
 Competència assegura que si
el Govern no hagués anul·lat la
subhasta elèctrica Cesur del
passat desembre, el cost per als
consumidors hauria sobrepassat
els 392 milions d’euros.
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MILIONS DE SOBRECOST
EN L’ÚLTIMA SUBHASTA

ELÈCTRICA

El Lloyds Banking Group
pagarà als reguladors del sector
financer en el Regne Unit i EUA
multes per valor de 275 milions
d'euros pel seu paper en la
manipulació del Libor.


MULTES A LLOYDS

PER MANIPULAR EL
LIBOR

 El Govern preveu aprovar els
diferents projectes que
constitueixen la reforma fiscal
en el Consell de Ministres de l'1
d'agost, l'últim abans de les
vacances d’estiu.
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El sector turístic català, amb
Barcelona com a punta de llança,
viu moments de rècords històrics
pel que fa a l’arribada de turistes
estrangers. No obstant això, les
dades optimistes que llancen ad-
ministracions i algunes patronals
amaguen alguns problemes de
competitivitat: la despesa mitjana
dels turistes a Catalunya cau. De
moment, les dades indiquen que
queda molt per assolir el repte de
suplir qualitat per quantitat. 

Catalunya va ser, amb 5.986
milions d'euros, la segona comu-
nitat autònoma que va rebre més
despesa turística en el primer se-
mestre de l'any, segons les dades
de l'Enquesta de Despesa Turísti-
ca (Egatur) donades a conèixer
ahir. En termes anuals, la xifra és
un 3,9% superior a la de l’any pas-
sat. El creixement és únicament
atribuïble a l’increment del nom-
bre de viatgers internacionals, ja
que tant la seva despesa diària
com els dies totals d’estada es re-
dueixen.

D’aquesta manera, els turistes
estrangers van gastar 129 euros
diaris de mitjana durant la seva es-
tada a Catalunya, un 1,4% menys
que en el primer semestre de l’a-
ny passat. Com que l’estada mit-
jana també es redueix –és inferior

a una setmana– el pressupost to-
tal dels turistes cau un 2,6%, fins als
840 euros.

Un dels motius que explicaria la
caiguda de la despesa mitjana a
Catalunya aquest any és el descens
del turisme rus, tant per la deva-
luaicó del ruble com pel conflicte
entre Rúsia i Ucraïna.

Tot i que en termes de despesa
diària, Catalunya és un dels terri-
toris de l’Estat on els turistes es-
trangers gasten més (només el de
Madrid és superior), les estades
són molt més llargues a Andalusia
i Canàries, on el pressupost mitjà
del turista internacional que hi
arriba de vacances supera els mil

euros. En termes qualitatius, el
turisme que menys despesa fa és
el que passa les vacances a la Co-
munitat Valenciana, amb una des-
pesa mitjana de 78 euros diaris i un
pressupost per estada de 804 eu-
ros.

Segons l’enquesta Egatur, el
Regne Unit va ser el primer emis-
sor amb una despesa de 5.212
milions a tot l’Estat el primer se-
mestre, amb un increment del
10,2%; mentre que Alemanya va te-
nir també una forta pujada, del 9,4
% fins als 4.393 milions, així com
els països nòrdics, que van créixer
un 7,1 % amb 2.798 milions de des-
pesa.
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Cau la despesa mitjana
dels turistes estrangers

El rècord d’arribades permet incrementar els ingressos totals, però
el pressupost mitjà dels visitants internacionals segueix baixant


El ministre d'Hisenda i Admi-
nistracions Públiques, Cristóbal
Montoro, va avançar ahir que el
Govern elevarà el llindar exempt
d'indemnització per acomiada-
ment fins a 180.000 euros. L'Exe-
cutiu aprovarà els diferents pro-
jectes que constitueixen la reforma
fiscal en el Consell de Ministres del
proper divendres.Quan a la tribu-
tació sobre les indemnitzacions
per acomiadament, el ministre va
concretar que el projecte del Go-
vern és «elevar el llindar exempt
fins als 180.000 euros després ha-
ver dialogat amb els agents so-
cials».

L'Impost de Societats, sofrirà
canvis per «millorar-la» a través de
dues figures va afirmar. D'una
part, «es baixen el tipus de grava-
men» sobre l'impost de societats
de manera que «es guanya capa-
citat de competir i la completem
amb la reserva de capitalització».
Montoro ha comentat també que
es crea per a les pimes la reserva de
capitalització, una figura - que ve
a reforçar-les perquè comptin amb
la capacitat i els recursos propis. De
la reforma fiscal en el seu conjunt,
va sostenir que suposarà la rebai-
xa d'impostos a més de 20 milions
de contribuents, baixada que ja
s'està aplicant als autònoms.
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Només les indemnitzacions
per acomiadament superiors
a 180.000 € pagaran IRPF

L'exconsellera de Gowex Flo-
rencia Maté va assegurar ahir que
ignorava el falsejament dels comp-
tes de l'empresa que va admetre el
seu marit, Jenaro García, i que
fins i tot desconeixia que la com-
panyia radicada a Luxemburg de
la qual és administradora única
tingués un compte amb 5 milions
d'euros.

Maté, que va quedar en lliber-
tat sense mesures cautelars des-
prés de la seva declaració com a
imputada en l'Audiència Nacional,
va revelar al jutge Santiago Pedraz
que va ordenar una transferència
de 600.000 euros des d'aquest

compte per afrontar la fiança que
el magistrat va imposar al seu ma-
rit per evitar la presó, van informar
fonts jurídiques.

El passat 14 de juliol, Pedraz va
donar a García un termini per
abonar-la de 15 dies o en cas con-
trari ordenaria el seu «immediat in-
grés a la presó provisional».

No obstant això, a un dia que ex-
piri aquest termini, en el Jutjat de
Pedraz no tenen constància d'a-
quest moviment, que Maté va re-
alitzar el passat dia 16, abans que
el jutge acordés l'embargament
del compte, obert al Banc Popular
de Luxemburg a nom de la socie-
tat Arcole Venture.
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La dona del fundador de
Gowex no sap que administra
una societat a Luxemburg

Vins i Licors Grau, una de les
empreses més grans en comer-
cialització de vins i licors de les co-
marques gironines, ampliarà les
seves instal·lacions a Palafrugell.
Ho van explicar els seus respon-
sables durant la visita que hi va fer
el delegat de la Generalitat, Eudald
Casadesús. Concretament, la com-
panyia preveu ampliar la  zona de
la Vinoteca i del magatzem cli-
matitzat. Un altre projecte de futur,
va explicar el director general de
Vins i Licors Grau, Jordi Grau i Di-
llet, és la consolidació de la botiga
on-line, que està en funcionament
des del 2012.

Fundada l’any 1977, Vins i Licors
Grau disposa actualment d’una
plantilla de més de 50 treballadors.
La seva trajectòria ascendent, amb
més de 9.000 referències entre
vins, licors i destil·lats tant de l’àm-
bit nacional i internacional, l’han
convertida en una de les empreses
capdavanteres del sector. Les ins-
tal·lacions, inaugurades l’any 2003,
ocupen una superfície de 15.000
metres quadrats, dels quals 9.000
estan dedicats a la nau de magat-
zem i distribució, equipada amb
els últims avenços tecnològics.
Els 3.000 restants els ocupen la
zona d’oficines, un magatzem cli-
matitzat per a vins  i la Vinoteca,
que amb 1.200 metres quadrats és
una de les més grans d’Europa.
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Vins i Licors
Grau ampliarà
les seves
instal·lacions 
a Palafrugell

El Grup BFA-Bankia va guanyar
827 milions d'euros en el primer
semestre de l'any, el 93 % més, uns
guanys amb les quals ha batut les
previsions del mercat i que li per-
meten mantenir el seu compromís
de retornar el màxim de les ajudes
rebudes.

El conseller delegat del grup,
José Sevilla, va destacar els positi-
us resultats de la primera part de
l'any, que coincideixen amb
l’«equador» del Pla Estratègic de
l'entitat, llançat a finals de 2012.

Els resultats obtinguts «no hau-
rien estat possibles sense l'apor-
tació de capital que han fet els con-
tribuents, amb els quals el banc té
"el compromís de retornar» les
ajudes, ha dit el conseller delegat,
que també ha donat les gràcies a
clients i empleats.

L'entitat ha donat «un salt molt
important» i, una vegada tancada
la seva reestructuració, la dinàmica
ha tornat, va dir Sevilla, que entén
que l'objectiu de retornar la con-
fiança dels inversors a l'entitat
«està complert».

No obstant això, Sevilla ha as-
segurat que al banc li queda mol-
tes coses per fer, com aconseguir
l'objectiu de ser el banc més ren-
dible. Bankia espera vendre en el
que queda d'any algunes carteres
d'actius dubtosos, per uns 1.000
milions d’euros.
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Bankia guanya
un 93% més i es
compromet a
tornar el màxim
d’ajudes possible

La multinacional de serveis de
Seguretat Prosegur va tancar l’any
passat amb un important creixe-
ment del seu negoci internacional.
Amb contrast amb la caiguda del
negoci a l’Estat (-8%), els resultats
de la companyia van augmentar a
França (7%), Alemanya (4%), Ibe-
roamèrica (19%) i Àsia (38%). Són
algunes de les dades que inclou
l’informe anual de la companyia,
on es ressalta la tasca «en favor de
la professionalització del sector»
així com «l’actualització del Codi
Ètic i de Conducta», que «guia el
comportament de tots els treba-
lladors» de l’empresa.
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El creixement
internacional
marca l’evolució
de Prosegur

Aeroport del Prat, un dels principals punts d’arribada de turistes
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