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REBAIXES
La Confederació de Comerç
de Catalunya assegura que
els preus dels productes
rebaixats esmantindran.

MANOLOGARCÍA

Els funcionaris
engeguen les
protestes per
les retallades

VICENÇ MOLINÉ

BARCELONA. Els treballadors i re-
presentants sindicals de la funció
públicavanserahirelsprimersare-
voltar-secontra laretalladaanunci-
ada pel govern espanyol. A Barce-
lona500delegatssindicalsvancon-
centrar-se a les portes de la delega-
ció del govern espanyol, i aMadrid
centenarsde funcionaris–entreels
qualspolicies ibombers–vandema-
nar la dimissió de Mariano Rajoy
concentrats davant la seu del PP.

Lamobilització continuarà avui
amb concentracions convocades a
les portes de tots els centres de tre-
ball. Els empleats protesten per la
retallada anunciada pel govern es-
panyol per disminuir els costos de
l’administració, que es traduirà en
la supressió de la paga extra de Na-
dal i en altres retallades en els dies
de lliure disposició.

Els treballadors públics catalans
van orientar la protesta d’ahir a la
“falta de respecte” tant del govern
espanyolcomde laGeneralitat, que
ja ha retallat els salaris. Tot i que el
portaveu del Govern, Francesc
Homs, va insistir ahir que els fun-
cionariscatalans“nopagaraneldo-
ble” i que la retallada espanyola no
sesumaràa lacatalana, els treballa-
dorsvanexigir-ne laretirada imme-
diata. “Elconflicteestàobertentots
els vessants”, va afegir la responsa-
ble de funció pública de CCOO,
Montse Ros.e

Lamanifestació dels sindicats a
Barcelona. JORDI PIZARRO

La pujada de l’impost pot fer
caure el PIB turístic un 1,5%

La pujada de l’IVA del 8% al 10%
peral turismerebaixarà la factura-
ció del sector en un 1,5%, segons
Exceltur.Els inspectorsd’Hisenda
alertenque lamesura, “precipitada
i errònia”, pot afavorir el frau.

DANI SÁNCHEZ UGART

BARCELONA. El president del go-
vern espanyol, Mariano Rajoy, ha
aconseguit una resposta gairebé
unànime contra el seu anunci
d’apujar l’IVA. La pràctica totalitat
delssectorseconòmics iproductius,
així com diverses agrupacions pro-
fessionals, vanalçarahir laveucon-
tra una mesura que els inspectors
d’Hisenda van titllar de “dràstica,
precipitada, errònia” i ambunefec-
te “dramàtic” sobre el consum.

Els empresaris del turisme van
traduir aquest dramatisme en xi-
fres: un 1,5% serà l’impacte en el
PIB turístic que tindrà el nou tipus
impositiu, que passa del 8% al 10%
per al seu sector (és a dir, s’incre-
mentaenun25%).Elvicepresident
executiu de l’Aliança per a l’Ex-
cel·lència Turística (Exceltur), Jo-
sé Luis Zoreda, va acusar el govern
espanyol de dinamitar “un sector
que fins ara podia argumentar que
era la locomotora o, com amínim,
unsostenidor importantperatenu-
ar caigudes més grans” i va alertar
que aquestamesura, sumada a l’in-
crement de taxes aeroportuàries,
situa el sector molt a prop, “si no
més enllà”, del límit de resistència,
informa Efe.

Ocupació

Exceltur no es va quedar aquí i va
fer previsions també sobre altres
impactes negatius de la pujada de
l’impost.Esdestruiran19.000 llocs
de treball en un any, la facturació
caurà en més de 2.000 milions
d’euros si es repercuteix la pujada
al consumidor final i es generaran
unes pèrdues directes de 103mili-
ons d’euros per als empresaris que
hagin venut paquets de vacances
amb preus tancats a l’estranger.

Amés de criticar l’impacte en el
consum que tindrà lamesura, l’Or-
ganització Professional d’Inspec-

Els empresaris del turisme van xifrar en 2.000
milions d’euros les pèrdues per l’augment. PERE VIRGILI

tors d’Hisenda de l’Estat (IHE) va
alertar que una pujada de l’IVA
d’aquestamagnitud,enunmoment
enquèlaconsciència fiscaldelscon-
tribuents està sota mínims i quan
s’acaba de posar enmarxa una am-
nistia fiscal, pot ocasionar un aug-
ment del frau: que algunes empre-
ses optin per cobrar l’IVA, amb els
nous tipus, però que després no ho
declarin.

La Sirena,Mango, Inditex i Pro-
novias, entre altres empreses, van
afanyar-seaaclarirquenorepercu-
tiran la pujada de l’IVA en els seus
clients, sinóque l’assumiranacosta
dels seus beneficis.

Altres sectors, però, que treba-
llen ambmarges més estrets, com
la cadena de supermercats Bon
Preu, van admetre que no tindrien
més remei que repercutir-la. El
sectordel taxi, per la sevabanda, va
anunciar que no aplicaria l’incre-
ment el 2012, però sí de cara a l’any
que ve.e

Sectors econòmics i experts critiquen lamesura

Destrucció
L’increment
acabaràamb
19.000llocs
detreballen
el turisme,
diuExceltur

D’altra banda, Fraile creu que
apujar l’impost perjudicarà la tem-
poradaderebaixesperl’efectepsico-
lògicnegatiuquetindràsobrelesde-
cisionsdecompradelsconsumidors.

Quant pujaran els preus
dels aliments?
Els productes bàsics
seguiran costant el mateix
Lamajoriad’aliments estangravats
amb el tipus reduït de l’IVA, que ha
crescut del 8% al 10%. Però els ali-
ments considerats bàsics seguiran
costant el mateix perquè formen
part de la categoria superreduïda,
queestàgravadaambun4%.Elsali-
mentsbàsicssónelpa(menysl’inte-
gral i altres pans especials, que for-
menpart del tipus reduït), la farina,
la llet, el formatge, els ous, la fruita,
la verdura, les hortalisses, els lle-
gums, els tubercles i els cereals.

Tot i que s’havia especulat que el
govern espanyol podria apujar el ti-
pus superreduït –o, almenys, ex-
cloure d’aquesta categoria diversos
productesqueenformenpart–al fi-
nal sembla que no serà així.e
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