
 

METODOLOGIA DE L’ENQUESTA ANUAL DE SERVEIS  

1. Introducció 

L’Enquesta anual de serveis és una operació estadística de caràcter anual que du a terme 

l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Amb la intenció d’obtenir estimacions en l’àmbit de la 

comunitat autònoma, l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (Ibestat) ha sotmès les dades 

que proporciona l’INE a un procés de regionalització. 

En tot cas, l’objectiu principal de l’enquesta és l’estudi dels trets estructurals i econòmics de 

les empreses que componen el sector dels serveis. En aquest sentit, es recull informació 

relativa a diverses característiques de les empreses, com ara la seva activitat principal, la 

naturalesa jurídica, el període d’activitat i nombre de locals, com també de variables relatives a 

l’estructura de l’ocupació i de dades comptables, com ara compres i despeses, ingressos, 

operacions de capitals i tributs.  

2. Unitats estadístiques 

La unitat estadística utilitzada és l’empresa que té com a activitat econòmica principal la 

prestació d’algun dels serveis inclosos en l’àmbit poblacional. L’empresa és també la unitat 

informant perquè, com que està perfectament definida i localitzada i disposa de dades 

comptables i d’ocupació, es facilita la resposta i se n’obté informació homogènia. 

Es considera que l’empresa és la combinació més petita d’unitats jurídiques que constitueix 

una unitat organitzativa productora de béns o serveis, atès que disposa d’un cert grau 

d’autonomia a l’hora de prendre decisions, especialment en temes relatius a l’assignació dels 

seus recursos corrents.  

3. Àmbit geogràfic i regionalització 

En l’Enquesta anual de serveis són objecte d’investigació totes les unitats estadístiques 

ubicades al territori de l’Estat espanyol. Una empresa pot exercir una activitat o més en una 

unitat local o en diverses, ubicades tant dins com fora de l’arxipèlag. Per tal d’obtenir 

informació de l’activitat del sector dels serveis en el territori econòmic balear, la base de dades 

original s’ha sotmès a un procés de regionalització. D’aquesta manera, s’elimina la part dels 

resultats originats per l’activitat d’empreses assentades (amb seu social a les Illes) fora de 

l’arxipèlag i, a l’hora, s’hi inclou la part corresponent a empreses no assentades que tenen 

activitat a les Illes Balears. 

4. Àmbit poblacional i sectorització 

Tot i que en l’àmbit nacional la població objectiu de l’Enquesta anual de serveis sigui qualsevol 

empresa dedicada a la prestació de serveis, s’ha d’advertir que en l’àmbit autonòmic queden 

excloses de l’àmbit poblacional totes les empreses dedicades a alguna activitat de la secció R 
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(activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment, CNAE-2009). A més, per tal de poder 

homogeneïtzar les activitats incloses en l’explotació i garantir la comparabilitat dels resultats 

entre els diferents períodes, s’ha exclòs també la divisió 96 de la CNAE-2009 per a tots els 

anys. 

En l’àmbit autonòmic la població objectiu de l’EAS comprèn totes les empreses que tenen com 

a activitat principal algun dels codis següents de la Classificació nacional d’activitats 

Econòmiques 2009 (CNAE-2009): 

COMERÇ CNAE-2009 

Venda de vehicles de motor 
 Venda d’automòbils i vehicles de motor lleuger 4511 

Venda d’altres vehicles de motor 4519 

Manteniment i reparació de vehicles de motor 4520 

Comerç a l’engròs de recanvis i accessoris de vehicles de motor 4531 

Comerç al detall de recanvis i accessoris de vehicles de motor 4532 

Venda, manteniment i reparació de motocicletes, i dels seus recanvis i accessoris 4540 

Comerç a l’engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes 
 Intermediaris del comerç 461 

Comerç a l’engròs de primeres matèries agràries i d’animals vius 462 

Comerç a l’engròs de productes alimentaris, begudes i tabac 463 

Comerç a l’engròs de tèxtils 4641 

Comerç a l’engròs de peces de vestir i calçat 4642 

Comerç a l’engròs d’aparells electrodomèstics i d’aparells de ràdio i televisió 4643 

Comerç a l’engròs de porcellana i cristalleria, i articles de neteja 4644 

Comerç a l’engròs de perfumeria i cosmètica 4645 

Comerç a l’engròs de productes farmacèutics 4646 

Comerç a l’engròs de mobles, rellotges i altres articles d’us domèstic 4647,4748,4749 

Comerç a l’engròs de maquinària, equips i subministraments agrícoles 4661 

Comerç a l’engròs de màquines eina 4662 

Comerç a l’engròs de maquinària per a la mineria, la construcció i l’enginyeria civil 4663 

Comerç a l’engròs de maquinària per a les indústries tèxtils, màquines de cosir i de tricotar 4664 

Comerç a l’engròs de mobles i altres tipus d’equips d’oficina 4665,4666 

Comerç a l’engròs d’altres tipus de maquinària i equips 4669 

Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat 467 

Comerç a l'engròs no especialitzat 469 

 Comerç al detall CNAE-09 

Comerç al detall en establiments no especialitzats 471 

Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac en establiments especialitzats 472 

Comerç al detall de combustibles per a l’automoció en establiments especialitzats 473 

Comerç al detall d’ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 
4741, 4742, 4764, 4765, 

4776, 4777, 4778 

Comerç al detall d’equips d’àudio, vídeo i electrodomèstics 4743,4754,4763 

Comerç al detall de tèxtils, ferreteria, pintures i vidre 4751,4752 

Comerç al detall de catifes, mobles i articles d’ús domèstic 4753,4759 

Comerç al detall de llibres, periòdics i articles de papereria 4761,4762 

Comerç al detall d’altres articles en establiments especialitzats 477 
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Comerç al detall de productes alimentaris, productes tèxtils i altres en mercats ambulants 4781,4782,4789 

Comerç al detall fora d’establiments, excepte en parades de venda i mercats ambulants 479 
 

 
 TRANSPORT I EMMAGATZEMATGE CNAE-2009 

Transport terrestre i per canonada 
 Transport interurbà de passatgers per ferrocarril 4910 

Transport de mercaderies per ferrocarril 4920 

Altres tipus de transport terrestre de passatgers 493 

Transport en taxi 4932 

Transport de mercaderies per carretera i servei de mudances 494 

Transport per canonada 495 

Transport marítim i per vies de navegació interior 
 Transport marítim i per vies de navegació interiors 50 

Transport aeri i espacial 
 Transport aeri 51 

Emmagatzematge i activitats afins al transport 
 Dipòsit i emmagatzematge 5210 

Activitats afins al transport terrestre, marítim i aeri 5221, 5222, 5223 

Manipulació de mercaderies 5224 

Altres activitats afins al transport 5229 

Activitats postals i de correus 
 Activitats postals nacionals 531 

Altres activitats postals i de correus 532 
 
HOSTALERIA CNAE-2009 

Serveis d’allotjament 
 Hotels i allotjaments similars 5510 

Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta durada 5520 

Càmpings 5530 

Altres tipus d’allotjaments 5590 

Serveis de menjar i begudes 
 Restaurants i establiments de menjars 5610 

Provisió de menjars preparats per a celebracions 5621 

Altres serveis de menjars 5629 

Establiments de begudes 5630 
 
INFORMACIÓ I COMUNICACIONS CNAE-2009 

Edició 
 Edició 58 

Activitats cinematogràfiques i de programació i emissió de ràdio i televisió 
 Activitats de cinematografia, de vídeo i televisió, d’enregistrament de so i edició musical 59 

Activitats d’emissió i programació de ràdio i televisió 60 

Telecomunicacions 
 Telecomunicacions 61 

Programació, consultoria i altres activitats relacionades amb la informàtica 
 Programació, consultoria i altres activitats relacionades amb la informàtica 62 
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Serveis d’informació 
 Serveis d’informació 63 

 
ACTIVITATS IMMOBILIÀRIES 

 
CNAE-2009 

Activitats immobiliàries 
 Activitats immobiliàries 68 

 
ACTIVITATS PROFESSIONALS, CIENTÍFIQUES I TÈCNIQUES CNAE-2009 

Activitats jurídiques, comptables, de seus centrals, de consultoria i gestió empresarial 
 Activitats jurídiques i de comptabilitat 69 

Activitats de les seus centrals 701 

Activitats de consultoria de gestió empresarial 702 

Serveis tècnics d’arquitectura, R+D, publicitat i estudis de mercat 
 Serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria; anàlisis i assajos tècnics 711,712 

Recerca i desenvolupament 72 

Publicitat i estudis de mercat 73 

Activitats veterinàries i altres activitats professionals, científiques i tècniques 
 Altres activitats professionals, científiques i tècniques 74 

Activitats veterinàries 75 
 
ACTIVITATS ADMINISTRATIVES I SERVEIS AUXILIARS CNAE-2009 

Activitats de lloguer 
 Lloguer de vehicles de motor, d’efectes personals i d’articles d’ús domèstic 771,772 

Lloguer d’altres tipus de maquinària, excepte de mitjans de navegació i de transport aeri  7731,7732,7733,7739 

Lloguer de mitjans de navegació i de transport aeri 7734,7735 

Arrendament de la propietat intel·lectual i productes similars 7740 

Activitat de les agències de col·locació 
 Activitat de les agències de col·locació 78 

Activitats d’agències de viatges, operadors turístics i altres que s’hi relacionen  
 Activitats d’agències de viatges, operadors turístics i altres que s’hi relacionen 79 

Activitats de seguretat i investigació 
 Activitats de seguretat i investigació 80 

Serveis a edificis, jardineria, d’oficina i altres activitats auxiliars a les empreses 
 Serveis a edificis 811,812 

Activitats de jardineria 813 

Activitats administratives d’oficina i altres activitats auxiliars a les empreses 82 

  ALTRES SERVEIS CNAE-2009 

Reparació d’ordinadors, d’efectes personals, domèstics i altres serveis personals 
 Reparació d’ordinadors, d’efectes personals i domèstics 95 

 

5. Àmbit temporal 

El període de referència de l’Enquesta anual de serveis és l’any natural, amb l’excepció del 

nombre d’ocupats, magnitud que té com a referència el dia 30 de setembre de cada any. 

L’enquesta recull el nombre mitjà d’ocupats per trimestres, cosa que permet calcular 

l’ocupació mitjana anual. 
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6. Disseny de l’enquesta 

 
Marc de l’enquesta 
 
Per a totes les activitats s’ha fet servir com a marc de l’enquesta el Directori Central 
d’Empreses (DIRCE), que conté informació sobre l’activitat econòmica principal i el nombre 
d’assalariats de les empreses, cosa que permet l’estratificació per aquests conceptes. En 
aquest Directori també s’inclouen dades sobre la identificació i la localització de les unitats 
estadístiques que són necessàries per a la recollida correcta de la informació. 
 
Disseny mostral 
 
Es fa un mostreig estratificat amb afixació òptima o de Neyman. Cada activitat (definida a 4 
dígits de la CNAE-2009) s’ha estratificat segons l’encreuament de comunitats autònomes i 
l’interval del nombre d’assalariats de l’empresa (llevat de la secció R, que no s’ha estratificat 
per comunitat autònoma). 
 
7. Definició de conceptes 

 
VOLUM DE NEGOCI. El volum de negoci inclou les vendes de productes i mercaderies i la prestació 
de serveis corresponents a les activitats ordinàries de l’empresa. Les vendes es comptabilitzen 
sense incloure l’impost sobre el valor afegit (IVA) i en termes nets, és a dir, deduint les 
devolucions de vendes i els descomptes per defectes de qualitat i els ràpels. 
 
VALOR DE LA PRODUCCIÓ A PREUS BÀSICS. El valor de la producció s’obté sumant al volum de negoci 
els treballs que du a terme l’empresa en relació amb el seu actiu, els altres ingressos de gestió i 
la variació d’existències de productes acabats i en curs, i descomptant-ne el consum de 
mercaderies i els imposts lligats als productes. 
 
CONSUM INTERMEDI. Els consum intermedi representa el valor dels béns i els serveis consumits 
en el procés de producció, llevat dels actius fixos. S’obté mitjançant la suma del consum de 
matèries primeres, el consum d’altres subministraments, els treballs realitzats per altres 
empreses del sector, les despeses en serveis exteriors i altres despeses de gestió. 
 
VALOR AFEGIT BRUT A PREUS BÀSICS. És la riquesa generada durant el període considerat que s’obté 
per la diferència entre el valor de la producció a preus bàsics i els consums intermedis utilitzats 
en el procés de producció. 
 
REMUNERACIÓ D’ASSALARIATS. La remuneració d’assalariats equival a les despeses de personal. 
Recull tots els pagaments efectuats per l’empresa al seu personal com a remuneració pel seu 
treball i també les càrregues socials a càrrec de l’empresa. Inclou els sous i els salaris bruts, les 
indemnitzacions, les cotitzacions a la Seguretat Social a càrrec de l’empresa, les aportacions a 
sistemes complementaris de pensions i altres despeses socials. 
 
EXCEDENT BRUT D’EXPLOTACIÓ. Excedent generat per les activitats d’explotació després de 
recompensar el factor treball. Es calcula com a diferència entre el valor afegit brut a preus 
bàsics, la remuneració d’assalariats i altres imposts nets de subvencions. 
 
IMPOSTS NETS DE SUBVENCIONS. Diferència entre els imposts a la producció i les subvencions a 
l’explotació percebudes. Entre els imposts lligats a la producció figuren l’impost d’activitats 
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econòmiques (IAE), l’impost sobre béns immobles (IBI) o l’impost sobre vehicles de tracció 
mecànica. 
 
INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ. Es defineix com la suma del volum de negoci i els altres ingressos 
generats de l’explotació, que inclouen els treballs realitzats per l’empresa pel seu actiu, les 
subvencions a l’explotació i els altres ingressos de gestió. 
 
DESPESES D’EXPLOTACIÓ. Magnitud que s’obté de sumar el consum de matèries primeres, el 
consum d’altres proveïments, el consum de mercaderies, els treballs realitzats per altres 
empreses, les despeses de personal, les despeses en serveis exteriors i les altres despeses de 
gestió. 
 
CONSUM DE MATÈRIES PRIMERES. El consum de matèries primeres es computa restant de les 
compres de matèries primeres l’import de la seva variació d’existències. Les compres es 
comptabilitzen sense incloure-hi l’impost sobre el valor afegit i en termes nets, és a dir, 
deduint les devolucions de compres i descomptes per defectes de qualitat i els ràpels. 
 
CONSUM D’ALTRES SUBMINISTRAMENTS. El consum d’altres subministraments s’obté restant de les 
compres d’altres subministraments l’import de la seva variació d’existències. Les compres es 
comptabilitzen sense incloure-hi l’IVA, és a dir, deduint les devolucions de compres i 
descomptes per defectes de qualitat i els ràpels. 
 
CONSUM DE MERCADERIES. El consum de mercaderies és el resultat de restar de les compres de 
mercaderies l’import de la seva variació d’existències. Les compres es comptabilitzen sense 
incloure-hi l’IVA i en termes nets, és a dir, deduint les devolucions de compres i els descomptes 
per defectes de qualitat i els ràpels.  
 
TREBALLS FETS PER ALTRES EMPRESES. Valor dels treballs que formen part dels procés de producció 
propi però són encarregats a altres empreses o professionals del sector que els duen a terme. 
 
DESPESES EN SERVEIS EXTERIORS. Despeses en concepte de serveIs de naturalesa diversa prestats 
per tercers, com ara les despeses en recerca i desenvolupament, lloguers i cànons, reparacions 
i conservació, etc. 
 
COMPRES D’IMMOBILITZAT MATERIAL. Compres de béns duradors destinats a ser utilitzats en 
l’activitat de l’empresa i la realització de millores, transformacions i reparacions que allarguin 
la vida útil o incrementin la productivitat de l’immobilitzat existent. Es comptabilitzen sense 
l’IVA, incloent-hi les despeses d’instal·lació i els drets i els cànons associats, però no les 
despeses de finançament. 
 
VENDES D’IMMOBILITZAT MATERIAL. Vendes de béns duradors destinats a ser utilitzats en l’activitat 
de l’empresa. Es comptabilitzen sense l’IVA. 
 
SALARI MITJÀ. S’obté de dividir la suma del compte de sous i salaris de les empreses del sector, la 
secció o la divisió d’activitat entre el nombre mitjà d’ocupats corresponent al llarg de l’any. 
 
COST LABORAL UNITARI. Quocient entre les despeses totals en personal i el nombre mitjà 
d’ocupats al llarg de l’any. 
 
NOMBRE MITJÀ D’OCUPATS PER EMPRESA. Es computa mitjançant la divisió del nombre mitjà 
d’ocupats de les empreses del sector, la secció o la divisió d’activitat i el nombre d’empreses 
que hi operen. 
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PRODUCTIVITAT. S’obté en dividir el valor afegit brut a preus bàsics entre el nombre mitjà 
d’ocupats al llarg de l’any. 
 
TAXA DE VALOR AFEGIT. És el resultat de dividir el valor afegit brut a preus bàsics pel valor de la 
producció corresponent.  
 
TAXA DE DESPESES DE PERSONAL. Ràtio entre les despeses totals en personal i el valor afegit a preus 
bàsics. 
 
TAXA DE REMUNERACIÓ D’ASSALARIATS. Quocient entre les despeses de personal del sector, la secció 
o la divisió d’activitat i el valor afegit brut a preus bàsics corresponent. 
 
TAXA D’ASSALARIATS. Es computa mitjançant la divisió entre el nombre d’assalariats de la secció o 
la divisió d’activitat i el nombre d’ocupats corresponent a dia 30 de setembre. 
 
TAXA D’ESTABILITAT LABORAL. Quocient entre el personal remunerat fix del sector, la secció o la 
divisió d’activitat i el nombre de personal remunerat total corresponent. 
 
TAXA DE TREBALL EXTERNALITZAT. Nombre mitjà de treballadors externs (facilitats per empreses de 
treball temporal i aquells amb contracte no laboral) dividit pel nombre de personal total 
ocupat a dia 30 de setembre. 
 
8. Correspondència entre les magnituds i les partides de l’Enquesta anual de serveis 

 
Valor de la producció a preus bàsics = 

 Volum de negoci (+) 

 Treballs duits a terme per l’actiu (+) 

 Variació d’existències de productes (+) 

 Altres ingressos de gestió (+) 

 Consum de mercaderies (-) 

 Imposts lligats als productes (-) 
 
Consum intermedi = 

 Consum de matèries primeres (+) 

  Consum d’altres subministraments (+) 

 Despeses en serveis exteriors (+) 

 Treballs realitzats per altres empreses (+) 

 Altres despeses de gestió (+) 
 
Valor afegit brut a preus bàsics = 

 Valor de la producció a preus bàsics (+) 

 Consum intermedi (-) 
 
Remuneració d’assalariats = 

 Sous i salaris (+) 

 Indemnitzacions (+) 

 Càrregues socials (+) 
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Excedent brut d’explotació = 

 Valor afegit brut a preus bàsics (+) 

 Remuneració d’assalariats (-) 

 Altres imposts nets de subvencions (-) 
 

9. Tabulació 

En el cas de l’explotació estadística de l’Enquesta anual de Serveis a les Illes Balears es 

publiquen quatre taules que recullen conceptes diferents. Les taules aporten informació anual 

pel total sectorial i per les seccions i les divisions d’activitat definides anteriorment. 

La llista de taules publicades, juntament amb les variables que inclou cada una, es recull a 

continuació: 

Taula 1. Principals magnituds per any, secció i divisió d’activitat 
 

 Nombre de empreses  

 Nombre d’establiments  

 Volum de negoci 

 Valor de la producció a preus bàsics 

 Valor afegit brut a preus de bàsics 

 Remuneració d’assalariats 

 Consums intermedis 

 Excedent brut d’explotació 

 Personal ocupat a 30 de setembre 
 
Taula 2. Principals indicadors per any, secció i divisió d’activitat 
 

 Nombre mitjà d’ocupats per empresa 

 Productivitat 

 Salari mitjà  

 Cost laboral unitari 

 Taxa de valor afegit 

 Taxa de despeses de personal  

 Taxa d’assalariats  

 Taxa d’estabilitat laboral  

 Taxa d’assalariats femenina  

 Taxa de treball externalitzat 
 

Taula 3. Resultats principals d’explotació per any, secció i divisió d’activitat 

 Ingressos d’explotació  

 Volum de negoci  

 Altres ingressos d’explotació  

 Despeses d’explotació  

 Consum de matèries primeres i altres subministraments  

 Consum de mercaderies  

 Treballs realitzats per altres empreses o professionals del sector  

 Despeses de personal  
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 Despeses en serveis exteriors  

 Altres despeses de gestió  

 Dotació a l’amortització  

 Inversions en actius materials  

 Compres d’immobilitzat material  

 Vendes d’immobilitzat material 
 

Taula 4. Personal ocupat per any, secció i divisió d’activitat 
 

 Personal ocupat a 30 de setembre  

 Personal remunerat a 30 de setembre 

 Personal fix 

 Personal fix (homes) 

 Personal fix (dones) 

 Personal eventual 

 Personal eventual (homes) 

 Personal eventual (dones) 

 Personal no remunerat 

 Personal no remunerat (homes) 

 Personal no remunerat (dones) 
 
 

10. Ruptura de les sèries de l’Enquesta anual de serveis (2001-2007 i posterior) 

En l’exercici de 2008 es produïren un seguit de canvis en l’Enquesta anual de serveis que 

comportaren la ruptura i el tancament de la sèrie anual que hi havia fins a l’exercici 2007 i, 

per tant, l’inici d’una de nova. Els canvis esmentats es produïren com a conseqüència de la 

introducció de la nova Classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE-2009) i del nou 

Pla general de comptabilitat de 2007, i per l’adaptació al Sistema europeu de comptes 

nacionals i regionals (SEC 95). 

 

10.1 Classificació nacional d’activitats econòmiques de 2009 

La publicació de la nova Classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE-2009) ve 

motivada per un procediment de revisió de les classificacions d’ús econòmic que s’ha produït 

en l’àmbit internacional. Els canvis continus existents en les estructures econòmiques 

comporten que les classificacions econòmiques estiguin subjectes a un procés d’actualització i 

revisió amb la finalitat que no quedin obsoletes, si bé l’interval entre dues revisions ha de 

mantenir un equilibri entre la necessitat de conservar unes series històriques i la de reflectir la 

realitat econòmica del moment. Amb aquesta finalitat, la Unió Europea, mitjançant l’Eurostat, 

va dissenyar un pla de revisió i actualització, treballant de manera coordinada amb els estats 

membres. 

Com ja s’ha esmentat, l’Eurostat ha adaptat les classificacions econòmiques existents a la 

realitat europea, de la qual resulta una nova classificació d’activitats econòmiques (NACE 

REV.2). Com a conseqüència d’això, els estats membres elaboren versions nacionals NACE 

REV.2., l’adaptació espanyola de la qual és la CNAE-2009. 
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Sense ànim de ser exhaustiu (atès que la nova CNAE-2009 ha implicat molts de canvis respecte 

de l’anterior), algunes de les novetats principals que afecten el sector dels serveis són 

aquestes: 

 S’ha augmentat el detall de la secció I (hostaleria) per reflectir la naturalesa diferent i 

l’especialització de les activitats que s’hi inclouen. 

 S’ha creat una nova secció J (informació i comunicacions) amb la finalitat de reflectir 

de manera més adequada el sector de les tecnologies de la informació i les 

comunicacions. Les principals activitats recollides són les activitats d’edició (divisió 

58), les activitats cinematogràfiques i d’enregistrament de so (divisió 59), les activitats 

d’emissió i programació de ràdio i televisió (divisió 60), les activitats de 

telecomunicacions (divisió 61), les activitats de les tecnologies de la informació (divisió 

62) i altres serveis relacionats amb la informació (divisió 63). Aquestes activitats es 

recollien en les seccions D (indústria manufacturera), I (transport, emmagatzematge i 

comunicacions), K (activitats immobiliàries i de lloguer; serveis empresarials) i O 

(altres activitats socials i de serveis prestats a la comunitat; serveis personals) de la 

CNAE-1993 Rev.1. 

 En la secció Q (activitats sanitàries i de serveis socials) s’han creat tres divisions en lloc 

de l’única que hi havia en la CNAE-1993 Rev.1. 
 

10.2 Pla general de comptabilitat de 2007 

L’aplicació de un nou pla general comptable ha suposat l’adaptació dels principals camps del 

qüestionari, que afecta les variables que formen part de l’explotació de l’enquesta. 

 

10.3 Adaptació al Sistema europeu de comptes nacionals i regionals (SEC 95) 

D’altra banda, atesa la ruptura d’una sèrie que suposa els canvis metodològics esmentats 

anteriorment, s’ha aprofitat per adaptar la valoració de les macromagnituds de l’Enquesta 

anual de serveis als criteris establerts pel SEC 95. En aquest sentit, les macromagnituds deixen 

de ser valorades a preus de mercat i a cost de factors i es valoren únicament a preus basics. 

 


