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1. Presentació. 

Aquest Informe presenta els resultats de l’Enquesta de Clima Empresarial corresponents a les 
valoracions del tercer trimestre de 2020 i les expectatives per al quart trimestre de 2020, 
amb l’Indicador de Confiança Empresarial corresponent al quart trimestre de 2020. Les 
enquestes es van realitzar entre el 16 de setembre i el 5 d’octubre de 2020 (ambdós inclosos). 
En aquesta operació la mostra efectiva de l’àmbit estudiat ha estat de 350 respostes amb un 
marge d’error del 5,2% (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. 
 
Hem de destacar el context en el que es situa el treball d’aquesta enquesta i l’informe de 
resultats: després del primer impacte per les mesures sanitàries decretades en motiu de la 
pandèmia de la Covid19, durant el tercer trimestre de l’any s’ha començat un cert retorn a la 
normalitat de les activitats però molt marcat, sobretot a partir del mes de setembre, per la 
incertesa dels mercats degut als indicis creixents d’una segona onada de la pandèmia que 
s’apuntava tant en l’àmbit nacional com internacional i l’afectació que podria tenir en les 
empreses. L’informe de resultats que presentem s’emmarca, doncs, en aquest context incert, 
expectant però a la vegada amb un intent de recuperar la confiança en poder mantenir la 
recuperació que s’apuntava en les expectatives de l’enquesta anterior per al tercer trimestre.     
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2. Índex de Confiança Empresarial (ICEH) per al quart trimestre de 2020. 

 
���� Els resultats obtinguts en aquesta 13ª Enquesta reflecteixen l’esforç empresarial 

per recuperar la normalitat de les activitats malgrat les incerteses que genera la 
possibilitat d’una segona onada de la Covid19 i les mesures que es poden aplicar per 
tal de frenar-la i evitar un confinament radical com el dels mesos de març i abril.    

���� L’Índex de Confiança Empresarial per al quart trimestre de 2020 a l’àmbit de 
Sabadell, Conca del Ripoll i Riera de Caldes millora en un 17,4% respecte el del 
trimestre anterior i la seva davallada interanual també es redueix del -
34,3% al -17,4%.    

���� L’Índex actual, que en el segon trimestre havia caigut fins als 89,3 punts, ara 
confirma la recuperació i puja dels 91,5 punts del tercer trimestre fins als 107,5.  

���� A Catalunya i Espanya també es registren increments trimestrals significatius (12,6% 
i 10,5% respectivament), tot i que menors al de l’àmbit CRiRC. Els seus índexs 
també queden per sota del de l’àmbit: 106,9 punts a Catalunya i 105,5 punts a 
Espanya. 
 

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

  Índex 
Variació 

trimestral (%) 
Variació 

interanual (%) 

Àmbit Sabadell, Conca del Ripoll i Riera de Caldes(1) 107,5 17,4 -17,2 

Catalunya 106,9 12,6 -20,4 

Espanya 105,5 10,5 -19,5 

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 anuals de l’Índex de Confiança Empresarial de 
Sabadell i l’àmbit CRiRC reflecteix tant la caiguda del segon trimestre de 2020 com la 
recuperació del tercer i quart trimestre, segons l’enquesta actual i a l’espera dels impactes 
socioeconòmics que es puguin derivar d’una segona onada de la Covid19:  

 

 
 

 

 

3. Indicadors de l’activitat 

 

3.1 Marxa del negoci. 
 

���� La valoració empresarial de la marxa del negoci durant el tercer trimestre de 
2020 mostra una estabilitat després de la caiguda de les activitats durant el segon 
trimestre: el saldo negatiu de l’anterior enquesta passa de -67,1 punts a -
37,5, amb una reducció de quasi 23 punts de les respostes negatives, tot i 
que encara registrem un 51% d’opinions de valoració a la baixa de la marxa 
del negoci. 

���� Per sectors observem una disminució important dels saldos negatius i de les 
respostes a la baixa en totes les activitats, si bé veiem que les respostes a la baixa 
superen el 50% a la indústria i construcció (53,2%) i a la resta de serveis (50,7%) 
(no inclou el comerç).   
 

���� Per al quart trimestre del 2020 les expectatives empresarials  apunten una  
continuïtat de la recuperació de l’activitat: segueix disminuint el saldo negatiu (de -
49,2 punts baixa a -30,7), i les respostes pessimistes també perden pes: del 57,2% 
al 42,2%. Les que preveuen una evolució a l’alça de cara a finals d’any pugen 4,2 
punts i les d’estabilitat 10,8. 
 

���� Els sectors econòmics confirmen aquesta expectativa de recuperació lenta de 
l’activitat i rebaixen els seus saldos negatius anteriors :  la resta de serveis el 
redueix en -25,6 punts, la indústria i construcció en -19,0 i el comerç en -9,9. Això 
és degut a la disminució de respostes negatives i l’ increment de les que esperen 
estabilitat o evolució a l’alça.       

���� Per al conjunt de Catalunya, l’enquesta oficial de l’ Idescat dóna un saldo de 
valoració de la marxa del negoci durant el tercer trimestre d’ enguany de -37,5, 
mentre que el del segon trimestre havia estat de  -62,9 punts ; el de les expectatives 
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per al quart trimestre de 2020 millora de -46,1 punts a -35,3. I per sectors tenim :  
construcció, -34,4; resta de serveis, -32,2; comerç, -36,4; indústria, -29,2. 

 

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

Per sector d'activitat.         

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

Total 

   
  

Trimestre actual 13,5 35,6 51,0 -37,5 

Expectatives per al proper trimestre 11,5 46,3 42,2 -30,7 

Indústria - Construcció 

   
  

Trimestre actual 13,8 33,0 53,2 -39,3 

Expectatives per al proper trimestre 9,0 47,0 44,0 -35,0 

Comerç   

Trimestre actual 16,0 37,6 46,4 -30,5 

Expectatives per al proper trimestre 15,6 38,3 46,2 -30,6 

Resta de serveis 

   
  

Trimestre actual 11,1 38,2 50,7 -39,5 

Expectatives per al proper trimestre 12,4 51,2 36,4 -24,0 

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 2n i el 3r trimestre de 2020   

  A l'alça Estable A la baixa Saldo  

Total         

Trimestre actual 6,7 16,2 -22,9 29,7 

Expectatives per al proper trimestre 4,2 10,8 -15,0 19,2 

Indústria - Construcció         

Trimestre actual 5,4 15,2 -20,6 26,0 

Expectatives per al proper trimestre 1,9 15,2 -17,1 19,0 

Comerç         

Trimestre actual 8,0 13,8 -21,8 29,8 

Expectatives per al proper trimestre 3,7 2,6 -6,2 9,9 

Resta de serveis         

Trimestre actual 8,1 19,2 -27,3 35,3 

Expectatives per al proper trimestre 8,1 9,5 -17,5 25,6 
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. 
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3.2 Indicadors de la situació. 
 

���� Els indicadors sobre l’evolució del tercer trimestre de 2020 presenten un retorn a 
l’estabilitat: el 69,5% de respostes manifesten que no han fet canvis en el nombre d’ 
ocupats, i el saldo negatiu millora de -32,5 punts a -4,8.  Això és degut sobretot a 
que les respostes de reducció de plantilles passen de ser el 35,7% del total al 
17,7%. 
 

���� Per sectors comprovem que augmenten les respostes de manteniment del llocs de 
treball, superant el 70% en el comerç (72,1%) i en la indústria i construcció 
(70,1%). A la resta de serveis són el 66,5%. A la vegada,  veiem una reducció de les 
respostes que van manifestar que havien disminuït el nombre de treballadors. Així, a 
la indústria i construcció el saldo negatiu d’evolució de l’ocupació es redueix en -20,6 
punts (les respostes a la baixa disminueixen en -10,9 punts) i en el comerç en -24,3 
punts (les respostes negatives baixen -20,6 punts); en el grup de la resta de serveis 
el descens és de -42,1 punts perquè les respostes de reducció de plantilles 
disminueixen del 45,3% al 17,1% del total del sector. 
 

���� Pel que fa al nivell dels preus de compra a proveïdors, les respostes presenten 
un increment de les opinions d’estabilitat amb percentatges per sobre del 80%, i els 
saldos es mantenen  negatius el que pot apuntar una evolució dels preus a la baixa. 
 

 

Principals indicadors de clima empresarial. Evolució respecte al trimestre anterior.  
III/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 12,9 69,5 17,7 -4,8 

Nivell de preus 4,0 83,2 12,9 -8,9 

Indústria - Construcció 

   
  

Nombre d' ocupats 11,8 70,1 18,1 -6,3 

Nivell de preus 3,3 84,9 11,8 -8,6 

Comerç   

Nombre d' ocupats 10,3 72,1 17,6 -7,3 

Nivell de preus 7,0 80,4 12,6 -5,6 

Resta de serveis 

   
  

Nombre d' ocupats 16,4 66,5 17,1 -0,7 

Nivell de preus 2,9 82,4 14,7 -11,8 

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. Evolució respecte al trimestre anterior.  

Sabadell i àmbit Conca del  Ripoll i Riera de Caldes     

Per sector d'activitat. 
Variació entre el 2n i el 3r trimestre de 
2020     

  A l'alça Estable A la baixa Saldo  

Total         

Nombre d' ocupats 9,7 8,4 -18,1 27,7 

Nivell de preus 0,2 8,0 -8,3 8,5 

Indústria - Construcció         

Nombre d' ocupats 9,6 1,3 -10,9 20,6 

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

Comerç         

Nombre d' ocupats 3,7 16,9 -20,6 24,3 

 Nivell de preus -0,1 6,1 -6,1 6,0 

 Resta de serveis         

 Nombre d' ocupats 13,9 14,3 -28,2 42,1 

 Nivell de preus -1,6 13,3 -11,7 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. 

 

 

4. Indicadors de les perspectives. 

 
���� Les perspectives de l’ocupació per al quart trimestre de 2020 confirmen una 

tímida evolució positiva que ja s’apuntava en l’enquesta anterior. El saldo del total de 
sectors  es segueix recuperant i passa de -15,4 a -6,6. El 75,7% de respostes 
preveuen una estabilitat en el nombre d’ ocupats a les empreses i les pessimistes 
baixen en -7,1 punts. 

���� En tots els sectors les respostes de previsió estable del nombre d’ ocupats superen el 
70% i les pessimistes perden pes, especialment en el grup de la resta de serveis 
(restauració i altres) : al comerç, 77,2% de respostes d’estabilitat, a la indústria i 
construcció un 76,3% i a la resta de serveis un 72,5%. 

���� Aquests símptomes de recuperació lenta fa que els saldos negatius de tots els 
sectors es redueixin, sobretot a la resta de serveis (millora en 18,4 punts) i al 
comerç (7,8), mentre que a la indústria i construcció també disminueix en 3,4 punts. 

���� Les expectatives d’evolució dels nivells de preus de compres a proveïdors 
mantenen una previsió d’estabilitat amb més del 80% de respostes, en tots els 
sectors, que no preveuen variacions significatives. Respecte de l’enquesta anterior 
veiem que ara les respostes  que esperen una evolució de preus a la baixa s’han 
reduït. 
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Principals indicadors de clima empresarial. Expectatives per al proper trimestre. III/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 8,9 75,7 15,5 -6,6 

Nivell de preus 5,7 84,0 10,3 -4,6 

Indústria - Construcció   

Nombre d' ocupats 6,4 76,3 17,3 -10,8 

Nivell de preus 6,3 83,7 10,0 -3,8 

Comerç   

Nombre d' ocupats 8,8 77,2 14,0 -5,3 

Nivell de preus 10,7 81,7 7,6 3,0 

Resta de serveis   

Nombre d' ocupats 13,0 73,5 13,6 -0,6 

Nivell de preus 1,1 86,2 12,7 -11,6 

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. Expectatives per al proper trimestre.  
Sabadell i àmbit Conca del  Ripoll i Riera de Caldes   

Variació entre el 2n i el 3r trimestre de 2020       

Per sector d'activitat.         

  A l'alça Estable A la baixa Saldo  

 Total         

 Nombre d' ocupats 1,8 5,3 -7,1 8,9 

 Nivell de preus 1,7 8,5 -10,2 11,9 

 Indústria - Construcció         

 Nombre d' ocupats 1,5 0,4 -1,9 3,4 

 Nivell de preus 2,3 6,4 -8,7 11,0 

 Comerç         

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

 Nivell de preus 3,6 6,0 -9,6 13,2 

 Resta de serveis         

 Nombre d' ocupats 1,6 15,2 -16,8 18,4 

 Nivell de preus -0,8 13,7 -12,9 12,1 

 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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5. Evolució i expectatives de les exportacions. 

 
 

���� Al llarg del 3r trimestre de 2020 la facturació a l’estranger en el conjunt de 
sectors reflecteix una millora significativa degut a la disminució de les respostes a la 
baixa que són un 32,9%, 37,3 punts menys que les de l’enquesta anterior 
(suposaven un 70,2% del total). Això repercuteix en una disminució del saldo 
negatiu que es redueix de -64,9 punts a -8,8. Les respostes que valoren estabilitat 
passen del 24,6% al 43,1% del total i les que afirmen que han augmentat les 
exportacions pugen del 5,2% al 24%. 
 

���� Al grup de la indústria/construcció les respostes negatives són el 34,8% del total 
del sector, i les d’estabilitat el 40,4%. Respecte de l’enquesta anterior constatem una 
reducció de 39,4 punts de les respostes pessimistes, i una recuperació de 58 punts 
del saldo (passa de -68,1 a -10,1).  Un 61% de les empreses d’aquest grup han 
manifestat que havien venut a l’estranger durant el tercer trimestre, percentatge 
semblant al de l’enquesta anterior. 
 

���� Les expectatives de l’exportació per al quart trimestre de 2020 confirmen la 
millora de les previsions empresarials que s’havia apuntat en l’enquesta anterior. Les 
respostes pessimistes baixen en -18,7 punts i ara són el 21,3% del total, mentre que 
les que esperen estabilitat per al quart trimestre són pugen 21 punts i arriben al  
62,4%.  
 

���� A la indústria/construcció el saldo d’expectatives  millora i passa dels -19,6 punts 
als -7,1. Les respostes que preveuen estabilitat pugen 26,9 punts fins al 54,6%, les 
pessimistes s’han reduït en -19,6 punts i baixen al 28%. 

���� El comerç i la resta de serveis presenten unes expectatives molt millors a les 
anteriors i els seus saldos es recuperen  mercès a la disminució de respostes 
pessimistes. En el cas del comerç el saldo millora en 27 punts i per a la resta de 
serveis en 36,3.  
 

Facturació a l'estranger. Evolució i expectatives.  III/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 24,0 43,1 32,9 -8,8 61,1 

Expectatives per al proper trimestre 16,4 62,4 21,3 -4,9 61,0 

Indústria - Construcció 

   
  

Evolució respecte al trimestre anterior 24,8 40,4 34,8 -10,1 39,0 

Expectatives per al proper trimestre 16,8 59,3 23,9 -7,1 38,2 

Comerç   

Evolució respecte al trimestre anterior 17,4 54,6 28,0 -10,7 70,6 

Expectatives per al proper trimestre 16,6 72,9 10,6 6,0 70,6 

Resta de serveis 

   
  

Evolució respecte al trimestre anterior 31,1 44,3 24,6 6,5 89,7 

Expectatives per al proper trimestre 11,3 70,7 18,0 -6,7 90,6 

Unitats: Tant per cent de repostes. 
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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 2n i el 3r trimestre de 2020       

  Empreses exportadores    

  A l'alça Estable A la baixa Saldo  No exporta 

Total           

Trimestre actual 18,8 18,4 -37,3 56,1 1,3 

Expectatives per al proper trimestre -2,2 21,0 -18,7 16,5 1,7 

Indústria - Construcció           

Trimestre actual 18,6 20,8 -39,4 58,1 0,4 

Expectatives per al proper trimestre -7,2 26,9 -19,6 12,4 -0,4 

Comerç           

Trimestre actual 17,4 14,8 -32,2 49,6 3,9 

Expectatives per al proper trimestre 13,2 0,5 -13,8 27,0 6,6 

Resta de serveis           

Trimestre actual 23,0 2,4 -25,4 48,5 -0,7 

Expectatives per al proper trimestre 11,3 13,7 -25,0 36,3 -0,1 

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. 

 

 

6. Grau d’utilització de la capacitat productiva. 

 

���� L’evolució del grau d’utilització de la capacitat productiva industrial del tercer 
trimestre de 2020 presenta una recuperació de l’activitat industrial amb la 
pujada d’11 punts respecte del percentatge anterior. Passem del 55,2% al 
66,2% . 

���� Quant a les expectatives per al quart trimestre, també apunten una millora i el 
percentatge augmenta del 64% al 68%.  
 

���� En el conjunt de Catalunya el percentatge corresponent al grau d’utilització de la 
capacitat productiva durant el tercer trimestre també registra un augment 
significatiu, del 58,2% al 69,8%, i l’expectativa per al quart trimestre puja del 67,1% 
al 71,5%.   
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Grau d'utilització de la capacitat productiva. Trimestre actual i expectatives.  
III/2020.   

Sabadell i àmbit Conca del  Ripoll i Riera de Caldes   

  Indústria (1) 

Trimestre actual 66,2 

Expectatives per al proper trimestre 68,0 

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 2n i el 3r trimestre de 2020   

  Indústria (1) 

Trimestre actual 11,0 

Expectatives per al proper trimestre 4,0 

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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