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Conclusions de l’informe de conjuntura econòmica de la Cambra 

de Terrassa corresponent al 1r trimestre del 2019 i expectatives 

per al 2n trimestre de l’any 

 

L’ANY 2019 COMENÇA AMB UNA MARCADA 

ESTABILITAT EN EL RITME D’ACTIVITAT I 

LA MARXA DELS NEGOCIS 

 
El valor del saldo de la marxa dels negocis experimenta un increment 

de 0,4 punts respecte al darrer trimestre de l’any 

 

Les expectatives per al per al segon trimestre no preveuen canvis 

substancials a curt termini 

 

L’índex de confiança empresarial es reforça en el primer trimestre pel 

comportament estable tant de l’activitat com de l’ocupació i el nivell 

de preus durant aquest període 

 

Terrassa, 31 de maig de 2019. La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis 

de Terrassa fa públiques les conclusions de l’estudi de conjuntura econòmica 

corresponent al primer trimestre de 2019 i les expectatives dels empresaris 

de la demarcació territorial de Terrassa per al segon trimestre de l’any. 

L’informe l’elabora la institució en col·laboració amb l’IDESCAT des de l’any 

2003.  

 

Resultats globals 

 

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

durant el primer trimestre del 2019 ha mantingut la tendència a l’estabilitat 

en el ritme d’activitat per al conjunt d’activitats econòmiques de la 

demarcació. Amb un valor del saldo de la marxa dels negocis de 2,9 punts, 

l’indicador reflecteix un increment de 0,4 punts  respecte al trimestre 

anterior, resultat d’un increment de les respostes positives, superior a les 

negatives, si bé  les que expressen estabilitat s’han reduït sensiblement en 

relació al trimestre anterior. L’any 2019 ha començat amb una marcada 

estabilitat econòmica que ja es prolonga durant tres trimestres consecutius. 
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Els resultats projectats a la demarcació de Terrassa 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,  el PIB trimestral a Catalunya ha 

experimentat un creixement d’un 0,5% durant el primer trimestre de l’any 

deixant la taxa anual de creixement del PIB en un 1,9%. Així mateix, 

l’informe assenyala que el ritme econòmic durant el primer trimestre de 

2019, si bé ha estat molt similar als últims mesos del 2018, ha experimentat 

una certa recuperació del consum privat afavorit per una contenció de la 

inflació i l’augment de la demanda interna. Al mateix temps, el ritme 

d’inversió a la indústria ha donat senyals de debilitat en aquest període 

mentre que la construcció va recuperant el dinamisme perdut en períodes 

anteriors. 
 

 

Evolució del clima empresarial a la demarcació de Terrassa – 1r trimestre de 2019 

 

 

Així mateix, l’informe constata que el ritme econòmic actual es preveu 

que es pugui mantenir durant el 2019 i el 2020 fins a assolir taxes de 

creixement properes al 2% anual, una expectativa remarcable si es 

compara amb les previsions de la CE de l’1,3% per al conjunt de països 

de la zona euro. Al mateix temps, alerta sobre com podria influir en les 

perspectives econòmiques l’evolució d’alguns esdeveniments d’especial 

impacte internacional com la possible sortida del Regne Unit de la UE 
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sense acord,  la guerra comercial entre els EUA i la Xina i d’una possible 

desacceleració de l’economia xinesa. 

 

 

Expectatives per al  primer trimestre de 2019 

 

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

demarcació de Terrassa per al segon trimestre de 2019  mostra que el 

ritme d’activitat es pot mantenir estable per al conjunt d’activitats 

econòmiques de la demarcació amb poques previsions de canvi a curt 

termini. L’indicador ofereix un valor de 6,2 punts de saldo que, 

experimentant una reducció de 0,1 punts del valor de les expectatives 

del trimestre anterior és 6,3 punts superior al valor del primer trimestre 

de l’any, en coherència l’evolució global de l’economia catalana, 

espanyola i mundial en què, malgrat la desacceleració, no es preveu 

que l’economia pugui entrar en un nou període de recessió. 

 

 
Evolució del clima empresarial a la demarcació de Terrassa  

Expectatives per al 2n trimestre de 2019  
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Grau d’ús de la capacitat productiva 

 

El grau d’ús de la capacitat productiva s’ha situat en el 66% de mitjana 

durant el primer trimestre de l’any. La indústria alimentària i d’equips 

han presentat valors superiors a la mitjana, concretament del 84,5% i 

del 82,8%, respectivament, mentre que el tèxtil, la indústria química i 

la indústria de la fusta també se situen per sobre del terme mitjà, 

expressen valors més moderats, del 70%, 69,5% i 66,3%, 

respectivament. Per la seva part la indústria del metall presenta un 

valor d’ús de la capacitat productiva del 56%, per sota de la mitjana. 

 
Grau d’ús de la capacitat productiva – 1r trimestre de 2019 

 

 

 

Les expectatives del grau d’ús de la capacitat productiva per al segon 

trimestre de 2019 tornen a mostrar als sectors d’alimentació i equips 

amb valors molt superiors a la mitjana prevista, del 84,5% i del 85,3% 

respectivament. De mantenir-se aquests valors durant els propers 

mesos, es podrien plantejar noves inversions en aquests sectors.  
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L’índex de confiança empresarial es reforça en el primer trimestre de 

2019 

 

Durant el primer trimestre de 2019 el valor mitjà de l’índex de confiança 

empresarial millora lleugerament i s’ha situat en un valor de  3,9  

punts, experimentant un increment  d’1,1 punts en relació amb el valor 

presentat el quart trimestre de 2018. El resultat en el comportament de 

l’índex de confiança empresarial per al conjunt dels sectors econòmics 

s’explica pel manteniment estable de l’activitat durant el primer 

trimestre, així com de la seva continuïtat en les expectatives,  i  del 

comportament estable de l’ocupació i del nivell de preus durant el 

període analitzat. 

 
Índex de confiança empresarial 

 

 

Indicadors econòmics 

 

El primer trimestre de 2019 s’ha tancat amb una ocupació a la demarcació 

de Terrassa d’un total de 185.806 persones en actiu. Aquesta xifra, 155.038  

dels quals corresponen a treballadors assalariats i 30.768  en condicions 

d’autònom, revelen un increment de 3,11% i del 0,35%, respectivament, 

respecte al mateix període de l’any anterior. Durant el primer trimestre del 
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2019 el nombre total d’empreses amb treballadors inscrits al Règim General 

de la Seguretat Social ha estat de 13.055, el que representa una lleu 

disminució de l’1,3% en relació al trimestre anterior i de l’1,26% respecte 

del mateix període de l’any 2018.  

 

Pel que fa a la distribució dels treballadors assalariats per activitat sectorial, 

el 0,02% treballen en l’agricultura, 20,89% en la indústria, 5,84% en la 

construcció i 73,20% en el sector serveis. Per la seva part, la distribució del 

col·lectiu de treballadors autònoms per sectors d’activitat revela que un 

0,38% desenvolupen la seva activitat dins del sector de l’agricultura, 8,91% 

la indústria, 13,44% la construcció, i 77,24% el sector serveis.  

 

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

un total de 24.501 persones enregistrades al servei d’ocupació de 

Catalunya, xifra que indica una variació de -3% respecte al març de 2018 i  

un increment del 2,25% respecte al darrer trimestre de 2018, una 

comparativa condicionada per factors d’estacionalitat dins d’aquest període 

com és el cas de la campanya de Nadal. Per sectors d’activitat, el sector 

serveis agrupa el 66,6% del total, mentre que la indústria aglutina el 13,9% 

i la construcció el 9,5% del total. Les persones en situació d’atur sense 

ocupació anterior representen el 9,3% del total. En el conjunt de Catalunya, 

amb un nombre de persones en atur de 395.740 al mes de març, s’ha 

experimentat un descens del 0,2% mensual i 3,8% interanual 

 

Pel que fa a la contractació, amb un comportament mensual molt divers, 

el primer trimestre s’ha tancat amb la formalització de 13.312 contractes 

laborals en el de març, 2.181 dels quals -16,38%- corresponen a la 

modalitat de contractació fixa i 11.131 contractes -83,62%- a la modalitat 

de temporal. Aquesta xifra expressa un augment del 3,27% mensual però 

un descens interanual de contractació del 8,44%. 

 

Durant el 1r trimestre de 2019 s’han formalitzat un total acumulat de 

41.705 contractes laborals a la demarcació, amb un descens del 6,64% en 

comparació amb el mateix període de l’any passat. La contractació fixa 

representa el 16,1% del total de la contractació acumulada per a aquest 

període amb 6.717 contractes, xifra que representa un descens del 3,81% 

anual. Per la seva banda, el nombre acumulat de contractes temporals 

representa el 83,9%, amb 34.988 contractes i un descens del 2,43% anual. 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 

 


