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1. Presentació. 

Aquest Informe presenta els resultats de l’Enquesta de Clima Empresarial corresponents 
a les valoracions del segon trimestre de 2020 i les expectatives per al tercer 
trimestre de 2020, amb l’Indicador de Confiança Empresarial corresponent al tercer 
trimestre de 2020. Les enquestes es van realitzar entre el 18 de juny i el 5 de juliol de 
2020. 

La recollida de respostes s’ha iniciat quan començava el període de desconfinament 
progressiu després de les mesures de l’estat d’alarma de la pandèmia de  la Covid19. Per 
tant, de la mateixa manera que en l’enquesta anterior es començava a recollir els primers 
efectes de la situació d’estat d’alarma i aturada d’activitats, en aquesta enquesta registrem 
els impactes de l’aturada total o parcial de moltes empreses i l’opinió dels empresaris, tant 
pel que fa a la valoració del segon trimestre com de les expectatives per al tercer. 

En aquesta operació la mostra efectiva de l’àmbit estudiat ha augmentat fins a un total de 
300 respostes amb un marge d’error del 5,3% (màxim error possible calculat a partir d’un 
mostreig aleatori simple). 
 

L’àmbit de l’enquesta i l’anàlisi d’aquest Informe és el de Sabadell, Conca del Ripoll i Riera de 
Caldes, el que inclou 14 municipis (els de la demarcació de Sabadell més els de Caldes de 
Montbui i La Llagosta). 
Els resultats provenen directament de l’explotació de l’estadística oficial de l’Idescat sobre el 
Clima Empresarial de Catalunya. 
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2. Índex de Confiança Empresarial (ICEH) per al tercer trimestre de 2020. 

 
���� Els resultats obtinguts en aquesta 12ª Enquesta pel que fa a l’Índex de Confiança 

Empresarial per al tercer trimestre de 2020 ens indiquen que després de la forta 
caiguda de l’enquesta anterior (-31,7%) ara es recupera lleugerament amb un 2,5% 
de variació trimestral. Respecte del mateix trimestre de l’any anterior la 
davallada segueix essent superior al 30% : -32,4%  

���� L’Índex actual puja dels 89,3 punts als 91,5. En el conjunt de Catalunya és de 
94,9 punts. 

���� A Catalunya la variació trimestral és d’un 1,1% i a Espanya no ha augmentat 
(0,0%). Les variacions interanuals són del -31,4% a Catalunya i del -29,3% a 
Espanya.  

���� Per a l’àmbit de la Cambra de Comerç de Barcelona l’índex és 91,0 (variació 
trimestral del -0,4%) i per al conjunt de les Cambres de Manresa, Sabadell i Terrassa 
és el 92,2 (millora trimestral de l’1,6%).  

 

Índex de confiança empresarial. Cambra de Sabadell, Catalunya i Espanya. III/2020   

  Índex 
Variació trimestral 

(%) 
Variació interanual 

(%) 

Àmbit Sabadell, Conca del Ripoll i Riera de 
Caldes(1) 91,5 2,5 -32,4 

Catalunya 94,9 1,1 -31,4 

Espanya 95,5 0,0 -29,3 

Unitats: Base 2013 I trim.=100. 

Font: Idescat i INE. 
(1) Inclou els municipis de la demarcació de la Cambra de Comerç de Sabadell, Caldes de Montbui i La Llagosta. 
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3. Indicadors de l’activitat 

 

3.1 Marxa del negoci. 
 

���� La valoració empresarial de la marxa del negoci durant el segon trimestre de 
2020 reflecteix la situació excepcional amb l’aturada total o parcial de les activitats 
que han patit les empreses: les respostes  de disminució de la marxa del negoci 
pugen al 73,9% del total i el saldo es situa en  -67,1 punts.  

���� Per tant, respecte de l’enquesta anterior, les respostes pessimistes han 
augmentat en 25,1 punts, i el saldo negatiu en 30,4. 

���� Per sectors destaquem el saldo negatiu del grup de resta de serveis -74,9 punts (les 
respostes a la baixa arriben al 77,9%), seguit de la indústria/construcció (-65,3 de 
saldo i el 73,8% de respostes negatives) i del comerç (-60,3 punts de saldo i un 
68,2% de respostes a la baixa). 
 

 

���� Les expectatives empresarials per al tercer trimestre de 2020                            
presenten una millora important dels saldos en comparació amb la perspectiva tan 
negativa recollida en l’enquesta anterior que coincidia amb l’inici dels efectes 
socioeconòmics de la pandèmia. El saldo negatiu es redueix i passa de -83,7 a -49,9 
punts.  

���� Les respostes amb expectatives negatives per al tercer trimestre baixen del 
84,6% al 57,2% i les que confien en l’estabilitat pugen fins al 35,5%. 

���� En línia amb aquest comportament, els diferents sectors econòmics mostren una 
reducció important de les previsions a la baixa i es desplaça l’opinió cap a 
l’estabilitat. Per tant, els saldos negatius són molt menors als de les previsions d’inici 
de les mesures d’estat d’alarma per la pandèmia : el comerç redueix el saldo negatiu 
41,8  punts,  la resta serveis  33,1 punts i la indústria/construcció en 31,0. 
       

���� Per al conjunt de Catalunya, l’enquesta oficial de l’ Idescat dóna un saldo de 
valoració de la marxa del negoci durant el segon trimestre d’ enguany de  -62,9 
punts ( -34,3 en el primer trimestre); el de les expectatives per al tercer trimestre 
de 2020 redueix el saldo negatiu que passa de -75,3 punts a -46,1 ( per sectors: 
construcció, -42,2; resta de serveis, -45,2; comerç, -39,5; indústria, -45,8). 
 

Marxa del negoci. Sabadell i àmbit del Ripoll i Riera de Caldes. Trimestre actual i expectatives.  II/2020 

Per sector d'activitat.         

  A l'alça Estable A la baixa Saldo (1) 

Total   

Trimestre actual 6,7 19,4 73,9 -67,1 

Expectatives per al proper trimestre 7,3 35,5 57,2 -49,9 

Indústria – Construcció   

Trimestre actual 8,5 17,8 73,8 -65,3 

Expectatives per al proper trimestre 7,1 31,8 61,1 -54,0 

Comerç   

Trimestre actual 8,0 23,8 68,2 -60,3 

Expectatives per al proper trimestre 11,9 35,7 52,4 -40,5 

Resta de serveis   
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Trimestre actual 3,0 19,1 77,9 -74,9 

Expectatives per al proper trimestre 4,3 41,7 53,9 -49,6 

Unitats: Tant per cent de respostes. 

Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona. 

(1) El saldo és la diferència entre els percentatges de respostes "A l'alça" i "A la baixa". 
Nota: Inclou els municipis de la demarcació de la Cambra de Comerç de Sabadell, Caldes de Montbui i La Llagosta. 
 
 

Marxa del negoci. Trimestre actual i expectatives.          

Sabadell i àmbit Conca del Ripoll i Riera de Caldes         

Per sector d'activitat. Variació entre el 1r i el 2n trimestre de 2020   

  A l'alça Estable A la baixa Saldo  

Total         

Trimestre actual -5,3 -19,7 25,1 -30,4 

Expectatives per al proper trimestre 6,4 21,0 -27,4 33,8 

Indústria – Construcció         

Trimestre actual -3,9 -31,4 35,3 -39,2 

Expectatives per al proper trimestre 6,0 19,0 -25,0 31,0 

Comerç         

Trimestre actual -5,7 -9,5 15,2 -20,9 

Expectatives per al proper trimestre 11,9 18,0 -29,9 41,8 

Resta de serveis         

Trimestre actual -7,6 -7,6 15,3 -22,9 

Expectatives per al proper trimestre 3,3 26,4 -29,7 33,1 

Unitats: variació en punts percentuals dels % 

    Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona. 

    Nota: Inclou els municipis de la demarcació de la Cambra de Comerç de Sabadell, Caldes de Montbui i La Llagosta. 

 

 

3.2 Indicadors de la situació. 
 

���� Els indicadors d’evolució del segon trimestre de 2020 reflecteixen l’impacte del 
període d’estat d’alarma per les mesures sanitàries per frenar la pandèmia de la 
Covid19. En conseqüència, l’evolució del nombre d’ ocupats en el conjunt de 
sectors registra un saldo negatiu que passa dels -17,7 a -32,5 punts i el 
percentatge de respostes negatives augmenta en 9,2 punts. Cal destacar, tanmateix, 
que les respostes de manteniment de llocs de treball es mantenen per sobre del 60% 
:  61,1%. 

���� A la indústria i construcció el saldo negatiu d’evolució de l’ocupació és menor al del 
conjunt (-26,8), i el percentatge de respostes negatives també és inferior al del total 
de sectors: 29%, tot i que ha augmentat en 11,7 punts respecte de l’enquesta 
anterior. Els percentatges més elevats de respostes negatives es registren al comerç 
(38,2%) i a la resta de serveis (45,3%). 
 

���� Pel que fa al nivell dels preus de compra a proveïdors, les respostes es 
concentren en la valoració d’estabilitat (75,1%) i els saldos són negatius el que 
apunta a una evolució dels preus a la baixa. 
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Principals indicadors de clima empresarial. Evolució respecte al trimestre anterior.  II/2020   

Sabadell i àmbit Conca del  Ripoll i Riera de Caldes.      

Per sector d'activitat.         

  A l'alça Estable A la baixa Saldo (1) 

Total   

Nombre d'ocupats 3,2 61,1 35,7 -32,5 

Nivell de preus 3,7 75,1 21,2 -17,4 

Indústria – Construcció   

Nombre d'ocupats 2,2 68,8 29,0 -26,8 

Nivell de preus 1,9 79,1 19,0 -17,2 

Comerç   

Nombre d'ocupats 6,6 55,1 38,2 -31,6 

Nivell de preus 7,1 74,2 18,7 -11,7 

Resta de serveis   

Nombre d'ocupats 2,5 52,2 45,3 -42,7 

Nivell de preus 4,5 69,1 26,4 -21,9 

Unitats: Tant per cent de respostes. 

Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona. 

(1) El saldo és la diferència entre els percentatges de respostes "A l'alça" i "A la baixa". 

Nota: Inclou els municipis de la demarcació de la Cambra de Comerç de Sabadell, Caldes de Montbui i La Llagosta. 

 
 
 

Principals indicadors de clima empresarial. Evolució respecte al trimestre anterior.    

Sabadell i àmbit Conca del  Ripoll i Riera de Caldes       

Per sector d'activitat. 
Variació entre el 1r i el 2n trimestre 
de 2020     

  A l'alça Estable A la baixa Saldo  

Total         

Nombre d'ocupats -5,7 -3,5 9,2 -14,9 

Nivell de preus -9,4 0,4 9,0 -18,4 

Indústria – Construcció         

Nombre d'ocupats -7,7 -4,0 11,7 -19,4 

Nivell de preus -10,9 1,5 9,4 -20,3 

Comerç         

Nombre d'ocupats 0,6 -8,9 8,4 -7,8 

Nivell de preus -10,8 0,1 10,7 -21,5 

Resta de serveis         

Nombre d'ocupats -6,5 0,4 6,0 -12,5 

Nivell de preus -6,4 -1,3 7,7 -14,1 

Unitats: variació en punts percentuals dels % 

Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona. 

Nota: Inclou els municipis de la demarcació de la Cambra de Comerç de Sabadell, Caldes de Montbui i La Llagosta. 
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4. Indicadors de les perspectives. 

 
 
 

���� Les perspectives de l’ocupació per al tercer trimestre de 2020 presenten una 
millora dels saldos degut a la reducció de respostes negatives que es desplacen cap a 
opinions d’estabilitat. Aquesta perspectiva de frenada de la caiguda de l’economia fa 
que el saldo del conjunt de sectors augmenti en 37,8 punts i es situa en -15,4. Les 
respostes que preveuen reducció de plantilles disminueixen 31,6 punts i ara són el 
22,5% i les que esperen estabilitat pugen fins a un 70,4%. 

���� Els resultats  sectorials reflecteixen aquesta millora dels saldos degut a la reducció 
de respostes negatives: a la indústria/construcció el percentatge d’opinions que 
preveuen reduir llocs de treball és el 19,2% (descens de -42,3 punts), al comerç és 
un 19,3% (-16,8), i a la resta de serveis és un 30,4% (-22,7).  
 

���� Les expectatives d’evolució dels nivells de preus de compres a proveïdors 
mantenen la tendència a la baixa que s’ha registrat en la valoració del segon 
trimestre. Tot i això, un 75,5% d’opinions es concentren en la previsió d’estabilitat. 

 

Principals indicadors de clima empresarial. Expectatives per al proper trimestre. II/2020. 

 Sabadell i àmbit Conca del  Ripoll i Riera de Caldes     

Per sector d'activitat.         

  A l'alça Estable A la baixa Saldo (1) 

Total   

Nombre d'ocupats 7,1 70,4 22,5 -15,4 

Nivell de preus 4,0 75,5 20,5 -16,5 

Indústria - Construcció   

Nombre d'ocupats 4,9 75,9 19,2 -14,3 

Nivell de preus 4,0 77,3 18,8 -14,8 

Comerç   

Nombre d'ocupats 6,2 74,6 19,3 -13,1 

Nivell de preus 7,1 75,7 17,2 -10,2 

Resta de serveis   

Nombre d'ocupats 11,4 58,3 30,4 -19,0 

Nivell de preus 1,8 72,5 25,6 -23,8 

Unitats: Tant per cent de respostes. 

Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona. 

(1) El saldo és la diferència entre els percentatges de respostes "A l'alça" i "A la baixa". 

Nota: Inclou els municipis de la demarcació de la Cambra de Comerç de Sabadell, Caldes de Montbui i La Llagosta. 
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Principals indicadors de clima empresarial. Expectatives per al proper trimestre.    

Sabadell i àmbit Conca del  Ripoll i Riera de Caldes     

Per sector d'activitat. 
Variació entre el 1r i el 
2n trimestre de 2020       

  A l'alça Estable A la baixa Saldo  

Total         

Nombre d'ocupats 6,2 25,4 -31,6 37,8 

Nivell de preus 2,1 6,4 -8,5 10,7 

Indústria - Construcció         

Nombre d'ocupats 4,9 37,4 -42,3 47,3 

Nivell de preus 1,1 5,6 -6,7 7,8 

Comerç         

Nombre d'ocupats 1,4 15,4 -16,8 18,2 

Nivell de preus 4,9 -1,9 -3,0 7,9 

Resta de serveis         

Nombre d'ocupats 11,4 11,3 -22,7 34,1 

Nivell de preus 1,8 12,5 -14,3 16,1 

Unitats: variació en punts percentuals dels % 

   Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona. 

   Nota: Inclou els municipis de la demarcació de la Cambra de Comerç de Sabadell, Caldes de Montbui i La Llagosta. 

 

 
5. Evolució i expectatives de les exportacions. 

 
 

���� La facturació a l’estranger durant el 2n trimestre de 2020 presenta per al total de 
sectors un empitjorament del saldo negatiu que passa de -25,8 a -64,9 punts. Això 
és conseqüència de l’augment de respostes negatives que pugen del 37,1% al 70,2% 
(previsió que ja recollíem en l’enquesta anterior).  

���� Al grup de la indústria/construcció les respostes negatives són un 74,2% 
(augmenten en 33,7 punts) i el 64,1% de les empreses han facturat a l’estranger 
durant el segon trimestre. 

���� Les expectatives de l’exportació per al tercer trimestre de 2020 preveuen una 
clara millora dels saldos : en el total de sectors el saldo negatiu es redueix en 54,1 
punts i queda en -21,4. Això és perquè les respostes negatives baixen del 75,6% al 
40%. Les respostes que esperen estabilitat augmenten en 16,9 punts fins al 41,4%, i 
les optimistes passen del 0% al 18,6%. 

���� En el cas de la indústria/construcció el saldo d’expectatives és -19,6 punts, amb 
un 43,6% de respostes a la baixa (37,8 punts per sota del percentatge de l’enquesta 
anterior). Les respostes a l’alça passen del 0% al 24%.  

���� El comerç presenta un saldo d’expectatives exportadores de -21 punts, i a la resta de 
serveis és de -43 punts.  
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Facturació a l'estranger. Evolució i expectatives.  II/2020.         

Sabadell i àmbit Conca del  Ripoll i Riera de Caldes         

Per sector d'activitat.           

  Empreses exportadores (1)   

  A l'alça Estable A la baixa Saldo (2) No exporta 

Total   

Evolució respecte al trimestre anterior 5,2 24,6 70,2 -64,9 59,8 

Expectatives per al proper trimestre 18,6 41,4 40,0 -21,4 59,3 

Indústria - Construcció   

Evolució respecte al trimestre anterior 6,1 19,6 74,2 -68,1 38,6 

Expectatives per al proper trimestre 24,0 32,5 43,6 -19,6 38,6 

Comerç   

Evolució respecte al trimestre anterior 0,0 39,7 60,3 -60,3 66,7 

Expectatives per al proper trimestre 3,3 72,3 24,3 -21,0 64,0 

Resta de serveis   

Evolució respecte al trimestre anterior 8,1 41,9 50,0 -41,9 90,5 

Expectatives per al proper trimestre 0,0 57,0 43,0 -43,0 90,6 

Unitats: Tant per cent de respostes. 

Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona. 

(1) Percentatges calculats sobre les empreses que exporten. 

(2) El saldo és la diferència entre els percentatges de respostes "A l'alça" i "A la baixa". 

Nota: Inclou els municipis de la demarcació de la Cambra de Comerç de Sabadell, Caldes de Montbui i La Llagosta. 

 

Facturació a l'estranger. Evolució i expectatives.          

Sabadell i àmbit Conca del  Ripoll i Riera de Caldes         

Per sector d'activitat. Variació entre el 1r i el 2n trimestre de 2020       

  Empreses exportadores    

  A l'alça Estable A la baixa Saldo  No exporta 

Total           

Trimestre actual -6,1 -26,9 33,0 -39,1 1,3 

Expectatives per al proper trimestre 18,6 16,9 -35,5 54,1 1,4 

Indústria - Construcció           

Trimestre actual -6,2 -27,5 33,7 -39,9 4,9 

Expectatives per al proper trimestre 24,0 13,8 -37,8 61,8 4,9 

Comerç           

Trimestre actual -8,1 -29,8 37,9 -45,9 7,3 

Expectatives per al proper trimestre 3,3 28,5 -31,9 35,2 8,1 

Resta de serveis           

Trimestre actual 8,1 -21,4 13,3 -5,2 -6,8 

Expectatives per al proper trimestre 0,0 -6,3 6,3 -6,3 -6,7 

Unitats: variació en punts percentuals dels % 

Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona. 

Nota: Inclou els municipis de la demarcació de la Cambra de Comerç de Sabadell, Caldes de Montbui i La Llagosta. 
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6. Grau d’utilització de la capacitat productiva. 

 

���� L’evolució del grau d’utilització de la capacitat productiva industrial del segon 
trimestre de 2020 confirma la baixada del trimestre anterior amb un 55,2%, 13 
punts per sota de l’anterior percentatge.  

���� En canvi, l’expectativa per al tercer trimestre ja apunta una recuperació del 
percentatge d’utilització de la capacitat productiva: augmenta en 8,7 punts i es situa 
en el 64%. 
 

���� En el conjunt de Catalunya el percentatge corresponent al grau d’utilització de la 
capacitat productiva durant el segon trimestre de 2020 és el 58,2% (baixa -14,4 
punts), i l’expectativa per al tercer trimestre és el 67,1%  (millora de 7 punts 
respecte de l’enquesta anterior).    

 

Grau d'utilització de la capacitat productiva. Trimestre actual i expectatives.  II/2020.   

Sabadell i àmbit Conca del  Ripoll i Riera de Caldes     

  Indústria (1)   

Trimestre actual 55,2   

Expectatives per al proper trimestre 64,0   

Unitats: Mitjana. 

Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona. 

(1) No es consideren els establiments del sector de la construcció. 

Nota: Inclou els municipis de la demarcació de la Cambra de Comerç de Sabadell, Caldes de Montbui i La Llagosta. 

 

Grau d'utilització de la capacitat productiva.   

Sabadell i àmbit Conca del  Ripoll i Riera de Caldes   

Variació entre el 1r i el 2n trimestre de 2020   

  Indústria (1) 

Trimestre actual -13,0 

Expectatives per al proper trimestre 8,7 

Unitats: variació en punts percentuals 

Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona. 

(1) No es consideren els establiments del sector de la construcció. 
Nota: Inclou els municipis de la demarcació de la Cambra de Comerç de Sabadell, Caldes de Montbui i La 
Llagosta. 
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7. Pregunta específica sobre els ajuts en motiu de la COVID19 

 

Degut a la situació socioeconòmica i empresarial tan excepcional generada per les mesures 
per frenar l’expansió de la pandèmia de la Covid19, en aquesta enquesta s’ha inclòs una 
pregunta demanant a les empreses si havien sol·licitat algun tipus d’ajut econòmic o 
financer. 

Els resultats obtinguts per a l’àmbit de Sabadell i els municipis de la Conca del Ripoll i la 
Riera de Caldes indiquen que el 49,7% de les empreses han sol·licitat algun tipus d’ajut 
durant el segon trimestre de 2020. A partir de la represa progressiva de les activitats aquest 
percentatge baixa al 34,2%. El detall per sectors és el  següent : 

 

Sol.licitud d'alguna mesura d'ajut econòmic o financ er     

(moratòria fiscal, crèdit ICO, o algun altre tipus d'ajut)     

          

Per sectors         

Sabadell i àmbit Conca del  Ripoll i Riera de Caldes. 2n trimestre de 2020   

          

  Indústria-Construcció Comerç  Resta de serveis TOTAL 

Durant el trimestre 51,0 50,5 47,1 49,7 

A partir de la represa 28,5 38,4 40,6 34,2 

Font: Enquesta Idescat       
 

 

Secretaria tècnica del CIESC. Setembre 2020 

 

 


