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La Cambra de Comerç de Manresa
prepara una jornada sobre el Brexit
Redacció 08.01.2020 | 23:57

La Cambra de Comerç de Manresa organitzarà, dimecres de la setmana que ve, de 9 del matí a 2 de la

tarda, un curs sobre les conseqüències econòmiques del Brexit. En aquest curs, que tindrà un cost de

90 euros, l'expert Albert Garcia exposarà i avaluarà les expectatives d'una reforma en l'estructura en les

vendes internacionals amb el Regne Unit amb els seus estàndards de comunicació, a fi de facilitar la

identificació de la nova ideologia del 2020 en els lliuraments de mercaderies, tant des del punt de vista

de l'exportador com de l'importador. El professor alternarà l'exposició conceptual amb la resolució de

casos pràctics i simulacions i la dinàmica de grup a fi d'assegurar l'assoliment dels coneixements.

El curs està adreçat a directors, comandaments, tècnics amb responsabilitat en la gestió d'operacions

internacionals i personal de departaments administratiu i/o logístic d'empreses amb activitat

internacional.

Més informació

Esteve adquireix la farmacèutica alemanya Riemser.  

Johnson pronostica una «dècada de prosperitat» després del Brexit.  

La Cambra de Manresa programa una jornada sobre el Brexit.  
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Les empreses i els emprene-
dors només hauran d’aportar una
vegada les seves dades en tots els
tràmits amb totes les administra-
cions. 

El Govern ha aprovat el projec-
te de llei de facilitació de l’activitat
econòmica per fer més àgil la re-
lació entre administracions i em-
preses. A més, la norma crearà
una «autopista administrativa»
per a projectes «estratègics», que
afavorirà la implantació de com-
panyies amb valor afegit, prefe-
rentment en l’àmbit industrial i lo-
gístic. 

El document menciona també
els projectes que fusionin petites
empreses, incorporin start-ups
per guanyar dimensió o incre-
mentin el nombre de grans em-
preses a Catalunya, i incideix es-
pecialment en els projectes que
impliquin inversions productives,
preferentment en l’àmbit indus-
trial i logístic.

Finestreta única
El projecte dona continuïtat a la
finestreta única empresarial i pre-
veu mesures per reduir les càrre-
gues burocràtiques i aprofundir
en un nou model de relació entre
empreses i governs. Segons els
càlculs del departament d’Em-
presa i Coneixement, les modifi-
cacions beneficiaran 564.000
companyies i 362.000 autònoms,
i suposaran un estalvi de més de
38 milions d’euros anuals per als
agents empresarials.

El text, que iniciarà ara la seva
tramitació parlamentària, preveu

mesures per reduir les càrregues
burocràtiques, minimitzant la in-
tervenció administrativa. Per fer
possible aquest canvi en gestió,
s’implementaran mecanismes
com l’estandardització de les da-
des mitjançant un diccionari in-
teroperable, que integrarà totes
les dades estandarditzades en el
termini de dos anys o l’identifica-
dor únic d’establiment que per-
meti la identificació inequívoca
del lloc on es realitza una activitat
econòmica, amb independència
de l’administració que l’hagi re-
gistrat. També es promourà la tra-
mitació unificada de les dades

una única vegada en tràmits suc-
cessius i la proactivitat de l’admi-
nistració, que oferirà a l’empresari
de forma proactiva els serveis dis-
ponibles en cada moment.

Com a regla general, la inter-
venció administrativa exercirà un
control posterior, i només excep-
cionalment s’imposarà el control
previ per part de l’administració.
En el cas d’inici d’activitat, les em-
preses i emprenedors únicament
faran una declaració responsable
o comunicació, i en el cas d’ober-
tura d’un establiment sols caldrà
una comunicació.

L’incompliment de la llei podrà

comportar multes addicionals de
fins a 20.000 euros.

La consellera d’Empresa i Co-
neixement, Àngels Chacón, va as-
senyalar ahir en la roda de premsa
posterior al Consell de Govern
que la burocràcia és, avui dia, «un
dels principals entrebancs» per a
les empreses, i va admetre que
comporta «temps i esforços que
deixen de dedicar a la seva activi-
tat principal».

A més, la consellera va subrat-
llar que es basa, entre d’altres, en
un model basat en la «confiança
mútua», la «transparència» i la
«digitalització».

ACN BARCELONA

TRÀMITS ADMINISTRATIUS El Govern de la Generalitat ha aprovat el projecte de llei de facilitació de l’activitat
econòmica per fer més àgil la relació entre administracions i empreses

La Generalitat farà més àgil la relació
entre administracions i empreses
La normativa aprovada pel Govern beneficia 564.000 empreses i 362.000 autònoms

BERNAT VILARÓ/ACN

La consellera d’Empresa, Àngels Chacón, al Palau de la Generalitat

El Col·legi d’Enginyers Gra-
duats i d’Enginyers Tècnics In-
dustrials de Manresa (CETIM) or-
ganitza cinc cursos durant el pri-
mer trimestre d’enguany. 

Aquestes jornades de formació
posaran el focus en els projectes
de reformes i gestió de fitxes tèc-
niques de vehicles, l’elaboració de
plans d’autoprotecció a l’àmbit lo-
cal, l’ús de la plataforma Arduino
en l’àmbit industrial, la gestió de
fitxes de dades de seguretat de
productes químics i el disseny de
projectes amb Autodesk Revit. 

En el primer d’aquests cursos
de formació, que tindrà lloc els
dies 28 i 30 de gener, de 4 de la tar-
da a 8 del vespre, a la sala de for-
mació del CETIM, s’introduirà els
alumnes a les reformes de vehi-
cles, es consolidaran els coneixe-
ments sobre com executar-les i di-
ferenciar-les, i s’explicaran el do-
cuments legals i el contingut mí-
nim que han de tenir per legalitzar
cada reforma. 

REDACCIÓ MANRESA

El CETIM organitza
cinc cursos durant
el primer trimestre
d’enguany

La Cambra de Comerç de Man-
resa organitzarà, dimecres de la
setmana que ve, de 9 del matí a 2
de la tarda, un curs sobre les con-
seqüències econòmiques del Bre-
xit. En aquest curs, que tindrà un
cost de 90 euros, l’expert Albert
Garcia exposarà i avaluarà les ex-
pectatives d’una reforma en l’es-
tructura en les vendes internacio-
nals amb el Regne Unit amb els
seus estàndards de comunicació,
a fi de facilitar la identificació de
la nova ideologia del 2020 en els
lliuraments de mercaderies, tant
des del punt de vista de l’exporta-
dor com de l’importador. El pro-
fessor alternarà l’exposició con-
ceptual amb la resolució de casos
pràctics i simulacions i la dinàmi-
ca de grup a fi d’assegurar l’asso-
liment dels coneixements. 

El curs està adreçat a directors,
comandaments, tècnics amb res-
ponsabilitat en la gestió d’opera-
cions internacionals i personal de
departaments administratiu i/o
logístic d’empreses amb activitat
internacional.

REDACCIÓ MANRESA

La Cambra de
Comerç de
Manresa prepara
una jornada
sobre el Brexit

El nombre de treballadors afec-
tats per expedients de regulació
d’ocupació (ERO) autoritzats per
les autoritats laborals o comuni-
cats va augmentar el 56,4% en els
deu primers mesos del 2019, en
comparació amb el mateix perío-
de del 2018, fins a sumar 71.079
afectats, segons dades del minis-
teri de Treball, Migracions i Segu-

retat Social. En els primers deu
mesos de l’any passat van desta-
car els ERO d’extinció posats en
marxa per Banc Santander, Caixa-
Bank i Vodafone, que en conjunt
van afectar més de 6.000 em-
pleats, i les suspensions de con-
tracte en la factoria de Ford a la lo-
calitat valenciana d’Almussafes.

Segons Treball, les empreses
immerses en un procediment de

regulació d’ocupació van aug-
mentar el 3,6% entre gener i octu-
bre, fins a un total de 1.735, men-
tre que els expedients es van re-
duir l’1,5%, fins a 2.477 procedi-
ments.

Per tipus de procediment, el
nombre de treballadors afectats
per acomiadaments col·lectius es
va disparar el 49,1% en taxa inte-
ranual, fins a sumar 24.437 treba-

lladors. Les suspensions de con-
tracte van afectar 44.697 treballa-
dors, el 71,4% més, mentre que els
afectats per expedients de reduc-
ció de jornada van disminuir el
34,5%, fins als 1.945 treballadors.

Del total de procediments re-
gistrats fins a l’octubre, el 89,3% te-
nien un acord entre les parts, se-
gons les dades del ministeri de
Treball.

EUROPA PRESS MADRID

El nombre de treballadors afectats per ERO
creix el 56,4% de gener a octubre respecte al 2018
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 El Tresor emetrà 196.504
milions d’euros de deute el
2020, el 6,2% menys que el que
va anunciar a principi del 2019.
L’emissió neta prevista serà de
32.500 milions, el 7,1% menys
que la prevista l’any passat.

6,2%
EL TRESOR EMETRÀ

MENYS EUROS 
DE DEUTE

L’EMPRESALA TENDÈNCIALA XIFRA

Marcadors

 Esteve ha adquirit la
farmacèutica alemanya
Riemser. Amb aquesta
operació, la farmacèutica
catalana aconsegueix més
presència en els mercats
farmacèutics europeus.

Esteve
ADQUIREIX LA
FARMACÈUTICA

ALEMANYA RIEMSER 

 Les matriculacions
d’embarcacions nàutiques van
augmentar el 8,45% a
Catalunya el 2019, amb un
total de 1.129, segons ha
informat l’Associació Nacional
d’Empreses Nàutiques.


MÉS EMBARCACIONS

NÀUTIQUES   
MATRICULADES
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Les cambres lamenten que el pacte
de govern oblidi les infraestructures
Acn 10.01.2020 | 23:09

Els presidents de les 13 cambres de comerç catalanes van posicionar-se ahir en relació amb el nou

pacte del Govern espanyol, en el marc d'un comitè executiu celebrat divendres al matí a Valls. El valoren

positivament, però lamenten que no s'hagi tingut en compte un pacte per a les infraestructures, tal com

reclamaven.

Recorden que el dèficit s'eleva a 45.000 milions d'euros i que suposa un greuge amb la resta de l'Estat i

d'Europa. Amb tot, confien que la qüestió es resolgui en les properes setmanes. Joan Canadell,

president de la Cambra de Barcelona i del Consell de Cambres de Catalunya, considera que «l'estabilitat

política i econòmica» ha d'anar acompanyada d'una solució al conflicte del procés català i que «cal

abordar-ho d'una forma definitiva». També reclamen l'aprovació dels pressupostos generals i de la

Generalitat «com més aviat millor».

«Donar estabilitat no ho és tot, pensem que també hi ha d'haver una solució del conflicte del procés

català», demanen els presidents de les cambres.

Més informació

Llista de propòsits 2019... prorrogats per al 2020.  

Artés buscarà mecanismes per millorar l'aigua, que capta parcialment d'un pou.  

una jornada de descans diferent.  
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El reconegut xef Ivan Margalef
agafa les regnes de dos dels
restaurants de Món Sant Benet
El sabadellenc relleva al capdavant de L'Ó Jordi Llobet, que
inicia nous reptes i projectes...

Nou govern, nous
impostos
«Es torna a estirar més el braç

que la màniga, fet que

desequilibrarà els comptes

públics i...

Promo: 10% carpetas con solpas -10% de descuento del 08/1 al 26/1 - Calidad Grantizada
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Continguts Renta 4

Tipus d’interès

Eur bor 1 a -0,260

PRINCIPALS ÍNDEXS

Preu Var.

Bovespa (Brasil) 116.250,300 303,20

CAC 40 6.037,110 -5,44

DAX 13.483,310 -11,75

Dow Jones 28.873,100 -83,80

Eurostoxx 50 3.789,520 -6,36

FTSE 100 7.587,850 -10,27

FTSE MIB 24.021,400 4,70

Ibex 35 9.573,600 -8,20

IGBC (Col mbia) 0,000 0,00

Preu Var.

IGPA ( ile) 24.662,170 232,39

Latibex 5.539,200 34,50

Merval (Argentina) 42.607,130 571,43

Mexbol (M xic) 44.796,300 224,13

Nasdaq 100 8.998,934 9,30

Nasdaq Comp. 9.207,919 4,49

Nikkei 225 23.850,570 110,70

S&P 500 3.274,820 0,12

Stoxx 50 3.433,740 -1,93

IBEX 35

Preu Mín. Màx. Var. Var.% Var.% Any

ACCIONA 94,050 91,75 94,35 2,05 2,23 0,27

ACERINOX 9,684 9,68 9,98 -0,23 -2,34 -3,59

ACS CONST. 34,120 34,12 34,54 -0,20 -0,58 -4,29

AENA 171,600 170,80 173,45 1,60 0,94 0,65

AMADEUS IT 74,120 73,90 74,60 -0,18 -0,24 1,81

ARCEL.MITTAL 14,928 14,88 15,23 -0,29 -1,93 -4,43

B. SABADELL 1,021 1,02 1,05 -0,02 -2,02 -1,83

BANKIA 1,812 1,79 1,85 -0,02 -1,17 -4,73

BANKINTER 6,420 6,40 6,54 -0,11 -1,74 -1,71

BBVA 4,997 5,00 5,08 -0,08 -1,63 0,28

CAIXABANK 2,778 2,77 2,89 -0,07 -2,59 -0,71

CELLNEX TELECOM 41,530 40,55 41,64 0,97 2,39 8,24

CIE AUTOMOT. 20,820 20,82 21,22 -0,22 -1,05 -1,23

ENAGAS 22,960 22,87 23,11 -0,04 -0,17 0,97

ENCE 3,520 3,50 3,58 -0,05 -1,40 -4,09

ENDESA 23,500 23,21 23,62 0,29 1,25 -1,22

FERROVIAL 27,760 27,47 27,81 0,15 0,54 2,93

GRIFOLS 32,820 32,61 33,11 -0,13 -0,39 4,42

IBERDROLA 8,984 8,85 9,03 0,15 1,74 -2,14

INDITEX 31,570 31,57 31,99 -0,30 -0,94 0,38

INDRA A 10,380 10,20 10,42 0,08 0,78 1,96

INM.COLONIAL 11,330 11,27 11,39 0,03 0,27 -0,26

INT.AIRL.GRP 7,784 7,46 7,87 0,34 4,60 7,81

MAPFRE 2,400 2,40 2,42 -0,01 -0,54 1,69

MASMOVIL 19,400 19,40 19,96 -0,48 -2,41 -4,62

MEDIASET ESP 5,478 5,44 5,58 -0,05 -0,94 -3,22

MELIA HOTELS 8,135 8,03 8,22 0,10 1,18 3,50

MERLIN PROP. 12,380 12,37 12,60 -0,17 -1,35 -3,21

NATURGY 22,160 22,10 22,36 -0,11 -0,49 -1,07

RED ELE.CORP 17,385 17,29 17,45 0,09 0,52 -3,01

REPSOL 14,320 14,13 14,40 0,15 1,06 2,80

SANTANDER 3,717 3,72 3,78 -0,05 -1,35 -0,34

SIEMENS GAMESA 15,105 14,99 15,21 0,14 0,94 -3,39

TELEF NICA 6,179 6,13 6,21 -0,00 -0,03 -0,77

VISCOFAN 47,580 47,30 48,52 -0,42 -0,88 1,02

Divises
Preu Var.% 

$ EU 1,112 0,13

en 121,760 -0,11

0,852 -0,19

Franc u 1,082 -0,08

Corona ueca 10,567 -0,25

$ anad 1,451 -0,09

$ ustr li 1,611 0,50

Petroli

Brent 21 d s 65,38

Metalls

Or 1.560,8

La despesa en consum final de
les llars espanyoles ha tornat als
nivells previs a la crisi, amb
705.000 milions d’euros el 2019,
mentre que el 2007 van gastar-se’n
609.144, tenint en compte el 14%
d’increment dels preus dels úl-
tims 12 anys.

Aquestes són algunes de les
conclusions del professor d’Eco-
nomia de la Universitat CEU San
Pablo Miguel Córdoba Bueno,
que assegura que la xifra agregada
«no té en compte l’efecte que ha
causat la crisi en termes de desi-
gualtat en el consum de les famí-
lies espanyoles», on s’ha produït
una «clara disminució de la capa-
citat de compra de les classes mit-
janes».

Efectes de la crisi
Segons Córdoba, durant el perío-
de «més àlgid» de la crisi (2013),
el consum de les famílies espa-
nyoles va disminuir el 13% en ter-
mes reals, i va recuperar-se «molt
lentament», atès que el 2016 en-
cara estava gairebé el 7% per sota
del nivell del 2007.

Tot i això, l’expert considera
que durant les èpoques de rebai-
xes hi ha una «febre consumista»
que fa augmentar de manera sig-
nificativa el consum.

Encara que les dades «no estan
desagregades», si es compara el
consum del primer i tercer trimes-

tre, períodes oficials de rebaixes,
amb el dels altres dos, el resultat
és que no hi ha més consum, ja
que el percentatge respecte al to-
tal anual durant els últims 12 anys
va des del 49,77% al 50,68%. Per
això, el professor apunta que les
famílies «gasten més al gener i al
juliol i després s’estrenyen el cin-
turó, per això en l’agregat trimes-
tral gairebé no es nota».

Més consum en línia
El consum en línia s’ha duplicat
en els últims quatre anys i ja voreja
els 11.000 milions d’euros, xifra
«molt respectable per a un país
com Espanya, on l’ús del comerç

electrònic és relativament re-
cent», exposa Córdoba.

Pel que fa als preus, per al pro-
fessor, determinar si hi ha dismi-
nucions significatives és «més
complicat, atès que les dades ofi-
cials reflecteixen la suma de ven-
des, però no hi ha un comparatiu
amb els preus de les setmanes an-
teriors».

Tenint en compte els preus de
diversos productes un mes abans
de les rebaixes, Córdoba va com-
provar que eren entre el 10% i el
15% més baixos que els que
s’anunciaven en l’època de rebai-
xes, en la qual s’oferien descomp-
tes del 15%.

EUROPA PRESS MADRID

La despesa en consum torna
a nivells previs a la crisi
La compra de productes i serveis en línia s’ha duplicat els últims 4 anys

ALEIX FREIXAS/ACN

Compradors en un centre comercial 

Enaire va gestionar un total de
985.428 vols durant el 2019 des de
Barcelona, una xifra que repre-
senta un increment del 3,4% res-
pecte de l’any anterior. 

A més, la gestió dels sobrevols
guiats des de les instal·lacions a
Catalunya va créixer el 8%, fins als
108.046. 

El Centre de Control Aeri
d’Enaire de Gavà gestiona un es-
pai aeri de 300.000 quilòmetres
quadrats que comprèn Catalu-
nya, el País Valencià, part de la Co-
munitat de Múrcia i Aragó, així
com gran part de les aigües terri-
torials espanyoles del Mediterra-
ni. 

Del total, 694.413 eren interna-

cionals, el 2,7% més; 182.969 es-
tatals, el 3,4% més, i 108.046 eren
avions de pas, el 8% més.

Al conjunt de l’Estat, el trànsit
aeri va seguir augmentat però a un
ritme inferior que en mesos ante-
riors, amb un creixement del
2,4%, molt per sobre del 0,9% de
la mitjana europea. En concret, es
van gestionar 2.149.648 vols.

ACN BARCELONA

El centre d’Enaire de Barcelona
va gestionar un milió de vols el 2019

Els presidents de les 13 cambres
de comerç catalanes van posicio-
nar-se ahir en relació amb el nou
pacte del Govern espanyol, en el
marc d’un comitè executiu cele-
brat divendres al matí a Valls. El
valoren positivament, però la-
menten que no s’hagi tingut en
compte un pacte per a les infraes-
tructures, tal com reclamaven. 

Recorden que el dèficit s’eleva
a 45.000 milions d’euros i que su-
posa un greuge amb la resta de
l’Estat i d’Europa. Amb tot, con-
fien que la qüestió es resolgui en
les properes setmanes. Joan Ca-
nadell, president de la Cambra de
Barcelona i del Consell de Cam-
bres de Catalunya, considera que
«l’estabilitat política i econòmica»
ha d’anar acompanyada d’una so-

lució al conflicte del procés català
i que «cal abordar-ho d’una forma
definitiva». També reclamen
l’aprovació dels pressupostos ge-
nerals i de la Generalitat «com
més aviat millor».

«Donar estabilitat no ho és tot,
pensem que també hi ha d’haver
una solució del conflicte del pro-
cés català», demanen els presi-
dents de les cambres. 

ACN VALLS

Les cambres lamenten que el pacte
de govern oblidi les infraestructures

ECONOMIA
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