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Catalunya va registrar 1.363
concursos de creditors l’any
passat, un 24% menys que el
2013, segons l’últim informe
de la consultora PwC. Mal-
grat el descens, Catalunya és
la comunitat amb més con-
cursos, davant de Madrid
(1.028), el País Valencià
(878), Andalusia (704), el
País Basc i Galícia. Al conjunt
de l’Estat, el nombre de con-
cursos va baixar l’any passat
un 26%. ■ REDACCIÓ

Almirall preveu doblar el seu
volum de negoci en els prò-
xims cinc anys, segons va in-
formar ahir la companyia a la
Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores. El grup afir-
ma que assumeix el repte
amb “optimisme” gràcies als
esforços fets en R+D i hi afe-
geix que la nova direcció es-
tratègica de l’empresa vol di-
rigir les seves activitats cap a
especialitats mèdiques com
ara la dermatologia. ■ EFE

Almirall doblarà
el volum de negoci
en cinc anys

L’agència de qualificació
Moody’s veu positiva l’am-
pliació de capital feta pel
Santander. La firma creu que
l’operació és bona per a la
cartera de crèdit del grup
perquè “reforça la seva capa-
citat respecte a actius pro-
blemàtics i situa el capital al
nivell dels seus competidors”.
Per damunt de tot, Moody’s
destaca que l’ampliació eleva
la ràtio del capital de màxima
qualitat del Santander. ■ EFE

El Col·legi d’Economistes de
Catalunya va denunciar ahir
que la reforma de l’impost de
societats del govern espanyol
beneficiarà les grans corpora-
cions, i en canvi danyarà les
empreses més petites. Des-
prés d’analitzar els canvis,
l’organització adverteix que
aquests perjudicaran sobre-
tot les microempreses, ja que
el seu tipus de gravamen pas-
sa del 20% al 25%, a banda
de perdre la deducció per a

El nombre de
concursos cau un
24% a Catalunya

EMPRESES

Crítiques a la reforma de
l’impost de societats

Moody’s veu
positiu el pas fet
pel Santander

FARMÀCIAEMPRESES

reinversions dels beneficis ex-
traordinaris. Com recorden
els economistes, fins ara, po-
dien tributar aquests resul-
tats atípics a un tipus que os-
cil·lava entre el 13% i el 18%.
El Col·legi recorda que les pi-
mes i microempreses repre-
senten el 95% del teixit em-
presarial català, i alerta tam-
bé de la supressió de la majo-
ria de les deduccions de la
quota per a la incentivació de
certes activitats. ■ EFE

Joan B Casas, degà del
Col·legi ■ ARXIU

Massa vegades, les idees
nascudes a la universitat
es queden dins les aules
perquè no són capaces
d’arribar al món laboral.
Per trencar la inèrcia, el
govern impulsarà la crea-
ció d’empreses científi-
ques a través del progra-
ma Indústria del coneixe-
ment, que s’enceta amb
una partida de gairebé 3
milions d’euros (2,7 mi-
lions) anuals. Aquests di-
ners s’invertiran en idees
nascudes en universitats,
centres tecnològics, fun-
dacions hospitalàries i
institucions sense ànim
de lucre i permetran que
les propostes més innova-
dores es converteixin en
projectes empresarials.

Segons va explicar ahir
el secretari d’Universitats
i Investigació de la Gene-
ralitat, Antoni Castellà, es
destinaran 1,2 milions a
donar forma a la idea i fer
les primeres proves, men-
tre que els 1,5 milions res-
tants s’utilitzaran per fa-
bricar prototips. La prime-
ra fase del programa, ano-
menada Llavor, beneficia-
rà uns quaranta projectes
científics i inclourà una
setmana de formació a la
universitat nord-america-
na de Berkeley.

Aquestes ajudes econò-
miques seran a fons per-

dut. El programa de la Ge-
neralitat, però, té un ter-
cer pilar en forma de prés-
tecs que atorgarà l’Institut
Català de Finances (ICF).
L’organisme aportarà en
total 2 milions d’euros per
ajudar les empreses a fer el
gran salt cap al mercat la-
boral. El govern vol que els

investigadors i les seves
empreses també atreguin
l’interès d’altres inver-
sors, així que ha establert
un sistema de cofinança-
ment publicoprivat que
pretén mobilitzar recur-
sos per uns 1,5 milions
d’euros de capital privat.
La convocatòria de les pri-

meres ajudes es va obrir
ahir. El govern ha encar-
regat a diversos experts
en cada àrea que avaluïn
les idees presentades i la
seva viabilitat.

En un període de cinc anys
“Catalunya té un alt sis-
tema de generació de co-
neixement que pot tenir
un impacte en el progrés
econòmic i social del país”,
va destacar ahir el conse-
ller d’Universitats, Antoni
Castellà. El programa del
govern pretén mobilitzar
fins a 30 milions d’euros
en cinc anys per transfe-
rir tecnologia i coneixe-
ment al sector empresa-
rial de Catalunya. ■

El govern destina 3 milions
a impulsar empreses
nascudes a la universitat
a Els científics més innovadors aconseguiran ajudes per fer prototips i plans de
negoci a L’ICF aportarà 2 milions d’euros més a canvi de cofinançament privat
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2
milions concedirà l’ICF en
forma de préstecs per ajudar
les empreses a competir
en el mercat laboral.
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La frase

“Catalunya genera
un coneixement
que pot tenir un
impacte en el progrés
econòmic i social”
Antoni Castellà
SECRETARI D’UNIVERSITATS
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La xifra

Entrada al campus de la Universitat Politècnica de Catalunya ■ QUIM PUIG / ARXIU
La farmacèutica Esteve
ha tancat un acord amb
la multinacional Mundi-
pharma per desenvolupar
una nova generació de me-
dicaments per al dolor.
Aquesta aliança perme-
trà al grup català ingres-
sar més de 1.000 milions
de dòlars (846 milions
d’euros), tot i que ha pre-
cisat que rebrà aquesta
quantitat si aconsegueix
tots els objectius de des-
envolupament, registre i
venda de medicaments
inclosos a l’acord.

Segons el pacte fet pú-
blic ahir, Esteve assumeix
la fase inicial de desenvolu-
pament d’aquests fàr-
macs, mentre que cedeix
el desenvolupament i la

major part dels drets de co-
mercialització a Mundi-
pharma. Així, explica el
grup, l’aliança permetrà a
Mundipharma expandir la
seva cartera de tracta-
ments del dolor en les
àrees de dolor neuropàtic,
dolor agut i moderat, i a Es-
teve, mantenir el seu rit-
me inversor en R+D, ja que
hi destinarà els diners re-
buts a canvi de cedir els
drets de comercialització.

Investigació pionera
Esteve lidera des de fa
anys l’R+D pel que fa al re-
ceptor Sigma-1, situat al
sistema nerviós central.
Un dels projectes més in-
novadors de l’acord amb
Mundipharma està vincu-
lat a una nova entitat quí-
mica relacionada amb
aquest receptor. ■

Aliança d’Esteve
per impulsar la
seva R+D
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a El grup innovarà en medicaments
per al dolor a Rebrà fins a 846 milions

Una investigadora, treballant al centre de descobriment de
nous medicaments d’Esteve ■ ARXIU
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� BLANES 
La Policia Local salva a 
un home amb un infart. 
L’home es trobava a les 
portes del CAP II, on tenia 
visita. Va patir un infart 
abans d’entrar-hi i dos po-
licies el van reanimar amb 
un desfibril·lador. 

� BATEA 
Demanen que s’inves-
tigui la cessió de locals. 
L’Ajuntament demana a la 
Fiscalia que investigui la 
cessió de locals de l’ICS al 
municipi perquè la Funda-
ció Terra Alta Segle XXI se-
gueixi prestant els serveis. 

� CORNELLÀ 
Rècord d’espectadors 
als cinemes Full HD. Els 
cinemes del Centre Comer-
cial Splau atrauen més 
d’1.150.000 espectadors. 
Pere Sallent, gerent del 
complex, considera clau 
«l’augment d’activitats». 

� MATARÓ 
El tripartit apunta a 
errors administratius. 
Els partits que van gover-
nar fins el 2011 van argu-
mentar errors administra-
tius respecte l’auditoria 
que ha posat de manifest 
múltiples irregularitats. 

� GIRONA 
Campanya ‘100% reno-
vable’. L’associació de Na-
turalistes inicia una cam-
panya perquè la ciutat no-
més consumeixi energia 
renovable. La plataforma 
Avaaz ha dut a terme ac-
cions similars a Anglaterra. 

� GAVÀ 
Campanya contra l’ex-
cés de velocitat. A par-
tir d’avui la Policia Munici-
pal instal·larà un radar 
mòbil a les vies urbanes on 
es detecten un major nom-
bre d’infraccions o situa-
cions de risc.M
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El año pasado, los 
hospitales catalanes 
hicieron entre 2 y 3 
trasplantes de órga-
nos diarios. En total 
se realizaron 908. Es-
ta es una cifra récord 
en Catalunya, que 
además ha ido acom-
pañada de un incre-
mento del número de 
donantes, que alcan-
za los 218, rompien-
do así la tendencia de 
los dos últimos años  
en que habían dismi-
nuido. El Departa-
ment de Salut insiste 
en la necesidad de 
hacerse donante.  

Récord de 
trasplantes
en 2014

Quejas sobre la 
atención social 
Los servicios sociales 
suponen el 45% de las 
quejas recibidas por 
los Síndics y Defenso-
res Locales catalanes 
en lo referente a aten-
ción a las personas. 

Reforma contra 
las pymes 
El Colegio de Econo-
mistas advierte que la 
reforma del Impuesto 
de Sociedades perju-
dicará a las pymes y a 
las microempresas, y 
beneficiará a las gran-
des compañías.

Oriol Pujol se niega a declarar 
ante la jueza por los sobornos 
Su abogado recuerda que ya habló dos veces ante el TSJC. Presuntamente, 
recibió casi medio millón de euros por favorecer a un empresario amigo
R. B. 
zona20barcelona@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

El exdiputado de CiU Oriol Pu-
jol se acogió ayer a su derecho 
a no declarar para no respon-
der a la jueza que investiga los 
presuntos cobros que recibió 
a cambio de favorecer a un em-
presario amigo, remitiéndose a 
las explicaciones que dio ante 
el Tribunal Superior de Justi-
cia de Catalunya (TSJC) en sus 
dos interrogatorios anteriores, 
uno de los cuales se prolongó 
durante más de diez horas.  

Su abogado, Xavier Melero, 
justificó la decisión alegando 
que en las conversaciones tele-
fónicas intervenidas que dieron 
lugar a la causa principal, la de 
las ITV, ya se mencionaban los 
hechos investigados ahora: la 
intermediación de Pujol para 
favorecer a su amigo Sergi Al-
sina en operaciones industria-
les por las que, según el fiscal, el 
exdiputado supuestamente se 
embolsó cerca de medio millón 
de euros a través de la empre-
sa de su esposa, Anna Vidal. Ni 
ella ni Alsina declararon. 

La de ayer fue la primera vez 
que Pujol comparecía ante la 
Justicia ordinaria, ya que perdió 
su condición de aforado al re-
nunciar a su escaño en el Parla-
ment. A diferencia de las dos 
ocasiones anteriores, Pujol no 
contó con el respaldo de la pla-
na mayor de CDC ni atendió a 
los medios, sino que lo hizo so-
lo e intentó evitar a la prensa.  

A su salida, y ante las insis-
tentes preguntas de los perio-
distas sobre si él y su esposa son 
inocentes, se limitó a decir: 
«Claro que lo somos».

Oriol fue el primer miembro de la 
familia Pujol en declarar este 
mes. El martes 27 lo harán sus 
padres y tres de sus hermanos 
(Marta, Mireia y Pere) por la for-
tuna que mantuvieron oculta en 
el extranjero durante tres déca-
das. Otros dos hermanos, Jordi 
y Oleguer, están imputados en 
otras causas de blanqueo de ca-
pitales. Josep es el único que no 
tiene problemas con la Justicia. 

Vía crucis judicial 
para la familia

ARRIBA UN NOU 
QUADRE DE DALÍ 
A FIGUERES  
La Fundació Gala-Salvador 
Dalí ha adquirit un nou 
quadre, Violetes imperials, 
una obra pintada en plena 
Guerra Civil (1938) i quan la 
Segona Guerra Mundial es-
tava a punt d’esclatar. L’o-
bra, lluny dels cromatismes 
habituals de l’artista, és fos-
ca i lúgubre. FOTO: TÀNIA TÀPIA 

Les millors imatges del dia, 
i més fotogaleries, a... 
20minutos.es

Va gravar-se fent una fel·la-
ció a un nen. El monitor de 
Lloret de Mar, Josep C., va 
reconèixer ahir en el judici 
haver abusat sexualment de 
17 menors i gravar-se men-
tre feia una fel·lació a un 
dels nens. L’acusat es va li-
mitar a admetre amb un 
simple «sí» cada vegada que 
el fiscal i les acusacions li 
preguntaven sobre si havia 
comès els abusos.  

El monitor feia els toca-
ments als nens, que tenien 

entre 4 i 9 anys, durant els 
casals d’estiu, de Nadal o 
mentre donava classes par-
ticulars a menors.  

L’acusat s’enfronta a una 
condemna global de 105 
anys de presó i a pagar una 
indemnització de 108.000 
euros. A més dels abusos, la 
fiscal també l’acusa d’un de-
licte d’elaboració i d’un altre 
de tinença de pornografia 
infantil. En canvi, la defen-
sa, que sosté que el monitor 
pateix un trastorn de la per-
sonalitat, demana una con-
demna de 28 anys. 

L’acusat, ahir, escortat per un 
mosso al judici. XAVIER PI / ACN

Un monitor 
reconeix haver 
abusat de  
17 menors



 El Govern català ha obert
una convocatòria d'ajudes per a
la creació d'empreses de base
científica amb una subvenció
global de 2,7 milions euros
anuals.

2,7
EL PROTAGONISTALA TENDÈNCIALA XIFRA
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Marcadors
MILIONS PER A LA

CREACIÓ D’EMPRESES 

 El Banc Central de Rússia
(BCR) va vendre l'any passat en
el mercat de divises un total de
76.130 milions de dòlars, tres
vegades més que els dòlars
venuts el 2013.


VENDA DE DÒLARS

A RÚSSIA 

 El ministre d'Economia i
Competitivitat, Luis de Guindos,
creu que el 2015 conclourà amb
una taxa d'atur inferior a la que
hi havia fa tres anys a l’Estat
espanyol.

LUIS DE GUINDOS
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Els preus del petroli segueixen
en caiguda lliure i aquest dilluns el
barril Brent, de referència a Euro-
pa, s'ha situat per sota dels 48 dò-
lars per primer cop des de l'abril
del 2009. Concretament, ha arribat
a caure fins als 47,46 euros per bar-
ril, des dels 49,93 dòlars registrats
en començar la sessió. Mentres-
tant, un informe de Goldman
Sachs ha vaticinat que el preu del
barril de Brent podria arribar
aquest any als 42 dòlars i el preu
del barril de referència als Estats
Units, el West Texas, als 41 dòlars,
segons publiquen diversos mitjans
nord-americans. 

BARCELONA | ACN/DdG

El Brent torna a
caure fins al nivell
més baix des 
del maig de 2009

El mercat immobiliari gironí
respira més tranquil. Les últimes
xifres publicades sobre les compra-
vendes a la demarcació confir-
men la recuperació del sector. Du-
rant el passat mes de novembre, la
xifra de transaccions de cases es va
disparar un 23,6 per cent segons
l’Institut Nacional d’Estadística
(INE), fins a les 597 operacions tan-
cades. Aquest important augment
de l’activitat és el tercer seguit de
la sèrie. La reactivació del mercat
immobiliari gironí també es cons-
tata en la taxa intermensual, al no-
vembre hi va haver un 2,6% més de
transaccions que a l’octubre. Des-
prés d’aquests últims avanços po-
sitius interanuals, el balanç acu-
mulat de l’exercici a la demarcació
de Girona confirma els brots verds
al sector. Durant els onze primers
mesos de 2014, es van traspassar
i adquirir un 2,6 per cent més
d’habitatges que en el mateix pe-
ríode de 2013. 

Segona mà
L’habitatge de segona mà explica,
en gran part, el ressorgiment del
sector. Aquest mercat va central el
71 per cent (4.823) de les opera-
cions totals, registrant un incre-
ment interanual del 20,5 per cent.
Per contra, les transaccions sobre
obra nova es van enfonsar a la de-
marcació durant els onze primers

mesos de l’any registrant una cai-
guda de prop del 25% en compa-
ració amb el mateix període de l’a-
ny anterior. 

En el conjunt català, la com-
pravenda d'habitatges va aug-
mentar al novembre un 19,9% in-
teranual i va assolir  la xifra de 3.849
unitats el novembre a Catalunya,
segons ha publicat aquest dilluns.
Un total de 3.451 immobles es
van adquirir en el mercat lliure,
mentre que 398 van ser compra-
vendes d'habitatges de protecció
oficial. Igualment, 858 van ser
compravendes d'immobles nous,
per 2.991 d'habitatges de segona
mà. Al conjunt de l'Estat, les com-
pravendes d'habitatges inscrites al

registre van augmentar un 14% res-
pecte a novembre de 2013. Un to-
tal de 22.675 habitatges es van
transmetre en règim lliure i 2.525
en protecció oficial, mentre que
7.767 van ser compravendes de
nous immobles i 17.433 de pisos

usats. Les comunitats que pre-
senten les majors taxes de variació
anual del nombre de compraven-
des d'habitatges al novembre són
Navarra (48,2 per cent), La Rioja
(33,3%) i el Principat d'Astúries
(30,0%). Per la seva banda, Can-
tàbria (-12,3 per cent) i el País Va-
lencià (-3,3 per cent) són les úni-
ques comunitats que registren ta-
xes negatives, segons les dades
de l'Institut Nacional d’Estadística
(INE).

El futur
El sector immobiliari encara el
2015 amb optimisme i espera mi-
llorar les xifres després de tancar
un 2014 en xifres verdes. Després
de l’esclat de la bombolla immo-
biliària el sector comença a recu-
perar-se i a confirmar el canvi de
tendència amb l’increment de les
vendes, sobretot, gràcies al mercat
de segona mà.  

GIRONA | S. BONET/ACN

La compra d’habitatges s’enfila
un 23,6% a Girona al novembre

El mercat de segona mà reactiva el sector, que registra brots verds després d’anys de caiguda

Blocs de pisos en construcció.

ANIOL RESCLOSA

La compravenda d’immobles
també va augmentar a
Catalunya, on les operacions
van créixer un 19,9% 

Les transaccions sobre obra
nova s’enfonsen, mentre
pugen les compres de pisos
de segona mà 

LA XIFRA A GIRONA

Registrades l’onzè mes de 2014
El novembre es van registrar a Giro-
na 597 operacions de transaccions
d’habitatges. Entre gener i novembre
se’n van tancar 6.774, un 2,61%
més que el mateix període de 2013.

597 OPERACIONS

El col·legi d'Economistes de Ca-
talunya va denunciar ahir que la
reforma de l'impost de societats del
Govern espanyol perjudicarà les
pimes i les microempreses i que
només beneficiarà les grans com-
panyies. Després d'analitzar amb
detall la reforma de l'impost,
aquesta organització professional
adverteix en especial dels perju-
dicis per a les microempreses, ja
que el seu tipus de gravamen pas-
sa del 20 al 25 % i perquè han per-
dut la deducció per a reinversions
dels beneficis extraordinaris. En un
comunicat, el col·legi subratlla
que, fins ara, podien tributar
aquests resultats atípics a un tipus
que oscil·lava entre el 13 i el 18 %
a canvi de reinvertir en actius no
corrents.

Segons el seu parer, les petites i
mitjanes empreses (pimes) tam-
poc surten perjudicades per la re-
forma legal, ja que, encara que es
fa efectiva la reducció del tipus de
gravamen del 30 al 25 %, la majo-
ria d'elles ja tributaven al 25 %, al-
menys per als primers 300.000
euros de la seva base imposable.
El Col·legi d'Economistes, que re-
corda que les pimes i microem-
preses conformen el 95 % del tei-
xit empresarial català, veu també
negativa la supressió de la majoria
de les deduccions de la quota per
a la incentivació de certes activitats.

BARCELONA | EFE/DdG

Els economistes
denuncien que
l’impost de
societats afecta 
les pimes 

La província de Girona va regis-
trar durant l’any passat un total de
133 concursos de creditors, un 5
per cent menys que l’any anterior
quan se’n van notificar 140. Aques-
ta és una de les xifres que ha fet pú-
blica la consultora PwC a partir del
Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).
Malgrat el retrocés detectat, la
província de Girona registra una
caiguda menor que la mitjana ca-

talana. Segons el barem concursal
de PwC corresponent a l’any 2014, 
Catalunya va registrar durant l'a-
ny passat un total de 1.363 con-
cursos de creditors, un 24% menys
que l'any anterior.

Més xifres
Malgrat el descens, Catalunya és la
comunitat amb més activitat con-
cursal (1.363), per davant de Ma-
drid (1.028), València (878), An-
dalusia (704), el País Basc (466) i
Galícia (413). Per províncies, l'any
passat a Barcelona es va arribar als
1.121 concursos; 133 a Girona; 75
a Tarragona i 34 a Lleida. En el con-
junt d'Espanya, el nombre de con-
cursos va baixar l'any passat un

26% i va assolir la xifra de 6.420 in-
solvències, mentre que un total de
86.907 treballadors es van veure
afectats per situacions concur-
sals.

Per al soci responsable de rees-
tructuracions de PwC, Enrique
Bujidos, el descens de concursos
per quart trimestre consecutiu
sembla indicar que els canvis de
tendència en els indicadors eco-
nòmics «s'estan traslladant també
a l'activitat concursal». Per sectors,
el de serveis va ser el que va tenir
més pes (22%) en el nombre de
concursos totals (21 per cent), en-
cara que en l'últim any va veure re-
duït un 18 per cent el nombre to-
tal d'empreses concursades.

GIRONA | DdG

L’activitat concursal cau un 5% 
a la província de Girona el 2014

En el conjunt de
Catalunya el nombre de
concursos retrocedeix un
24 per cent l’últim any



El Banc Sabadell va anunciar
ahir que havia decidit amortitzar
anticipadament emissions de deu-
te amb un saldo nominal viu que
suma un total de 85,29 milions. En
una comunicació a la Comissió
Nacional del Mercat de Valors
(CNMV), el Sabadell va precisar
que es tractava de participacions
preferents o bé d'obligacions sub-
ordinades emeses pel Sabadell o
per entitats que va adquirir, com
l'antiga Caixa d'Estalvis del Medi-
terrani o bé el Guipuscoà. De les
deu emissions, nou s'amortitzaran
el 24 de febrer, mentre que la res-
tant, es liquidarà el 19 de febrer. 

BARCELONA | EFE/DdG

Banc Sabadell
amortitza
emissions 
de deute



Sant Fruitós rep
180.000 euros
de la Diputació
per fomentar
l’ocupació 

El tercer Baròmetre d'Empresa
Familiar, un estudi signat per
KPMG en col·laboració amb les
Associacions Territorials vincula-
des a l'Institut d'Empresa Familiar
(IEF), conclou que el 56% de les
empreses familiars espanyoles
han vist augmentar la seva factu-
ració en l'últim semestre del 2014,
més del doble que fa un any (26%).
Segons l’estudi, la recuperació es
comença a reflectir també en la
creació d'ocupació, ja que gairebé
la meitat dels directius o propie-
taris d'empreses familiars (el 46%)
ha augmentat la seva plantilla, 10
punts percentuals més que en el
sondeig publicat el mes de juny
passat i 21 punts més que fa un
any. Les empreses familiars euro-
pees mostren una situació similar,
amb el 48% que declara haver
creat llocs de treball en l'últim se-
mestre del 2014.

L'augment de la confiança de les
empreses familiars espanyoles
també es reflecteix respecte a les
seves previsions a sis mesos, amb
el 64% que mostren una visió po-
sitiva o molt positiva (d'acord amb
el 70% de la mitjana europea),
que contrasta amb els resultats
de desembre de 2013 menys opti-
mistes (un 42% de la mitjana es-
panyola i un 54% de l'europea).

El principal problema a què
s'enfronten avui en dia les em-
preses familiars espanyoles i eu-
ropees és la disminució de la ren-
dibilitat, com assenyala el 58%
dels enquestats en el Baròmetre
d'Empresa Familiar (sobre el 47%
de mitjana europea). Així mateix,
el 31% creu que és la incertesa le-
gal i política, seguit pel 28% que
considera l'increment del cost de
l'energia un factor de preocupació.

Més inversions
De l’informe es desprèn que tres de
cada quatre empreses familiars
espanyoles esperen realitzar in-
versions, i d'aquestes, el 45% es-
taran centrades en l'activitat prin-
cipal de l'empresa. Les segueixen
les inversions en internacionalit-
zació i en diversificació (29% i
26%, respectivament). Entre les

empreses que estan considerant
alguna oportunitat d'inversió, el
43% preveu invertir a Espanya per
ampliar quota de mercat. A l'hora
d'invertir a l'estranger, les empre-
ses familiars espanyoles i europees
coincideixen en triar a la resta de
països europeus com a destina-
cions principals, amb el 19% de les
respostes en el cas espanyol i el
20% en l'europeu. Amèrica del
Sud és la segona destinació que
més atrau la inversió de les em-
preses familiars espanyoles, amb
un 17% de les respostes, mentre
que les europees prefereixen Àsia,
amb un 13%.

Accés al finançament
Segons l’estudi, el 2014 hauria
marcat un abans i un després pel
que fa a l'accés a finançament, ja
que el 79% de les empreses fami-
liars manifesta no haver tingut
problemes d'accés a crèdit, con-
tràriament al que declarava la ma-
joria fa un any (61%). A Europa, la
situació de les empreses familiars
també ha variat de forma molt
significativa d'un any a un altre
amb relació a l'accés a finança-
ment. Així, el 2013 més de la mei-
tat va manifestar haver experi-
mentat dificultats per finançar-
se, i la xifra va baixar fins al 19% el
juny del 2014, per mantenir-se es-
table en aquesta edició.

Entre les qüestions familiars
que afecten a les empreses espa-
nyoles, el 85% concedeix especial
importància a les bones estructu-
res de govern corporatiu i pro-
cessos. També consideren pri-
mordial, en el 83% dels casos,
mantenir el control del negoci
dins de la família, així com la co-
municació entre generacions, im-
portant per a un 82%.

En l'àmbit regulatori, la reduc-
ció dels impostos i una legislació
laboral més senzilla són els canvis
que les empreses familiars espa-
nyoles consideren més necessaris,
segons afirma el 67% i el 57%, res-
pectivament. També demanen
més simplicitat en la normativa fis-
cal en un 37% dels casos, així com
una reducció de la burocràcia ad-
ministrativa (35%).

REDACCIÓ | MANRESA

La Diputació de Barcelona ha
destinat 180.000 euros al foment de
l’ocupació i la reactivació econò-
mica local a Sant Fruitós de Bages.
La mesura forma part del Progra-
ma complementari de foment de
l’ocupació local d’ens provincial
que preveu crear 7.500 llocs de tre-
ball amb una inversió total de 60
milions d’euros a les comarques
barcelonines. La partida que rebrà
l’Ajuntament permetrà crear nous
plans d’ocupació a partir del mes
de febrer del 2015, segons fonts
municipals. Una part d’aquesta
partida pressupostària, 108.009,66
euros, es destinarà a contractar du-
rant 6 mesos persones a l’atur a tra-
vés d’un Pla d’Ocupació. Caldrà
que siguin usuaris del Servei Local
d’Ocupació i en alguns casos, hau-
ran de tenir un informe previ dels
serveis socials municipals que as-
seguri la seva situació de vulnera-
bilitat. Per altra banda, també es
destinaran 72.006,44 euros al fi-
nançament d’obres de manteni-
ment, reparació i conservació d’in-
fraestructures i edificis munici-
pals amb l’objectiu de donar suport
a la reactivació econòmica local.

Aquests nous plans d’ocupa-
ció se sumaran als que l’Ajunta-
ment ja ha portat a terme els dar-
rers anys.

Els dos pèrits del Banc d'Espanya
que van elaborar els informes pe-
ricials del cas Bankia, Antonio
Busquets i Víctor Sánchez No-
gueras, van ratificar ahir els seus
escrits on afirmaven que els comp-
tes de Bankia i de la filial BFA re-
latius a 2010 i 2011 estaven ma-
quillats i «no expressaven una
imatge fidel de l'entitat» quan va
sortir a borsa. Així ho van mani-
festar durant les prop de dues ho-
res en què el Fiscal Anticorrupció
Alejandro Luzón els va preguntar
sobre els informes que els va sol·li-
citar el jutge de l’Audiència Na-
cional Fernando Andreu.

Els pèrits
ratifiquen el mal
estat dels comptes
de Bankia

La meitat de les empreses familiars van
augmentar plantilla en l’últim semestre

El baròmetre semestral de l’IEF i KPMG conclou que el 56% de les societats incrementa facturació

SORTINT DE LA CRISI? Segons el tercer Baròmetre d’Empresa Familiar, la recuperació es comença a reflectir
en la creació d'ocupació, ja que gairebé la meitat dels directius o propietaris d'empreses familiars (el 46%) ha
augmentat la seva plantilla, 10 punts percentuals més que en el sondeig publicat el mes de juny passat 
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g LES OPINIONS DE LES EMPRESES FAMILIARS

Font: Baròmetre de l’Empresa Familiar

 Evolució de la facturació i llocs de treball durants els últims 6 mesos 

 Opinió de la situació de l’empresa per als pròxims 6 mesos

 Principals problemes que afronta
l’empresa familiar en aquests moments
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ECONOMIA

 El Col·legi d'Economistes de
Catalunya denuncia que la
reforma de l'impost de societats
del govern espanyol perjudicarà
les pimes i les microempreses i
que només beneficiarà les
grans companyies.

Impost
LA DATALA TENDÈNCIALA XIFRA

Marcadors
LA REFORMA DE

SOCIETATS PERJUDICA
LES PIMES

 Catalunya va registrar
durant l'any passat un total de
1.363 concursos de creditors, el
24% menys que l'any anterior,
segons el barem concursal de la
consultora PwC corresponent a
l'any 2014

24%
LA CAIGUDA DE

L’ACTIVITAT
CONCURSAL 

 El ministeri d'Hisenda ha
habilitat un procediment
electrònic per sol·licitar la
devolució de la paga extra de
desembre del 2012 als
empleats públics que hagin
canviat de destinació 

Hisenda

PR0CÉS PER
TORNAR L’EXTRA
ALS FUNCIONARIS
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http://www.vilaweb.cat/acn/ultima-hora/4226829/20150112/collegi-deconomistes-adverteix-

reforma-limpost-societats-perjudicara-pimes-microempreses.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



http://www.acn.cat/acn/775227/General/text/Col.legi-dEconomistes-Impost-de-Societats-

pimes-microempreses.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/empresas/los-economistas-

catalanes-denuncian-que-impuesto-sociedades-perjudica-a-

pymes_OMLVG1YlOw2XIALUvcJYM7/ 

 

 

 



http://www.eldia.es/agencias/7891323-economistas-catalanes-denuncian-impuesto-

sociedades-perjudica-pymes 

 

 

 

 

 

 

 



http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2015-01-12/los-economistas-catalanes-

denuncian-que-impuesto-sociedades-perjudica-a-pymes_464676/ 

 

 

 

 

 

 



http://www.elcomercio.es/agencias/201501/12/economistas-catalanes-denuncian-impuesto-

284017.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



http://www.ideal.es/agencias/20150112/economia/economistas-catalanes-denuncian-

impuesto-sociedades_201501121137.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



http://www.elnortedecastilla.es/agencias/201501/12/economistas-catalanes-denuncian-

impuesto-284017.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



http://www.elcorreo.com/agencias/201501/12/economistas-catalanes-denuncian-impuesto-

284017.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



http://www.expansion.com/agencia/efe/2015/01/12/20293722.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



http://www.finanzas.com/noticias/economia/20150112/economistas-catalanes-denuncian-

impuesto-2844340.html 

 

 

 

 



http://www.eldiariomontanes.es/agencias/20150112/economia/economistas-catalanes-

denuncian-impuesto-sociedades_201501121137.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



http://www.entornointeligente.com/articulo/4692644/Los-economistas-catalanes-denuncian-

que-impuesto-sociedades-perjudica-a-pymes-rss-12012015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



http://www.lavanguardia.com/economia/20150112/54423259015/los-economistas-catalanes-

denuncian-que-impuesto-sociedades-perjudica-a-pymes.html 

 

 

 

 

 

 

 



http://www.diariovasco.com/agencias/20150112/economia/economistas-catalanes-

denuncian-impuesto-sociedades_201501121137.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



http://www.diaridegirona.cat/economia/2015/01/13/economistes-denuncien-que-limpost-

societats/705425.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


