
La pime davant del debat 
polític sobre Catalunyapolític sobre Catalunya

Resultats a través d’una enquesta realitzada 

entre el 14 i el 18  d’octubre de 2017 



• Tècnica d’investigació: Entrevistes telefòniques assistides per ordinador
(CATI).

• Àmbit geogràfic: Catalunya.

• Univers: Empreses (societats mercantils i autònoms) amb assalariats de
fins un màxim de 250 treballadors. Unes 130.000 empreses amb un volum
d’ocupació d’1,1 milions d’empleats.

• Exclusions de l’univers:
– Administració pública, sanitat i educació

– Grans empreses

–

Fitxa tècnica

– Sector Primari

• Nombre d’entrevistes: 401 entrevistes.

• Persona entrevistada: El propietari, gerent o director financer de l’empresa.

• Tipus de mostreig: Selecció aleatòria de les empreses a entrevistar a partir
d’un directori, tenint en compte quotes orientatives de grandària (nombre
d’empleats) i sector d’activitat.

• Ponderació: Els resultats obtinguts s’han ponderat pel nombre d’empreses i
empleats, seguint la distribució real d’una cosa i l’altra per grandària i
sector d’activitat.

• Error de la mostra: +/- 5% per un nivell de confiança del 95,5% i p=q=0,5.



• Treball de camp: dies 13, 16, 17 i 18 d’octubre de 2017.

• Mostra resultant d’empreses per grandària d’empresa:
– Microempreses (1 a 9 treballadors): 36%

– Petites empreses (10 a 49 treballadors): 36%

– Mitjanes empreses (50 a 249 treballadors) 28%

– TOTAL 100%

• Mostra resultant per sectors d’activitat:
– Indústria: 27%

– Construcció: 9%

– Serveis: 64%

Fitxa tècnica

– Serveis: 64%

– TOTAL 100,0%

• Disseny d’enquesta: Observatori de la pimec i GESOP (Gabinet
d’Estudis Socials i Opinió Pública, S.L.)

• Treball de camp:GESOP, S.L.



El debat polític actual afecta 
econòmicament la seva pime?

1%

34%

65%

Positivament Negativament No l'afecta



El debat polític actual genera inquietud 
financera a la seva pime?

46%

54%54%

Sí No



Inquietud financera: canvi d’entitat

54%

37%

2%

6%

No m'inquieta Sí, i he canviat d'entitat

Sí, i canviaré d'entitat M'inquieta però no canviaré d'entitat



Inquietud financera: ha pensat en treure 
diners del banc?

54%

39%

3%

4%

No m'inquieta Sí, he tret diners del banc

Sí, treuré diners del banc Sí, però no treuré diners del banc



Inquietud financera: obrir comptes fora 
de Catalunya

54%13%

23%

11%

No m'inquieta Sí, he obert comptes fora

Sí, obriré comptes fora Sí, però no obriré comptes fora



Inquietud financera: li fa aturar 
inversions?

54%

10%

9%

26%

10%

No m'inquieta Sí, he aturat inversions

Sí, aturaré inversions Sí, però no autraré inversions



Fins a data d’avui s’ha plantejat un canvi 
de seu social?

1,0% 2,2%

15,7%

1,8%

79,3%

Ja l'he traslladat M'ho estic plantejant No No ho sé No contesta



Annex



Mostra per sectors d’activitat de pimes

27%

10%64%

Indústria Construcció Serveis



Mostra per grandària d’empresa

36%
28%

36%

D'1 a 9 treballadors De 10 a 49 treballadors De 50 a 249 treballadors


