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Característiques de la mostra



Tècnica d’investigació: Enquesta a partir de formulari electrònic online de resposta voluntària i 

recepció automàtica.

Mida de la mostra: 129 qüestionaris rebuts i considerats com a qüestionaris vàlids.

Període de recepció de les respostes: del 15 al 28 de setembre de 2020.

➢ Fitxa tècnica



➢ Característiques de la mostra obtinguda

Nombre d'ocupats

Demarcació



Activitat



➢ Nivell d’activitat en relació a fa un any

Més de dos de cada tres d’autònoms té un nivell d’activitat per sota del 50%



➢ Evolució del nivell d’activitat durant la pandèmia

El nivell d’activitat va augmentant poc a poc al llarg del temps



➢ Valoració de la situació econòmica actual (1: Molt dolenta / 5: Molt bona)

La valoració de la situació econòmica millora lentament en una escala d’1 a 5, però es manté inferior a 2



Problemàtica



➢ Problemes més greus que té el negoci de l'autònom en l’actualitat

La demanda no remonta i els pagaments a les administracions públiques són un problema 
per gairebé la meitat dels autònoms



➢ Evolució dels autònoms que pateixen tensions de tresoreria

Tres de cada quatre autònoms té problemes de tresoreria, a l’igual que el juny passat



Finançament



➢ Heu subscrit algun préstec amb garantia ICO i/o ICF / Avalis?

Un 30% dels autònoms ha rebut finançament amb aval públic



➢ Considereu que podreu afrontar la devolució del préstec amb garantia pública sense

dificultats significatives, passats els 12 mesos de carència?

Un 70,2% dels autònoms amb finançament amb garantia pública tindrà dificultats o dubtes per tornar-ho



➢ En cas de tenir necessitats financeres addicionals, us plantejaríeu sol·licitar préstecs

amb garantia ICO i/o ICF/Avalis?

Més de la meitat dels autònoms no es planteja sol·licitar préstecs amb garantia pública



➢ En cas de tenir necessitats financeres addicionals, us plantejaríeu préstecs que suposin

entrades temporals en el capital social de la vostra empresa (préstecs participatius)?

Un 56,8% dels autònoms no es planteja la possibilitat d’accedir a préstecs participatius



Perspectives



➢ Atès la situació actual i prevista, anticipa que l’empresa pot tenir problemes de tipus

financer?

Dos de cada tres autònoms preveu tenir problemes financers els propers mesos



➢ % d’autònoms que s’han plantejat tancar, atesa la situació actual i la prevista

El 37,0% dels autònoms s’ha plantejat tancar el negoci i el 18,5% té dubtes
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