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17 d’octubre de 2022 

Índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya. 4t trimestre del 2022 

L’índex de confiança empresarial de Catalunya disminueix un 3,5% al quart 

trimestre del 2022 respecte del trimestre anterior 

 

Al quart trimestre del 2022, l’índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) de 

Catalunya mostra una disminució del 3,5% respecte del tercer trimestre. Segons l’Institut 

d’Estadística de Catalunya (Idescat), tots els sectors mostren un empitjorament de la 

confiança. L’hostaleria i transport i la indústria són els sectors que mostren el decrement 

més elevat (-6,5% i -5,4%, respectivament), seguits de la resta de serveis (-2,6%), del 

comerç (-2,2%), i la construcció (-1,4%). 

En relació amb el mateix trimestre de l’any anterior, l’índex de confiança empresarial ha 

disminuït un 1,2%, després de registrar increments interanuals continuats des del segon 

trimestre del 2021. La confiança empresarial a l’hostaleria i transport millora amb taxes 

elevades (8,7%), mentre que la resta de sectors declaren pèrdua de confiança en relació 

amb un any enrere: la indústria (-6,2%), la construcció (-2,8%), el comerç (-1,4%) i la resta 

de serveis (-0,5%). 

 

Per grandària de l’establiment, els establiments de 1.000 assalariats o més són els únics que 

milloren la confiança respecte del trimestre passat (0,7%), mentre que la resta mostren una 

pèrdua de confiança, encapçalats pels establiments de 50 a 199 assalariats (-6,1%). 

Per demarcacions camerals, totes mostren una pèrdua de la confiança respecte del trimestre 

anterior, amb variacions negatives a l’entorn del 4% a la majoria de demarcacions: les 

Cambres de Girona (-4,5%), les Cambres de Tarragona (-4,4%), la Cambra de Barcelona 

(-4,1%), i les Cambres de Lleida (-4,0%). En la Resta de cambres de Barcelona la 

disminució ha estat menys intensa (-1,1%). 
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Índex de confiança empresarial harmonitzat. Catalunya. 4t trimestre del 2022

ICEH

Variació 

trimestral %

Variació 

interanual %

Total 131,8 -3,5 -1,2

Per sector d'activitat

Indústria 119,3 -5,4 -6,2

Construcció 149,7 -1,4 -2,8

Comerç 137,9 -2,2 -1,4

Hostaleria i transport 152,6 -6,5 8,7

Resta de serveis 128,3 -2,6 -0,5

Per grandària de l'establiment

Menys de 10 assalariats 136,3 -1,7 0,5

De 10 a 49 assalariats 137,6 -4,3 0,3

De 50 a 199 assalariats 130,5 -6,1 -4,3

De 200 a 999 assalariats 120,3 -3,5 -5,0

1.000 assalariats o més 123,3 0,7 5,6

Per demarcació cameral (1)

Cambra de Barcelona 130,2 -4,1 1,4

Resta de cambres de Barcelona 128,6 -1,1 -1,7

Cambres de Girona 135,7 -4,5 -2,9

Cambres de Lleida 141,4 -4,0 -4,3

Cambres de Tarragona 132,9 -4,4 -2,9

Unitats: Base 2013 I trim.=100.

Font: Idescat i INE.

(1) Vegeu nota metodològica.
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Nota metodològica 

L'Idescat elabora l'índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH), que pretén 

recollir l'opinió dels empresaris sobre la situació actual i futura de l'activitat del seu 

negoci, i anticipar l'evolució de les economies a què fan referència. 

La variable utilitzada en el càlcul és la marxa del negoci de l'establiment en el 

trimestre finalitzat (situació) i en el trimestre entrant (expectatives). L’índex de 

confiança empresarial harmonitzat es calcula utilitzant com a base el primer trimestre 

del 2013. 

Les dades per al càlcul provenen de la integració de la mostra de l'Enquesta de clima 

empresarial, que elabora l'Idescat amb la Cambra de Comerç de Barcelona, i de la 

mostra per a Catalunya de l'enquesta Indicadors de confiança empresarial, que 

elabora l'INE. 

L'índex de confiança empresarial harmonitzat té una periodicitat trimestral. Es calcula 

per al conjunt de Catalunya i per diferents sectors d'activitat: indústria, construcció, 

comerç, hostaleria i transport, i resta de serveis. També es presenta per grandària de 

l'establiment (menys de 10 assalariats, de 10 a 49, de 50 a 199, de 200 a 999 i 1.000 

assalariats o més) i per demarcacions camerals agrupades en les categories 

següents: 

• Cambra de Barcelona (Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de 

Barcelona).  

• Resta de cambres de Barcelona (cambres oficials de Comerç i Indústria de 

Manresa, de Sabadell i de Terrassa).  

• Cambres de Girona (cambres oficials de Comerç, Indústria i Navegació de 

Girona, de Palamós i de Sant Feliu de Guíxols).  

• Cambres de Lleida (cambres oficials de Comerç i Indústria de Lleida i de 

Tàrrega).  

• Cambres de Tarragona (cambres oficials de Comerç, Indústria i Navegació de 

Tarragona, de Reus i de Tortosa i Cambra Oficial de Comerç i Indústria de 

Valls). 

 

Més informació sobre aquesta actuació www.idescat.cat/n4369 

Servei de premsa    premsa@idescat.cat 

Totes les notes de premsa a www.idescat.cat/premsa 
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