o devolucions, és a dir, moviments logístics que no són satisfactoris des de la 
perspectiva de finalitzar i completar una venda. 
 
 

2.- EVOLUCIÓ DEL CANAL DE VENDA A DISTÀNCIA 
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RESTA PRODUCTE QUOTIDIÀ (ALIMENTACIÓ, DROGUERIA, PERFUMERIA, FARMÀCIA) > Logística d’entrega de les compres a distància 

Els lliuraments a domicili representen el 80% de les compres a distància, un percentatge similar respecte novembre de 2018, mentre que les 

opcions de click&collect representen només el 18%. 

• El repartiment a domicili és del 80%, mateix percentatge que al 

novembre de 2018.  

• Els segments poblacionals que tenen un a major entrega a domicili, 

per sobre la mitjana del 80% són: 

o Els que prioritzen la seguretat sanitària a l’hora de comprar 

(88%). 

o Les poblacions de més de 100.000 habitants (>85%), sobretot 

perquè hi ha moltes plataformes d’entrega a domicili de producte 

quotidà que només operen en grans ciutats. 

o El teletreball, en canvi, no es un driver rellevant, i en ofereixen un 

% similar als que treballen presencialment o de forma mixte. 

 

 

 

 

 

 

 

*Font 2018: Comerç online i mobilitat: Orientacions cap a un model sostenible. 
Novembre 2018, Generalitat de Catalunya. 
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RESTA PRODUCTE QUOTIDIÀ (ALIMENTACIÓ, DROGUERIA, PERFUMERIA, FARMÀCIA) > “Logística absurda”** 

Lliuraments fallits: 

4,6% dels lliuraments requereixen segona visita 

[12,5% al 2018, -7,9 p.p]  

(estimació ponderada dels resultats) X 
Devolucions 

1,7% de les comandes ens retornen total o 

parcialment 

[5,4% al 2018, -3,7 p.p]  

(estimació ponderada respecte el nombre mig de 
compres del perfil de cada comprador en funció del 

seu índex de devolucions) 

0,0% 

0,2% 

0,6% 

15,9% 

83,3% 

2,6% 

8,5% 

6,6% 

23,0% 
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Lliuraments fallits que requereixen segona visita o 
més 

Fase COVID-19 2018*

0,5% 

0,6% 

0,4% 

6,0% 

92,6% 

0,7% 

0,4% 

0,8% 

9,7% 

88,4% 

Gairebé tots els cops

Habitualment

Més o menys la metiat dels cops

Ocasionalment

Mai o casi mai

Devolucions de producte 

Fase COVID-19 2018*

*Font 2018: Comerç online i mobilitat: Orientacions cap a un model sostenible. Novembre 2018, Generalitat de Catalunya. 
**“Logística absurda” és un nom donat a les activitats logístiques relacionades amb els lliuraments fallits i/o devolucions, és a dir, moviments logístics que no són satisfactoris des de la 
perspectiva de finalitzar i completar una venda. 
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MODA (ROBA, SABATES, COMPLEMENTS,...) > Logística d’entrega de les compres a distància 

Els lliuraments a domicili representen el 78% de les compres a distància, el que representa un creixement del +15% respecte novembre de 2018, 

mentre que les opcions de click&collect representen només el 14%. 

• El repartiment a domicili és del 78%, +15 p.p. respecte al novembre 

de 2018.  

• L’entrega a l’oficina es desploma del 16% al 2018 fins a un 8% 

actualment. 

• Els segments poblacionals que tenen un a major entrega a domicili, 

per sobre la mitjana del 78% són: 

o Els que prioritzen la seguretat sanitària a l’hora de comprar 

(84%). 

o Les poblacions més petites (>86%), sobretot perquè hi ha 

mancança d’opcions de click&collect o de recollida a la botiga (no 

hi és present). 

o Les persones que exclusivament fant teletreball (85%). 

 

 

 

 

 

 

*Font 2018: Comerç online i mobilitat: Orientacions cap a un model sostenible. 
Novembre 2018, Generalitat de Catalunya. 
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MODA (ROBA, SABATES, COMPLEMENTS,...) > “Logística absurda”** 

Lliuraments fallits: 

9,8% dels lliuraments requereixen segona visita 

[18,0% al 2018, -8,2 p.p]  

(estimació ponderada dels resultats) X 
Devolucions 

8,2% de les comandes ens retornen total o 

parcialment 

[16,9% al 2018, -8,7 p.p]  

(estimació ponderada respecte el nombre mig de 
compres del perfil de cada comprador en funció del 

seu índex de devolucions) 

1,8% 

2,5% 

2,1% 

23,3% 

70,3% 

3,9% 

5,2% 

8,3% 

28,9% 

53,7% 
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Mai o casi mai

Lliuraments fallits que requereixen segona visita o 
més 

Fase COVID-19 2018*
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*Font 2018: Comerç online i mobilitat: Orientacions cap a un model sostenible. Novembre 2018, Generalitat de Catalunya. 
**“Logística absurda” és un nom donat a les activitats logístiques relacionades amb els lliuraments fallits i/o devolucions, és a dir, moviments logístics que no són satisfactoris des de la 
perspectiva de finalitzar i completar una venda. 
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EQUIPAMENT DE LA LLAR  > Logística d’entrega de les compres a distància 

Els lliuraments a domicili representen el 90% de les compres a distància, el que representa un creixement del +9% respecte novembre de 2018, 

mentre que les opcions de click&collect representen només el 7%. 

• El repartiment a domicili és del 90%, +9 p.p. respecte al novembre 

de 2018.  

• Els segments poblacionals que tenen un a major entrega a domicili, 

per sobre la mitjana del 90% són: 

o Els que prioritzen la seguretat sanitària a l’hora de comprar 

(97%). 

o Les poblacions més petites (>96%), sobretot perquè hi ha 

mancança d’opcions de click&collect o de recollida a la botiga (no 

hi és present). 

 

 

 

 

 

 

*Font 2018: Comerç online i mobilitat: Orientacions cap a un model sostenible. 
Novembre 2018, Generalitat de Catalunya. 
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EQUIPAMENT DE LA LLAR  > “Logística absurda”** 

Lliuraments fallits: 

8,2% dels lliuraments requereixen segona visita 

[16,1% al 2018, -7,9 p.p]  

(estimació ponderada dels resultats) X 
Devolucions 

4,6% de les comandes ens retornen total o 

parcialment 

[8,6% al 2018, -4,0 p.p]  

(estimació ponderada respecte el nombre mig de 
compres del perfil de cada comprador en funció del 

seu índex de devolucions) 

1,1% 

2,8% 

2,9% 
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Fase COVID-19 2018*
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*Font 2018: Comerç online i mobilitat: Orientacions cap a un model sostenible. Novembre 2018, Generalitat de Catalunya. 
**“Logística absurda” és un nom donat a les activitats logístiques relacionades amb els lliuraments fallits i/o devolucions, és a dir, moviments logístics que no són satisfactoris des de la 
perspectiva de finalitzar i completar una venda. 
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OCI, CULTURA, ELECTRÒNICA i ESPORT > Logística d’entrega de les compres a distància 

Els lliuraments a domicili representen el 82% de les compres a distància, el que representa un creixement del +13% respecte novembre de 2018, 

mentre que les opcions de click&collect representen només el 12%. 

• El repartiment a domicili és del 82%, +13 p.p. respecte al novembre 

de 2018.  

• L’entrega a l’oficina es desploma del 18% al 2018 fins a un 5% 

actualment. 

• Els segments poblacionals que tenen un a major entrega a domicili, 

per sobre la mitjana del 82% són: 

o Els que prioritzen la seguretat sanitària a l’hora de comprar 

(88%). 

o Les poblacions més petites (>89%), sobretot perquè hi ha 

mancança d’opcions de click&collect o de recollida a la botiga (no 

hi és present). 

 

 

 

 

 

 

*Font 2018: Comerç online i mobilitat: Orientacions cap a un model sostenible. 
Novembre 2018, Generalitat de Catalunya. 
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OCI, CULTURA, ELECTRÒNICA i ESPORT > “Logística absurda”** 

Lliuraments fallits: 

7,2% dels lliuraments requereixen segona visita 

[15,8% al 2018, -8,6 p.p]  

(estimació ponderada dels resultats) X 
Devolucions 

3,6% de les comandes ens retornen total o 

parcialment 

[6,4% al 2018, -2,8 p.p]  

(estimació ponderada respecte el nombre mig de 
compres del perfil de cada comprador en funció del 

seu índex de devolucions) 

*Font 2018: Comerç online i mobilitat: Orientacions cap a un model sostenible. Novembre 2018, Generalitat de Catalunya. 
**“Logística absurda” és un nom donat a les activitats logístiques relacionades amb els lliuraments fallits i/o devolucions, és a dir, moviments logístics que no són satisfactoris des de la 
perspectiva de finalitzar i completar una venda. 
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3.- MOBILITAT GENERADA A CATALUNYA PER LA VENDA  A DISTANCIA 

 

REPARTIMENT SEGONS MODE D’ENTREGA / RECOLLIDA DEL VOLUM DE COMPRES A DISTÀNCIA TOTALS 

Creix el volum de lliuraments a domicili fins a un 84% (+10,7p.p.), i decreix globalment l’entrega a oficina i la modalitat de click&collect. 

TOTALS Producte Fresc Resta quotidà 
Moda i 

equipament de la 
persona 

Equipament de la 
llar 

Oci, cultura, 
electrònica i esport 

Entrega a casa 83,7% 11,0% 27,4% 16,6% 9,5% 19,1% 

Recollida a la botiga 8,3% 3,7% 1,8% 1,5% 0,4% 0,9% 

Recollida en un punt de recollida 4,4% 0,7% 1,2% 1,1% 0,2% 1,2% 

Entrega a oficina 3,4% 0,0% 0,6% 1,5% 0,4% 1,0% 

Entrega en un bar/comerç de confiànça 0,2% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,2% 

100,0% 15,4% 30,9% 20,8% 10,5% 22,4% 

Distribució per sector i modalitat de lliurament / recollida de l’estimació de compres a distància a Catalunya 

• El conjunt de lliuraments a domicili creix fins al 84%, uns +10,7 p.p. 

Respecte al novembre de 2018. Aquest fet es deu especialment al 

creixement de les compres a distància del producte fresc i alimentari, 

que donada la seva alta freqüència de compra, augmenten 

significativament el volum de lliuraments globals. 

• Augmenta també la recollida en botiga en +2,1 p.p., fins arribar a un 

8,3% del conjunt de les compres a distància. 

• Per contra, decauen els lliuraments a l’oficina fins al 3,4% (-8,6 p.p.) per 

l’efecte del teletreball. 

• També es redueix el pes relatiu de les recollides en punts de recollida, 

que es situen en el 4,4%, -4,3 p.p., efecte que també s’explica 

parcialment per el creixement de les compres a distància del producte 

fresc i alimentari (que no s’acostuma a recollir en punts de 

click&collect), ja que donada la seva alta freqüència de compra, 

augmenten significativament el volum de lliuraments globals. 

 

*Font 2018: Comerç online i mobilitat: Orientacions cap a un model sostenible. Novembre 2018, Generalitat de Catalunya. 
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“LOGÍSTICA ABSURDA” ** 

Lliuraments fallits: 

7,0% dels lliuraments requereixen segona visita 

[15,2% al 2018, -8,2 p.p]  

(estimació ponderada dels resultats) 

X 
Devolucions 

4,1% de les comandes ens retornen total o 

parcialment 

[9,4% al 2018, -5,3 p.p]  

(estimació ponderada dels resultats) 

*Font 2018: Comerç online i mobilitat: Orientacions cap a un model sostenible. Novembre 2018, Generalitat de Catalunya. 
**“Logística absurda” és un nom donat a les activitats logístiques relacionades amb els lliuraments fallits i/o devolucions, és a dir, moviments logístics que no són satisfactoris des de la 
perspectiva de finalitzar i completar una venda. 
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Fase COVID-19 2018*

Tot i l’increment net de les compres online, millora significativament la logística absurda associada als lliuraments fallits i a les devolucions, que 

presenten en ambdós casos reduccions al voltant del 50% respecte a novembre de 2018. Aquest fet s’explica per diferents motius: el teletreball, la 

millora dels processos logístics, la millora de la concertació de cita abans de l’entrega, etc. 

3.- MOBILITAT GENERADA A CATALUNYA PER LA VENDA  A DISTANCIA 
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VOLUM DE LA LOGÍSTICA ASSOCIADA A LES COMPRES ONLINE 

79 milions de compres online l’any a Catalunya 

66 milions l'any de lliuraments a domicili (84%) 

de les quals: 

o 5,9% requereixen una segona visita 

o 4,1% es retornen 

Es genera una logística "absurda" en el 12% dels 

lliuraments online 

  TOTALS FRESC 
RESTA 

QUOTIDIÀ 

MODA I 
EQUIPAME

NT 
PERSONA 

EQUIPAME
NT DE LA 

LLAR 

OCI I 
CULTURA 

Estimació número de compres online a 
Catalunya 

79.070.560 

Lliurament a domicili 83,7% 73,6% 79,9% 78,0% 89,6% 82,2% 

Recollida en botiga 8,3% 22,1% 12,4% 8,7% 4,8% 6,1% 

Recollida en punt de recollida 4,4% 3,8% 5,3% 5,1% 2,5% 6,1% 

Lluirament a oficina 3,4% 0,0% 1,8% 7,9% 3,1% 4,9% 

Entrega en un bar/comerç de confiànça 0,2% 0,0% 0,5% 0,3% 0,0% 0,6% 

% TOTAL CLICK&COLLECT 12,9% 4,4% 2,9% 2,7% 0,6% 2,3% 

% TOTAL LLIURAMENTS A DOMICILI 83,7% 73,6% 79,9% 78,0% 89,6% 82,2% 

Nombre estimat entregues fallides 4.639.219 

% repeticions del missatger 7,0% 7,4% 4,6% 9,8% 8,2% 7,2% 

Nombre estimat de devolucions totals 3.279.132 

% devolucions sobre total de compres 4,1% 4,2% 1,7% 8,2% 4,6% 3,6% 

Nombre estimat de devolucions de 
lliuraments a domicili 

2.530.234 

% devolucions sobre total sobre lliuraments 
a domicili  

3,8% 5,4% 1,6% 6,6% 4,3% 3,5% 

Logística "absurda" (lliuraments a domicili 
fallits + devolucions) 

7.169.453 

% Logística "absurda" (lliuraments a domicili 
fallits + devolucions) sobre el total 

d'entregues a domicili 
10,8% 12,8% 6,2% 16,4% 12,5% 10,7% 

• El comerç online genera uns 79 milions de compres 

l'any, les quals es distribueixen: 

o66  milions lliurament a domicili 

o6,5 milions de recollida en botiga 

o3,6 milions de recollida en un punt (correus, etc.) 

o2,7milions lliurament  en oficina 

o182 mil de recollida en bars o altres comerços 

• Així doncs, la recollida física només representa el 

12,9% del total de les compres. 

• La logística "absurda" generada en els lliuraments a 

domicili és del 11%. El sector de la moda és el més 

penalitzat, amb un 16% de logística absurda 

associada. 

3.- MOBILITAT GENERADA A CATALUNYA PER LA VENDA  A DISTANCIA 
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VOLUM DE LA LOGÍSTICA ASSOCIADA A LES COMPRES A DISTÀNCIA 

83,7% 
(+10,7 p.p. Respecte 2018) 

Lliurament a domicili Lliurament a l'oficina 

12,9% 
(-2,1 p.p. Respecte 2018) 

3,4% 
(-8,6 p.p. Respecte 2018) 

7,0% 
Dels lliuraments requereixen 
segona visita del missatger 
(-8,2 p.p. Respecte 2018) 

 

4,90 lliuraments a 

domicili cada segon 

4,6 milions de 

repeticions 
(-1,4 M Respecte 2018) 

 

 

En promig el 3,8% de les 

compres es retornen total 
o parcialment 

(-4,4 p.p. Respecte 2018) 

2,5 milions de 

devolucions 
(+0,5 M Respecte 2018) 

 

LOGISTICA 
ABSURDA 

7,2 milions de 

desplaçaments 

11% dels lliuraments 

online 
(-12p.p i -1,8M Respecte 2018) 

 

66 milions de 

desplaçaments / 
etapes l'any 

3.- MOBILITAT GENERADA A CATALUNYA PER LA VENDA  A DISTANCIA 
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CONCLUSIONS 

• El volum de compres a distància ha crescut fins a un total 

d’aproximadament 79 milions de compres l’any, un 27,7% més que abans 

de la pandèmia (62 milions de compres l’any), i un 44,6% més que al 2018 

(53 milions de compres l’any). 

• En relació a la logística dels lliuraments: 

o El conjunt de lliuraments a domicili creix fins al 84%, uns +10,7 p.p. 

Respecte al novembre de 2018. Aquest fet es deu especialment al 

creixement de les compres a distància del producte fresc i alimentari, 

que donada la seva alta freqüència de compra, augmenten 

significativament el volum de lliuraments globals. 

o Augmenta també la recollida en botiga en +2,1 p.p., fins arribar a un 

8,3% del conjunt de les compres a distància. 

o Per contra, decauen els lliuraments a l’oficina fins al 3,4% (-8,6 p.p.) 

per l’efecte del teletreball. 

o També es redueix el pes relatiu de les recollides en punts de recollida, 

que es situen en el 4,4%, -4,3 p.p., efecte que també s’explica 

parcialment per el creixement de les compres a distància del producte 

fresc i alimentari (que no s’acostuma a recollir en punts de 

click&collect), ja que donada la seva alta freqüència de compra, 

augmenten significativament el volum de lliuraments globals. 

• Tot i l’increment net de les compres online, millora significativament la 

logística absurda associada als lliuraments fallits i a les devolucions, que 

presenten en ambdós casos reduccions al voltant del 50% respecte a 

novembre de 2018. Aquest fet s’explica per diferents motius: el 

teletreball, la millora dels processos logístics, la millora de la concertació 

de cita abans de l’entrega, etc. 

 

 

 

• Així, la logística absurda creix en valor absolut fins als 7,2 milions de 

desplaçaments, però millora en termes relatius, reduint-se a un 11% del 

conjunt de lliuraments a domicili (-12 p.p. respecte al 2018). En 

particular: 

o Els desplaçaments que requereixen segona visita es redueixen fins a 

un 7% (-8,2 p.p, respecte el 2018), el que representen 4,6 milions d 

desplaçaments l’any. 

o Els desplaçaments derivats de les devolucions es redueixen fins a un 

3,8% (-4,4 p.p, respecte el 2018), el que representen 2,5 milions d 

desplaçaments l’any. 
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