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54.000
MULTA PER MAL ÚS
DEL TELÈFON 118

La Comissió Nacional dels
Mercats i la Competència (CNMC)
ha sancionat amb un total de
54.000 euros de multa per
prestar serveis indeguts a través
de números 118.


EL PORTAL DE
L’ÀNGEL, EL MÉS CAR

 El Portal de l'Àngel de
Barcelona se situa novament
aquest any com el carrer
comercial més car d'Espanya, amb
3.360 euros el metre quadrat, 30
euros més que l’any passat.

LA DATA

14/11
FRENAR LES ESTAFES
PER INTERNET

 El Parlament Europeu (PE) va
aprovar una sèrie de noves
normes per reforçar la protecció
dels consumidors davant
l'amenaça de les estafes a
internet.

Girona perd mil autònoms a l’octubre
i l’ATA apunta a la inestabilitat política
Els sectors de l’hostaleria i el comerç són els que han portat el règim d'autònoms a perdre cotitzadors Les baixes dels
autònoms augmenten un 20% a Catalunya L’entitat presagia «una caiguda d'ocupació en els pròxims mesos»
ACN/DdG GIRONA

■Durant el mes d'octubre les comarques gironines van perdre
. autònoms, la qual cosa suposa una pèrdua de  autònoms
diaris i un descens del -,, passant de . autònoms el setembre de  a . a l'octubre. Aquestes dades posen de manifest com la situació que està vivint en aquests moments Catalunya està passant factura als autònoms. «Dos de cada tres autònoms que exerceixen la seva activitat a Catalunya, el , asseguren veure's afectats per la caiguda
de l'activitat i de les vendes. En el
sector del comerç, es veuen afectats gairebé un  dels autònoms», assenyala el president de
la Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms,
ATA, Lorenzo Amor.
Al conjunt de Catalunya, si
s’analitzen les altes i les baixes del

col·lectiu i es comparen amb les
de , es comprova com les baixes d'autònoms augmenten l'octubre de  un  i les altes es
redueixen al voltant del .
«Aquestes dades no són bones. Hi
ha més tancament de negocis i activitats d'autònoms i menys emprenedoria a Catalunya», apunta
Lorenzo Amor.
Així, les baixes d'autònoms en
el mes d'octubre de  a Catalunya van ser de . i les altes
d'., la qual cosa ha donat
com a resultat un descens de
. autònoms. Enfront d'aquestes dades, l'octubre de , es
van donar de baixa . autònoms menys, concretament
. autònoms, i les altes van
ser d'. autònoms, també superiors a les d'aquest any.
Dades que contrasten amb les
de la Comunitat de Madrid, on
l'octubre de  es van registrar

. altes d'autònoms i .
baixes, donant com a resultat un
augment a l'octubre de . autònoms.
Per províncies, únicament Barcelona aconsegueix sumar nous
treballadors per compte propi durant l’octubre, concretament 
autònoms. La resta de províncies
tanca el mes en negatiu, sent Girona la que lidera aquesta pèrdua
en un mes.
«Encara que a Catalunya hem
assistit a una fugida d'empreses,
unes  diàries, no sabíem
d'aquesta entrada en caiguda lliure d'autònoms. El problema de la
regió amb els autònoms no és de
deslocalització sinó molt més
greu i preocupant: una mitjana de
 autònoms diaris s'han vist abocats a tancar el seu negoci. Quan
cauen els autònoms es presagia
una caiguda d'ocupació en els
pròxims mesos», va apuntar Lo-

renzo Amor.
El president d’ATA continua
dient que «esperem que després
del pròxim  de desembre la situació torni a la normalitat i Catalunya es torni a convertir en locomotora en la generació d'ocupació».
Avisa que «l'aturada del consum no només està provocant el
tancament de negocis, sinó que
està portant amb si al fet que es
freni el nombre d'emprenedors,
que decideix esperar a veure com
transcorre la situació abans d'iniciar la seva activitat».
Hostaleria i comerç cauen més
Quant als sectors d'activitat, han
estat hostaleria i comerç els que
han portat al règim d'autònoms a
perdre cotitzadors durant el passat mes. Hostaleria perd . autònoms (-,) i comerç . autònoms (-,). Enfront d'aques-

tes dades, destaca únicament el
creixement de l'educació, sector
que tradicionalment creix en
aquest període, que compta a Catalunya  nous treballadors per
compte propi.
Aquestes dades contrasten
amb l'ocorregut durant l’octubre
en altres comunitats com Madrid,
regió que suma en el mes d'octubre . autònoms, la qual cosa
suposa  nous autònoms cada
dia. El  la Comunitat de Madrid també va tenir un comportament positiu, en sumar . autònoms,  autònoms diaris.
La Regió de Múrcia és una altra
comunitat on va augmentar el
col·lectiu d'autònoms en el mes
d'octubre, amb  autònoms més
cada dia, igual que comunitats
com el País Basc (+ autònoms,
 nous autònoms cada dia) o Canàries (+ autònoms,  nous
cotitzadors al RETA cada dia).

Vins i Licors Grau inverteix 3,5 milions
per ampliar les seves instal·lacions
J. BADENES PALAFRUGELL

■ La companyia Vins i Licors
Grau, dedicada a la venda de vins,
licors i destil·lats, ha invertit  milions i mig d’euros en un nou magatzem climatitzat de . me
tres quadrats, amb l’ampliació de
la Vinoteca amb  metres quadrats i amb la creació d’un espai
subterrani de  metres quadrats dedicat a realitzar presentacions i degustacions de producte,
així com un celler d’anyades antigues amb vins que van dels anys
 als anys .
Aquests nous espais, que es van
inaugurar ahir a la tarda, se sumen als . metres quadrats
amb els quals compta la zona edi-

ficada i d’aparcaments, els .
metres quadrats de la vinoteca i
els . metres quadrats dels
magatzems de Palafrugell i Figueres.
La companyia tancarà el present exercici amb unes vendes de
 milions d’euros, sis dels quals
corresponen a les vendes en línia.
La previsió de l’empresa és créixer
fins als  milions d’euros al ,
en part gràcies a l’impuls de les
vendes en línia, que actualment
es realitzen a països de tota la
Unió Europea, principalment al
Regne Unit, França i Alemanya.
Vins i Licors Grau ven a l’any 
milions d’ ampolles que corresponen a més de . referèn-

cies, una xifra que amb les noves
instal·lacions s’ha vist ampliada
fins a les .. La companyia
compta actualment amb una cartera aproximada de . clients,
principalment de la província de
Girona, i com a distribuïdors majoristes, també ubicats a la resta
de Catalunya, Espanya i Europa.
Millorar el canal en línia
L’ampliació de les instal·lacions
de la companyia va acompanyada
d’una forta aposta per reforçar el
canal online, des del qual es va començar a operar al  a través
de la botiga www.grauonline.com.
Grau ha invertit en el sistema
de magatzem robotitzat Mini-

L’empresa va estrenar ahir els nous espais amb una festa. DdG

load, que permetrà una millora en
l’eficiència del temps, incrementarà la preparació de comandes i
minimitzarà els possibles errors.
El canal online representa actual-

ment més del  de la facturació
total de la companyia, i es preveu
que aquest percentatge guanyi
protagonisme als propers anys,
respecte a la venda tradicional.

