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ECONOMIA

La creació de noves empreses és
un indicador del dinamisme eco-
nòmic. La crisi ha passat factura a
aquest indicador, que acumula 31
mesos de descensos en taxa inter-
anual.

No obstant les dades intermen-
suals donen peu a l’optimisme.
L’Institut Nacional d’Estadística
mostra que durant el mes de no-
vembre es van crear 111 noves
empreses a Girona, dada que re-
presenta un augment del 19,35%
respecte al mes anterior, quan se’n
van constituir 93. També va millo-
rar l’evolució de les ampliacions de
capital, que van créixer un 27,66%
i el nombre de les dissolucions, que
van disminuir un 37,50% el no-
vembre respecte al mes anterior.

Taxa interanual negativa
Tot i la lleugera millora
registrada durant el mes de
novembre, la taxa interanual
segueix sent negativa. D’aquesta
manera la constitució de
societats mercantils durant el
penúltim mes del 2009 va ser un
17,78% inferior a la registrada
durant el mateix període del
2008. Tampoc són gaire positives
les dades fetes públiques sobre
l’evolució de les ampliacions de
capital, que cauen un 31,82% i de
les dissolucions, que creixen un
9%.

Pel que fa al conjunt de l’Estat,
durant el mes de novembre es van
constituir 6.947 empreses, un 4,6
per cent més que en el mateix

mes de l'any anterior i un 10,5 per
cent més que l'octubre de 2009,
amb un capital subscrit de 338
milions d'euros.

Al conjunt de l’Estat, les comu-
nitats de Madrid, Catalunya i An-
dalusia van liderar el mes de no-
vembre passat la creació de socie-
tats mercantils.

Madrid va ser la comunitat on
més empreses es van crear el no-
vembre, amb 1.483, per davant de
Catalunya, en la qual se’n van
constituir 1.335, Andalusia (1.097),
la Comunitat Valenciana (848),
Galícia (343) i Castella-la Manxa
(282).

La Rioja (32), Navarra (55), Can-
tàbria (57), Astúries (90) i Extre-
madura (95) van ser, per contra, les
autonomies en les quals es van
crear menys societats mercantils,
al costat de les ciutats autònomes
de Ceuta-Melilla, amb 7 i 8, res-
pectivament.

Si es té en compte el capital sub-
scrit per les empreses en el perío-
de estudiat, Catalunya és la que
més diners va invertir, més de 104
milions d'euros, seguida de Ma-
drid, amb més de 74 milions.

Quant a les societats dissoltes,
també van ser les comunitats de
Madrid i Catalunya les que van en-
capçalar aquest apartat.
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Laconstituciódenovesempresesa
Gironacreixun19%alnovembre
Durant el mateix període i en comparació a l’octubre el nombre de dissolucions cau un 37%�

La Comissió Europea va culpar
ahir de nou el Govern del retard en
l'aprovació del Fons de Reestruc-
turació Ordenada Bancària
(FROB), creat per facilitar les fu-
sions de caixes d'estalvis amb fons
públics, per no haver enviat tots els
aclariments requerides per Brus-
sel·les ni haver notificat oficialment
aquest instrument.

«No es pot culpar a la Comissió
per no prendre una decisió sobre
un cas en el qual el pla no se li ha
notificat», va explicar el portaveu
de Competència, Jonathan Todd.
«Les autoritats espanyoles encara
han de clarificar en alguns aspec-
tes quins són les seves intencions.
Una vegada que les autoritats es-

panyoles hagin aclarit totes les
qüestions pendents», va subratllar.
Per la seva banda, la vicepresidenta
segona del Govern d'Espanya, Ele-
na Salgado, va assegurar que l'E-
xecutiu ja ha enviat tota la infor-
mació ala CE sobre el FROB per-
què les autoritats de la Compe-
tència puguin decidir si autoritzen
el seu esquema d'actuació. A més
va apuntar que confia en què s’a-
provi properament.

Assemblea ajornada
Caixa Catalunya, Caixa Manresa i
Caixa Tarragona van decidir la
setmana passada ajornar les as-
semblees en les quals havien d'a-
provar la seva fusió pel bloqueig en
l'aprovació del FROB. En el cas de
la segona gran integració de caixes
catalanes, protagonitzada per Cai-
xa Sabadell, Terrassa, Girona i
Manlleu, de moment mantenen la
data del 8 de febrer per a les seves
assemblees, i per ara no preveuen
modificar-la.
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Brussel·les tornaaculparel
Governespanyoldel retard
en l’aprovaciódelFROB

El nombre d'efectes comercials
impagats a la demarcació de Gi-
rona al novembre va baixar el
4,53%, fins als 6.610, si ho compa-
rem amb el mateix període del
2008, segons que ha fet públic
l'Institut Nacional d'Estadística.
Igualment, el valor dels efectes
impagats també va baixar, però
d'un 53,90%, fins els 9.338.833 eu-
ros. Això deixa el valor mitjà de l'e-
fecte comercial impagat en 1.413
euros. Aquest valor és un 51,71%
inferior al mateix valor del mateix
període de l'any anterior. Els bancs
van registrar el 63,15% dels efectes
impagats, les caixes d'estalvis el
36,63% i les cooperatives de crèdit
el 0,06%.

Els bancs de la demarcació de
Girona van registrar 4.388 efectes
comercials impagats, el 65,63%, per
un import total de 5.897.189 euros,
el 63,15% del total. Això repre-
senta que el valor mitjà impagat és
de 1.344 euros.

Les caixes d'estalvis de la demar-
cació van registrar 2.218 efectes co-
mercials impagats, el 33,55% del
total, per un import de 3.420.726
euros, el 36,63% del total. Això re-
presenta que el valor mitjà de l'e-
fecte comercial impagat va pujar a
1.542 euros.

Finalment, les cooperatives de
crèdit van registrar quatre efectes
comercials impagats, el 0,06% del
total, per un import de 20.918, el
0,22%.

GIRONA | ACN/DdG

Elnombred’efectes
impagatsaGironacau
un4,53%alnovembre

Salgado assegura que
s’ha enviat tota la
informació a la CE i que
l’aprovació «és pròxima»

�

El sector agroalimentari és el
que més oportunitats de negoci
pot tenir a la Xina, que actual-
ment és la tercera potència mun-
dial. Així ho va assegurar aquest
dilluns Antonio Mozas, ponent
d’una xerrada-col·loqui sobre la
Xina i les seves oportunitats de
negoci.

Entre els consells que el po-
nent va donar destacava conèi-
xer bé els interlocutors en l'àm-
bit personal i fora del treball
abans de plantejar els negocis.

«Sempre cal guanyar-se abans la
confiança dels interlocutors per fer
després els negocis», va afirmar. Un
altre dels consells és no intentar
mai vendre un producte acabat
sinó intentar exportar la tecnolo-
gia perquè siguin els propis xine-
sos qui fabriquin el producte.

La voluntat de la jornada orga-
nitzada per la Cambra de Comerç
de Girona i Seniors Espanyols per
a la Cooperació Tècnica era acos-
tar als empresaris gironins les ca-
racterístiques dels xinesos i quina
és la millor manera de fer negocis
amb ells.
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LaXinaofereixoportunitatsde
negoci al sector agroalimentari

Antonio Mozas va ser el ponent de la jornada.

ACN

va ser l’import mitjà dels impaga-
ments a Girona el novembre
Aquest valor és un 51,71% inferior a
la taxa registrade durant el mateix
període del 2008. Els bancs van re-
gistrar el 63,15% dels impagats

1.413 EUROS

LA XIFRA

El 2009 va ser un exercici «per
oblidar», amb una caiguda del 5,6
per cent del PIB turístic, fet que su-
posa una pèrdua de 6.380 milions
d'euros respecte al 2008. D'aquesta
forma, per novè any consecutiu, el
turisme no suma al creixement de
l'economia espanyola, que en el
seu conjunt va tancar l'exercici
amb un retrocés del 3,7%, i tampoc
ho farà el 2010, segons les estima-
cions de l'Aliança per a l'Excel·lèn-
cia Turística, Exceltur. Exceltur
preveu un descens del 0,9% en l'ac-
tivitat del sector per a finals del pre-
sent any enfront de la contracció
del 0,5% del conjunt de l'economia
espanyola que avancen els ana-
listes.

Els ingressos reals per turisme
derivats de la demanda estrange-
ra que reverteixen a Espanya fi-
nalitzaran 2009 amb una caiguda
del 10,7%, que Exceltur espera es
moderi fins a un 4,9% negatiu en
2010.

«El pitjor ja ha passat»
A això apunta una notable mode-
ració dels ritmes de caiguda de la
demanda turística a Espanya, va
indicar el vicepresident executiu de
Exceltur, José Luis Zoreda, que
creu que «el pitjor ja ha passat».
Durant el 2009, el turisme va patir
els efectes de la crisi amb més in-
tensitat que el conjunt de l'eco-
nomia espanyola i, no obstant
això, les seves taxes de desocupa-
ció han estat inferiors a les d'altres
sectors. Es van destruir 51.000
llocs de treball.
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El sector turístic assegura
que «va ser un exercici per
oblidar» amb una caiguda
del 5,6%del PIB turístic
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El turismedeixa
d’aportar6.400
milionsen
l’economia
durantel2009

Els treballadors de l’empresa
Elecnor es van concentrar ahir a la
tarda, davant l’edifici de la seu de
Telefónica a Girona per exigir a la
direcció de l’empresa la readmis-
sió dels 6 treballadors que va aco-
miadar la setmana passada. CCOO
considera que han estat acomia-
dat de forma improcedent .El sin-
dicat considera no es pot atribuir
aquesta decisió a problemes eco-
nòmics ni per baix rendiment i ho
interpreten com a una «represàlia»
després que els treballadors re-
butgessin en assemblea la modi-
ficació del salari variable ara fa
unes setmanes.
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CCOOdenuncia
l’acomiadament
desis treballadors
d’Elecnor

Tot i aquest repunt positiu en
termes interanuals la taxa
continua essent negativa a
la demarcació gironina
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