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AMB EMPENTA

Més vendes de vehicles

Augmenta la demanda per renovar vehicles antics des de l'inici de les restriccions
mediambientals
Empreses: Redacció

Els concessionaris catalans han
registrat un increment de la demanda per part dels potencials
compradors per renovar els vehicles més antics des de l'entrada
en vigor el darrer 1 de desembre
de les restriccions de circulació a
l'àrea metropolitana de Barcelona
en cas d'episodi de contaminació.
El membre del comitè executiu de
Faconauto, Jaume Roura, assegura
que “es nota una major afluència
de visites de consumidors que no
es plantejaven canviar el vehicle,
però que ara sí que ho estudien
arran de les noves normatives
mediambientals”.
Roura ha apuntat que cal renovar el parc de vehicles per raons
mediambientals i de seguretat viària, però que aquest increment
de la demanda també és positiu
per al sector de l'automoció, que
necessita que “les fàbriques no
parin i que hi hagi ocupació”. “Ens
en beneficiem tots”, ha sentenciat.
Les restriccions per als vehicles
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considerats més contaminants per
la normativa metropolitana –els
que utilitzen motors de benzina
anteriors a l’any 2000 (previs a
l'Euro 3) i de dièsel anteriors al
2006 (previs a l'Euro 4)– passaran
de ser únicament en episodis mediambientals a ser permanents a
partir de l'1 de gener de 2020. En
aquest sentit, Roura ha assenyalat
que ara queden per davant dos
anys “de transició” per tal que els
propietaris dels vehicles considerats més contaminants puguin renovar el parc automobilístic, que
és un dels més envellits d'Europa,

tant pel que fa a Catalunya com
al conjunt de l'Estat.

Canvis de cotxe
En aquest sentit, el representant
de la patronal dels concessionaris ha indicat que el sector està
fent campanyes comercials per
incentivar el canvi de cotxe, apostant especialment pels models
amb motors híbrids. Igualment,
Roura ha recordat els plans governamentals d'incentius, com el
Movea 2017, que ofereix subvencions a la compra de vehicles que
funcionen amb motors alternatius
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La nova
normativa

als combustibles tradicionals com
la benzina i el dièsel. En aquest
sentit, l'empresari ha previst que
aquest tipus de subvencions aniran a més per aconseguir que els
consumidors se sumin a la renovació del parc automobilístic.

Les dades

Les dades completes les
ha publicat Faconauto a
la seva web
www.faconauto.com

Roura ha fet una valoració positiva i ha considerat “encertada” la
nova normativa que fixa aquestes restriccions de mobilitat. Els turismes més contaminants no podran circular quan la Generalitat
declari un episodi de contaminació en les zones considerades de
baixes emissions, que inclouen Barcelona (excepte els barris de
Collserola, la zona industrial de la Zona Franca i les Rondes), gairebé tots els barris de l’Hospitalet de Llobregat i de Sant Adrià de
Besòs, i els barris de Cornellà i Esplugues de Llobregat que es troben a l’interior del perímetre de les Rondes.
El Govern ha de declarar un episodi ambiental quan els nivells
de contaminants atmosfèrics (les partícules en suspensió PM10
o el diòxid de nitrogen NO2) registrats en més d’una estació de la
Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de
Catalunya superen els valors límit autoritzats per la Unió Europea
i les previsions no indiquen una millora. Quan hi hagi un episodi
ambiental, les administracions faran una crida a l’ús del transport
públic, a més d'aplicar restriccions a la circulació dels vehicles més
contaminants.
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La multinacional BlueSun treu de Mataró
la seva seu social
La multinacional se suma a moviments similars
i ho adjudica a la inestabilitat política
Economia: Redacció

És probable que el nom de
BlueSun no soni a la majoria de
mataronins però si s'afirma que
és la multinacional constituïda
pel grup PHI per operar a l'antiga Procter&Gamble tothom sabrà
de què estem parlant. L'empresa
de productes de neteja que en el
seu primer any va anunciar una
facturació de 250 milions d'euros i
que seguirà treballant en els 71.000
metres quadrats de la planta maresmenca ha canviat la seva seu social, marxant de Mataró i passant a
Alcalá de Guadaíra, a la província
de Sevilla. Aquesta petita localitat
és seu de La Antigua Lavandera,
un dels centres integrats dins la
mateixa BlueSun.

canviat de seu social, atribuint-ho
al context d'inestabilitat política a Catalunya. És el moviment
d'aquestes característiques més
important que es coneix a la comarca, al costat del trasllat també
del fons SICAV (societat d'inversió
de capital variable) de Lluís Bassat.

Empresa molt potent
BlueSun té una facturació anual per
sobre dels 200 milions d'euros, més
de 500 treballadors i deu marques.

Produeix 350.000 tones a l'any i té
presència a tretze països. Té tres
centres de producció: el sevillà, el
de Sant Adrià i el de Mataró, que és
el de més envergadura i en el que
es mantindrà la producció.

No afecta la producció
La decisió feta pública de BlueSun
canvia tan sols la seu social de
l'empresa i no suposa cap canvi
en la producció de la multinacional a Catalunya.

Context general
Aquest moviment de BlueSun se
suma al d'altres empreses, grans
corporacions o fons econòmics
que en els darrers mesos han
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"l'efecte Catalunya", que ha afectat “tots els sectors del comerç”.
Amb tot, descarta que la davallada del consum acabi afectant un
sector amb forta estacionalitat.
El president dels fabricants ha
assenyalat que “determinades inestabilitats i temors acaben afectant el consum i el mercat” però
que “quan arriben les dates clau
per a sectors estacionals l'efecte
es dilueix més que en altres sectors amb consums més estables”.

Set per cent més de vendes
de joguines
El sector es mostra estable en la recta final de la
campanya que concentra el 70 per cent del negoci
Economia: Redacció

Pastor, ha explicat que el mercat
estatal ha crescut enguany mes a
mes, deixant enrere l'estancament
que es va produir entre el 2010 i
el 2015 i afermant una dinàmica
positiva que va fer créixer el sector
un 6,1% l'any passat.
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"Alentiment"
Pastor ha afegit que durant el mes
d'octubre s'ha produït un “alentiment” en les vendes al sector i ho
atribueix, entre altres qüestions, a

PG
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Cap empresa marxa
El responsable de l'AEFJ ha indicat que cap empresa catalana
li ha manifestat inquietud per la
situació econòmica ni té coneixement que cap empresa del sector
hagi traslladat la seu social fora
de Catalunya.

ÇAME
AN

L'optimisme acompanya les previsions dels fabricants de joguines
en la recta final d'aquesta campanya nadalenca. En el moment de
l'any en què el sector concentra
fins a un 70% de les vendes, els
fabricants confien a consolidar la
tendència positiva al llarg d'aquest
2017 i preveuen creixements entorn del 7%. El president de l'Associació Espanyola de Fabricants
de Joguines (AEFJ), José Antonio
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