
 

 

CIRCULAR N.º 28/21  

 
Barcelona, 23 de marzo de 2021  

 
 
ASUNTO: ENCUESTA COVID-19 
 

Estimado socio, 

Le adjuntamos en fichero aparte una encuesta que la Cambra de Comerç de Barcelona, en 

colaboración con Patrojoc y Andemar Catalunya, hemos preparado.  

El objetivo de este trabajo es recopilar información de las empresas operadoras del sector del Juego 

Privado en Cataluña para evaluar el impacto que ha tenido el COVID-19 sobre nuestro sector.  

Los criterios básicos para cumplimentar el cuestionario adjunto son los siguientes: 

1. Es un cuestionario anónimo que, una vez cumplimentado, se ha de enviar directamente, por 
cada empresa, al Gabinete de Estudios de la Cambra de Comerç de Barcelona, a la dirección 
de mail que aparece en el mismo cuestionario: estudis@cambrabcn.org. La información se 
tratará de forma confidencial, y será eliminada una vez se publique el estudio. 
 

2. Es necesario cumplimentar un cuestionario por empresa y por actividad, dado que como 
verán, se especifica a qué subsector hace referencia la información. Si tienen dos, tres o más 
empresas dedicadas a la misma actividad, no agreguen los datos, contesten un cuestionario 
por empresa, dado que es necesario conocer la dimensión de la muestra conseguida. 
 

3. El formato del cuestionario permite grabar las respuestas directamente en el documento PDF. 
 

4. En las respuestas únicamente deben de hacerse constar datos de la actividad en Cataluña, 
dado que el estudio evalúa el impacto en nuestra Comunidad Autónoma. 

 
Les solicitamos su máxima colaboración y que contesten el cuestionario adjunto antes del próximo 9 

de abril.  

Insistimos en la importancia de disponer de los datos solicitados para apoyar cualquier solicitud de 

ayudas para el sector del juego privado, especialmente en materia de bonificaciones tributarias y de 

tasas de juego. 

Aquellas empresas que colaboren, mediante la cumplimentación y envío de la encuesta, recibirán 

una copia del estudio una vez publicado. 

Quedamos a su disposición y entretanto, reciba un cordial saludo. 

 

mailto:estudis@cambrabcn.org


 

 

CIRCULAR N.º 28/21  

 
Barcelona, 23 de març de 2021  

 
 
ASSUMPTE: ENQUESTA COVID-19 
 

Benvolgut soci,  
 

Li adjuntem en fitxer a part una enquesta que la Cambra de Comerç de Barcelona, en col·laboració 

amb Patrojoc i Andemar Catalunya, hem preparat.  

L’objectiu d’aquest treball és recopilar informació de les empreses operadores del sector del Joc 

Privat a Catalunya per tal d’avaluar l’impacte que ha tingut el COVID-19 sobre el nostre sector.  

Els criteris bàsics per complimentar el qüestionari adjunt són els següents: 

1. És un qüestionari anònim que, un cop complimentat, s’ha d’enviar directament, per cada 
empresa, al Gabinet d’Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona, a l’adreça de mail que 
apareix en el mateix qüestionari: estudis@cambrabcn.org. La informació es tractarà de forma 
confidencial, i serà eliminada una vegada es publiqui l’estudi. 
 

2. És necessari complimentar un qüestionari per empresa i per activitat, donat que com veuran, 
s’especifica a quin subsector fa referència la informació. Si tenen dues, tres o més empreses 
dedicades a la mateixa activitat, no agreguin les dades, contestin un qüestionari per empresa, 
donat que és necessari conèixer la dimensió de la mostra aconseguida. 
 

3. El format del qüestionari permet gravar les respostes directament en el document PDF. 
 

4. En les respostes únicament han de fer-se constar dades de l’activitat a Catalunya, donat que 
l’estudi avalua l’impacte en la nostra Comunitat Autònoma. 

 
Els sol·licitem la seva màxima col·laboració i que contestin el qüestionari adjunt abans del proper 9 

d’abril.  

Insistim en la importància de disposar de les dades sol·licitades per donar suport a qualsevol 

sol·licitud d’ajuts per al sector del joc privat, especialment en matèria de bonificacions tributàries i de 

taxes de joc.  

Aquelles empreses que col·laborin, mitjançant l’emplenament i enviament de l’enquesta, rebran una 

còpia de l’estudi una vegada publicat. 

Quedem a la seva disposició i entre tant, rebi una cordial salutació. 
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ENQUESTA PER AVALUAR L’IMPACTE DE LA COVID-19 SOBRE EL SECTOR 

DEL JOC PRIVAT A CATALUNYA 

L’objectiu de la present enquesta és recopilar informació de les empreses dedicades al sector del 

joc privat presencial a Catalunya per avaluar l’impacte que ha tingut la Covid-19 sobre el sector 

el 2020 i quines són les perspectives de recuperació. L’estudi el realitza el Gabinet d’Estudis de la 

Cambra de Comerç de Barcelona per encàrrec de Patrojoc. La informació estarà en disposició 

únicament del Gabinet d’Estudis de la Cambra, serà tractada amb confidencialitat i eliminada 

una vegada publicat l’estudi. La informació publicada a l’estudi serà sempre agregada i mai per 

empresa per tal de mantenir el secret estadístic.  

 

Inici del qüestionari 

En cas de tenir presència a nivell estatal, si us plau, contesti en relació amb l’activitat que 

desenvolupa la seva empresa específicament a CATALUNYA 

Indiqui en quin subsector del joc privat presencial desenvolupa la seva activitat (marqui la casella 

corresponent): 

 Màquines recreatives i d’atzar tipus “B” 

 Casinos 

 Bingos 

 Salons de joc 

 

 

1. Quin ha estat el seu volum de facturació?  

 2019:____________(euros) 

 2020:____________(euros) 

 Variació 2020 respecte a 2019: _______% 

 Previsió 2021:____________(euros) 

 Previsió variació 2021 respecte a 2019: _______% 

 

2. Un cop s’eliminin de forma definitiva les actuals reduccions d’aforament i d’horari 

comercial, quan preveu recuperar el volum de facturació anterior a la Covid-19?  

 Entre 6 mesos i 1 any 

 Entre 1 i 2 anys  

 Entre 2 i 3 anys  

 Més de 3 anys 

 No el recuperarem  
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3. Quin volum ha meritat en concepte d’impostos i taxes específiques del sector del joc privat 

presencial? 

 2019:____________(euros) 

 2020:____________(euros) 

 Variació 2020 respecte a 2019: _______% 

 Si ha demanat aplaçament, quin percentatge de taxes del joc meritades el 2020 ha 

demanat aplaçament respecte al total meritat l’any? _______% 

 

4. Com ha evolucionat la inversió en maquinària realitzada en la seva empresa?  

 2019 (respecte al 2018): _______% 

 2020 (respecte al 2019): _______% 

 Previsió 2021 (respecte al 2019) ________% 

 

5. Quina inversió ha realitzat per adaptar-se a la Covid-19?  

 Inversió Covid-19 el 2020: ____________(euros) 

 Inversió Covid-19 el 2021: ____________(euros) 

 

6. Com ha evolucionat el nombre de treballadors a la seva empresa?  

 Desembre 2019: ____________ (nombre) 

 Desembre 2020: ____________ (nombre) 

 % de treballadors actuals en ERTO sobre el total de treballadors: _______% 

 Preveu que la seva plantilla serà inferior a finals de 2021 respecte a la de 2020?  

 No 

 Sí (variació en % respecte al 2020) _______% 

 

7. Ha incrementat el seu deute bancari el 2020 per la Covid-19?  

 No 

 Sí, en quina quantitat? (en % respecte al 2019): _______% 

          Preveu augmentar el seu deute bancari el 2021?  

 No 

 Sí, en quina quantitat? (en % respecte al 2019): _______% 

 

8. Ha hagut d’endeutar-se o formalitzar avals bancaris per tal de fer front a les obligacions 

tributàries que s’apliquen específicament al sector del joc privat presencial?  

 No 

 Sí, en quina quantitat? (en % sobre el total del deute contret el 2020): _______% 
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9. Ha demanat algun préstec a l’Institut de Crèdit Oficial (ICO)?  

 No 

 Sí, per quin import?  ____________(euros) 

 

10. En el cas que els seus clients desenvolupin la seva activitat en el sector de la restauració, 

quants establiments d’hostaleria han tancat per la Covid-19 sobre el total de clients?  

_______% 

 

11. Quin import en ajudes del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, o altres 

organismes oficials, ha rebut en compensació a mantenir tancada al seva activitat 

empresarial des de el període del 15 d’octubre fins al dia d’avui? 

______________(euros) 

 

12. Quin és el seu estat d’ànim: 

 De l’1 al 5 (1 molt pessimista, 5 molt optimista) 

          Expliqui el motiu: 

 

 

 

Finalització del qüestionari 

 

 

PATROJOC i la Cambra de Comerç de Barcelona agraeixen la seva col·laboració. 

Les respostes del qüestionari s’han d’enviar per e-mail a estudis@cambrabcn.org 

Els hi farem arribar l’informe de resultats a totes les empreses que participin en el 

qüestionari. 

 

mailto:estudis@cambrabcn.org
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