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Augmenta Es manté Disminueix

• Els resultats de l’enquesta de conjuntura corresponents a
la valoració del segon semestre de 2007 al Vallès Occidental
mostren una situació de desacceleració de l’activitat per
al conjunt de sectors d’activitat de la comarca del Vallès
Occidental.

• El saldo entre respostes positives i negatives en relació a
la marxa dels negocis ha estat de 16,8 punts negatius, amb
un 18,4% de respostes d’increment i 36,2% de respostes
de reducció de l’activitat. Aquest resultat tanca el període
d’evolució a l’alça iniciat durant el primer semestre de 2006
en que es van registrar saldos de +13,1 i +13,5 punts per
al primer i segon semestre de 2006, respectivament i de
+13,2 punts per al primer semestre de 2007.

• Els saldos negatius es donen en tots els sectors, però
destaca el de la construcció (-29,6) i el del comerç a l’engròs
i al detall (-18,6). La indústria presenta un saldo de -12,2
punts, mentre que en el sector serveis és de -8,9 punts.

• Els resultats de la indústria es deuen principalment a la
davallada de la demanda interna, que afecta pràcticament
a tots els sectors industrials. L’activitat tèxtil torna a ser la
més perjudicada per la situació econòmica general, que ha
vist augmentar les existències de producte acabat, el que
és un indicador clar de que no es compleixen les previsions
de venda del sector.

• Malgrat tot, en conjunt les branques industrials mantenen
un saldo positiu (+3,9) pel que fa a la valoració de les vendes
a mercats estrangers durant el segon semestre de 2007.

• La situació de desacceleració general es deu, en bona
mesura, a la davallada de l’activitat del sector de la
construcció, que ha vist baixar força el volum d’activitat en
obra pública, privada, residencial i no residencial, amb el
manteniment, només, de l’obra civil. La cartera de comandes
confirma la frenada amb el 40,9% de respostes negatives
i un saldo total de -31,8 punts .

Enquesta de conjuntura
del Vallès Occidental

Sabadell · Terrassa Núm. 7 · Maig de 2008

Cambra de Comerç de Sabadell Cambra de Comerç de Terrassa

1.Valoració del segon semestre de 2007
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Aquest Informe s’ha elaborat per les Cambres de Comerç de
Sabadell i Terrassa amb el suport tècnic de l’Institut
d’Estadística de Catalunya que ha calculat les taules resultants
agregades a partir de les enquestes de conjuntura que fan
ambdues Cambres de Comerç a les seves respectives
demarcacions semestralment. La mostra total de les enquestes
ha estat de 695 empreses representatives de tots els sectors
econòmics (indústria, construcció, comerç i serveis), sobre
una població de 49.807. Les respostes obtingudes tenen un
marge de confiança de ±3,7%.

Continuació de la pàgina anterior

• Per la seva banda, les activitats comercials i de serveis,
també presenten la mateixa situació de desacceleració,
amb importants davallades de les carteres de comandes
respectives de cada sector d’activitat.

• El comportament de la inversió en actius fixos per al total
de sectors presenta un saldo positiu de 21,5 punts.

Un 22,1% dels comerços enquestats no estan d’acord amb
la data d’inici de les rebaixes d’hivern. D’aquests, el 40%
creuen que seria millor que l’inici fos a partir de principis de
febrer en lloc de fer-ho després de Reis, com en l’actualitat.

El 46,0% dels comerços enquestats, sí que estan d’acord
amb la data d’inici de la campanya, mentre que un 31,9%
dels empresaris del sector no ha sabut donar una opinió sobre
aquest tema.

Pel que fa a les millors dates per a l’inici de rebaixes, un 20%
creuen que haurien de iniciar-se immediatament després de
Nadal, un 12% després de Cap d’any i un 20% a mitjans de
gener. Per a la resta, el 40%, les rebaixes haurien d’iniciar-
se a partir de l’u de febrer, tal com ja s’ha comentat.

5. Valoració de la campanya de rebaixes
d’hivern

2.Expectatives per al primer semestre de 2008

• Les expectatives per al primer semestre de 2008 per al
conjunt de sectors d’activitat del Vallès Occidental, mostren
una continuïtat en la desacceleració en la marxa dels
negocis, amb un saldo negatiu de -9,7 punts percentuals.
És el primer cop des de finals del 2003 en que es va iniciar
aquesta sèrie d’enquestes per a tot el Vallès Occidental en
que les expectatives no són positives.

Pel que fa a la durada del període de rebaixes, el 53,1 dels
comerciants consideren que la durada és adequada, mentre
que per al 19,5% no ho és. La resta de comerciants, (27,4%)
no han sabut valorar-ho.

Segons el 54,5% dels comerços enquestats, el període de
rebaixes hauria de ser d’un mes, com a màxim, mentre que
per al 27,3% hauria de ser de 15 dies. Un altre 9,1% considera
que hauria de ser d’un mes i mig. La resta, un 9%, no ho han
valorat o be han definit un període diferent a les alternatives
plantejades.

Generalitat de Catalunya
Institut d’Estadística
de Catalunya

Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell
Av. de Francesc Macià, 35 - 08206 Sabadell
Tel. 937 451 259 - Fax 937 451 256
A/e: general@cambrasabadell.org
www.cambrasabadell.org

Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa
Blasco de Garay, 29-49 - 08224 Terrassa
Tel. 937 339 834 - Fax 937 891 165
A/e: info@cambraterrassa.es
www.cambraterrassa.es
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Per al conjunt d’empreses del Vallès Occidental, els principals
factors que limiten la marxa dels negocis han estat els següents
(Es mostren aquells factors que han obtingut un nombre de
respostes superior al 10%):
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Previsió sobre l’evolució de la facturació. Total sectors

Expectatives sobre el grau d’utilització de la capacitat
productiva

• El grau d’utilització de la capacitat productiva per als propers
sis mesos se situarà al voltant del 69,4% de mitjana. Aquesta
previsió és una de les més baixes realitzades pel conjunt
de la indústria, 3,9 punts percentuals inferior a la previsió
realitzada durant el semestre anterior i 1,1 punt al grau d’us
efectiu de la capacitat productiva corresponent al segon
semestre de 2007.

• Els sectors industrials que han fet una previsió per sota de
la mitjana han estat l’alimentació i el tèxtil i el químic.

• El 29,2% de les indústries del Vallès Occidental esperen
que el grau d’ús de la capacitat productiva sigui superior
al 80%, el 40,9% esperen que estigui entre el 70% i el 80%
mentre que el 29,9% espera que sigui inferior al 70%.

Cambra de Comerç de Sabadell Cambra de Comerç de Terrassa

Enquesta de conjuntura del Vallès Occidental

Expectatives cartera de comandes. Tots els sectors

%

9,6

16,3

29,7

53,8
56,2

49,5

36,6

27,5

20,8

1r semestre'07 2n semestre'07 1r semestre'08
0

10

20

30

40

50

60

Augmenta Es manté Disminueix

Expectatives evolució de la ocupació. Total sectors
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Expectatives de grau d’utilització de la capacitat
productiva. Total indústria
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• El 29,0% de les empreses enquestades esperen que el
nivell d’activitat per al primer semestre de 2008 sigui inferior
al nivell mantingut fins al moment, mentre que només un
19,3% tenen l’expectativa que pugui augmentar. Per al
restant 51,7%, el ritme d’activitat es mantindrà estable.

• El sector industrial també presenta símptomes de
desacceleració amb un saldo negatiu de -3,3 punts. La
desacceleració pot afectar més a l’activitat tèxtil i fusta,
paper i altres, mentre que per a la indústria alimentària, metall
i química, s’espera que la davallada d’activitat sigui menor.

• Les expectatives de vendes a l’estranger mantenen un
saldo positiu (+15,5 punts).

• El sector de la construcció és el que presenta les
expectatives amb un major grau de desacceleració de
l’activitat, amb un saldo negatiu de 25,0 punts percentuals.
Aquesta davallada vindria provocada per la caiguda de la
cartera de comandes i podria tenir efectes directes sobre
la ocupació en el sector.

• Els sectors del comerç i resta de serveis també presenten
expectatives de frenada de l’activitat, amb saldos de -10,6
i -3,5 punts percentuals, respectivament. En el sector
comerç s’espera que pugui baixar la cartera de comandes.
En canvi, en el sector serveis, la davallada pot venir
provocada pel descens d’activitat d’empreses relacionades
amb el sector de la construcció.

Expectatives sobre l’evolució de l’ocupació

• El nivell d’ocupació per als propers mesos es mantindrà
estable segons el 78,5 % de les respostes (saldo +0,4 punts
percentuals), per al conjunt d’activitats de la Comarca del
Vallès Occidental.

• La tendència a l’estabilitat és general per a tots els sectors
excepte en la construcció, la indústria tèxtil i la indústria
química, seguint la mateixa evolució ja detectada durant
l’enquesta anterior.

• L’evolució a la baixa que s’espera en el sector de la
construcció, és la més pessimista del conjunt d’empreses
de la comarca, amb un saldo negatiu de -13,7 punts i un
18,2% de respostes indicant una perspectiva d’evolució a
la baixa de l’ocupació en el sector.

Expectatives sobre l’evolució dels preus

• S’espera que l’evolució dels preus de compra i de venda
sigui a l’alça, però amb tendències ben diferenciades, pel
que fa a la proporció dels augments, en cada cas.

• Pel que fa als preus de venda, s’espera que puguin
augmentar a un ritme superior al de períodes anteriors,
però insuficient per absorbir l’augment esperat dels preus
de compra a proveïdors, que també poden augmentar a
un ritme superior al que ho han fet durant els semestres
passats.

• Aquest fet es dóna de forma generalitzada a tots els sectors
d’activitat, excepte en la indústria alimentària, on s’espera
que l’augment dels preus de venda sigui proporcionalment
superior a l’augment dels preus de compra.

• En el sector de la construcció es preveu que la diferencia
en l’evolució entre els preus de compra i de venda sigui
més acusada. El saldo, pel que fa a l’evolució dels preus
de compra a proveïdors és de 59,1 punts, mentre que el
saldo en relació a l’evolució dels preus de venda és només
de 6,8 punts, amb un 22,7% de respostes segons les quals
els preus de venda poden evolucionar a la baixa en els
propers mesos. Principals factors que limiten l’activitat
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• El sector tèxtil, que segueix en una situació de recessió
sostinguda, l’evolució de l’ocupació pot anar a la baixa,
amb un saldo negatiu de -12,1 punts .

3. Factors que afecten a la marxa dels negocis

La campanya de Nadal 2007 per al sector comerç ha estat
valorada millor que la de l’any anterior pel 15,9% dels comerços
enquestats, mentre que per al 47,8%, ha esta igual i per al
26,5%, la campanya ha estat pitjor. Un 9,7% de les empreses
enquestades no han sabut valorar la última campanya de
Nadal.

Per al desenvolupament de la campanya, només el 8,8% dels
comerciants han necessitat contractar personal per cobrir les
necessitats de venda durant aquestes dates, mentre que el
91,2% restant no ho ha necessitat.

4. Valoració de la campanya de nadal 2007

Continua a l’última pàgina

Expectatives sobre l’evolució de la facturació

• Les expectatives sobre l’evolució de la facturació per al
primer semestre de 2008 indiquen que es mantindrà sense
variacions, segons el 46,8% de les empreses. Les
expectatives d’augment han caigut 13,5 punts , mentre que
les expectatives de descens han augmentat en 11,8 punts.

• Per al conjunt de la indústria, s’espera que la facturació
pugui augmentar en termes generals, destacant les
previsions de manteniment de la facturació que realitza les
indústries tèxtils.

• Destaca significativament la previsió sobre la facturació
realitzada per les empreses del sector de la construcció,
només l’11,4% de les empreses del sector esperen que
pugui augmentar, mentre que el 45,5% esperen un descens
del nivell de facturació. Aquest resultat dóna un saldo de
-34,1, el més negatiu dels darrers semestres.
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Per al conjunt d’empreses del Vallès Occidental, els principals
factors que limiten la marxa dels negocis han estat els següents
(Es mostren aquells factors que han obtingut un nombre de
respostes superior al 10%):
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Previsió sobre l’evolució de la facturació. Total sectors

Expectatives sobre el grau d’utilització de la capacitat
productiva

• El grau d’utilització de la capacitat productiva per als propers
sis mesos se situarà al voltant del 69,4% de mitjana. Aquesta
previsió és una de les més baixes realitzades pel conjunt
de la indústria, 3,9 punts percentuals inferior a la previsió
realitzada durant el semestre anterior i 1,1 punt al grau d’us
efectiu de la capacitat productiva corresponent al segon
semestre de 2007.

• Els sectors industrials que han fet una previsió per sota de
la mitjana han estat l’alimentació i el tèxtil i el químic.

• El 29,2% de les indústries del Vallès Occidental esperen
que el grau d’ús de la capacitat productiva sigui superior
al 80%, el 40,9% esperen que estigui entre el 70% i el 80%
mentre que el 29,9% espera que sigui inferior al 70%.

Cambra de Comerç de Sabadell Cambra de Comerç de Terrassa

Enquesta de conjuntura del Vallès Occidental

Expectatives cartera de comandes. Tots els sectors
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Expectatives evolució de la ocupació. Total sectors

%

9,2 9,3 10,5

77,2 75,9 78,5

13,6 14,8
10,9

1r semestre'07 2n semestre'07 1r semestre'08
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Augmenta Es manté Disminueix

Expectatives de grau d’utilització de la capacitat
productiva. Total indústria
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• El 29,0% de les empreses enquestades esperen que el
nivell d’activitat per al primer semestre de 2008 sigui inferior
al nivell mantingut fins al moment, mentre que només un
19,3% tenen l’expectativa que pugui augmentar. Per al
restant 51,7%, el ritme d’activitat es mantindrà estable.

• El sector industrial també presenta símptomes de
desacceleració amb un saldo negatiu de -3,3 punts. La
desacceleració pot afectar més a l’activitat tèxtil i fusta,
paper i altres, mentre que per a la indústria alimentària, metall
i química, s’espera que la davallada d’activitat sigui menor.

• Les expectatives de vendes a l’estranger mantenen un
saldo positiu (+15,5 punts).

• El sector de la construcció és el que presenta les
expectatives amb un major grau de desacceleració de
l’activitat, amb un saldo negatiu de 25,0 punts percentuals.
Aquesta davallada vindria provocada per la caiguda de la
cartera de comandes i podria tenir efectes directes sobre
la ocupació en el sector.

• Els sectors del comerç i resta de serveis també presenten
expectatives de frenada de l’activitat, amb saldos de -10,6
i -3,5 punts percentuals, respectivament. En el sector
comerç s’espera que pugui baixar la cartera de comandes.
En canvi, en el sector serveis, la davallada pot venir
provocada pel descens d’activitat d’empreses relacionades
amb el sector de la construcció.

Expectatives sobre l’evolució de l’ocupació

• El nivell d’ocupació per als propers mesos es mantindrà
estable segons el 78,5 % de les respostes (saldo +0,4 punts
percentuals), per al conjunt d’activitats de la Comarca del
Vallès Occidental.

• La tendència a l’estabilitat és general per a tots els sectors
excepte en la construcció, la indústria tèxtil i la indústria
química, seguint la mateixa evolució ja detectada durant
l’enquesta anterior.

• L’evolució a la baixa que s’espera en el sector de la
construcció, és la més pessimista del conjunt d’empreses
de la comarca, amb un saldo negatiu de -13,7 punts i un
18,2% de respostes indicant una perspectiva d’evolució a
la baixa de l’ocupació en el sector.

Expectatives sobre l’evolució dels preus

• S’espera que l’evolució dels preus de compra i de venda
sigui a l’alça, però amb tendències ben diferenciades, pel
que fa a la proporció dels augments, en cada cas.

• Pel que fa als preus de venda, s’espera que puguin
augmentar a un ritme superior al de períodes anteriors,
però insuficient per absorbir l’augment esperat dels preus
de compra a proveïdors, que també poden augmentar a
un ritme superior al que ho han fet durant els semestres
passats.

• Aquest fet es dóna de forma generalitzada a tots els sectors
d’activitat, excepte en la indústria alimentària, on s’espera
que l’augment dels preus de venda sigui proporcionalment
superior a l’augment dels preus de compra.

• En el sector de la construcció es preveu que la diferencia
en l’evolució entre els preus de compra i de venda sigui
més acusada. El saldo, pel que fa a l’evolució dels preus
de compra a proveïdors és de 59,1 punts, mentre que el
saldo en relació a l’evolució dels preus de venda és només
de 6,8 punts, amb un 22,7% de respostes segons les quals
els preus de venda poden evolucionar a la baixa en els
propers mesos. Principals factors que limiten l’activitat
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• El sector tèxtil, que segueix en una situació de recessió
sostinguda, l’evolució de l’ocupació pot anar a la baixa,
amb un saldo negatiu de -12,1 punts .

3. Factors que afecten a la marxa dels negocis

La campanya de Nadal 2007 per al sector comerç ha estat
valorada millor que la de l’any anterior pel 15,9% dels comerços
enquestats, mentre que per al 47,8%, ha esta igual i per al
26,5%, la campanya ha estat pitjor. Un 9,7% de les empreses
enquestades no han sabut valorar la última campanya de
Nadal.

Per al desenvolupament de la campanya, només el 8,8% dels
comerciants han necessitat contractar personal per cobrir les
necessitats de venda durant aquestes dates, mentre que el
91,2% restant no ho ha necessitat.

4. Valoració de la campanya de nadal 2007

Continua a l’última pàgina

Expectatives sobre l’evolució de la facturació

• Les expectatives sobre l’evolució de la facturació per al
primer semestre de 2008 indiquen que es mantindrà sense
variacions, segons el 46,8% de les empreses. Les
expectatives d’augment han caigut 13,5 punts , mentre que
les expectatives de descens han augmentat en 11,8 punts.

• Per al conjunt de la indústria, s’espera que la facturació
pugui augmentar en termes generals, destacant les
previsions de manteniment de la facturació que realitza les
indústries tèxtils.

• Destaca significativament la previsió sobre la facturació
realitzada per les empreses del sector de la construcció,
només l’11,4% de les empreses del sector esperen que
pugui augmentar, mentre que el 45,5% esperen un descens
del nivell de facturació. Aquest resultat dóna un saldo de
-34,1, el més negatiu dels darrers semestres.
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• Els resultats de l’enquesta de conjuntura corresponents a
la valoració del segon semestre de 2007 al Vallès Occidental
mostren una situació de desacceleració de l’activitat per
al conjunt de sectors d’activitat de la comarca del Vallès
Occidental.

• El saldo entre respostes positives i negatives en relació a
la marxa dels negocis ha estat de 16,8 punts negatius, amb
un 18,4% de respostes d’increment i 36,2% de respostes
de reducció de l’activitat. Aquest resultat tanca el període
d’evolució a l’alça iniciat durant el primer semestre de 2006
en que es van registrar saldos de +13,1 i +13,5 punts per
al primer i segon semestre de 2006, respectivament i de
+13,2 punts per al primer semestre de 2007.

• Els saldos negatius es donen en tots els sectors, però
destaca el de la construcció (-29,6) i el del comerç a l’engròs
i al detall (-18,6). La indústria presenta un saldo de -12,2
punts, mentre que en el sector serveis és de -8,9 punts.

• Els resultats de la indústria es deuen principalment a la
davallada de la demanda interna, que afecta pràcticament
a tots els sectors industrials. L’activitat tèxtil torna a ser la
més perjudicada per la situació econòmica general, que ha
vist augmentar les existències de producte acabat, el que
és un indicador clar de que no es compleixen les previsions
de venda del sector.

• Malgrat tot, en conjunt les branques industrials mantenen
un saldo positiu (+3,9) pel que fa a la valoració de les vendes
a mercats estrangers durant el segon semestre de 2007.

• La situació de desacceleració general es deu, en bona
mesura, a la davallada de l’activitat del sector de la
construcció, que ha vist baixar força el volum d’activitat en
obra pública, privada, residencial i no residencial, amb el
manteniment, només, de l’obra civil. La cartera de comandes
confirma la frenada amb el 40,9% de respostes negatives
i un saldo total de -31,8 punts .

Enquesta de conjuntura
del Vallès Occidental

Sabadell · Terrassa Núm. 7 · Maig de 2008

Cambra de Comerç de Sabadell Cambra de Comerç de Terrassa

1.Valoració del segon semestre de 2007

Marxa dels negocis. Total indústria
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Aquest Informe s’ha elaborat per les Cambres de Comerç de
Sabadell i Terrassa amb el suport tècnic de l’Institut
d’Estadística de Catalunya que ha calculat les taules resultants
agregades a partir de les enquestes de conjuntura que fan
ambdues Cambres de Comerç a les seves respectives
demarcacions semestralment. La mostra total de les enquestes
ha estat de 695 empreses representatives de tots els sectors
econòmics (indústria, construcció, comerç i serveis), sobre
una població de 49.807. Les respostes obtingudes tenen un
marge de confiança de ±3,7%.

Continuació de la pàgina anterior

• Per la seva banda, les activitats comercials i de serveis,
també presenten la mateixa situació de desacceleració,
amb importants davallades de les carteres de comandes
respectives de cada sector d’activitat.

• El comportament de la inversió en actius fixos per al total
de sectors presenta un saldo positiu de 21,5 punts.

Un 22,1% dels comerços enquestats no estan d’acord amb
la data d’inici de les rebaixes d’hivern. D’aquests, el 40%
creuen que seria millor que l’inici fos a partir de principis de
febrer en lloc de fer-ho després de Reis, com en l’actualitat.

El 46,0% dels comerços enquestats, sí que estan d’acord
amb la data d’inici de la campanya, mentre que un 31,9%
dels empresaris del sector no ha sabut donar una opinió sobre
aquest tema.

Pel que fa a les millors dates per a l’inici de rebaixes, un 20%
creuen que haurien de iniciar-se immediatament després de
Nadal, un 12% després de Cap d’any i un 20% a mitjans de
gener. Per a la resta, el 40%, les rebaixes haurien d’iniciar-
se a partir de l’u de febrer, tal com ja s’ha comentat.

5. Valoració de la campanya de rebaixes
d’hivern

2.Expectatives per al primer semestre de 2008

• Les expectatives per al primer semestre de 2008 per al
conjunt de sectors d’activitat del Vallès Occidental, mostren
una continuïtat en la desacceleració en la marxa dels
negocis, amb un saldo negatiu de -9,7 punts percentuals.
És el primer cop des de finals del 2003 en que es va iniciar
aquesta sèrie d’enquestes per a tot el Vallès Occidental en
que les expectatives no són positives.

Pel que fa a la durada del període de rebaixes, el 53,1 dels
comerciants consideren que la durada és adequada, mentre
que per al 19,5% no ho és. La resta de comerciants, (27,4%)
no han sabut valorar-ho.

Segons el 54,5% dels comerços enquestats, el període de
rebaixes hauria de ser d’un mes, com a màxim, mentre que
per al 27,3% hauria de ser de 15 dies. Un altre 9,1% considera
que hauria de ser d’un mes i mig. La resta, un 9%, no ho han
valorat o be han definit un període diferent a les alternatives
plantejades.

Generalitat de Catalunya
Institut d’Estadística
de Catalunya
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