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Per què fem aquest
baròmetre?

Volem conèixer de 
primera mà la situació 
dels socis d’ACRA 
respecte els efectes 
sobre les despeses que 
ha tingut l’onada 
inflacionària actual. 
Des d’ACRA hem rebut 
feedback per part dels 
associats per les 
dificultats afegides que 
suposa aquesta situació.

Inflació rècord

Diferents factors 
econòmics, polítics i 
socials han portat a 
l’augment més gran dels 
preus des de la dècada 
dels anys 80. La inflació i 
l’augment de preus, 
principalment en 
subministres, posen en 
perill la sostenibilitat 
econòmica del sector. 

Baròmetres 2022

Aquest baròmetre es 
situa dins els 
baròmetres 2022 que 
ACRA realitza per 
conèixer i analitzar la 
situació del sector i dels 
nostres associats com a 
garantia per defensar els 
seus interessos amb la 
major informació i rigor 
possible.

Motiu del baròmetre



Fitxa tècnica

Tipus d’enquesta: online

Període: 12/09/2022 – 07/10/2022

Entitats ACRA: 435 (45.705 places)

Entitats participants: 75

Participació: 17,24%
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Conclusions
Els subministraments són les despeses que més han pujat pels socis enquestats (a un
99%), seguit de les primeres matèries i les despeses de reparació i conservació. Al contrari,
els que es mantenen més estables són els conceptes dels tributs i els serveis bancaris.

A un 38% dels enquestats, se’ls han encarit més del 100% en tant sols un any. En concret, al
7% els ha pujat entre un 251% i un 300% els subministraments. Un 78% dels socis que han
respost han tingut un augment dels preus superior al 12%.

La resta de despeses han augmentat d’una manera prou homogènia, sent els tributs, donat
que no estan vinculades directament al mercat i la legislació que la regula no s’actualitza de
forma tant ràpida com ha estat la escassetat o reducció de la producció de certs productes,
amb el conseqüent encariment.

Els serveis de cuina i neteja també pugen, però, com en el cas del transport, solen estar
externalitzats i és més complex fer-ne un anàlisi sobre aquests els efectes inflacionaris
sobre aquests ítems.
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