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1.1.- METODOLOGIA 

 

 

El primer pas es determinar quin és el procés metodològic aplicat per a la realització de 

l’enquesta al teixit econòmic i productiu. Tal i com indica Coenders (2009), els diferents 

elements que cal tenir present són: 

 

Disseny de l’enquesta 

L’enquesta en qüestió s’ha dissenyat per una recollida de la informació de manera telefònica, i 

per tant no es tracta d’un formulari auto omplert, sinó que es realitza mitjançant la figura de 

l’enquestador.  A l’annex es pot consultar les preguntes –i anotacions per a l’enquestador- que 

contenia el qüestionari.  

El procés per tal de definir-ne el contingut s’ha fet amb col·laboració i participació directe de 

l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona. El resultat ha estat un total de 8 

blocs conceptuals diferents, amb 43 preguntes a realitzar i un total de 112 camps a tenir 

presents.  

De les diferents preguntes a omplir, n’hi ha 3 que no són respostes per l’enquestat, sinó que 

s’encarrega el propi enquestador d’omplir les caselles amb la informació que ja es disposa de 

l’empresa. 

 

Disseny de la mostra 

El mostreig no ha estat un mostreig aleatori, sinó que es realitza una mostra estratificada. La 

mostra s’ha realitzat prenent en consideració les següents variables: 

1. Empreses considerades societats, que tenen el seu domicili fiscal a Girona i els 

municipis de l’àrea urbana. 

2. Sectors productius: es realitza una estratificació de la mostra per sector productius, 

assignant un nombre d’empreses necessàries per a cada un d’aquests. En el gràfic 

mostrat a continuació es pot observar els resultats de la mostra agrupats en  sectors 

productius. 
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Gràfic 1: Distribució percentual de les empreses per municipis 

 

Font: Elaboració pròpia en base a dades enquesta 

 

3. Municipis: la següent variable d’estratificació són els municipis, de manera que 

s’assignen un nombre d’empreses per a cada municipi de la mostra. En relació a 

aquest criteri, obtenim la següent taula. 

Taula 1: Distribució percentual de les empreses enquestades per municipis 

 Pes percentual 

Aiguaviva 3,33 

Bescanó 5,00 

Celrà 4,17 

Fornells 3,33 

Girona 50,42 

Llambilles 2,50 

Quart 2,92 

Riudellots 9,58 

Salt 7,50 

Sant Gregori 1,25 

Sant Julià 0,83 

Sarrià 1,25 

Vilablareix 1,67 

Vilobí 1,25 

No dades 5,00 

Font: Elaboració pròpia en base a dades enquesta 

 

Recollida d’informació 

Seguint el disseny de la mostra, la recollida d’informació es realitza atenent als següents 

elements: 

2% 

62% 

1% 

35% Altres 

Comerç i serveis 

Construcció 

Indústria 



 

 
3 PLA ESTRATÈGIC DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ DE GIRONA I EL SEU ENTORN URBÀ  

 

 Telefònicament per fins a 4 persones diferents de l’empresa BIM Consultors. En tots 

els casos els enquestadors són formats prèviament del sistema de recollida 

d’informació i dels objectius de l’estudi. 

 Marc temporal: després de fer una primera prova pilot al mes de juliol, es realitza una 

recollida de dades en el període comprès en les següents dates: 01/09/2015 al 

13/10/2015. 

 Resultats del procés de recollida d’enquestes telefòniques: el procés de la recollida 

d’informació es produeix de manera lenta degut, entre d’altres factors, a la durada de 

l’enquesta i als problemes de localització de persona responsable per a poder 

respondre. La mitjana de temps utilitzat en respondre les enquestes és de 22,6 

minuts.  

 L’informe de valoració d’incidències de les trucades realitzades és el que recull la 

següent taula. 

Taula 2: Indicadors de valoració de les trucades 

Empreses trucades 1.295 

Qüestionaris fets correctament 241 

Manifesten només respondran per correu electrònic 88 

Responen un altre dia 154 

No responen / No contesten 561 

No es disposa de dades actualitzades 251 

Font: Elaboració pròpia en base a dades enquesta 
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1.2.- ANÀLISI DE RESULTATS 

L’anàlisi de resultats es realitzarà agrupant la informació recollida en els diferents blocs 

conceptuals en que s’havia realitzat la recollida d’informació. Així doncs, trobarem: 

Característiques empresa, Factors de competitivitat, Inversió / Innovació / T.I.C., Recursos 

humans i formació, Cooperació, Localització/Entorn i Demandes per a l’administració local. 

 

Característiques empresa 

 

El primer dels blocs conceptuals analitzats fa referència a les característiques de les empreses 

amb que s’ha contactat i han respost l’enquesta. Cal ressenyar que és en aquest apartat on (tal 

i com s’indica en metodologia) algunes de les respostes obtingudes no han estat mitjançant la 

resposta del qüestionari per l’enquestat, sinó mitjançant l’enquestador que ha omplert la 

informació de l’empresa que és consultable a la base de dades SABI (Sistema de Analisis de 

Balances Ibéricos). 

La primera dada reveladora, és la tipologia de la societat, en el que podem observar clarament 

com la major part de les empreses consultades –un 75%- responen a societat limitada, mentre 

que el 24 % responen a una estructura de societat anònima. Com és previsible, si es realitza 

una correlació de tipus de societat i volum de facturació, s’arriba a la conclusió que les 

empreses amb majors volums de facturació són les que escullen constituir-se com a societats 

anònimes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
5 PLA ESTRATÈGIC DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ DE GIRONA I EL SEU ENTORN URBÀ  

 

 

Gràfic 2: Tipologia de societat 

 

Font: Elaboració pròpia en base a informació SABI 

 

La següent dada que ens dibuixa un perfil empresarial a tenir present, és en relació a l’any de 

creació de les diferents empreses, i per tant observar la seva maduresa. Al gràfic 3 podem 

observar com la mediana es situa l’any 1995, i les dades presentarien una estructura amb una 

concentració d’empreses situada entre els 5 i 20 anys. A partir d’aquest moment les dades 

mostrarien la teoria estadística de la llarga cua invertida. 

Gràfic 3: Any de creació de les diferents societats 

 

Font: Elaboració pròpia en base a informació SABI 

 

Una dada important és tenir present quin és el perfil d'empresa, en relació al seu volum de 

facturació, que s’ha enquestat. En el gràfic mostrat a continuació es pot apreciar clarament 
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com el principal gruix d’empreses es situa amb volums de facturació compresos entre els 

500.000 € i els 2.000.000 €, assolint quasi el 40% de la mostra.  

A continuació trobaríem les empreses que tenen un volum de facturació entre aquests dos 

milions d’euros i els deu, de manera que entre aquests dos valors podríem trobar la major part 

de la mostra. Les empreses amb més de 10 milions de facturació anual, i per tant les de majors 

volums, representen el 7,3 % de la mostra. 

 

 Gràfic 4: Volums de facturació empresarial any 2013, distribució percentual 

 

Font: Elaboració pròpia en base a dades SABI 

 

Ja entrant en  l’estudi dels resultats obtinguts mitjançant les enquestes, resulta especialment 

oportú observar quin ha estat el comportament dels volums de facturació en els últims tres 

anys. Aquesta és una dada especialment rellevant, doncs no es disposen de dades 

estadístiques de resultats empresarials que siguin significatives posteriors a l’exercici 2013. Per 

tant, és un bon indicador de què ha passat en aquest període al teixit empresarial. 

Si observem el gràfic 5, trobem que les respostes tendeixen a situar-se a parts relativament 

similars entre els valors Reduït, Mantingut i Augmentat. D’aquests, podríem indicar que es 

produeix un lleuger viaix en favor dels que han augmentat i en detriment dels que han reduït. 

Això dons és un indicatiu molt positiu de valoració directe dels últims resultats, doncs ens 

dibuixen un escenari en que sols el 28% de les empreses ha tingut uns volums de facturació 

decreixents en aquest període. 
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 Gràfic 5: Evolució dels volums de facturació, anys 2012-2015 

  
 Font: Elaboració pròpia en base a dades enquesta 

Si resulta rellevant conèixer el que ha passat en els períodes anteriors, el fet de realitzar 

preguntes directa et permet també conèixer les previsions futures que tenen els responsables 

de les empreses. En aquest sentit assenyalar que els resultats que mostren, són encara millors 

que els recollits els tres anys anteriors. És molt destacable que quasi la meitat de les emrpeses 

questionades consideren que en els propers exercicis incrementaran els volums de facturació, i 

només un residual 7% de les empreses tenen una visió negativa, considerant que que els seus 

resultats de vendes empitjoraran.  

Malgrat aquesta visió molt positiva, s’ha de remarcar però que el 46 % de les empreses 

consideren que els seus resultats seran similars, i per tant encara queda un gruix important de 

teixit empresarial que no té una confiança clara en un increment de facturació. 

 Gràfic 6 Previsió de l’evolució dels volums de facturació, anys 2016-2017 

 

 Font: Elaboració pròpia en base a dades enquesta 
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Si aquestes són les dades recollides en l’enquesta, resulta interessant contextualitzar-les en el 

marc de l’Índex de Confiança Empresarial (ICE) elaborat per el Insituto Nacional de Estadística. 

Com podem observar en el gràfic 7, aquest indicador ha mostrat una tendència alcista en 

aquest període 2013-2015, de manera que els resultats de les empreses enquestades podem 

afirmar que estan en una línia similar als obtinguts des de l'òrgan estatal. Amb el gràfic 

s’aprecia clarament el canvi de paradigma que s’ha produït l’últim any en relació a la confiança 

empresarial. 

 

Gràfic 6: Evolució índex de confiança empresarial, anys 2016-2017 

 

 Font: Elaboració pròpia en base a Instituto Nacional de Estadística 

 

 

Factors de competitivitat 

 

El següent bloc conceptual fa referència a quins són els factors de competitivitat de les 

empreses, tant des d'una visó de factors interns com externs. En els factors que 

correspondrien al primer apartat -els interns- els resultats estan recollits en la taula mostrada 

a continuació. 
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Taula 3: Estadístics descriptius dels factors de competitivitat interns, escala 1-5 

Factors interns Mitjana Mediana Desviació 

Qualitat del producte / servei 
 

4,803 5,00 0,4089 

Processos administratius i de 
productivitat 

4,099 4,00 0,9209 

Capacitat financera i de tresoreria 4,232 4,00 0,8239 
Capacitació dels recursos humans 4,306 4,00 0,7820 
Desenvolupament d'innovació 3,716 4,00 1,1108 
Tecnologia i ús de les TIC 3,979 4,00 0,8755 
Cooperació 3,443 4,00 1,0824 
Internacionalització 2,953 3,00 1,455 

Font: Elaboració pròpia en base a dades enquesta 

 

Com es pot apreciar a la taula, el principal factor de competitivitat intern està fonamentat en 

la qualitat del producte o servei. En aquesta variable és important no només el seu elevadíssim 

valor, sinó també que és un valor molt homogeni entre les empreses gironines, com ho mostra 

la baixa desviació i que la mediana es trobi situada en el valor màxim. En l'altre extrem de 

l'anàlisi trobariem la internacionalització com a valor competitiu. Malgrat que es tracta del 

valor amb pitjors resultats, aquest mostra una important desviació, de manera que ens indica 

un important grau de dualitat en les respostes, on trobem empreses que hi aposten clarament 

i d'altres que no forma part dels seus factors competitius. Dels altres valors en destaca també 

el segon lloc en importància de la capacitació dels recursos humans, i que podríem relacionar 

directament amb la qualitat del producte i servei, com a dos variables que estan intrínsicament 

unides. En aquest cas però, les empreses presenten un menor grau d'uniformitat en la 

resposta. Per poder valorar millor les diferents variables que prenen valors més pròxims, 

resulta útil visualitzar-ho en el següent gràfic. 
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 Gràfic 7: Resultats dels factors de competitivitat interns, escala 1-5 

 

 Font: Elaboració pròpia en base a Instituto Nacional de Estadística 

En aquest gràfic es pot visualitzar amb major claredat com s'han repartit els resultats de les 

diferents variables. És destacable la pròpia visió que en tenen les empreses de la seva capacitat 

financera i de tresoreria, doncs assoleix un valor mitjà superior a 4, i observem com clarament 

la major part de les empreses consideren que aquest és un dels factors de competitivitat 

importants. L'accés doncs a finançament es presenta com una variable de competitivitat 

interna clau. L'altre element que destaca pel seu relativament baix valor obtingut és el 

desenvolupament de la innovació, on les empreses han tendit a situar en el que serien valors 

positius però entremitjos. En valors similars es situen les dades relatives a la tecnologia i ús de 

les TIC, que no es perceben com un element clau de competitivitat. Resulta especialment 

revelador, doncs no es produeix la mateixa possible associació de conceptes de valoració de 

qualitat lligada a la capacitació dels recursos humans. Millors resultats observem amb el valor 

mitjà dels processos administratius i de productivitat, que amb una mitjana situada 

lleugerament superior a 4, mostra una cua estadística curta, amb molt pocs valors situats en 

registres baixos. 
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mostren uns resultats mitjans menors (un valor mitjà dels indicadors 8,7 % inferior) . A mode 

d'anàlisi global, podríem entendre que els factors de competitivitat estan més netament 

identificats amb els factors interns que no pas externs per les empreses enquestades.  

Taula3: Estadístics descriptius dels factors de competitivitat externs, escala 1-5 

Factors interns Mitjana Mediana Desviació 

Entorn / localització 4,055 4,00 1,0502 

Infraestructures 4,040 4,00 0,9080 

Cadenes productives - clústers presents 
en el territori 

3,240 3,00 1,2546 

Integració en grups estratègics 3,378 4,00 0,9499 

Xarxes i contactes 4,147 4,00 0,9499 

Presència de competidors 3,709 4,00 0,8804 

Política de foment/suport administració 3,274 3,00 1,1483 

Clima polític i socioeconòmic general 3,038 3,00 1,1815 

Aspectes de formació i educació 3,903 4,00 0,9197 

Font: Elaboració pròpia en base a dades enquesta 

 

En la taula es poden apreciar els estadístics descriptius, on el primer element en valoració són 

les Xarxes i contactes. Resulta especialment rellevant i indicador d'una necessitat real de poder 

realitzar xarxes de col·laboració empresarial, però al mateix temps contrasta amb la pobre 

valoració obtinguda en els factors de competitivitat interns de la cooperació.  Es podria parlar 

d'un element que es visualitza com a clau en el context relacional empresarial, però que no 

està interioritzat com un factor intern de competitivitat. Un procés similar, tot i que no tant 

accentuat, el trobem amb el comportament de valor d'aspectes de formació i educació, que si 

bé la formació dels treballadors era considerat el segon factor intern clau, perd rellevància el 

valor més similar que podríem trobar en aquesta categoria de factors externs.  

En l'extrem de les variables considerades com a menys important trobem situat el clima polític 

i socioeconòmic general, amb una mitjana que supera lleugerament el 3, això sí, amb una 

enorme desviació de resultats, que fa interessant complementar l'anàlisi mitjançant un gràfic 

de resultats dels valors. 
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 Gràfic 8: Resultats dels factors de competitivitat extern, escala 1-5 

 

Font: Elaboració pròpia en base a dades enquesta 

 

Analitzant tant els estadístics descriptius com el comportament dels diferents valors, es 

podrien classificar els valors en tres grans bloc: 

1. Factors claus: hi trobaríem les Xarxes i contactes, l'Entorn/Localització i les 

Infraestructures. 

2. Factors importants: estaria format pel grup que configura la presència de competidors 

i els aspectes de formació i educació.   

3. Factors de menor intensitat competitiva: en aquest apartat hi situarem el fet de 

disposar de Cadenes productives - clústers presents en el territori, la Integració en 

grups estratègics, la Política de foment/suport de l'administració i el Clima polític i 

socioeconòmic general. 

D'aquest últim bloc, es rellevant en aquest estudi posar la mirada en el paper que dona 

l'empresariat a la Política de foment/suport de l'administració. El resultat obtingut està situat 

com els de menor intensitat competitiva, i per tant ens indica que el teixit empresarial no 

considera clau el paper que ha de jugar l'administració pública. Especialment significatiu és el 

valor de la mediana, que situant-se a 3, ens indica aquest apartat amb una valoració baixa, 

també en el volum de registres. 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Entorn / Localització 

Infraestructures 

Cadenes productives - clústers presents 
en el territori 

Integració en grups estratègics 

Xarxes i contactes 

Presència de competidors 

Política de foment/suport administació 

Clima polític i socioeconòmic general 

Aspectes de formació i educació 

1 

2 

3 

4 

5 



 

 
13 PLA ESTRATÈGIC DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ DE GIRONA I EL SEU ENTORN URBÀ  

 

Inversió / Innovació / T.I.C. 

 

Aquest bloc conceptual agrupa les qüestions que es realitzaven entorn a les inversions 

realitzades a l'empresa, la innovació o l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.  

La primera qüestió girava entorn de si s'havia realitzat algun tipus d'inversió a l'empresa l'últim 

any. Es destacable l'elevat percentatge de respostes positives, que quasi es reparteix a parts 

iguals amb les negatives, si prenem en consideració que el marc temporal eren els últims dotze 

mesos. 

 Gràfic 9: Respostes a la realització d'inversions els últims 12 mesos. 

 

Font: Elaboració pròpia en base a dades enquesta 

 

Un cop identificat el pes de les empreses que han realitzat inversions durant l'últim any, es 

important conèixer quina és la tipologia d'inversió que han realitzat. Aquesta dada queda 

recollida a la gràfica següent, on ràpidament podem copsar com la principal aplicació de les 

inversions està destinada a adquisició de maquinària, i representa el 32,5 % de les empreses 

que realitzen inversions. Després trobem un segon grup d'aplicació, amb valors entorn a les 10 

empreses, on hi trobaríem inversions en elements de transport, ampliació dels espais, 

reformes, inversions en equipaments informàtics i noves tecnologies. Amb valors de menys 

rellevància trobem inversions lligades a la infraestructura empresarial, la innovació, l'espai de 

magatzem, en processos productius, material o publicitat. 

 Gràfic 10: Tipologies d'inversions realitzades, nombre d’empreses 
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Font: Elaboració pròpia en base a dades enquesta 

 

La mateixa qüestió s’ha fet en relació, no de les inversions, sinó de la realització d’algun tipus 

d’innovació en els últims dotze mesos. En aquest cas, el resultat és netament negatiu, doncs 

pràcticament tres quartes parts dels enquestats manifesten que no han realitzat cap tipus 

d’innovació en els últims 12 mesos. També es destacable el 7% de persones que no tenen clar 

si a l’empresa es pot parlar de que s’hagi realitzat algun tipus d’innovació. 

 Gràfic 11: Respostes a la realització d’actuacions en innovació els últims 12 mesos. 

 

Font: Elaboració pròpia en base a dades enquesta 
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l’altre punt d’atracció de la innovació, amb adquisició de noves matèries primeres, sistemes de 

producció o adquisició de maquinària. 

 Gràfic 12: Tipologies d’innovacions realitzades, nombre d’empreses. 

 

Font: Elaboració pròpia en base a dades enquesta 

 

La tercera pregunta relacionada amb la innovació, ha estat esbrinar quina ha estat la fórmula 

per a fer-ho. Remarcar que el nombre de respostes en aquest apartat ha estat molt menor, i 

sols 23 empreses saben precisar la fórmula utilitzada.  

Observant el gràfic podem apreciar com la principal manera utilitzada ha estat mitjançant el 

desenvolupament propi, i que la compra de tercers és la segona manera en que es genera 

innovació empresarial. 

 Gràfic 13: Sistema utilitzat per incorporar la innovació a l’empresa 

 

Font: Elaboració pròpia en base a dades enquesta 
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El següent bloc conceptual en aquest apartat, està relacionat amb l’ús de noves tecnologies a 

l’empresa. A la pregunta de si utilitzen Internet a l’empresa, el resultat és  clarament afirmatiu, 

amb un 97 % de les respostes positives. 

 Gràfic 14: Àrees en les que s’utilitza Internet 

 

Font: Elaboració pròpia en base a dades enquesta 

 

Les següents preguntes que es realitzen estan encaminades a conèixer quines disposen de 

pàgina web pròpia i si fan us de les xarxes socials. Observant les dades del gràfic 15, es pot 

apreciar clarament com la major part de les empreses (més d’un 80%) disposen de pàgina web 

pròpia, i sols un 10 % restant no disposen d’aquesta. Les dades en el que seria ús de les xarxes 

socials s’ajusten molt més, i veiem com el nombre d’empreses que no utilitzen de cap xarxa 

social, encara supera a les que si que ho fan. 

 Gràfic 15: Percentatge d’ús de xarxes socials i disponibilitat de pàgina web 

 

Font: Elaboració pròpia en base a dades enquesta 
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Recursos humans i formació 

 

El següent bloc gira entorn als recursos humans i la formació a les empreses. Les primeres 

preguntes estan adreçades a conèixer l’estat de la plantilla de treballadors de l’empresa. En 

primer lloc es qüestiona respecte si en els últims tres anys s’ha produït modificacions en la 

plantilla de treballadors (en relació al nombre de treballadors). En el gràfic podem observar 

clarament com ens movem amb resultats netament positius, on la principal dada la trobaríem 

en que la major part de les empreses han mantingut les seves plantilles. En els dos valors 

extrems (incrementar o disminuir plantilla) la balança es decanta lleugerament a favor dels 

que han incrementat la plantilla, amb un 39 % dels casos respecte el 19% dels que en els últims 

anys han l’han disminuït. 

 Gràfic 16: Modificacions a la plantilla empresarial en nombre de treballadors, període 2013-2015 

 

Font: Elaboració pròpia en base a dades enquesta 
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contundents en relació a les previsions, doncs la principal resposta es situa en que les 

empreses tenen una visió d’estabilitat de plantilles, on el 74 % considera que no es realitzaran 

noves incorporacions en un període breu de temps. L’element positiu és que el percentatge 

restant, pràcticament en la seva totalitat creu que incrementarà plantilla, i per tant, 
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registres manifesten la possibilitat de reducció de plantilla.  

Resulta important focalitzar la mirada en quines característiques tindrà aquesta modificació de 
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d’entre 1-5 treballadors. Les dades percentuals i les dades de major nombre de treballadors 

(15,20 i 45) corresponen a empreses del sector industrial, que són les que tenen unes 

característiques de volum de treballadors més grans, i per tant, que tenen major incidència en 

l’ocupació. 

 Gràfic 17: Modificacions a la plantilla empresarial en nombre de treballadors, període 2013-2015 

 

Font: Elaboració pròpia en base a dades enquesta 

 

Un element que guarda relació estreta amb les necessitats de la plantilla laboral, és la situació 

contractual que tenen aquests treballadors a l’empresa. Resulta oportú analitzar-ne la seva 

situació tal i com recull el següent gràfic. En aquest s'hi pot observar el percentatge de 

treballadors fixes que hi ha a l'empresa. La imatge obtinguda és clarament d'unes plantilles on 

predomina el treballador fix, on en quasi el 50% dels casos ens trobem amb la totalitat de la 

plantilla en aquesta situació.  

Al realitzar correlació amb la variable volum de facturació, s'observa una relació negativa, que 

ens mostra que les empreses amb majors volums de treballadors són les que tenen menors 

percentatges de treballadors fixes, i per contra, les empreses de reduïdes dimensions tenen 

percentatges de treballadors fixes més elevats. Aquesta dada, no desdibuixa però la realitat, 

on més d'un 80 % de les empreses manifesta que més del 75% dels seus treballadors estan 

amb una situació contractual estable. Les empreses on els treballadors fixes són minoria 

representen poc més del 6% de les empreses enquestades.1  

                                                           
1 El qüestionari comptava amb una pregunta de control en que es qüestionava quin percentatge eren 

eventuals. Els resultats es mouen amb uns marges d'errors molt baixos en el que seria la inversa de la 

resposta a percentatges de treballadors fixes, de manera que no es considera necessari mostrar-ne els 

resultats. 
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 Gràfic 18: Percentatges agrupats de treballadors fixes en les plantilles de les empreses 

 

Font: Elaboració pròpia en base a dades enquesta 

 

En la següent pregunta, el que es fa es cercar quin és el sistema que utilitzen majoritàriament 

les empreses per tal de reclutar els treballadors. Els resultats recollits a la gràfica, són 

reveladors de que la principal forma de cercar treballadors es mitjançant la pròpia xarxa de 

coneguts entorn a l’empresa. També tenen un important pes les borses de treball de 

professionals, essent la fórmula escollida en un 18,3 % dels casos. La recerca de treballadors –

normalment per a primer contracte- mitjançant empreses de treball temporal, representa un 

13,3 %, i les acadèmies i escoles de formació són també un altre font important, amb un 9,2% 

dels casos.  

La pregunta contenia més camps per a la resposta, que han estat agrupats al camp, Altres, 

degut a que individualment no mostraven un valor significatiu i distorsionaven el bon 

enteniment del gràfic. Les altres formes de contractació com a variable representa el 16,2 %, i 

el percentatge restant seria per Anuncis en premsa (2,9%), SMO/SOC (0,8%) i Becaris (0,4%). 

Sorprèn especialment la poca incidència i ús que es realitza del teixit empresarial del Servei 

Municipal d’Ocupació(SMO) i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), que serien les 

vies d’accés a treballadors mitjançant la implicació de l’administració pública. 

 Gràfic 19: Sistema de captació de treballadors 
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Font: Elaboració pròpia en base a dades enquesta 

 

La següent pregunta del qüestionari està encaminada a identificar possibles mancances de 

treballadors. Per aquest motiu es preguntava entorn de si hi havia la previsió de tenir 

problemes per cobrir els futurs llocs de treball. En el gràfic es pot observar com el sentir 

general és que no hi haurà problemes per a cobrir les necessitats de treballadors. Malgrat això, 

resulta especialment important i elevat el percentatge de respostes del 24 % que consideren 

que tindran problemes per accedir a determinats perfils laborals. Aquest percentatge es 

especialment colpidor en un entorn econòmic amb elevades taxes d’atur, i per tant representa 

un nínxol de mercat laboral al que cal donar resposta amb professionals preparats per les 

empreses. 

 Gràfic 20: Previsió de necessitats de treballadors amb dificultat de captació 

 

Font: Elaboració pròpia en base a dades enquesta 
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Resulta oportú focalitzar la mirada en quins són els perfil laborals que les empreses han 

respost que consideraven que tindrien dificultats per trobar candidats òptims. En la següent 

gràfica es pot observar els perfils laborals que han manifestat els enquestats. El valor que 

clarament sobresurt respecte els altres, es el de comercial. Aquesta dada no és una dada que 

sigui “estranya” en el context empresarial, i des del Servicio Público de Empleo Estatal (2015), 

ja s’apuntava que “ si alguna competència destaca notablement (en el context d’anàlisi de 

requeriments de les empreses vers els treballadors), aquesta és la funció comercial i la 

orientació al client”. 

Més enllà d’aquesta variable (on es difícil conèixer els límits de l’oferta professional i la 

competència transversal), gran part de les necessitats laborals es centren en tasques de 

treballadors especialitzats, molts d’ells relacionats especialment amb el sector industrials, i en 

molta menor mesura en el sector serveis. 

 Gràfic 21: Previsió de necessitats de treballadors amb dificultat de captació 

 

Font: Elaboració pròpia en base a dades enquesta 
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Enllaçat amb les dades que observàvem en els perfils de dificultat de captació, hi trobem els 

diferents temes formatius prioritaris per les empreses. Novament, el valor en que es detecta 

una major necessitat, es en la comercialització. Per contra, la valoració més baixa es produeix 

en el cas de formació relacionada amb mercats exteriors o internacionalització. Aquesta dada 

però, presenta una desviació molt elevada, i per tant té un comportament similar al que es 

produïa quan es valoraven els factors de competitivitat. Malgrat el seu baix valor mitjà, es 

considera que té un segment d’empreses que pot estar altament interessat en aquest perfil de 

formació. Dels altres temes formatius propostats, en destaca els elements lligats a les TIC i 

informàtica o els sistemes de producció i/o qualitat. Dels temes, el que de manera uniforme 

presenta menor interès, és el relacionat amb la direcció i gestió. Per tal de programar possibles 

línies d’actuació en formació, també resulta important conèixer els percentatges de resposta 

en valors 5, i per tant altament interessats. En aquest cas, l’ordre dels temes seria el següent: 

Comercialització, Sistemes de producció i/o qualitat, Previsió de riscos laborals, Idiomes, 

TIC/Informàtica, Direcció i gestió, Mercats exteriors/Internacionalització 

Taula 4: Temes formatius prioritaris, escala 1-5 

 Mitjana Desviació 

Comercialització 3,935 1,1345 

TIC / Informàtica 3,749 1,0215 

Sistemes de producció i / o 
qualitat 

3,706 1,1832 

Previsió de riscos laborals 3,596 1,1922 

Idiomes 3,4 1,3243 

Direcció i gestió 3,069 1,0939 

Mercats exteriors / 
Internacionalització 

2,915 1,4476 

Font: Elaboració pròpia en base a dades enquesta 
 

Les últimes qüestions relatives als recursos humans i formació estan encaminades a conèixer el 

percentatge dels treballadors de diferents sexes que podem trobar. En el gràfic mostrat 

observem quin és el percentatge de la plantilla d'homes. Si bé els principals blocs de dades 

correspondrien a valors relativament centrals, hi ha un clar biaix vers un major predomini dels 

homes. La proporció seria pròxima al 60-40, on el 62 % de les empreses tenen més homes que 

dones a les seves plantilles, mentre que el 38% restant estaria format majoritàriament per el 

sector femení.2 

 Gràfic 22: Percentatge de la plantilla ocupat per homes 

                                                           
2
 Novament, els resultats de la pregunta inversa, encaminats a conèixer el percentatge de dones, 

ens aporten els resultats de la pregunta d'homes inversos. 
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Font: Elaboració pròpia en base a dades enquesta 

 

 

 

Cooperació 

 

El següent bloc de l'enquesta es centra en conèixer elements relacionats amb la cooperació 

empresarial, ja sigui orientada vers a altres empreses o vers l'administració pública. 

La primera de les qüestions està encaminada a conèixer si en els últims tres anys s'ha realitzat 

algun tipus de cooperació. Els resultats mostrats a la gràfica són molt significatius, on quasi el 

70 % de la mostra indica que no ha realitzat cap tipus de cooperació amb altres empreses o 

institucions públiques. Aquesta dada, que indicaria un cert grau d'aïllament empresarial i falta 

de cooperació externa, és especialment significatiu si el comparem amb la visió que tenen dels 

factors de competitivitat externs, on les empreses consideren com el més important el crear 

xarxes relacionals externes. Així doncs, podríem trobar-nos en un cas en que el teixit 

empresarial té una incapacitat de posar en pràctica aquells valors que al mateix temps 

considera claus. 
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 Gràfic 23: Realització d'actuacions en l'àmbit de la cooperació 

 

Font: Elaboració pròpia en base a dades enquesta 

 

La següent pregunta feia incidència en els casos de resposta positiva, per tal d'identificar en 

quines actuacions es produïa aquesta cooperació.3. Els resultats obtinguts són recollits en el 

següent gràfic. En aquest es pot visualitzar com el principal motiu que empeny a treballar 

col·laborativament és per guanyar presència al mercat. De manera esglaonada trobaríem la 

reducció de costos, afrontar processos d'innovació tecnològica, accedir a recursos (humans, 

tangibles i intangibles) i afrontar processos d’internacionalització a la seva empresa.  

Resulta interessant analitzar el valor de la internacionalització, doncs tot i ser el de menor 

percentatge de presència, si prenem en consideració els valors que ha obtingut a les altres 

qüestions de l'enquesta, es pot afirmar que gran part de les empreses que han optat per la 

internacionalització ho han fet de manera col·laborativa. 

 Gràfic 23: Realització d'actuacions en l'àmbit de la cooperació 

 

Font: Elaboració pròpia en base a dades enquesta 

                                                           
3
 Aquesta era una pregunta de resposta múltiple, que per tal de poder ser analitzada s'ha agrupat 

en àmbits i els percentatges calculats sobre el total de les empreses que han respost 
afirmativament 
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L'última de les preguntes de cooperació té la major rellevància no en els resultats de la 

pregunta, sinó en el nombre de respostes. A la pregunta de si la cooperació havia etat amb 

centres educatius o de recerca, es qüestionava la fórmula. Sols 5 empreses han respost haver 

realitzat alguna cooperació, amb dues respostes indicant que havia estat formació als 

treballadors, dues realitzant pràctiques de l'alumnat i una a la categoria d'altres. Per tant, 

l'element més destacable és la baixa taxa de resposta de col·laboració amb aquests agents 

formadors. 

 

 

Localització/Entorn 

 

Aquest bloc de preguntes afronta la relació de les empreses amb el seu entorn. La primera de 

les qüestions estava dirigida a que es fes una valoració de diferents factors. La primera dada, 

es que la mitjana de satisfacció global es situaria en un 3,01, que indicaria un grau elevat 

d'indiferència respecte als elements qüestionats. Aquesta percepció es confirmaria atenent al 

valor de la mediana, que es situaria en tots els casos en 3, com a valor central. Dels diferents 

aspectes, el que major valoració té, i amb una de les desviacions més baixes, són els 

subministraments. En aquest cas, podem indicar que el grau de satisfacció és relativament 

elevat. La pitjor valoració es produeix en el cas del servei avançat de suport a l'empresa, on 

clarament es té una visió insatisfactoria de serveis d'assessorament financer, innovació... Un 

altre valor que hauria de fer reflexionar és el relatiu a la formació i recerca de recursos 

humans, que se li concedeix una de les puntuacions més baixes. Amb empreses que 

consideren aquest element com un dels factors competitius interns clau, i que recorren de 

manera molt residual al SMO/SOC per tal de seleccionar treballadors; s'hauria de poder saber 

si la mala valoració del servei es degut a la no utilització d'aquest, o la insatisfacció quan l'han 

utilitzat. Tot i que la disponibilitat d'aparcament no ens apareix com un dels factors amb pitjor 

puntuació, si que ens indica una elevada dispersió en la seva valoració. Realitzant correlació, 

entre variables, es pot detectar una dèbil relació entre les empreses de serveis i les industrials, 

amb millors valoracions de la disponibilitat d'aparcament d'aquestes últimes. Aquest element 

estaria estretament lligat a que les empreses industrials estan normalment situades en 

Polígons d'Activitat Econòmica, on els problemes d'aparcament són menors. 

 Taula 4: Valoració de diferents aspectes relatius a la relació de l'empresa i el seu entorn, escala 1-5 
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Aspectes Mitjana Desviació 

Subministraments (electricitat, aigua, 
gas,..) 

3,562 0,9943 

Enllumenat públic, senyalització vial 3,346 0,9826 

Neteja, recollida de residus 2,858 1,2076 

Disponibilitat d'aparcament 3,139 1,2908 

Transport públic 2,889 1,1513 

Tràmits administratius 2,823 1,0252 

Formació i recerca de recursos humans 2,835 1,0812 

Servei avançat de suport a l'empresa( 
innovació, assessorament financer,...) 

2,555 1,1484 

Font: Elaboració pròpia en base a dades enquesta 

 

Degut a aquests elevats valors de desviacions, es interessant observar els resultats per cada un 

dels valors, tal i com recull el següent gràfic. Com apuntaven les desviacions, els dos primers 

valors (subministraments i enllumenat) són els que presenten menors dispersions, agrupant 

principalment les seves dades entorn als valors 3 i 4. Exceptuant l'aparcament -on es confirma 

visualment la polarització apuntada anteriorment- les altres variables redueixen sensiblement 

el percentatge de valoracions molt positives, i concentren en els altres quatre valors els 

resultats. 

 

 

 Gràfic 24: Resultats de la valoració de diferents aspectes relatius a la relació de l'empresa i el seu entorn. 

 

Font: Elaboració pròpia en base a dades enquesta 
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Les següents qüestions del bloc estan encaminades a conèixer les intencions que puguin tenir 

les empreses de modificar el seu emplaçament. A la pregunta de si tenien pensat modificar la 

seva ubicació en un futur, els resultats són els representats al següent gràfic, on es pot 

visualitzar com només un valor residual de les empreses tenen intenció de modificar el seu 

emplaçament actual. 

 Gràfic 25: Intencionalitat de modificar en un futur la seva ubicació 

 

Font: Elaboració pròpia en base a dades enquesta 

 

A continuació es passa a focalitzar la mirada en aquest percentatge d'empreses que responen 

afirmativament. En un primer moment, en identificar geogràficament quin és l'emplaçament 

on es volen traslladar. En aquest cas (tal i com recull la gràfica) el principal destí és el mateix 

municipi o un municipi de l'àrea urbana, i un valor indica que es realitzarà un desplaçament 

dins del territori català. 

 Gràfic 25: Localització de nous emplaçaments empresarials 

 

Font: Elaboració pròpia en base a dades enquesta 
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La següent pregunta en aquest sentit, s'orienta no a la localització geogràfica, sinó a les 

motivacions que porten a aquest canvi. Les respostes obtingudes mostren clarament un canvi 

d'emplaçament degut a elements naturals de l'activitat empresarial, i sols 3 respostes indiquen 

problemes estructurals que condicionen la continuïtat de les empreses en el territori. 

 Gràfic 26: Localització de nous emplaçaments empresarials 

  

Font: Elaboració pròpia en base a dades enquesta 

 

 

 

 

Demandes per a l’administració local 

 

L'últim dels blocs fa referència a les demandes concretes del teixit empresarial cap a 

l'administració local. La primera de les qüestions era de resposta oberta i qüestionava quines 

eren les possibles actuacions que podia fer l'administració local, tenint en compte les seves 

limitacions econòmiques i de competències per a les empreses. Hi ha hagut un total de 141 

empreses que han respost.  

Al ser una pregunta oberta, les respostes han estat categoritzades en els següents camps: 
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Suport 

Formació 

Consultar abans de fer actuacions  

Borsa de treball 

Fibra òptica 

Transport públic 

Facilitats per ampliació, reformes, trasllats 

Millorar promoció i imatge 

Flexibilització dels horaris 

Millorar informació 

Internacionalització 

Millora accessibilitat 

Lluita contra la competència il·legal 

Puntualitat en els pagaments 

Aquestes respostes han estat analitzades i agrupades obtinguen la gràfica mostrada a 

continuació. Les demandes es poden estratificar en tres grups: 

 Demandes clau: La principal demanda seria l'agilització de tràmits, element important 

per bona part de les empreses. En aquest grup del que es consideren demandes clau hi 

hauria una menor pressió fiscal, una millora dels serveis o la senyalització i els 

accessos. Sorprèn especialment la demanda de millora de serveis, doncs al analitzar la 

valoració d'aspectes de relació de l'empresa i l'entorn, era un dels ítems mes ben 

valorats. 

 Demandes importants: aquest segon grup estaria comprès amb aquelles variables que 

ens apareixen més de tres vegades, sense superar les 10. Hi trobaríem una major 

actuació en subvencions, millora d'infraestructures, millora de l'aparcament, formació, 

suport a l'empresa, millora del transport públic, la fibra òptica, una bona borsa de 

treball i una major dosis de diàleg amb el teixit econòmic. 

 Altres demandes: aquest últim bloc estaria format per aquelles que apareixen menys 

de 4 vegades i hi trobaríem la flexibilització dels horaris, la millora de la promoció i 

imatge de la ciutat, facilitats per ampliació, reformes i trasllats (que podria estar 

relacionada també amb l'agilització de tràmits). Dins de la categoria altres hi trobaríem 

la millora de la informació, acompanyament en el procés d'internacionalització, millora 

d'accessibilitat, la lluita contra la competència il·legal o una major puntualitat en els 

períodes de pagament a les empreses proveïdores de bens i serveis. 

 Gràfic 27:Demandes per a l'administració local, freqüències de resposta categoritzada 
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Font: Elaboració pròpia en base a dades enquesta 

 

La següent pregunta estava encaminada a identificar quins eren els serveis que consideraven 

que s'haurien de potenciar des de l'àrea de promoció econòmica4.Els resultats són els recollits 

a la gràfica mostrada a continuació. 

Com s'aprecia clarament, i en clara continuïtat amb els resultats a la pregunta anterior, trobem 

una simplificació dels tràmits administratius a realitzar per les empreses, essent aquesta la 

variable de major valor. El següent focus d'importància es centraria amb elements lligats a la 

formació, tant dirigida a aturats com a treballadors de les empreses. Si agrupéssim els dos 

camps sumarien 167 respostes, i per tant, es pot apreciar clarament com es considera 

important el paper que ha de jugar l'àrea de promoció econòmica en la formació. 

L'assessorament empresarial també pren novament importància, i seria una àrea especialment 

deficitària, si atenem als resultats en que s'indicava elements de l'entorn, on els servei avançat 

de suport a l'empresa obtenia els pitjors resultats de tots els indicadors. El foment de 

l'emprenedoria i el suport a l'emprenedor, així com exercir de canalitzadors de 
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l'associacionisme empresarial, són les altres variables en que els enquestats consideren que 

hauria de centrar l'activitat l'àrea. 

 Gràfic 28: Serveis a potenciar des de l'àrea de promoció econòmica. 

 

Font: Elaboració pròpia en base a dades enquesta 

 

Resulta interessant aprofundir en com s'ha respost aquesta pregunta de resposta múltiple, per 

observar comportaments entre les eleccions de les variables: 

 Es destacable que en els casos de respondre només una variable, assessorament és la 

que presenta majors resultats. 

 En les respostes múltiples, les respostes de formació en aturats i treballadors es 
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una de les dues opcions i s'exclou a l'altre. 

 Es elevat el cas de resposta afirmativa en els camps d'assessorament i formació. 

 Simplificació de tràmits administratius no té un elevat grau de resposta individual, ni 

d'associació només a alguna de les altres variables, i es presenta com un camp que ens 

apareix combinat de manera transversal amb tots els altres valors. 

Finalment, l'última qüestió fa referència a quin es considera que és el paper que ha de tenir 
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pregunta de resposta oberta, pel que s'ha categoritzat les respostes. El llistat de les diferents 

respostes seria el següent: 

Agilitzar tràmits 

Baixar impostos 

Suport a les PIME 

Subvencions o facilitat en finançament 

Millora d'infraestructures 

Millora comunicació entre empreses i adm. 

Facilitats en la contractació 

Internacionalització 

Millora infraestructures de transport 

Promoció 

Formació 

Afavorir la promoció 

Descentralització de poder 

Unificar processos informàtics 

No pagar l'IVA de factures que no s'han 

cobrat 

Contractació pública del territori 

Major control sobre les empreses 

 

Aquestes son les categories identificades, i que en el gràfic mostrat a continuació. En primer 

lloc, hi podem observar com de manera recurrent l'agilització dels tràmits ens torna a parèixer 

com la principal demanda, sigui quin sigui el context. En les altres blocs de respostes seguim 

trobant el mateix tipus de valors, com abaixar impostos i el suport a les empreses (PIME en 

aquest cas).  

Si que és especialment interessant que ens apareix per primera vegada -com a pregunta amb 

un elevat nombre de respostes- l'accés a subvencions i facilitar el finançament empresarial. Els 

altres valors que ens apareixen són molt similars, i només algun específic contextualitzat a la 

pregunta, com millorar les facilitats de la contractació , el no pagament de les factures que no 

s'han cobrat o un major control sobre les empreses ens apareixen en les respostes de manera 

novedosa. 

 Gràfic 29: Tasques de l'administració local com a intermediari amb altres institucions. 
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  Font: Elaboració pròpia en base a dades enquesta 
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