
 

SITUACIÓ DE LES EMPRESES DE L’ANOIA PEL COVID 19 

30 d’abril de 2020 

Amb la represa parcial de l'activitat empresarial i industrial seguint vigent l'estat d'alarma i 
la pandèmia de COVID19, empreses i treballadors de la comarca de l'Anoia viuen una situació 
complicada i sense precedents.  

Moltes empreses del territori segueixen sense poder obrir, i les que si que estan operatives, 
ho han de fer amb unes condicions complicades per mantenir uns rigorosos requeriments 
de seguretat, distàncies, protecció, salut i neteja per evitar contagis i una major propagació 
del virus. 

Conscients dels esforços que estan fent per poder complir amb tota la seguretat necessària 
i igualment intentar desenvolupar l’activitat amb la màxima normalitat, fet que és 
actualment molt difícil per les limitacions de material de protecció i per l'aturada de diverses 
activitats i alguns sectors empresarials. 

Es per això que des de la UEA analitzem les respostes que ens han fet arribar 96 empreses, 
a través d’una enquesta, per conèixer com ha anat aquesta represa parcial de l'activitat, les 
dificultats amb les que es troben les empreses, quin és l'estat actual, quines necessitats 
tenen i així poder treballar per  millorar la situació d'empreses, treballadors i treballadores 
del nostre territori. 

 

 

A la comarca de l’Anoia, un 87% de les empreses son autònoms, micro i petites 
empreses. De menys de 10 treballadors. Així es reflecteix en l’enquesta on de les 96 
empreses que han respòs, un 43’9% tenen menys de 10 treballadors i són en un 76% 
de l’Anoia Centre. 

 

 



 
 

Un 61% (59 empreses) han presentat ERTO però la gran majoria, el 83% han reprès 
l’activitat, total o parcialment. De totes aquestes un 24% està valorant presentar-ne 
un o un altre. 

 

Les empreses que treballen es troben, en la situació amb els seus proveïdors i clients 
que..... 

• Més d’un 80% de les empreses tenen clients que no poden obrir 
• Un 33% d’empreses han perdut clients 

I en menor mesura es troben amb proveïdors que han tancat o que no poden obrir 
(10-11%), o bé que han canviat els preus de compra de les matèries primeres (14%). 
Però també algunes empreses han diversificat el negoci i han guanyat clients que 
abans no tenien (8%). 

 

Les 36 empreses que afirmen que no han reprès l’activitat, és majoritàriament 
perquè... 

- No tenen comandes, material o feinla (58%) 
- La llei no ho permet (39%) 
- Durant l’inici de la crisi van haver de tancar (6 empreses, un 16%) 

 

 

 

 



 
Les principals necessitats en EPIS i elements de protecció 

- Mascaretes:  (61%) 
- Guants:  (56’8%) 
- Gel hidroalcohòlic:  (46’3%) 
- Solució desinfectant per materials i superfícies: (25%) 
- Pantalles protectores: (18%) 
- Termòmetres: 14  (16’8%) 

 

 

 

De totes les empreses enquestades, només  poden quantificar l’impacte econòmic 
65 empreses (67’7%), amb unes pèrdues majoritàriament entre 100.000 i 500.000€ 
(47’6%) 

En total les pèrdues calculades per 68 empreses ascendeixen a  un mínim de en 
total 11.316.000€ (març – maig 2020) 

- fins a 2000€ : 1 
- entre 2.000 i 5.000€: 2 
- entre 5.000 i 10.000€: 5 
- entre 10.000 i 25.000€: 6 
- entre 25.000 i 50.000€: 11 

- entre 50.000 i 100.000€: 5 
- entre 100.000 i 200.000€: 15 
- entre 200.000 i 500.000€: 16 
- entre 500.000€ i 1.000.000€: 2  
- més d’1M€: 5   

 

 



 
 

Per si és del vostre interès, adjuntem també les dades a 29.4.2020 de la 
Generalitat de Catalunya sobre expedients de regulació. 

1495 ERTOS per força major i 48 Expedients de regulació afectant a 9.939 persones. 

 

    Força major Causes(3) Total 

  
Comarca Expedients 

Persones 
treballadores Expedients 

Persones 
treballadores Expedients 

Persones 
treballadores 

  Alt Camp 449 3.297 42 994 491 4.291 

  Alt Empordà 2.320 12.398 55 1.118 2.375 13.516 

  Alt Penedès 1.183 7.609 82 2.064 1.265 9.673 

  Alt Urgell 300 1.438 12 55 312 1.493 

  Alta Ribagorça 71 199 11 18 82 217 

  Anoia 1.495 9.267 48 672 1.543 9.939 
 

 


