


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

recepció automàtica.

Mida de la mostra: 136 qüestionaris rebuts i considerats com a qüestionaris vàlids.

Període de recepció de les respostes: del 14 al 20 de juliol de 2020.

..................

➢ Fitxa tècnica



➢ Característiques de la mostra obtinguda

Ubicació de l’empresa al Segrià

Zona I: Lleida, Alcarràs, Soses, Seròs, Aitona, La Granja 

d’Escarp, Massalcoreig i Torres de Segre, o a les entitats de 

Sucs i Raimat

Zona II: Resta de la comarca del Segrià

Sector d’activitat

Nota: tot i que les empreses estan diferenciades
en funció de la seva ubicació, els resultats dels
dos grups no són significativament diferents. Per
aquest motiu els resultats s’han tabulat de
forma conjunta.



➢ Característiques de la mostra obtinguda

12%

45%

30%

13%

Sense ocupats Fins a 9 ocupats De 10 a 49 ocupats De 50 a 249 ocupats

Ocupats a l’empresa



➢ Nivell d’activitat en relació a fa un any

Abans del confinament al Segrià Durant el confinament al Segrià

El nivell d’activitat cau de forma molt rellevant durant el confinament



➢ Nivell d’activitat sectorial en relació a fa un any. Percentatge d’empreses

Abans del confinament al Segrià

El nivell d’activitat abans del confinament era elevat llevat de a l’hoteleria i restauració



➢ Nivell d’activitat sectorial en relació a fa un any. Percentatge d’empreses

Durant el confinament al Segrià

El nivell d’activitat cau de forma rellevant durant el confinament en tots els sectors



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

La valoració de la situació econòmica cau d’1,16 punts per efecte del confinament en una escala d’1 a 5



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

La valoració de la situació econòmica cau en tots els sectors



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

El 21% de les empreses s’ha plantejat tancar



➢ % d’empreses que s’ha plantejat tancar per sectors, atesa la situació actual i la prevista

El 36,4% de les empreses d’hoteleria i restauració s’ha plantejat tancar



➢ Axxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

➢ Atesa la situació de confinament, quin tipus de mesures creus que haurien d'aplicar les

administracions públiques? (% d’empreses que citen la mesura)

De forma molt majoritària les empreses demanen condonació d’impostos i quotes a la SS i, ajuts directes



Proposta signtura Conveni 

col·laboració ...... i

PIMEC .........


