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Informe trimestral de conjuntura econòmica 
 

Demarcació de la Cambra de Comerç de Terrassa 
1r trimestre del 2019 

Maig del 2019 
 

Evolució de l’economia catalana. Context econòmic de la demarcació de 
Terrassa 

 

 
 
Segons l’últim informe trimestral de conjuntura publicat per la Cambra de Comerç de Barcelona, 
el PIB trimestral a Catalunya augmenta un 0,5% durant el primer trimestre del 2019, deixant la 
taxa anual de creixement en un 1,9%. Aquesta evolució es deriva de la desacceleració de 
l’economia a escalal mundial que es va iniciar durant la segona meitat del 2018, principalment 
en el sector de la indústria, però compensada pel bon ritme de la demanda interna. 

Durant el primer trimestre de 2019 el ritme econòmic ha estat molt similar als últims mesos del 
2018 tot i que amb una certa recuperació del consum privat afavorit per una contenció de la 
inflació. Per la seva banda, el ritme d’inversió a la indústria dona senyals de debilitat, mentre que 
la construcció va recuperant el dinamisme perdut en èpoques passades. 

El ritme econòmic actual es preveu que es pugui mantenir durant el 2019 i el 2020 fins a assolir 
taxes de creixement propers al 2% anual. Tot i això, s’hauran de tenir molt presents els 
esdeveniments que puguin succeir en funció d’una possible sortida del Regne Unit de la UE sense 
acord, de les conseqüències que es derivin de la guerra comercial entre els EUA i la Xina, i d’una 
possible desacceleració de l’economia xinesa. 

 

L’economia 
manté el ritme 
de 
desacceleració i 
afecta 
especialment el 
sector 
indústria. 

Taula 1. Evolució del PIB (Corregit d'estacionalitat) 
Taxes de variació intertrimestral, en % 

  2016       2017       2018       2019   
  I II III IV I II III IV I II III IV I II 

Espanya 0.7 0.7 0.8 0.6 0.8 0.9 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6   
Catalunya 1.0 0.5 0.6 0.7 0.9 1.1 0.8 1.0 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 

Espanya: INE (fins 4T18) i estimació Banc d'Espanya (1T19). 
Catalunya: Idescat (fins 4T18) i Cambra de Barcelona (1T19 i 2T19). El ritme de 

creixement de 
l’economia es 
pot mantenir 
durant el 2019 i 
2020 al voltant 
del 2% anual. 

Taula 2. Evolució del PIB (Corregit d'estacionalitat) 
Taxes de variació interanual, en % 

  2016       2017       2018       2019   
  I II III IV I II III IV I II III IV I II 

Espanya 3.6 3.3 3.1 2.7 2.9 3.1 2.9 3.1 2.9 2.6 2.5 2.3 2.3   
Catalunya 4.2 3.6 3.0 2.8 2.7 3.3 3.5 3.8 3.3 2.8 2.5 1.8 1.9 1.9 

Espanya: INE (fins 4T18) i estimació Banc d'Espanya (1T19). 
Catalunya: Idescat (fins 4T18) i Cambra de Barcelona (1T19 i 2T19).     
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Taula 3. Previsions per a les principals macromagnituds de l'economia catalana 

Taxa de variació interanual (%) 2018 2019 (P) 2020 (P) 

Producte interior brut 2.6% 2.1% 2.0% 

Consum privat 2.0% 1.7% 1.6% 

Consum públic 1.9% 1.6% 1.3% 

Formació Bruta de Capital 4.6% 3.8% 3.5% 

Exportacions 2.0% 2.7% 2.8% 

Importacions 3.6% 3.0% 3.0% 

VAB agricultura -0.4% 0.2% 1.0% 

VAB indústria 1.1% 0.7% 0.9% 

VAB construcció 4.7% 3.8% 3.5% 

VAB serveis 2.9% 2.3% 2.2% 

Índex de preus de consum 1.8% 1.5% 1.5% 

Ocupats 2.8% 2.3% 2.1% 

Font: Idescat (2018) i elaboració pròpia (2019 i 2020).  

P: Previsions de AQR-Lab i Cambra de Barcelona 

 
 
Malgrat que les previsions de creixement per al 2019 es puguin situar al voltant d’aquest 
2% esmentat, es pot considerar que es tracta d’un ritme de creixement important si ho 
comparem amb les previsions de la CE per al conjunt de països de la zona euro i que se 
situa prop de l’1,3%. 
 

 

Les previsions per al 
2019 situen el 
creixement del PIB a 
Catalunya al voltant del 
2%, valor força superior 
a la previsió de la CE per 
al conjunt de països de 
la zona euro. 
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Evolució del clima empresarial a la demarcació de Terrassa 
1r trimestre de 2019 

 
 

 

Es manté l’estabilitat, durant el 1r trimestre de 2019, en relació amb la marxa dels negocis 
de les empreses de la demarcació de Terrassa.  

El saldo que mesura la marxa dels negocis passa de 2,5 punts en el trimestre anterior a 
2,9 punts en el primer trimestre degut a la millora en les respostes positives, superior a 
l’augment de les respostes negatives. 

Pel que fa al percentatge de respostes de manteniment segueixen baixant  sensiblement 
en comparació amb el trimestre anterior. 

Comença l’any per tant, amb una marcada estabilitat econòmica que ja es prolonga 
durant tres trimestres consecutius. 

 

 

 

 

 
 
Comença l’any 2019 
amb una marcada 
estabilitat de la marxa 
dels negocis que es 
prolonga durant tres 
trimestres consecutius. 
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Evolució del clima empresarial a la demarcació de Terrassa 
Expectatives per al 2n trimestre de 2019 

 
 

 

Les expectatives per al segon trimestre del 2019 presenten també un manteniment de 
l’activitat, amb poques previsions de canvis a curt termini. El valor de l’indicador se situa en 
6,2 punts, 0,1 punts per sota del valor de les expectatives del trimestre anterior, però 3,3 
punts superior al saldo assolit durant el primer trimestre. 

Es manté, en conseqüència, la coherència entre els resultats obtinguts per al conjunt 
d’empreses de la demarcació de Terrassa i l’evolució global de l’economia catalana, 
espanyola i mundial on, malgrat la desacceleració, no es preveu que es pugui entrar en un 
nou període de recessió. 

 

 

 

 

 

 

Les expectatives per al 
per al proper trimestre 
no preveuen canvis 
substancials a curt 
termini. 
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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. La indústria alimentària i d’equips s’han situat clarament molt per sobre de la 
mitjana amb valors del 84,5% i del 82,8%, respectivament, mentre que el tèxtil i la indústria 
química se situen també per sobre però amb valors més moderats (70% i 69,5%, 
respectivament). Per la seva banda, la indústria de la fusta s’ha situat lleugerament per 
sobre, mentre que només el metall estaria clarament per sota de la mitjana, amb un 56%. 

 

 

 

 

Destaquen els valors 
d’ús de la capacitat 
productiva de la 
indústria alimentària i 
de la fabricació 
d’equips, propers a la 
plena capacitat. 
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Expectatives del grau d’ús de la capacitat productiva 

 
 

 

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, que serien de 84,5% i del 85,3% respectivament. Si es mantenen aquests valors 
durant els propers mesos, es podrien plantejar noves inversions en aquest sectors.  

 

 

 

 

Els sectors d’alimentació 
i equips preveuen valors 
d’ús de la capacitat 
productiva propers a la 
plena capacitat. 

  



 

Informe de conjuntura econòmica. Demarcació de Terrassa 
Situació del 1r trimestre del 2019 – Expectatives per al 2n trimestre   7 

 

Principals indicadors de conjuntura 
Taula 4. Marxa del negoci, per sectors d'activitat 

Trimestre actual i expectatives per al proper trimestre 

 
Saldo valoració Saldo 

  trimestre actual 

expectatives per 
al proper 
trimestre 

Total sectors 2.9 6.2 

Indústria -19.5 -8.5 

Construcció 12.8 18.4 

Comerç 0.1 0.3 

Serveis 
9.6 11.0 

 

 

  
Taula 5. Altres indicadors de clima empresarial, per sectors 
d'activitat 

Trimestre actual i expectatives per al proper trimestre 

 
Saldo Saldo 

  trimestre actual 
expectatives per al 

proper trimestre 

   Ocupació 
  Total sectors 3.9 0.8 

Indústria -1.7 -16.4 

Construcció 2.8 2.5 

Comerç 10.5 9.7 

Serveis 4.0 3.5 

   Nivell de preus 
  Total sectors 9.0 0.8 

Indústria -3.0 -4.6 

Construcció 14.8 8.3 

Comerç 10.3 4.5 

Serveis 
11.8 0.6 

 

 

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya 
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Evolució de l’atur 

 

Municipi Gener Febrer Març 

Castellbisbal 526 542 543 

Gallifa 7 6 5 

Matadepera 177 186 176 

Olesa de M. 1,311 1,293 1,329 

Rellinars 39 39 39 

Rubí 4,696 4,616 4,710 

Sant Cugat V. 2,570 2,548 2,592 

Sant Llorenç S. 101 98 104 

Terrassa 14,028 14,331 14,307 

Ullastrell 63 60 64 

Vacarisses 294 289 292 

Viladecavalls 318 335 340 

Total 24,130 24,343 24,501 
 

 
La xifra de persones aturades a la demarcació de Terrassa se situa en 24.501 al mes de 
març, la qual cosa representa un descens del 3% en relació amb el mes de març de 2018, 
amb 759 persones aturades menys. 
 

En comparació amb el tancament del trimestre anterior la xifra d’atur augmenta en 538 
persones, dada que representa una variació del +2,25% trimestral. Aquesta variació es 
produeix a causa de l’estacionalitat atès que estem comparant últim trimestre de l’any, on 
la campanya de Nadal incideix notablement als descens de l’atur, amb el primer trimestre, 
on trobem la Setmana Santa, fora d’aquest període. 
 

Pel que fa a Catalunya, el nombre de persones aturades se situa en 395.740 al mes de 
març, amb un descens del 0,2% mensual i del 3,8% anual.  
 

Per sectors d’activitat, el sector serveis continua sent el que agrupa més persones en 
situació d’atur, amb 16.329, el 66,6% del total. Segueix el sector de la indústria, amb 3.399 
persones, que representa el 13,9%, i la construcció, amb 2.339 persones, el 9,5% del total.  
 
Quant a les persones aturades sense ocupació anterior, han estat 2.271, xifra que suposa el 
9,3% del total.  
 

Es manté la tendència a 
la baixa generalitzada 
de la xifra d’atur tot i 
l’augment enregistrat 
durant l’últim trimestre. 

Atur enregistrat 1r trimestre Var. Mensual Var. Anual 

Gener 24,130 0.70% -5.64% 

Febrer 24,343 0.88% -4.37% 

Març 24,501 0.65% -3.00% 
 

 

  

Sector d'activitat Gener Febrer Març 

Agricultura 155 0.6% 160 0.7% 163 0.7% 
Indústria 3,416 14.2% 3,420 14.0% 3,399 13.9% 
Construcció 2,363 9.8% 2,337 9.6% 2,339 9.5% 
Serveis 16,111 66.8% 16,202 66.6% 16,329 66.6% 
Sense oc. Anterior 2,085 8.6% 2,224 9.1% 2,271 9.3% 
Total 24,130 100.0% 24,343 100.0% 24,501 100.0% 

 

 

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya  
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Evolució de la contractació laboral 

 

Municipi Gener Febrer Març 

Castellbisbal 1,163 1,045 1,263 

Gallifa  0 3 4 

Matadepera 76 64 55 

Olesa de M. 550 304 391 

Rellinars 2 3 5 

Rubí 2,872 2,429 2,380 

Sant Cugat 

V. 

5,010 4,158 4,188 

Sant Llorenç 

S. 

203 38 18 

Terrassa 4,868 4,310 4,427 

Ullastrell 17 18 14 

Vacarisses 487 345 371 

Viladecavalls 255 173 196 

Total 15,503 12,890 13,312 
 

 
El nombre de contractacions laborals durant el trimestre ha evolucionat de forma molt 
diversa. Durant el mes de gener es van formalitzar 15.503 contractes laborals el que 
representa un augment del 22,91% mensual i del 2,61% anual. Al mes de febrer es van 
enregistrar 12.890 contractes i, per tant, baixa un 16,85% mensual i un 2,32% anual. Al mes 
de març es recupera lleument el ritme de contractació amb 13,312 contractes que suposen 
un augment del 3,27% mensual però un descens anual del 8,44%. 
 
Durant el primer 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, durant el qual se’n van formalitzar 42.843. 
 
La contractació fixa representa el 16,1% del total de la contractació acumulada per a 
aquest període amb 6.717 contractes i un descens del 3,81% anual. Per la seva banda, el 
nombre acumulat de contractes temporals suposa el 83,9%, amb 34.988 contractes i un 
descens del 2,43% anual. 
 

Fort augment del 
nombre de contractes 
laborals durant el mes 
de gener, per moderar-
se durant els mesos de 
febrer i març. 

Contractació 

laboral 
1r trimestre Var. mensual Var. anual 

Gener 15,503 22.91% 2.61% 

Febrer 12,890 -16.85% -2.32% 

Març 13,312 3.27% -8.44% 
 

Tipus de 
contracte 

Gener Febrer Març 

Indefinit 2,512 16.2% 2,024 15.7% 2,181 16.4% 

Temporal 12,991 83.8% 10,866 84.3% 11,131 83.6% 

Total 15,503 100.0% 12,890 100.0% 13,312 100.0% 
 

  
Sector d'activitat Gener Febrer Març 

Agricultura 20 0.1% 27 0.2% 21 0.2% 
Indústria 3,341 21.6% 2,430 18.9% 2,783 20.9% 
Construcció 932 6.0% 802 6.2% 919 6.9% 
Serveis 11,210 72.3% 9,631 74.7% 9,589 72.0% 
Total 15,503 100.0% 12,890 100.0% 13,312 100.0% 

 

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya  
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Evolució de l’ocupació. Inscripcions a la Seguretat Social 

  

 

 
 

Sector d'activitat Règim General Autònoms 

Agricultura 73 0,0% 118 0,4% 
Indústria 32.397 20,9% 2.744 8,9% 
Construcció 9.065 5,8% 4.138 13,4% 
Serveis 113.503 73,2% 23.768 77,2% 
Total 155.038 100,0% 30.768 100,0% 

 

Inscripcions a la SS 
4t 

trimestre 
Variació 

trimestral 
Variació. 

anual 

Règim general 155.038 1,24% 3,11% 

RETA 30.768 -0,12% 0,35% 

Municipi 

Nombre 

d’empreses 

amb 

treballadors 

Règim 

General 
Autònoms 

Castellbisbal 574 8.464 829 

Gallifa 8 14 24 

Matadepera 181 1.018 1.303 
Olesa de M. 524 3.625 1.349 

Rellinars 15 53 62 
Rubí 2.164 20.467 4.338 

Sant Cugat V. 3.346 57.622 8.395 

Sant Llorenç S. 60 208 190 
Terrassa 5.819 57.838 12.870 

Ullastrell 51 239 197 
Vacarisses 122 1.379 542 

Viladecavalls 191 4.111 669 

Total 13.055 155.038 30.768 
 

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya 

 
Durant el primer trimestre de 2019 el nombre total d’empreses amb treballadors inscrits al 
règim general de la Seguretat Social ha estat de 13.055, la qual cosa representa un lleu 
augment de l’1,3% en relació amb trimestre anterior i de l’1,26% respecte del mateix 
període de l’any 2018 Quant al nombre de treballadors contractats per aquestes empreses, 
es va situar en 155.038 dada que significa un augment del 3,11% en comparació amb el 
mateix període de l’any anterior.  
 

Aquests treballadors es distribueixen entre els diferents sectors d’activitat de la següent 
forma: 73 a la agricultura, 32.397 a la indústria, 9.065 a la construcció i 113.503 al sector 
serveis. 
 

Pel que fa al nombre de treballadors autònoms, se situa en 30.768 durant el primer 
trimestre, xifra que representa un augment del 0,35%% en relació amb l’any anterior. 
D’aquests treballadors autònoms, 118 treballen a l’agricultura, 2.744 a la indústria, 4.138 a 
la construcció i 23.768 al sector serveis. 
 

Des de l’any 2016 la tendència del nombre de treballadors inscrits a la Seguretat Social i del 
nombre de treballadors autònoms ha marcat una clara tendència a l’alça. 

En termes anuals, 
augmenten el nombre 
d’inscripcions al Regim 
General de la Seguretat 
Social mentre que el 
nombre de treballadors 
autònoms es manté 
estable. 
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Índex de confiança empresarial 

 
 

 
L’índex de confiança empresarial se situa en un valor de 3,9 punts. Augmenta 1,1 punt en 

relació amb el valor presentat durant el trimestre anterior. Aquesta evolució es deriva del 

manteniment estable de l’activitat durant el primer trimestre, de l’estabilitat futura a partir 

de les expectatives per al segon, del comportament estable de l’ocupació i al manteniment 

del nivell de preus durant el període analitzat. 

 

 
Composició de l’índex de confiança empresarial 
 

Saldos: diferència entre els percentatges de les respostes Augmenta i Disminueix. 
 

Situació 
Mitjana dels saldos de les variables següents: 
 marxa dels negocis 

 evolució de l’ocupació 

 evolució dels preus de venda 
 

Expectatives 
Mitjana dels saldos de les variables següents: 
 previsió de la marxa dels negocis per als propers tres mesos 

 previsió de l’evolució de l’ocupació per als propers tres mesos 

 previsió de l’evolució dels preus de venda per als propers tres mesos 
 

Índex de confiança empresarial 
Mitjana dels saldos de valoració i expectatives de les variables següents: 
 situació i expectatives de la marxa dels negocis 

 situació i expectatives de l’evolució de l’ocupació 

 situació i expectatives de l’evolució dels preus de venda 

 

 
 

Augmenta 
sensiblement el valor 
de l’índex de confiança 
empresarial per al 1r 
trimestre de 2019 

 


