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1. Presentació. 

 
Aquest Informe presenta els resultats de l’Enquesta de Clima Empresarial referents a les 
valoracions del primer trimestre de 2021 i les expectatives per al segon trimestre de 2022, 
amb l’Indicador de Confiança Empresarial corresponent al segon trimestre de 2022.  
Les enquestes es van realitzar entre el 15 de març  i el 10 d’abril de 2022 (ambdós inclosos). 
En aquesta operació la mostra efectiva de l’àmbit estudiat ha estat de 311 respostes amb un 
marge d’error del 5,6% (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 cameral 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 primer trimestre de 2022. 

 

 L’Índex de Confiança Empresarial per al segon trimestre de 2022 a l’àmbit de 

Sabadell, Conca del Ripoll i Riera de Caldes continua la seva baixada iniciada el darrer 

trimestre de l’any passat i accentuada durant aquest 2022. La reducció trimestral és 

del -7,2%, remarcant aquesta pèrdua de confiança que ja es va constatar en el 

trimestre anterior (-0,5%). 

 La variació interanual passa del +18,7% al 2,8% degut a la progressiva normalització de 

l’activitat econòmica de l’any 2021 que coincideix amb la pèrdua de dinamisme de la 

confiança empresarial durant els primers mesos del 2022. 

 En aquest moments l’Índex es situa en els 126,3 punts, -9,8 punts per sota del registre 

anterior i inferior també als que s’assolien durant els trimestres d’abans de la Covid19.     

 A Catalunya i Espanya es registren descensos trimestrals menors als de la demarcació 

de Sabadell i els increments interanuals són més elevats.  

Índex de confiança empresarial. Sabadell i àmbit del Ripoll i Riera de Caldes. Catalunya i Espanya. II/2022 

  Índex 
Variació 

trimestral (%) 
Variació 

interanual (%) 

Àmbit Sabadell, Conca del Ripoll i Riera de Caldes(1) 126,3 -7,2 2,8 

Catalunya 128,3 -2,1 6,2 

Espanya 121,9 -4,0 6,2 

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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 L’evolució de les  variacions trimestrals i interanuals de l’Índex de Confiança 

Empresarial de Sabadell i l’àmbit CRiRC mostren la reacció post Covid19 amb una 

remuntada deguda a la recuperació de les activitats econòmiques, i la progressiva 

caiguda conseqüència de les problemàtiques i incerteses de la conjuntura dels darrers 

trimestres (augment de la inflació, costos energètics i preus de les primeres matèries, 

dificultats de subministraments, guerra d’Ucraïna): 

 

 

 

3. Indicadors de l’activitat 

 

3.1 Marxa del negoci. 

 

 El primer trimestre de 2022 la marxa del negoci ha registrat una dinàmica negativa 

segons les valoracions empresarials de l’enquesta: el saldo per al conjunt de sectors es 

situa en -1,4 punts, amb una caiguda de -13,2 punts respecte de l’enquesta anterior. 

 Les respostes a l’alça baixen -10,0 punts i generen aquest retrocés en la valoració de 

l’activitat empresarial. 

 Per sectors hem de destacar la frenada del comerç perquè d’un saldo positiu de +23,7 

punts passem ara a un de negatiu de -1,7 punts (davallada de -25,3 punts). A la 

indústria i construcció  el retrocés del saldo és de -12,2 i es situa en -3,4 degut a la 

reducció de les respostes positives.  

 A la resta de serveis (hostaleria i d’altres serveis) el saldo es manté positiu (+2,3) 

mercès a la progressiva reactivació després de la Covid19, però també és inferior al del 

trimestre anterior (+8,4).  

 

 Per la seva banda, les expectatives empresarials de la marxa del negoci per al segon 

trimestre de 2022 confirmen la previsió de persistència de l’evolució negativa amb un 

saldo de -8,8 punts per al conjunt de sectors. Les respostes optimistes baixen -7,7 

punts i les pessimistes augmenten en +9,2. El saldo retrocedeix -16,9 punts. 
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 Per sectors, constatem aquesta expectativa negativa en tots els sectors : comerç (-18,3 

de saldo), indústria i construcció (-7,6) i  resta de serveis (-2,8). Les respostes 

pessimistes augmenten en tots els sectors: al comerç arriben a un 40,9% del total, a la 

indústria i construcció  són un 23,5% i a la resta de serveis un 22,4%. 

 

 Per al conjunt de Catalunya, l’enquesta oficial de l’Idescat també reflecteix una 

valoració de la marxa del negoci durant el primer trimestre del 2022 que presenta un 

descens  del  saldo : de +5,6 a -3,1, tot i que a la indústria el saldo es manté positiu. Les 

expectatives per al segon trimestre mantenen el valor negatiu de les anteriors amb  un 

-4,2 de saldo. Excepte a l’hostaleria, la resta d’activitats apunten a una evolució 

negativa durant el segon trimestre. 

 

 

Marxa del negoci. Sabadell i àmbit del Ripoll i Riera de Caldes. Trimestre actual i expectatives.  I/2022 

Per sector d'activitat.         

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

Total 
   

  

Trimestre actual 23,4 51,9 24,8 -1,4 

Expectatives per al proper trimestre 18,5 54,3 27,2 -8,8 

Indústria - Construcció 
   

  

Trimestre actual 21,7 53,2 25,1 -3,4 

Expectatives per al proper trimestre 15,9 60,6 23,5 -7,6 

Comerç 
   

  

Trimestre actual 31,9 34,6 33,6 -1,7 

Expectatives per al proper trimestre 22,6 36,6 40,9 -18,3 

Resta de serveis 
   

  

Trimestre actual 19,1 64,1 16,8 2,3 

Expectatives per al proper trimestre 19,6 58,0 22,4 -2,8 

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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Marxa del negoci. Trimestre actual i expectatives.        

Sabadell i àmbit Conca del Ripoll i Riera de Caldes       
Variació entre el 4t trimestre  de 2021 i el 1r trimestre de 
2022       

Per sector d'activitat.         

  A l'alça Estable A la baixa Saldo  

Total         

Trimestre actual -10,0 6,8 3,2 -13,2 

Expectatives per al proper trimestre -7,7 -1,5 9,2 -16,9 

Indústria - Construcció         

Trimestre actual -10,8 9,5 1,4 -12,2 

Expectatives per al proper trimestre -10,7 4,0 6,6 -17,3 

Comerç         

Trimestre actual -10,7 -4,0 14,7 -25,4 

Expectatives per al proper trimestre -8,3 -11,0 19,3 -27,6 

Resta de serveis         

Trimestre actual -9,1 12,2 -3,1 -6,1 

Expectatives per al proper trimestre -2,8 -2,1 4,9 -7,6 

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 de la situació socioeconòmica durant el primer trimestre de 2022 a 

l’àmbit de l’enquesta mostren la persistència de la ralentització de les activitats que ja 

s’havia constatat en l’enquesta anterior. L’evolució del nombre d’ocupats manté el 

saldo positiu però segueix la seva disminució:  havíem passat de +10,4 a +7,7 i ara es 

redueix a +5,2 punts. Malgrat tot, el 75,6% de les respostes es concentren en l’opció 

de l’estabilitat dels llocs de treball. 

 Els resultats del nombre d’ocupats per sectors indiquen que les respostes positives 

baixen a totes les activitats.  Tot i això, a la indústria i construcció el saldo millora una 

mica respecte de l’anterior (augment de +4 punts) i és més elevat que a la resta de 

sectors : +8,4 punts; comerç: +4,7, i resta de serveis : -0,4. En tots els sectors les 

respostes d’estabilitat són superiors al 70% i confirmen que el comportament 

majoritari ha estat el de mantenir les plantilles. 

 

 L’evolució del nivell dels preus de les compres a proveïdors segueix registrant uns 

saldos a l’alça molt elevats: +50, 8 punts (+18,9 més que a l’enquesta anterior), amb 

un 52,0% de respostes que han manifestat que els preus durant el primer trimestre 

d’enguany havien continuat pujant. Com dèiem a l’enquesta anterior, això és resultat 

de l’actual situació d’increments de l’IPC, sobretot dels preus de carburants i de  

primeres matèries industrials, afegit als problemes d’aprovisionament del comerç 

mundial, i la irrupció de l’impacte de la guerra d’Ucraïna en els preus d’alguns 

productes agrícoles.  
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 Les alces de preus es registren especialment a la indústria i construcció (+59,7 de 

saldo) i al comerç (+58,3).  

Principals indicadors de clima empresarial. Evolució respecte al trimestre anterior.  I/2022 

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 14,8 75,6 9,6 5,2 

Nivell de preus 52,0 46,8 1,2 50,8 

Indústria - Construcció 
   

  

Nombre d'ocupats 16,9 74,9 8,2 8,7 

Nivell de preus 60,2 39,3 0,5 59,7 

Comerç 
   

  

Nombre d'ocupats 16,9 70,9 12,2 4,7 

Nivell de preus 59,3 39,7 1,0 58,3 

Resta de serveis 
   

  

Nombre d'ocupats 9,5 80,7 9,8 -0,4 

Nivell de preus 31,2 66,2 2,6 28,6 

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. 

 

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

Sabadell i àmbit Conca del  Ripoll i Riera de Caldes     

Variació entre el 4t trimestre  de 2021 i el 1r trimestre de 2022   

          

Per sector d'activitat.         

  A l'alça Estable A la baixa Saldo  

Total         

Nombre d'ocupats -6,3 10,0 -3,8 -2,5 

Nivell de preus 15,7 -12,5 -3,2 18,9 

Indústria - Construcció         

Nombre d'ocupats -4,0 12,0 -8,0 4,0 

Nivell de preus 15,2 -11,8 -3,4 18,6 

Comerç         

Nombre d'ocupats -4,7 -4,8 9,5 -14,2 

Nivell de preus 8,9 -4,8 -4,2 13,1 

Resta de serveis         

Nombre d'ocupats -11,7 17,8 -6,2 -5,5 

Nivell de preus 19,0 -17,0 -2,0 21,0 

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 expectatives empresarials per al segon trimestre de 2022 segueixen mantenint  

una tendència estable del nombre d’ocupats, sense indicis de millora. Per tant, per 

ara els ritmes positius de l’any 2021 no sembla que es puguin recuperar. El saldo 

segueix sent positiu però mínim: baixa de +3,3 punts a +1,6, i la previsió d’estabilitat la 

confirma el fet que un 82,3% de respostes són de manteniment dels llocs de treball. 

 En tots els sectors les respostes majoritàries són de manteniment de l’ocupació i els 

saldos apunten poques variacions : a la indústria i construcció les respostes 

d’estabilitat són un 84,1%  i un saldo de +2,0 punts, al comerç 76,6% i +3,6 de saldo i a 

la resta de serveis 83,9% i -0,8. 

 

 Quant a les expectatives d’evolució dels nivells de preus de compres a proveïdors, 

continuen indicant una previsió a l’alça si bé s’intueix una pèrdua de força dels seus 

increments :  les respostes que esperen que segueixi l’alça dels preus són un 44,3 % 

del total (45,8% en l’enquesta anterior) i el saldo baixa de +44,4 a +39,8 punts.  

 Per sectors podem confirmar aquesta tendència a l’alça però amb menor ritme 

d’increment :  a la indústria i construcció s’han reduït les respostes a l’alça en -8,5 

punts i el saldo en -9,1. A la resta de serveis ho fan en -9,9 i -10,1 punts, mentre que al 

comerç és on encara es registren augments : +9,5 punts d’increment del tant del saldo 

com del percentatge de respostes a l’alça (que arriben a un 62,4% del total).   

Principals indicadors de clima empresarial. Expectatives per al proper trimestre. I/2022. 

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 9,6 82,3 8,1 1,6 

Nivell de preus 41,6 56,6 1,8 39,8 

Indústria - Construcció 
   

  

Nombre d'ocupats 8,9 84,1 7,0 2,0 

Nivell de preus 44,3 53,5 2,2 42,1 

Comerç 
   

  

Nombre d'ocupats 13,5 76,6 9,9 3,6 

Nivell de preus 62,4 36,7 1,0 61,4 

Resta de serveis 
   

  

Nombre d'ocupats 7,6 83,9 8,4 -0,8 

Nivell de preus 19,5 78,8 1,7 17,7 

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. 

 



 
 

9 
 

Principals indicadors de clima empresarial. Expectatives per al proper trimestre.  

Sabadell i àmbit Conca del  Ripoll i Riera de Caldes     

Variació entre el 4t trimestre  de 2021 i el 1r trimestre de 2022   

Per sector d'activitat.         

  A l'alça Estable A la baixa Saldo  

Total         

Nombre d'ocupats -0,4 -0,9 1,3 -1,7 

Nivell de preus -4,2 3,9 0,3 -4,5 

Indústria - Construcció         

Nombre d'ocupats -2,6 1,9 0,8 -3,4 

Nivell de preus -8,5 8,0 0,6 -9,1 

Comerç         

Nombre d'ocupats 4,5 -6,7 2,2 2,3 

Nivell de preus 9,5 -9,5 0,0 9,5 

Resta de serveis         

Nombre d'ocupats -0,5 -0,8 1,3 -1,9 

Nivell de preus -9,9 9,7 0,2 -10,1 

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. 

 

 L’evolució de la facturació a l’estranger durant el 1r trimestre del 2022 ens mostra 

una frenada de la seva recuperació iniciada el trimestre abans. El saldo baixa de +1,5 a 

-1,2 punts degut a una disminució de -6,7 punts de les respostes positives. Les 

respostes estables són el 64,5% del total. 

 A la indústria i construcció és on es concentra el percentatge més alt d’empreses 

exportadores amb un 63,2% del total del grup,  i el comportament segueix marcat per 

un saldo negatiu que no es recupera (passa de -4,9 a -6,2 punts) perquè les respostes a 

l’alça perden -9,5 punts. Les respostes estables són el 66,1% del total.   

 Al sector del comerç el percentatge d’empreses exportadores és del 40% i mantenen 

un saldo positiu (+7,1 punts) amb un 65,4% de respostes estables.  

 

 Les expectatives de l’exportació per al segon trimestre de 2022 venen marcades per 

una estabilitat donat que el 76,8% de respostes esperen mantenir la facturació a 

l’estranger. Tanmateix, el saldo de tendència cau de +11,0 a -1,6 punts a conseqüència 

de la pèrdua de -9,6 punts en el percentatge de respostes que esperen incrementar les 

exportacions.  

 A la indústria i construcció la reducció de l’optimisme i la confiança es manifesta en 

una disminució de -19 punts del saldo (passa de +14,7 a -4,4), tot i que les respostes 

d’estabilitat són les majoritàries amb un 75,9%.    



 
 

10 
 

 Al sector del comerç les expectatives empresarials per a la facturació a l’estranger 

registren una millora important: el saldo puja de –1,2 a +16,0 punts gràcies sobretot a 

la reducció de respostes pessimistes i l’augment de les optimistes i les que preveuen 

estabilitat, que arriben al 79,0% del total. 

Facturació a l'estranger. Evolució i expectatives.  
I/2022.         

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 17,2 64,5 18,4 -1,2 56,6 

Expectatives per al proper trimestre 10,8 76,8 12,4 -1,6 56,3 

Indústria - Construcció 
    

  

Evolució respecte al trimestre anterior 13,8 66,1 20,1 -6,2 36,8 

Expectatives per al proper trimestre 9,9 75,9 14,2 -4,4 36,8 

Comerç 
    

  

Evolució respecte al trimestre anterior 20,8 65,4 13,8 7,1 60,0 

Expectatives per al proper trimestre 18,5 79,0 2,5 16,0 61,4 

Resta de serveis 
    

  

Evolució respecte al trimestre anterior 39,9 44,9 15,2 24,7 89,1 

Expectatives per al proper trimestre 0,0 78,8 21,2 -21,2 86,7 

Unitats: Tant per cent de repostes. 
     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 4t trimestre de 2021 i el 1r trimestre de 2022 

  Empreses exportadores    

  A l'alça Estable A la baixa Saldo  No exporta 

Total           

Trimestre actual -6,7 10,6 -3,9 -2,7 1,9 

Expectatives per al proper trimestre -9,6 6,6 3,0 -12,6 0,9 

Indústria - Construcció           

Trimestre actual -9,5 17,7 -8,2 -1,3 1,2 

Expectatives per al proper trimestre -14,9 10,7 4,2 -19,0 1,2 

Comerç           

Trimestre actual -0,2 -1,2 1,4 -1,6 -5,5 

Expectatives per al proper trimestre 5,3 6,7 -12,0 17,3 -4,6 

Resta de serveis           

Trimestre actual 10,7 -22,2 11,5 -0,9 10,1 
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Expectatives per al proper trimestre -5,4 -15,8 21,2 -26,6 5,9 

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. 

 

6. Grau d’utilització de la capacitat productiva. 

 

 El grau d’utilització de la capacitat productiva industrial durant el primer trimestre de 

2022 es troba afectat per la situació general de ralentització de l’activitat i això fa que 

baixi 2 punts: del 74,5% passa al 72,5%.  

 En la mateixa línia, les expectatives per al segon trimestre de 2022 apunten a que no 

hi haurà una millora dels ritmes d’activitat: el grau d’utilització de la capacitat 

productiva es preveu  d’un 73,2% mentre que el valor anterior era un 74,8%.  

 Per al conjunt del sector industrial de Catalunya el grau d’utilització de la capacitat 

productiva és superior al de l’àmbit de Sabadell però també confirma una certa 

frenada:  per al primer trimestre del 2022 baixa del  77,2%  al 75,6%, i les expectatives 

per al segon trimestre de 2022 estimen un 76,0 %, vuit dècimes menys que en 

l’enquesta anterior.  

Grau d'utilització de la capacitat productiva. Trimestre actual i expectatives.  I/2022. 
 

Sabadell i àmbit Conca del  Ripoll i Riera de Caldes 
 

  Indústria (1) 
 

Trimestre actual 72,5 
 

Expectatives per al proper trimestre 73,2 
 

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 4t trimestre de 2021 i el 1r trimestre de 2022   
 

  Indústria (1) 
 Trimestre actual -2,0 
 

Expectatives per al proper trimestre -1,6 
 

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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