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ECONOMIA

Vueling, l’aerolínia de baix cost
més valorada, segons eDreams

ECONOMIA

Les empreses
estan pagant uns
interessos de
demora excessius
El Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures de la
Cambra de Comerç de Barcelona va denunciar ahir en una
nota que les empreses estan
pagant un tipus d’interès de
demora més alt del que els
correspondria. El gabinet ha
analitzat l’evolució dels tipus
d’interès de demora que es
paguen pels deutes tributaris i
si han concordat amb la reducció de tipus del deute públic que s’ha produït des del
2013. Com és sabut, el tipus
d’interès legal que el deutor
paga per indemnitzar el seu
creditor el fixa cada any la llei
de pressupostos i és paral·lel
al tipus del deute públic. A
part, el tipus d’interès de demora a efectes tributaris és el
tipus d’interès legal augmentat un 25%. La Cambra alerta
que el 2014 es va produir un
fort descens del tipus d’interès del deute públic, fins a
l’1,4%, que no s’ha repercutit
en els tipus legals ni en els de
demora, que es mantenen en
el 3% i en el 3,75%, respectivament. ■ REDACCIÓ

SOCIETAT

Cap a 7.200
persones participen
en l’acte Fent Amics
amb Down
Prop de 7.200 persones van
omplir el parc Port Aventura
World, dissabte passat, per tal
de compartir una altra jornada festiva al costat de centenars de nens, joves i adults
amb síndrome de Down de
tot Catalunya i el País Valencià. Fent Amics amb Down a
Catalunya va començar l’any
2009, i cada any hi ha més famílies que participen en
aquesta causa solidària, al
parc de Vila-seca i Salou. A
l’acte, la presidenta de Down
Catalunya, Pilar Sanjuán, es
va felicitar per l’èxit de convocatòria i va assegurar:
“Aquesta trobada ens dóna
l’oportunitat de fer amics i de
transmetre que la societat és
inclusiva, que tots hi som presents i que tots hi podem
aportar coses.” ■ REDACCIÓ

de Llobregat gràcies al seu
servei d’atenció al client i l’experiència general del vol. Així,
els enquestats es decanten
per Vueling (45,8%) per sobre
d’altres opcions com Ryanair
(41,4%), Easy Jet (38,5%)
Iberia Express (31,6%) i Norwegian Airlines (17,8%).
Aquesta bona opinió es dóna
tot i la situació viscuda a començament de juliol, que va
generar unes quantes jornades de caos i retards per als

viatgers de Vueling. A escala
europea, Easy Jet es postula
com l’aerolínia favorita dels
viatgers (22,1%), seguida de
Ryanair (18,2%) i Norwegian
(11,7%). Segons l’estudi, Ryanair és l’aerolínia baix cost
menys valorada. Així ho afirmen el 59,6% dels usuaris de
l’enquesta elaborada per
eDreams, que determinen
que Ryanair és la que més
costos ha afegit als seus bitllets. ■ REDACCIÓ

Els responsables de les tres empreses premiades pel CIAC ■ EL PUNT AVUI
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Relats, Tecnomatrix i Idiada
guanyadores dels premis CIAC
Les empreses Relats, Tecnomatrix i Idiada han estat guardonades aquesta setmana
amb els premis CIAC a la millor empresa d’automoció de
l’any, a la millor estratègia
d’innovació i al millor pla d’internacionalització, respectivament. Els premis CIAC, que es
van entregar en una cerimònia que va ser presidida pel
conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, i amb
una nodrida assistència de
membres del sector, han estat
creats pel Clúster de la Indús-

tria d’Automoció de Catalunya
i reivindiquen la importància
del negoci de l’automoció per
a l’economia catalana. Durant
l’acte, el conseller Baiget va
remarcar que a Catalunya,
“si es parla d’indústria s’ha de
parlar d’automoció, perquè
aquesta representa més d’un
terç del sector industrial i
ocupa unes 100.000 persones de manera directa o indirecta. Per la seva banda, Vicenç Aguilera, president del
CIAC, va recordar que el sector també equival a un 7% del

producte interior brut del país.
Quant als premiats, Relats és
una empresa familiar d’origen
tèxtil que produeix una àmplia
gamma de fundes i proteccions. Per la seva banda, Tecnomatrix es dedica al disseny
i fabricació d’eines de control
dimensional i maquinària especialitzada en el control de
qualitat. Finalment, Idiada és
una empresa especialitzada
en disseny, enginyeria, proves
i serveis d’homologació per a
la indústria de l’automòbil internacional. ■ REDACCIÓ
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El 2015 van abandonar més
de 104.000 gossos i 33.000
gats a l’Estat espanyol

Les fundacions a Catalunya
són responsables de donar
feina a 65.000 persones

Un estudi de la Fundació Affinity revela que les
entitats protectores van recollir un 104.501
gossos i 33.330 gats a l’Estat espanyol l’any
passat. Un 15% d’abandonaments van tenir lloc
a causa del comportament de l’animal, un 15%
més van ser a causa del naixement de cadells, i
un 12% més es van produir per raons econòmiques. Affinity va llançar una campanya contra
l’abandó de mascotes anomenada #NoSonUnaModa, per tal de conscienciar de la importància i de la responsabilitat que suposen el fet
de tenir un animal de companyia. A més a més,
la campanya reivindica que els gats i els gossos
no són complements estilístics ni solucions a
problemes emocionals. ■ REDACCIÓ

“Les fundacions al nostre país estan en forma.
El nostre deure és que la seva presència sigui
fins i tot més forta”, va dir el conseller de Justícia de la Generalitat, Carles Mundó, que va revelar que les fundacions tenen un pes important en l’economia de Catalunya, ja que són
responsables d’uns 65.000 llocs de treball de
manera directa. Mundó va destacar que les
fundacions, tot i que “segur que poden millorar”, són més fortes a Catalunya que a la resta
de l’Estat perquè, va dir, “saben aprofitar el vigor de la societat civil”, i va recordar que aquestes organitzacions no busquen el benefici individual o enriquir al patró sinó revertir els beneficis en la pròpia activitat. ■ REDACCIÓ
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Delegació de l’Agència
Tributària ■ ARXIU

La catalana Vueling encapçala
el rànquing de línies aèries
baix cost preferides entre els
usuaris de l’Estat espanyol,
segons un estudi fet per
eDreams, companyia de viatges en línia d’Europa. L’informe, basat en una enquesta a
2.000 persones durant els
mesos de juliol i agost sobre
les principals aerolínies europees, reflecteix que quatre de
cada deu viatgers prefereixen
la companyia amb seu al Prat

