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❘ LLEIDA ❘ La pròxima pujada de
l’IVA, que entrarà en vigor en
una data per concretar però im-
minent, ha començat a animar
les vendes d’alguns productes
de preu mitjà o alt, com els elec-
trodomèstics o articles d’elec-
trònica.Avançar uns dies la com-
pra d’un televisor de 600 euros,
per exemple, pot suposar un es-
talvi de 18 i com més car sigui
l’article a comprar, més s’estal-
via avançant la compra. “S’ha
notat més afluència i esperem
mantindre-la durant el cap de
setmana. Sobretot es venen mò-
bils, televisors i tauletes”, va ex-
plicarÁlex Gómez, encarregat
de Sony Gallery Lleida. “Espe-
rem notar-ho durant el cap de
setmana”, va dir Javier Guerre-
ro, cap de botiga de Miró.

En altres sectors, com la joie-
ria i el moble, no s’ha notat en-
cara un augment d’afluència, tot
i que les botigues assenyalen que
encara és aviat.Alguns conces-
sionaris de cotxes han notat un
augment d’interès dels clients,
però assenyalen que no es ven-
dràmés, com amolt es pot avan-
çar vendes. “Als productes més
cars, com un cotxe, una deter-
minada joia, mobles o electro-
domèstics sí que es notarà, pe-
rò han de ser clients que ja tin-
guin la idea de comprar.

En roba o complements, no; i
menys ara que estem en rebai-
xes i els preus no pujaran”, va
afirmar Maria Rosa Eritja, pre-
sidenta de la Fecom. Eritja va in-
dicar que la majoria de comer-
ços no repercutiran la pujada
dels productes que tenen en es-
toc, però sí dels que adquireixin
nous.

Malgrat que en alguns casos
pugui produir-se aquest passat-
ger augment de vendes, el cert
és que el comerç és molt pessi-
mista amb els efectes de la pu-
jada de l’IVA sobre el consum,
que ja es trobava molt deprimit
abans de les últimes retallades.
Conegudes firmes demoda, com
les del grup Inditex, Cortefiel,
Mango o Pronovias i alimenta-
ció com La Sirena han anunciat
que no repercutiran la pujada.

Pel que fa al sector immobili-
ari, que veurà el final de la des-
gravació per compra d’habitat-
ge habitual, el president delsAPI,
Eduard Segarra, va indicar que
pot ser que s’avancin algunes
compres, com ja va passar el
2010, però dependrà dels bancs,
que controlen el mercat i el fi-
nançament.

Els consumidors avancen les compres
per estalviar-se l’increment de l’IVA
Botigues d’electrodomèstics i d’electrònica ja han notat un repunt de vendes

La pujada de l’IVA anunciada pel Govern ha començat a animar les vendes de determinats articles, com els

d’electrònica i electrodomèstics, perquè alguns clients avancen la compra per estalviar-se aquest increment. El comerç

preveu que es notarà sobretot en articles cars, però que no suposarà un augment real de vendes.

SECTORS

Botigues d’electrodomèstics, comMiró (a la imatge) són les quemés noten que s’avancen compres.

LLEONARD DELSHAMS

Pujael diferencial
depreusamb
Andorra

■ L’augment de l’IVA pro-
vocarà la pujada del dife-
rencial de preus ambAn-
dorra en els dos sectors do-
minants al país pirinenc:
el turisme i el comerç. Pro-
ductes com el tabac, l’al-
cohol, determinats electro-
domèstics, equips electrò-
nics i complements de ro-
ba són molt més econò-
mics al Principat que a Es-
panya. És molt habitual
per aquesta raó els lleida-
tans acudeixin freqüent-
ment a comprar aquest ti-
pus d’articles aAndorra.

S’ha de destacar, no
obstant això, que el Prin-
cipat aplicarà a partir del
pròxim 1 de gener un ti-
pus únic d’IVA, que serà
del 4,5%.Això farà que
llavors es redueixi el dife-
rencial de preus. Diverses
associacions de comerci-
ants d’Andorra van valo-
rar ahir positivament la
pujada a Espanya.

LaLlotjano
apujaràel preu
de les entrades

■ La FundacióTeatre de la
Llotja va anunciar ahir que
no repercutirà en el preu
de les entrades l’anuncia-
da pujada de l’IVA, al-
menys fins a finals
d’aquesta temporada. Un
portaveu del teatre públic
lleidatà va assegurar que
“la fundació assumirà l’im-
pacte de la pujada de l’im-
post en el preu de les en-
trades”, que en el cas del
teatre o el cinema passarà
del 8 al 10 per cent.

El Grup Principal va in-
formar que encara no han
pres una decisió. Les sales
Lauren estan pendents de
la decisió de la central
d’aquesta cadena. I l’Espai
Funatic va informar que
només han anunciat a tra-
vés del seu Facebook un
augment de les entrades
low-cost (de 2,90 a 2,95€)
amb un avís: “Les queixes,
a Rajoy.”

❚ Alguns establiments
d’electrodomèstics han notat un
lleuger ascens de les vendes
després de l’anunci de la pujada
de l’IVA. “La gent allarga tot el que
pot la vida dels electrodomèstics”,
afirma el cap de botiga de Miró a
Lleida, Javier Guerrero.

Electrodomèstics

❚ Els televisors i les tauletes (en
detriment dels ordinadors
portàtils) són alguns dels
productes d’electrònica més
demandats. Amb la pujada de
l’IVA, els comerciants del sector
esperen“augmentar el volum de
vendes”.

Electrònica

❚ Amés de l’augment de l’IVA, el
sector està a l’expectativa d’una
possible nova pujada dels
impostos que graven el tabac.
Actualment, el 80% del preu d’un
paquet va a les mans d’Hisenda.
Els estancs preveuen una baixada
de les vendes.

Tabac

❚ Els concessionaris no han notat
un augment en les vendes sinó un
avanç de la facturació per evitar
l’aplicació del tipus del 21%. El
poc marge de temps fins a
l’entrada en vigor de l’augment
impositiu dificulta l’avançament
de les compres.

Automòbils

❚ Els comerciants de mobles
afirmen que només aquells clients
que encara no havien pres una
decisió són els que s’han afanyat a
facturar la compra. En la resta de
casos, no han incrementat el
volum de vendes ni compten de
fer-ho.

Mobles

❚ La patronal Exceltur estima que
el PIB del sector caurà un 1,5%
per la pujada de l’IVA. La directora
de Turisme, Marian Muro, va dir
que perjudicarà el sector en plena
campanya d’estiu. Hoteleria de
Lleida ho veu “demolidor”perquè
s’afegirà a la taxa turística.

Turisme
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