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El comitè de transport i infraestructures de la Cambra de 
Representants dels Estats Units ha determinat que 
Boeing va ocultar informació a l’Administració Federal de 
l’Aviació, als pilots i als clients sobre alguns problemes que 

havia detectat en el desenvolupament dels avions 737 
Max, models involucrats en dos accidents en què van 

morir 346 persones. L’origen d’aquests accidents estaria 
en “una horrible sèrie de suposats errors tècnics”. 

BOEING VA 
MENTIR SOBRE 
EL 737 MAX
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Variació interanual en percentatge i previsions del Banc d'Espanya segons l’escenari
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LA SORTIDA DE LA CRISI

Els comuns 
proposen un 
“terra fiscal” 

contra el dúmping

Continua la batalla ideològica 
sobre el model fiscal a banda i 
banda del tauler polític. Els co-
muns proposen que l’Estat esta-
bleixi un “terra fiscal” per a les 
comunitats autònomes, és a dir, 
una espècie de mínim impositiu 
per evitar situacions de dúm-
ping fiscal com la que ja es pro-
dueix a la Comunitat de Madrid. 
Un dúmping que encara es pot 
eixamplar amb l’anunci d’aques-
ta setmana de la presidenta de la 
Comunitat de Madrid, Isabel 
Díaz Ayuso, d’emprendre “la re-
baixa fiscal més gran” de la his-
tòria de la regió: una retallada de 
mig punt de l’IRPF per a tots els 
trams. 

Conscients que la competèn-
cia d’imposar una mesura així és 
estatal, fonts dels comuns expli-
quen que la seva intenció és por-
tar la iniciativa al Congrés. La se-
va proposta, que d’entrada es vo-
tarà demà al debat de política ge-
neral, és que les comunitats 
autònomes puguin mantenir la 
capacitat normativa, però que 
l’Estat pugui fixar topalls mí-
nims en impostos com successi-
ons, patrimoni (limitant les bo-
nificacions) i, sobretot, en el 
tram autonòmic de l’IRPF. 
Aquests tres impostos, diuen, 
són els que fan que Madrid sigui 
un “paradís fiscal”.  

Els de Jéssica Albiach obliga-
ran els partits de la cambra cata-
lana a mullar-se. Especialment 
rellevant serà el posicionament 
del PSC, el soci d’Unides Podem 
al govern estatal, i del tàndem al 
capdavant de la Generalitat: 
ERC, en la prèvia de les negoci-
acions pels pressupostos gene-
rals de l’Estat, i un JxCat que ha 
sigut reticent en el passat recent 
a les pujades d’impostos, fins i 
tot a les previstes als comptes 
del govern català.e
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Jéssica Albiach, presidenta de 
Podem al Parlament. CÈLIA ATSET  

El Banc d’Espanya 
empitjora la previsió del 
PIB del 2020 i del 2021

baixa les últimes previsions, que 
eren del 7,7% al 9,1%. 

A més, s’allunya l’escenari de 
normalització: el Banc d’Espanya 
creu que fins al 2022 no s’hauran re-
cuperat els nivells previs a la crisi. 
L’entitat preveu que l’Estat tanqui 
aquell any amb un PIB entre un 2% 
i un 6% inferior al d’abans de la ir-
rupció de la pandèmia. En canvi, al 
juny sí que creia que el 2022 –en 
l’escenari més optimista– ja es po-
dria recuperar terreny perdut i el 
PIB seria un 0,6% superior als ni-
vells previs a la pandèmia. 

L’organisme també empitjora les 
seves previsions pel que fa a l’atur: si 
al juny creia que la taxa es mantin-
dria per sobre del 18% fins al 2021, 
ara calcula que s’allargarà un any 
més, fins al 2022, i això en l’escena-
ri més benigne. Si l’evolució de l’eco-
nomia empitjora, l’atur pujarà, cre-
uen, fins al 22% l’any que ve i es man-
tindrà per sobre del 20% el 2022. 

El supervisor destaca que “les 
perspectives econòmiques en el 
curt i el mitjà terminis segueixen es-
tant molt condicionades per l’evo-
lució epidemiològica”, un escenari 
que no agrada als economistes, per-
què dota les previsions d’una “ele-
vada incertesa”. Això sí, els dos es-
cenaris que plantegen, tant l’opti-
mista com el pessimista, estan ba-
sats en la disponibilitat d’una 
vacuna (una “solució mèdica efecti-
va”, diu el document) després del 
segon trimestre del 2021. 

L’escenari més positiu preveu 
“l’aparició de nous brots” que no-
més necessitin “mesures de con-
tenció d’àmbit limitat”. Per 
exemple, en els àmbits de l’oci, 
l’hostaleria i el turisme. En can-
vi, la projecció pessimista es 
compliria si els nous brots fossin 
“més intensos”, afectessin “els 
serveis en què la interacció soci-
al juga un paper important”, pe-
rò no requerissin mesures “tan 
estrictes i generalitzades” com 
les de l’inici de la pandèmia.  

Seguir amb els avals públics 
“Cal estar oberts i disposats a 
l’ampliació dels avals públics”, va 
dir el governador del Banc d’Es-
panya, Pablo Hernández de Cos, 
que va insistir que “cal mantenir 
els estímuls econòmics”, segons 
iinforma Núria Rius. Hernández 
de Cos, que va intervenir a la jun-
ta directiva de la CEOE, va apun-
tar que “si bé a la zona euro es 
percep un repunt de l’economia”, 
a Espanya la situació encara és 
“incompleta, parcial, fràgil i in-
certa”. En aquest sentit, el gover-
nador de l’ens va obrir la porta a 
mantenir i prolongar mesures 
com els avals públics, per “soste-
nir empreses viables”, va matisar. 

Sobre els ERTO, Hernández 
de Cos va defensar que “no s’ha 
de tenir por” a prolongar la mesu-
ra “el temps que calgui”, però 
amb “ajustos”, va dir. En aquest 
sentit, des del Banc d’Espanya no 
només s’apunta a focalitzar la 
mesura en sectors concrets, sinó 
també en empreses. “No totes les 
empreses d’un sector estan afec-
tades de la mateixa manera”, va 
assegurar Hernández de Cos, que 
també va insistir que els expedi-
ents no són la solució als “proble-
mes estructurals” del mercat la-
boral a Espanya. El governador 
va instar a revisar les reformes la-
borals per corregir la temporali-
tat i l’atur de llarga durada.e

L’organisme allunya la recuperació fins al 2023

El Banc d’Espanya va actualitzar 
ahir a la baixa les seves previsions 
macroeconòmiques: preveu una 
caiguda del producte interior brut 
(PIB) espanyol de com a mínim el 
10,5% l’any 2020. Aquest és l’esce-
nari més optimista, que podria em-
pitjorar fins a una davallada del 
12,6% si la situació epidemiològica 
es complica. L’entitat constata que 
l’escenari “de recuperació prime-
renca” que havia dissenyat al juny ja 
no es complirà.  

Fa tres mesos el banc central es-
panyol proposava una caiguda per 
al PIB amb una forquilla entre el 
9% i l’11,6%. Els valors eren més 
baixos perquè encara no s’havien 
produït rebrots i s’estava obser-
vant una recuperació relativament 
veloç de l’activitat, un cop acabat 
el confinament dur. Ara bé, l’enti-
tat també va dissenyar un tercer 
escenari, per curar-se en salut, que 
preveia una “recuperació molt 
lenta” i vaticinava una caiguda del 
PIB del 15,1%. Segons la nota difo-
sa ahir, ara també descarta aquest 
supòsit. 

L’organisme també es mostra 
pessimista pel que fa a la recupera-
ció prevista per al 2021. Ara augura 
un rebot del PIB d’un mínim del 
4,1% i un màxim del 7,3% l’any vi-
nent, és a dir, també ha revisat a la 
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Pessimisme 
Els nous 
càlculs 
apunten que 
l’atur pot ser 
del 22% l’any 
vinent

Petició 
Hernández de 
Cos reclama 
allargar els 
ERTO “el 
temps que 
calgui”

Von der Leyen 
demana mantenir  
els ajuts europeus 

La presidenta de la Comissió 
Europea, Ursula von der Leyen, 
va assegurar ahir que “mentre el 
virus continuï rondant” encara 
no és el moment de retirar les 
ajudes. Per ajudes, Brussel·les 
entén tots els plans de suport 
públic que els governs han estat 
impulsant des que tenen barra 
lliure de despesa, com ara el fi-
nançament d’ERTOs, els ajuts 
diversos a famílies i els avals per 
a les empreses amb dificultats. 
Els governs ja han començat a 
sol·licitar els préstecs barats de 
l’Eurogrup per finançar els ER-
TO i Von der Leyen insisteix en 
aprovar nous impostos.


