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Les matriculacions de cotxes i totterreny a Catalunya van 
caure un 2,5% al setembre respecte al mateix mes de l’any 
passat. En el conjunt de l’Estat les xifres són pitjors, amb un 
descens del 13,5%, segons les dades de les patronals del 

sector. La baixada de vendes acumulades entre gener i 
setembre a Catalunya és del 34,8%. La caiguda a tot Espanya 

des de principis d’any és encara pitjor, del 38,3%. La dada 
positiva és l’augment del 160% de cotxes elèctrics.

LA VENDA DE 
COTXES NO 
REMUNTA 

-2,5%
Descens de les 
matriculacions

■ La indústria repunta amb força  
a la UE tot i la debilitat d’Espanya

L’activitat del sector manufacturer de l’eurozona 
ha accelerat el seu ritme d’expansió al setembre, 
segons l’índex de gerents de compres (PMI), que 
ha pujat a 53,7 punts al setembre, des dels 51,7 
del mes anterior. D’aquesta manera, la indústria 
se situa en màxims des del 2018 gràcies a l’impuls 
d’Alemanya. D’entre les grans economies de 
l’euro, el creixement a Espanya va ser el més 
dèbil. A Alemanya l’indicador va arribar als 56,4 
punts, el nivell més alt en més de dos anys; a Itàlia 
va pujar fins als 53,2 punts, millor resultat en nou 
trimestres. A França es va quedar en els 51,2 
punts i a Espanya va pujar als 50,8.

Al voltant de 765.000 viatgers han fet més de 
4 milions de pernoctacions en apartaments 
turístics, càmpings o allotjaments rurals de 
Catalunya aquest agost. Això vol dir un 57% més 
d’ocupació que al juliol i un 40% més de turistes 
que al juny. Malgrat tot, les dades que va publicar 
ahir l’Institut Nacional d’Estadística (INE) també 
indiquen que el sector encara està lluny de 
recuperar-se: les pernoctacions d’aquest agost 
són un 41% menys que les del mateix mes de 
l’any passat, i la diferència és del 28% en el cas 
dels viatgers. 

■ El turisme extrahoteler millora 
a l’agost a Catalunya

El Consell General d’Economistes d’Espanya avisa 
d’una “allau” d’insolvències a Espanya, amb una 
pujada del 41% el 2021 després del final de la 
moratòria concursal i després de la “irreal” baixada 
dels concursos d’aquest any (fins al juny, un 20% 
menys en les empreses i un 36% menys en 
persones físiques) fruit de l’esquema de protecció 
actual (els ERTO) i del descens en l’activitat 
judicial. Els economistes recomanen que les 
empreses busquin mecanismes de refinançament 
i reestructuració del seu deute, així com l’aplicació 
de fórmules de mediació i de la segona oportunitat 
per poder preservar el teixit productiu.

■ Els economistes avisen que la 
insolvència pot arribar al 40%
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L’Estat investiga més de 29.000 
empreses per frau en els ERTO

actualització de les sancions va ser 
l’any 2007 i que cal modificar-les 
si no es vol “retrocedir en la capa-
citat dissuasiva”. La llei perse-
gueix, entre altres casos, els fraus 
relacionats precisament amb els 
ERTO –un cas “greu” pot arribar 
a significar més de 800.000 eu-
ros–, però també si una empresa 
no compleix els riscos laborals. A 
més de la sanció administrativa, la 
norma recull que en alguns casos 
es pot vetar la possibilitat de rebre 
prestacions públiques, així com 
haver de tornar les quantitats re-

budes amb recàrrec. El ministeri 
preveu aprovar el reial decret 
abans no s’acabi l’any. 

 
Renovar les sol·licituds 
El Servei Públic d’Ocupació Esta-
tal (SEPE), per la seva banda, ha 
recordat que les empreses que van 
demanar l’ERTO pel context de la 
pandèmia han de presentar una 
nova sol·licitud col·lectiva de pres-
tacions per als treballadors que 
continuïn afectats pels expedients. 
Ja s’ha obert el termini, que s’aca-
barà el 20 d’octubre.e 

La ministra de Treball, Yolanda Díaz, en una imatge d’arxiu. J.J. GUILLÉN / EFE

El govern espanyol vol endurir les sancions abans de finals d’any

“Hi ha hagut frau amb els ERTO”, 
reconeixia la ministra de Treball, 
Yolanda Díaz, a finals de juny. Les 
alarmes es van disparar en el si del 
govern espanyol, que va activar la 
maquinària legal per perseguir les 
empreses que feien trampa. Actual-
ment el ministeri n’està investigant 
més de 29.000 que podrien estar 
utilitzant els ERTO de manera frau-
dulenta, segons ha pogut saber 
l’ARA. A aquesta xifra s’hi han de su-
mar més de 75.000 comunicacions 
enviades a empreses a través de les 
quals, de manera preventiva, se les 
adverteix de les sancions que poden 
arribar a pagar si reprenen l’activi-
tat quan encara reben prestacions 
de l’Estat. Ara les sospites de frau 
han empès el govern espanyol a aug-
mentar els esforços. 

El ministeri de Treball ha obert 
a consulta pública un reial decret 
a través del qual vol modificar la 
llei sobre infraccions i sancions 
d’ordre social i endurir així les 
multes per infracció en matèria la-
boral. El govern té la intenció d’ac-
tualitzar la quantitat de les sanci-
ons tenint en compte la variació de 
l’índex de preus del consum (IPC). 
El document recull que l’última 
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Rodrigo Rato obté  
el tercer grau

cumstàncies que el fan mereixedor 
del tercer grau. Entre els factors po-
sitius hi ha, per exemple, que Rato 
gaudia de permisos de sortida sense 
cap incidència negativa, que atesa la 
seva activitat professional hi ha un 
risc de reincidència baix i que ha as-
sumit la responsabilitat pecuniària, 
és a dir, ha abonat tant la multa com 
la responsabilitat civil directa i sub-
sidiària de la condemna. A aquestes 
variables s’hi afegeix l’edat de Rato 
(71 anys) i les malalties coronàries 
que pateix, que li permetrien, si es 
donen els requisits legals, obtenir la 
llibertat condicional.  

Rodrigo Rato va ingressar a la 
presó de Soto del Real fa gairebé dos 
anys, el 25 d’octubre del 2018. L’Au-
diència Nacional el va condemnar 
a quatre anys i mig per l’escàndol de 
les targetes black: segons el Tribu-
nal Suprem, Rato va cometre un de-
licte continuat d’apropiació indegu-
da per la seva participació en un sis-
tema que consistia a repartir entre 
alts càrrecs i consellers de l’entitat 
targetes bancàries opaques a Hisen-
da que permetien als titulars utilit-
zar-les sense justificar les despeses 
i sense considerar-les part de la se-
va renda.e

Rodrigo Rato, amb Acebes al fons, 
durant el judici per la sortida a 
borsa de Bankia. FERNANDO ALVARADO / EFE

BANCA

L’expresident de Bankia, Rodrigo 
Rato, acabarà de complir sentència 
a casa seva. La mateixa setmana que 
l’Audiència Nacional l’ha absolt per 
la sortida a borsa de l’entitat ban-
cària, el jutjat de vigilància peniten-
ciària del mateix òrgan li ha conce-
dit la progressió al tercer grau mit-
jançant control telemàtic pel cas de 
les targetes black. 

El magistrat que va emetre ahir la 
interlocutòria, José Luis Castro, as-
senyala que la junta de tractament 
de la presó de Soto del Real ha pro-
posat per majoria que l’expresident 
de Bankia passi els dos anys i mig 
que li queden de condemna en rè-
gim de semillibertat. Per arribar a 
aquesta conclusió es basa en els in-
formes dels professionals de l’equip 
tècnic del centre penitenciari. El 
jutge conclou que es donen les cir-
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