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Fa tot just un any que pa-
tronals, sindicats i admi-
nistració van formalitzar
el tret de sortida del Pacte
Nacional per la Indústria
(PNI) i ahir els impulsors
van presentar-ne el pri-
mer full, que tindrà fins al
2020 una dotació per part
del govern de 1.844 mi-
lions d’euros, que podran
arribar a 3.100 milions
amb les aportacions d’al-
tres administracions i del
sector privat.

El pacte recull 116 ac-
tuacions per desenvolu-
par i enfortir un sector
que actualment pesa al
voltant del 20% del PIB ca-
talà, un pes “correcte” en
paraules del nou conseller
d’Empresa, Santi Vila, pe-
rò que el govern aspira a
convertir en el 25% en els
pròxims anys (l’objectiu
de la UE per a aquell any
és el 20%).

Els representants de
les patronals Foment, Fe-
pime i Pimec i dels sindi-
cats CCOO i UGT van co-
incidir ahir a valorar posi-
tivament la concertació
amb la qual va sorgir el
PNI, així com la concreció
de mesures i pressupost.
Aquest exercici ja té una
aportació de 468 milions
d’euros, que representen
al voltant de 100 milions
d’euros més dels que

aquest tipus de mesures
per a la indústria van re-
bre el 2016. Els agents so-
cials també van coincidir
a reivindicar la necessitat
de tornar a situar la indús-
tria en el centre de la polí-
tica econòmica. “Ha de
ser la base tractora de
l’economia”, va destacar
el secretari general de
CCOO, Javier Pacheco.

La indústria és també
el sector que pot generar
més ocupació de qualitat,
“amb sous el 20% per so-
bre de la mitjana d’altres
sectors”, en paraules del
responsable de Foment,
Josep Lluís Cabestany. Pi-
mec va posar l’accent en
l’objectiu de millorar pro-

blemàtiques pròpies de
les petites i mitjanes em-
preses, com l’accés al fi-
nançament. La digitalit-
zació, la formació i les in-
fraestructures i l’energia
són alguns altres dels ele-
ments en què el pacte po-
sa l’accent.

Reconeixement a Baiget
Un altre element comú en
els discursos de patronals
i sindicals va ser el reco-
neixement al ja exconse-
ller d’Empresa Jordi Bai-
get, substituït aquesta
setmana arran d’una en-
trevista en El Punt Avui.
El PNI és sens dubte un
dels principals eixos de
l’acció de la conselleria i

Vila va voler destacar que
ho continuara essent amb
ell al capdavant del depar-
tament. El nou conseller
té previst comparèixer
davant el Parlament per
explicar les mesures del
pacte i recollir el suport de
la resta de formacions po-
lítiques, i l’objectiu, va dir
Vila, és que tot el procés es
faci com abans millor i
“alliberar el pacte per la
indústria de les turbulèn-
cies polítiques”. El pacte,
però, arribarà a la cambra
amb un relatiu consens
sobre la matèria perquè
l’estiu del 2016 totes les
forces van aprovar una re-
solució per al seu im-
puls. ■

Berta Roig
BARCELONA

El pacte per la indústria
rebrà una injecció de
1.800 milions fins al 2020
a Santi Vila, que s’estrena al capdavant de la conselleria d’Empresa, portarà
l’acord negociat pel seu antecessor, Jordi Baiget, al Parlament

El conseller Vila (al centre) amb els representants de sindicats i patronals ■ B.R.

El ministre de Foment,
Íñigo de la Serna, va tor-
nar a treure ahir el talona-
ri per comprometre’s a fer
una altra inversió en in-
fraestructures ferrovià-
ries amb un benefici con-
cret sobre Catalunya.
Aprofitant una visita a

Castelló, el responsable de
l’obra pública va anunciar
que d’aquí a dos anys es
posarà a licitació una nova
plataforma ferroviària en-
tre la capital de la Plana i
València que, quan estigui
feta, permetrà als trens
Euromed viatjar entre les
capitals de Catalunya i el
País Valencià en només 2
hores, reduint en una hora

i mitja el temps que s’es-
merça en aquest trajecte.

L’anunci de De la Serna
va anar acompanyat d’un
compromís d’inversió de
1.170 euros per a la realit-
zació d’aquesta obra, que
suposa actuar en un tram
de 62 quilòmetres, però no
es va concretar en quin
moment pot estar acaba-
da i en servei. La disminu-

ció del temps de viatge
també es produirà per un
nou túnel a València i per
les millores en què s’està
treballant entre Tarrago-
na i Vandellòs.

L’anunci d’ahir suposa
l’enèsima promesa d’in-
versió en obres relaciona-
des amb Catalunya dels úl-
tims mesos. L’última va
ser l’anunci que l’estació
de la Sagrera de l’alta velo-
citat estarà enllestida el
2020. La pròxima i immi-
nent serà la posada en fun-
cionament de la tunelado-
ra que ha de fer la galeria
per portar el tren fins a la
T1 del Prat. ■

L’Euromed de Barcelona a
València trigarà dues hores
J.P.
BARCELONA

El president del PPC, Xavier
García Albiol, va declarar ahir
com a testimoni en el judici del
cas Pretòria, sobre corrupció,
que es va abstenir per “cautela
política” en la votació de la
venda el 2002 d’uns solars de
la societat pública Marina Ba-
dalona, de la qual era membre
del consell d’administració, per
poder finançar el port. ■

POLÍTICA

García Albiol
declara com a
testimoni en el
judici del Pretòria

El líder ,del PP català ■ ACN
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La idea es remunta al juliol del 
2016, quan la Generalitat, les patro-
nals i els sindicats la van posar sobre 
la taula. Quines propostes inclou? Per 
exemple, el Pacte crearà un Observa-
tori de la Indústria per elaborar infor-
mes sobre el sector i obrirà una ofi-
cina tècnica per a la internacionalit-
zació que dependrà d’ACCIÓ. També 
treballarà per recuperar el nivell 
d’ocupació precrisi. Aquests punts 
representaran la partida més costosa 
del pla i s’hi dedicaran 739 milions 
d’euros en els pròxims tres anys, a 
més de 531 milions de recursos d’al-
tres administracions i el sector. 

D’altra banda, l’acord crearà un 
programa específic de finançament 
per al període 2017-2020 per fer 
créixer les pimes del teixit industri-
al català, i potenciarà l’Institut Cata-
là de Finances perquè pugui actuar 
com un banc públic. A nivell tecno-
lògic, la Generalitat difondrà la im-
portància de la disrupció per al sec-
tor i promourà les infraestructures 
necessàries perquè la indústria 4.0 
es pugui desenvolupar. En aquest 
sentit, crearà la Plataforma Indus-
trial 4.0, un marketplace que posa-
rà en contacte les empreses catala-
nes amb serveis TIC avançats. 

Acord amb els sindicats 
Aquesta entesa ha reunit sindicats i 
patronals en un sector en què la cri-
si també va provocar fortes desin-
versions i deslocalitzacions. Qui ga-
rantirà que es compleixin tots 
aquests objectius? La governança 
del Pacte recaurà en la comissió 
executiva permanent del Consell 

Català de l’Empresa. Tot i així, el 
nou Observatori de la Indústria 
també participarà en el seguiment 
dels diferents indicadors que recull. 

Els secretaris generals d’UGT i 
CCOO a Catalunya, Camil Ros i Ja-
vier Pacheco, van recordar la im-
portància de concretar les propos-
tes i van reclamar que el pressupost 
s’executi per complet. “El pacte ha 
de permetre situar Catalunya en 
una millor posició de competitivitat 
en el mercat europeu per la via de 
la innovació, la qualitat i el respecte 
al medi ambient”, va dir després 
CCOO en un comunicat. 

Per a les patronals –hi havia re-
presentants de Foment del Treball, 
Pimec i Fepime–, tots els punts de 
l’acord afavoriran la creació d’ocu-
pació de més qualitat i contribuiran 
a la riquesa del territori.e

Santi Vila es va 
estrenar ahir 
com a conseller 
d’Empresa amb 
la firma del 
pacte amb les 
patronals i els 
sindicats 
catalans. 
CRISTINA CALDERER

El Govern promet 
1.800 milions per 

enfortir la indústria 
El sector privat i altres administracions 
catalanes mobilitzaran 3.100 M€ més 

INDÚSTRIA 

Generalitat, sindicats, organitza-
cions empresarials i universitats, 
entre altres agents polítics i soci-
als catalans, van donar ahir el tret 
de sortida al Pacte Nacional per la 
Indústria, que preveu una inversió 
pública de 1.844 milions d’euros 
fins al 2020 per enfortir el sector 
que, antigament, havia sigut la lo-
comotora de l’economia catalana. 
Aquest consens es materialitzarà 
en 116 actuacions i ja s’hi han des-
tinat 468 milions d’euros aquest 
any. L’acte va estar presidit pel 
nou conseller d’Empresa i Conei-
xement, Santi Vila, en la seva pri-
mera aparició al capdavant de la 
conselleria, només un dia després 
d’accedir al càrrec. Vila va recor-
dar l’objectiu de la Generalitat que 
el PIB industrial arribi al 25% en 
els pròxims tres anys. 

El finançament del Govern per 
impulsar aquest pla s’hauria de 
completar amb la mobilització de 
més de 3.100 milions d’euros per 
part del sector privat i altres admi-
nistracions, tot i que no es va con-
cretar d’on sortiran aquests diners. 

El Pacte tractarà sis àmbits –a 
través de diferents grups de tre-
ball– i assegura que vol aconseguir 
una indústria catalana “més diver-
sificada, innovadora i competitiva”. 
Per a Vila, la promesa és en ferm, ja 
que hi ha un pressupost concret, i 
cal mantenir-la tot i les “possibles 
turbulències polítiques”. 

BARCELONA 
PAULA SOLANAS 

El Govern crearà un clúster financer per frenar la davallada del sector
El mapa ha detectat que hi ha 450 

empreses del sector financer a Ca-
talunya (bancs, asseguradores, fons 
d’inversió i altres) que donen feina 
a 98.000 persones. Aquestes perso-
nes no són totes a Catalunya, ja que 
l’estudi inclou en aquest còmput els 
treballadors que CaixaBank o el Sa-
badell tenen a la resta d’Espanya, 
per exemple. En el cas de les empre-
ses de fora que tenen seu a Catalu-
nya (com el BBVA o el Santander, 
per exemple) sí que només es comp-
tabilitzen els treballadors catalans. 

La presentació del clúster es va 
fer ahir a la Borsa de Barcelona amb 
una jornada en la qual van partici-
par des dels dos grans bancs cata-
lans fins a empreses fintech (tecno-

lògiques que duen a terme serveis fi-
nancers). De fet, la Generalitat con-
sidera que la creació del clúster no 
pot ser una iniciativa només públi-
ca: “Només té sentit si el sector pri-
vat s’hi implica”, va afirmar Albert 
Castellanos, director general de 
Promoció Econòmica.  

Entre les principals oportunitats 
que albira el Govern hi ha la de con-
vertir Catalunya en un referent en 
innovació tecnològica (tant en fin-
tech com en insurtech, empreses del 
sector assegurador) i el desenvolu-
pament de banca d’inversió especi-
alitzada en empreses mitjanes-
grans, una àrea que ara consideren 
poc coberta i que, per tant, té molt 
de negoci potencial.e

Les finances suposaven un 5,7% del PIB el 2009 i 
ara són un 3,6%. A la foto, presentació del clúster. C.C.

FINANCES 

La Generalitat s’ha proposat com-
batre la pèrdua d’importància del 
sector financer a Catalunya amb la 
creació d’un clúster, és a dir, d’un 
ecosistema que afavoreixi les si-
nergies entre les empreses que s’hi 
dediquen a Catalunya. El primer 
pas del departament d’Economia 
ha sigut elaborar un mapa del sec-
tor, en el qual s’ha constatat la pèr-
dua de pes que ha patit en els úl-
tims anys: si el 2009 les finances 
suposaven un 5,7% de l’economia 
catalana, el 2016 aquesta xifra s’ha-
via precipitat fins al 3,6%. 

BARCELONA
À.F.M. 

1178 M€ 
S’invertiran en els pròxims 
tres anys per adaptar el 
sector als canvis tecnològics 
de la indústria 4.0

739 M€ 
Es destinaran a fer les 
empreses més competitives 
i a recuperar els nivells 
d’ocupació d’abans de la crisi
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Pisarello pretende 
luchar contra el paro 
en el barrio y 
reanimar el comercio 
de proximidad 

D. C. Barcelona 
Remunicipalizar es una pala-
bra que hasta hace pocos años 
era prácticamente desconoci-
da por la opinión pública. Sin 
embargo, ha arraigado con 
mucha fuerza tras la llegada 
de Ada Colau a la alcaldía de 
Barcelona hace poco más de 
dos años. En su programa 
electoral, figuraba el rescate 
de servicios públicos que es-
tán concesionados, como la 
gestión del agua en baja o la 
televisión municipal, betevé. 

Un estudio editado por la 
Cámara de Barcelona, pre-
sentado ayer, asegura que las 
municipalizaciones única-
mente pueden hacerse si se 
indemiza al concesionario, 
puesto que se interrumpe de 
forma unilateral un contrato 
de prestación de servicios que 
está vigente. Si no se indemni-
zase, se trataría de una “ex-
propiación ilegal”, lo que, se-
gún el Código Penal, implica-
ría posibles delitos de prevari-

cación administrativa, coac-
ciones y usurpación. El artí-
culo 541 prevé para estos ca-
sos penas de inhabilitación de 
entre uno y cuatro años y el 
pago de una multa de entre 
seis y doce meses. 

Estas son algunas de las 
conclusiones de un estudio 
sobre las consecuencias de las 
municipalizaciones, que ha 
elaborado el catedrático de 
Derecho Administrativo José 
María Gimeno, el catedrático 
de Derecho Penal Gonzalo 
Quintero Olivares y el exprse-
sidente del Tribunal Consti-
tucional (TC) y del Tribunal 
Supremo (TS), Pascual Sala. 

El estudio pone de mani-
fiesto que es incorrecto hablar 

Expansión. Barcelona 
El gobierno catalán destinará 
un total de 1.844 millones de 
euros hasta 2020 para poner 
en marcha las más de cien 
medidas previstas en el Pacto 
Nacional por la Industria, que 
pretende fortalecer este sec-
tor para que se mantenga co-
mo motor económico de Ca-
talunya. 

La Generalitat calcula que 
esta cantidad movilizará más 
de 3.100 millones de euros de 
otras administraciones y del 
sector privado en el mismo 
período, según explicó ayer el 
nuevo conseller de Empresa i 
Coneixement, Santi Vila, que 
ayer presentó el acuerdo jun-
to a representantes de los sin-
dicatos CCOO y UGT y las pa-
tronales Foment, Pimec y Fe-
pime, informa Efe.  

En su conjunto, la inversión 
irá destinada a implementar 
116 actuaciones con las que se 
prevé desarrollar la competi-
tividad y el empleo industrial; 
contribuir a aumentar la di-
mensión empresarial y la fi-
nanciación; mejorar la forma-
ción y las infraestructuras y 
avanzar en la industria 4.0, 
entre los objetivos más im-
portantes. De los 1.844 millo-
nes anunciados por el Go-
vern, este primer año ya se 
han invertido un total de 468 
millones.  

En su primer acto como 
conseller de Empresa i Conei-
xement, Vila, que sustituye en 
el cargo a Jordi Baiget, desti-
tuido el pasado lunes de for-
ma fulminante tras poner en 
duda el referéndum, explicó 

Municipalizar  
sin indemnizar tiene 
efectos penales
GESTIÓN PÚBLICA/ La UE impide rescatar concesiones sólo por 
“motivos políticos”, según un informe de la Cámara.

Casi 1.900 millones para  
el pacto por la industria

Xavier Carbonell (Cámara de Barcelona) y los catedráticos Jose María Gimeno y Xavier Francesc Pont.

El Código Penal 
prevé penas  
de inhabilitación  
por los delitos de 
expropiación ilegal

Firma del Pacto Nacional por la Industria.

Ef
e

de “remunicipalización”, ya 
que un serivicio sigue siendo 
de titularidad pública pese a 
que su gestión se concesione a 
una empresa privada. Tam-
bién indica que una munici-
palización sólo puede hacerse 
si se demuestra que es la me-
jor opción en términos econó-
micos y administrativos, y que 
no basta con “motivos políti-
cos” o ideológicos. “A la UE, 
no le gusta que en función de 
argumentos políticos, se ha-
gan o desagan opciones que 
pongan en peligro inversio-
nes; ello es contrario a la esta-
bilidad de un país”, agregó Gi-
meno. 

Municipalizar implica tam-
bién indemnizar a la empresa 
que gestiona un servicio, por-
que se está haciendo una ex-
propiación forzosa, un proce-
dimiento que queda regulado 
a través del sistema de Res-
ponsabilidad Social Adminis-
trativa y en la Ley de Contra-
tatos del Sector Público.  

Si lo que quiere la adminis-
tración es mejorar las condi-
ciones laborales de los traba-
jadores de la concesionaria, el 
estudio asegura que la mejor 
manera de hacerlo es “la re-
formulación jurídica” del 
contrato. 

Mientras que el gobierno li-
derado por Barcelona en Co-
mú sigue trabajando en la 
municipalización del agua, un 
proceso que comanda el con-
cejal de Presidencia y activista 
de Aigua és Vida, Eloi Badia, 
en el Parlament se acordó tra-
mitar el pasado junio una pro-
posición de ley de la CUP para 
“proteger” estos procesos.

Aigües de Barcelona –participada en un 70% por Agbar– 
lamentó la semana pasada que, en el recibo del agua, las 
administraciones públicas sigan cargando las tasas a los 
usuarios a quien la compañía bonifica el consumo una vez 
se ha acreditado su vulnerablidad. Tras sus quejas, el 
gobierno de Ada Colau explicó ayer que llevará a la 
comisión de Economía y al pleno municipal de julio una 
medida para eximir de la tasa de alcantarillado a las 
familias en situación de pobreza energética. La medida 
afectará a 7.476 hogares, donde residen 18.690 personas. 
Tras el verano, se llevará al consejo del Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB) una propuesta para que la tasa de 
tratamiento de residuos no se cobre a estas familias.

Colau atiende al grupo Agbar

Expansión. Barcelona 
El primer teniente de alcalde 
del Ayuntamiento de Barce-
lona, Gerardo Pisarello, sub-
rayó ayer “la apuesta del go-
bierno local por la reactiva-
ción del polígono del Bon Pas-
tor y por la reindustrializa-
ción en la ciudad” durante la 
presentación del plan de de-
sarrollo económico de Sant 
Andreu entre 2017 y 2021. 

“Será una industria que no 
será la de las chimeneas, sino 
adaptada a las necesidades 
actuales, a la nueva economía 
digital, a la economía circular 
y a la transición energética”, 
destacó Pisarello. 

El documento prioriza in-
tervenciones para dinamizar 

Barcelona destinará 1,5 millones 
para reactivar el Bon Pastor

cariedad laboral; las desigual-
dades sociales y económicas 
entre los siete barrios del dis-
trito; la pérdida del comercio 
de proximidad, el estanca-
miento del polígono indus-
trial y el impulso de la econo-
mía social y solidaria. 

Éste es uno de los seis pla-
nes que impulsa la agencia 
municipal Barcelona Activa 
en distritos que se consideran 
prioritarios. La concejala del 
distrito de Sant Andreu, Car-
men Andrés, que presentó el 
texto junto a Pisarello, desta-
có entre las iniciativas del 
plan del distrito las vinculadas 
al comercio de proximidad y a 
levantar persianas en locales 
vacíos.

el polígono industrial del Bon 
Pastor, que ocupa el 49% del 
espacio productivo del distri-
to y es un polo de actividad 
económica dentro de la ciu-
dad, con 558 empresas que 
ocupan en total 770 estableci-
mientos activos, informa Efe. 

El plan, que está dotado con 
un presupuesto inicial míni-
mo de 1,5 millones de euros, 
recoge 42 medidas que se 
centran, principalmente, en la 
lucha contra el paro y la pre-

que este pacto nacional es fru-
to de 54 reuniones en las que 
han participado durante más 
de ocho meses una veintena 
de personas. El conseller des-
tacó asimismo el consenso 
que ha generado el documen-
to y su “mirada transversal”, 
ya que implica a todos los de-
partamentos de la Generalitat 
con compromisos concretos. 

Los líderes de CCOO y 
UGT, Javier Pacheco y Camil 
Ros, valoraron el pacto muy 

positivamente, ya que permi-
tirá mejorar el tejido indus-
trial de Catalunya y supone 
recuperar el camino del diálo-
go social y la concertación en-
tre sindicatos y patronales. 

Por su parte, las patronales 
Foment, Pimec y Fepime, re-
presentadas por Josep Lluís 
Cabestany, Joan M.Gimeno y 
Roser Moré, respectivamen-
te, también resaltaron el con-
senso alcanzado y dijeron que 
supone una “apuesta clara de 
país” por la industria y la ocu-
pación del sector. 

El gran acuerdo es el resul-
tado del desarrollo del Pacto 
Más Industria, impulsado en 
2013 por agentes económicos 
y sociales, universidades y co-
legios profesionales.

En total, ya se  
han invertido 468 
millones de euros  
en actuaciones  
en este ejercicio
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El Gobierno revisará 130 normativas 
que frenan el crecimiento de pymes

I. Benedito / I. Bolea. Madrid 
El tejido empresarial que re-
viste España tiene 130 nudos 
normativos que pueden en-
torpecer a la pyme española 
en su travesía para convertir-
se en gran empresa. El Go-
bierno se ha propuesto cam-
biar esta situación, que reper-
cute en el gran reto de la pro-
ductividad. El presidente, 
Mariano Rajoy, anunció ayer 
que el Ejecutivo está trabajan-
do en la elaboración de una 
estrategia de crecimiento em-
presarial. Para ello, ha realiza-
do un ejercicio de revisión de 
la normativa estatal y “hemos 
encontrado más de 130 regu-
laciones vinculadas al tama-
ño, que se activan cuando las 
empresas superan determi-
nados umbrales”, señaló ayer, 
en la inauguración de las Jor-
nadas sobre Crecimiento Em-
presarial y Competitividad, 
organizadas en la Cámara de 
Comercio de España.  

El Ministerio de Economía 
está preparando un informe 
con el objetivo de eliminar o 
simplificar posteriormente la 
normativa. Las conclusiones 
del estudio serán presentadas 
antes de final de julio por el 
ministro de Economía, Luis 
de Guindos.  

Con esta iniciativa, el Eje-
cutivo pretende solucionar 
uno de los principales proble-
mas de la economía española, 
la reducida dimensión de sus 
empresas, según avisan con 
regularidad los informes de 
expertos y organismos inter-
nacionales.  

En el sector empresarial, el 
tamaño sí importa. Actual-
mente, las firmas españolas 
tienen una media de 4,7 traba-
jadores; muy inferior a los 11 
del Reino Unido o los 11,7 de 
Alemania. Como destacó el 
Presidente del Gobierno du-
rante su intervención, “esto 
provoca que las compañías 
tengan dificultades para im-
pulsar la innovación y la inter-
nacionalización”. Solo un 
1,55% de las sociedades que 
hay en nuestro país tienen 
más de 50 trabajadores.  

La competitividad y el im-
pulso exportador del tejido 
empresarial han sido el prin-
cipal motor de la recupera-
ción. Hoy España exporta 
más de un tercio de su PIB. 
Antes de la crisis, esta cifra era 
solo del 25%. España acumula 
cuatro años de superávits por 
cuenta corriente, “algo que 

Rusia rechaza 
nuevos 
recortes en la 
producción 
de petróleo
Héctor Millano. Madrid 
Rusia no va a aprobar nuevos 
recortes en la producción de 
petróleo en consonancia con 
las decisiones de la Organiza-
ción de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP), según in-
formaba ayer Bloomberg. 
Aunque aún no se ha produci-
do un anuncio oficial, tras co-
nocerse esta decisión el mer-
cado del petróleo de resintió. 
El barril de Brent cayó ayer 
casi un 4% hasta tocar los 
47,73 dólares por barril.  

El acuerdo, firmado por va-
rios países además de los de la 
OPEP, se basa en una reduc-
ción de 1,8 millones de barri-
les por día entre todos los pro-
ductores hasta marzo de 
2018.  

Desde que se firmó el acuer-
do, en mayo, hasta mediados 
de junio, el precio cayó en 
picado. No obstante, desde 
entonces y hasta principios 
de julio, el barril de Brent su-
frió un ascenso continuado 
en su precio que ahora se ha 
truncado. 

Según funcionarios rusos 
consultados por Bloomberg, 
con la condición de mantener 
el anonimato, Rusia prefiere 
continuar con el acuerdo al 
que se llegó en mayo. Lo con-
trario, dicen, sería mandar 
una mala imagen a los merca-
dos y acabaría repercutiendo 
todavía más en el precio. 

Los efectos de la medida de 
la OPEP y sus asociados tam-
bién quedaron levemente di-
simulados cuando Libia y Ni-
geria decidieron aumentar su 
producción diaria conjunta 
en más de 350.000 barriles de 
crudo. 

A pesar de la caída en lo que 
va de año, el precio del barril 
de Brent está lejos de su míni-
mo histórico de 27,10 dólares, 
que se alcanzó el 20 de enero 
de 2016. 

El barril Texas, de referen-
cia para Estados Unidos, tam-
bién siguió ayer la misma ten-
dencia bajista que el de Brent.  
Su precio descendió, y hasta 
quedó por debajo del euro-
peo, sobre los 45 dólares. 

Los descensos, en su caso, 
se deben también al impacto 
en la producción provocado 
por el fracking, además de por 
la decisión de Donald Trump 
de sacar a Estados Unidos del 
pacto del cambio climático 
que se firmó en París. Los 
analistas estimaron que esa 
decisión llevaría aparejada 
una rebaja en los impuestos a 
la perforación, lo que permiti-
ría aumentar producción.

Algunas de las dificultades detectadas
El análisis de gobierno se es-
tá centrando en verificar si 
este tipo de regulaciones di-
ficultan los procesos de con-
vergencia hacia el tamaño 
óptimo.  

L Algunas de las principales 
barreras son las que afectan 
a las compañías cuando con-
tratan al empleado 50. En 
ese momento deben consti-
tuir un comité de empresa 
con al menos 5 representan-
tes, a los que habrá que redu-
cir la jornada laboral.  

Rebasar este umbral de 
plantilla también implica la 
obligación de auditar las 
cuentas si la empresa tiene 

un activo superior a 2,85 mi-
llones de euros o una factu-
ración por encima de los 5,7 
millones. Además, las que 
superen dos de las siguien-
tes tres barreras –plantilla 
de 50 personas, activos de 4 
millones o facturación de 5,7 
millones– ya no pueden pre-
sentar las cuentas abrevia-
das. 

L El otro obstáculo más des-
tacado se encuentra cuando 
las empresas alcanzan los 6 
millones de facturación, mo-
mento en el que pasan a for-
mar parte de la Unidad de 
Grandes Contribuyentes. 
Esto implica que soportan 

un tipo superior en los pagos 
fraccionados del Impuesto 
de Sociedades, que asciende 
del 18% sobre la cuota al 20% 
de la base imponible. Asi-
mismo, tienen que realizar 
liquidaciones mensuales del 
IVA, en lugar de trimestra-
les.  

L Las propuestas del Círculo 
de Empresarios para simpli-
ficar estas barreras pasan 
por elevar el nivel de factura-
ción para entrar en la Uni-
dad de Grandes Contribu-
yentes a 20 millones y esta-
blecer un tipo único del 20% 
para el Impuesto de Socie-
dades. También propone 

que constituir el comité de 
empresa solamente sea obli-
gatorio cuando se alcancen 
los 100 empleados.  

L Para plantillas más reduci-
das se podrían establecer 
mecanismos de representa-
ción empresarial como los 
que ya existen en pequeñas 
empresas y micropymes. 
Por último, recomienda in-
troducir un modelo de audi-
toría abreviada para las em-
presas que cumplan dos de 
estas tres características: 
menos de 50 trabajadores, 
activos entre 2,85 y 4 millo-
nes o ventas de entre 5,7 y 8 
millones.  

mantendremos hasta 2020” 
apuntó Rajoy.  

El reto continúa siendo au-
mentar el tamaño y regulari-
dad de estas exportaciones.  

En el informe Doing Busi-
ness elaborado por el Banco 
Mundial en 2010, España es-
taba en el puesto 62. Hoy se 
encuentra en el 32 y “hay po-
tencial para mejorar todavía 
algunas posiciones”, aseguró 
Rajoy. 

Para ello, el presidente in-
sistió en la necesidad de conti-
nuar con las reformas em-
prendidas y consolidar un 

mercado único y propicio al 
emprendimiento. “Las em-
presas se enfrentan a una pro-

liferación de regulaciones 
sectoriales y territoriales que 
genera inseguridad jurídica e 
introduce barreras al creci-
miento empresarial”, añadió. 

El presidente de la Cámara 
de Comercio, José Luis Bo-
net, recordó la creación de 
una comisión de pymes cons-
tituida por el Banco Santan-
der en colaboración con la 
Cámara “para estudiar 50 
medidas para el crecimiento 
de la empresa industrial”. 

La estructura del tejido, y 
las escasas externalidades so-
ciales, ligadas a la innovación, 

debilitan el crecimiento de las 
empresas. El tamaño también 
influye en la capacidad de las 
compañías para conseguir fi-
nanciación. La excesiva de-
pendencia del crédito banca-
rio se revela como un rasgo 
endémico del tamaño empre-
sarial. 

Otros obstáculos tienen 
que ver con la falta de incenti-
vos fiscales. En ese sentido, al-
gunos expertos subrayaron la 
necesidad de eliminar las dis-
torsiones fiscales que perjudi-
can el crecimiento y la inno-
vación.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Economía, Luis de Guindos, ayer en la inauguración de las jornadas.

Ef
e

Hay obstáculos en la 
regulación cuando 
una pyme tiene más 
de 50 empleados o 
factura 6 millones

Las firmas españolas 
tienen una media de 
empleados muy 
inferior a la de Gran 
Bretaña o Alemania

COMPETITIVIDAD/  El presidente, Mariano Rajoy, anuncia que el Ministerio de Economía revisa más  
de 130 regulaciones y presentará un informe con medidas para impulsar el crecimiento empresarial.
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ElBCEmodera les expectatives
d’un canvi ràpid de política
L’euro recupera terreny com amoneda internacional de reserva

BEATRIZ NAVARRO
Frankfurt. Enviada especial

ElBancCentralEuropeumodera les ex
pectatives sobre possibles ajustos en la
política monetària suscitades pels co
mentaris del seu president, Mario Dra
ghi, i apunta que qualsevol canvi, quan
arribi, serà lent i gradual. “El consell de
govern del BCE no ha discutit canvis en
lapolíticamonetària.Ésunacosaquepo
dria arribar en el futur però encara no
s’ha produït”, va declarar ahir un dels
seusmembres, el francèsBenoîtCoeuré.
El debat arribarà “si i quan” el consell de
govern ho consideri necessari però
“aquest moment no ha arribat encara”,
vaafegirenuna trobadaamblapremsa.
“El BCE acompanyarà la recuperació

ajustant les seves polítiques”, va afirmar
Draghienunareunióambbanquerscen
tralsaSintra(Portugal)el27de juny.Les
sevesparaulesvanserinterpretadescom
el senyal que s’acosta el principi del final
delsestímulsmonetaris llançatspelBCE
per frenar la caiguda de la inflació. Ahir
Coeuré va aclarir que la discussió no ha
començat.Aquests ialtrescomentarisde
diversos consellers del BCE assenyalant
queelsmercatspotserhanreaccionatde
formaexcessiva a lesparaulesdeDraghi

fan dubtar els analistes que la institució
anunciï canvis en la seva reunió del se
tembre, com es pensava. Per Coeuré, les
turbulències dels últims dies són “poc
significativesvistesambperspectiva”.
LapressiódelBundesbankialtrespaï

sos del nord per deixar enrere l’actual
políticadecompradebonséspresent.De
portes endins, la discussió tècnica exis
teix. Dades fiables i irrevocables que la
situacióestàredreçadaabansdeprendre

decisionsiunatransiciólentaigradualés
el que es demana des de l’altre costat.
L’economista en cap de la institució, el
belga Peter Praet, ha reclamat aquesta
setmana paciència i persistència en la
política actual. “Hem de ser pacients
perquè la convergència de la inflació
necessita més temps per mostrarse de
forma convincent en les dades”, va dir
Praet. “Hem de ser persistents perquè

els escenaris debasede la inflació futura
depenen de forma crucial que hi hagi
condicions de finançament molt favo
rables i això, en gran mesura, depèn de
l’actual política monetària expansiva”,
vaafegir.
Pocs dies després dels comentaris de

Draghi,Eurostat vaavançarunacaiguda
d’una dècima en la inflació interanual al
juny.L’estimacióésquesesituïenl’1,3%,
el seu nivell més baix des del desembre.
Un altre punt que inquieta és que la mi
llora de la situació econòmica i la reduc
ció de l’atur no s’han traduït encara en
pujades salarials nominals com les que
espera veure el BCE.Els seus economis
tes creuen que, igual que està passant al
RegneUnit i els Estats Units, l’efecte ar
ribarà amb retard ja que els treballadors
encara premien la seguretat sobre les al
cessalarials imoltsdelsnousllocsdetre
ball escreenensectorsmalpagats.
La reducció de les incerteses políti

quesa lazonaeurohacomençat a tradu
irse en algunesmillores en la seva posi
ció internacional, apunta l’informe pu
blicat ahir pel BCE. L’euro ha recuperat
terrenycomamonedadereservaperpri
meravegadadesdel 2015, encaraque les
emissions en euros continuaven en lleu
ger retrocésel2016 iprincipisdel2017.c

KRISZTIAN BOCSI / BLOOMBERG

Benoît Coeuré, membre del consell de govern del Banc Central Europeu

Per primera vegada des
del 2015, lamoneda única
recupera terreny
com a divisa de reserva

Els riscos
del turisme

Hi ha fenòmens que reflectei
xen clarament l’espectacular
transformació quehan viscut
a nivell global la societat i

l’economia en els darrers anys. La irrup
ció de les noves tecnologies en seria un
exemple ben evident. No cauríem en cap
exageraciósiincloguéssimelturismedins
d’aquestgrupde fenòmensdisruptius.De
40milions de viatges internacionals l’any
1950espassaràa1.600milionsl’any2020.
Elturismeurbà,enespecialelrepresentat
per les ciutats icones comNovaYork, Pa
rís, Londres o Barcelona, ha crescut a rit
mes sostinguts del 8% durant les últimes
dècades. Pocs sectors s’hi poden com
parar. Ser una ciutat icona no és fàcil, ja
que requereix temps, planificació, oferta
atractiva, comunicacions i establiments
adequats, especialmenten l’anomenat tu
risme de negocis (fires, congressos…). En
contrapartida, es pot convertir en un sec
tor bàsic de l’economia, de creació de va
lor afegit i d’ocupació. Els economistes
sabemqueentotes lesactivitatseconòmi
ques cal analitzar les externalitats negati
ves, és a dir, els costos que repercuteixen
en el conjunt de la societat i que no estan
inclosos en l’explotació dels agents eco
nòmicsqueoperenenel sector.
Cal dir que és difícil trobar activitats

productives que, enmésomenysmesura,
no incorporin externalitats negatives. El
risc és que l’impacte o la percepció social
superin els beneficis. El balanç entre cos
tos i beneficis socials és, per tant, impres
cindible i és una anàlisi que tota societat
hade fer acompanyadad’unapropostade
planificació que permeti una convivència
profitosa per al conjunt social. Aquest
exercicievitariacaureenalgunaformade
síndrome de l’opulència, és a dir, pensar
queenuncontext fortamentcompetitiua

nivell internacional, amb l’emergència de
noves potències econòmiques i amb una
revoluciódigitalenmarxa,espotprescin
dird’aquellesactivitatsen lesqualsesdis
posa d’avantatges competitius clars i de
marquesglobals que triguenanys acrear
se i a consolidarse.
Es tracted’undebatcomplex iquehau

ria d’incloure, entre altres punts de refle
xió: 1) Les plataformes col∙laboratives , a
hores d’ara element estructural del sec
tor, són una innovació que està tenint
efectesdisruptius ampliant la funció resi
dencialquefinsaratenial’habitatgealade
producteturístic.2)Lasevainfluènciapot
créixer si no es disposa d’una oferta hote
lera suficient i competitiva, que és, d’altra
banda, la que presenta menys externali
tats negatives. 3) Gestionar amb visió de
futurunsectorbàsicdel’economiareque
reix una oferta preparada en el factor hu
mà, per la qual cosa la competitivitat no
pot descansar en salaris allunyats dels
propis d’una societat desenvolupada. 4)
L’impacte en els lloguers ve essencial
ment determinat per la inadequació de
l’oferta i, per tant, cal estudiar en profun
ditat lesmesuresque l’ afecten.

A l’hora d’analitzar els pros
i contres d’una activitat
com el turisme cal evitar
la ‘síndrome de l’opulència’

TRIBUNA

Joan Baptista Casas
Degà del Col∙legi d’Economistes

BARCELONA Redacció

ElGoverndeCatalunyadestinarà1.844
milions d’euros fins al 2020 per posar
enmarxa lesmés de centmesures pre
vistesenelPacteNacionalper laIndús
tria, que pretén enfortir aquest sector
com amotor econòmic. La Generalitat
calcula que aquesta quantitat mobilit
zaràmés de 3.100milions d’euros d’al
tres administracions i del sector privat
en el mateix període, segons va expli
carelnouconsellerd’Empresa iConei

xement, Santi Vila, que va presentar el
Pacte juntament amb representants
dels sindicatsCC.OO. iUGT ide lespa
tronals Foment, Pimec i Fepime.
Dels 1.844 milions anunciats, 468

milions ja s’han invertit aquest any. En
elseuconjunt, la inversióaniràdestina
da a implementar 116 actuacions amb
què es preveu desenvolupar la compe
titivitat i l’ocupació industrial; contri
buir aaugmentar ladimensióempresa
rial i el finançament; millorar la for
mació i les infraestructures i avançar

en la indústria 4.0, entre altres objec
tius prioritaris.
Enel seuprimeracte comaconseller

d’Empresa i Coneixement, Vila, que
substitueixenel càrrecJordiBaiget, va
explicar que el Pacte Nacional és fruit
de 54 reunions en què han participat
durant més de vuit mesos una vintena
de persones. Vila va destacar també el
consensquehagenerateldocument i la
seva“miradatransversal”, jaque impli
ca totselsdepartamentsde laGenerali
tat ambcompromisos concrets.
Els líders de CC.OO. i UGT, Javier

PachecoiCamilRos,vanvalorarelpac
te molt positivament, ja que permetrà
millorar el teixit industrial de Cata
lunya i suposa recuperar el camí del
diàleg social i la concertació entre sin
dicats i patronals.c

ElGovern destina a la
indústria 1.844milions
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COMPROMÍS DEL PACTE NACIONAL

La Generalitat invertirà 1.844 
milions en la indústria fins al 2020 

ANTONI FUENTES 
BARCELONA

E
l Pacte Nacional per la In-
dústria ja és una realitat. 
Un any després que s’inici-
és el procés de negociació 

al Parlament i posteriorment entre 
la Generalitat, els sindicats i les pa-
tronals, l’acord es va presentar de 

 «L’acord blinda el 
pacte de possibles 
turbulències 
polítiques», diu Vila

manera oficial ahir encara que en 
un ambient enrarit pel cessament 
de Jordi Baiget, un dels seus impul-
sors com a conseller d’Empresa fins 
dimarts passat, per unes declaraci-
ons en les quals dubtava del referèn-
dum de l’1 d’octubre. Al pla, la Gene-
ralitat es compromet a invertir 1.844 
milions en el sector productiu fins al 
2020.
 En el traspàs de la cartera que va 
tenir lloc dimarts passat, el presi-
dent, Carles Puigdemont, va elogi-
ar el destituït Baiget per l’«herència» 
que llegava al nou conseller, Santi 
Vila. En aquesta herència hi ha un 

fruit que estava tan madur que va 
caure tot just al cap d’un dia. A dife-
rència d’altres pactes similars, que 
es van presentar a bombo i platerets, 
la posada de llarg s’ha limitat aques-
ta vegada a una roda de premsa amb 
presència de dirigents de les organit-
zacions firmants i el nou conseller.

LA PLATAFORMA +INDÚSTRIA / Les patro-
nals Foment del Treball, Pimec i Fe-
pime van estar representades per di-
rigents sectorials de la indústria o 
altres càrrecs, però no pels seus pre-
sidents. La delegació de CCOO i UGT 
sí que va estar encapçalada pels seus 
secretaris generals, Javier Pacheco i 
Camil Ros, respectivament.
 El Parlament va recollir el guant 
de les entitats que l’any 2013 van cre-
ar la plataforma +Indústria, que ha 
donat peu a un pla que recull en bo-
na part les mesures que reclamava 
aquesta iniciativa de la societat civil 
amb un total de 116 actuacions fins 
l’any 2020. El 2017, el pressupost 
destinat a mesures de suport a la in-
dústria suma 468 milions, que inclo-
uen mesures que es portaven a ter-
me de manera regular més una part 
de fons addicionals que han permès 
desbloquejar la negociació, als quals 
s’afegiran 1.378 milions més els tres 
anys següents. El 2017, s’hi destina-
ran més de 100 milions addicionals, 
un 37% més.
 El pressupost inicial de la Gene-
ralitat permetrà mobilitzar un to-
tal de 3.100 milions en recursos d’al-
tres administracions i del sector pri-
vat en el mateix període a causa que 
algunes mesures preveuen un finan-
çament mixt.

OBJECTIU: 25% DEL PIB CATALÀ / Santi Vi-
la va assegurar que l’acord permet 
«blindar el pacte de les possibles tur-
bulències polítiques que hi pugui 
haver» i va destacar que al document 
hi ha «una mirada àmplia d’un pa-
ís amb una llarga tradició industri-
al» i que veu la transformació digital 
com una oportunitat més que com 
una amenaça. Vila va anunciar que 
demanarà la compareixença al Par-
lament perquè tots els partits es «fa-
cin seu el document» amb la vista 
posada en el fet que la indústria aug-
menti el seu pes del 20% al 25% del 
PIB de Catalunya. Sindicats i patro-
nals van recordar el protagonisme 
de l’exconseller Baiget en la gestació 
de l’acord. H 

33 Presentació del Pacte Nacional per la Indústria, amb representants de patronals i sindicats i el nou conseller, Santi Vila, al centre.

ELISENDA PONS

33 Les 116 mesures que preveu el 
Pacte Nacional per la Indústria 
(PNI) es divideixen en sis àrees te-
màtiques. Impulsar la digitalització 
del sector és una de les més inno-
vadores i inclou mesures com la 
creació d’una plataforma per con-
tractar serveis tecnològics i l’im-
puls al hub d’impressió 3D aprofi-
tant la seu del negoci de HP, entre 

altres companyies. El nou full de ru-
ta industrial inclou mesures de su-
port a les pimes catalanes per faci-
litar la superació d’obstacles en la 
internacionalització, innovació i 
millora de la competitivitat. Per 
aquest motiu, es crearan oficines 
especialitzades en contractació 
pública internacional i a fomentar 
el negoci exterior.

116 mesures per impulsar des 
de les pimes fins a la indústria 4.0 

Ajuntament de Barcelona
Institut Municipal d’Urbanisme

Exp. 17ju46
Anunci

La Comissió de Govern, en sessió de data 
22 de juny del 2017, aprovà, entre d’altres, el 
següent acord:

“Resoldre les peticions de subvencions 
sol·licitades per 339 persones propietàries 
d’habitatges ubicats a Barcelona i posats a dis-
posició de la Borsa d’habitatge de Lloguer Social 
i de la Borsa Jove de Barcelona, a l’empara 
de les bases reguladores per a l’atorgament 
de subvencions a les persones propietàries 
d’habitatges de la Borsa Jove d’habitatge de 
Barcelona o de la Borsa d’habitatge de lloguer 
social de Barcelona, de conformitat i pels motius 
que figuren a l’informe tècnic emès el 31 de 
maig del 2017 i que s’incorpora a l’expedient, 
en el sentit que figura a les relacions designades 
com a annexos núm. 1 i núm. 2 de l’esmentat 
informe. Atorgar les subvencions sol·licitades 
per 324 persones propietàries en les quantitats 
que figuren detallades i desglossades en l’annex 

núm. 1, per un import total de 48.125,47 euros 
quantitat equivalent al cinquanta per cent de la 
quota líquida de l’Impost sobre Béns Immobles 
per l’any 2016. Autoritzar el pagament de la 
quantitat de 48.125,47 euros, distribuïda tal com 
figura detallada en l’annex núm. 1. Donar trasllat 
de l’expedient a Barcelona Gestió Urbanística, 
SA, ens instrumental de l’Ajuntament de 
Barcelona, perquè pugui efectuar els pagaments 
de les subvencions atorgades, mitjançant abo-
nament al compte corrent de cada sol·licitant. 
Denegar les subvencions sol·licitades per les 15 
persones propietàries relacionades en l’annex 
núm. 2, per no complir totes les condicions i 
requisits establerts a les bases reguladores de 
l’atorgament d’aquesta subvenció, pels motius 
i raonaments explicitats en l’esmentat informe 
i annex núm. 2.”

Contra aquest acord, que exhaureix la via 
administrativa, es pot interposar recurs potesta-
tiu de reposició davant l’òrgan que l’ha adoptat, 
en el termini d’un mes comptat a partir del dia 
següent al de la recepció de la present noti-
ficació, o es pot interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, en el termini de dos 

mesos comptats des de l’endemà de la present 
notificació.

Contra la resolució expressa del recurs potes-
tatiu de reposició es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat del 
Contenciós Administratiu de Barcelona, en el 
termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació.

Contra la desestimació tàcita del recurs 
potestatiu de reposició, que s’entendrà pro-
duïda un cop transcorregut un mes comptat 
des del dia següent al de la seva interposició 
sense que s’hagi notificat resolució expressa, es 
pot interposar recurs contenciós administratiu 
davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de 
Barcelona, en el termini de sis mesos a comptar 
des del dia següent al que s’hagi produït la 
desestimació tàcita.

No obstant, es pot interposar qualsevol altre 
recurs que es consideri convenient.

La qual cosa es fa pública per a coneixement 
general.

Barcelona, 30 de juny del 2017
El Secretari General

Jordi Cases i Pallares http://www.facebook.com/visitdestinos http://twitter.com/#!/visitdestinos http://instagram.com/#!/visitdestinos

destinos
SUPLEMENTO DE VIAJES Y TURISMO

el Periódico

destinos
SUPLEMENT DE VIATGES I TURISME

Tu tries el destí
Nosaltres només t’ensenyem els millors.

L’últim dijous de cada mes
 amb El Periódico de Catalunya.

Impreso por Joan Lopez Alegre. Prohibida su reproducción.
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