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Impactes del Covid-19 per les empreses catalanes

Situació a Catalunya degut al                           
Covid-19 a la Xina 

Conseqüències per a les empreses 
catalanes

Sanitat Exterior ha informat que no hi ha 
restriccions a les exportacions amb 
destinació a la Xina, i que actualment es 
segueixen fent enviaments per transport 
aeri i marítim al país. No obstant això, el 
volum d'enviaments cap a la Xina ha 
decrescut a causa de el tancament de les 
duanes xineses.

Les mercaderies que arriben a la Xina es 
queden retingudes al recinte aeroportuari         
o portuari. Les empreses han de valorar els 
costos derivats de la retenció. A més, les 
empreses catalanes subjectes a clàusules 
'just in time' amb els seus clients xinesos,        
es poden veure afectades si no compleixen               
amb els temps de lliurament estipulats.

Exportacions de mercaderies a la Xina
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Situació a Catalunya degut al                           
Covid-19 a la Xina 

Conseqüències per a les empreses 
catalanes

Sanitat Exterior informa que no es preveu 
restriccions a les importacions provinents 
de la Xina. La mercaderia expedida abans 
de l'Any Nou Xinès no tindrà problemes 
per ser importada i despatxada a les 
duanes espanyoles. 

Es preveu retards en els lliuraments de les 
importacions provinents de la Xina pel 
tancament de les duanes. Mínim 3 o 4 
setmanes de retard en enviament per vaixell 
un cop reobrin les duanes.  

Un cop es desbloquegi la situació, es preveu 
que el cost dels nòduls s'incrementarà
exponencialment, a causa de la gran 
demanda i limitada oferta de navilieres.

Importacions de les mercaderies des de la Xina
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Situació a Catalunya degut al                           
Covid-19 a la Xina 

Conseqüències per a les empreses 
catalanes

El Consolat General de la Xina ens ha 
confirmat que segueixen expedint visats 
tant de negocis, com de turistes. No 
obstant això, moltes aerolínies han 
cancel·lat les seves rutes a la Xina 
continental. Estigma de la població xinesa 
a Espanya.

Es preveu una reducció d'assistents 
d'empreses xineses i asiàtiques a les fires 
internacionals en les properes setmanes i               
fins i tot mesos, com pot ser el MWC.

Mobilitat de persones des de o a la Xina
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Situació a Catalunya degut al                           
Covid-19 a la Xina 

Conseqüències per a les empreses 
catalanes

Les pòlisses de salut de viatges solen 
excloure, entre d'altres riscos, els 
danys causats per epidèmies i 
pandèmies declarades oficialment.

El coronavirus implicarà l'exclusió de 
tota cobertura de salut per als viatgers 
en desplaçament temporal a la Xina, ja 
sigui per negoci o plaer. S'aconsella 
revisar la pòlissa d'assegurança.

Assegurances de viatge a la Xina
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Situació a la Xina degut al                           
Covid-19  

Conseqüències per a les empreses 
catalanes

El Govern de la Xina promou l’auto 
aïllament per controlar el virus. Per 
als viatgers procedents de Wuhan 
s'exigeix l'internament a l'hospital 
durant 10 - 15 dies. Per a la resta dels 
viatgers, s'exigeix un acte aïllament 
durant 10-15 dies.

Les restriccions a la circulació de 
persones tindrà un impacte en tota 
l'economia xinesa. Les principals àrees 
empresarials afectades seran la salut, 
l'economia, la logística i el comerç.

Mobilitat de persones a la Xina



Impactes del Covid-19 per les empreses catalanes

Situació a la Xina degut al                           
Covid-19  

Conseqüències per a les empreses 
catalanes

La major part de ports i duanes 
xineses es troben tancades. Hi ha 
alguns punts duaners, principalment 
aeroportuaris i portuaris, que es 
troben oberts, oferint serveis mínims. 
El personal realitza teletreball.

A causa de el tancament de la major 
part de duanes, és molt complicat que 
es realitzin despatxos d'importació 
Xina, amb la qual cosa les mercaderies 
exportades es retenen en els recintes 
duaners. Aquesta situació dificulta el 
subministrament de les comandes als 
clients a la Xina. Per la mateixa raó, 
tampoc es poden tramitar enviaments 
procedents de la Xina.

Situació de les Duanes a la Xina
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Situació a la Xina degut al                           
Covid-19  

Conseqüències per a les empreses 
catalanes

La major part de les administracions 
públiques es troben tancades i els 
treballadors realitzen teletreball*. Els 
únics serveis públics que es troben 
operatius són els hospitals.. 

S'esperen retards en les expedicions de 
tramitacions oficials com: ratificacions, 
permisos duaners, visats, llicències, 
registres, etc. Aquesta situació suposarà 
una pèrdua de competitivitat i retards 
per a moltes gestions.

Administracions i Serveis Públics  
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Situació a la Xina degut al                           
Covid-19  

Conseqüències per a les empreses 
catalanes

La major part de les fàbriques i 
comerços es troben paralitzats.     
Alguns supermercats i farmàcies 
segueixen operatius per oferir serveis 
mínims a la ciutadania. Es necessiten 
autoritzacions oficials per operar. 

Les autoritats locals han anunciat un 
paquet d'ajudes.

El tancament o reducció de l'activitat de 
les fàbriques implicarà problemes en el 
subministrament de mercaderies tant 
per a proveïdors, com a clients finals. 
Per a les empreses compromeses amb 
clàusules 'just in time' la ruptura d'estoc 
suposarà un greu problema a gestionar. 
Moltes empreses han començat a 
buscar nous proveïdors.

Fàbriques i Serveis Privats  
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Situació a la Xina degut al                           
Covid-19  

Conseqüències per a les empreses 
catalanes

La majoria de les companyies aèries 
han cancel·lat els seus vols a la Xina 
continental. No obstant això certes 
companyies de missatgeria exprés 
segueixen realitzant enviaments a les 
ciutats principals.

Hi ha la possibilitat de seguir enviant 
mercaderia urgent a la Xina, però els 
preus són més elevats del que és 
habitual. A nivell de persones, es 
complica trobar bitllets d'avió per viatjar 
a la Xina, però les companyies asiàtiques 
segueixen amb l’oferta. 

Transport Aeri   
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Situació a la Xina degut al                           
Covid-19  

Conseqüències per a les empreses 
catalanes

La major part de les navilieres i els 
estibadors no es troben operatius, però es 
mantenen els serveis mínims en alguns 
ports. Aquesta situació atorga un gran 
poder a les navilieres a la Xina per fixar 
els preus als transitaris internacionals, 
sobre els retards dels contenidors o els 
recàrrecs per detenció en duanes, un cop 
es desbloquegi aquesta situació. Moltes 
navileres han anunciat Blank Sailing.

Els contenidors aturats al recinte portuari a 
la Xina poden suposar sobrecàrrecs per a les 
empreses encarregades de fer els despatxos 
de adunes a la Xina. En el moment en què es 
desbloquegi aquesta situació, es preveu un 
increment molt considerable dels costos de 
transport en les primeres expedicions 
procedents de la Xina, a causa de l'alta 
demanda i limitada oferta de navilieres.

Transport Marítim    
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Situació a la Xina degut al                           
Covid-19  

Conseqüències per a les empreses 
catalanes

La restricció de circulació de persones 
afecta directament el transport per 
carretera, ja que gairebé no hi ha 
disponibilitat de xofers. Es calcula que 
el 70% dels transportistes no estan 
operatius. A més, hi ha carreteres 
tallades. Zones més afectades: Les de 
més activitat i amb més focus de 
Covid-19

L'escassetat de xofers a la Xina dificulta 
el subministrament de mercaderies a 
províncies no ben connectades amb els 
aeroports. Per a les empreses 
compromeses amb clàusules 'just in 
time' la ruptura d'estoc suposarà un 
greu problema.

Transport Terrestre   
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Mapa d’accessibilitat del transport terrestre a la Xina 
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Situació a la Xina degut al                           
Covid-19  

Conseqüències per a les empreses 
catalanes

El Govern ha informat sobre la 
cancel·lació de la gran majoria de 
fires a la Xina, que tindran lloc al 
febrer i març.

S'hauran de cancel·lar els viatges 
programats per a la participació o 
assistència a les fires, el que implicarà la 
pèrdua d'oportunitat de negoci.

Fires i Esdeveniments   
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