ENQUESTA EMPRESES
DE PREMIÀ DE DALT
Amb la voluntat de conèixer quin és l’impacte
de la Covid-19 en les empreses de Premià de
Dalt, us sol·licitem que ompliu la següent
enquesta.

1. Com ha impactat la Còvid-19 en els següents indicadors de la seva empresa?
(0: sense impacte- 1: molt poc impacte- 2:Poc impacte- 3 Impacte moderat 4- alt
impacte i 5- molt alt impacte)
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2. De les mesures aprovades per les administracions, a quines s’ha acollit
l’empresa:
Agilització dels ERTE
Avals ICO
Ajuts
Ajornaments tributaris
Moratòries en el pagament d’impostos
Moratòries en el pagament de les cotitzacions
a la Seguretat Social
Ajornaments pagaments deutes
a la Seguretat Social

3. Respecte la facturació de la seva empresa l’any 2019, com estima que variarà
la facturació de 2020?
Creixerà menys d’un 5%
Creixerà entre un 5% i un 10%
Creixerà entre un 10% i un 20%
Creixerà entre un 20% i un 30%
Creixerà més d’un 30%
Estarà amb valors similars a l’any anterior
Disminuirà menys d’un 5%
Disminuirà entre un 5% i un 10%
Disminuirà entre un 10% i un 20%
Disminuirà entre un 20% i un 30%

Disminuirà entre un 30% i un 50%
Caurà més d’un 50%
He tancat/Tancaré l’empresa

4. En quines àrees de l’empresa ha aplicat ajustaments?

Inversions
Costos de producció
Plantilla
Refinançament
Altres:
5. En relació a la Còvid-19, l’empresa ha hagut d’adaptar alguna de les següents
mesures amb la plantilla de treballadors?
Promocionar el teletreball
ERTO (Expedient de regulació temporal d’ocupació)
No renovació de contractes temporals o per obra i servei
ERO (Expedient de regulació d’ocupació)
Prescindir de treballadors amb contracte indefinit

6. Quines mesures considera que tindrà que aplicar a la seva empresa els
propers mesos?
Millora de processos per augmentar la productivitat
Aposta per la innovació
Transformació digital
Desenvolupament de nous projectes i serveis
Adaptació als hàbits dels consumidors
Dotar-se de noves habilitats professionals
Reforçar controls interns per prevenir irregularitats
Expansió a nous mercats

Desenvolupar una estratègia comercial basada en el preu
Desenvolupar una estratègia comercial basada en la marca
Fomentar la formació dels treballadors
Desinversions
Refinançament del deute
Sol·licitud de nou finançament bancari
Sol·licitud d’ajuts públics i/o avals
Venda/traspàs/tancament empresa
Altres:

7. Quan creu que la seva facturació recuperarà els nivell previs a la pandèmia?

En els propers 12 mesos
Al 2022
Més enllà de 2022
La meva facturació no s’ha vist afectada per la pandèmia

8. Podeu aportar els vostres comentaris

