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Comerç, turisme i restauració 
demanen no pagar impostos
> Vint-i-tres entitats i gremis, entre elles Cecot Comerç, impulsen un manifest

Redacció 

ón un total de 23 en-
titats, gremis i asso-
ciacions del sector 
comerç, turisme i 
restauració, entre 

elles l’egarenca Cecot Comerç, les 
que han subscrit un reclam unita-
ri, on demanen urgentment la sus-
pensió “imminent en el pagament 
d’impostos”. La mesura permetria, 
segons s’explica en un comunicat 
conjunt, generar a Catalunya més 
de 700 milions mensuals de liqui-
ditat immediata només en el sector 
de comerç, turisme i restauració.  
 En aquest sentit, demanen que el 
consell de ministres que se celebra-
rà avui mateix s’aprovi una suspen-
sió en el pagament d’impostos, i 
molt especialment i de forma par-
ticular amb relació a l’IVA, IRPF i 
quotes a la Seguretat Social, per a 
totes aquelles empreses que fruit 
de la declaració de l’estat d’alarma 
i les mesures de contenció de pro-
pagació del coronavirus, han hagut 
de tancar o han vist significativa-
ment reduïda la seva activitat i la 
seva facturació. 
 Així reclamen de forma excepcio-
nal, temporal, urgent i imminent 

Comerços tancats al carrer de Sant Pere. ALBERTO TALLÓN

diverses mesures. La primera 
d’elles és suspendre durant els tres 
mesos vinents la presentació (o 
com a mínim d’efectuar l’ingrés 
completament) de les declaracions 
i autoliquidacions tributàries (es-

pecialment amb relació al IVA , 
IRPF i quotes a la Seguretat social), 
tant les mensuals com les relatives 
a la totalitat del primer trimestre, 
excepte aquells que tinguin dret a 
devolució, com és habitual en el 

sector d’apartaments turístics i ho-
teler.  
 També exigeixen que la mesura 
s’apliqui amb independència de 
l’import i els subjectes que les rea-
litzin, sense interessos. I finalment, 
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CAÍDAS MODERADAS GENERALIZADAS EN LOS MERCADOS
Los principales índices bursátiles de Europa comenzaron con recortes, lastrados por el incremento de los contagios, la
caída del petróleo y el retraso de EEUU en la aprobación de estímulos. Así, a primera hora el Euro Stoxx se dejaba un
-3,7%, París un -3,8%, Fráncfort un -4% y Londres un -4,6%. A media sesión, las caídas seguían y se mantuvieron hasta
el cierre: DAX 30 (-2,10%), Euro Stoxx 50 (-2,86%), CAC 40 (-3,32%) y FTSE 100 (-3,79%). Por su parte, Wall Street
ahondaba en terreno negativo ante la falta de acuerdo entre Demócratas y Republicanos para lanzar estímulos
fiscales. A cierre europeo, Dow Jones de Industriales se dejaba un -2,63%, el S&P 500 un -2,61% y el Nasdaq Composite
un -1,03%. En Europa se conoció la confianza del consumidor de marzo que cayó menos de lo esperado, -11,2 (vs 14e y
-6,6a). Como noticias empresariales destacan: Electrolux no repartirá dividendo; Tempore amplia capital en 18,8 mill
euros; Amadeus no pagará dividendo; Vinci baja previsión de BB para 2020; Total y Shell reducirán costes e inversiones
en capital y recompras. Pere Simó - Renta 4 Banc Terrassa

Precio Var. Var.% Var.Año Var.% Año
ACCIONA 96,000 -9,00 -8,57 2,20 2,35
ACERINOX 5,916 -0,01 -0,14 -4,13 -41,11
ACS CONST. 13,655 0,28 2,09 -22,00 -61,70
AENA 102,150 -23,85 -18,93 -68,35 -40,09
AMADEUS IT 40,000 -0,76 -1,86 -32,80 -45,05
ARCEL.MITTAL 7,203 -0,30 -3,96 -8,42 -53,89
B. SABADELL 0,421 0,00 0,53 -0,62 -59,55
BANKIA 0,920 -0,08 -8,32 -0,98 -51,64
BANKINTER 3,416 -0,16 -4,58 -3,12 -47,70
BBVA 2,784 -0,10 -3,52 -2,20 -44,12
CAIXABANK 1,604 -0,08 -4,78 -1,19 -42,67
CELLNEX TELECOM 37,120 -0,41 -1,09 -1,25 -3,26
CIE AUTOMOT. 12,220 0,92 8,14 -8,86 -42,03
ENAGAS 17,855 -0,54 -2,91 -4,88 -21,48
ENCE 2,434 -0,00 -0,08 -1,24 -33,68
ENDESA 16,745 -0,34 -2,02 -7,05 -29,61
FERROVIAL 18,450 -0,51 -2,69 -8,52 -31,59
GRIFOLS 28,700 0,03 0,10 -2,73 -8,69
IBERDROLA 8,392 -0,35 -3,98 -0,79 -8,58
INDITEX 21,000 -0,58 -2,69 -10,45 -33,23
INDRA A 7,055 -0,56 -7,41 -3,12 -30,70
INM.COLONIAL 6,695 -0,52 -7,21 -4,67 -41,07
INT.AIRL.GRP 2,162 -0,20 -8,43 -5,06 -70,06
MAPFRE 1,396 -0,04 -2,79 -0,96 -40,85
MASMOVIL 12,280 0,08 0,66 -8,06 -39,63
MEDIASET ESP 2,666 -0,13 -4,79 -2,99 -52,90
MELIA HOTELS 3,188 0,06 2,05 -4,67 -59,44
MERLIN PROP. 6,705 -0,71 -9,58 -6,08 -47,58
NATURGY 16,020 -0,56 -3,39 -6,38 -28,48
RED ELE.CORP 14,410 -0,53 -3,52 -3,51 -19,61
REPSOL 6,212 0,04 0,71 -7,72 -55,41
SANTANDER 2,115 0,01 0,28 -1,61 -43,30
SIEMENS GAMESA 12,500 -0,51 -3,92 -3,13 -20,05
TELEFONICA 4,220 -0,17 -3,91 -2,01 -32,23
VISCOFAN 45,440 -2,12 -4,46 -1,66 -3,52

Metales y Petróleo

METALES Precio Var.% Var.
Oro 1.549,6 3,40 50,9
Platino 627,6 2,31 14,2
Aluminio 1.069.925,0 6,03 60.825,0
Cobre 227.875,0 -1,36 -3.150,0
Estaño 6.390,0 -2,44 -160,0

PETRÓLEO Precio Var.% Var.

Brent 21 días 25,97 -3,74 -1,01

Divisas
Precio Var.% 

$ EEUU 1,075 0,58

Yen 119,570 -0,87

Libra 0,936 -1,67

Franco Suizo 1,055 -0,06

Corona Sueca 11,104 0,31

$ Canadá 1,562 -1,59

$ Australia 1,855 -0,58

que aquestes quantitats suspeses, 
en el seu cas, es pugui fraccionar el 
seu pagament amb posterioritat 
durant els sis mesos següents. 
  La suspensió en el pagament d’im-
postos és una mesura d’aplicació 
immediata que permetria generar 
a Catalunya fins més de 700 mili-
ons d’euros de liquiditat immedia-
ta al mes en el sector de comerç, tu-
risme i restauració, liquiditat que 
ajudaria a les empreses a poder fer 
front al pagament de proveïdors, 
treballadors, etcètera. 

UN ÀMBIT CLAU 
El comerç, turisme i restauració re-
presenten més del 22% del Valor 
Agregat Brut (VAB) de Catalunya, i 
són sectors de vital importància per 
a l’economia del país, ja que en 
conjunt generen més de 550.000 
llocs de treball. En la majoria dels 
casos, són empreses en les que més 
del 65% de les seves despeses men-
suals estan relacionades amb el llo-
guer i el pagament de nòmines.  
 En un context d’ingrés zero, és ab-
solutament necessari facilitar la li-
quiditat al sector per evitar la sus-
pensió de pagaments i/o el tanca-
ment definitiu”, diu el comunicat. 
La petició es recull en un document 
fet públic diumenge i signat per les 
patronals Foment Comerç i Pimec 
Comerç, juntament amb Cecot Co-
merç i el suport de 21 entitats, 
    Entre els signant del manifest fi-
guren Apartur, Barcelona Comerç, 
Barcelona Oberta, els gremis de Co-
merç, Serveis i Turisme, Comertia, 
la Fundació Comerç Ciutadà, Gre-
mi del Motor o RETAILCAT, entre 
altres. 


