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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:  468 consultes

• Treball de camp: Del 8 de gener al 31 d’octubre

• Mostra resultant per sector: 

- Alimentació: 18,73%

- Tèxtil: 27,95%

- Serveis: 10,09%

- Ferreteria / Bricolatge: 4,90%

- Restauració: 2,31%

- Turisme / Hosteleria: 3,17%

- Altres: 32,85%



Fitxa tècnica
• Mostra resultant per província: 

- Barcelona: 48,70%

- Girona: 18,16%

- Lleida: 15,27%

- Tarragona: 17,87%

• El període de la Campanya de Nadal 2017-2018 comprèn des de l'1 de novembre de 

2017 al 7 de gener de 2018.

• Disseny d’enquesta i treball de camp: PIMEComerç



1. De quin sector és el seu comerç?

18,73%

27,95%

10,09%4,90%

2,31%

3,17%

32,85%

Alimentació

Tèxtil

Serveis

Ferreteria / Bricolatge

Restauració

Turisme / Hosteleria

Altres



2. Heu experimentat un augment de les vendes i/o 
facturació durant la Campanya de Nadal 2017-
2018, respecte el mateix període de l’any anterior?

2,59%

15,56%

38,62%

43,23%

Moltes més

Bastantes més

Igual respecte de l'any anterior

Al contrari, n'he tingut menys



3.a. Quin creieu que ha estat el motiu?*

13,20%

0,51%

32,99%

14,21%

39,09%

Situació política

Turisme

Situació econòmica

Black Friday, campanyes de
Nadal, altres promocions, etc.

No la relaciono amb cap de les
anteriors

*Aquests resultats corresponen als enquestats que han respost a la pregunta 2 les opcions “Moltes més”; “Bastantes més” 
o “Igual respecte l’any anterior”.



3.b. Quin creieu que ha estat el motiu?*

56,01%

0,00%

19,33%

13,33%

11,33%
Situació política

Turisme

Situació econòmica

Black Friday, campanyes de
Nadal, altres promocions, etc.

No la relaciono amb cap de les
anteriors

*Aquests resultats corresponen als enquestats que han respost a la pregunta 2 l’opció “Al contrari, n’he tingut menys”.



4. Quin ha estat el pressupost mig de compra del 
consumidor durant la Campanya de Nadal 2017-
2018? 

79,83%

17,00%

1,44%

1,73%

Menys de 100€

Entre 100€ i 300€

Entre 300€ i 500€

Més de 500€



5. Quin ha estat el nombre de treballadors 
contractats durant la Campanya de Nadal 2017-
2018?

75,22%

15,27%

4,32%

2,31%

2,88%

Cap

1 treballador

2 treballadors

3 treballadors

Més de 3
treballadors



6. Respecte el mateix període de l’any anterior, heu 
contractat més o menys treballadors? 

4,90%

18,73%

3,46%

72,91%

Hem contractat més
treballadors

Hem contractat el mateix
nombre de treballadors

Hem contractat menys
treballadors

No hem contractat nous
treballadors



7. Heu ampliat el vostre horari comercial durant la 
Campanya de Nadal 2017-2018? 

59,08%

40,92%

Sí

No



8. Quins dies de la setmana heu experimentat més 
afluència de clients? 

38,33%

53,89%

2,59%

5,19%

Entre setmana de
dilluns a dijous

Divendres i/o
dissabtes

Diumenges

Festius



9. Com creieu que siguin les vendes durant el 
primer trimestre de l’any 2018? 

17,87%

44,38%

37,75%

Millors

Iguals

Pitjors



10.a. Per quin motiu heu escollit la resposta 
anterior?*

14,35%

1,85%

40,74%12,96%

30,09%

Situació política

Turisme

Situació econòmica

Rebaixes, promocions, etc.

No la relaciono amb cap de les
anteriors

*Aquests resultats corresponen als enquestats que han respost a la pregunta 12 les opcions “Millors” o “Iguals”.



10.b. Per quin motiu heu escollit la resposta 
anterior?*

33,59%

0,00%

41,98%

14,50%

9,92%

Situació política

Turisme

Situació econòmica

Rebaixes, promocions, etc.

No la relaciono amb cap de les
anteriors

*Aquests resultats corresponen als enquestats que han respost a la pregunta 12 l’opció “Pitjors”.



11. Considereu que l’aplicació de l’article 155 CE, ha 
pogut influenciar en el resultat de les vendes de la 
Campanya de Nadal 2017-2018?

6,34%

48,41%

45,24%

Sí, positivament, ha creat una
situació més estable

Sí, negativament, ha perjudicat
el resultat de les vendes i/o
facturació

No, no ha influenciat en les
vendes i/o facturació



12. Creieu que el període de rebaixes afavorirà 
l’augment de les vendes i/o facturació?

0,58%
14,12%

57,63%

27,67% Molt

Bastant

No gaire

Gens



13. A quina província té el seu comerç?

48,70%

18,16%

15,27%

17,87%

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona



CONSULTA ALS ASSOCIATS DE PIMECOMERÇ 
SOBRE L’EVOLUCIÓ DE LES VENDES DURANT LA 

CAMPANYA DE NADAL 2017-2018
(Resum per sectors)



SECTOR DE L’ALIMENTACIÓ



SECTOR DE L’ALIMENTACIÓ

1. Heu experimentat un augment de les vendes i/o 
facturació durant la Campanya de Nadal 2017-
2018, respecte el mateix període de l’any anterior?

1,54%

21,54%

40,00%

36,92%

Moltes més

Bastantes més

Igual respecte de l'any anterior

Al contrari, n'he tingut menys



SECTOR DE L’ALIMENTACIÓ 

2.a. Quin creieu que ha estat el motiu?*

9,76%

0,00%

41,46%

7,32%

41,46%

Situació política

Turisme

Situació econòmica

Black Friday, campanyes de
Nadal, altres promocions, etc.

No la relaciono amb cap de les
anteriors

*Aquests resultats corresponen als enquestats que han respost a la pregunta 1 les opcions “Moltes més”; “Bastantes més” 
o “Igual respecte l’any anterior”.



SECTOR DE L’ALIMENTACIÓ 

2.b. Quin creieu que ha estat el motiu?*

50,01%

0,00%

20,83%

8,33%

20,83% Situació política

Turisme

Situació econòmica

Black Friday, campanyes de
Nadal, altres promocions, etc.

No la relaciono amb cap de les
anteriors

*Aquests resultats corresponen als enquestats que han respost a la pregunta 1 l’opció “Al contrari, n’he tingut menys”.



SECTOR DE L’ALIMENTACIÓ

3. Quin ha estat el pressupost mig de compra del 
consumidor durant la Campanya de Nadal 2017-
2018? 

84,61%

13,85%

1,54% 0,00%

Menys de 100€

Entre 100€ i 300€

Entre 300€ i 500€

Més de 500€



SECTOR DE L’ALIMENTACIÓ

4. Quin ha estat el nombre de treballadors 
contractats durant la Campanya de Nadal 2017-
2018?

78,46%

15,38%

3,08%

1,54%

1,54%

Cap

1 treballador

2 treballadors

3 treballadors

Més de 3
treballadors



SECTOR DE L’ALIMENTACIÓ

5. Respecte el mateix període de l’any anterior, heu 
contractat més o menys treballadors? 

6,15%

16,92%

1,54%

75,39%

Hem contractat més
treballadors

Hem contractat el mateix
nombre de treballadors

Hem contractat menys
treballadors

No hem contractat nous
treballadors



SECTOR DE L’ALIMENTACIÓ

6. Heu ampliat el vostre horari comercial durant la 
Campanya de Nadal 2017-2018? 

52,31%

47,69%

Sí

No



SECTOR DE L’ALIMENTACIÓ

7. Quins dies de la setmana heu experimentat més 
afluència de clients? 

15,38%

69,23%

3,08%

12,31%

Entre setmana de
dilluns a dijous

Divendres i/o
dissabtes

Diumenges

Festius



SECTOR DE L’ALIMENTACIÓ

8. Com creieu que siguin les vendes durant el 
primer trimestre de l’any 2018? 

18,46%

50,77%

30,77%
Millors

Iguals

Pitjors



SECTOR DE L’ALIMENTACIÓ 

9.a. Per quin motiu heu escollit la resposta anterior?*

6,67%
2,22%

44,44%

4,44%

42,22%

Situació política

Turisme

Situació econòmica

Rebaixes, promocions, etc.

No la relaciono amb cap de les
anteriors

*Aquests resultats corresponen als consultats que han respost a la pregunta 11 les opcions “Millors” o “Iguals”.



SECTOR DE L’ALIMENTACIÓ 

9.b. Per quin motiu heu escollit la resposta anterior?*

30,00%

0,00%

50,00%

15,00%

5,00%

Situació política

Turisme

Situació econòmica

Rebaixes, promocions, etc.

No la relaciono amb cap de les
anteriors

*Aquests resultats corresponen als consultats que han respost a la pregunta 11 l’opció “Pitjors”.



SECTOR DE L’ALIMENTACIÓ

10. Considereu que l’aplicació de l’article 155 CE, 
ha pogut influenciar en el resultat de les vendes de 
la Campanya de Nadal 2017-2018?

6,15%

43,08%

50,77%

Sí, positivament, ha creat una
situació més estable

Sí, negativament, ha perjudicat
el resultat de les vendes i/o
facturació

No, no ha influenciat en les
vendes i/o facturació



SECTOR DE L’ALIMENTACIÓ

11. Creieu que el període de rebaixes afavorirà 
l’augment de les vendes i/o facturació?

0,00%

4,62%

52,30%

43,08%

Molt

Bastant

No gaire

Gens



SECTOR DE L’ALIMENTACIÓ

12. A quina província té el seu comerç?

66,16%

9,23%

15,38%

9,23%

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona



SECTOR TÈXTIL



SECTOR TÈXTIL 

1. Heu experimentat un augment de les vendes i/o 
facturació durant la Campanya de Nadal 2017-
2018, respecte el mateix període de l’any anterior?

1,03%
12,37%

28,87%

57,73%

Moltes més

Bastantes més

Igual respecte de l'any anterior

Al contrari, n'he tingut menys



SECTOR TÈXTIL

2.a. Quin creieu que ha estat el motiu?*

19,51%

2,44%

17,07%

34,15%

26,83%

Situació política

Turisme

Situació econòmica

Black Friday, campanyes de
Nadal, altres promocions, etc.

No la relaciono amb cap de les
anteriors

*Aquests resultats corresponen als enquestats que han respost a la pregunta 1 les opcions “Moltes més”; “Bastantes més” 
o “Igual respecte l’any anterior”.



SECTOR TÈXTIL

2.b. Quin creieu que ha estat el motiu?*

57,15%

0,00%

19,64%

16,07%

7,14%

Situació política

Turisme

Situació econòmica

Black Friday, campanyes de
Nadal, altres promocions, etc.

No la relaciono amb cap de les
anteriors

*Aquests resultats corresponen als enquestats que han respost a la pregunta 1 l’opció “Al contrari, n’he tingut menys”.



SECTOR TÈXTIL

3. Quin ha estat el pressupost mig de compra del 
consumidor durant la Campanya de Nadal 2017-
2018? 

79,38%

19,59%

0,00%

1,03%

Menys de 100€

Entre 100€ i 300€

Entre 300€ i 500€

Més de 500€



SECTOR TÈXTIL

4. Quin ha estat el nombre de treballadors 
contractats durant la Campanya de Nadal 2017-
2018?

75,26%

12,37%

6,19%

2,06%

4,12%

Cap

1 treballador

2 treballadors

3 treballadors

Més de 3
treballadors



SECTOR TÈXTIL

5. Respecte el mateix període de l’any anterior, heu 
contractat més o menys treballadors? 

2,06%

21,65%

3,09%

73,20%

Hem contractat més
treballadors

Hem contractat el mateix
nombre de treballadors

Hem contractat menys
treballadors

No hem contractat nous
treballadors



SECTOR TÈXTIL

6. Heu ampliat el vostre horari comercial durant la 
Campanya de Nadal 2017-2018? 

61,86%

38,14% Sí

No



SECTOR TÈXTIL

7. Quins dies de la setmana heu experimentat més 
afluència de clients? 

39,18%

54,64%

4,12%

2,06%

Entre setmana de
dilluns a dijous

Divendres i/o
dissabtes

Diumenges

Festius



SECTOR TÈXTIL

8. Com creieu que siguin les vendes durant el 
primer trimestre de l’any 2018? 

18,56%

29,90%

51,54%

Millors

Iguals

Pitjors



SECTOR TÈXTIL

9.a. Per quin motiu heu escollit la resposta 
anterior?*

25,53%

4,26%

21,28%

29,79%

19,15% Situació política

Turisme

Situació econòmica

Rebaixes, promocions, etc.

No la relaciono amb cap de les
anteriors

*Aquests resultats corresponen als consultats que han respost a la pregunta 11 les opcions “Millors” o “Iguals”.



SECTOR TÈXTIL

9.b. Per quin motiu heu escollit la resposta 
anterior?*

44,00%

0,00%

36,00%

16,00%

4,00%

Situació política

Turisme

Situació econòmica

Rebaixes, promocions, etc.

No la relaciono amb cap de les
anteriors

*Aquests resultats corresponen als consultats que han respost a la pregunta 11 l’opció “Pitjors”.



SECTOR TÈXTIL

10. Considereu que l’aplicació de l’article 155 CE, 
ha pogut influenciar en el resultat de les vendes de 
la Campanya de Nadal 2017-2018?

8,25%

51,54%

40,21%

Sí, positivament, ha creat una
situació més estable

Sí, negativament, ha perjudicat
el resultat de les vendes i/o
facturació

No, no ha influenciat en les
vendes i/o facturació



SECTOR TÈXTIL

11. Creieu que el període de rebaixes afavorirà 
l’augment de les vendes i/o facturació?

1,03%

23,71%

58,77%

16,49%

Molt

Bastant

No gaire

Gens



SECTOR TÈXTIL

12. A quina província té el seu comerç?

29,90%

31,96%

15,46%

22,68%
Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona



SECTOR SERVEIS



SECTOR SERVEIS 

1. Heu experimentat un augment de les vendes i/o 
facturació durant la Campanya de Nadal 2017-
2018, respecte el mateix període de l’any anterior?

0,00%

17,14%

57,15%

25,71% Moltes més

Bastantes més

Igual respecte de l'any anterior

Al contrari, n'he tingut menys



SECTOR SERVEIS 

2.a. Quin creieu que ha estat el motiu?*

19,23%

0,00%

34,62%

3,85%

42,31%

Situació política

Turisme

Situació econòmica

Black Friday, campanyes de
Nadal, altres promocions, etc.

No la relaciono amb cap de les
anteriors

*Aquests resultats corresponen als enquestats que han respost a la pregunta 1 les opcions “Moltes més”; “Bastantes més” 
o “Igual respecte l’any anterior”.



SECTOR SERVEIS 

2.b. Quin creieu que ha estat el motiu?*

77,78%

0,00%

22,22%

0,00%0,00%

Situació política

Turisme

Situació econòmica

Black Friday, campanyes de
Nadal, altres promocions, etc.

No la relaciono amb cap de les
anteriors

*Aquests resultats corresponen als enquestats que han respost a la pregunta 1 l’opció “Al contrari, n’he tingut menys”.



SECTOR SERVEIS

3. Quin ha estat el pressupost mig de compra del 
consumidor durant la Campanya de Nadal 2017-
2018? 

62,86%

28,57%

2,86%

5,71%

Menys de 100€

Entre 100€ i 300€

Entre 300€ i 500€

Més de 500€



SECTOR SERVEIS

4. Quin ha estat el nombre de treballadors 
contractats durant la Campanya de Nadal 2017-
2018?

79,99%

14,29%

2,86%

2,86%

0,00%

Cap

1 treballador

2 treballadors

3 treballadors

Més de 3
treballadors



SECTOR SERVEIS

5. Respecte el mateix període de l’any anterior, heu 
contractat més o menys treballadors? 

5,71%

14,29%

2,86%

77,14%

Hem contractat més
treballadors

Hem contractat el mateix
nombre de treballadors

Hem contractat menys
treballadors

No hem contractat nous
treballadors



SECTOR SERVEIS

6. Heu ampliat el vostre horari comercial durant la 
Campanya de Nadal 2017-2018? 

34,29%

65,71%

Sí

No



SECTOR SERVEIS

7. Quins dies de la setmana heu experimentat més 
afluència de clients? 

57,14%

40,00%

0,00%

2,86%

Entre setmana de
dilluns a dijous

Divendres i/o
dissabtes

Diumenges

Festius



SECTOR SERVEIS

8. Com creieu que siguin les vendes durant el 
primer trimestre de l’any 2018? 

22,86%

42,86%

34,29%

Millors

Iguals

Pitjors



SECTOR SERVEIS

9.a. Per quin motiu heu escollit la resposta 
anterior?*

8,70%
0,00%

56,52%

4,35%

30,43%

Situació política

Turisme

Situació econòmica

Rebaixes, promocions, etc.

No la relaciono amb cap de les
anteriors

*Aquests resultats corresponen als consultats que han respost a la pregunta 11 les opcions “Millors” o “Iguals”.



SECTOR SERVEIS

9.b. Per quin motiu heu escollit la resposta 
anterior?*

33,33%

0,00%

50,00%

16,67%

0,00%

Situació política

Turisme

Situació econòmica

Rebaixes, promocions, etc.

No la relaciono amb cap de les
anteriors

*Aquests resultats corresponen als consultats que han respost a la pregunta 11 l’opció “Pitjors”.



SECTOR SERVEIS

10. Considereu que l’aplicació de l’article 155 CE, 
ha pogut influenciar en el resultat de les vendes de 
la Campanya de Nadal 2017-2018?

0,00%

37,14%

62,86%

Sí, positivament, ha creat una
situació més estable

Sí, negativament, ha perjudicat
el resultat de les vendes i/o
facturació

No, no ha influenciat en les
vendes i/o facturació



SECTOR SERVEIS

11. Creieu que el període de rebaixes afavorirà 
l’augment de les vendes i/o facturació?

0,00%

17,14%

60,00%

22,86%
Molt

Bastant

No gaire

Gens



SECTOR SERVEIS

12. A quina província té el seu comerç?

60,00%

11,43%

20,00%

8,57%

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona



SECTOR FERRETERIA / BRICOLATGE 



SECTOR FERRETERIA / BRICOLATGE

1. Heu experimentat un augment de les vendes i/o 
facturació durant la Campanya de Nadal 2017-
2018, respecte el mateix període de l’any anterior?

0,00% 5,88%

58,83%

35,29%

Moltes més

Bastantes més

Igual respecte de l'any anterior

Al contrari, n'he tingut menys



SECTOR FERRETERIA / BRICOLATGE 

2.a. Quin creieu que ha estat el motiu?*

27,27%

0,00%

9,09%

27,27%

36,36%

Situació política

Turisme

Situació econòmica

Black Friday, campanyes de
Nadal, altres promocions, etc.

No la relaciono amb cap de les
anteriors

*Aquests resultats corresponen als enquestats que han respost a la pregunta 1 les opcions “Moltes més”; “Bastantes més” 
o “Igual respecte l’any anterior”.



SECTOR FERRETERIA / BRICOLATGE 

2.b. Quin creieu que ha estat el motiu?*

33,33%

0,00%

33,33%

33,33%

0,00%

Situació política

Turisme

Situació econòmica

Black Friday, campanyes de
Nadal, altres promocions, etc.

No la relaciono amb cap de les
anteriors

*Aquests resultats corresponen als enquestats que han respost a la pregunta 1 l’opció “Al contrari, n’he tingut menys”.



SECTOR FERRETERIA / BRICOLATGE 

3. Quin ha estat el pressupost mig de compra del 
consumidor durant la Campanya de Nadal 2017-
2018? 

88,24%

11,76%
0,00%

Menys de 100€

Entre 100€ i 300€

Entre 300€ i 500€

Més de 500€



SECTOR FERRETERIA / BRICOLATGE 

4. Quin ha estat el nombre de treballadors 
contractats durant la Campanya de Nadal 2017-
2018?

70,59%

29,41%

0,00%

Cap

1 treballador

2 treballadors

3 treballadors

Més de 3
treballadors



SECTOR FERRETERIA / BRICOLATGE 

5. Respecte el mateix període de l’any anterior, heu 
contractat més o menys treballadors? 

11,76%

11,76%

0,00%

76,48%

Hem contractat més
treballadors

Hem contractat el mateix
nombre de treballadors

Hem contractat menys
treballadors

No hem contractat nous
treballadors



SECTOR FERRETERIA / BRICOLATGE 

6. Heu ampliat el vostre horari comercial durant la 
Campanya de Nadal 2017-2018? 

52,94%

47,06%

Sí

No



SECTOR FERRETERIA / BRICOLATGE 

7. Quins dies de la setmana heu experimentat més 
afluència de clients? 

52,94%

47,06%

Entre setmana de
dilluns a dijous

Divendres i/o
dissabtes

Diumenges

Festius



SECTOR FERRETERIA / BRICOLATGE 

8. Com creieu que siguin les vendes durant el 
primer trimestre de l’any 2018? 

5,88%

64,71%

29,41%
Millors

Iguals

Pitjors



SECTOR FERRETERIA / BRICOLATGE 

9.a. Per quin motiu heu escollit la resposta 
anterior?*

33,33%

0,00%

41,67%

0,00%

25,00%
Situació política

Turisme

Situació econòmica

Rebaixes, promocions, etc.

No la relaciono amb cap de les
anteriors

*Aquests resultats corresponen als consultats que han respost a la pregunta 11 les opcions “Millors” o “Iguals”.



SECTOR FERRETERIA / BRICOLATGE 

9.b. Per quin motiu heu escollit la resposta 
anterior?*

20,00%

0,00%

20,00%

0,00%

60,00%

Situació política

Turisme

Situació econòmica

Rebaixes, promocions, etc.

No la relaciono amb cap de les
anteriors

*Aquests resultats corresponen als consultats que han respost a la pregunta 11 l’opció “Pitjors”.



SECTOR FERRETERIA / BRICOLATGE 

10. Considereu que l’aplicació de l’article 155 CE, 
ha pogut influenciar en el resultat de les vendes de 
la Campanya de Nadal 2017-2018?

5,88%

52,94%

41,18%

Sí, positivament, ha creat una
situació més estable

Sí, negativament, ha perjudicat
el resultat de les vendes i/o
facturació

No, no ha influenciat en les
vendes i/o facturació



SECTOR FERRETERIA / BRICOLATGE 

11. Creieu que el període de rebaixes afavorirà 
l’augment de les vendes i/o facturació?

0,00%

5,88%

70,59%

23,53%
Molt

Bastant

No gaire

Gens



SECTOR FERRETERIA / BRICOLATGE 

12. A quina província té el seu comerç?

70,60%

11,76%

11,76%

5,88%

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona



SECTOR RESTAURACIÓ 



SECTOR RESTAURACIÓ

1. Heu experimentat un augment de les vendes i/o 
facturació durant la Campanya de Nadal 2017-
2018, respecte el mateix període de l’any anterior?

37,50%

25,00%

12,50%

25,00% Moltes més

Bastantes més

Igual respecte de l'any anterior

Al contrari, n'he tingut menys



SECTOR RESTAURACIÓ 

2.a. Quin creieu que ha estat el motiu?*

0,00%0,00%

16,67%

16,67%

66,66%

Situació política

Turisme

Situació econòmica

Black Friday, campanyes de
Nadal, altres promocions, etc.

No la relaciono amb cap de les
anteriors

*Aquests resultats corresponen als enquestats que han respost a la pregunta 1 les opcions “Moltes més”; “Bastantes més” 
o “Igual respecte l’any anterior”.



SECTOR RESTAURACIÓ 

2.b. Quin creieu que ha estat el motiu?*

50,00%

0,00%

50,00%

0,00%

Situació política

Turisme

Situació econòmica

Black Friday, campanyes de
Nadal, altres promocions, etc.

No la relaciono amb cap de les
anteriors

*Aquests resultats corresponen als enquestats que han respost a la pregunta 1 l’opció “Al contrari, n’he tingut menys”.



SECTOR RESTAURACIÓ

3. Quin ha estat el pressupost mig de compra del 
consumidor durant la Campanya de Nadal 2017-
2018? 

100,00%

0,00%

Menys de 100€

Entre 100€ i 300€

Entre 300€ i 500€

Més de 500€



SECTOR RESTAURACIÓ

4. Quin ha estat el nombre de treballadors 
contractats durant la Campanya de Nadal 2017-
2018?

37,50%

25,00%

25,00%

0,00%

12,50%

Cap

1 treballador

2 treballadors

3 treballadors

Més de 3 treballadors



SECTOR RESTAURACIÓ

5. Respecte el mateix període de l’any anterior, heu 
contractat més o menys treballadors? 

25,00%

25,00%
12,50%

37,50%

Hem contractat més
treballadors

Hem contractat el mateix
nombre de treballadors

Hem contractat menys
treballadors

No hem contractat nous
treballadors



SECTOR RESTAURACIÓ

6. Heu ampliat el vostre horari comercial durant la 
Campanya de Nadal 2017-2018? 

25,00%

75,00%

Sí

No



SECTOR RESTAURACIÓ

7. Quins dies de la setmana heu experimentat més 
afluència de clients? 

12,50%

50,00%0,00%

37,50%

Entre setmana de
dilluns a dijous

Divendres i/o
dissabtes

Diumenges

Festius



SECTOR RESTAURACIÓ

8. Com creieu que siguin les vendes durant el 
primer trimestre de l’any 2018? 

12,50%

87,50%

0,00%

Millors

Iguals

Pitjors



SECTOR RESTAURACIÓ

9.a. Per quin motiu heu escollit la resposta 
anterior?*

0,00%0,00%

100,00%

Situació política

Turisme

Situació econòmica

Rebaixes, promocions, etc.

No la relaciono amb cap de les
anteriors

*Aquests resultats corresponen als consultats que han respost a la pregunta 11 l’opció “Millors”.



SECTOR RESTAURACIÓ

9.b. Per quin motiu heu escollit la resposta 
anterior?*

28,36%

14,33%

28,66%

0,00%

28,66%
Situació política

Turisme

Situació econòmica

Rebaixes, promocions, etc.

No la relaciono amb cap de les
anteriors

*Aquests resultats corresponen als consultats que han respost a la pregunta 11 l’opció “Iguals”. A la pregunta 11, no ha hagut
cap resposta a l’opció “Pitjors”.



SECTOR RESTAURACIÓ

10. Considereu que l’aplicació de l’article 155 CE, 
ha pogut influenciar en el resultat de les vendes de 
la Campanya de Nadal 2017-2018?

0,00%

37,50%

62,50%

Sí, positivament, ha creat una
situació més estable

Sí, negativament, ha perjudicat
el resultat de les vendes i/o
facturació

No, no ha influenciat en les
vendes i/o facturació



SECTOR RESTAURACIÓ

11. Creieu que el període de rebaixes afavorirà 
l’augment de les vendes i/o facturació?

0,00%

25,00%

62,50%

12,50%

Molt

Bastant

No gaire

Gens



SECTOR RESTAURACIÓ

12. A quina província té el seu comerç?

75,00%

0,00%

12,50%

12,50%

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona



SECTOR TURISME / HOSTELERIA



SECTOR TURISME / HOSTELERIA

1. Heu experimentat un augment de les vendes i/o 
facturació durant la Campanya de Nadal 2017-
2018, respecte el mateix període de l’any anterior?

0,00%

36,36%

45,45%

18,18%
Moltes més

Bastantes més

Igual respecte de l'any anterior

Al contrari, n'he tingut menys



SECTOR TURISME / HOSTELERIA 

2.a. Quin creieu que ha estat el motiu?*

0,00%0,00%

44,44%

11,11%

44,44%

Situació política

Turisme

Situació econòmica

Black Friday, campanyes de
Nadal, altres promocions, etc.

No la relaciono amb cap de les
anteriors

*Aquests resultats corresponen als enquestats que han respost a la pregunta 1 les opcions “Moltes més”; “Bastantes més” 
o “Igual respecte l’any anterior”.



SECTOR TURISME / HOSTELERIA 

2.b. Quin creieu que ha estat el motiu?*

100,00%

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

Situació política

Turisme

Situació econòmica

Black Friday, campanyes de
Nadal, altres promocions, etc.

No la relaciono amb cap de les
anteriors

*Aquests resultats corresponen als enquestats que han respost a la pregunta 1 l’opció “Al contrari, n’he tingut menys”.



SECTOR TURISME / HOSTELERIA

3. Quin ha estat el pressupost mig de compra del 
consumidor durant la Campanya de Nadal 2017-
2018? 

45,45%

36,36%

0,00%

18,18%

Menys de 100€

Entre 100€ i 300€

Entre 300€ i 500€

Més de 500€



SECTOR TURISME / HOSTELERIA

4. Quin ha estat el nombre de treballadors 
contractats durant la Campanya de Nadal 2017-
2018?

63,64%

27,27%

0,00%

9,09%

Cap

1 treballador

2 treballadors

3 treballadors

Més de 3 treballadors



SECTOR TURISME / HOSTELERIA

5. Respecte el mateix període de l’any anterior, heu 
contractat més o menys treballadors? 

9,09%

9,09%

0,00%

81,82%

Hem contractat més
treballadors

Hem contractat el mateix
nombre de treballadors

Hem contractat menys
treballadors

No hem contractat nous
treballadors



SECTOR TURISME / HOSTELERIA

6. Heu ampliat el vostre horari comercial durant la 
Campanya de Nadal 2017-2018? 

36,36%

63,64%

Sí

No



SECTOR TURISME / HOSTELERIA

7. Quins dies de la setmana heu experimentat més 
afluència de clients? 

18,18%

72,73%

0,00%

9,09%

Entre setmana de
dilluns a dijous

Divendres i/o
dissabtes

Diumenges

Festius



SECTOR TURISME / HOSTELERIA

8. Com creieu que siguin les vendes durant el 
primer trimestre de l’any 2018? 

36,36%

36,36%

27,27% Millors

Iguals

Pitjors



SECTOR TURISME / HOSTELERIA

9.a. Per quin motiu heu escollit la resposta 
anterior?*

0,00%0,00%

62,50%12,50%

25,00%
Situació política

Turisme

Situació econòmica

Rebaixes, promocions, etc.

No la relaciono amb cap de les
anteriors

*Aquests resultats corresponen als consultats que han respost a la pregunta 11 les opcions “Millors” o “Iguals”.



SECTOR TURISME / HOSTELERIA

9.b. Per quin motiu heu escollit la resposta 
anterior?*

66,67%0,00%

33,33%

0,00%0,00%

Situació política

Turisme

Situació econòmica

Rebaixes, promocions, etc.

No la relaciono amb cap de les
anteriors

*Aquests resultats corresponen als consultats que han respost a la pregunta 11 l’opció “Pitjors”.



SECTOR TURISME / HOSTELERIA

10. Considereu que l’aplicació de l’article 155 CE, 
ha pogut influenciar en el resultat de les vendes de 
la Campanya de Nadal 2017-2018?

27,27%

36,36%

36,36%

Sí, positivament, ha creat una
situació més estable

Sí, negativament, ha perjudicat
el resultat de les vendes i/o
facturació

No, no ha influenciat en les
vendes i/o facturació



SECTOR TURISME / HOSTELERIA

11. Creieu que el període de rebaixes afavorirà 
l’augment de les vendes i/o facturació?

0,00%

18,18%

54,55%

27,27% Molt

Bastant

No gaire

Gens



SECTOR TURISME / HOSTELERIA

12. A quina província té el seu comerç?

36,36%

0,00%

36,36%

27,27% Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona



SECTOR “ALTRES”  



SECTOR “ALTRES”

1. Heu experimentat un augment de les vendes i/o 
facturació durant la Campanya de Nadal 2017-
2018, respecte el mateix període de l’any anterior?

3,51%

13,16%

38,60%

44,74%

Moltes més

Bastantes més

Igual respecte de l'any anterior

Al contrari, n'he tingut menys



SECTOR “ALTRES”

2.a. Quin creieu que ha estat el motiu?*

9,52%
0,00%

41,27%

7,94%

41,27%

Situació política

Turisme

Situació econòmica

Black Friday, campanyes de
Nadal, altres promocions, etc.

No la relaciono amb cap de les
anteriors

*Aquests resultats corresponen als enquestats que han respost a la pregunta 1 les opcions “Moltes més”; “Bastantes més” 
o “Igual respecte l’any anterior”.



SECTOR “ALTRES”

2.b. Quin creieu que ha estat el motiu?*

54,89%

0,00%

15,69%

13,73%

15,69% Situació política

Turisme

Situació econòmica

Black Friday, campanyes de
Nadal, altres promocions, etc.

No la relaciono amb cap de les
anteriors

*Aquests resultats corresponen als enquestats que han respost a la pregunta 1 l’opció “Al contrari, n’he tingut menys”.



SECTOR “ALTRES”

3. Quin ha estat el pressupost mig de compra del 
consumidor durant la Campanya de Nadal 2017-
2018? 

83,33%

13,16%

2,63%

0,88%

Menys de 100€

Entre 100€ i 300€

Entre 300€ i 500€

Més de 500€



SECTOR “ALTRES”

4. Quin ha estat el nombre de treballadors 
contractats durant la Campanya de Nadal 2017-
2018?

76,31%

14,04%

3,51%

3,51%

2,63%

Cap

1 treballador

2 treballadors

3 treballadors

Més de 3 treballadors



SECTOR “ALTRES”

5. Respecte el mateix període de l’any anterior, heu 
contractat més o menys treballadors? 

3,51%

20,18%

5,26%

71,05%

Hem contractat més
treballadors

Hem contractat el mateix
nombre de treballadors

Hem contractat menys
treballadors

No hem contractat nous
treballadors



SECTOR “ALTRES”

6. Heu ampliat el vostre horari comercial durant la 
Campanya de Nadal 2017-2018? 

73,68%

26,32%

Sí

No



SECTOR “ALTRES”

7. Quins dies de la setmana heu experimentat més 
afluència de clients? 

46,49%

48,25%

2,63% 2,63%

Entre setmana de
dilluns a dijous

Divendres i/o
dissabtes

Diumenges

Festius



SECTOR “ALTRES”

8. Com creieu que siguin les vendes durant el 
primer trimestre de l’any 2018? 

15,79%

48,25%

35,96%

Millors

Iguals

Pitjors



SECTOR “ALTRES”

9.a. Per quin motiu heu escollit la resposta 
anterior?*

10,96%

0,00%

45,21%

13,70%

30,14%

Situació política

Turisme

Situació econòmica

Rebaixes, promocions, etc.

No la relaciono amb cap de les
anteriors

*Aquests resultats corresponen als consultats que han respost a la pregunta 11 les opcions “Millors” o “Iguals”.



SECTOR “ALTRES”

9.b. Per quin motiu heu escollit la resposta 
anterior?*

21,95%

0,00%

46,34%

14,63%

17,07%
Situació política

Turisme

Situació econòmica

Rebaixes, promocions, etc.

No la relaciono amb cap de les
anteriors

*Aquests resultats corresponen als consultats que han respost a la pregunta 11 l’opció “Pitjors”.



SECTOR “ALTRES”

10. Considereu que l’aplicació de l’article 155 CE, 
ha pogut influenciar en el resultat de les vendes de 
la Campanya de Nadal 2017-2018?

5,26%

53,51%

41,23%

Sí, positivament, ha creat una
situació més estable

Sí, negativament, ha perjudicat
el resultat de les vendes i/o
facturació

No, no ha influenciat en les
vendes i/o facturació



SECTOR “ALTRES”

11. Creieu que el període de rebaixes afavorirà 
l’augment de les vendes i/o facturació?

0,88%
10,53%

57,01%

31,58%
Molt

Bastant

No gaire

Gens



SECTOR “ALTRES”

12. A quina província té el seu comerç?

47,37%

17,54%

12,28%

22,81%
Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona



CONSULTA ALS ASSOCIATS DE PIMECOMERÇ 
SOBRE L’EVOLUCIÓ DE LES VENDES DURANT LA 

CAMPANYA DE NADAL 2017-2018
(Resum per províncies)



PROVÍNCIA DE BARCELONA



PROVÍNCIA DE BARCELONA

1. De quin sector és el seu comerç?

25,44%

17,16%

12,43%7,10%

3,55%

2,37%

31,95%

Alimentació

Tèxtil

Serveis

Ferreteria / Bricolatge

Restauració

Turisme / Hosteleria

Altres



PROVÍNCIA DE BARCELONA

2. Heu experimentat un augment de les vendes i/o 
facturació durant la Campanya de Nadal 2017-
2018, respecte el mateix període de l’any anterior?

2,96%

15,38%

42,60%

39,05%

Moltes més

Bastantes més

Igual respecte de l'any anterior

Al contrari, n'he tingut menys



PROVÍNCIA DE BARCELONA

3.a. Quin creieu que ha estat el motiu?*

15,53%

0,00%

30,10%

13,59%

40,78%

Situació política

Turisme

Situació econòmica

Black Friday, campanyes de
Nadal, altres promocions, etc.

No la relaciono amb cap de les
anteriors

*Aquests resultats corresponen als enquestats que han respost a la pregunta 2 les opcions “Moltes més”; “Bastantes més” 
o “Igual respecte l’any anterior”.



PROVÍNCIA DE BARCELONA

3.b. Quin creieu que ha estat el motiu?*

63,63%

0,00%

15,15%

13,64%

7,58%

Situació política

Turisme

Situació econòmica

Black Friday, campanyes de
Nadal, altres promocions, etc.

No la relaciono amb cap de les
anteriors

*Aquests resultats corresponen als enquestats que han respost a la pregunta 2 l’opció “Al contrari, n’he tingut menys”.



PROVÍNCIA DE BARCELONA 

4. Quin ha estat el pressupost mig de compra del 
consumidor durant la Campanya de Nadal 2017-
2018? 

82,25%

14,20%

1,18%

2,37%

Menys de 100€

Entre 100€ i 300€

Entre 300€ i 500€

Més de 500€



PROVÍNCIA DE BARCELONA

5. Quin ha estat el nombre de treballadors 
contractats durant la Campanya de Nadal 2017-
2018?

73,97%

15,96%

5,33%

1,78%

2,96%

Cap

1 treballador

2 treballadors

3 treballadors

Més de 3
treballadors



PROVÍNCIA DE BARCELONA 

6. Respecte el mateix període de l’any anterior, heu 
contractat més o menys treballadors? 

5,92%

16,57%

2,96%

74,55%

Hem contractat més
treballadors

Hem contractat el mateix
nombre de treballadors

Hem contractat menys
treballadors

No hem contractat nous
treballadors



PROVÍNCIA DE BARCELONA 

7. Heu ampliat el vostre horari comercial durant la 
Campanya de Nadal 2017-2018? 

57,99%

42,01%

Sí

No



PROVÍNCIA DE BARCELONA 

8. Quins dies de la setmana heu experimentat més 
afluència de clients? 

38,46%

53,85%

2,96%

4,73%

Entre setmana de
dilluns a dijous

Divendres i/o
dissabtes

Diumenges

Festius



PROVÍNCIA DE BARCELONA 

9. Com creieu que siguin les vendes durant el 
primer trimestre de l’any 2018? 

18,93%

51,48%

29,59%
Millors

Iguals

Pitjors



PROVÍNCIA DE BARCELONA

10.a. Per quin motiu heu escollit la resposta 
anterior?*

15,13%

1,68%

39,50%
12,61%

31,09%

Situació política

Turisme

Situació econòmica

Rebaixes, promocions, etc.

No la relaciono amb cap de les
anteriors

*Aquests resultats corresponen als consultats que han respost a la pregunta 12 les opcions “Millors” o “Iguals”.



PROVÍNCIA DE BARCELONA

10.b. Per quin motiu heu escollit la resposta 
anterior?*

26,00%

0,00%

42,00%

20,00%

12,00%
Situació política

Turisme

Situació econòmica

Rebaixes, promocions, etc.

No la relaciono amb cap de les
anteriors

*Aquests resultats corresponen als consultats que han respost a la pregunta 12 l’opció “Pitjors”.



PROVÍNCIA DE BARCELONA 

11. Considereu que l’aplicació de l’article 155 CE, ha 
pogut influenciar en el resultat de les vendes de la 
Campanya de Nadal 2017-2018?

5,92%

46,15%

47,93%

Sí, positivament, ha creat una
situació més estable

Sí, negativament, ha perjudicat
el resultat de les vendes i/o
facturació

No, no ha influenciat en les
vendes i/o facturació



PROVÍNCIA DE BARCELONA 

12. Creieu que el període de rebaixes afavorirà 
l’augment de les vendes i/o facturació?

0,00%
11,24%

56,81%

31,95%
Molt

Bastant

No gaire

Gens



PROVÍNCIA DE GIRONA



PROVÍNCIA DE GIRONA

1. De quin sector és el seu comerç?

9,52%

49,21%

6,35%3,17%

0,00%0,00%

31,75%

Alimentació

Tèxtil

Serveis

Ferreteria / Bricolatge

Restauració

Turisme / Hosteleria

Altres



PROVÍNCIA DE GIRONA

2. Heu experimentat un augment de les vendes i/o 
facturació durant la Campanya de Nadal 2017-
2018, respecte el mateix període de l’any anterior?

3,17%

11,11%

41,27%

44,44%

Moltes més

Bastantes més

Igual respecte de l'any anterior

Al contrari, n'he tingut menys



PROVÍNCIA DE GIRONA

3.a. Quin creieu que ha estat el motiu?*

17,14%

2,86%

25,71%

25,71%

28,57%

Situació política

Turisme

Situació econòmica

Black Friday, campanyes de
Nadal, altres promocions, etc.

No la relaciono amb cap de les
anteriors

*Aquests resultats corresponen als enquestats que han respost a la pregunta 2 les opcions “Moltes més”; “Bastantes més” 
o “Igual respecte l’any anterior”.



PROVÍNCIA DE GIRONA

3.b. Quin creieu que ha estat el motiu?*

53,57%

0,00%

14,29%

25,00%

7,14%

Situació política

Turisme

Situació econòmica

Black Friday, campanyes de
Nadal, altres promocions, etc.

No la relaciono amb cap de les
anteriors

*Aquests resultats corresponen als enquestats que han respost a la pregunta 2 l’opció “Al contrari, n’he tingut menys”.



PROVÍNCIA DE GIRONA 

4. Quin ha estat el pressupost mig de compra del 
consumidor durant la Campanya de Nadal 2017-
2018? 

82,54%

17,46%

0,00%

Menys de 100€

Entre 100€ i 300€

Entre 300€ i 500€

Més de 500€



PROVÍNCIA DE GIRONA

5. Quin ha estat el nombre de treballadors 
contractats durant la Campanya de Nadal 2017-
2018?

79,37%

7,94%

6,35%

3,17%

3,17%

Cap

1 treballador

2 treballadors

3 treballadors

Més de 3
treballadors



PROVÍNCIA DE GIRONA 

6. Respecte el mateix període de l’any anterior, heu 
contractat més o menys treballadors? 

1,59%

19,05%

3,17%

76,19%

Hem contractat més
treballadors

Hem contractat el mateix
nombre de treballadors

Hem contractat menys
treballadors

No hem contractat nous
treballadors



PROVÍNCIA DE GIRONA 

7. Heu ampliat el vostre horari comercial durant la 
Campanya de Nadal 2017-2018? 

61,90%

38,10% Sí

No



PROVÍNCIA DE GIRONA 

8. Quins dies de la setmana heu experimentat més 
afluència de clients? 

34,93%

52,37%

6,35%

6,35%

Entre setmana de
dilluns a dijous

Divendres i/o
dissabtes

Diumenges

Festius



PROVÍNCIA DE GIRONA 

9. Com creieu que siguin les vendes durant el 
primer trimestre de l’any 2018? 

14,29%

36,51%

49,21%

Millors

Iguals

Pitjors



PROVÍNCIA DE GIRONA 

10.a. Per quin motiu heu escollit la resposta 
anterior?*

9,38%

6,25%

37,50%

15,63%

31,25%

Situació política

Turisme

Situació econòmica

Rebaixes, promocions, etc.

No la relaciono amb cap de les
anteriors

*Aquests resultats corresponen als consultats que han respost a la pregunta 12 les opcions “Millors” o “Iguals”.



PROVÍNCIA DE GIRONA 

10.b. Per quin motiu heu escollit la resposta 
anterior?*

41,94%

0,00%32,26%

19,35%

6,45%

Situació política

Turisme

Situació econòmica

Rebaixes, promocions, etc.

No la relaciono amb cap de les
anteriors

*Aquests resultats corresponen als consultats que han respost a la pregunta 12 l’opció “Pitjors”.



PROVÍNCIA DE GIRONA 

11. Considereu que l’aplicació de l’article 155 CE, ha 
pogut influenciar en el resultat de les vendes de la 
Campanya de Nadal 2017-2018?

6,35%

57,14%

36,51%

Sí, positivament, ha creat una
situació més estable

Sí, negativament, ha perjudicat
el resultat de les vendes i/o
facturació

No, no ha influenciat en les
vendes i/o facturació



PROVÍNCIA DE GIRONA 

12. Creieu que el període de rebaixes afavorirà 
l’augment de les vendes i/o facturació?

0,00%
12,70%

68,25%

19,05%

Molt

Bastant

No gaire

Gens



PROVÍNCIA DE LLEIDA



PROVÍNCIA DE LLEIDA

1. De quin sector és el seu comerç?

18,87%

28,30%

13,21%

3,77%

1,89%

7,55%

26,42%
Alimentació

Tèxtil

Serveis

Ferreteria / Bricolatge

Restauració

Turisme / Hosteleria

Altres



PROVÍNCIA DE LLEIDA

2. Heu experimentat un augment de les vendes i/o 
facturació durant la Campanya de Nadal 2017-
2018, respecte el mateix període de l’any anterior?

1,89%

26,42%

33,96%

37,74%

Moltes més

Bastantes més

Igual respecte de l'any anterior

Al contrari, n'he tingut menys



PROVÍNCIA DE LLEIDA

3.a. Quin creieu que ha estat el motiu?*

6,06%

0,00%

39,39%

12,12%

42,42%

Situació política

Turisme

Situació econòmica

Black Friday, campanyes de
Nadal, altres promocions, etc.

No la relaciono amb cap de les
anteriors

*Aquests resultats corresponen als enquestats que han respost a la pregunta 2 les opcions “Moltes més”; “Bastantes més” 
o “Igual respecte l’any anterior”.



PROVÍNCIA DE LLEIDA

3.b. Quin creieu que ha estat el motiu?*

45,00%

0,00%25,00%

5,00%

25,00% Situació política

Turisme

Situació econòmica

Black Friday, campanyes de
Nadal, altres promocions, etc.

No la relaciono amb cap de les
anteriors

*Aquests resultats corresponen als enquestats que han respost a la pregunta 2 l’opció “Al contrari, n’he tingut menys”.



PROVÍNCIA DE LLEIDA 

4. Quin ha estat el pressupost mig de compra del 
consumidor durant la Campanya de Nadal 2017-
2018? 

71,69%

24,53%

1,89%

1,89%

Menys de 100€

Entre 100€ i 300€

Entre 300€ i 500€

Més de 500€



PROVÍNCIA DE LLEIDA

5. Quin ha estat el nombre de treballadors 
contractats durant la Campanya de Nadal 2017-
2018?

73,58%

22,64%

1,89%

1,89%

0,00%

Cap

1 treballador

2 treballadors

3 treballadors

Més de 3
treballadors



PROVÍNCIA DE LLEIDA 

6. Respecte el mateix període de l’any anterior, heu 
contractat més o menys treballadors? 

5,66%

20,75%

0,00%

73,59%

Hem contractat més
treballadors

Hem contractat el mateix
nombre de treballadors

Hem contractat menys
treballadors

No hem contractat nous
treballadors



PROVÍNCIA DE LLEIDA 

7. Heu ampliat el vostre horari comercial durant la 
Campanya de Nadal 2017-2018? 

58,49%

41,51%

Sí

No



PROVÍNCIA DE LLEIDA 

8. Quins dies de la setmana heu experimentat més 
afluència de clients? 

32,08%

62,26%

0,00%

5,66%

Entre setmana de
dilluns a dijous

Divendres i/o
dissabtes

Diumenges

Festius



PROVÍNCIA DE LLEIDA 

9. Com creieu que siguin les vendes durant el 
primer trimestre de l’any 2018? 

18,87%

39,62%

41,51%

Millors

Iguals

Pitjors



PROVÍNCIA DE LLEIDA 

10.a. Per quin motiu heu escollit la resposta 
anterior?*

16,13%

0,00%

38,71%19,35%

25,81%

Situació política

Turisme

Situació econòmica

Rebaixes, promocions, etc.

No la relaciono amb cap de les
anteriors

*Aquests resultats corresponen als consultats que han respost a la pregunta 12 les opcions “Millors” o “Iguals”.



PROVÍNCIA DE LLEIDA 

10.b. Per quin motiu heu escollit la resposta 
anterior?*

18,36%

0,00%

58,68%

4,60%

18,36% Situació política

Turisme

Situació econòmica

Rebaixes, promocions, etc.

No la relaciono amb cap de les
anteriors

*Aquests resultats corresponen als consultats que han respost a la pregunta 12 l’opció “Pitjors”.



PROVÍNCIA DE LLEIDA 

11. Considereu que l’aplicació de l’article 155 CE, ha 
pogut influenciar en el resultat de les vendes de la 
Campanya de Nadal 2017-2018?

5,66%

43,40%
50,94%

Sí, positivament, ha creat una
situació més estable

Sí, negativament, ha perjudicat
el resultat de les vendes i/o
facturació

No, no ha influenciat en les
vendes i/o facturació



PROVÍNCIA DE LLEIDA 

12. Creieu que el període de rebaixes afavorirà 
l’augment de les vendes i/o facturació?

3,77%

22,64%

52,84%

20,75%

Molt

Bastant

No gaire

Gens



PROVÍNCIA DE TARRAGONA



PROVÍNCIA DE TARRAGONA

1. De quin sector és el seu comerç?

9,69%

35,48%

4,84%

1,61%1,61%

4,84%

41,94%

Alimentació

Tèxtil

Serveis

Ferreteria / Bricolatge

Restauració

Turisme / Hosteleria

Altres



PROVÍNCIA DE TARRAGONA

2. Heu experimentat un augment de les vendes i/o 
facturació durant la Campanya de Nadal 2017-
2018, respecte el mateix període de l’any anterior?

1,61%
11,29%

29,03%
58,07%

Moltes més

Bastantes més

Igual respecte de l'any anterior

Al contrari, n'he tingut menys



PROVÍNCIA DE TARRAGONA

3.a. Quin creieu que ha estat el motiu?*

7,69%

0,00%

46,15%

3,85%

42,31%

Situació política

Turisme

Situació econòmica

Black Friday, campanyes de
Nadal, altres promocions, etc.

No la relaciono amb cap de les
anteriors

*Aquests resultats corresponen als enquestats que han respost a la pregunta 2 les opcions “Moltes més”; “Bastantes més” 
o “Igual respecte l’any anterior”.



PROVÍNCIA DE TARRAGONA

3.b. Quin creieu que ha estat el motiu?*

50,00%

0,00%

27,78%

8,33%

13,89%

Situació política

Turisme

Situació econòmica

Black Friday, campanyes de
Nadal, altres promocions, etc.

No la relaciono amb cap de les
anteriors

*Aquests resultats corresponen als enquestats que han respost a la pregunta 2 l’opció “Al contrari, n’he tingut menys”.



PROVÍNCIA DE TARRAGONA 

4. Quin ha estat el pressupost mig de compra del 
consumidor durant la Campanya de Nadal 2017-
2018? 

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

5. Quin ha estat el nombre de treballadors 
contractats durant la Campanya de Nadal 2017-
2018?

75,80%

14,52%

1,61%

3,23%

4,84%

Cap

1 treballador

2 treballadors

3 treballadors

Més de 3
treballadors



PROVÍNCIA DE TARRAGONA 

6. Respecte el mateix període de l’any anterior, heu 
contractat més o menys treballadors? 

4,84%

22,58%

8,06%

64,52%

Hem contractat més
treballadors

Hem contractat el mateix
nombre de treballadors

Hem contractat menys
treballadors

No hem contractat nous
treballadors



PROVÍNCIA DE TARRAGONA 

7. Heu ampliat el vostre horari comercial durant la 
Campanya de Nadal 2017-2018? 

59,68%

40,32%
Sí

No



PROVÍNCIA DE TARRAGONA 

8. Quins dies de la setmana heu experimentat més 
afluència de clients? 

46,77%

48,39%

0,00%

4,84%

Entre setmana de
dilluns a dijous

Divendres i/o
dissabtes

Diumenges

Festius



PROVÍNCIA DE TARRAGONA 

9. Com creieu que siguin les vendes durant el 
primer trimestre de l’any 2018? 

17,74%

37,10%

45,16%

Millors

Iguals

Pitjors



PROVÍNCIA DE TARRAGONA 

10.a. Per quin motiu heu escollit la resposta 
anterior?*

14,71%

0,00%

50,00%

5,88%

29,41%

Situació política

Turisme

Situació econòmica

Rebaixes, promocions, etc.

No la relaciono amb cap de les
anteriors

*Aquests resultats corresponen als consultats que han respost a la pregunta 12 les opcions “Millors” o “Iguals”.



PROVÍNCIA DE TARRAGONA 

10.b. Per quin motiu heu escollit la resposta 
anterior?*

50,00%

0,00%

39,29%

7,14%
3,57%

Situació política

Turisme

Situació econòmica

Rebaixes, promocions, etc.

No la relaciono amb cap de les
anteriors

*Aquests resultats corresponen als consultats que han respost a la pregunta 12 l’opció “Pitjors”.



PROVÍNCIA DE TARRAGONA 

11. Considereu que l’aplicació de l’article 155 CE, ha 
pogut influenciar en el resultat de les vendes de la 
Campanya de Nadal 2017-2018?

8,06%

50,00%

41,94%

Sí, positivament, ha creat una
situació més estable

Sí, negativament, ha perjudicat
el resultat de les vendes i/o
facturació

No, no ha influenciat en les
vendes i/o facturació



PROVÍNCIA DE TARRAGONA 

12. Creieu que el període de rebaixes afavorirà 
l’augment de les vendes i/o facturació?

0,00%
16,13%

53,22%

30,65%
Molt

Bastant

No gaire

Gens



21 de febrer de 2018


