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Publica les estadístiques

Autònom/Empresari
Autònom per compte aliena
Profesional lliberal

11,6%

88,4%

Comerç
Hosteleria
Restauració
Immobiliaria
Serveis turístics
Serveis

20%

11,1%

31,1%
26,7%

https://docs.google.com/forms/d/1-VCWkLljb9QA78Rj0Kp9utpWjDroa7pDaUIchMzcbYQ/edit?usp=redirect_edit_m2#start=publishanalytics


A quin nucli realitzes la teva activitat?

45 respostes

Ha estat d'ajuda la informació que ha rebut des de les administracions
o!cials, (Govern central, Generalitat, Consells, Ajuntaments, etc.) i
d'entitats privades (ADEM, PIMEC, Cambra de Comerç, etc.)

45 respostes

Castell d'Aro
Platja d'Aro
S'agaró
Indistintament11,1%

86,7%
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Dins dels canals de l'ADEM ha trobat la informació i facilitats per resoldre
les seves qüestions amb la situació actual?

45 respostes

El seu Negoci/Comerç es troba dins dels requisits per poder sol·licitar
alguna mena d'ajuda i/o subvenció?

45 respostes

En cas de Si d'estar dins dels paràmetres per rebre ajuda
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No ho sé20%42,2%
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Ha fet alguna sol·licitud d'ajuda de forma directa o a través del seu Gestor?

17 respostes

En cas d'haver sol·licitat una ajuda. Li ha estat atorgada aquesta per pa" de
l'administració?

17 respostes

En cas de NO d'estar dins dels paràmetres per rebre ajuda

Directament
Gestor / Altres Servis externs

11,8%

88,2%

Si
No

17,6%

82,4%



Creu que els requisits per rebre ajudes són massa estrictes?

19 respostes

Tornarà a provar més endavant si té dret a aquestes ajudes

19 respostes

Consultes pròpies o externes

Molt estrictes
No s'adapten del tot a la realitat.
Son els necessaris

68,4%

26,3%

Si
No36,8%

63,2%



Ha fet o farà alguna sol·licitud d'ajuda de forma directa o a través del seu
Gestor?

21 respostes

Final Enquesta

Com valora la reducció d'ingressos per vendes d'aquí a !nal de temporada

45 respostes

Molt agraïts pel seu temps per contestar. Se l'avisarà que quan podrà consultar els resultats de
la mateixa a la web de l'ADEM

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut. Informa d'un ús abusiu - Condicions del Servei - Política de
privadesa
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