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#ConsultesCambra 

Nova multiconsulta sobre com està impactant econòmicament la 

crisi del coronavirus en el teixit empresarial 

 
 Les Consultes Cambra anteriors deixen conclusions com que una de cada tres 

empreses ha tancat totalment la seva activitat i que el teletreball esdevé la principal 
via per mantenir oberta l’empresa. 

 

Barcelona, 26 de març de 2020.- La Cambra de Barcelona publica avui una nova multiconsulta 

a l’aplicatiu de les #ConsultesCambra, amb l’objectiu de continuar recollint informació sobre com 

està afectant la crisi del coronavirus en el dia a dia del teixit econòmic. 

 

En aquest cas, ens agradaria saber quina és la situació creditícia enfront la nova situació deguda al 

COVID-19; si s’estan plantejat ja fer un concurs (o pre-concurs) de creditors o com autònom o pime, 

quina en la situació econòmica amb la que més s’identifiquen.   

Des de la Cambra estem actualitzant dia a dia quines són les necessitats reals del sector empresarial 

i proposant mesures que ajudin a recuperar econòmicament aquest període excepcional. 

#ConsultesCambra 

Quin impacte té la crisi del coronavirus en la teva empresa?  

 
1. Ens agradaria saber quina és la teva situació creditícia enfront la nova situació 

deguda al COVID-19. 

  
1.- Em renoven les línies amb les mateixes condicions. 
2.- Me les renoven amb pitjors condicions o amb garanties addicionals. 
3.- M’ofereixen línies de crèdits noves per iniciativa del banc. 
4.- No me les renoven o no em donen crèdit. 
5.- No ens cal finançament extern. 

 
2. Us heu plantejat ja fer un concurs (o pre-concurs) de creditors degut a la crisi 

del COVID-19? 
1. Sí, no veiem una altra sortida 
2. Ens ho estem plantejant  
3. No, amb les mesures de l’administració ens en sortirem  
4. No, la crisi no ens està afectant significativament 

 
3.  On t’identifiques més en la situació econòmica provocada pel COVID-19?  

A) sóc autònom i no m’afecta  
B) sóc autònom i mantinc una mínima activitat  
C) sóc autònom i no compleixo els requisits del govern per rebre ajudes públiques 
D) sóc autònom i cesso l’activitat o faig un concurs de creditors 
E) sóc  PIME i no m’afecta  
F) sóc  PIME i mantinc una mínima activitat  
G) sóc  PIME i faig un ERTO  
H) sóc  PIME i cesso l’activitat o faig un concurs de creditors 
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Resultats de la consulta anterior 

Adjuntem els resultats de la consulta, iniciada el passat 20 de març, que han respost un miler 

d’empresaris/es i autònoms i que tanquem avui: 

 

1. Quin tipus d'empresa sou? 

 

2. La seva empresa s'ha vist afectada per la crisi del coronavirus? 

9 de cada 10 empreses s’han vist afectades per la crisi. 

 

3. Quin impacte té la crisi del coronavirus en la seva empresa? 

Gairebé 1 de cada 3 empreses ha tancat la seva activitat totalment. 
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4. En quin percentatge han caigut les vendes de la seva empresa al març si es 

compara amb el mateix mes de l'any anterior? 

La meitat de les empreses han vist reduït entre un 75% i el 100% les vendes de març. No 

obstant, un 6% asseguren que les seves vendes s’han incrementat respecte el març 

anterior.  

 

5. Quina previsió de disminució de vendes preveu per als propers 3 mesos? 

La majoria de les empreses són molt pessimistes durant les vendes dels propers 3 mesos.  

 

6. Quin tipus d'impacte ha tingut o tindrà sobre la plantilla de l'empresa? 

La majoria de les empreses ha optat per fer una suspensió temporal dels treballadors i 1 

de cada 3 preveu modificar els plans de contractació previstos. 
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7. Quines mesures de contenció sanitària està aplicant la seva empresa? 

Gairebé la totalitat de les empreses han implementat rutines d’higiene i cancel·lació de 

reunions i viatges. 

 

8. Quins canvis de forma de treball està aplicant la seva empresa?  

El teletreball s’esdevé la principal via per mantenir l’activitat de l’empresa. 

 

 

 

 

 

Què són les #ConsultesCambra? 

Les #ConsultesCambra són una eina de participació que permet a la Cambra escoltar la veu de tot 

l’empresariat català i referendar posicionaments de la institució. Mitjançant preguntes multi 

resposta la corporació pot extreure una radiografia del que opina el conjunt de l’empresariat sobre 

temes d’actualitat econòmica. 

 

El procés de consultes, que permet tenir més d’una consulta alhora, està obert a tot el conjunt 

d’empresaris/es i autònoms/es de Catalunya, i ofereix així la possibilitat que aquells que no 

estiguin a la demarcació de Barcelona puguin expressar la seva opinió sobre els temes consultats.  

 

Per participar en les consultes serà necessari identificar-se la primera vegada amb el certificat 

digital que acrediti l’autenticitat i registri la partició en el procés. Un cop l’usuari s’hagi registrat, 

podrà votar amb un usuari i contrasenya. 
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Procés de votació a les #ConsultesCambra 
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