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Criteria Caixa ha mantingut la
seva aposta d’inversió a Telefóni-
ca iniciada a mitjan agost després
de la caiguda de l’acció, ja que des
de llavors i fins a final del setem-
bre ha destinat gairebé 13.080.000
d’euros a la compra del voltant de
dos milions de títols de la com-
panyia de telecomunicacions. Se-
gons consta en els registres de la

Comissió Nacional del Mercat de
Valors (CNMV), la firma presidida
per Isidre Fainé ha comprat ac-
cions de Telefónica pràcticament
tots els dies hàbils borsaris des del
19 d’agost fins al 27 de setembre,
període en què ha adquirit
1.990.000 de títols.

El preu unitari que va pagar la
signatura pels títols de Telefónica
reflecteix la millora que ha regis-
trat la cotització de l’empresa al
llarg de les últimes setmanes, ja
que el dia que va registrar el seu
nivell més baix va ser el 21 d’agost,
amb 5, 99 euros, mentre que el
més elevat es va marcar el 27 de
setembre, amb 6,95 euros.

Criteria Caixa destina
més de 13 milions d’euros
a accions de Telefónica 
L’entitat ha adquirit
paquets que en la majoria
de les jornades comprenien
50.000 o 60.000 títols

EUROPA PRESSMADRID

El Tribunal de Comptes ha cen-
surat que una de les mútues de la
Seguretat Social, Fraternitat-Mu-
presa, s’hagi gastat més de dos mi-
lions d’euros entre el 2014 i el 2017
en cistelles de Nadal i altres regals
de representació i per a empleats,
amb càrrec al patrimoni de la Se-
guretat Social.

L’òrgan fiscalitzador no troba

justificada la necessitat de con-
tractar aquests productes amb
càrrec al patrimoni de la Seguretat
Social. L’acció incompleix el que
disposa la llei de contractació pú-
blica, que impedeix la celebració
de qualsevol altre contracte per
part de les entitats del sector pú-
blic «que aquells que siguin ne-
cessaris per al compliment i realit-
zació dels seus fins institucio-
nals». 

Aquests subministraments han
suposat entre el 2014 i el 2017 més
d’1, 9 milions d’euros en concepte
de cistelles, i 120.986,13 euros en
«regals de Reis per als fills dels tre-
balladors». 

Una mútua de la Seguretat
Social gasta 2 milions en
regals de Nadal en 4 anys
El 2017 va adjudicar
348.138 euros en cistelles
nadalenques i 28.350 euros
més en altres presents
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El nombre d’autònoms va aug-
mentar en 11.595 treballadors en
els nou primers mesos de l’any, xi-
fra que suposa un increment del
0,4% respecte al desembre del
2018. Aquesta dada situa el nom-
bre total d’autònoms en els 3,26
milions, segons un informe ela-
borat per la Federació Nacional
d’Associacions de Treballadors
Autònoms (ATA). 

L’organització ha destacat que
es tracta d’un creixement quatre
vegades inferior al registrat en el
mateix període del 2018, quan el
règim especial de treballadors au-
tònoms (RETA) va créixer en
48.992 emprenedors.  

El nombre
d’autònoms va
créixer el 0,4%
fins al setembre
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L’empresa catalana Meteosim,
especialitzada en l’aplicació de
models numèrics en l’àmbit de la
meteorologia i la qualitat de l’aire,
participa en un projecte a Colòm-
bia per millorar la gestió de la con-
taminació atmosfèrica a la regió
de Cundinamarca. Meteosim ha
desenvolupat un conjunt de mò-
duls de pronòstic meteorològic i
de gestió de la qualitat de l’aire
que, mitjançant algoritmes de big
data, analitzen la dispersió de
contaminants i les causes que po-
den provocar emergències am-
bientals. Aquesta tecnologia per-
met anticipar-se així a situacions
crítiques de manera preventiva.

Una empresa
catalana treballa
per la millora de la
qualitat de l’aire
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Prop del 90% dels concursos de
creditors acaba en liquidació, xi-
fra que millora lleugerament res-
pecte al 2018, segons el Registre
d’Auditors Judicials i Forenses
(RAJ) de l’Institut de Censors Ju-
rats de Comptes d’Espanya, que
adverteix que les empreses entren
tard a concurs, el que impedeix la
seva viabilitat i acaben en liquida-
ció.

El 2018, el panell d’experts per-
cebia que els terminis d’inici del
concurs s’estaven allargant(24%),
però ara comparteix aquesta idea
el 52% dels enquestats. Així ma-
teix, l’any passat el 43% creia que
els terminis es mantenien, però
aquest percentatge ha caigut fins
al 31%, alhora que el 33% obser-
vava una lleugera millora, mentre
que ara només ho fa el 16%.

Gairebé el 90%
dels concursos
de creditors
acaba en liquidació
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Les empreses catalanes han fet
els deures i han preparat plans de
contingència per afrontar un pro-
bable Brexit sense acord, sobretot
en els sectors d’automoció, agroa-
limentari i bancari, els més expo-
sats davant la incertesa econòmi-
ca de la sortida del Regne Unit. Les
patronals, Foment del Treball i Pi-
mec, fa setmanes que reben con-
sultes del teixit empresarial davant
les incògnites que planteja l’esce-
nari polític i econòmic, preocupa-
ció que s’ha accentuat els últims
dies, segons han reconegut les
dues organitzacions.

«Les empreses ja tenen plans de
contingència, però hi ha preocu-
pació per la incertesa. Nosaltres
els recomanem que es preparin
per al pitjor», ha assegurat el direc-
tor d’Internacional de Foment, Ki-
lian García. La majoria de les con-
sultes procedeixen dels sectors
d’automoció i agroalimentari, al-
guns dels més sensibles als canvis
que vindran amb el Brexit, i els que
tenen més pes a Catalunya, amb
una important activitat exporta-
dora.

El director de Relacions Inter-
nacionals de Pimec, Jacint Soler,
ha destacat la preocupació per «les
disrupciones logístiques» que es
poden produir davant la introduc-
ció de controls duaners. «Si un ca-
mió triga ara un dia i mig a arribar
al Regne Unit, a partir del Brexit
pot ser que tardi quatre. Les com-
panyies han de tenir això en
compte i preparar les seves exis-
tències», ha advertit.

D’altra banda, subsectors com
el de la fruita tenen clar que una
sortida del Regne Unit de la Unió
Europea, dura i sense acord, els
perjudicarà pels controls duaners

i els posarà traves per moure una
mercaderia que és perible. Per la
seva banda, els productors de cava
han dissenyat també plans per
preveure els diferents escenaris.

Precisament, el ministre brità-
nic del Regne Unit a la UE, Step-
hen Barclay, va advertir fa poques
setmanes durant una visita a Es-
panya que el sector del cava, on
destaquen firmes com Freixenet i
Codorniu, serà un dels més afec-
tats per un Brexit dur. El Regne
Unit va ser el quart país receptor
de les exportacions de cava cata-
lanes el 2018, segons dades del
Consell Regulador del Cava, amb
21,7 milions d’ampolles, només
superat per Alemanya, Bèlgica i
EUA.

En el sector de l’automoció, el
principal fabricant d’automòbils a
Espanya, Seat, assegura que està
preparat per als «diferents escena-
ris que hi ha sobre la taula», encara

que reclama «claredat» per poder
prendre decisions. «Necessitem
un marc clar de relació», han
apuntat fonts de la companyia,
que disposa d’una estratègia en lí-
nia amb la del grup Volkswagen,
al qual pertany. Els últims anys, les
vendes de Seat en el Regne Unit
han incrementat, contra la ten-
dència del mercat, el que ha per-
mès a la marca espanyola guanyar
quota de mercat.

Des del sector bancari, un altre
dels exposats a un Brexit dur, el
Banc Sabadell, que va adquirir el
banc britànic TSB el 2015, ha tret
ferro a les potencials conseqüèn-
cies que puguin derivar-se
d’aquest escenari. «L’impacte en
el TSB d’un escenari en el qual no
hi hagués acord seria simplement
el que tindria en l’economia del
Regne Unit i el mercat hipotecari i
immobiliari del país», subratllen
fonts del Sabadell. Afegeixen que

TSB és un banc retail domèstic
«sense operacions comercials fora
del Regne Unit» i amb un perfil de
risc baix. 

Sobre el sector turístic català, on
el Regne Unit aporta el 10,9% del
total de visitants que arriben a Ca-
talunya i es posiciona com a segon
país que més turistes aporta, la
Generalitat monitora cada 15 dies
la situació amb dades d’unes 2.800
agències. De moment, entre el ge-
ner i el juliol d’aquest any s’ha re-
gistrat un descens del 2,6% en el
nombre de britànics a Catalunya.

Sobre les farmacèutiques cata-
lanes, aquestes tenen escassa ex-
posició al Regne Unit, encara que
han reforçat les seves existències
de medicaments davant possibles
problemes de mobilitat a les fron-
teres si escau un Brexit dur. El Reg-
ne Unit aporta menys del 3% dels
ingressos del farmacèutic Almi-
rall, i en el cas de la multinacional
d’hemoderivats Grifols, aquesta té
una filial allà des del 1979, encara
que aquest mercat té poc pes en
termes de facturació.

Compliment de la llei
Les patronals també han recollit la
preocupació dels empresaris so-
bre com es garantirà el compli-
ment de la llei de protecció de da-
des i la situació en què quedaran
els residents britànics a Espanya i
els espanyols que viuen al Regne
Unit. El soci president de la con-
sultora de negoci Axis Corporate,
Casimiro García, creu que el prin-
cipal problema és la incertesa, que
«no permet prendre decisions», el
que ha portat moltes firmes a po-
sar ja en marxa els seus plans B
«perquè no poden esperar a l'úl-
tim moment». «Un Brexit dur afec-
tarà tots els sectors», ha advertit.

Les empreses catalanes se senten
preparades per a un Brexit sense acord
Asseguren tenir plans de contingència però també hi ha preocupació, segons les patronals
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El sector agroalimentari serà un dels més sensibles al Brexit
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