
J. BADENES GIRONA

■Les dues recessions que van es-
tabornir l’economia espanyola
van deixar moltes empreses de
Girona amb la llengua a fora per
falta d’oxigen en els seus comptes.
L’exemple de  és molt elo-
qüent. Aquell any, amb una cai-
guda important del Producte In-
terior Brut (PIB), el teixit produc-
tiu de Catalunya va acumular
unes pèrdues globals de més de
. milions d’euros. Els resul-
tats de les companyies van millo-
rar a l’any següent i ja tenien be-

neficis. En el cas de les comarques
gironines s’arriba per molt poc a
superar els  milions d’euros. Les
xifres van reflectir el canvi de cicle
a partir de , a l’empara de la
recuperació de l’activitat. I aques-
ta setmana l’Agència Tributària ha
certificat el que tothom sospitava:
l’exercici de  va suposar la
consolidació definitiva de la recu-
peració de l’economia a nivell
d’empreses.

El resultat conjunt de les firmes
gironines va rondar els  mi-
lions d’euros. D’aquesta manera

les empreses van aconseguir mul-
tiplicar per set els seus beneficis
en només un any i van obtenir 
vegades més beneficis que només
 mesos abans. I fins i tot el sector
del totxo ja tornava a guanyar di-
ners, segons les dades publicades
per l’Agència Tributària en l’anà-
lisi de l’última declaració tancada
de l’Impost de Societats.

De les . empreses gironi-
nes obligades a pagar el gravamen
de , la majoria (,) ja
han entrat en beneficis. Eren
. empreses que sumaven un

saldo positiu de . milions
d’euros, xifra que significava un
 més de beneficis que l’any
anterior.

Les altres . empreses
(,) van tancar amb pèrdues:
. milions d’euros. Però, això
sí, amb una reducció del  res-
pecte al declarat en l’Impost de
Societats anterior.

L’informe de l’Agència Tributà-
ria no analitza el detall per sector
a escala de demarcacions, però sí
dona pistes de quins han estat els
motors de l’economia catalana.
Comerç, reparacions i transport
lideren el rànquing del benefici
empresarial a Catalunya. Van as-
solir els . milions d’euros, i su-
posen un important increment
del  sobre el resultat compta-
bilitzat en la campanya anterior
del tribut, que havia sigut de .
milions d’euros.

Les empreses que ofereixen
serveis a altres societats i les so-
cietats financeres es van situar en
el segon esglaó. L’any , les
empreses que treballen per a al-
tres van deixar un saldo compta-
ble superior als . milions i,
malgrat que el  van perdre te-
rreny, el seu resultat va ser de més
de . milions d’euros. En el cas
de les entitats financeres, la caigu-
da va ser més gran en passar dels
. milions d’euros a poc més
de . milions d’euros. En no-
més un any van passar de repre-
sentar més del  dels beneficis
del territori a ser menys del 
del total.

La indústria, un dels sectors
més colpejats per la crisi, va patir
un retrocés entre  i , molt
probablement llastada per les in-
versions. El benefici es va reduir
dels . milions de  als
. milions d’euros un any des-
prés.

La construcció i les activitats
immobiliàries van dibuxar una al-
tra de les evolucions destacades.
Dels més de . milions de pèr-
dues passen a un resultat positiu
de . milions d’euros. El crei-
xement encara és més espectacu-
lar si es té en compte que el 
les pèrdues van ser d’. mi-
lions d’euros i significaven gairebé
el  del total de les pèrdues de
totes les empreses catalanes. 

Les empreses gironines
multipliquen els beneficis
per set en només un any
 Els guanys conjunts de les empreses de la demarcació van assolir els
815 milions d’euros el 2015, mentre que el 2014 havien estat de 148
milions Més de la meitat de societats estan en beneficis i, a més, el
resultat de les empreses que estaven en pèrdues va millorar un 66%

DADES DE L’AGÈNCIA
TRIBUTÀRIA DE
L’EXERCICI 2015

Els resultats empresarials
a les comarques gironines

Total empreses

30.200

Empreses
amb benefici

15.114
Total
beneficis

+1.213
milions
d’euros

Total
pèrdues

-398
milions
d’euros

Empreses
amb pèrdues

15.086

 Studio Pizza, l’empresa de Vilamalla dedicada a l’elaboració de pizzes arte-
sanals, farà una ampliació de plantilla després de tancar un acord amb l’objec-
tiu de triplicar la producció en dos anys. Recentment han contractat 6 persones
i està previst que en els pròxims dos mesos s’incorporin fins a 9 persones més.

Studio Pizza preveu triplicar la producció en 2 anys

DdG

 Grup Miquel va inaugurar el passat 10 de novembre el setè supermercat
franquiciat de la província de Girona. El nou supermercat Pròxim, ubicat al ca-
rrer Campcardós, 49-51 de Girona, disposa d’una superfície de 149 metres qua-
drats i una plantilla de tres treballadors. 

Grup Miquel inaugura el 7è supermercat a Girona

DdG

ACN BARCELONA

■Els usuaris bancaris que estiguin
sota el paraigua de la Zona Única
de Pagament en Euros, coneguda
com SEPA en terminologia angle-
sa, a partir de demà dimarts, dia 
de novembre, podran fer transfe-
rències entre bancs que tindran un
efecte immediat, d’acord amb la
posada en marxa d’una prova pilot
del sistema de pagaments paneu-
ropeu instantanis (TIPS). Fins ara,
quan un usuari fa una transferèn-
cia a un client d’un altre banc del
mateix país, el pagament triga un
mínim de dos dies a fer-se efectiu
i encara es pot allargar més temps
si entremig hi ha dies festius. 

A partir del dimarts, els clients
que tinguin compte en algun dels
bancs que participen en aquesta
prova pilot, la major part de les
grans entitats, podran fer efectiva
una transferència de fins a .
euros amb efectes immediats,
amb un màxim de  segons des-
prés d’haver confirmat l’operació.
De moment, participen en la pro-
va  bancs de  països. Amb
aquesta iniciativa les entitats han
assumit «voluntàriament» com-
promisos per realitzar aquesta
prova.

Els usuaris de bancs
europeus podran
fer transferències
immediates

DdG/EFE BARCELONA

■ Responsables municipals de les
ciutats de Barcelona, Nova York i
Lisboa demanen poder limitar el
preu de l’habitatge en un article
conjunt, en el que reclamen «més
capacitat legislativa» davant la
«creixent pressió especulativa, as-
setjament i expulsió» dels veïns.
«La ciutat és la nostra llar, i no obs-
tant això avui és també on el dret
a l’habitatge, un dels drets més bà-
sics però menys protegits, es troba
més amenaçat». L’article es titula
«Pel dret a l’habitatge: poder local,
política global» i el signen el regi-
dor de Nova York responsable
d’Habitatge assequible, Brad Lan-
der; la regidora d’Habitatge de
Lisboa, Paula Marcas; i la tinent
d’alcaldia de Drets Socials de Bar-
celona, Laia Ortiz. 

Els tres regidors posen de ma-
nifest que és «essencial» una regu-
lació del preu del lloguer que per-
meti a les ciutats establir índexs de
referència i poder prohibir als pro-
pietaris que augmentin els preus
per sobre d’aquests límits. Uns lí-
mits que, en la pràctica, ja són una
realitat a Nova York, París i Berlín,
però no a Barcelona, que  encara
no ha rebut una resposta afirma-
tiva per part de la Generalitat i de
l’Estat, les dues administracions
competents per iniciar la tramita-
ció dels canvis legislatius.

Barcelona, Nova
York i Lisboa
demanen limitar el
preu de l’habitatge
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