
19
Regió7 | DIVENDRES, 13 DE JULIOL DEL 2012

ESPANYA�ARREU

� EL DEBAT SOBRE EL FINANÇAMENT PÚBLIC �

El PIB turístic pot caure fins a
l’1,5 % el 2012 amb la pujada de l’I-
VA al sector del 8 al 10 % anunciada
dimecres pel president del go-
vern, Mariano Rajoy, segons va cal-
cular ahir l’Aliança per a
l’Excel·lència Turística (Exceltur).
Després d’expressar el seu rebuig
a la mesura, el vicepresident ex-
ecutiu d’Exceltur, José Luis Zore-
da, va assenyalar que, en cas que
finalment es produeixi la pujada al
turisme, la seva «petició imme-
diata» és que la implantació sigui
«com a molt aviat a principi d’oc-
tubre», encara que va matisar que
l’ideal seria el gener del 2013.

En roda de premsa per presen-
tar les previsions per a l’estiu i el
conjunt de l’any, Zoreda, l’Aliança
del qual calcula que una pujada al
10 % de l’IVA al turisme pot des-
truir 19.000 llocs de treball anuals,
va reconèixer que el sector «no ge-
nerarà ocupació aquest any».

El vicepresident executiu d’Ex-
celtur ha augurat a més que aquest
increment de l’IVA comportarà
una caiguda de més de 2.000 mi-
lions d’euros de facturació si es re-
percuteix al consumidor final. Una
pujada immediata de l’IVA, va
afegir, comportaria per als em-
presaris una pèrdues de 103 mi-
lions d’euros procedents dels pa-
quets vacacionals venuts als tu-
ristes estrangers amb preus tan-
cats.

Segons Exceltur, cada punt ad-
dicional de l’IVA al turisme en
aquest moment, de plena tem-
porada alta i quan s’estan decidint
bona part de les compres d’últim
minut i estan per concretar-se,
durà una caiguda addicional de
0,45 punts percentuals en el PIB tu-
rístic. Sense tenir en compte la pu-

jada de l’IVA, Exceltur ja havia re-
visat la seva previsió del PIB turís-
tic per al 2012 des d’una caiguda
del 0,3 % a una del 0,6 %, a causa
de la més important reculada de la
demanda nacional i la pèrdua de
l’impuls de l’estrangera.

Zoreda va assenyalar que la
conjuntura actual és «molt poc
propícia» per apujar l’IVA, una
mesura que, al seu judici, parteix
de lectures equivocades «sobre la
potència d’un sector» que està
sent «locomotora i generador d’o-

cupació a diferència d’altres».
«Però estem arribant molt a prop,
si no s’ha traspassat ja, el límit de
resistència», va advertir.

Aturats sense cobertura
D’altra banda, prop de 600.000
desocupats espanyols quedaran
sense cap cobertura econòmica
cada any com a conseqüència de
les retallades. En un comunicat,
UGT recorda que cada mes 50.000
perceptors esgoten la prestació
per atur, i que actualment ja hi ha

1,8 milions de persones que no re-
ben cap tipus de cobertura eco-
nòmica. Així, la revisió del model
de prestacions per atur que plan-
teja el govern «condemnarà els
aturats a la misèria més absoluta»
i que cada cop siguin més «les per-
sones que pateixen les conse-
qüències de la crisi, tant a títol per-
sonal com en les famílies». A més,
UGT adverteix que aquesta situa-
ció s’agreujarà quan a l’agost fina-
litzi el programa d’ocupació i qua-
lificació professional Prepara.
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El turisme adverteix que el PIB del sector
pot caure l’1,5% amb l’increment de l’IVA
Una pujada fins al 10 % de l'IVA als serveis turístics pot destruir 19.000 llocs de treball anuals, segons Exceltur�

Les patronals sanitàries con-
certades La Unió i Consorci de
Salut i Social de Catalunya han
estimat un impacte de 80 milions
anuals en sengles comptes d’ex-
plotació com a conseqüència
de la pujada de l’IVA al 21%, pel
que han reclamat compensa-
cions a l’administració. El presi-
dent de La Unió, el solsoní Ma-
nel Jovells, i el director del Con-
sorci, Ramon Conillera, expres-
sen la important «preocupació»
per la pujada, que caldrà acu-
mular a la baixada del 2% de les
tarifes i reducció de la contra-
ctació de l’activitat entre un 3% i
un 7% imposades per la Gene-
ralitat l’any passat. «És un incre-
ment directe als nostres costos»,
va explicar Jovells, que demana
comprensió amb un sector molt
exigit d’esforços, com també va
assenyalar Cunillera al·legant la
vocació de servei públic dels
hospitals comarcals i centres so-
ciosanitaris concertats que re-
presenta. Jovells estima que l’im-
pacte en els comptes d’explota-
ció per compra de productes i
serveis serà de l’1,4% de la des-
pesa, cosa que representa 40 mi-
lions, que ascendiran a 50 si es te-
nen en compte les inversions
per obres o la compra d’alguna
màquina per als centres.

EUROPA PRESS | BARCELONA

El sector sanitari

concertat preveu

un impacte de 80

milions per l’alça

de l’impost

Les mesures d’austeritat apro-
vades aquesta setmana pel go-
vern espanyol són «passos difícils»
però que ajudaran a reduir el dè-
ficit i alleujar l’alt atur, va afirmar
ahir el portaveu del Fons Monetari
Internacional (FMI), Gerry Rice. El
director de relacions externes del
Fons va declarar en una roda de
premsa que l’ajustament fiscal «és
un requisit previ per a un creixe-
ment sostenible i guanys en ocu-

pació a mitjà termini, que és l’ob-
jectiu que tots compartim».

Les mesures preses pel govern
«van en la direcció correcta» i
haurien d’ajudar a Espanya a com-
plir els seus objectius de dèficit,
amb exigències rebaixades per
Brussel·les i a les quals el Fons
dóna la benvinguda. «És important
dir que aquest camí del dèficit,
combinat amb les mesures fiscals
que s’han anunciat, haurien d’a-
judar Espanya a apuntalar les se-
ves finances públiques», va sub-
ratllar Rice, en al·lusió a la pròrro-
ga d’un any per reduir el dèficit.

Espanya està compromesa amb
corregir el seu dèficit excessiu fins
al 2014, després de rebre un any
més per part de la UE per rebaixar

el percentatge del 8,9% del PIB al
2,8%. El portaveu va recordar que
l’FMI no té cap programa en mar-
xa amb Espanya, encara que va re-
conèixer que les mesures adopta-
des pel govern de Madrid estan en
línia amb les conclusions de l’Ar-
ticle IV per al 2012 que l’entitat
multilateral va presentar fa poc.

Per la seva banda, el president del
BCE, Mario Draghi, va assegurar
que les reformes «mereixen tot el
nostre reconeixement» i «han de
prosseguir». Malgrat tot, Draghi no
va voler estendre’s en els seus co-
mentaris en considerar que «l’ava-
luació ha de fer-se més tard», però va
subratllar que «cal retre homenatge
a tot el que (el govern) ha fet en
aquests últims mesos».
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L’FMI confia que les retallades de
Rajoy ajudaran a crear ocupació 
El president del Banc

Central Europeu diu que
«cal retre homenatge» al
que està fent el govern

�

EUROPA PRESS

Centenars de persones van protestar ahir a Barcelona contra les mesures d'ajustament anunciades per Rajoy en

una concentració que va començar davant de la delegació del govern i es va convertir en una marxa improvisada fins

a la plaça de Sant Jaume. A la concentració van participar els sindicats UGT, CCOO, IAC i CGT. A la protesta es van sentir

crits demanant la dimissió de Rajoy i a favor d'una vaga general, i van reclamar mesures per mantenir la pau social.

�

Una protesta dels sindicats a Barcelona aplega centenars de persones

Carretera de Vic, 43
Telèfon: 93 878 86 25
Sant Fruitós de Bages

Els dissabtes al migdia i
tots els divendres, dissabtes i vigílies festiu nit

MENÚ CAP DE SETMANA

Preu menú: 14,80 (beure no inclòs)

Nou menú diari

De dilluns a divendres

9,50I ARA 
TAMBÉ

Per començar
Crema de meló amb cruixent de pernil ibèric

Primers
Amanida de meló, pinya i pernil d'ànec amb sorbet de mandarina
'Pappardelle' amb salmó marinat flamejats amb vodka · Cruixent de 
verdures i escamarlans amb salsa 4 formatges · Mongetes amb cloïsses

Segons
Escalopina de llaminera de porc amb salsa de ceps · Coca d'aguacate, 
tomàquet i gambetes amb vinagreta de mel · Pizza de gírgoles, botifarra 
negra i formatge de cabra · Suprema de daurada al forn

Postres 
· Flam de taronja
· Pastisset de poma amb gelat de poma verda
· Sorbet de menta i xocolata amb salsa
· Sacher de xocolata
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