
IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL 
DE LA COVID19 AL  RIPOLLÈS 

Agència de Desenvolupament del Ripollès 



     COMARCA DEL RIPOLLÈS 
 Estructura econòmica 

• L’estructura econòmica de la Comarca és caracteritza per un alt grau de concentració 
del sector serveis (66,49%- 1T 2020). 

• La indústria que representa el 24,73% al Ripollès té un pes superior al percentatge de 
la província de Girona i Catalunya. 

 

 

 



    COMARCA DEL RIPOLLÈS 
    Estructura econòmica 

• Disminueix el nombre d’empreses registrades en un -4,26% respecte al trimestre 
anterior i anualment cau en un -5,29%. 
 

 

 

• Les empreses de sector serveis mostren en termes absoluts el major descens vers el  
trimestre anterior com respecte a l’any 2019.  
 

 

 



     COMARCA DEL RIPOLLÈS 
     Estructura econòmica 

• Les empreses de fins a 5 treballadors representen el 78,67% del total de la 
comarca. 

 

 

 

 

 



     COMARCA DEL RIPOLLÈS 
     Ocupació 

• La variació trimestral dels ocupats a la comarca respecte el trimestre anterior és del 
-2,28% i anualment el descens és del -2,38%. 

 

 

 

 



     COMARCA DEL RIPOLLÈS 
 Atur. 

• Mensualment l’atur a la comarca augmenta en un 24,80% , molt per sobre de la 
província i de Catalunya.  

• Respecte a l’abril 2019 l’increment del nombre d’aturats és del 26,08%, per sobre 
de Catalunya. 

 

 

 

 

 



     COMARCA DEL RIPOLLÈS 
 Atur. 

• Variacions per secció d’activitat econòmica mensual i anual. En termes absoluts les que han 
augmentat més en ambos períodes són les activitats administratives i el comerç.  

 

Moderador
Notas de la presentación
Aquesta secció comprèn:�- Les activitats auxiliars de les operacions empresarials generals. Aquestes activitats es diferencien de les que figuren en la secció M en el fet que el seu objecte principal no és la transferència de coneixement especialitzat.��DescendentsCodiDescripció77Activitats de lloguer78Activitats relacionades amb l'ocupació79Activitats de les agències de viatges, operadors turístics i altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen80Activitats de seguretat i investigació81Serveis a edificis i activitats de jardineria82Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses



     COMARCA DEL RIPOLLÈS 
     Expedients de regulació temporals.  

• Les activitats econòmiques més afectades per nombre de treballadors afectats 
per expedients de regulació a 1 de maig 2020:  

   -Indústria manufacturera 660 treballadors 

   -Hostaleria 541 treballadors 

   -Comerç a l’engròs i al detall 182 treballadors 

 

 

 

 

 

• Les activitats econòmiques més afectades per expedients de regulació són a     
1 de maig 2020:  

   -Hostaleria 144 expedients   

   -Comerç a l’engròs i al detall 66 expedients 

   -Indústria manufacturera 31 expedients 
 

 



     COMARCA DEL RIPOLLÈS 
      Expedients de regulació temporals 



     COMARCA DEL RIPOLLÈS 
      Expedients de regulació temporals per municipis  



     COMARCA DEL RIPOLLÈS 
    Contractació. 

• Durant el mes d’abril es van signar 100 contractes, que representa una davallada un     
-58,51% menys que el mes anterior i un -72,53% menys que fa un any.  

 

 

 

 

 

 



     COMARCA DEL RIPOLLÈS 
     Tipologia de contractacions Abril 2020 

Des les 100 contractacions del mes 
d’abril, la indústria seguit per l’àmbit 
social i sociosanitari i neteja. 



COMARCA RIPOLLÈS 

-Abril 2020: 1.107 aturats i 1.701 treballadors en ERTO. 

En total 2.808 persones están apuntats en llistes a l’atur 
o tenen un ERTO  

-Abril 2019: 878 aturats. 

En total 878 persones aturades. 

Afiliacions Seguretat Social  Caiguda de les afiliacions en un -2,38% anual  

Atur i ERTOs 

Caiguda dels contractes en un -72,53% respecte a abril de 
2019. 

Contractacions 

   Impacte Covid19 en el Mercat de Treball 



     COMARCA DEL RIPOLLÈS 
      Serveis i actuacions que s'ofereixen a les persones demandants d'ocupació 

Tipologia dels serveis :      

Augment de les 
següents consultes 



     COMARCA DEL RIPOLLÈS 
      Serveis i actuacions que s'ofereixen a les empreses i emprenedors 

Augment de les 
següents consultes 

Serveis demandants: 

Abans Covid19 

Desprès Covid19 



     COMARCA DEL RIPOLLÈS 
     Resultat enquesta: Impacte i mesures covid19 

Població:                                                                             Empreses i autònoms del Ripollès 
Mètode d’enquesta:                                                                                Qüestionari electrònic  
Mostra:                                                                          174 de les 877 empreses del 1T 2020 

Trobades presencials amb els sectors:  Hostaleria/turisme, agroalimentari, indústria, comerç 
Gestió de l’enquesta:                                                        Agència Ripollès Desenvolupament 

• Tipologia d’empresa participant a l’enquestes: 
- El 55,49% pertany al sector del turisme, la hostaleria i restauració                     
- El 44,51 pertanyen a la indústria, serveis, activitats professionals i sector primari 



     COMARCA DEL RIPOLLÈS 
     Resultat enquesta: Sector primari 

• Tipologia d’empresa del sector primari: 
   -El 80% són autònoms a compte propi i el 20% del total tenen entre 1 i 5 treballadors.  
   -El 100% porten 11 o més anys que van iniciar l’activitat. 

• Afectació més important per l’empresa: 
  -La disminució o cancel·lació de vendes i/o reserves és el 100% de les respostes. 

• Despesa que ha tensionat més: 
  -Els deutes financers per un 40% dels enquestats. 

• Quant de temps estimeu que es pot fer front a les despeses: 
  -Un 40% uns 60 dies amb mesures  i un 40% durant pocs dies. 



     COMARCA DEL RIPOLLÈS 
     Resultat enquesta: Sector primari 

• Reducció de plantilla: 
   -El 20% ha tancat l’empresa .  

• Mesures que hauria d’aplicar l’Estat/Generalitat: 
  25% ajuts a fons perdut. 
  16,67% exempcions quotes Seguretat Social. 
  16,67% exempcions/aplaçament/bonificacions IVA, IRPF, quotes hipotecaries/lloguers. 
 

• Serveis que sol.liciteu a l’Administració Local : 
  25% suport i assessorament en la gestió d’ajudes públiques. 
  25% impuls d’una taula d’emergència del comerç local. 



     COMARCA DEL RIPOLLÈS 
     Resultat enquesta: Sector indústrial 

• Tipologia d’empresa del sector indústrial: 
   -El 71,43% són societats limitades, el 23,81% són societats anònimes. 
   -El 25,57% tenen entre 6 i 10 treballadors i el 23,81% tenen entre 21 i 50. 
   -El 95,24% porten 11 o més anys que van iniciar l’activitat. 

• Afectació més important per l’empresa: 
  -La disminució o cancel·lació de vendes és el 70% de les respostes. 

• Despesa que ha tensionat més: 
   28,57% els salaris. 
   28,57% els endarreriments del cobrament dels clients. 
 



     COMARCA DEL RIPOLLÈS 
     Resultat enquesta: Sector indústrial 

• Reducció de plantilla: 
   -El 79,19% ha reduït la plantilla.  

• Mesures que hauria d’aplicar l’Estat/Generalitat: 
  31,25% ajuts a fons perdut. 
  25% exempcions quotes Seguretat Social. 
  15,63% exempcions/aplaçament/bonificacions IVA. 

• Serveis que sol.liciteu a l’Administració Local: 
  17,95% assessorament en la millora de processos. 
  15,38% suport i assessorament en la gestió d’ajudes econòmiques. 
  12,82% assessorament en anàlisi i gestió del negoci i 12,82% dinamització polígons. 

• Quant de temps estimeu que es pot fer front a les despeses: 
  -El 33,33% 60 dies amb mesures, un 28,57% durant 30 dies i el 19,05% durant poc dies 



     COMARCA DEL RIPOLLÈS 
     Resultat enquesta: Sector comerç 

• Tipologia d’empresa del sector comerç: 
   -El 56% són autònoms, el 28% són societat limitada. 
   -El 52% tenen entre 1 i 5 treballadors i el 40% tenen entre compte propi. 
   -El 72% porten 11 o més anys que van iniciar l’activitat. 

• Afectació més important per l’empresa: 
  60% la disminució o cancel·lació de vendes. 
  24% tensions de tresoreria. 

• Despesa que ha tensionat més: 
   33,33% deutes financers. 
   25% salaris. 
 



     COMARCA DEL RIPOLLÈS 
     Resultat enquesta: Sector comerç 

• Reducció de plantilla: 
   -El 72% no ha reduït la plantilla.  

• Mesures que hauria d’aplicar l’Estat/Generalitat: 
  22,50% ajuts a fons perdut. 
  16,25% exempcions quotes Seguretat Social. 
  16,25% exempcions règim RETA. 

• Serveis que sol.liciteu a l’Administració Local: 
  25% suport i assessorament en la gestió d’ajudes econòmiques. 
  23,33% dinamització econòmica amb esdeveniments per reactivar l’economia local. 
  16,67% impuls d’una taula d’emergència local. 

• Quant de temps estimeu que es pot fer front a les despeses 
  -El 20% 60 dies amb mesures, un 20% durant 30 dies i el 20% durant poc dies. 



     COMARCA DEL RIPOLLÈS 
     Resultat enquesta: Sector turístic 

• Tipologia d’empresa del sector comerç: 
   -El 53,93% són autònoms. 
   -El 40,63% tenen entre 1 i 5 treballadors. 
   -El 58,33% porten 11 o més anys que van iniciar l’activitat. 

• Afectació més important per l’empresa: 
  70,83% la disminució o cancel·lació de vendes/reserves. 
  17,71% tensions de tresoreria. 

• Despesa que ha tensionat més: 
   25% deutes financers (pòlisses, préstecs, crèdits...) 
   25% lloguers i hipoteques. 
 



     COMARCA DEL RIPOLLÈS 
     Resultat enquesta: Sector turístic 

• Reducció de plantilla: 
   -El 69,79% no ha reduït la plantilla.  

• Mesures que hauria d’aplicar l’Estat/Generalitat: 
  26,02% ajuts a fons perdut. 
  17,47% aplaçament i/o bonificacions i/o exempcions d’IRPF o Societats. 
  17,10% exempcions quota Seguretat Social. 

• Serveis que sol.liciteu a l’Administració Local: 
  33,33% dinamització econòmica amb esdeveniments per reactivar l’economia local. 
  23,61% suport i assessorament en la gestió d’ajudes econòmiques. 
  13,89% impuls d’una taula d’emergència local. 

• Quant de temps estimeu que es pot fer front a les despeses 
  -El 21,88% 30 dies, un 19,79% 4 mesos i el 17,71% més de 60 dies amb mesures. 



     COMARCA DEL RIPOLLÈS 
     Trobades presencials amb els sectors  

•Recull dels serveis necessaris per part de l’Administració Pública segons els sectors       
participants: hostaleria/turisme, agroalimentari, industrial i comerç. 
 -Foment de l’economia circular. 
-Suport als Escorxadors comarcal/local 
 -Simplificació administrativa. 
 -Promoció de la comarca fora del territori. 
 -Foment d’eines digitals per les noves tendències de consum. 
 -Unificar normativa respecte les mesures de protecció, higiene... en el comerç i en      
rrrestauració. 
 -Homogenització de mesures econòmiques en l’àmbit local a nivell comarcal. 
 -Continuació de les taules de treball sectorials. 
 -Suport i recolzament en l’àmbit local per passar de la fasse 0 a la 1 i successives en la 
desescalada al Ripollès.  

-Treballar en clau comarcal 
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