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CLIMA COMERCIAL A CATALUNYA  
          I SEMESTRE 2010 
NOTA METODOLÒGICA 

L’enquesta del Clima Comercial Urbà s’elabora des de l’Observatori del Comerç i 
dels Serveis, unitat de la Direcció General de Comerç, i està recollida dins del 
Programa anual d’actuació estadística (PAAE), fitxa 17 06 01. 
 

Els resultats d'aquesta operació reflecteixen l'evolució del sector de la distribució 
comercial als centres i eixos comercials de Catalunya, és a dir, als establiments 
detallistes que estan situats en zones de l'interior d'un nucli urbà caracteritzades 
per una alta concentració d'oferta comercial. Per tant, els indicadors de clima 
comercial són representatius de la marxa dels negocis agrupats al voltant de les 
zones comercials urbanes del nostre país i les seves expectatives.  

 

OBJECTIUS  

L’objectiu del Clima Comercial és elaborar uns indicadors que reflecteixin 
l’evolució del sector de la distribució comercial als centres i eixos comercials .  

Recull l’opinió dels representants de comerços amb activitat a Catalunya sobre la 
situació, l’evolució i les expectatives respecte del semestre de referència per a 
un conjunt de variables que incideixen en la marxa de l’empresa. 

 

ÀMBIT TEMPORAL 

Fins al desembre de 2009 l’enquesta era trimestral. A partir de 2010, quan hi ha 
hagut una revisió de l’operació, l’enquesta té una periodicitat semestral. Al final de 
cada semestre es demana informació referida a l’evolució del semestre vençut i les 
expectatives del mateix semestre de l’any vinent.  

 

ÀMBIT GEOGRÀFIC 

L’enquesta cobreix tot el territori de Catalunya 

 

UNIVERS ESTADÍSTIC 

Els establiments comercials ubicats als Centres i Eixos comercials de Catalunya. 

 

UNITAT ESTADÍSTICA 

La unitat bàsica d’anàlisi és l’establiment amb activitat econòmica al sector 
comerç al detall que desenvolupa la seva activitat a Catalunya. 

  

DISSENY MOSTRAL 

La base de dades està formada per un panell de 3.000 establiments de 76 
associacions de Centres i Eixos de tot Catalunya. Es mantenen les quotes de 
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distribució pels sectors i per associacions d’activitat existents en aquestes 
associacions. 

SECTORITZACIÓ 

La informació es presenta de forma global i també desagregada per sectors 
d’activitat. 

Els codis dels sectors són els següents:  

1. quotidià alimentari 

2. quotidià no alimentari 

3. equipament de la llar 

4. equipament de la persona 

5. lleure i cultura 

6. altres 

 

Llistat de codis i descripció d’activitats. 

codi  
Sector 
d'activitat 

CCAE 2009 Descripció CCAE 2009  

1 
Quotidià 
alimentari 

47.11, 47.21, 
47.22, 47.23, 
47.24, 47.25, 
47.26 i 47.29 

Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabacs realitzat en 
establiments permanents (per exemple: xarcuteries, peixateries, gelats, 
caramels, vi, tabac, autoservei fins 400 m2...) 

2 
Quotidià no 
alimentari 

47.73, 47.74 i 
47.75 

 
Comerç al detall de productes farmacèutics en establiments especialitzats; 
Comerç al detall d’articles mèdics i ortopèdics en establiments especialitzats; 
Comerç al detall de productes cosmètics i higiènics en establiments 
especialitzats. 
 

3 
Equipament 
de la llar 

47.41, 47.42, 
47.43, 47.51, 
47.52, 47.53, 
47.54, 47.59, 
47.63 i 47.76 

Comerç al detall d’ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics en 
establiments especialitzats;  
Comerç al detall d’equips de telecomunicacions en establiments 
especialitzats;  
Comerç al detall d’equips d’àudio i vídeo en establiments especialitzats; 
Comerç al detall de tèxtils en establiments especialitzats;  
Comerç al detall de ferreteria, pintures i vidre en establiments especialitzats; 
Comerç al detall de catifes, moquetes i revestiments de parets i terres en 
establiments especialitzats;  
Comerç al detall d’electrodomèstics en establiments especialitzats;  
Comerç al detall de mobles, aparells d’il·luminació i d’altres articles d’ús 
domèstic en establiments especialitzats;  
Comerç al detall d’enregistrament de música i vídeo en establiments 
especialitzats;  
Comerç al detall de flors, plantes, llavors, fertilitzants, animals de companyia 

i aliments per a animals domèstics en establiments especialitzats. 

4 
Equipament 
de la 
persona 

47.71, 47.72 i 
47.77 

Comerç al detall de peces de vestir en establiments especialitzats;  

Comerç al detall de calçat i articles de cuir en establiments especialitzats;  

Comerç al detall d’articles de rellotgeria i joieria en establiments especialitzats 
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Lleure i 
Cultura 

 

47.61, 47.62, 
47.64 i 47.65 

Comerç al detall de llibres en establiments especialitzats;  

Comerç al detall de periòdics i articles de papereria en establiments 
especialitzats;  

Comerç al detall d’articles d’esport en establiments especialitzats;  

Comerç al detall de jocs i joguines en establiments especialitzats 

6 Altres 
47.19, 47.78 i 
47.79 

 
Altres tipus de comerç al detall en establiments no especialitzats;  
 
Comerç al detall d’altres tipus d’articles nous en establiments especialitzats;  
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Comerç al detall d’articles de segona mà en establiments especialitzats. 

 

CONCEPTES DE L’ENQUESTA 

PREGUNTES FIXES (ACTUALITAT I EXPECTATIVES) 

- Nivell de l’estoc: mercaderia estocada durant el semestre passat i previsió de 
l’estoc que hi haurà en el semestre vinent respecte a l’actual (més baix, igual, 
superior) 

- Nivell d’ocupació: variació en el nombre d’ocupats durant el semestre passat 
respecte a l’anterior i previsió de l’ocupació en el semestre que vindrà respecte a 
l’actual (més baix, igual, superior) 

- Marge comercial: Variació en el marge comercial obtingut en el semestre passat 
respecte a l’anterior i previsió del marge que s’obtindrà en el semestre següent 
respecte el següent. (més baix, igual, superior) 

- Xifra de vendes: Productes venuts en el semestre actual respecte a l’anterior i 
previsió de vendes del semestre vinent respecte al passat. (més baix, igual, 
superior) 

- Marxa del negoci: Situació global del negoci en el semestre passat respecte a 
l’anterior i previsió de la situació global del negoci del semestre vinent respecte a 
l’actual (més baix, igual, superior) 

 

PREGUNTES VARIABLES  

A cada onada de clima es formulen 3 preguntes variables, que fan referència a 
altres aspectes del negoci (marxa de les rebaixes, finançament, decoració dels 
aparadors,...)  

 

RECOLLIDA DE LA INFORMACIÓ 

La informació s’obté a partir d’entrevistes telefòniques mitjançant un directori 
de comerços ubicats als centres i eixos comercials, tot i que també hi ha la 
possibilitat de realitzar l’entrevista per correu, correu electrònic o per fax. La 
recollida de la informació es realitza durant la segona/tercera setmana de juliol i de 
gener, i té una durada de dues setmanes. 

L'enquesta és l'instrument que es considera més adient per aconseguir les 
informacions anteriors.  

 

TABULACIÓ DE LES RESPOSTES 

La major part de les preguntes tenen 3 possibles respostes: 

1. Positiva (+1) 

2. Neutra (0) 

3. Negativa (-1) 

A partir d’aquests percentatges es calcula un saldo per a cada variable. El saldo es 
defineix com la diferència entre les respostes positives i les negatives i dóna el 
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resultat sobre la marxa del negoci de forma global i per cada desagregació 
sectorial. 

El saldo és un valor que pot variar entre -100 (percepció totalment negativa) i 
+100 (percepció totalment positiva). Al tractar-se d’establiments comercials, les 
puntuacions de cada empresa tenen el mateix valor. 

DIFUSIÓ DELS RESULTATS 

L’enquesta del Clima Comercial Urbà difon els resultats a través d’Internet. La 
Direcció General de Comerç, a través del web de l’Observatori del Comerç i dels 
Serveis de Catalunya, publica semestralment el resultat de l’enquesta. 


