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0. PRESENTACIÓ 
La crisi econòmica provocada per l’emergència sanitària de la COVID-19 ha afectat a 

l’activitat de les empreses que han hagut d’adaptar-se a marxes forçades a la nova 

realitat. A Lleida i a la seva demarcació l’impacte de la crisi està tenint importants 

efectes sobre el teixit empresarial en general i en els sectors del comerç i els serveis 

en particular, amb gran incertesa sobre la recuperació del seu volum d’activitat.  

El propòsit d’aquest estudi és obtenir una diagnosi el més precisa possible dels 

efectes de la COVID-19 soferts per les empreses durant els primers mesos de la 

pandèmia, mitjançant les opinions dels seus directius i/o propietaris sobre la situació 

actual i de les expectatives de recuperació dels seus negocis. 

El present informe s’ha realitzat mitjançant una mostra de 911 enquestats entre 

empresaris i autònoms ubicats a Lleida i a la seva província amb respostes 

obtingudes durant els mesos de juliol i agost de 2020. 

Els enquestats mostren una elevada preocupació pel futur pròxim de les seves 

operacions i de la viabilitat del negoci, destacant amb una estimació més pessimista, 

els sectors relacionats amb el Turisme, l’Hosteleria i Restauració, però també 

l’Esport, Oci i Lleure. Per altra banda, els sectors de l’alimentació, agricultura i 

ramaderia, tot i que pateixen els efectes de la crisi esperen resistir millor pel fet de 

tractar-se de producció de primera necessitat pels ciutadans.   

Els empresaris enquestats demanen ajudes directes per a la reconstrucció dels seus 

negocis. En concret, bonificacions fiscals o finançament mitjançant subvencions per 

atendre les seves obligacions de pagament més imminents, així com la introducció 

d’incentius per a digitalitzar l’empresa, la venda per Internet i el teletreball. La 

reducció o suspensió del pagament del lloguer dels negocis tancats per les mesures 

oficials tomades en la pandèmia o l'emissió d'una línia d'avals per a atendre les 

necessitats de liquiditat, són accions demandades que facilitessin a les pimes i 

autònoms la sortida de la crisi. 

José Luis Gallizo (IP) 

Lleida, 2 octubre 2020 
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1. OBJECTIU DE L’ESTUDI, HIPÒTESIS I VARIABLES  

La crisis sanitària del COVID19 està provocant conseqüències econòmiques que afecten 

a la continuïtat de molts negocis, si bé la seva distribució no és uniforme ni en àrees 

geogràfiques ni en sectors industrials. Les restriccions a la mobilitat, a l’ocio, al tràfic de 

mercaderies, està implicat una detenció de l’activitat durant mesos. A Lleida, noves 

restriccions per detenir el contagi en els mesos posteriors a l’estiu, permet predir 

importants pèrdues en comerç i hostaleria. 

L’objectiu de l’estudi és obtenir una diagnosi que faciliti la presa de decisions de suport 

als sectors econòmics locals en funció del grau d’afectació de la pandèmia en la seva 

activitat.  

Per a donar resposta a l’objectiu es plantegen les següents hipòtesis:  

1.- Les empreses han recorregut a finançament aliè addicional com a conseqüència de 

la crisi. 

2.- La crisi ha afectat a l’ocupació per la reducció d’activitat 

3.- La crisi ha impactat de forma diferent segons la dimensió/sectors de l’empresa.  

4.- La crisi provocarà la reducció de les exportacions a causa dels problemes logístics i 

de transport 

5.- Les ajudes fiscals i la introducció d'Incentius per a digitalitzar l'empresa permetran la 

sortida de la crisi.  

Les variables utilitzades s’integren en grans blocs: Un primer bloc per a contextualitzar 

l’empresa, un segon bloc que inclou preguntes sobre l’afectació de la crisi de la COVID-

19 en general; un altre bloc sobre l’afectació a l’ocupació, i finalment un últim bloc amb 

preguntes sobre l’afectació a la facturació i a les finances de les empreses. També s’ha 

inclòs en el qüestionari una pregunta oberta, qualitativa, amb la finalitat de conèixer 

l’opinió de les empreses de la demarcació al respecte.  
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Esquema de la consulta: 
1. Introducció:  

- Activitat de l’empresa 

- Dimensió  

- Facturació anual 

- Forma jurídica 

- Ubicació seu social 

- Anys en activitat 

2. Efecte de la crisi en general:  

- Mesures que ha adoptat o que adoptarà l’empresa per fer front a la crisi 

- Previsió d’augment de la morositat 

- En cas que l’empresa exporti, afectació a les vendes  

- Opinió sobre que el Govern promogui el teletreball.  

3. Efecte de la crisi en l’ocupació:  

- Manera en què els empleats estan desenvolupant les seves tasques  

- En cas d’ERTO, previsió de si es podrà mantenir l’ocupació d’aquí a 6 mesos.  

- Situació que preveu pels empleats en els propers 12 mesos 

- Recomanació d’allargar els ERTO   

4. Efecte de la crisi en la facturació i finances  

- Efecte en la facturació (en %), i en cas de disminuir, motiu principal que 

produirà/ha produït aquest descens  

- Efecte sobre la viabilitat de l’empresa 

- De les obligacions de pagament, quins són els deutes que els hi preocupa més 

complir puntualment, i si per fer-ho sol·licitaran finançament amb avals de 

l’Estat. En cas afirmatiu, es demana especificar el percentatge d’efectiu 

requerit segons la seva facturació.  

- Valoració de les ajudes més urgents per a mitigar els efectes econòmics 

negatius.  
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2. CARACTERITZACIÓ DEL TEIXIT ECONÒMIC LOCAL DE LA 

DEMARCACIÓ. SITUACIÓ DE PARTIDA  

Lleida és la demarcació de Catalunya amb el nombre d’habitants més baix, segons dades 

de l’IDESCAT del 2020, Lleida té una població de 434.105 habitants, nombre que 

representa el 5,6% de la població catalana i el 0,92% de la població espanyola.  

A més a més, Lleida és la població de la Catalunya interior que té un percentatge més 

elevat de població estacional (ETCA: persones en equivalència a temps complet anual 

sobre la població resident) amb un 102,8% (estimacions de població estacional, IDESCAT 

2016). 

El teixit empresarial de Lleida, durant l’any 2019 comptava amb 33.299 empreses, 

distribuïdes, entre els grans sectors: indústria, construcció, comerç, transport i hoteleria 

i, el sector serveis. Tal i com es presenta en la Taula 1. 

 
Taula 1. Nombre d’empreses a Catalunya i Lleida (província) distribuïdes per sectors econòmics. 
2019 

 
 

Indústria Construcció Comerç, 
transport i 
hoteleria 

Serveis Total 
empreses 

Lleida  
2.349 4.859 12.576 13.515 33.299 

  
7% 15% 38% 40% 100% 

Catalunya 36.126 
 76.072 207.254 300.579 620.031 

 5,8% 
 12,3% 33,4% 48,5% 100% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE i Idescat. 
 

A aquest nombre d’empreses s’hi afegeix un gran nombre d’explotacions agràries, 

concretament 20.262 explotacions, segons les dades de l´últim cens agrari. Si pel 

conjunt de Catalunya el número d’explotacions és de 60.839, es constata que Lleida és 

el principal motor del sector agrari català, ja que aglutina gairebé una tercera part del 

total d’explotacions i, a més, representa un 44,8% del total del valor afegit generat per 

aquest sector a Catalunya (vegeu Taula 2). 
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Si ens fixem en com contribueixen les empreses en generar valor afegit, s’observa que 

del total de l’activitat econòmica de Lleida, la part més important és al sector dels serveis 

(63,7%), seguit de la indústria (19,7%), l’agricultura (9,3%) i la construcció (7,3%) (Taula 

2). 

Aquestes dades, ens desmunten la idea de que la indústria de Lleida té poc pes, ja que 

com s’observa en la Taula 2, la indústria representa a Lleida el 19,7% del total de 

l’activitat econòmica, molt proper a la mitjana de Catalunya que és un 21%. Per a poder 

avaluar aquest percentatge, convé recordar que l’objectiu de la Unió Europea és que en 

el 2025 la indústria representi el 20% de l’activitat econòmica. Per tant, Lleida ja ho està 

complint. 

 
Taula 2. Valor Afegit Brut per sectors de Lleida i del total de Catalunya. Dades de 2017 en milions 
d’euros. 

 Agricultura % Indústria % Construcció % Serveis % Total % 

Lleida 

1.039,5 9,3% 2.218,3 19,7% 821,1 7,3% 7.156,7 63,7% 11.235,6 100,0% 

Catalunya 

2.318,7 1,1% 45.202,10 21,0% 11.162,90 5,2% 156.544,80 72,7% 215.228,50 100,0% 

% de 
Lleida 
sobre 
Catalunya 

44,8%  4,9%  7,4%  4,6%  5,2%  

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat. 
 

Tal com succeeix en la majoria de les economies occidentals, el sector serveis és el que 

té el pes més gran en l’economia de Lleida. Representa el 63,7% del total de l’activitat 

(veure Taula 2). A Lleida, el pes dels serveis és una mica inferior. D’acord amb PIMEC 

(2016) el menor pes relatiu dels serveis s'explica per una menor importància de la 

indústria hotelera, de les activitats financeres i assegurances; i de les activitats 

immobiliàries, tècniques i administratives. El comerç té un pes semblant a la mitjana, i 

l'Administració Pública i altres serveis tenen un pes lleugerament superior. Com es 

presenta a la Taula 3 els subsectors que més destaquen són l’Administració Pública, el 

comerç, les activitats immobiliàries, l’hostaleria i el transport. 
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Taula 3. Valor afegit brut  de Lleida i del total de Catalunya dels sectors de serveis. Dades de 2017 
en milions d’euros. 

 Comerç 

Transport, 
informació i 

comunicacion
s 

Hostaleria 
Act. 

financeres I 
assegurances 

Act. 
immobiliàries 

tècniques I 
administrative

s 

Administració 
pública i altres 

serveis 
Total 

Lleida 1.613,9 
(22,6%) 

 
704,5 
(9,8%) 

 

742,8 
(10,4%) 

303,4 
(4,2%) 

1.582,4 
(22,1%) 

2.209,6 
(30,9%) 

7.156,7 
(100%) 

Catalunya 
 

 
30.984,1  
(19,8%) 

 

 
19.355,2 
(12,4%) 

 

 
14.524,5 

(9,3%) 
 

 
7.404,9 
(4,7%) 

 

 
44.489,3 
(28,4%) 

 

 
39.786,8 
(25,4%) 

 

 
156.544,8 

(100%) 
 

% de Lleida sobre 
Catalunya 

5,2% 3,6% 5,1% 4,1% 3,6% 5,6% 4,6% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat. 
 

Entre els diferents subsectors de la indústria, destaca la indústria agroalimentària (vegeu 

la Taula 4)  ja que representa un 53,9% del total del valor afegit que es produeix. 

 
Taula 4. Valor afegit brut de Lleida i sectors industrials. Dades de 2017 en milions d’euros. 

 Indústries 
extractives, 

energia, aigua i 
residus 

% 
 

Indústria 
agroalimentària, tèxtil, 
fusta, arts gràfiques i 

química 
% 

Metal·lúrgia, 
maquinària material 

elèctric i de transport 
 

% Total % 

Lleida 
 407,6 18,4% 1.195,3 53,9% 615,5 27,7% 2.218,3 100

% 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat. 
 
La dimensió mitjana de les empreses de Lleida és similar a la de les empreses del conjunt 

de Catalunya. Més de la meitat de les empreses de Lleida no tenen cap assalariat, en 

concret un 55% del total, seguit d’un 29% que en tenen entre 1 i 2  (Veure Taula 5). 

 
Taula 5.  Dimensió de les empreses per núm. de treballadors a Catalunya i Lleida, 2019. 

Num. assalariats Catalunya % Lleida % 
Sense assalariats 357.803 58% 17.849 55% 
D’1 a 2 157.768 25% 9.463 29% 
De 3 a 5 52.864 9% 3.159 10% 
De 6 a 9 22.335 4% 1.303 4% 
De 10 a 19 15.140 2% 808 2% 
De 20 a 49 8.763 1% 486 1% 
De 50 a 99 2.629 * 124 * 
De 100 a 199 1.443 * 65 * 
De 200 a 499 862 * 33 * 
De 500 a 999 227 * 5 * 
De 1.000 a 4.999 173 * 4 * 
5.000  o més 24 * 0 * 

*Menys de 1% 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE. 
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Un altra variable que ens indica en quina situació de partida es troba el mercat de treball 

de la província de Lleida en el moment d’inici de la pandèmia (març 2020) és el número de 

treballadors afiliats a la seguretat social o bé, el número de treballadors autònoms (vegeu 

taula 6).  

 

Taula 6. Número d’afiliats i autònoms referents a l’últim dia del mes a la província de Lleida i al 
conjunt de Catalunya 2020. 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Seguretat Social.  
 

Si observem l’evolució d’aquests darrers mesos, comparant dades del febrer de 2020 a 

agost del mateix any, s’observa que el número de treballadors afiliats va suportar una 

caiguda generalitzada durant el primer mes de l’estat d’alarma però, a partir dels mesos 

posteriors aquest es va anar estabilitzant, amb percentatges de variació per sota de l’1%, 

a excepció de la zona de Lleida que percep un repunt de contractació durant els mesos 

corresponents a la campanya de la fruita, tal i com es pot observar en el gràfic 1.    

Pel que fa al número d’autònoms, podem afirmar que no es produeixen diferències 

significatives entre Lleida i Catalunya en general, ja que el percentatge de variació és mot 

similar i en conjunt no han disminuït (vegeu gràfic 2). 
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Si realitzem una comparativa entre els treballadors que treballen per compta d’altri i els 

treballadors autònoms podem veure que a Lleida, el percentatge d’autònoms respecte 

el total de treballadors és major que a Catalunya en general, concretament en el mes de 

maig de 2020, un 21,84% dels treballadors afiliats a la Seguretat Social eren autònoms  

i, en canvi en general a Catalunya aquesta xifra només és del 16,77%. Al mateix temps 

en la mateixa Taula 7, s’observa que durant el període comprés entre el 13 de març i l’1 

de juny, és a dir, durant tot el període en què va estar declarat l’estat d’alarma, el 

número de treballadors en ERTO va suposar un 17,3% del total de treballadors a Lleida 

i un 22,1% a Catalunya en general. 
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Taula 7. Composició dels treballadors afiliats a la Seguretat Social a Lleida i Catalunya, durant el 
mes de maig de 2020 i núm. de treballadors en ERTO. 

 Núm. afiliats a 
la Seg. Social 

% Núm. 
d’autònoms 

% Total % 
Núm. de treballadors en 
ERTO del 13 de març a 

l’1 de juny 
% 

Lleida 136.940 78,16% 38.255 21,84% 175.195 100% 30.337 17,3% 

Catalunya 2.686.805 83,23% 541.264 16,77% 3.228.069 100% 712.155 22,1% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Seguretat Social 
 

Una xifra molt important per conèixer l’estat de salut d’una economia és la taxa d’atur. 

Com es presenta a la Taula 8 (a sota), la taxa d’atur a Lleida província presenta una 

evolució molt semblant a la del conjunt de Catalunya, encara que és remarcable el fet 

que sempre presenta un nivell inferior. Fent una anàlisi dels últims 5 anys, s’observa que 

és a partir de l’any 2016 quan es comença a percebre un descens en el nombre d’aturats 

i podem afirmar que aquest es manté fins a l’inici de la pandèmia, moment en què 

experimenta un lleuger increment. Aquest increment però es conté, en certa manera, 

perquè la gran majoria d’empreses han optat per sol·licitar ERTOs i no acomiadar, de 

moment, la seva plantilla. 

 
Taula 8. Taxa d'atur a Lleida província i Catalunya entre l'any 2014 i el 2020 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Març 
2020 

Juny 
2020 

Lleida 15 15 11,7 11,7 10,6 9,7 10,97 11,2 

Catalunya 
20,3 18,6 15,7 13,4 11,5 11 11,7 13,4 

Font: Dades d’IDESCAT, de l’Observatori del treball i del model productiu de la Generalitat de 
Catalunya. 
 

Un altre des aspectes importants a destacar és el sector exterior. Per l’economia de 

Lleida l’exportació és una de les grans fortaleses que li permet generar un saldo 

comercial molt positiu, a diferència del que passa al conjunt de Catalunya on hi ha dèficit 

comercial.  

No obstant, en els darrers anys s’ha enregistrat una pèrdua de competitivitat de la 

província de Lleida en el comerç internacional. Si analitzem el període comprés entre 

2010-2019 (vegeu la Taula 9) les exportacions han anat augmentant de forma 

sostinguda, i han passat de 1.329 milions d’euros en el 2010 a 2.212 al 2019. En paral·lel, 

també s’ha enregistrat un increment de les importacions que va endegar la dècada amb 

un valor 696 milions d’euros i han arribat a 1.051 milions d’euros l’any 2019. Malgrat 
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aquesta evolució, la taxa de cobertura de la província de Lleida continua estan per sobre 

del 200%. 

 
Taula 9. Exportacions, importacions, saldo comercial i taxa de cobertura de la província de Lleida. 
Període 2010-2019 
  

EXPORT IMPORT SALDO COBERT. 
(%) 

2010 1.329,66 696,07 633,60 191,03 
2011 1.444,12 762,66 681,46 189,35 
2012 1.618,78 774,32 844,47 209,06 
2013 1.733,47 831,57 901,90 208,46 
2014 1.700,64 812,25 888,39 209,38 
2015 1.869,33 907,69 961,64 205,94 
2016 1.954,44 888,49 1.065,95 219,97 
2017 2.060,65 892,81 1.167,84 230,80 
2018 2.094,09 999,33 1.094,76 209,55 
2019 2.121,85 1.051,80 1.070,05 201,74 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de Datacomex 
 
 
Gràfic 3: Exportacions, importacions empreses de Lleida (2010-2019) 

 

Les exportacions lleidatanes s’han anat incrementant de forma progressiva (veure Gràfic 

4), a excepció d’un breu parèntesi l’any 2009 quan l’economia global va frenar 

bruscament, i això també va tenir efectes significatius sobre l’economia lleidatana. No 

obstant, a partir del 2011 es reflecteix la recuperació de les exportacions i es superen 

els valors anteriors a la crisi econòmica.  
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Gràfic 4: Exportacions, importacions i saldo comercial a la província de Lleida (milions d’euros). 
Període 1995-2019. 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de Datacomex. 

 

També és important valorar quin és el pes dels diferents sectors econòmics en les 

exportacions de Lleida província. Per fer-ho, podem veure a la Taula 10 que el sector de 

l’alimentació, begudes i tabac representa la major part de les exportacions lleidatanes 

(més d’un 60%). A molta distància trobem les semi manufactures i, en tercer lloc, però 

amb un pes molt baix, els béns d’equip. Els altres sis sectors tenen un pes relatiu molt 

baix en el total de les exportacions.  

 
Taula 10.  Pes relatiu dels diferents sectors econòmics en les exportacions de la província de Lleida.  

 2017 2018 2019 

1. Alimentació, begudes i tabac 66,33% 65,43% 62,82% 
2. Productes energètics  0,04% 0,06% 0,04% 
3. Matèries primeres 1,11% 1,50% 1,53% 
4. Semi manufactures 12,63% 12,94% 14,07% 
5. Béns d’equip 8,37% 8,26% 9,38% 
6. Sector automòbil 2,25% 2,32% 2,87% 
7. Béns de consum durador 2,50% 2,51% 2,75% 
8. Manufactures de consum 6,68% 6,72% 6,32% 
9. Altres mercaderies 0,09% 0,25% 0,22% 

Total 100% 100% 100% 
 Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de Datacomex. 
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3. METODOLOGIA DEL TREBALL 

La resta del treball es fonamenta en les dades obtingudes de les respostes a un 

qüestionari, quina metodologia específica es descriu a continuació.  

Il·lustració 1 - Enquestes respostes per comarca 

La grandària de la mostra ha estat de 911 respostes, al conjunt de la demarcació de 

Lleida, amb distribució proporcional al nombre d’empreses amb seu social a les diferents 

comarques del territori.  

El procediment és de mostra estratificada per a cada comarca, amb quotes segmentades 

en base a les dades del padró d’empreses. El mapa de sota mostra el nombre de 

respostes obtingudes per les diferents comarques de tot el territori.  

L’enquesta s’ha elaborat amb l’eina de Google “Google Forms” i, un cop testejada i 

validada per l’equip d’investigació d’aquest projecte, s’ha fet arribar als empresaris a 
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través de diferents canals digitals. En aquest punt, cal remarcar la col·laboració 

desinteressada i el suport rebut per part de les principals associacions empresarials i 

administracions locals del territori, fet que ha estat clau per l’assoliment del gran 

nombre de respostes rebudes. Finalment, l’enquesta es va realitzar entre els dies 13 de 

juliol i 30 d’agost de 2020.  

En una primera explotació s’han obtingut 32 taules, posteriorment sintetitzades per a la 

seva exposició i anàlisi. En la mesura que les necessitats expositives ho requerien s’ha 

procedit a explotacions per creuament de dades que, si bé tenen una menor 

consistència estadística, permet establir anàlisis per subgrups d’empreses, ja sigui per 

sectors empresarials o territoris. 

L’explotació de l’enquesta l’ha realitzat el Personal Investigador del Departament 

d’Administració d’Empreses de la Universitat de Lleida. El Departament d’Administració 

d’Empreses potencia i desenvolupa activitats d’investigació a través de la col·laboració 

en diferents projectes, i compte amb diversos grups d’investigació. També, participa 

activament en la Càtedra de la Empresa Familiar y la Càtedra Santander de 

Emprenedoria Universitària. 
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4. RESULTATS OBTINGUTS  
4.1. Descripció de les empreses participants 

Les respostes dels empresaris procedeixen de tots els sectors d'activitat que s'havia 

previst en el disseny de l'enquesta, obtenint una distribució representativa de tots ells. 

Tot i això, una mica més de la meitat de les empreses enquestades pertanyen als sectors 

del “Comerç”, “l'Hostaleria i Restauració”, les “Activitats Professionals” i a “Altres 

Serveis”. Pel que fa a la forma jurídica predominen les societats limitades i els autònoms, 

amb el 85,5% del total. Les primeres representen un 43,5% mentre que els autònoms 

representen un 41,5% dels enquestats. Si ens fixem en la mida, el 63,2% de les empreses 

tenen d'1 a 5 treballadors, el 14,6% tenen de 6 a 10 treballadors i el 13,06% en tenen de 

21 fins a 250 treballadors. 

 
Gràfic 5.  Enquestes per sector d'activitat. (Pregunta 2) 

 
 
 

Gràfic 6. Enquestes per forma jurídica. (Pregunta 3) 
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També podem observar que la xarxa d’empreses de la demarcació de Lleida està format 

per empreses tradicionals i amb experiència en superar diverses crisis econòmiques. El 

gruix important de les empreses enquestades fa més de 10 anys que estan en 

funcionament, amb un 67,6% de pes d’aquest grup sobre el total enquestat. Pel que fa 

a la facturació anual, el 72,8% és inferior a 500.000 euros i, d’aquest percentatge el gruix 

més important no superen els 100.000 i representen un 41,2%. 

 
Gràfic 7. Enquestes per anys d'activitat. (Pregunta 4) 

 

Gràfic 8.  Enquestes per volum de facturació. (Pregunta 6) 

 

La distribució de les respostes que hem obtingut és bastant proporcional al nombre 

d’empreses amb seu social a les diferents comarques del territori. El 37,1% de les 

respostes han estat d’empreses de la comarca del Segrià on han participat 350 

empreses, les comarques situades al centre del territori (Garrigues, Noguera, Pallars 
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Jussà, Pallars Sobirà, Pla d’Urgell, Segarra i Urgell) sumen el 49,29% del total de les 

empreses enquestades, amb una participació d’entre 51 a 100 empreses per comarca i 

les comarques de l’Alt Urgell, Alta Ribagorça, Cerdanya, Solsonès i Vall d’Aran sumen el 

14,82% del total, amb una participació d’1 a 50 empreses per comarca. 

4.2. Afectació esperada sobre la viabilitat del negoci  

Una àmplia majoria dels empresaris creuen que la crisi de la COVID-19 tindrà un impacte 

negatiu sobre el futur i la viabilitat del seu negoci d’aquí a un any vista. El 80,5% dels 

enquestats creuen que afectarà negativament, o molt negativament, on els més 

pessimistes representen un 24,8% del total. Un 15,5% creuen que les conseqüències de 

la pandèmia no afectarà la viabilitat del seu negoci i tan sols un 4% creu que tindrà 

conseqüències positives. 

 
Gràfic 9. Com creu que haurà afectat a la viabilitat de la seva empresa la crisi del COVID-19 d'aquí 
a un any? (Pregunta 14) 

 

4.3. Afectació esperada en la facturació 

Els empresaris enquestats veuen el futur dels seus negocis amb alta preocupació com a 

conseqüència de la crisi de la COVID-19. Tal és així que, més de la meitat dels enquestats 

preveuen que la seva facturació anual caurà notablement, fins a un 50%, o fins i tot més 

del 50% com han respost el 22,9% dels enquestats. L’interval on podem trobar un 

percentatge més gran d’enquestats amb un 33,4% són els que creuen que la pèrdua de 

facturació deguda a aquesta crisi es situarà entre un 20 i un 50% de la facturació anual. 

Tan sols un 11,6% dels empresaris creuen que la seva xifra de vendes es mantindrà igual 

o augmentarà (Gràfic 10). 



 

Enquesta afectació Covid19                                                    Pàgina 20 

 

Gràfic 10. En quina mesura es veurà afectada la seva facturació anual degut a aquesta crisi? 
(Pregunta 7) 

 

Els sectors on l’impacte de la COVID-19 ha tingut major efecte són “l’Esport, Oci i Lleure” 

i el sector de “l’Hostaleria i Restauració” on gairebé la meitat dels enquestats pensen que 

perdran més del 50% dels ingressos, seguit pels sectors de “l’Educació” i el de la “Logística 

i Transport”. Si bé és cert, que en aquest últim sector hi ha divisió d’opinions, mentre 

alguns empresaris estimen que els perjudicarà en diferent mesura en la seva facturació, 

hi ha un 20% dels enquestats que pensa que la crisi no els afectarà o fins i tot que els 

afavorirà en el seu negoci, el que te a veure amb certes tendències ja presents abans de 

la COVID-19 relacionades amb el e-comerç i el canvi de comportament dels consumidors 

que fa preveure increments de facturació. En el gràfic 11 de sota podem veure per sectors 

d’activitat, la previsió que tenen els empresaris sobre l’afectació en la facturació anual. 

 
Gràfic 11. En quina mesura es veurà afectada la seva facturació anual degut a aquesta crisi? (Per 
sector d’activitat) (Pregunta 7) 
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D’altra banda, la principal raó que argumenten els enquestats per explicar el descens dels 

seus ingressos (Gràfic 12) és, per al 44,1% d’ells, la manca de demanda dels seus 

productes o serveis, mentre que el 53% afirmen que la seva caiguda de vendes ha estat 

motivada pel tancament de l'establiment ordenat per obligació legal, o bé per la 

impossibilitat de dur a terme la seva activitat donades les circumstàncies de paralització 

d'activitats necessàries o tall de subministraments. Aquí és on es visualitza l’impacte 

altament negatiu que el confinament ha tingut sobre les empreses dels sectors del 

“Comerç”, “l’Hostaleria i Restauració” i les “Activitats professionals”, sent aquestes 

empreses les que més dificultats han tingut per continuar les seves activitats mentre 

estaven en vigor les mesures de limitació de mobilitat de la població. 

 
Gràfic 12. Quin ha estat el principal motiu en el descens dels seus ingressos? (Pregunta 8) 

 
 
 

4.4. Afectació esperada en les exportacions 

Les exportacions també s'estan veient afectades per raó de les restriccions a l'trànsit i de 

la reducció de la demanda externa. Com s'ha vist en la primera part les comarques 

lleidatanes tenen un superàvit en la seva balança comercial creixent any a any. En 

l'enquesta s'observa que el 22% del total d’enquestats són empreses que exporten. 

D’aquestes, el 65.5% preveu que les seves exportacions disminuiran com a conseqüència 

de la crisi, un 27% considera que les seves vendes a l’estranger es mantindran igual i tant 

sols el 7.5% restant creu que les seves exportacions augmentaran (Gráfic 13). 
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Gràfic 13.  Si la seva empresa exporta, com creu que es veuran afectades les seves vendes? 
(Pregunta 22) 

 

4.5. Afectació esperada en l’ocupació  

L'optimisme o pessimisme sobre l'ocupació a les empreses està dividit gairebé a parts 

iguals: Tot i la crisi econòmica generada per la COVID-19, el 58,3% de les empreses 

enquestades creuen que podran mantenir l'ocupació actual en els 12 mesos vinents. 

Mentre que un 39,7% són pessimistes i opinen que es veuran obligades a disminuir les 

seves plantilles. 

Gràfic 14. Què passarà amb el nombre d’empleats de la seva empresa en els pròxims 12 mesos 
com a conseqüència de la crisi de COVID-19? (Preguntes 15 i 16) 

 

En aquest grup que preveuen reduir la seva dimensió, el 38,8% estimen que hauran de 

reduir fins a una quarta part del personal de la seva plantilla. Un 27,1% veuen que 

aquesta mesura no serà suficient i la reducció de la seva plantilla podria situar-se entre 

una quarta part i la meitat del total. També és de destacar que un 9,1% d’aquest grup 

d’empreses que preveuen reduir la seva dimensió, directament veuen que la crisi no els 

permetrà recuperar-se i pensen en el tancament del negoci en els 12 mesos vinents. 

Tot i la càrrega que suposa la despesa de personal en plena reducció de l’activitat i amb 

el percentatge tan elevat d’empreses que creu que la crisi no els afavorirà, el 53,3% de 

les empreses enquestades reconeix no haver adoptat un ERTO. Dins del percentatge 

d’empreses que l’han adoptat, un 38,1% recomanen com a mesura a adoptar 
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l’allargament de l’ERTO fins a final d’any. Cal tenir en compte que en el moment de 

redacció d’aquest informe, els ERTOS per COVID-19 tenen data límit de finalització el 

Setembre de 2020 i el 53,6% de les empreses que l’han adoptat veuen la situació 

complicada i no creuen que puguin mantenir l’ocupació actual d’aquí a final d’any. 

Gràfic 15. Vostè recomanaria allargar els ERTOS? (Pregunta 21) 

 
 

4.6. Preocupació dels empresaris per les obligacions de 
pagament 

Els empresaris creuen que tindran dificultats per atendre puntualment el pagament dels 

seus deutes en els mesos vinents en un o més fronts diferents. Les obligacions que més 

preocupa no poder fer front són els impostos a un 52,1% de les empreses, les obligacions 

amb la seguretat social a un 51,2% i les nòmines del personal a un 47,6%.  

El 32,2% dels enquestats preveuen tenir dificultats per atendre el pagament dels deutes 

amb les entitats financeres i el 30,1% el pagament dels comandes a proveïdors. Dels 

lloguers probablement no podrà ser atès per un 22,7% dels empresaris que van 

respondre l'enquesta, i el 23,8% afirma que no podrà fer front als subministraments 

(llum, aigua, gas i altres subministraments exteriors). (Gràfic 16) 

 
Gràfic 16. De totes les obligacions de pagament que te en els pròxims mesos, quines son les que 
li preocupen més en quan a poder-les complir puntualment? (Resposta múltiple) (Pregunta 17) 
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Enfront aquesta preocupació per les obligacions de pagament, s’hi suma el fet que un 

47,7% creu que l’empresa experimentarà un increment de la morositat dels seus clients, 

fet que reduirà l’entrada de capital i això dificultarà la disponibilitat d’aquest capital per 

fer front a pagaments.  

4.7.   Mesures que han pres o prendran les empreses pròximament 

Com a conseqüència de la crisi provocada per la COVID-19, certs empresaris afirmen 

haver pres mesures d'adaptació al nou entorn econòmic. La mesura més aplicada, amb 

un 40,3% del total d’empreses, ha estat la reducció de la seva activitat empresarial. 

Aquest percentatge contrasta amb el 32,9% d’enquestats que afirma no haver realitzat 

cap canvi en el seu volum d’activitat. Altres mesures destacables per les quals han optat 

les empreses han estat la reducció de la plantilla mitjançant acomiadaments procedents, 

l’ajornament de pagaments a proveïdors i/o creditors i el cessament temporal de 

l’activitat, totes tres mesures amb un percentatge al voltant d’un 18%. 

 
Gràfic 17.  Quines mesures ha pres la seva empresa, o creu que haurà de prendre? (Resposta 
múltiple) (Pregunta 11) 

 

El canvi de l’entorn econòmic també ha propiciat una mirada interna de les empreses 

per motivar canvis que els ajudin a superar la situació, sobretot pel que fa a la manera 

que el treballador desenvolupa les seves tasques. Les empreses han aplicat una o vàries 

de les mesures segons el seu criteri. Un 70,3% d’elles han decidit o s’han vist obligades 

a continuar exercint l’activitat amb treball presencial. Tot i aquest percentatge elevat, 

també cal destacar les opcions del teletreball i l’aplicació d’ERTOs, compartint uns 

percentatges similars del 20,7% i 21,1% respectivament. Altres opcions laborals 

minoritàries escollides per les empreses han estat les reduccions de jornades laborals o 

el cessament d’activitat sense ERTO amb un 11,5% i un 7% respectivament.  
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Gràfic 18. Actualment, de quina manera estan desenvolupant les seves tasques els 
empleats/ades de la seva empresa en la crisi de COVID-19? (Resposta múltiple) (Pregunta 10) 

Amb tots els canvis que ha patit el mercat les empreses s’han vist obligades a realitzar 

variacions per adaptar el seu model de negoci a la nova realitat amb l’objectiu de 

minimitzar els efectes negatius i poder superar la crisi de la millor manera possible. 

També és cert, que el 45,2% dels enquestats reconeix que no ha variat el seu model de 

negoci i que no ha introduït cap canvi d’operativa destacable (Gràfic 17). Per contra, un 

22,6% de les empreses enquestades han decidit adoptar l’opció del teletreball parcial i 

un 19,5% dels enquestats indiquen haver pres decisions orientades a ampliar el seu 

objecte de negoci diversificant la seva activitat principal, ja que a causa de la crisi han 

patit una reducció del seu mercat de negoci natural.  

També les noves tecnologies han propiciat canvis. En aquest sentit, un 19,1% ha vist 

noves oportunitats de venda o prestació de servei a nous clients impulsant la venda en 

línia i un 14,8% ha apostat per la digitalització interna de l’empresa. 

Gràfic 19.  Quins són els canvis més destacables que s'han introduït en el seu negoci a causa de 
la crisi del COVID19? (Resposta múltiple) (Pregunta 13) 
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4.8. Ajudes econòmiques més urgents per mitigar els efectes 
negatius provocats per la pandèmia 

Els empresaris consideren que la caiguda de vendes i la reducció d'activitat hauria de ser 

pal·liada amb ajudes econòmiques públiques que els permeti mantenir els negocis 

oberts. Consideren que les ajudes més urgents haurien de procedir de bonificacions 

fiscals en l'IBI i en l'IAE unides a finançament directe mitjançant subvencions. Seguint a 

aquestes ajudes, creuen que la moratòria en cotitzacions i tota classe d’ajudes per a 

reestructuracions de la plantilla serien altres de les ajudes importants per a poder 

mitigar els efectes de la crisi. 

La gràfica 18 mostra les valoracions que els enquestats van fer per cada categoria 

(reestructuració de plantilla, bonificacions fiscals...) a la pregunta de quines ajudes 

consideraven més urgents. La valoració estava en una escala d’1 a 5, on el valor 1 

indicava una urgència més baixa i la valoració 5 la màxima urgència. La categoria 3 indica 

el valor neutre entre els dos extrems. Les respostes es mostren com un diagrama de 

barres apilades divergents,  on la categoria 3 està centrada, quedant els percentatges 

de respostes que no ho consideren urgent a l’esquerra i el percentatge de respostes que 

ho consideren urgent a la dreta. D’aquesta forma es visualitza quines ajudes es valoren 

tenir amb més urgència al tenir percentatges acumulats més alts a la banda de les 

valoracions altes com son les bonificacions fiscals i la finançament directe. 

Gràfic 20. Quina ajuda considera que serà més urgent per mitigar els efectes econòmics negatius 
provocats per la pandèmia? (de menys(1) a més(5) important) (Pregunta 9) 
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Per fer front als pagaments més urgents algunes empreses consideren necessari 

sol·licitar finançament per mitjà de les línies de finançament amb avals de l'Estat. Un 

37% afirma que sol·licitarà aquest finançament garantit per l'Estat, mentre que el 63% 

no ho consideren necessari. 

Dels empresaris que requereixen diners per afrontar les seves obligacions més 

immediates, el 54,3% estima que necessitaria entre un 10% i un 20% de la facturació 

anual per fer front a aquest pagament, però el 30,4% del total de les empreses 

enquestades creuen que aquesta quantitat seria insuficient, afirmant que les seves 

necessitats es cobririen amb una quantitat superior al 20% de la facturació anual. 

 
Gràfic 21. Per fer front a aquests pagament més urgents la seva empresa ha sol·licitat o sol·licitarà 
finançament amb els avals de l’estat? (Preguntes 18 i 19) 

 

Enfront d’aquesta crisi, són diverses les opinions dels empresaris sobre quina podria ser 

la millor solució o solucions amb les quals les administracions locals poden contribuir, 

dins del seu marc de competències, a accelerar la fase de recuperació econòmica. 

Propostes realitzades per part dels enquestats 

De les diferents propostes realitzades per part dels enquestats, el 22,5% coincideixen en 

proposar que l’administració faci ajudes directes a les empreses que s'han vist afectades. 

D’altra banda, el teixit empresarial de la demarcació de Lleida sap la importància del 

comerç i els serveis de proximitat. D’aquí que el 18,1% dels enquestats pensi que 

l’administració hauria de donar especialment suport a les empreses locals per poder 

superar la crisi. Pel que fa als impostos, l’11,1% de les empreses manifesta que les 

administracions haurien de fer un esforç per intentar reduir la càrrega impositiva 

exercida actualment sobre els empresaris. En una línia similar però amb percentatges 
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més reduïts, trobem altres propostes com l’ajornament o supressió d’impostos o la 

concessió de subvencions per part de les administracions. També remarcar que el 14,3% 

dels enquestats no sap quines serien les millors mesures que l’administració podria 

posar en pràctica. 

Altres opcions minoritàries en respostes obertes són:  

- Canvis en el govern perquè la gestió d’aquesta pandèmia no s’ha realitzat correctament 

i les accions que estan realitzant no estan focalitzades en sortir de la pandèmia sinó en 

mantenir la bona imatge del govern. 

- Realitzar més inversió en el seguiment de la pandèmia en comptes d’aplicar mesures 

de limitació de la mobilitat per ajudar a contenir els brots i evitar les propagacions 

incontrolades. 

- Realitzar canvis en les condicions contractuals per flexibilitzar el mercat laboral segons 

la situació ho requereixi. 

- Realitzar inversions específiques que estiguin focalitzades en les empreses que 

pateixen la crisi.  
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5. MESURES MÉS URGENTS SOL·LICITADES PER SECTORS 
EMPRESARIALS 

Tot i que no tots els sectors han patit la crisi de la COVID-19 amb la mateixa força ni els 

ha afectat de la mateixa manera, la consideració de quines són les mesures més urgents 

per mitigar els efectes econòmics negatius provocats per la pandèmia és força uniforme. 

El Gràfic 22 reflecteix les diferents prioritzacions que fan els empresaris sobre les 

mesures més importants que caldria prendre per pal·liar els efectes negatius de la crisi, 

mostrant la distribució de l’elecció de cadascuna d’aquestes mesures per sectors 

d’activitat: 

Gràfic 22. Quina ajuda considera que serà més urgent per mitigar els efectes econòmics negatius 
provocats per la pandèmia? (de menys(1) a més(5) important) Per sector d’activitat (Pregunta 9) 
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En termes generals, sembla que hi ha un consens bastant ampli en quines són les 

mesures més i menys importants entre els diferents sectors d’activitat. D’una banda, 

segons els enquestats, les dues ajudes més urgents que haurien de donar les 

administracions són les “bonificacions fiscals” i el “finançament directe”, ja que en totes 

les gràfiques podem veure com aquestes dues mesures mostren les barres més 

desplaçades a la dreta. En el sentit contrari, les empreses dels diferents sectors també 

coincideixen en prioritzar com a mesura menys important el fet que les administracions 

públiques creïn “línies d’avals  i garanties públiques”. 

A partir d’aquí, podem apreciar algunes particularitats entre els diferents sectors 

d’activitat. La més destacable és que les empreses del sector de la logística i el transport 

són les que més valoren el “finançament directe” i les que menys importància donen a 

la mesura d’aportar “ajudes per a la reestructuració de la plantilla”. I és que les empreses 

de transport tenen marges baixos i davant la reducció de la seva activitat requereixen 

finançar les seves necessitats de circulant amb crèdits tous de finançament directe, és 

lògica la seva demanda per evitar tancar empreses, mentre que en general no 

requereixen ajudes per reestructurar plantilles, donada l'estructura de el sector format 

en bona part per autònoms. 



 

Enquesta afectació Covid19                                                    Pàgina 31 

 

6. MESURES MÉS URGENTS PER COMARQUES 
Les ajudes de “bonificacions fiscals” és sense dubte de les considerades més importants 

si ens fixem en la distribució de dades per comarques. En totes elles més de la meitat 

de les empreses les ha valorat amb una importància entre quatre i cinc. A les comarques 

del Pla d’Urgell i la Cerdanya aquesta mesura pren una importància especial, ja que la 

meitat de les empreses l’han valorat amb una importància de cinc punts sobre cinc. 

 
Gràfic 23. Quina ajuda considera que serà més urgent per mitigar els efectes econòmics negatius 
provocats per la pandèmia? (de menys(1) a més(5) important) Per comarca (Pregunta 9) 

 

Les “Ajudes per a la re-estructuració de la plantilla” és de les ajudes que han estat més 
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valorades en la part central del territori. Contràriament, en la comarca del Pla d’Urgell 

més d’una tercera part de les empreses creuen que és la mesura que més ajudaria al 

sector empresarial. Per contra, la comarca on pitjor es valora aquesta mesura és la de 

l’Alta Ribagorça. 

Si ens fixem en la mesura del “Finançament directe” aquesta té especial importància a 

les comarques del Pla d’Urgell i del Pallars Jussà. Més de la meitat de les empreses 

d’aquestes dues comarques han donat un pes d’importància d’entre quatre i cinc sobre 

una escala de cinc.  

Per últim, destacar que una mesura que havia passat desapercebuda en l’anàlisi global 

del conjunt d’empreses, la que fa referència a la “Moratòria en cotitzacions socials”, 

pren especial importància en les comarques de la Vall d’Aran, l’Urgell i el Pallars Jussà, 

on més de la meitat de les empreses les han valorat amb una puntuació d’entre quatre 

i cinc sobre cinc. Per a aquestes empreses la càrrega de la Seguretat Social és elevada 

respecte al seu volum d'activitat i amb unes vendes reduïdes per la crisi de la COVID19, 

els empresaris consideren que la mesura de demorar el pagament de les seves 

obligacions de cotitzacions socials permetria pal·liar les seves necessitats de liquiditat. 
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7. AFECTACIÓ EN LA FACTURACIÓ PER SECTORS EMPRESARIALS 
Com hem vist anteriorment, segons els resultats de l’enquesta, els sectors de “l’Esport, 

Oci i Lleure” i el de “l’Hostaleria i Restauració” són els que més han patit els efectes 

d’aquesta crisi sanitària.  

El conjunt d’empreses d'ambdós sectors han valorat que l’afectació que tindrien en 

pèrdues de facturació anuals seria superior al 50% en gairebé la meitat de les seves 

empreses, i superiors al 20% si ens fixem en el 75% d’elles. En el sector de “l’Hostaleria 

i Restauració” només un percentatge inferior al 5% va valorar que la seva facturació es 

mantindria igual o fins i tot augmentaria. Aquests dos sectors són dels que més s’han 

vist afectats per les restriccions en l’oferta dels seus serveis, ja que moltes de les 

mesures aplicades pel govern anaven enfocades, en primera instància, en el tancament 

d’una gran part d’aquests negocis, i posteriorment en la limitació de la quantitat de 

clients que podien ser atesos en un mateix moment. 

A l’altra cara de la moneda, trobem els dos sectors més optimistes: “l’Agricultura, 

ramaderia i activitats forestals” i la “Construcció i instal·lacions” on menys d’un 10% de 

les empreses d’aquests sectors van valorar que la seva facturació es reduiria en més 

d’un 50%, i un percentatge superior al 15% d’enquestats va valorar que fins i tot els seus 

ingressos serien iguals o superiors als de l’any anterior. 

Per últim, entre els dos extrems comentats anteriorment trobem el sector del “Comerç 

al major i detall” on, per exemple, un percentatge proper al 40% de les empreses 

enquestades estima que tindrà una reducció de vendes d’entre un 20 i un 50%.  

Gràfic 24. Afectació sobre la facturació anual per sector d’activitat. (Pregunta 7) 
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8. REDUCCIÓ ESPERADA DE LA FACTURACIÓ ANUAL 
En aquest apartat s’analitza l’afectació de la crisi depenent de la facturació anual de 

l’empresa. L’agrupació d’empreses considerades segons el seu nivell de facturació és:  

● Menys de 100.000 Euros 

● Entre 100.000 i 500.000 Euros 

● Entre 500.000 i 1.000.000 Euros 

● Entre 1 i 6 milions d’Euros 

● Entre 6 i 50 milions d’Euros 

● Més de 50 milions d’Euros  

La distribució d’empreses segons la seva facturació ens deixa més del 70% de les 

empreses enquestades amb una facturació inferior al mig milió d’euros i amb només un 

1% d’elles que facturen més de 50 milions. 

Analitzant les empreses que preveuen que mantindran el seu nivell de facturació o que 

fins i tot l’augmentaran (un 11,6% del total), tenim que un 7,73% d’elles tenen ingressos 

inferiors a 100.000 euros, i aquest percentatge va pujant fins a les empreses de més de 

50 milions d’euros on tenim un percentatge del 30%. Per tant, veiem com són les 

empreses de més facturació les que han estat capaces de resistir millor l’impacte i les 

conseqüències d’aquesta crisi.   

Si ens fixem en aquelles empreses on es preveu una reducció en la facturació de fins un 

10% tenim una distribució molt més homogènia. Les empreses de menys de 100.000 

euros representen un 9,78% del total, les de facturació entre 100.000 i 500.000 un 

13.19% enfront del 10,14% de les empreses de entre 500.000 i 1.000.000, percentatge 

que s’incrementa fins al 20,17% per les empreses d’entre 1 i 6 milions. A partir d’aquí el 

percentatge baixa al 14% per les empreses d’entre 6 i 50 milions i fins al 10% en les de 

més de 50 milions. 

El percentatge d’empreses que estimen que la seva facturació es reduirà entre un 10 i 

un 20% augmenta a mesura que ho fa la dimensió de l’empresa. Així doncs, de les 

empreses amb una facturació inferior a 100.000, un 17,87% creu que la seva facturació 

es reduirà en aquests termes. Mentre que entre les empreses que facturen més de 50 

milions, les que creuen que es reduirà dins d’aquests marges augmenten fins al 30%.  
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A mesura que augmenta la davallada estimada en la facturació de les empreses (rangs 

d’entre 20% i 50% o més del 50%), podem observar com aquesta es considera més 

probable en les empreses de menor dimensió. Les empreses petites són les que 

percentualment més trobem en aquestes franges. Per exemple, si ens fixem en aquelles 

que preveuen reduir la seva facturació en més del 50%, en trobem un 30,13% que 

facturen menys de 100.000€, mentre que les facturen entre 1 i 6 milions d’euros només 

representen un 8,40%. És més, cap de les empreses amb una facturació superior als 6 

milions d’euros ha manifestat que tindrà una disminució de la facturació de més del 

50%. És a dir, les empreses grans tenen una major confiança en poder adaptar-se a les 

noves circumstàncies que imposen les noves condicions de la crisi de la COVID-19. 

 

9. MESURES PROPOSADES PER TIPUS DE SECTOR 
En aquest apartat es pretén analitzar les respostes que els enquestats han donat a la 

resposta oberta de “Com creu que les administracions locals (Diputació, Consells 

Comarcals, Ajuntaments,...), en el marc de les seves competències, poden contribuir a la 

fase de recuperació econòmica?”. Tenint en compte la diversitat en quant a dimensió, 

naturalesa i sector d'activitat del conjunt d’empreses que han participat i la varietat de 

respostes que han proporcionat, s’ha fet una categorització en funció de l’objectiu final 

de les propostes. Com a resultat, s’han obtingut les següents 10 categories, les quals es 

mostren per ordre d’importància segons la quantitat de respostes obtingudes : 

1. Ajudes a les empreses afectades directes per part de les administracions.  

2. Suport i recolzament a les empreses locals. 

3. Reducció de càrrega impositiva. 

4. Eliminació directa d’alguns impostos. 

5. Subvencions directes a fons perdut.  

6. Inversions en aquells sectors d’activitat que més s’han vist perjudicats. 

7. Moratòria en el pagament d’impostos. 

8. Major seguiment i control de l’evolució i la propagació de la pandèmia. 

9. Canvis en el govern. 

10. Flexibilització del mercat laboral. 
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Sembla que hi ha un consens bastant ampli entre la majoria de sectors al coincidir en 

què la mesura més important que s’hauria d’aplicar és l’oferiment “d’ajudes directes a 

les empreses afectades”. Només els sectors de “Construcció i instal·lacions”, “Indústria 

Alimentària” i “Logística i Transports” marquen línies una mica diferents. Dels tres 

sectors esmentats, els dos primers coincideixen en què el més important seria l’aplicació 

de mesures de “suport a les empreses locals”, mentre que les empreses del sector de 

“Logística i transports” aposten majoritàriament per unes mesures relacionades amb la 

“reducció de la càrrega impositiva”.  

 
 

10. MESURES PROPOSADES PER VOLUM DE FACTURACIÓ 
Analitzant les respostes obtingudes des de la perspectiva del volum de facturació de les 

empreses, continuem veient que el conjunt més gran de propostes van en la línia de 

crear “ajudes directes a les empreses afectades”. Tot i això, en fixem que les empreses 

més grans, aquelles amb una facturació superior als 6 milions d’euros plantegen un 

seguit de mesures orientades als impostos, ja sigui amb la “reducció de la càrrega 

impositiva”, a la “eliminació de certs impostos” o a la “moratòria en el pagament 

d’impostos”. En canvi, si posem el focus en aquelles empreses de menor facturació, en 

moltes d’elles trobem que proposen actuacions que van dirigides a mesures de “suport 

a les empreses locals”, sense deixar de banda les mesures referents als impostos 

(aplaçament, reducció i supressió), a les ajudes directes i a les subvencions. 

En resum, els empresaris demanen actuar amb urgència amb mesures orientades a 

donar suport a la liquiditat i el manteniment de l'ocupació. Les empreses petites i els 

autònoms necessiten suports directes per evitar el tancament i no serà suficient amb 

facilitar-los l'accés a crèdits tous. 
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11. CONCLUSIONS 
De l’informe elaborat a partir d’una enquesta realitzada a 911 empresaris de la demarcació 

de Lleida sobre les conseqüències econòmiques de la crisi de la COVID-19, es dedueixen 

les següents conclusions: 

1ª. Més de la meitat dels enquestats asseguren que la pandèmia tindrà un efecte negatiu 

significatiu en les seves operacions i en la viabilitat del seu negoci d’aquí a un any vista. Els 

enquestats destaquen entre les majors dificultats a les que s’enfrontaran en els propers 

mesos els problemes de demanda i d’ocupació. La caiguda de les vendes es la primera 

conseqüència de la crisi i com a conseqüència la reducció de l’ocupació.  

2ª. Els sectors amb major afectació per l’impacte de la COVID-19 són “l’Esport, Oci i Lleure” 

i el sector de “l’Hostaleria i Restauració”, que esperen perdre més de la meitat dels 

ingressos. Els límits a la mobilitat de les persones pel confinament i posteriorment per les 

restriccions derivades del distanciament social s’observa que impacten directament en el 

model de negoci de les empreses dedicades a la cultura, l’esport i l’oci. En l’Hosteleria i 

Restauració la majoria dels enquestats afirmen que la principal raó per explicar el descens 

dels seus ingressos és el tancament de l’establiment per obligació legal o per la 

impossibilitat de dur a terme la seva activitat. Aquestes activitats, immerses en el sector 

del turisme, unides al comerç, són els exemples més clars d’afectació per la crisi de la 

COVID-19 amb un impacte altament negatiu en les seves vendes derivat de les mesures de 

limitació de lliure circulació de la població.  

Per altra banda, el sector de l’alimentació i els sectors d’agricultura i ramaderia són els que 

esperen resistir millor la crisi, doncs pràcticament la meitat dels enquestats opinen que la 

seva facturació es mantindrà igual o disminuirà únicament, al voltant d’un 10%. Es tracta 

d’indústries relacionades amb el consum de béns de primera necessitat que han sofert 

restriccions d’activitat i han generat necessitats d’ocupació.   

Així mateix, en el sector del Transport i la logística, a pesar dels forts descensos patits en 

la seva activitat pel tancament d’empreses del retail i de la Hosteleria i Turisme, alguns 

empresaris únicament preveuen lleus reduccions de la seva xifra de negocis. I de fet, més 

d’un 20% dels enquestats pensa que la crisi no els afectarà o fins i tot que els afavorirà en 

el seu negoci, el que es fonamenta amb certes tendències ja presents abans de la COVID-
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19 relacionades amb el e-comerç i el canvi de comportament dels consumidors, que fa 

preveure increments de facturació en les empreses transportistes de Lleida.  

3ª. La majoria de les empreses de Lleida exportadores preveuen que les seves exportacions 

comparades amb les de l’exercici anterior disminueixin com a conseqüència de la crisi, 

degut a la caiguda de la demanda exterior, les anul·lacions de comandes amb la dificultat 

de trobar nous clients i els problemes logístics i de transport patits.  

4ª. Les expectatives sobre la generació d’ocupació en general són negatives. Dels resultats 

obtinguts s’observa una elevada preocupació dels empresaris de Lleida per afrontar els 

pagaments dels costos laborals i impostos en els propers mesos, pel que gran part d’ells 

requereixen finançament mitjançant avals, o ajudes directes a través de subvencions.  

A pesar de les dificultats per afrontar el pagament dels costos laborals, més de la meitat 

dels enquestats estimen que faran el possible per mantenir la seva plantilla de treballadors 

en els 12 mesos següents, molts d’ells acollits a l’ERTO. És important que en els propers 

mesos s’aclareixi la incertesa al voltant de l’extensió dels ERTO, la majoria dels empresaris 

opinen que seria desitjable que es mantinguessin actius fins a final d’any. Al mateix temps, 

quasi un 40% dels empresaris són pessimistes de cara al manteniment de la seva plantilla, 

estimant que es veuran obligats a disminuir el nombre de treballadors de les seves 

empreses en menys d’un any.   

5ª. La pandèmia ha obligat a introduir canvis en l’operativa de l’activitat de les empreses, 

modificant els costums i assajant noves dinàmiques en la gestió, la prova és que en un 22% 

dels casos s’ha implantat el teletreball, en particular, en aquelles empreses que podien 

realitzar la seva activitat a distància. És en el sector d’activitats professionals i serveis on 

en major mesura s’observa el canvi d’operativa pel teletreball. En un percentatge similar, 

s’observa que s’ha impulsat la venda online, especialment en el sector del comerç. No són 

percentatges elevats els de les empreses que opten per donar el salt al mon virtual a Lleida. 

La digitalització és un repte per a les PIMES que implica inversió en mitjans tecnològics i 

no han sigut moltes les empreses lleidatanes que en aquesta crisi han optat per adoptar 

aquest tipus de mesures, doncs quasi la meitat dels enquestats reconeixen no haver 

introduït canvis d’operativa destacable com a conseqüència de la crisi.   

6ª. Els empresaris consideren que la caiguda de vendes i la reducció d'activitat hauria de 
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ser pal·liada amb ajudes econòmiques públiques que els permeti mantenir els negocis 

oberts. Les bonificacions fiscals en l’IBI i en l’IAE, són les que les empreses consideren més 

adequades per a sortir de la crisi. El finançament directe mitjançant subvencions permetria 

un suport a la inversió i estimularia el creixement.  

D’altra banda, el teixit empresarial de la demarcació de Lleida sap de la importància del 

comerç i els serveis de proximitat. D’aquí que el 18% dels enquestats pensi que 

l’administració hauria de donar especialment suport a les empreses locals per poder 

superar la crisi. 

7ª. Les preocupacions per atendre les obligacions de pagament són generals en tots els 

sectors, territoris i tipus d’empresa. En concret, hi ha especial preocupació en atendre al 

pagament de nòmines i assegurances socials, pel que no és d’estranyar que la moratòria 

de pagament a la Seguretat Social sigui una de les mesures sol·licitades per empresaris i 

autònoms en les preguntes obertes.   

La introducció d’incentius per impulsar la venda per Internet, el teletreball i la digitalització 

de la gestió són iniciatives que podrien pal·liar els efectes de la crisi. En concret, que es 

contempli una reducció específica per inversions relacionades amb el teletreball i la 

inversió digital en la declaració del Impost sobre Societats, seria una mesura adequada per 

animar la inversió en la digitalització de l’empresa.  
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12. ANNEX  

Enquesta afectació Covid-19 
 

Benvolguts i benvolgudes, 

La crisi sanitària en la qual estem immersos porta associat un gran impacte en l'economia 
del nostre territori. Alhora que fem front a l’emergència sanitària, cal treballar des de les 
institucions per encarar la fase de recuperació, tenint en compte els diferents graus 
d'afectació que la COVID-19 ha tingut, i esta tenint, en l'activitat econòmica i l'ocupació de 
les empreses i negocis a casa nostra.  

El Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, amb la col·laboració del 
Departament d'Administració d'Empreses de la Universitat de Lleida i la complicitat dels 
ens locals i de tot el teixit econòmic de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran, volem conèixer 
de primera ma quin esta sent aquest impacte, i per això us demanen la vostra col·laboració 
a traves d'aquesta breu enquesta. 

La finalitat del qüestionari es obtenir una diagnosi que faciliti la presa de decisions de 
suport a determinats sectors econòmics locals en funció del grau d'afectació de la 
pandèmia en la seva activitat. 

Es vol mesurar no nomes l'impacte econòmic de la situació actual, sinó també fer visibles 
mancances o fortaleses que aquesta situació hagi fet evidents, com ara el baix nivell de 
digitalització o la importància de comerç i serveis de proximitat. No es tracta tant sols de 
posar en marxa mesures pal·liatives a curt termini, sinó també orientades a minimitzar les 
mancances i fer reforçar les fortaleses a mig termini. 

Animen a les empreses, professionals i autònoms del territori a respondre el qüestionari, 
el qual es de caràcter anònim, consta de 20 preguntes i es pot contestar en cinc minuts. 

Si ho desitgeu, rebreu els resultats al vostre correu electrònic. 

* Totes les dades que ha aportat en aquesta enquesta seran tractats per la Diputació de 
Lleida i per la Universitat de Lleida i nomes es faran servir per la obtenció de la informació 
relacionada amb aquest formulari i no seran compartits amb cap altra entitat. 

La resposta d'aquesta enquesta autoritza la utilització de les dades per l’ús indicat. 
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Obligatòria 

1. Introdueixi el codi postal de la seva població * 
 

2. Sector d'activitat principal al que pertany la seva empresa * 

Maqueu només una. 

Agricultura, ramaderia i activitats forestals 

Industria alimentaria 

Altres Industries 

Construcció i instal·lacions 

Logística i transport 

Hosteleria i restauració 

Esport, oci i lleure 

Comerç al major o al detall 

Activitats professionals 

Educació 

Altres serveis 

 
3. Quina és la forma jurídica de la seva empresa? * 

Maqueu només una. 

Autònom 

Societat Limitada 

Societat Cooperativa 

Comunitat de Bens 

Altres:      

 
4. Anys d'activitat de la seva empresa 

Maqueu només una. 

 
Menys de 2 anys 

Entre 2 i 5 anys 

Entre 5 i 10 anys 

Més de 10 anys 
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5. Quin és el nombre d'empleats que treballen a la seva empresa? * 

Maqueu només una. 

 
De 0 a 5 

De 6 a 10 

De 11 a 20 

De 21 a 50 

De 51 a 250 

Més de 250 
 
6. Quina és la facturació anual de la seva empresa? * 

Maqueu només una. 

 
Menys de 100.000 Euros 

Entre 100.000 i 500.000 Euros 

Entre 500.000 i 1.000.000 Euros 

Entre 1 i 6 milions d'Euros 

Entre 6 i 50 milions d'Euros 

Entre 50 i 100 milions d'Euros Més de 

100 milions d'Euros 

7. En quina mesura es veurà afectada la seva facturació anual degut a aquesta crisi?* 

Maqueu només una. 

 
Es mantindrà igual o augmentarà                      Ves a la pregunta 9 

Disminuirà entre un 0% i un 10% 

Disminuirà entre un 10% i un 20% 

Disminuirà entre un 20% i un 50% 

Disminuirà mes del 50% 
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8. Quin ha estat el principal motiu en el descens dels seus ingressos? * 
Maqueu només una. 

 
El tancament de l'establiment per obligació legal 

Impossibilitat de dur a terme la seva activitat 

Falta de demanda dels seus productes o serveis 

Falta de subministrament de materials 

Falta de serveis essencials 

 
9. Quina ajuda considera que serà més urgent per mitigar els efectes econòmics 

negatius provocats per la pandèmia? (valorar la importància de menor (1) a 
major(5)) * 

Marqueu només una per fila. 
 

1 2 3 4 5 

 
 
 

10. Actualment, de quina manera estan desenvolupant les seves tasques els empleats/ades 
de la seva empresa en la crisi de COVID-19? (resposta múltiple) * 

 

Seleccioneu totes les opcions que corresponguin. 
 

De manera presencial 

Utilitzant període vocacional 

Treballar des de casa 

Reducció de la jornada laboral 

Aplicació d'un ERTO (expedients de regulació temporals d'ocupació) 

Cessament de l'activitat sense ERTO 

Bonificacions fiscals (IBI, IAE…) 

 
Finançament directe (subvencions ............... ) 

 
Línia d’avals i garanties publiques 

Moratòria en cotitzacions socials 

Ajudes per a reestructurar la plantilla 
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11. Quines mesures ha pres la seva empresa, o creu que haurà de prendre? 
(resposta múltiple) * 

Seleccioneu totes les opcions que corresponguin. 
 

Reduir la plantilla mitjançant acomiadaments procedents 

Reduir la plantilla mitjançant acomiadaments improcedents 

Aplaçament a proveïdors/creditors 

Reducció de l'activitat 

Cessament temporal de l'activitat 

Tancament definitiu del negoci 

Sense canvis 
 

 
12. Si a la seva empresa van adoptar un ERTO, creu que es podrà mantenir 

l'ocupació dintre de 6 mesos? * 

Maqueu només una. 

 
Si 

No 

 

13. Quins són els canvis més destacables que s'han introduït en el seu negoci a 

causa de la crisi del COVID19? * 
 

Seleccioneu totes les opcions que corresponguin. 
 

S'ha diversificat l'activitat principal 

S'ha canviat la cadena de subministrament de materials 

S'ha implantat parcialment el teletreball 

S'ha impulsat la venda en línia 

S'ha apostat per la digitalització interna de l'empresa 

No s'ha introduït cap canvi 
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14. Com creu que haurà afectat a la viabilitat de la seva empresa la crisi del COVID- 19 
d'aquí a un any? * 

Maqueu només una. 

 
Molt negativament 

Negativament 

Res 

Positivament 

Molt positivament 

15. Què passarà amb el nombre d'empleats de la seva empresa en els pròxims 12 

mesos com a conseqüència de la crisi de COVID-19? * 

Maqueu només una. 

 
Augmentarà  Ves a la pregunta 17 

Es mantindrà Ves a la pregunta 17 

Disminuirà 

 
16. En quin percentatge disminuirà? 

Maqueu només una. 

 
Menys d'un 10% 

Entre un 10% i un 25% 

Entre un 25% i un 50% 

Entre un 50% i un 75% 

Entre un 75% i un 90% 

Tancament  del negoci 
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17. De totes les obligacions de pagament que te en els pròxims mesos, quines son les 

que li preocupen més en quan a poder-les complir puntualment? (resposta 

múltiple) * 

Seleccioneu totes les opcions que corresponguin. 
 

Nomines del personal 

Obligacions amb la Seguretat Social 

Impostos 

Deutes amb entitats 

financeres Lloguers 

Pagaments a proveïdors 

Subministraments (Llum, aigua, gas, internet...) 

Altres 

 

18. Per fer front a aquests pagament més urgents la seva empresa ha sol·licitat o 

sol·licitarà finançament amb els avals de l'estat? * 

Maqueu només una. 

 
Sí 

No Ves a la pregunta 20 
 
19. Quina quantitat de diners necessitaria per cobrir aquestes obligacions 

immediates? 

Maqueu només una. 

 
Menys del 10% de la facturació anual 

Entre un 10% i un 20% de la facturació anual 

Més d'un 20% de la facturació anual 

20. Creu que la seva empresa tindrà un increment de la morositat dels clients? * 

Maqueu només una. 

 
Sí 

No 
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21. Vostè recomanaria allargar els ERTOS? * 

Maqueu només una. 

 
No 

Recomanaria allargar fins a final d'any No 

hem adoptat un ERTO. 

 

22. Si la seva empresa exporta, com creu que es veuran afectades les 

seves vendes? * 

Maqueu només una. 
 

Augmentaran 

Es mantindran igual 

Disminuiran 

La meva empresa no exporta 

 
 

23. Com creu que les administracions locals (Diputació, Consells Comarcals, 
Ajuntaments,...), en el marc de les seves competències, poden contribuir a la 
fase de recuperació econòmica? * 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
24. Deixi un correu electrònic i li enviarem un informe dels resultats de l'enquesta. 
 
 
 

 

 


