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● L’entrada de turistes es-
trangers a Catalunya durant
el primer trimestre
d’aquest any va ser de 2,1
milions, un 15,6 per cent
menys que en el mateix pe-
ríode del 2008, segons
l’enquesta de Moviments
Turístics en Frontera
(Frontur). Aquest descens,
segons el Ministeri d’In-
dústria, Turisme i Comerç,
ha estat provocat pel retro-

cés del seu principal mercat
emissor: l’Estat francès.
Altres mercats que han
contribuït a aquesta baixa-
da han estat el del Regne
Unit i Alemanya. Pel que fa
al mes de març, a Catalu-
nya van arribar 825.838 tu-
ristes, un 21,7% menys que
en el mateix període del
2008. Aquestes dades, pe-
rò, no són homogènies, ja
que el 2008 la Setmana
Santa era al març i aquest

any va caure a l’abril.
A l’Estat, l’entrada de

turistes estrangers durant el
primer trimestre va arribar
als 8,9 milions, un 16,3%
menys. Catalunya i Canà-
ries van ser les principals
destinacions quant a volum
de turistes, seguides d’An-
dalusia i Madrid. L’arriba-
da en avió també va experi-
mentar retrocessos i el mes
de març van utilitzar aquest
mitjà de transport 726.000

turistes menys que en el
mateix mes del 2008. El
descens del nombre de tu-
ristes va afectar també els
hotels, que van tenir
636.000 persones menys.

Per la seva banda, l’in-
forme d’Exeltur va assegu-
rar que l’activitat turística
va baixar un 7% el primer
trimestre de l’any a l’Estat i
que el PIB turístic va caure
un 5,6% en el conjunt del
2009.

El turisme estranger va baixar un
15,6% el primer trimestre del 2008

IMMA BOSCH

Dels 3.247 habitatges ob-
jecte de compravenda a
Catalunya, 3.085, el
95,01%, es va correspon-
dre a habitatge de renda
lliure, mentre que 162, el
4,99%, es va correspondre
a habitatge protegit. En re-
lació amb el seu estat,
1.498 habitatges, el
46,13%, eren nous i 1.749,
el 53,87%, es correspon a
habitatges de segona mà.

Per demarcacions, Tar-
ragona és la que més va ser
víctima de la crisi, amb
una caiguda del 57%: 438
habitatges van ser objecte
d’una compravenda en
comparació amb els 1.027
del 2008. A Lleida, van ser
245 els habitatges venuts
en comparació amb els
567 del 2008, a Barcelona
van ser 2.008 habitatges
comparats amb els 4.204 i
a Girona, 556 habitatges
en relació amb els 965 del
febrer de l’any anterior.

En el conjunt del mercat
estatal, el nombre de fin-
ques venudes el febrer és
de 165.860, un 22,3%
menys que el 2008 i un
1,3% inferior al registrat al
gener passat. En el cas de
les finques, el nombre de
traspassos és de 82.701, el
que suposa un descens in-
teranual del 33,2% i una
disminució del 5,8% en
comparació amb el mes
precedent. El 87,7% de les
compravendes correspon a
finques urbanes i el
12,3%, a finques rústi-

ques. En el cas de les urba-
nes, el 47,8% són compra-
vendes d’habitatges.

Cau l’obra nova
La compravenda de l’ha-
bitatge nou descendirà
significativament els pro-
pers trimestres segons el
Col·legi de Registradors
de la Propietat en el seu
anuari de 2008, ja que ara
es registren els acords de
compravenda pactats fa
dos anys. Aquesta és una
de les conclusions de

l’anuari de l’estadística re-
gistral immobiliària, que
detalla que des del primer
trimestre de 2003 fins a
principi de 2007 els visats
d’habitatge van fer creixe-
ments importants fins a ar-
ribar a superar els 310.000
visats trimestrals. No obs-
tant això, des de mitjans de
2007 el mercat ha experi-
mentat un intens ajusta-
ment del nombre de visats
d’habitatge, fins a situar-
se en el quart trimestre de
2008 en els 41.404.

De les 6.763 transaccions del 2008 s’ha passat a 3.247

El febrer es va vendre un 52%
menys d’habitatges en comparació
amb el mateix mes de l’any passat
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● CCOO de Catalunya va
presentar ahir una sèrie de
propostes per donar una
sortida social a la crisi im-
mobiliària i garantir el dret
a l’habitatge i va proposar
transformar en pisos de
lloguer a preus protegits
els 65.000 habitatges lliu-
res pendents de venda que
hi ha a Catalunya i va de-
manar la revisió de les
prioritats del Pacte Nacio-
nal d’Habitatge per garan-
tir l’accés a l’habitatge
dels ciutadans. Les mesu-
res prioritàries que el sin-
dicat creu que cal dur a ter-
me passen per la transfor-
mació en habitatge de llo-
guer a preu protegit l’estoc
d’habitatges lliures pen-
dents de venda, és a dir, a
preus intervinguts pels po-
ders públics perquè aquest
és el mecanisme que ha
permès als països del nos-
tre entorn garantir el dret a
l’habitatge a la ciutadania.

Per la seva part, el presi-
dent de la patronal cons-
tructora Seopan destaca
que hi ha uns 650.000 ha-
bitatges buits, dels quals
considera que només
constitueixen un problema
els que estan sense vendre
en mans de promotores i
bancs.

● La compravenda d’habitatges ha
caigut aquest febrer un 51,99% en
comparació amb el mateix mes del
2008, segons dades de l’INE, ja que

Un ciutadà davant d’una immobiliària, a Madrid. / EFE

només 3.247 habitatges van ser ob-
jecte de compravenda en compara-
ció amb els 6.763 de 2008. El nom-
bre total de finques transmeses el fe-
brer va ser de 19.169, de les quals

2.445 van ser finques rústiques i la
resta, urbanes. Per demarcacions, la
caiguda més gran va ser a Tarragona
(57%), seguida de Lleida (56%),
Barcelona (52%) i Girona (42%).

CCOO demana
que l’estoc es
transformi en
lloguer protegit

● El president de la patro-
nal Pimec, Josep Gonzá-
lez, va advertir ahir la nova
ministra d’Economia i Hi-
senda, Elena Salgado, que
la crisi no li concedeix el
tradicional marge de 100
dies de què disposen els
nous càrrecs polítics. Des-
prés de gairebé un mes de
la concentració d’empre-
saris davant el Congrés, on
es van reclamar mesures
immediates per donar li-
quiditat a les empreses,
González sosté que les co-
ses continuen igual que fa
uns mesos i el 90% del pa-
quet de mesures del govern
espanyol no s’han fet efec-
tives.

González, que va com-
parèixer, abans de la cele-
bració de l’assemblea
anual de la patronal, es va
referir als increments sala-
rials dels convenis col·lec-
tius per recordar que Pi-
mec mai s’ha mostrat favo-
rable a les congelacions sa-
larials, però que, malgrat
això, ha criticat augments
salarials del 3,8% en el cos
de funcionaris, quan la in-
flació és de l’1,5%. El pre-
sident de Pimec va dir que,
tot i que la prioritat de les
empreses continua sent
obtenir finançament, tant
per a inversions com per a
circulant, va defensar un
conjunt de mesures estruc-
turals que són «imperio-
ses» com la reforma labo-
ral.

Per solucionar la falta de
finançament, González
creu que la millor mesura
seria impulsar una política
d’avals del govern estatal
que trenqués el bloqueig
que experimenten les lí-
nies d’ajuts per part de les
entitats financeres, que im-
posen unes condicions de
risc molt estrictes.

Altres reformes estruc-
turals urgents serien la re-
forma educativa, la millora
de la xarxa ferroviària, i
trencar amb el model ra-
dial que imposa Madrid, la
superació de la dependèn-
cia energètica i apostar per
l’energia nuclear, la refor-
ma de la justícia i retallar
els llargs terminis per
prendre decisions judicials
i, per últim, una reforma
fiscal que incentivés la ca-
pitalització de les empre-
ses.

Llei de morositat
Pimec va tornar a reclamar
que es reformi la llei de
morositat 3/2004, arran de
l’augment del 4% dels im-
pagats al febrer, sol·licita
que es rebaixi el termini de
pagament de les empreses
inicialment a 60 dies i, des-
prés, a 30. González va ex-
plicar que la patronal apos-
ta «fortament» per aconse-
guir aquesta reforma –té
una plataforma d’ajut que
agrupa 700.000 empre-
ses–, per això ha instat el
govern a actuar amb «rapi-
desa i efectivitat».

La Pimec es queixa que tot
està igual un mes després
de la manifestació a Madrid

EL PUNT / Barcelona

● El sector públic a l’Estat
espanyol va pagar l’any
passat els seus deutes a
144 dies de mitjana, més
del doble que la de la UE
(65,3 dies), segons les da-
des publicades en l’última
revista de la Confederació
Espanyola de Caixes d’Es-
talvi (CECA).

Segons les últimes da-
des de l’índex d’Intrum
Justitia, el sector públic és
el que més tarda a pagar els
seus proveïdors, ja que
abona els deutes 41 dies
després que es compleixi
el termini mitjà de 103
dies acordats per al paga-
ment. Les empreses tri-
guen 94 dies de mitjana a
pagar, respecte dels 55,5
dies de mitjana en la UE,

indica l’estudi, mentre que
els particulars europeus
paguen en 40 dies i els es-
panyols, en 56.

Més del 51% de les pi-
mes que van participar en
una enquesta d’Intrum
Justitia esperaven una pèr-
dua d’ingressos pels re-
tards en els cobraments, i
dos terços van expressar
que temen que puguin te-
nir problemes de liquidi-
tat. Segons Equifax-As-
nef, al gener hi havia una
morositat declarada de
28.786 milions d’euros.
La CECA cita un estudi de
l’auditor Marzars, que in-
dica que el deute mitjà de
les empreses espanyoles
suposa més del doble dels
fons propis, una de les ta-
xes més altes de la UE.

El sector públic espanyol
triga més de tres mesos
a pagar els proveïdors
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