
RESULTATS DE LA CONSULTA ALS SOCIS DE 
PIMECOMERÇ SOBRE LA VALORACIÓ DEL COMERÇ DE 

PROXIMITAT 



Fitxa tècnica
• Tècnica d’Investigació: Enquesta electrònica.

• Àmbit Geogràfic: Catalunya.

• Univers: Entitats associades a PIMEComerç (Gremis sectorials, Associacions de 
Comerciants, socis individuals, etc.).

• Nombre de Consultes:  286 consultes.

• Treball de camp: Del 12 de setembre al 2 d’octubre.

• Mostra resultant per sector: 

- Alimentació: 20,98%

- Tèxtil: 25,17%

- Serveis: 14,34%

- Hosteleria / Turisme: 3,50%

- Restauració: 3,85%

- Ferreteria / Bricolatge: 2,45%

- Informàtica / Electrònica: 2,45%

- Altres: 27,27%



Fitxa tècnica

• Mostra resultant per província: 

- Barcelona: 51,40%

- Girona: 16,78%

- Lleida: 10,14%

- Tarragona: 21,68%

• El període de valoració del comerç comprèn des de l'1 de juny de 2018 al 31 d’agost 

de 2018 (temporada d’estiu: juny, juliol i agost).

• Disseny de l’enquesta i treball de camp: PIMEComerç.



RESULTATS DE LA CONSULTA ALS SOCIS DE 
PIMECOMERÇ SOBRE LA VALORACIÓ 

DEL COMERÇ DE PROXIMITAT 
(Resum Global)



1. A quin sector pertany el seu comerç?

20,98%

25,17%

14,34%

3,50%

3,85%

2,45%

2,45%

27,27%
Alimentació

Tèxtil

Serveis

Hosterleria/Turisme

Restauració

Ferreteria/Bricolatge

Informàtica/Electrònica

Altres



2. A quina província es troba situat el seu comerç?

51,40%

16,78%

10,14%

21,68% Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona



3. Ha experimentat un augment de les vendes i/o 
facturació durant els mesos de juny, juliol i agost?

0,70%
13,64%

38,11%

38,11%

9,44%

Moltes més

Bastantes més

Igual respecte l'any anterior

Bastantes menys

Moltes menys



3.1. Per quin dels següents motius ha escollit l’opció 
anterior?*

9,33%

10,00%

2,67%

7,33%

31,33%

39,34%

Turisme

Rebaixes, promocions, etc

E-commerce

Situació política

Situació econòmica

No la relaciono amb cap de les
anterior/Altres

*En el cas dels consultats que han respost moltes més vendes, bastantes més vendes i igual respecte 
l’any anterior



3.2. Per quin dels següents motius ha escollit l’opció 
anterior?*

8,82%
3,68%

8,09%

22,06%

34,56%

22,79%
Turisme

Rebaixes, promocions, etc

E-commerce

Situació política

Situació econòmica

No la relaciono amb cap de les
anterior/Altres

*En el cas dels consultats que han respost moltes o bastantes menys vendes. 



4. Quin ha estat el pressupost mig de compra?

73,42%

18,53%

4,90%

3,15%

Menys de 100€

Entre 100€ i 300€

Entre 300€ i 500€ 

Més de 500€ 



5. Com preveu que siguin les vendes durant els 
propers mesos?

30,42%

43,71%

25,87%

Millors

Iguals

Pitjors



5.1. Per quin dels següents motius ha escollit l’opció 
anterior?*

3,30%

9,43% 3,30%

7,55%

33,02%

43,39%

Turisme

Rebaixes, promocions, etc

E-commerce

Situació política

Situació econòmica

No la relaciono amb cap de les
anterior/Altres

*En el cas dels consultats que han respost millors i iguals. 



5.2. Per quin dels següents motius ha escollit l’opció 
anterior?*

10,81%

6,76%

6,76%

18,92%
37,84%

18,92%

Turisme

Rebaixes, promocions, etc

E-commerce

Situació política

Situació econòmica

No la relaciono amb cap de les
anterior/Altres

*En el cas dels consultats que han respost pitjors. 



6. Quin és el tipus de turisme que atrau el vostre 
municipi?

10,14%

28,67%

43,36%

17,83%

Turisme de compra

Turisme de oci i lleure

No atrau turisme

No la relaciono amb cap de les
anterior



7. Creu que el turisme ha beneficiat l’augment de 
les compres o, per contra, les ha disminuït?

12,34%

34,89%

52,77%

Sí, han augmentat les vendes

No, han disminuït les vendes

No ho relaciono amb cap de les
anteriors



8. Valori del 0 al 10 el grau d'afectació de la venda 
ambulant il·legal al seu comerç (On 0 és poc afectat i 
10 molt afectat):

0
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9. El seu comerç ha implantat noves tecnologies?

70,98%

20,28%

8,74%

Sí

No, però ho faré en els propers
mesos.

No, no tinc cap intenció de sumar-
me a la transformació digital



9.1. En cas de respondre afirmativament, quines de 
les següents eines utilitza el seu comerç?

23,76%

19,31%

2,97%

0,50%

5,94%

45,05%

1,49% 0,99%

Pàgina web propia amb botiga virtual

Pàgina web pròpia sense botiga virtual

Pàgina web de tercers amb productes
diferents als meus

Pàgines web de tercers amb productes
iguals als meus

Aplicacions mòbil

Xarxes socials (Facebook o Instagram,
per exemple)

Pantalles digitals

Altres

*En el cas dels consultats que van respondre que Sí a la pregunta 9.



10. La utilització d’alguna d’aquestes eines li ha 
suposat un augment de vendes i/o facturació?

3,35%

15,24%

35,69%

36,43%

9,29%
Molt

Bastant

Poc

No ha suposat més vendes

Ha suposat més vendes a la botiga física



10.1. Quina de les següents eines digitals li ha 
suposat moltes o bastantes més vendes per al seu 
comerç? 

25,00%

20,45%

2,27%

0,00%

6,82%

43,18%

2,27% 0,00%

Pàgina web propia amb botiga virtual

Pàgina web pròpia sense botiga virtual

Pàgina web de tercers amb productes
diferents als meus

Pàgines web de tercers amb productes
iguals als meus

Aplicacions mòbil

Xarxes socials (Facebook o Instagram,
per exemple)

Pantalles digitals

Altres

*En el cas dels consultats que han respost Moltes o Bastantes més. 



11. Coneix les ajudes i/o subvencions, així com els 
programes de transformació digital de comerç 
(CCAM, Ajuntaments, i altres)? 

35,31%

9,09%

13,29%

42,31%

Sí

Sí, i a més les he sol·licitat

Sí, però no m'interessa per al
meu comerç

No, no ho conec



12. Quin ha estat el nombre de treballadors 
contractats durant els mesos de juny, juliol, i agost? 

1,47%

50,55%

17,13%

9,43%

21,42% 0

1

2

3

Més de 3



13. Respecte el mateix període de l’any anterior?  

0,10% 10,18%

89,71%

Hem contractat més treballadors

Hem contractat menys treballadors

El mateix nombre de treballadors



14. Ha ampliat l’horari comercial durant els mesos de 
juny, juliol i agost?  

2,58%

97,42%

Sí

No



15. Quins dies de la setmana ha experimentat més 
afluència de clients?  

1,14%

87,70%

4,46%

6,70%

Entre dilluns i dijous

Divendres i/o dissabtes

Diumenges

Festius



16. Està d’acord amb la supressió del doble horari 
comercial estiu/hivern que aplica, actualment, la Llei 
de Comerç 18/2017, de l’1 d’agost?

53,50%46,50%

Sí

No



16.1. En cas afirmatiu, quin dels dos horaris voldria 
que es mantingués? 

36,65%

34,84%

28,51% Horari d'estiu: 7:00h a 22:00h

Horari d'hivern: 6:00h a 21:00h

Intermig: 6:30h a 21:30h



17. Està d’acord amb la supressió del doble horari 
Europeu estiu/hivern?

73,78%

26,22%

Sí

No



17.1. En cas afirmatiu, quin dels dos horaris voldria 
que es mantingués? 

74,52%

25,48%

Horari d'estiu (més hores de llum
concentrades a la tarda)

Horari d'hivern (més hores de llum
concentrades al matí)



RESULTATS DE LA CONSULTA ALS SOCIS DE 
PIMECOMERÇ SOBRE LA VALORACIÓ 

DEL COMERÇ DE PROXIMITAT 
(Resum per sectors)



SECTOR ALIMENTACIÓ



Sector Alimentació

1. A quina província es troba situat el seu comerç?

60,00%

5,00%

16,67%

18,33%
Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona



Sector Alimentació

2. Ha experimentat un augment de les vendes i/o 
facturació durant el darrer trimestre (juny, juliol i 
agost)?

0,00%

11,67%

36,67%

38,33%

13,33%

Moltes més

Bastantes més

Igual respecte l'any anterior

Bastantes menys

Moltes menys



Sector Alimentació 

2.1. Per quin dels següents motius ha escollit l’opció 
anterior?*

10,34%

3,45%

0,00%

3,45%

31,03%

51,73%

Turisme

Rebaixes, promocions, etc

E-commerce

Situació política

Situació econòmica

No la relaciono amb cap de les
anterior/Altres

*En el cas dels consultats que han respost moltes més vendes, bastantes més vendes i igual respecte 
l’any anterior



Sector Alimentació 

2.2. Per quin dels següents motius ha escollit l’opció 
anterior?*

12,90% 0,00%

0,00%

12,90%

25,81%

48,39%

Turisme

Rebaixes, promocions, etc

E-commerce

Situació política

Situació econòmica

No la relaciono amb cap de les
anterior/Altres

*En el cas dels consultats que han respost bastantes menys i moltes menys vendes.



Sector Alimentació 

3. Quin ha estat el pressupost mig de compra del 
consumidor durant el darrer trimestre (juny, juliol i 
agost)?

85,00%

13,33%

1,67% 0,00%

Menys de 100€

Entre 100€ i 300€

Entre 300€ i 500€

Més de 500€



Sector Alimentació 

4. Com preveu que siguin les vendes durant els 
propers mesos?

38,33%

41,67%

20,00%

Millors

Iguals

Pitjors



Sector Alimentació 

4.1. Per quin dels següents motius ha escollit l’opció 
anterior?*

2,08%

8,33%

0,00%

4,17%

35,42%

50,00%

Turisme

Rebaixes, promocions, etc

E-commerce

Situació política

Situació econòmica

No la relaciono amb cap de les
anterior/Altres

*En el cas dels consultats que han respost millors i iguals. 



Sector Alimentació

4.2. Per quin dels següents motius ha escollit l’opció 
anterior?*

16,67%
0,00%

0,00%

16,67%

25,00%

41,67%

Turisme

Rebaixes, promocions, etc

E-commerce

Situació política

Situació econòmica

No la relaciono amb cap de les
anterior/Altres

*En el cas dels consultats que han respost pitjors. 



Sector Alimentació 

5. El seu comerç ha implantat noves tecnologies?

61,67%

30,00%

8,33%
Sí

No, però ho faré en els
propers mesos

No, no tinc cap intenció
de sumar-me a la
transformació digital



Sector Alimentació 

5.1. En cas de respondre afirmativament a la pregunta 
anterior, quines de les següents eines utilitza el seu 
comerç?

14,29%

14,29%

14,29%

0,00%

14,29%

42,85%

0,00% 0,00% Pàgina web pròpia amb botiga
virtual

Pàgina web pròpia sense botivga
virtual

Pàgina web de tercers amb
productes diferents dels meus

Pàgina web de tercers amb
productes  iguals als meus

Aplicacions mòbils

Xarxes Socials (Facebook o
Instagram, p.e.)

Pantalles digitals

Altes



Sector Alimentació 

6. La utilització d’alguna de les eines digitals anteriors, 
li ha suposat un augment de les seves vendes i/o 
facturació?

3,71%

13,00%

31,57%

39,00%

12,73% Molt

Bastant

Poc

No ha suposat més
vendes

Ha suposat més vendes
a la botiga



Sector Alimentació 

6.1. En cas de respondre molt i bastant a la pregunta 
anterior, quines de les següents eines utilitza el seu 
comerç?

18,92%

24,32%

5,41%

2,70%

5,41%

40,54%

2,70% 0,00% Pàgina web pròpia amb botiga
virtual

Pàgina web pròpia sense botiga
virtual

Pàgina web de tercers amb
productes diferents dels meus

Pàgina web de tercers amb
productes  iguals als meus

Aplicacions mòbils

Xarxes Socials (Facebook o
Instagram, p.e.)

Pantalles digitals

Altes



Sector Alimentació 

7. Coneix les ajudes i/o subvencions, així com els 
programes de formació a la transformació digital del 
comerç (CCAM, Ajuntaments i altres)?

41,67%

11,67%
10,00%

36,67%

Sí

Sí, i a més les he
solicitat

Sí, però no m'interessa
pel meu comerç

No, no ho conec



Sector Alimentació 

8. Quin ha estat el número de treballadors 
contractats durant els mesos de juny, juliol i agost?

61,66%16,67%

11,67%

3,33% 6,67%

0

1

2

3

Més de 3



Sector Alimentació 

9. Respecte el mateix període de l’any anterior?

6,67%

13,33%

80,00%

Hem contractat
més treballadors

Hem contractat
menys
treballadors

El mateix
nombre de
treballadors



Sector Alimentació 

10. Ha ampliat l’horari comercial durant els mesos 
de juny, juliol i agost?

16,67%

83,33%

Sí

No



Sector Alimentació 

11. Quins dies de la setmana ha experimentat més 
afluència de clients?

31,67%

63,33%

3,33%
1,67%

Entre dilluns i dijous

Divendres i/o
dissabte

Diumenges

Festius



Sector Alimentació 

12. Està d’acord amb la supressió del doble horari 
comercial estiu/hivern que aplica, actualment, la Llei 
de comerç 18/2017, de l’1 d’agost?

58,33%

41,67%

Sí

No



Sector Alimentació 

12.1. En cas afirmatiu, quin dels dos horaris voldria 
que es mantingués?

31,11%

33,33%

35,56%

Horari d'estiu:
7:00h a 22:00h

Horari d'hivern:
6:00h a 21:00h

Intermig: 6:30h a
21:30h



Sector Alimentació 

13. Està d’acord amb la supressió del doble horari 
Europeu estiu/hivern?

75,00%

25,00%

Sí

No



Sector Alimentació 

13.1. En cas afirmatiu, quin dels dos horaris voldria 
que es mantingués?

77,27%

22,73%

Horari d'estiu (més
hores de llum
concentrades a la
tarda)

Horari d'hivern
(més hores de llum
concentrades al
matí)



SECTOR TÈXTIL



Sector Tèxtil

1. A quina província es troba situat el seu comerç?

47,22%

23,61%

8,33%

20,83%
Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona



Sector Tèxtil

2. Ha experimentat un augment de les vendes i/o 
facturació durant el darrer trimestre (juny, juliol i 
agost)? 1,39%

5,56%

29,17%

54,16%

9,72%

Moltes més

Bastantes més

Igual respecte l'any anterior

Bastantes menys

Moltes menys



Sector Tèxtil 

2.1. Per quin dels següents motius ha escollit l’opció 
anterior?*

7,69%

30,77%

0,00%
11,54%

26,92%

23,08% Turisme

Rebaixes, promocions, etc

E-commerce

Situació política

Situació econòmica

No la relaciono amb cap de les
anterior/Altres

*En el cas dels consultats que han respost moltes més vendes, bastantes més vendes i igual respecte 
l’any anterior



Sector Tèxtil 

2.2. Per quin dels següents motius ha escollit l’opció 
anterior?*

8,70%

8,70%

4,35%

30,43%

41,30%

6,52%

Turisme

Rebaixes, promocions, etc

E-commerce

Situació política

Situació econòmica

No la relaciono amb cap de les
anterior/Altres

*En el cas dels consultats que han respost bastantes menys i moltes menys vendes.



Sector Tèxtil 

3. Quin ha estat el pressupost mig de compra del 
consumidor durant el darrer trimestre (juny, juliol i 
agost)?

76,39%

19,44%

4,17%
0,00%

Menys de 100€

Entre 100€ i 300€

Entre 300€ i 500€

Més de 500€



Sector Tèxtil 

4. Com preveu que siguin les vendes durant els 
propers mesos?

22,22%

44,44%

33,33%
Millors

Iguals

Pitjors



Sector Tèxtil 

4.1. Per quin dels següents motius ha escollit l’opció 
anterior?* 2,08% 4,17%

4,17%

10,42%

43,75%

35,42%

Turisme

Rebaixes, promocions, etc

E-commerce

Situació política

Situació econòmica

No la relaciono amb cap de les
anterior

*En el cas dels consultats que han respost millors i iguals. 



Sector Tèxtil

4.2. Per quin dels següents motius ha escollit l’opció 
anterior?*

8,33%

8,33%

4,17%

20,83%

41,67%

16,67%
Turisme

Rebaixes, promocions, etc

E-commerce

Situació política

Situació econòmica

No la relaciono amb cap de les
anterior/Altres

*En el cas dels consultats que han respost pitjors. 



Sector Tèxtil 

5. El seu comerç ha implantat noves tecnologies?

69,45%

22,22%

8,33%
Sí

No, però ho faré en els
propers mesos

No, no tinc cap intenció
de sumar-me a la
transformació digital



Sector Tèxtil 

5.1. En cas de respondre afirmativament a la pregunta 
anterior, quines de les següents eines utilitza el seu 
comerç?

16,33%

14,29%

2,04%

0,00%

2,04%

65,30%

0,00% 0,00% Pàgina web pròpia amb botiga
virtual

Pàgina web pròpia sense botivga
virtual

Pàgina web de tercers amb
productes diferents dels meus

Pàgina web de tercers amb
productes  iguals als meus

Aplicacions mòbils

Xarxes Socials (Facebook o
Instagram, p.e.)

Pantalles digitals

Altes



Sector Tèxtil 

6. La utilització d’alguna de les eines digitals anteriors, 
li ha suposat un augment de les seves vendes i/o 
facturació? 0,00%

10,29%

42,65%39,71%

7,35%
Molt

Bastant

Poc

No ha suposat més
vendes

Ha suposat més vendes
a la botiga



Sector Tèxtil 

6.1. En cas de respondre molt i bastant a la pregunta 
anterior, quines de les següents eines utilitza el seu 
comerç?

16,78%
0,00%

0,00%

0,00%

16,78%
66,44%

0,00% 0,00% Pàgina web pròpia amb botiga
virtual

Pàgina web pròpia sense botiga
virtual

Pàgina web de tercers amb
productes diferents dels meus

Pàgina web de tercers amb
productes  iguals als meus

Aplicacions mòbils

Xarxes Socials (Facebook o
Instagram, p.e.)

Pantalles digitals

Altes



Sector Tèxtil 

7. Coneix les ajudes i/o subvencions, així com els 
programes de formació a la transformació digital del 
comerç (CCAM, Ajuntaments i altres)?

30,56%

8,33%

13,89%

47,22%

Sí

Sí, i a més les he
solicitat

Sí, però no m'interessa
pel meu comerç

No, no ho conec



Sector Tèxtil 

8. Quin ha estat el número de treballadors 
contractats durant els mesos de juny, juliol i agost?

55,56%

23,61%

6,94%

2,78%

11,11%

0

1

2

3

Més de 3



Sector Tèxtil

9. Respecte el mateix període de l’any anterior?

4,17%

12,50%

83,33%

Hem contractat
més treballadors

Hem contractat
menys
treballadors

El mateix
nombre de
treballadors



Sector Tèxtil 

10. Ha ampliat l’horari comercial durant els mesos 
de juny, juliol i agost?

31,94%

68,06%

Sí

No



Sector Tèxtil 

11. Quins dies de la setmana ha experimentat més 
afluència de clients?

55,55%

37,50%

2,78%
4,17%

Entre dilluns i dijous

Divendres i/o
dissabte

Diumenges

Festius



Sector Tèxtil

12. Està d’acord amb la supressió del doble horari 
comercial estiu/hivern que aplica, actualment, la Llei 
de comerç 18/2017, de l’1 d’agost?

52,78%

47,22%

Sí

No



Sector Tèxtil 

12.1. En cas afirmatiu, quin dels dos horaris voldria 
que es mantingués?

53,84%

28,85%

17,31%

Horari d'estiu:
7:00h a 22:00h

Horari d'hivern:
6:00h a 21:00h

Intermig: 6:30h a
21:30h



Sector Tèxtil 

13. Està d’acord amb la supressió del doble horari 
Europeu estiu/hivern?

66,67%

33,33%

Sí

No



Sector Tèxtil 

13.1. En cas afirmatiu, quin dels dos horaris voldria 
que es mantingués?

80,85%

19,15%

Horari d'estiu (més
hores de llum
concentrades a la
tarda)

Horari d'hivern
(més hores de llum
concentrades al
matí)



SECTOR SERVEIS



Sector Serveis

1. A quina província es troba situat el seu comerç?

56,09%31,71%

2,44% 9,76%

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona



Sector Serveis

2. Ha experimentat un augment de les vendes i/o 
facturació durant el darrer trimestre (juny, juliol i 
agost)? 0,00%

12,20%

63,41%

21,95%

2,44%

Moltes més

Bastantes més

Igual respecte l'any anterior

Bastantes menys

Moltes menys



Sector Serveis 

2.1. Per quin dels següents motius ha escollit l’opció 
anterior?*

3,23%

6,45%

0,00%

3,23%

32,26%54,83%

Turisme

Rebaixes, promocions, etc

E-commerce

Situació política

Situació econòmica

No la relaciono amb cap de les
anterior/Altres

*En el cas dels consultats que han respost moltes més vendes, bastantes més vendes i igual respecte 
l’any anterior



Sector Serveis 

2.2. Per quin dels següents motius ha escollit l’opció 
anterior?*

10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

20,00%

40,00%

Turisme

Rebaixes, promocions, etc

E-commerce

Situació política

Situació econòmica

No la relaciono amb cap de les
anterior/Altres

*En el cas dels consultats que han respost bastantes menys i moltes menys vendes.



Sector Serveis 

3. Quin ha estat el pressupost mig de compra del 
consumidor durant el darrer trimestre (juny, juliol i 
agost)?

51,21%

31,71%

7,32%

9,76%

Menys de 100€

Entre 100€ i 300€

Entre 300€ i 500€

Més de 500€



Sector Serveis

4. Com preveu que siguin les vendes durant els 
propers mesos?

36,59%

41,46%

21,95%

Millors

Iguals

Pitjors



Sector Serveis 

4.1. Per quin dels següents motius ha escollit l’opció 
anterior?*

0,00%

11,89%

0,00%

6,04%

26,76%

55,30%

Turisme

Rebaixes, promocions, etc

E-commerce

Situació política

Situació econòmica

No la relaciono amb cap de les
anterior/Altres

*En el cas dels consultats que han respost millors i iguals. 



Sector Serveis

4.2. Per quin dels següents motius ha escollit l’opció 
anterior?*

11,11%

11,11%

11,11%

22,22%

22,22%

22,22%
Turisme

Rebaixes, promocions, etc

E-commerce

Situació política

Situació econòmica

No la relaciono amb cap de les
anterior/Altres

*En el cas dels consultats que han respost pitjors. 



Sector Serveis

5. El seu comerç ha implantat noves tecnologies?

80,49%

14,63%

4,88%
Sí

No, però ho faré en els
propers mesos

No, no tinc cap intenció
de sumar-me a la
transformació digital



Sector Serveis 

5.1. En cas de respondre afirmativament a la pregunta 
anterior, quines de les següents eines utilitza el seu 
comerç?

12,12%

24,24%

6,06%
0,00%

6,06%

45,45%

3,03% 3,03% Pàgina web pròpia amb botiga
virtual

Pàgina web pròpia sense botivga
virtual

Pàgina web de tercers amb
productes diferents dels meus

Pàgina web de tercers amb
productes  iguals als meus

Aplicacions mòbils

Xarxes Socials (Facebook o
Instagram, p.e.)

Pantalles digitals

Altes



Sector Serveis

6. La utilització d’alguna de les eines digitals anteriors, 
li ha suposat un augment de les seves vendes i/o 
facturació? 2,44%

29,27%

26,83%

36,59%

4,88%
Molt

Bastant

Poc

No ha suposat més
vendes

Ha suposat més vendes
a la botiga



Sector Serveis 

6.1. En cas de respondre molt i bastant a la pregunta 
anterior, quines de les següents eines utilitza el seu 
comerç?

15,38%

23,08%

0,00%

0,00%

0,00%

53,85%

7,69%

0,00%
Pàgina web pròpia amb botiga
virtual

Pàgina web pròpia sense botiga
virtual

Pàgina web de tercers amb
productes diferents dels meus

Pàgina web de tercers amb
productes  iguals als meus

Aplicacions mòbils

Xarxes Socials (Facebook o
Instagram, p.e.)

Pantalles digitals

Altes



Sector Serveis 

7. Coneix les ajudes i/o subvencions, així com els 
programes de formació a la transformació digital del 
comerç (CCAM, Ajuntaments i altres)?

51,22%

7,32%

14,63%

26,83% Sí

Sí, i a més les he
solicitat

Sí, però no m'interessa
pel meu comerç

No, no ho conec



Sector Serveis 

8. Quin ha estat el número de treballadors 
contractats durant els mesos de juny, juliol i agost?

65,85%

17,07%

4,88%

7,32%
4,88%

0

1

2

3

Més de 3



Sector Serveis

9. Respecte el mateix període de l’any anterior?

15,38%

2,56%

82,06%

Hem contractat
més treballadors

Hem contractat
menys
treballadors

El mateix
nombre de
treballadors



Sector Serveis

10. Ha ampliat l’horari comercial durant els mesos 
de juny, juliol i agost?

7,32%

92,68%

Sí

No



Sector Serveis

11. Quins dies de la setmana ha experimentat més 
afluència de clients?

75,61%

24,39%

0,00% 0,00%

Entre dilluns i dijous

Divendres i/o
dissabte

Diumenges

Festius



Sector Serveis

12. Està d’acord amb la supressió del doble horari 
comercial estiu/hivern que aplica, actualment, la Llei 
de comerç 18/2017, de l’1 d’agost?

46,34%

53,66%

Sí

No



Sector Serveis 

12.1. En cas afirmatiu, quin dels dos horaris voldria 
que es mantingués?

40,63%

31,25%

28,13% Horari d'estiu:
7:00h a 22:00h

Horari d'hivern:
6:00h a 21:00h

Intermig: 6:30h a
21:30h



Sector Serveis 

13. Està d’acord amb la supressió del doble horari 
Europeu estiu/hivern?

75,61%

24,39%

Sí

No



Sector Serveis 

13.1. En cas afirmatiu, quin dels dos horaris voldria 
que es mantingués?

85,71%

14,29%

Horari d'estiu (més
hores de llum
concentrades a la
tarda)

Horari d'hivern
(més hores de llum
concentrades al
matí)



SECTOR RESTAURACIÓ



Sector Restauració

1. A quina província es troba situat el seu comerç?

72,73%

18,18%

0,00%

9,09%

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona



Sector Restauració

2. Ha experimentat un augment de les vendes i/o 
facturació durant el darrer trimestre (juny, juliol i 
agost)? 0,00%

36,36%

45,45%

18,18%

0,00%

Moltes més

Bastantes més

Igual respecte l'any anterior

Bastantes menys

Moltes menys



Sector Restauració

2.1. Per quin dels següents motius ha escollit l’opció 
anterior?*

11,11%
0,00%

0,00%
0,00%

44,44%

44,44%

Turisme

Rebaixes, promocions, etc

E-commerce

Situació política

Situació econòmica

No la relaciono amb cap de les
anterior/Altres

*En el cas dels consultats que han respost moltes més vendes, bastantes més vendes i igual respecte 
l’any anterior



Sector Restauració 

2.2. Per quin dels següents motius ha escollit l’opció 
anterior?*

8,70%

8,70%

4,35%

30,43%

41,30%

6,52%

Turisme

Rebaixes, promocions, etc

E-commerce

Situació política

Situació econòmica

No la relaciono amb cap de les
anterior/Altres

*En el cas dels consultats que han respost bastantes menys i moltes menys vendes.



Sector Restauració

3. Quin ha estat el pressupost mig de compra del 
consumidor durant el darrer trimestre (juny, juliol i 
agost)?

100,00%

0,00%0,00% 0,00%

Menys de 100€

Entre 100€ i 
300€

Entre 300€ i 
500€

Més de 500€



Sector Restauració

4. Com preveu que siguin les vendes durant els 
propers mesos?

45,45%

36,36%

18,18%

Millors

Iguals

Pitjors



Sector Restauració

4.1. Per quin dels següents motius ha escollit l’opció 
anterior?*

22,22%

11,11%

0,00%

0,00%
33,33%

33,33%

Turisme

Rebaixes, promocions, etc

E-commerce

Situació política

Situació econòmica

No la relaciono amb cap de les
anterior/Altres

*En el cas dels consultats que han respost millors i iguals. 



Sector Restauració

4.2. Per quin dels següents motius ha escollit l’opció 
anterior?*

0,00% 0,00% 0,00%

50,00%

0,00%

50,00%

Turisme

Rebaixes, promocions, etc

E-commerce

Situació política

Situació econòmica

No la relaciono amb cap de les
anterior/Altres

*En el cas dels consultats que han respost pitjors. 



Sector Restauració

5. El seu comerç ha implantat noves tecnologies?

63,64%

18,18%

18,18%

Sí

No, però ho faré en els
propers mesos

No, no tinc cap intenció
de sumar-me a la
transformació digital



Sector Restauració 

5.1. En cas de respondre afirmativament a la pregunta 
anterior, quines de les següents eines utilitza el seu 
comerç?

28,57%

14,29%

14,29%

0,00%

14,29%

28,57%

0,00% 0,00% Pàgina web pròpia amb botiga
virtual

Pàgina web pròpia sense botivga
virtual

Pàgina web de tercers amb
productes diferents dels meus

Pàgina web de tercers amb
productes  iguals als meus

Aplicacions mòbils

Xarxes Socials (Facebook o
Instagram, p.e.)

Pantalles digitals

Altes



Sector Restauració 

6. La utilització d’alguna de les eines digitals anteriors, 
li ha suposat un augment de les seves vendes i/o 
facturació? 0,00%

27,27%

36,36%

18,18%

18,18%

Molt

Bastant

Poc

No ha suposat més
vendes

Ha suposat més vendes
a la botiga



Sector Restauració

6.1. En cas de respondre molt i bastant a la pregunta 
anterior, quines de les següents eines utilitza el seu 
comerç?

0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

50,00%50,00%

0,00% 0,00% Pàgina web pròpia amb botiga
virtual

Pàgina web pròpia sense botiga
virtual

Pàgina web de tercers amb
productes diferents dels meus

Pàgina web de tercers amb
productes  iguals als meus

Aplicacions mòbils

Xarxes Socials (Facebook o
Instagram, p.e.)

Pantalles digitals

Altes



Sector Restauració 

7. Coneix les ajudes i/o subvencions, així com els 
programes de formació a la transformació digital del 
comerç (CCAM, Ajuntaments i altres)?

18,18%

9,09%

0,00%

72,73%

Sí

Sí, i a més les he
solicitat

Sí, però no m'interessa
pel meu comerç

No, no ho conec



Sector Restauració

8. Quin ha estat el número de treballadors 
contractats durant els mesos de juny, juliol i agost?

27,27%

27,27%9,09%

27,27%

9,09%

0

1

2

3

Més de 3



Sector Restauració

9. Respecte el mateix període de l’any anterior?

45,45%

18,18%

36,36%

Hem contractat
més treballadors

Hem contractat
menys
treballadors

El mateix
nombre de
treballadors



Sector Restauració

10. Ha ampliat l’horari comercial durant els mesos 
de juny, juliol i agost?

36,36%

63,64%

Sí

No



Sector Restauració 

11. Quins dies de la setmana ha experimentat més 
afluència de clients?

36,36%

27,27%

9,09%

27,27%
Entre dilluns i dijous

Divendres i/o
dissabte

Diumenges

Festius



Sector Restauració

12. Està d’acord amb la supressió del doble horari 
comercial estiu/hivern que aplica, actualment, la Llei 
de comerç 18/2017, de l’1 d’agost?

45,45%

54,55%

Sí

No



Sector Restauració

12.1. En cas afirmatiu, quin dels dos horaris voldria 
que es mantingués?

75,00%

25,00%

0,00%

Horari d'estiu:
7:00h a 22:00h

Horari d'hivern:
6:00h a 21:00h

Intermig: 6:30h a
21:30h



Sector Restauració

13. Està d’acord amb la supressió del doble horari 
Europeu estiu/hivern?

81,82%

18,18%

Sí

No



Sector Restauració

13.1. En cas afirmatiu, quin dels dos horaris voldria 
que es mantingués?

77,78%

22,22%

Horari d'estiu (més
hores de llum
concentrades a la
tarda)

Horari d'hivern
(més hores de llum
concentrades al
matí)



SECTOR HOSTELERIA/TURISME



Sector Hosteleria/Turisme

1. A quina província es troba situat el seu comerç?
0,00%

20,00%

0,00%

80,00%

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona



Sector Hosteleria/Turisme

2. Ha experimentat un augment de les vendes i/o 
facturació durant el darrer trimestre (juny, juliol i 
agost)? 0,00%

20,00%

30,00%

40,00%

10,00%

Moltes més

Bastantes més

Igual respecte l'any anterior

Bastantes menys

Moltes menys



Sector Hosteleria/Turisme 

2.1. Per quin dels següents motius ha escollit l’opció 
anterior?*

80,00%

0,00%

0,00%

0,00%

20,00%

0,00%

Turisme

Rebaixes, promocions, etc

E-commerce

Situació política

Situació econòmica

No la relaciono amb cap de les
anterior/Altres

*En el cas dels consultats que han respost moltes més vendes, bastantes més vendes i igual respecte 
l’any anterior



Sector Hosteleria/Turisme

2.2. Per quin dels següents motius ha escollit l’opció 
anterior?*

0,00% 0,00%0,00%

80,00%

0,00%

20,00% Turisme

Rebaixes, promocions, etc

E-commerce

Situació política

Situació econòmica

No la relaciono amb cap de les
anterior/Altres

*En el cas dels consultats que han respost bastantes menys i moltes menys vendes.



Sector Hosteleria/Turisme 

3. Quin ha estat el pressupost mig de compra del 
consumidor durant el darrer trimestre (juny, juliol i 
agost)?

50,00%40,00%

0,00%

10,00%

Menys de 100€

Entre 100€ i 300€

Entre 300€ i 500€

Més de 500€



Sector Hosteleria/Turisme

4. Com preveu que siguin les vendes durant els 
propers mesos?

30,00%

40,00%

30,00% Millors

Iguals

Pitjors



Sector Hosteleria/Turisme 

4.1. Per quin dels següents motius ha escollit l’opció 
anterior?*

42,86%

0,00%

0,00%14,29%

14,29%

28,57%
Turisme

Rebaixes, promocions, etc

E-commerce

Situació política

Situació econòmica

No la relaciono amb cap de les
anterior/Altres

*En el cas dels consultats que han respost millors i iguals. 



Sector Hosteleria/Turisme

4.2. Per quin dels següents motius ha escollit l’opció 
anterior?*

33,33%

0,00%

0,00%
33,33%

0,00%

33,33%

Turisme

Rebaixes, promocions, etc

E-commerce

Situació política

Situació econòmica

No la relaciono amb cap de les
anterior/Altres

*En el cas dels consultats que han respost pitjors. 



Sector Hosteleria/Turisme

5. El seu comerç ha implantat noves tecnologies?

80,00%

10,00%

10,00%
Sí

No, però ho faré en els
propers mesos

No, no tinc cap intenció
de sumar-me a la
transformació digital



Sector Hosteleria/Turisme 

5.1. En cas de respondre afirmativament a la pregunta 
anterior, quines de les següents eines utilitza el seu 
comerç?

37,50%

12,50%

0,00% 0,00%

12,50%

37,50%

0,00% 0,00% Pàgina web pròpia amb botiga
virtual

Pàgina web pròpia sense botivga
virtual

Pàgina web de tercers amb
productes diferents dels meus

Pàgina web de tercers amb
productes  iguals als meus

Aplicacions mòbils

Xarxes Socials (Facebook o
Instagram, p.e.)

Pantalles digitals

Altes



Sector Hosteleria/Turisme

6. La utilització d’alguna de les eines digitals anteriors, 
li ha suposat un augment de les seves vendes i/o 
facturació?

10,00%

50,00%

20,00%

10,00%

10,00%

Molt

Bastant

Poc

No ha suposat més
vendes

Ha suposat més vendes
a la botiga



Sector Hosteleria/Turisme 

6.1. En cas de respondre molt i bastant a la pregunta 
anterior, quines de les següents eines utilitza el seu 
comerç?

40,00%

20,00%

0,00%

0,00%

0,00%

40,00%

0,00% 0,00%
Pàgina web pròpia amb botiga
virtual

Pàgina web pròpia sense botiga
virtual

Pàgina web de tercers amb
productes diferents dels meus

Pàgina web de tercers amb
productes  iguals als meus

Aplicacions mòbils

Xarxes Socials (Facebook o
Instagram, p.e.)

Pantalles digitals

Altres



Sector Serveis 

7. Coneix les ajudes i/o subvencions, així com els 
programes de formació a la transformació digital del 
comerç (CCAM, Ajuntaments i altres)?

10,00%

10,00%

0,00%

80,00%

Sí

Sí, i a més les he
solicitat

Sí, però no m'interessa
pel meu comerç

No, no ho conec



Sector Hosteleria/Turisme 

8. Quin ha estat el número de treballadors 
contractats durant els mesos de juny, juliol i agost?

20,00%

10,00%

10,00%

0,00%

60,00%

0

1

2

3

Més de 3



Sector Hosteleria/Turisme

9. Respecte el mateix període de l’any anterior?
0,00%

10,00%

90,00%

Hem contractat
més treballadors

Hem contractat
menys
treballadors

El mateix
nombre de
treballadors



Sector Hosteleria/Turisme

10. Ha ampliat l’horari comercial durant els mesos 
de juny, juliol i agost?

50,00%50,00%

Sí

No



Sector Hosteleria/Turisme

11. Quins dies de la setmana ha experimentat més 
afluència de clients?

20,00%

60,00%

0,00%

20,00%

Entre dilluns i dijous

Divendres i/o
dissabte

Diumenges

Festius



Sector Hosteleria/Turisme

12. Està d’acord amb la supressió del doble horari 
comercial estiu/hivern que aplica, actualment, la Llei 
de comerç 18/2017, de l’1 d’agost?

50,00%50,00%

Sí

No



Sector Hosteleria/Turisme 

12.1. En cas afirmatiu, quin dels dos horaris voldria 
que es mantingués?

50,00%

37,50%

12,50%

Horari d'estiu:
7:00h a 22:00h

Horari d'hivern:
6:00h a 21:00h

Intermig: 6:30h a
21:30h



Sector Hosteleria/Turisme 

13. Està d’acord amb la supressió del doble horari 
Europeu estiu/hivern?

80,00%

20,00%

Sí

No



Sector Hosteleria/Turisme 

13.1. En cas afirmatiu, quin dels dos horaris voldria 
que es mantingués?

100,00%

0,00%

Horari d'estiu (més
hores de llum
concentrades a la
tarda)

Horari d'hivern
(més hores de llum
concentrades al
matí)



RESULTATS DE LA CONSULTA ALS SOCIS DE 
PIMECOMERÇ SOBRE LA VALORACIÓ 

DEL COMERÇ DE PROXIMITAT 
(Resum per províncies)



PROVÍNCIA DE BARCELONA



Província de Barcelona

1. A quin sector pertany el seu comerç?

24,49%

23,13%

15,65%
0,00%

5,44%

2,04%

2,04%

27,21%
Alimentació

Tèxtil

Serveis

Hosterleria/Turisme

Restauració

Ferreteria/Bricolatge

Informàtica/Electrònica

Altres



Província de Barcelona

2. Ha experimentat un augment de les vendes i/o 
facturació durant el darrer trimestre (juny, juliol i 
agost)?

0,70%
13,64%

38,11%

38,11%

9,44%

Moltes més

Bastantes més

Igual respecte l'any anterior

Bastantes menys

Moltes menys



Província de Barcelona

2.1. Per quin dels següents motius ha escollit l’opció 
anterior?*

0,00%

10,42%
1,15%

5,78%

34,73%

47,91%

Turisme

Rebaixes, promocions, etc

E-commerce

Situació política

Situació econòmica

No la relaciono amb cap de les
anterior/Altres

*En el cas dels consultats que han respost moltes més vendes, bastantes més vendes i igual respecte 
l’any anterior



Província de Barcelona

2.2. Per quin dels següents motius ha escollit l’opció 
anterior?*

1,64%
3,28%

3,28%

26,23%

44,26%

21,31% Turisme

Rebaixes, promocions, etc

E-commerce

Situació política

Situació econòmica

No la relaciono amb cap de les
anterior/Altres

*En el cas dels consultats que han respost bastantes menys i moltes menys vendes.



Província de Barcelona

3. Quin ha estat el pressupost mig de compra del 
consumidor durant el darrer trimestre (juny, juliol i 
agost)?

70,75%

20,41%

4,08%

4,76%

Menys de 100€

Entre 100€ i 300€

Entre 300€ i 500€

Més de 500€



Província de Barcelona

4. Com preveu que siguin les vendes durant els 
propers mesos?

38,78%

40,14%

21,09%

Millors

Iguals

Pitjors



Província de Barcelona

4.1. Per quin dels següents motius ha escollit l’opció 
anterior?*

0,00%

12,93%

3,45%

4,31%

33,62%

45,69%

Turisme

Rebaixes, promocions, etc

E-commerce

Situació política

Situació econòmica

No la relaciono amb cap de les
anterior/Altres

*En el cas dels consultats que han respost millors i iguals. 



Província de Barcelona

4.2. Per quin dels següents motius ha escollit l’opció 
anterior?*

0,00%

6,53%

0,00%

22,56%

48,35%

22,56%
Turisme

Rebaixes, promocions, etc

E-commerce

Situació política

Situació econòmica

No la relaciono amb cap de les
anterior

*En el cas dels consultats que han respost pitjors. 



Província de Barcelona

5. Quin és el tipus de turisme que atrau el vostre 
municipi?

3,40%

15,65%

59,86%

21,09%
Turisme de
compra

Turisme d'oci i
lleure

No atrau turisme

No la relaciono
amb cap de les
anteriors



Província de Barcelona

6. Creu que el turisme ha beneficiat l’augment de les 
vendes al seu comerç o, per contra, les ha disminuït?

8,84%

6,80%

84,36%

Sí, les ha millorat

No, han disminuït

No les relaciono amb
cap de les anteriors



Província de Barcelona

7. El seu comerç ha implantat noves tecnologies?

70,75%

23,13%

6,12%

Sí

No, però ho faré en els
propers mesos

No, no tinc cap intenció
de sumar-me a la
transformació digital



Província de Barcelona

7.1. En cas de respondre afirmativament a la pregunta 
anterior, quines de les següents eines utilitza el seu 
comerç?

19,23%

25,00%

4,81%

0,00%

6,73%

41,35%

0,96% 1,92% Pàgina web pròpia amb botiga
virtual

Pàgina web pròpia sense
botivga virtual

Pàgina web de tercers amb
productes diferents dels meus

Pàgina web de tercers amb
productes  iguals als meus

Aplicacions mòbils

Xarxes Socials (Facebook o
Instagram, p.e.)

Pantalles digitals

Altes



Província de Barcelona

8. La utilització d’alguna de les eines digitals 
anteriors, li ha suposat un augment de les seves 
vendes i/o facturació?

4,81%

16,35%

39,42%

34,62%

4,81% Molt

Bastant

Poc

No ha suposat més
vendes

Ha suposat més vendes
a la botiga



Província de Barcelona

8.1. En cas de respondre molt i bastant a la pregunta 
anterior, quines de les següents eines utilitza el seu 
comerç?

13,64%

22,73%

4,55%

0,00%

9,09%

45,45%

4,55%

0,00% Pàgina web pròpia amb botiga
virtual

Pàgina web pròpia sense botiga
virtual

Pàgina web de tercers amb
productes diferents dels meus

Pàgina web de tercers amb
productes  iguals als meus

Aplicacions mòbils

Xarxes Socials (Facebook o
Instagram, p.e.)

Pantalles digitals

Altes



Província de Barcelona

9. Coneix les ajudes i/o subvencions, així com els 
programes de formació a la transformació digital del 
comerç (CCAM, Ajuntaments i altres)?

38,78%

8,84%
12,93%

39,46%

Sí

Sí, i a més les he
solicitat

Sí, però no m'interessa
pel meu comerç

No, no ho conec



Província de Barcelona

10. Quin ha estat el número de treballadors 
contractats durant els mesos de juny, juliol i agost?

65,31%

19,73%

7,48%

2,72%

4,76%

0

1

2

3

Més de 3



Província de Barcelona

11. Respecte el mateix període de l’any anterior?

8,23%

6,90%

84,86%

Hem contractat
més treballadors

Hem contractat
menys
treballadors

El mateix
nombre de
treballadors



Província de Barcelona 

12. Ha ampliat l’horari comercial durant els mesos 
de juny, juliol i agost?

13,61%

86,39%

Sí

No



Província de Barcelona 

13. Quins dies de la setmana ha experimentat més 
afluència de clients?

58,50%

38,78%

1,36% 1,36%

Entre dilluns i dijous

Divendres i/o
dissabte

Diumenges

Festius



Província de Barcelona 

14. Està d’acord amb la supressió del doble horari 
comercial estiu/hivern que aplica, actualment, la 
Llei de comerç 18/2017, de l’1 d’agost?

57,82%

42,18%

Sí

No



Província de Barcelona 

14.1. En cas afirmatiu, quin dels dos horaris voldria 
que es mantingués?

37,29%

32,20%

30,51%
Horari d'estiu:
7:00h a 22:00h

Horari d'hivern:
6:00h a 21:00h

Intermig: 6:30h a
21:30h



Província de Barcelona

15. Està d’acord amb la supressió del doble horari 
Europeu estiu/hivern?

72,11%

27,89%

Sí

No



Província de Barcelona

15.1. En cas afirmatiu, quin dels dos horaris voldria 
que es mantingués?

77,14%

22,86%

Horari d'estiu (més
hores de llum
concentrades a la
tarda)

Horari d'hivern
(més hores de llum
concentrades al
matí)



PROVÍNCIA DE GIRONA



Província de Girona

1. A quin sector pertany el seu comerç?

6,25%

35,42%

27,08%

4,17%

4,17%

0,00%

2,08%

20,83% Alimentació

Tèxtil

Serveis

Hosterleria/Turisme

Restauració

Ferreteria/Bricolatge

Informàtica/Electrònica

Altres



Província de Girona 

2. Ha experimentat un augment de les vendes i/o 
facturació durant el darrer trimestre (juny, juliol i 
agost)?

0,00%

10,42%

35,42%

41,67%

12,50%

Moltes més

Bastantes més

Igual respecte l'any anterior

Bastantes menys

Moltes menys



Província de Girona 

2.1. Per quin dels següents motius ha escollit l’opció 
anterior?*

22,73%

9,09%

4,55%

18,18%

13,64%

31,82%
Turisme

Rebaixes, promocions, etc

E-commerce

Venda il·legal ambulant

Situació política

Situació econòmica

No la relaciono amb cap de les
anterior/Altres

*En el cas dels consultats que han respost moltes més vendes, bastantes més vendes i igual respecte 
l’any anterior



Província de Girona 

2.2. Per quin dels següents motius ha escollit l’opció 
anterior?*

19,23%

3,85%

19,23%

19,23%

19,23%

19,23% Turisme

Rebaixes, promocions, etc

E-commerce

Situació política

Situació econòmica

No la relaciono amb cap de les
anterior/Altres

*En el cas dels consultats que han respost bastantes menys i moltes menys vendes.



Província de Girona 

3. Quin ha estat el pressupost mig de compra del 
consumidor durant el darrer trimestre (juny, juliol i 
agost)?

77,08%

16,67%

4,17%
2,08%

Menys de 100€

Entre 100€ i 
300€

Entre 300€ i 
500€

Més de 500€



Província de Girona 

4. Com preveu que siguin les vendes durant els 
propers mesos?

22,92%

35,42%

41,67%

Millors

Iguals

Pitjors



Província de Girona 

4.1. Per quin dels següents motius ha escollit l’opció 
anterior?*

14,29%

7,14%

3,57%

14,29%

21,43%

39,29%

Turisme

Rebaixes, promocions, etc

E-commerce

Situació política

Situació econòmica

No la relaciono amb cap de les
anterior/Altres

*En el cas dels consultats que han respost millors i iguals. 



Província de Girona 

4.2. Per quin dels següents motius ha escollit l’opció 
anterior?*

25,00%

10,00%

15,00%15,00%

30,00%

5,00%

Turisme

Rebaixes, promocions, etc

E-commerce

Situació política

Situació econòmica

No la relaciono amb cap de les
anterior

*En el cas dels consultats que han respost pitjors. 



Província de Girona 

5. Quin és el tipus de turisme que atrau el vostre 
municipi?

22,92%

52,08%

12,50%

12,50%

Turisme de
compra

Turisme d'oci i
lleure

No atrau turisme

No la relaciono
amb cap de les
anteriors



Província de Girona 

6. Creu que el turisme ha beneficiat l’augment de les 
vendes al seu comerç o, per contra, les ha disminuït?

31,25%

29,17%

39,58%

Sí, han augmentat
les vendes

No, han disminuït les
vendes

No les relaciono amb
cap de les anteriors



Província de Girona 

7. El seu comerç ha implantat noves tecnologies?

75,00%

16,67%

8,33%

Sí

No, però ho faré en els
propers mesos

No, no tinc cap intenció
de sumar-me a la
transformació digital



Província de Girona 

7.1. En cas de respondre afirmativament a la pregunta 
anterior, quines de les següents eines utilitza el seu 
comerç?

34,29%

17,14%

2,86% 0,00%0,00%

42,86%

2,86% 0,00%
Pàgina web pròpia amb botiga
virtual

Pàgina web pròpia sense botivga
virtual

Pàgina web de tercers amb
productes diferents dels meus

Pàgina web de tercers amb
productes  iguals als meus

Aplicacions mòbils

Xarxes Socials (Facebook o
Instagram, p.e.)

Pantalles digitals

Altes



Província de Girona 

8. La utilització d’alguna de les eines digitals 
anteriors, li ha suposat un augment de les seves 
vendes i/o facturació?

4,81%

16,35%

39,42%

34,62%

4,81%

Molt

Bastant

Poc

No ha suposat més
vendes

Ha suposat més vendes
a la botiga



Província de Girona 

8.1. En cas de respondre molt i bastant a la pregunta 
anterior, quines de les següents eines utilitza el seu 
comerç?

28,57%

28,57%

0,00% 0,00%0,00%

42,86%

0,00% 0,00% Pàgina web pròpia amb botiga
virtual

Pàgina web pròpia sense botiga
virtual

Pàgina web de tercers amb
productes diferents dels meus

Pàgina web de tercers amb
productes  iguals als meus

Aplicacions mòbils

Xarxes Socials (Facebook o
Instagram, p.e.)

Pantalles digitals

Altes



Província de Girona 

9. Coneix les ajudes i/o subvencions, així com els 
programes de formació a la transformació digital 
del comerç (CCAM, Ajuntaments i altres)?

33,33%

4,17%

8,33%

54,17%

Sí

Sí, i a més les he
solicitat

Sí, però no m'interessa
pel meu comerç

No, no ho conec



Província de Girona 

10. Quin ha estat el número de treballadors 
contractats durant els mesos de juny, juliol i agost?

43,44%

24,82%

2,78%

8,27%

20,68%
0

1

2

3

Més de 3



Província de Girona 

11. Respecte el mateix període de l’any anterior?

19,57%

13,04%

67,39%

Hem contractat
més treballadors

Hem contractat
menys
treballadors

El mateix
nombre de
treballadors



Província de Girona 

12. Ha ampliat l’horari comercial durant els mesos 
de juny, juliol i agost?

47,92%

52,08%

Sí

No



Província de Girona 

13. Quins dies de la setmana ha experimentat més 
afluència de clients?

52,08%

35,42%

6,25%
6,25%

Entre dilluns i dijous

Divendres i/o
dissabte

Diumenges

Festius



Província de Girona 

14. Està d’acord amb la supressió del doble horari 
comercial estiu/hivern que aplica, actualment, la 
Llei de comerç 18/2017, de l’1 d’agost?

39,58%

60,42%

Sí

No



Província de Girona 

14.1. En cas afirmatiu, quin dels dos horaris voldria 
que es mantingués?

57,15%

17,14%

25,71% Horari d'estiu:
7:00h a 22:00h

Horari d'hivern:
6:00h a 21:00h

Intermig: 6:30h a
21:30h



Província de Girona 

15. Està d’acord amb la supressió del doble horari 
Europeu estiu/hivern?

70,83%

29,17%

Sí

No



Província de Girona 

15.1. En cas afirmatiu, quin dels dos horaris voldria 
que es mantingués?

82,35%

17,65%

Horari d'estiu (més
hores de llum
concentrades a la
tarda)

Horari d'hivern
(més hores de llum
concentrades al
matí)



PROVÍNCIA DE LLEIDA



Província de Lleida

1. A quin sector pertany el seu comerç?

34,48%

20,69%3,45%

0,00%

0,00%

10,34%

6,90%

24,14% Alimentació

Tèxtil

Serveis

Hosterleria/Turisme

Restauració

Ferreteria/Bricolatge

Informàtica/Electrònica

Altres



Província de Lleida 

2. Ha experimentat un augment de les vendes i/o 
facturació durant el darrer trimestre (juny, juliol i 
agost)? 0,00%

24,14%

34,48%

31,03%

10,34%

Moltes més

Bastantes més

Igual respecte l'any anterior

Bastantes menys

Moltes menys



Província de Lleida 

2.1. Per quin dels següents motius ha escollit l’opció 
anterior?*

17,66%

11,75%

5,88%

11,76%

35,30%

17,65%
Turisme

Rebaixes, promocions, etc

E-commerce

Situació política

Situació econòmica

No la relaciono amb cap de les
anterior/Altres

*En el cas dels consultats que han respost moltes més vendes, bastantes més vendes i igual respecte 
l’any anterior



Província de Lleida 

2.2. Per quin dels següents motius ha escollit l’opció 
anterior?*

0,00%

8,33%

16,67%

16,67%

25,00%

33,33%

Turisme

Rebaixes, promocions, etc

E-commerce

Situació política

Situació econòmica

No la relaciono amb cap de les
anterior

*En el cas dels consultats que han respost bastantes menys i moltes menys vendes.



Província de Lleida 

3. Quin ha estat el pressupost mig de compra del 
consumidor durant el darrer trimestre (juny, juliol i 
agost)?

72,42%

13,79%

13,79%

0,00%

Menys de 100€

Entre 100€ i 300€

Entre 300€ i 500€

Més de 500€



Província de Lleida 

4. Com preveu que siguin les vendes durant els 
propers mesos?

20,69%

65,52%

13,79%

Millors

Iguals

Pitjors



Província de Lleida 

4.1. Per quin dels següents motius ha escollit l’opció 
anterior?*

0,00%

4,00% 4,00%

16,00%

44,00%

32,00%

Turisme

Rebaixes, promocions, etc

E-commerce

Situació política

Situació econòmica

No la relaciono amb cap de les
anterior/Altres

*En el cas dels consultats que han respost millors i iguals. 



Província de Lleida 

4.2. Per quin dels següents motius ha escollit l’opció 
anterior?* 0,00%

25,00%

25,00%

0,00%0,00%

50,00%

Turisme

Rebaixes, promocions, etc

E-commerce

Situació política

Situació econòmica

No la relaciono amb cap de les
anterior/Altres

*En el cas dels consultats que han respost pitjors. 



Província de Lleida 

5. Quin és el tipus de turisme que atrau el vostre 
municipi?

3,45%

24,14%

55,17%

17,24%

Turisme de
compra

Turisme d'oci i
lleure

No atrau turisme

No la relaciono
amb cap de les
anteriors



Província de Lleida 

6. Creu que el turisme ha beneficiat l’augment de 
les vendes al seu comerç o, per contra, les ha 
disminuït?

20,69%

0,00%

79,31%

Sí, han augmentat
les vendes

No, han disminuït les
vendes

No les relaciono amb
cap de les anteriors



Província de Lleida 

7. El seu comerç ha implantat noves tecnologies?

51,72%

27,59%

20,69%
Sí

No, però ho faré en els
propers mesos

No, no tinc cap intenció
de sumar-me a la
transformació digital



Província de Lleida 

7.1. En cas de respondre afirmativament a la pregunta 
anterior, quines de les següents eines utilitza el seu 
comerç?

20,00%

20,00%

0,00%

0,00%

0,00%

53,33%

6,67%

0,00% Pàgina web pròpia amb botiga
virtual

Pàgina web pròpia sense botivga
virtual

Pàgina web de tercers amb
productes diferents dels meus

Pàgina web de tercers amb
productes  iguals als meus

Aplicacions mòbils

Xarxes Socials (Facebook o
Instagram, p.e.)

Pantalles digitals

Altes



Província de Lleida 

8. La utilització d’alguna de les eines digitals anteriors, 
li ha suposat un augment de les seves vendes i/o 
facturació?

4,35%

13,04%

39,13%

34,78%

8,70% Molt

Bastant

Poc

No ha suposat més
vendes

Ha suposat més vendes
a la botiga



Província de Lleida 

8.1. En cas de respondre molt i bastant a la pregunta 
anterior, quines de les següents eines utilitza el seu 
comerç?

25,00%

25,00%

0,00% 0,00%0,00%

50,00%

0,00% 0,00% Pàgina web pròpia amb botiga
virtual

Pàgina web pròpia sense botiga
virtual

Pàgina web de tercers amb
productes diferents dels meus

Pàgina web de tercers amb
productes  iguals als meus

Aplicacions mòbils

Xarxes Socials (Facebook o
Instagram, p.e.)

Pantalles digitals

Altes



Província de Lleida 

9. Coneix les ajudes i/o subvencions, així com els 
programes de formació a la transformació digital del 
comerç (CCAM, Ajuntaments i altres)?

27,59%

10,34%

24,14%

37,93%

Sí

Sí, i a més les he
solicitat

Sí, però no m'interessa
pel meu comerç

No, no ho conec



Província de Lleida 

10. Quin ha estat el número de treballadors 
contractats durant els mesos de juny, juliol i agost?

68,97%

13,79%

10,34%

0,00%

6,90%

0

1

2

3

Més de 3



Província de Lleida

11. Respecte el mateix període de l’any anterior?

6,90%

6,90%

86,20%

Hem contractat
més treballadors

Hem contractat
menys
treballadors

El mateix
nombre de
treballadors



Província de Lleida 

12. Ha ampliat l’horari comercial durant els mesos 
de juny, juliol i agost?

13,79%

86,21%

Sí

No



Província de Lleida 

13. Quins dies de la setmana ha experimentat més 
afluència de clients?

41,38%

55,17%

0,00%

3,45%

Entre dilluns i dijous

Divendres i/o
dissabte

Diumenges

Festius



Província de Lleida 

14. Està d’acord amb la supressió del doble horari 
comercial estiu/hivern que aplica, actualment, la Llei 
de comerç 18/2017, de l’1 d’agost?

44,83%

55,17%

Sí

No



Província de Lleida 

14.1. En cas afirmatiu, quin dels dos horaris voldria 
que es mantingués?

28,57%

52,38%

19,05%

Horari d'estiu:
7:00h a 22:00h

Horari d'hivern:
6:00h a 21:00h

Intermig: 6:30h a
21:30h



Província de Lleida 

15. Està d’acord amb la supressió del doble horari 
Europeu estiu/hivern?

68,97%

31,03%

Sí

No



Província de Lleida 

15.1. En cas afirmatiu, quin dels dos horaris voldria 
que es mantingués?

75,00%

25,00%
Horari d'estiu (més
hores de llum
concentrades a la
tarda)

Horari d'hivern
(més hores de llum
concentrades al
matí)



PROVÍNCIA DE TARRAGONA



Província de Tarragona 

1. A quin sector pertany el seu comerç?

17,74%

24,19%

6,45%12,90%

1,61%

1,61%

1,61%

33,88%

Alimentació

Tèxtil

Serveis

Hosterleria/Turisme

Restauració

Ferreteria/Bricolatge

Informàtica/Electrònica

Altres



Província de Tarragona 

2. Ha experimentat un augment de les vendes i/o 
facturació durant el darrer trimestre (juny, juliol i 
agost)? 0,00%

12,90%

27,42%

48,39%

11,29%

Moltes més

Bastantes més

Igual respecte l'any anterior

Bastantes menys

Moltes menys



Província de Tarragona 

2.1. Per quin dels següents motius ha escollit l’opció 
anterior?*

24,00%

8,00%

4,00%

0,00%32,00%

32,00%

Turisme

Rebaixes, promocions, etc

E-commerce

Situació política

Situació econòmica

No la relaciono amb cap de les
anterior/Altres

*En el cas dels consultats que han respost moltes més vendes, bastantes més vendes i igual respecte 
l’any anterior.



Província de Tarragona 

2.2.Per quin dels següents motius ha escollit l’opció 
anterior?*

16,22%
2,70%

5,41%

18,92%

32,43%

24,32% Turisme

Rebaixes, promocions, etc

E-commerce

Situació política

Situació econòmica

No la relaciono amb cap de les
anterior/Altres

*En el cas dels consultats que han respost bastantes menys i moltes menys vendes.



Província de Tarragona 

3. Quin ha estat el pressupost mig de compra del 
consumidor durant el darrer trimestre (juny, juliol i 
agost)?

77,42%

17,74%

3,23%
1,61%

Menys de 100€

Entre 100€ i 
300€

Entre 300€ i 
500€

Més de 500€



Província de Tarragona 

4. Com preveu que siguin les vendes durant els 
propers mesos?

20,69%

65,52%

13,79%

Millors

Iguals

Pitjors



Província de Tarragona 

4.1. Per quin dels següents motius ha escollit l’opció 
anterior?*

0,00%
15,38%

0,00%

0,00%

15,38%

69,24%

Turisme

Rebaixes, promocions, etc

E-commerce

Situació política

Situació econòmica

No la relaciono amb cap de les
anterior/Altres

*En el cas dels consultats que han respost millors i iguals. 



Província de Tarragona 

4.2. Per quin dels següents motius ha escollit l’opció 
anterior?*

15,79%
0,00%

5,26%

21,05%

36,84%

21,05%
Turisme

Rebaixes, promocions, etc

E-commerce

Situació política

Situació econòmica

No la relaciono amb cap de les
anterior/Altres

*En el cas dels consultats que han respost pitjors. 



Província de Tarragona 

5. Quin és el tipus de turisme que atrau el vostre 
municipi?

19,35%

43,55%

22,58%

14,52%

Turisme de
compra

Turisme d'oci i
lleure

No atrau turisme

No la relaciono
amb cap de les
anteriors



Província de Tarragona 

6. Creu que el turisme ha beneficiat l’augment de les 
vendes al seu comerç o, per contra, les ha disminuït?

24,19%

24,19%

51,62%

Sí, han augmentat
les vendes

No, han disminuït les
vendes

No les relaciono amb
cap de les anteriors



Província de Tarragona 

7. El seu comerç ha implantat noves tecnologies?

77,42%

12,90%

9,68% Sí

No, però ho faré en els
propers mesos

No, no tinc cap intenció
de sumar-me a la
transformació digital



Província de Tarragona 

7.1. En cas de respondre afirmativament a la pregunta 
anterior, quines de les següents eines utilitza el seu 
comerç?

21,31%

6,56%

0,00%

1,64%
9,84%54,09%

0,00%

6,56%

Pàgina web pròpia amb botiga
virtual

Pàgina web pròpia sense botivga
virtual

Pàgina web de tercers amb
productes diferents dels meus

Pàgina web de tercers amb
productes  iguals als meus

Aplicacions mòbils

Xarxes Socials (Facebook o
Instagram, p.e.)

Pantalles digitals

Altes



Província de Tarragona 

8. La utilització d’alguna de les eines digitals 
anteriors, li ha suposat un augment de les seves 
vendes i/o facturació?

3,28%

16,39%

31,15%

32,79%

16,39%
Molt

Bastant

Poc

No ha suposat més
vendes

Ha suposat més vendes
a la botiga



Província de Tarragona 

8.1. En cas de respondre molt i bastant a la pregunta 
anterior, quines de les següents eines utilitza el seu 
comerç?

45,59%

9,12%

0,00% 0,00%

9,12%

36,17%

0,00% 0,00%
Pàgina web pròpia amb botiga
virtual

Pàgina web pròpia sense botiga
virtual

Pàgina web de tercers amb
productes diferents dels meus

Pàgina web de tercers amb
productes  iguals als meus

Aplicacions mòbils

Xarxes Socials (Facebook o
Instagram, p.e.)

Pantalles digitals

Altes



Província de Tarragona 

9. Coneix les ajudes i/o subvencions, així com els 
programes de formació a la transformació digital del 
comerç (CCAM, Ajuntaments i altres)?

32,26%

12,90%
12,90%

41,94%

Sí

Sí, i a més les he
solicitat

Sí, però no m'interessa
pel meu comerç

No, no ho conec



Província de Tarragona 

10. Quin ha estat el número de treballadors 
contractats durant els mesos de juny, juliol i agost?

54,84%

22,58%

8,06%

4,84%

9,68%

0

1

2

3

Més de 3



Província de Tarragona 

11. Respecte el mateix període de l’any anterior?

4,92%

13,11%

81,97%

Hem contractat
més treballadors

Hem contractat
menys
treballadors

El mateix
nombre de
treballadors



Província de Tarragona 

12. Ha ampliat l’horari comercial durant els mesos 
de juny, juliol i agost?

37,10%

62,90%

Sí

No



Província de Tarragona 

13. Quins dies de la setmana ha experimentat més 
afluència de clients?

48,56%

45,32%

1,62%

4,50%

Entre dilluns i dijous

Divendres i/o
dissabte

Diumenges

Festius



Província de Tarragona 

14. Està d’acord amb la supressió del doble horari 
comercial estiu/hivern que aplica, actualment, la 
Llei de comerç 18/2017, de l’1 d’agost?

58,06%

41,94%

Sí

No



Província de Tarragona 

14.1. En cas afirmatiu, quin dels dos horaris voldria 
que es mantingués?

23,40%

46,81%

29,79% Horari d'estiu:
7:00h a 22:00h

Horari d'hivern:
6:00h a 21:00h

Intermig: 6:30h a
21:30h



Província de Tarragona 

15. Està d’acord amb la supressió del doble horari 
Europeu estiu/hivern?

82,26%

17,74%

Sí

No



Província de Tarragona 

15.1. En cas afirmatiu, quin dels dos horaris voldria 
que es mantingués?

64,71%

35,29%

Horari d'estiu (més
hores de llum
concentrades a la
tarda)

Horari d'hivern
(més hores de llum
concentrades al
matí)



Setembre 2018 

Amb la col·laboració de:


