
punts.
Malgrat tot, segons l'Idescat, la

demanda interna catalana evo-
luciona de forma «menys desfa-
vorable» d'un any per l'altre, ja
que el segon trimestre la caiguda
era de -2,6 punts. L'Idescat desta-
ca l'evolució de la despesa en con-
sum, que creix més de mig punt.

L'aportació del sector exterior és
de 2,1 punts i continua com a
«motor» del creixement de l'eco-

nomia catalana. Les exportacions
totals han crescut el 10% mentre
que les importacions han crescut
el 2,3%, un ritme «inferior» que a
principi d'any.

Precisament les dada intertri-
mestral del PIB català també va a
l'alça, en el 0,1%. I en aquest cas,
d'un trimestre a l'altre, Catalunya
ha crescut una dècima més que la
xifra intertrimestral espanyola i
es manté dues dècimes per sota de

la que s'ha registrat a la Unió Eu-
ropea. 

D’altra banda, i segons un in-
forme de l’Institut d’Estudis Bor-
saris, l'economia espanyola caurà
el 0,7% l’any que ve, mentre que la
taxa d'atur se situarà per sobre
del 23% el 2012, un any en què to-
tes les partides del PIB es tornaran
«negatives», a excepció del sector
exterior, incomplint així els ob-
jectius de deute i dèficit previstos. 

versió en construcció aguditzarà la
seva caiguda fins al 8,5% i la for-
mació bruta de capital fix es con-
traurà en el 5,9%.

Per la seva banda, les exporta-
cions ralentiran el seu creixement
fins al 4,1% l’any que ve, enfront del
9% del 2011, però les aportacions
al creixement continuaran sent
positives per a la demanda exterior,
amb un augment del saldo exterior
de l’1,8% previst per al 2012.

La societat per a l'excel·lència tu-
rística, Exceltur, i la Confederació
Espanyola d'Hotels (CEHAT) van
rebutjar ahir l'anunci realitzat per
la Generalitat de Catalunya d'im-
posar una taxa turística que gravi
els allotjaments reglats, i sol·liciten
que no es porti a efecte.

Les dues associacions en dos
comunicats qualifiquen d'«injus-
ta» i «discriminatòria» aquesta

taxa, i recorden com va ser de
«desgraciat» en el seu moment
l'aplicació de l'anomenada «eco-
taxa» a Balears, i per tant s'hauria
d'haver après d'això. Per a Excel-
tur, aquesta experiència va de-
mostrar en el seu moment que es
van generar efectes altament des-
favorables per al conjunt de l'acti-
vitat turística, i en particular la
d'aquells segments d'activitat més
sensibles al preu, circumstància
més que previsible que s'esde-
vingui de nou a Catalunya.

Així mateix, aquesta associa-
ció considera que s'està davant una
«notable contradicció» i un greu-
ge comparatiu que s'apliqui aquest
impost, precisament ara que el

president del govern, Mariano Ra-
joy, ha expressat que el turisme és
una de les seves prioritats per a la
recuperació econòmica i per a la
creació de llocs de treball.

Des de la Confederació Espa-
nyola d'Hotels i Allotjaments Tu-
rístics s'incideix en el discrimina-
tori que suposa aquest tipus d'im-
posició sobre els allotjaments re-
gulats que ja es troben gravats fis-
calment. A més, s'apunta que s'es-
tà afavorint la competència des-
lleial, atès que l'oferta il·legal, que
suposa el 25% del total, no patiria
aquest tipus de taxes. 

D’altra banda, la Federació d'As-
sociacions de Farmàcies de Cata-
lunya (Fefac) va criticar ahir l'a-

nunci fet pel Govern de cobrar un
euro per recepta a partir del prò-
xim any, i assegura que la nova
taxa no facilitarà el bon ús dels me-
dicaments.

En un comunicat, Fefac recor-
da que qualsevol recepta com-
porta la intervenció professional
d'un metge, que justifica la ne-
cessitat de prendre el fàrmac, i
deixa en mans del pacient seguir
el tractament, pel que considera
que l'anomenat tiquet modera-
dor passa per alt els dos fets i no in-
cideix en els mecanismes que li-
mitaran el consum de medica-
ments.

«No s'ha de penalitzar l'ús del
medicament, sinó promoure el
seu bon ús», va assegurar ahir el
president de la Federació d’Asso-
ciacions de Farmàcies, Josep Es-
teve, a més de precisar que prop de
la meitat dels pacients crònics in-
compleix el tractament a partir
del segon any.
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Les associacions de
farmàcies critiquen l’anunci
de cobrar un euro per
recepta mèdica
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Els hotelers rebutgen la taxa
turística anunciada pel Govern

de la qual es va anunciar a prin
pi d'aquest any per part del g
italià, i on treballen 220 person

L'agència Fitch va amena
ahir de rebaixar la nota de Ca
lunya en posar-la en revisió 
l'«elevada probabilitat» d'una
tallada, una situació en la q
també es troba Múrcia, men
que va degradar dos esglaon
qualificació de solvència de la C
munitat Valenciana, el deut
llarg termini de la qual passa d
notable baix (A-) a un simple ap
vat (BBB). A més, encara que m
té el notable (A) de Múrcia i el 
table baix (A-) de Catalunya, 
gència desconfia del nivell de s
vència a llarg termini de les d
regions, i per això les posa en
visió amb l'objectiu de prendre u
decisió en el primer trimestre
2012. Fitch argumenta que les 
cisions preses sobre les qualifi
cions de les tres regions es pro
eix després d'haver posat en re
sió la setmana passada la solv
cia d'Espanya i pels més gr
riscos de liquiditat.
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Fitch amenaça de
rebaixar la nota
catalana per una
possible retallada

23/12/2011

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 9.881

 8.217

 24.651

Categoría:

Edición:

Página:

Catalunya

Manresa

36

AREA (cm2): 192,1 OCUPACIÓN: 17% V.PUB.: 383 NOTICIAS EXCELTUR


