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Indicadors del sector serveis. Tercer trimestre del 2008 
 

L’Idescat elabora nous indicadors per mesurar l’activitat del sector serveis 
 

 

L’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) ha posat en marxa nous indicadors d’activitat i 

producció del sector serveis per tal de mesurar l’evolució a curt termini de l’activitat de les empreses 

que operen a Catalunya. 

 

L’indicador més rellevant als efectes de l’anàlisi de conjuntura és l’índex de producció del sector 

serveis (IPROSS),  ja que els seus resultats són els que millor reflecteixen l’evolució de l’activitat del 

sector serveis eliminant la influència dels preus per tal d’obtenir-ne el creixement real. Al tercer 

trimestre del 2008, l’IPROSS ha registrat un descens del 6,9% respecte al mateix període de l’any 

anterior. En el període gener-setembre del 2008 la variació interanual ha estat negativa, del 5,9%. 

 

D’altra banda, l’índex d’activitat del sector serveis (IASS) que reflecteix l’evolució del sector serveis a 

través de la variable volum de negoci, ofereix dades per cinc subsectors: comerç, turisme, transport, 

tecnologies de la informació i serveis a les empreses. Al tercer trimestre del 2008, l’IASS ha registrat 

un descens del 2,9% respecte al mateix trimestre de l’any anterior. Per sectors d’activitat, el sector 

de les tecnologies de la informació i el transport presenten variacions interanuals positives d’un 

3,9% i l’1,4%, respectivament, mentre que la resta de sectors han registrat descensos, encapçalats 

pel sector serveis a les empreses (-4,1%) i seguits pel comerç (-3,6%) i el turisme (-3,5%). 
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Indicadors del sector serveis. Catalunya. 3r. trimestre del 2008
Índex d'activitat del sector serveis (IASS) i Índex de producció del sector serveis (IPROSS)

Base 2005=100

Índex % trimestre % acumulat

Índex general (IASS)  107,3 - 2,9 - 1,5
Comerç  104,1 - 3,6 - 2,4
No comerç (*)  115,0 - 1,1  0,7

turisme  138,1 - 3,5 - 1,6
transport  115,9  1,4  3,1
tecnologies de la informació  110,7  3,9  2,0
serveis a empreses  100,4 - 4,1 - 0,8

Índex de producció del sector serveis (IPROSS)  96,3 - 6,9 - 5,9

Font: Idescat, a partir de l'Indicador d'activitat del sector serveis i de l'Enquesta anual de serveis de l'INE.

Indicador d'activitat del sector serveis (IASS). Espanya. 3r. trimestre del 2008
Segons volum de negoci

Base 2005=100

Índex % trimestre % acumulat

Índex general (IASS)  109,0 - 2,5  0,0
Comerç  105,7 - 3,2 - 0,7
Turisme  135,8 - 2,8 - 0,6
Transport  115,7  0,8  1,8
Tecnologies de la informació  108,8  0,2  2,1
Serveis a empreses  108,0 - 1,4  2,1

Font: INE.

1.1

1.2

% Variació interanual

% Variació interanual

(*): Inclou les seccions H (hostaleria), I (transport i comunicacions), K (immobiliàries, lloguers i serveis prestats a les empreses) i part 
de la secció O (activitats cinematogràfiques i de vídeo i activitats de ràdio i televisió). 

 


