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Conclusions de l’informe de conjuntura econòmica de la 

Cambra de Terrassa corresponent al 4t trimestre del 2018 i 

expectatives per al 1r trimestre de l’any 2019 

 

EL RITME TRIMESTRAL DE L’ACTIVITAT 

EMPRESARIAL EXPERIMENTA UNA 

LLEUGERA MILLORA SI BÉ TANCA L’ANY 

AMB UNA MODERADA DESACCELERACIÓ 
 

El conjunt del sector empresarial constata un lleu increment de 

l’activitat en el darrer trimestre però tanca l’any amb un ritme 

d’activitat inferior al de 2017 

 

En consonància amb l’evolució de l’activitat econòmica en el 

conjunt de Catalunya, la desacceleració del comerç mundial té un 

impacte en l’economia i en el ritme de l’activitat empresarial 

catalana i local  

 

Els indicadors de les expectatives sobre la marxa dels negocis,  

tot i expressar resultats positius, apunten una moderació de 

l’activitat a curt termini per al conjunt d’activitats econòmiques 

de la demarcació 

 

Els empresaris assenyalen l’augment de la competència com a 

principal factor que limita la marxa dels negocis, per davant de 

feblesa de la demanda 

 

 

Terrassa, 4 de març de 2019. La Cambra de Comerç, Indústria i 

Serveis de Terrassa fa públiques les conclusions de l’estudi de 

conjuntura econòmica corresponent al quart trimestre de 2018 i les 

expectatives dels empresaris de la demarcació territorial de Terrassa 

per al primer trimestre de l’any 2019. L’informe l’elabora la institució en 

col·laboració amb l’IDESCAT des de l’any 2003.  
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Resultats globals 

 

Els resultats de l’estudi indiquen que l’evolució de l’activitat econòmica 

durant el quart trimestre de 2018 ha mantingut una certa estabilitat en 

la valoració del ritme d’activitat per al conjunt d’activitats econòmiques 

de la demarcació. Amb un valor del saldo de la marxa dels negocis en el 

quart trimestre ha estat de 2,5 punts, l’indicador reflecteix un increment 

de 0,3 punts respecte al trimestre anterior. Tot i aquesta evolució 

positiva, l’any 2018 ha tancat amb un ritme d’activitat inferior a l’assolit 

al tancament de 2017. 

 

Una tendència que es manté en consonància amb l’evolució de l’activitat 

econòmica en el conjunt de Catalunya que, d’acord amb l’últim informe 

trimestral de conjuntura publicat per la Cambra de Comerç de 

Barcelona, assenyala que  el PIB trimestral a Catalunya ha 

experimentat un creixement moderat d’un 0,6% durant el tercer 

trimestre de l’any, una dècima menys que el trimestre anterior, deixant 

la taxa anual de creixement del PIB en un 2,2%, davant del 2,5% 

expressat en el període anterior. 

 

El PIB a Catalunya, que ha crescut a un ritme inferior a la resta de 

l’estat, que ha estat del 2,4%, es manté per sobre del conjunt de la 

zona euro que és de l’1,2%. 

 
Evolució del clima empresarial a la demarcació de Terrassa – 4t trimestre de 2018  

 

 



 

Pàgina 3 de 8 
 

Departament de Comunicació  
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa 

Telèfons: 93 733 98 33 / 678 754 207 
E-mail de contacte: comunicacio@cambraterrassa.org 

 

 

El context econòmic en què se situa l’economia catalana es caracteritza 

per una clara desacceleració global del ritme d’activitat, principalment 

estimulat pel canvi d’expectatives motivades per les diferents incerteses 

polítiques del moment, un entorn que fa preveure que sigui poc 

probable que l’increment dels tipus d’interès previst per part del BCE es 

produeixi durant els propers mesos, tot i que no es descarta per a la 

segona meitat de l’any.  Si bé l’economia entra en una nova fase de 

desacceleració global, no es preveu una propera recessió a curt termini. 

 

Pel que fa a l’evolució de l’economia catalana, la desacceleració del 

comerç mundial tindrà especial impacte en el sector de la indústria, que 

depèn de l’evolució del sector exterior i de les exportacions. Malgrat tot, 

l’evolució positiva de la demanda interna, afavorida per la bona evolució 

de l’ocupació i a l’inici de la recuperació dels nivells salarials, ha 

contribuït a fer que la moderació del ritme de creixement de l’activitat 

s’hagi mostrat menys acusada. 
 

Les previsions de creixement de l’economia catalana evidencien els 

efectes del procés de  desacceleració del ritme d’activitat. El PIB anual 

projecta per al 2019 un creixement d´un 2,1% impulsat pel consum 

públic (2,6%) i els sectors de la construcció i dels serveis que, amb una 

previsió de creixement del 3,9% i 2,4%, també experimenten una 

moderació amb 1,0  i 0,6 punts menys, respectivament, que l’any 

anterior. Per la seva part, el sector industrial, amb una previsió de 

creixement del 0,6% anual, experimentaria una moderació de 0,8% 

respecte a l’any 2018. Així mateix, es preveu un creixement de les 

exportacions del 2,8% i les importacions del 3%, 0,3 punts menys que 

el previst al tancament del present any. Finalment, el consum privat a 

Catalunya creixerà l’1,7%, tres dècimes menys que el 2018. 
 

 

Expectatives per al primer trimestre de 2019 

 

L’indicador de les expectatives sobre la marxa dels negocis a la 

demarcació de Terrassa per al primer trimestre de 2019 ofereix un valor 

de 6,3 punts de saldo que, experimentant una reducció de 4,4 punts 

respecte al valor de les expectatives del trimestre anterior,  supera en 

3,8 punts al valor de l’indicador de la marxa dels negocis per al quart 

trimestre de l’any. Per sectors, les expectatives mostren un valor del 

saldo de 6,1 punts per al sector de la construcció, 8,5 punts per al 

sector serveis i -4,8 punts per al sector de la indústria, que reflecteixen 
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2,4 punts,  1,8 punts i 19,2 punts més que els valors assolits en el 

quart trimestre, respectivament. Per la seva part, el sector del comerç, 

amb 9,9 punts del valor de les expectatives, expressa una reducció de 

3,6 punts respecte al saldo experimentat en el darrer trimestre de l’any. 

 

Aquests indicadors anuncien una sensible moderació de l’activitat per al 

conjunt dels sectors econòmics, en coherència amb l’evolució global 

experimentada en els darrers mesos i caldrà observar l’evolució dels 

resultats en els propers mesos per corroborar si l’activitat empresarial 

es troba davant d’un procés de recessió o davant d’un canvi de 

tendència entrant en un període de recuperació. 

 
Evolució del clima empresarial a la demarcació de Terrassa  

Expectatives per al 1r trimestre de 2019  

 

 

Factors que limiten la marxa dels negocis 

 

El principal factor que ha limitat la marxa dels negocis durant tot l’any 

2018 ha estat l’augment de la competència per al 46,7 de les empreses 

de la demarcació. La feblesa de la demanda, que històricament ha estat 

considerat com la primera causa de preocupació per part del col·lectiu 

empresarial, ha estat el factor assenyalat pel 44,1% de les empreses i 

se situa, per tant, en segona posició per ordre d’importància. 

 

Un conjunt de causes sense precisar, la manca de mà d’obra qualificada 

i les dificultats de finançament o tresoreria han estat els factors que 
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més han afectat al 36,4%, el 26,2% i el 15,5%, respectivament, de les 

empreses. Finalment, la insuficiència de les instal·lacions ha estat 

assenyalada com a circumstància limitadora per a la marxa dels negocis 

pel 4,5% de les empreses. 

 
Factors que limiten la marxa dels negocis - 4t trimestre de 2018 

 
 

 

 
Taula 4. Factors que limiten la marxa dels negocis (en %) 

Any 2018 

  Indústria Construcció Comerç Serveis Total 

Debilitat de la demanda 61.4 51.7 54.0 35.7 44.1 

Manca de mà d'obra qualificada 23.2 33.7 14.6 28.8 26.2 

Insuficiència d'equipament 3.8 8.5 1.2 4.9 4.5 

Dificultats financeres 16.9 27.1 10.0 14.7 15.5 

Augment de la competència 39.6 35.6 65.0 45.7 46.7 

Altres factors 41.6 43.9 35.1 34.2 36.4 

Font: Cambra de Comerç de Terrassa i Idescat, a partir de l’Enquesta de clima empresarial 

 

 

L’índex de confiança empresarial modera el seu valor en 2,8 

punts en tancar l’any 2018 

 

L’any 2018 tanca amb un índex de confiança empresarial del 2,8% per 

al conjunt d’activitats empresarials de la demarcació, un valor que 

reflecteix una disminució de 2,4 punts en relació amb el valor mostrat 

durant el trimestre anterior com a conseqüència de l’evolució de 

l’activitat i la marxa dels negocis experimentat durant el quart  
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trimestre  de l’any així la moderació de les expectatives per al primer 

trimestre de 2019 i, en general, al clima de desacceleració global que 

travessa el col·lectiu empresarial. 

 
Índex de confiança empresarial 

 

 

Indicadors econòmics 

 

L’any 2018 s’ha tancat amb una ocupació a la demarcació de Terrassa 

d’un total de 183.938 persones en actiu. Aquesta xifra, 153.134 dels 

quals corresponen a treballadors assalariats i 30.804 en condicions 

d’autònom, revelen un augment del 0,37% i de l’1,54%, 

respectivament, respecte a l’any anterior. Des de l’any 2016, el ritme 

d’inscripcions de treballadors a la Seguretat Social i del nombre de 

treballadors autònoms ha marcat una clara tendència a l’alça. 

 

Durant el quart trimestre del 2018 el nombre total d’empreses amb 

treballadors inscrits al Règim General de la Seguretat Social ha estat de 

12.941, el que representa un augment de l’1,6% en relació al trimestre 

anterior. Per la seva part, l’evolució del nombre de treballadors 

autònoms es manté estable, experimentant en els darrers tres mesos 

de l’any un increment trimestral del 0,66%. Pel que fa a la distribució 

dels treballadors assalariats per activitat sectorial, el 0,10% treballen en 

l’agricultura, 20,9% en la indústria, 5,4% en la construcció i 73,7% en 
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el sector serveis. Per la seva part, la distribució del col·lectiu de 

treballadors autònoms per sectors d’activitat revela que un 0,4% 

desenvolupen la seva activitat dins del sector de l’agricultura, 9,0% la 

indústria, 13,4% la construcció, i 77,2% el sector serveis.  
 

Pel que fa a l’evolució de l’atur, el quart trimestre de l’any s’ha tancat 

amb un total de 23.963 persones enregistrades al servei d’ocupació de 

Catalunya, xifra que indica una reducció interanual del 6,73%, amb 

1.728 persones en atur menys, i una variació de -0,28% respecte al 

mes anterior. El mes de juny ha estat el període de tot l’any 2018 en 

què la xifra d’atur ha assolit el mínim 23.542 persones, mentre que la 

xifra màxima es va experimentar en el mes de gener, amb 25.573 

persones en atur. 

 

Per sectors d’activitat, el sector serveis agrupa el 66,2% del total, 

mentre que la indústria aglutina el 14,4%, la construcció el 10% i 

l’agricultura el 0,6% del total. Les persones en situació d’atur sense 

ocupació anterior representen el 8,7% del total. En el conjunt de 

Catalunya, amb un nombre de persones en atur de 392,907, s’ha 

experimentat un descens del 0,38% mensual i 6,01% interanual. 

 

Pel que fa a la contractació, el quart trimestre de 2018 s’ha tancat 

amb la formalització de 12.613 contractes laborals en el mes de 

desembre, la segona xifra més baixa de l’any després que al mes 

d’octubre s’assolís el màxim anual amb prop de 18.000 contractes. Del 

total de contractes formalitzats el darrer mes de l’any, 1.694 

corresponen a la modalitat de contractació fixa (13,4%) i 10.919 

contractes a la modalitat de temporal (86,6%). Aquesta xifra expressa 

un descens en el ritme interanual de contractació del 2,59%, un fet en 

el qual ha influït la baixada del 3,25% experimentada  en el ritme de la 

contractació temporal mentre que la contractació fixa ha augmentat un 

1,93% anual.  

 

En tot l’any 2018 s’han formalitzat 174.741 contractes laborals a la 

demarcació, amb un augment del 5,03% en comparació a l’any 2017. 

La contractació fixa representa el 15,3% del total de la contractació 

acumulada per a aquest període amb 26.757 contractes, xifra que 

representa un augment de l’11,92% anual. Pel que fa al nombre 

acumulat de contractes temporals, amb un volum total de 147.984 

contractes, ha experimentat un augment del 3,87% anual i actualment 

representa el 84,7% del total. 
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La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa  

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa és una entitat empresarial de 

referència amb una sòlida trajectòria que defensa dels interessos empresarials de la seva 

demarcació i que té una ferma vocació de servei a les empreses.  

L’activitat de servei de la Cambra es focalitza en diversos àmbits, com la internacionalització, 

la formació empresarial i l’assessorament en la gestió, així com el suport a tots els 

emprenedors. 

D’altra banda, la Cambra afavoreix també les relacions de negoci organitzant esdeveniments 

de referència que són un important punt de trobada per als empresaris. 

 

A partir del seu coneixement, la seva experiència i una constant proximitat a l’entorn 

empresarial, la Cambra de Terrassa va emprendre una nova etapa l’any 2012, fonamentada 

en un model de pertinença i adhesió voluntària de les empreses. L’objectiu de l’entitat és 

aportar serveis de valor afegit al negoci i contribuir a què l’empresa sigui més competitiva en 

un entorn internacional. 

 

La demarcació de la Cambra de Terrassa la integren 12 municipis: Castellbisbal, Gallifa, 

Matadepera, Olesa de Montserrat, Rellinars, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall, 

Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls. 

 
 
 
 
 
 

 
 


