ENQUESTA SOBRE L'OFERTA I LA DEMANDA DE SÒL EMPRESARIAL A LES
ILLES BALEARS PER A LES EMPRESES

I. INFORMACIÓ CORRESPONENT A L’EMPRESA
1. Correu electrònic
2. Raó social de l'empresa
3. NIF / CIF
4. Municipi
5. Quina és l'activitat de la vostra empresa?

II. OFERTA I DEMANDA DE SÒL EMPRESARIAL
6. Pensau que al municipi hi ha sòl empresarial i de servei suficient?

7. Considerau que els actuals preus de les parcel·les o naus dificulten la
instal·lació de noves empreses al municipi?

8. Quina tipologia de parcel·les i de naus modulars pensau que s'han de
promoure al vostre municipi? (Mides, usos, edificació aïllada o contínua, etc.)

9. Quins pensau que són els sectors empresarials amb més necessitat de sòl
empresarial i de naus modulars?
Activitats nàutiques
Alimentació
Auxiliars de construcció
Auxiliars de turisme
Benestar i imatge personal
Bijuteria i joieria
Calçat i complements de pell
Comerç
Construcció i instal·lacions
Decoració i parament
Distribuïdors majoristes
Educació, cultura i oci
Energia

Hardware
Hostaleria i turisme
Indústria creativa i audiovisual
Indústria química
Materials de construcció
Medi ambient i residus
Mobiliari
Moda
Serveis de seguretat i emergència
Software
Tecnologies de la informació i
comunicació
Transport

10. Què hauria de fer el Govern per afavorir el trasllat d'empreses a sòl o naus
d'ús empresarial i/o la creació de sòl per a empreses?

11. On us adreçaríeu per trobar informació de parcel·les d'ús industrial o de
serveis o naus disponibles?
Ajuntament
Immobiliàries
Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears
Internet
Premsa escrita
Altres

III. LOCALITZACIÓ DE L’EMPRESA
12. Estau instal·lats a un polígon industrial?
RESPONDRE NOMÉS SI LA LOCALITZACIÓ DE L'EMPRESA ÉS FORA D'UN
POLÍGON INDUSTRIAL. A CONTINUACIÓ PASSAU A LA PREGUNTA 22.
13. Quins són els motius principals de la vostra ubicació actual?

14. Teniu pensat en un futur instal·lar-vos a un polígon industrial?

RESPONDRE NOMÉS SI LA LOCALITZACIÓ DE L'EMPRESA ÉS A UN POLÍGON
INDUSTRIAL
15. La parcel·la o nau on estau instal·lats és en propietat o està llogada?

16. Estau interessats a adquirir una parcel·la o nau en propietat?

17. Quines són les principals motivacions per ubicar-vos en aquest polígon?
(Marcau les cinc més importants)

Preu
Disponibilitat de naus o parcel·les
vacants
Ajudes i subvencions

Ubicació en el municipi de
residència
Existència d'espai en una ubicació
atractiva
Proximitat a la mà d'obra

Proximitat al client
Proximitat als proveïdors

Altres

Proximitat al port o aeroport

18. Valorau la qualitat de les infraestructures del polígon on estau instal·lats
(1 és la puntuació més baixa, equivalent a "molt negatiu"; i 5, la més alta, equivalent a
"molt positiu")

✔

19. Teniu intenció d'ampliar les vostres instal·lacions?

20. En quin termini teniu pensat dur a terme l'ampliació de les vostres
instal·lacions?

21. Teniu pensat fer aquesta ampliació en el polígon actual, traslladar-vos a un
altre polígon industrial o traslladar-vos fora d'un polígon industrial?

IV. PROMOCIÓ DE NOU SÒL EMPRESARIAL I ELS CRITERIS QUE S'HAURIEN
DE TENIR PRESENTS
22. Pensau que les institucions han de promoure nou sòl empresarial o naus
modulars?

23. Quins criteris haurien de tenir present aquestes institucions?
(Marcau les cinc més importants)
Millora de serveis
Sostenibilitat ambiental
Preu assequible
Criteris d'eficiència energètica
Impacte paisatgístic
Menor consum de territori
Col·laboració empresarial
Polígons temàtics
Manteniment d'infraestructures
Promoure l'edificació contínua
Promoure l'edificació aïllada
Promoure les naus modulars
Subvencions

He llegit i accepto la política de privacitat

Clàusula de protecció de dades
D'acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades (RGPD), us informam que el responsable
del tractament d’aquestes dades és l’INSTITUT D’INNOVACIÓ EMPRESARIAL DE LES ILLES BALEARS (IDI). Amb adreça a la Plaça Son
Castelló, 1, 07009, Palma de Mallorca. El Contacte del responsable de Protecció de Dades és: dpd@idi.es.
La finalitat del tractament de les dades és conèixer l’oferta i demanda de sòl empresarial a les Illes Balears. En cas de facilitar-nos les
vostres dades acceptau rebre informació relacionada amb la nostra consulta. Les dades seran guardades en un full de càlcul.
Els terminis de conservació de les vostres dades personals és de 5 anys.
El destinatari de les dades és l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears. Les vostres dades no seran facilitades a tercers
llevat d’obligació legal.
En cas de produir-se alguna modificació de les vostres dades, pregam que ho comuniqueu per escrit
als efectes de mantenir aquestes dades actualitzades.
Us informam que en qualsevol moment podeu exercir el dret d'accés, rectificació oposició i cancel·lació d’aquestes dades. Us
recordam a més que teniu dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en el supòsit que
considereu que no s'ha atès convenientment l'exercici dels vostres drets (www.agpd.es). En aquest cas, el termini per resoldre la
vostra petició és d'un mes comptador a partir de la recepció de la vostra sol·licitud.

