
	

ENQUESTA DEL MES 02 – ABRIL 2020 

Impacte del COVID-19 sobre la activitat econòmica i 
industrial 
200 Respostes – Abril 2020 
 
EMPRESA 
Quina activitat desenvolupa la seva empresa? 

ALGUNS DELS RESULTATS 

Serveis Centre de bellesa 

Perruqueria Frigoconservació de fruita 

Restauració Centre esportiu 

Hosteleria Fabricació de fertilitzants 

Construcció Comerç 

Hosteleria Gestoria 

Comerç Moda al detall 

Perruqueria i estètica Agència de viatges 

Industria serveis Serveis d'enginyeria 

Promoció i difusió a llibreries de les editorials en 
distribució 

Suplementació esportiva i complements 
dietètics 

Aplicadors pintura industrial i decorativa Assessoria / enginyeria 

Seguros Automoció 

 
És la seva empresa una de les afectades per la cancel·lació d’activitat del RD d’estat 
d’Alarma? 
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La situació actual del COVID 19 afecta la seva empresa? 

 
 
Valori de l’1 al 5 els aspectes que més impacten sobre l’empresa: 

 
 
Especificar altres aspectes que hagin impactat en la seva empresa. 

ALGUNS DELS RESULTATS 

Impossibilitat de planificar l'aturada 
No tinc ajudes, donat que soc autònom i em permeten treballar, però és 
impossible, ja que en cases particulars no s'hi pot entrar, i les indústries estan 
aturades 
Anul·lació de totes les campanyes publicitàries 
El fet que els clients no puguin dur els seus envasos de casa. El fet de produir més 
residus. 
L'estacionalitat de facturació, provoca que perdrem tota una campanya sencera 
Restricció d’activitats per completar informacions 
No venem res no donem ajudes al autònoms 
Impediment per entrar a fer manteniments per risc de contagi amb altres 
persones. 
Adaptació al teletreball 
No disposar d'Epis (mascaretes, guants, gel, ulleres) 
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Té previst acollir-se o s’ha acollit a alguna de les mesures específiques llançades pel 
Govern o la Generalitat? 

 
A quines? 

 
 
Pensa que les mesures adoptades pel govern seran suficients per ajudar a les 
empreses i autònoms? 
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PERSONES 
Ha pres la seva empresa mesures de regulació temporal d’ocupació? 

 
 
Ha aplicat altres mesures com l’adaptació del temps de treball o reducció de jornada? 

 
La seva activitat econòmica permet el teletreball? 
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Coneix totes les tecnologies de teletreball que pot aplicar pels seus treballadors? 
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ESTRATÈGIA 
Tindrà necessitats de refinançament? 

 
 
Ha planificat l’impacte a nivell d’ingressos que suposarà la crisi en els propers 6 
mesos? 

 
 
Els canvis en els hàbits de la població generats per la situació actual han suposat una 
oportunitat de negoci per la seva empresa? 

 
  



	

ENQUESTA DEL MES 02 – ABRIL 2020 

Ha creat nous productes/serveis destinats a satisfer necessitats actuals? 

 
 
En cas afirmatiu, quins? 

ALGUNS DELS RESULTATS 

Venda online y comandes telefòniques 
A dia d'avui encaro no, però estic treballant per poder oferir l'enviament a domicili. 
Equips de desinfecció per a ajuntaments i col·lectius 
Servei a domicili 
Portar les compres a casa dels clients 
Entrenament on-line i app 
Gestió ERTOS 
Enviament domicili 
App gestió voluntaris covid 19 
Cursos i formacions online 

 


