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[RESULTATS] 
 
Ref. Enquesta sobre el desenvolupament de les activitats 
empresarials permeses pel Reial Decret-Llei 8/2020 del 
COVID-19 
 
 
Respostes generals 
  
1.- El decret d’estat d’alarma us permet mantenir oberta la vostra activitat? 
Sí: 91,9% 
No, però desenvolupen activitats a porta tancada, el 8,1% 
(Si heu respost NO, no cal que continueu amb l’enquesta i us agraïm la vostra participació) 
 
 
2.- Quin és el vostre sector d’activitat: 
Indústria  36,1% 
Comerç  13,8% 
Transport    5,5% 
Construcció    7,5% 
Serveis  37,1% 
 
 
3.- Quants treballadors teniu en plantilla?  
La mitjana de plantilla de les empreses que han respost és de 17 treballadors de 
mitjana 
 
 
4.- Esteu treballant amb normalitat? 
Sí   26,60% 
No   81,11% 
NS/NC    1,07% 
 
  
5.- Quin percentatge de treballadors teniu operatius?  
El 70% de la plantilla 
  
 
6.- Us ha caigut l’activitat productiva? 
Sí    87,33% 
No    20,18% 
NS/NC     0,64% 
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7.- En cas afirmatiu, en quin percentatge us ha caigut l’activitat productiva? 
De mitjana ha caigut un 66,7% 
  
 
8.- Quin percentatge de la plantilla està fent teletreball?  
El 42,3%  
 
  
9.- Com preveus que seran les properes tres setmanes? (multiresposta) 
Continuarem obert amb incertesa com fins ara    44,6% 
Ens veurem obligats a tancar per no tenir subministres   14,9% 
Tret de les essencials o estratègiques tancaran totes les  
activitats perquè s'imposarà un confinament absolut   39,3% 
NS/NC                1,1% 
 
 
10. - Quin dels següents motius afecta més a la vostra capacitat productiva 
(multiresposta): 
La incertesa en la aplicació de l’estat d’alarma    25,2% 
La falta d'operaris             4,4% 
La mobilitat de les persones       15,1% 
La falta de subministraments       12,1% 
La caiguda de comandes        33,0%    
La manca de recursos per garantir la protecció de les persones      9,6% 
NS/NC                0,6% 
 

Sector 
d'activitat 

Expressat en % 
Treballa amb 
dificultat Plantilla operativa Caiguda activitat 

Construcció 86,8 65,3 75,1 

Serveis 72,3 78,0 70,0 

Indústria 73,2 72,4 60,7 

Transport 71,4 67,5 63,9 

Comerç 78,6 63,3 70,0 
 
 
FITXA TÈCNICA 
 
Dades de la mostra: 
Sondeig realitzat el 23 de març a través d’un qüestionari online. 
Nombre total de qüestionaris: 659. 
Nombre de qüestionaris vàlids: 507.  
Nivell de confiança: 95% 
Marge d’error: ±4,3% 
p=q=0.5 
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Sondeig i mostra: 
 
Aquest estudi ha volgut observar com es desenvolupa l’activitat empresarial entre les empreses 
que, en principi, poden desenvolupar la seva activitat. S’ha prescindit expressament de totes 
aquelles activitats prohibides pel Decret. Per aquesta raó, s’han eliminat les respostes d’aquestes 
empreses, tret de les que poden desenvolupar la seva activitat a porta tancada. La finalitat ha 
estat la d’expressar la dificultat en què es desenvolupen les activitats permeses i les causes que 
la provoquen. Igualment s’ha volgut veure l’impacte i afectació en les plantilles i en l’activitat 
productiva. 
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