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La matriculació de turismes a l’abril a Sabadell
Durant el mes passat només es van matricular 6 
vehicles a la ciutat a causa de l’estat d’alarma.

-98,7%

Els expedients de regulació 
temporal d’ocupació (ERTO) 
de força major s’han desvincu-
lat de l’estat d’alarma i s’han pror-
rogat fins al 30 de juny. Aquesta 
és la principal mesura inclosa en 
el reial decret que va aprovar di-
marts passat el Consell de Minis-
tres. Aquesta modifi cació s’ha dut 
a terme després d’un acord que es 
va prendre divendres passat entre 
el govern de l’Estat i diferents en-
titats patronals i sindicats. Malgrat 
aquest pacte, les organitzacions 
empresarials de Sabadell han qua-
lifi cat d’“insufi cient” aquesta pròr-
roga i han criticat la “improvisació” 
un cop més de l’executiu estatal.

A banda de l’ampliació dels ER-
TOs per força major derivada per 
la Covid-19 fi ns al 30 de juny, el re-
ial decret inclou una altra novetat. 
Es tracta dels ERTOs per força 
major parcial, amb el qual les em-
preses podran anar incorporant 
els treballadors de forma progres-
siva “en la mesura necessària per al 
desenvolupament de l’activitat”.

La presidenta del CIESC i del 
Centre Metal·lúrgic, Alícia Bosch, 
ha qualifi cat “d’insufi cient” i “desa-
justades a la realitat” aquestes me-
sures. “Hauríem de ser més flexi-
bles i anar més enllà, deixar el tope 
a fi nals d’any”, ha assenyalat Bosch, 
que ha afegit: “Hem de partir de 
la base que les empreses no tenen 
en el seu ADN acomiadar les per-
sones. Per assegurar els equips hu-
mans, cal assegurar la viabilitat de 
les empreses”. 

En la mateixa línia, la presiden-
ta del Gremi de Fabricants, Ros-
vi Moix, ha recordat que el juliol 
les empreses no començaran a tre-
ballar al 100% i, per tant, propo-
sa allargar la pròrroga fins a finals 
d’any. “Fins al juny és insuficient, 

perquè l’empresa el que vol és sal-
var llocs de treball”. 

El president de la Cambra de 
Comerç de Sabadell, Ramon Al-
berich, ha assenyalat que són me-
sures “improvisades i inadequa-
des per la forma com ho han fet”. 
Alberich ha criticat que aquestes 
normes es facin “a cop de reial de-
cret i nocturnitat”. A més, recorda 
que la desvinculació dels ERTOs 
per força major de l’estat d’alarma 
deixa en un estat de “desavantatge 
econòmic” les empreses que van 
demanar ERTOs per causes orga-
nitzatives. “Aquest acord és insufi -
cient, parcial i perjudicial”, ha con-
clòs Alberich.

Descomptes en la Seguretat Social
Una altra de les novetats són les 
exoneracions. En concret, per a les 

“Per 
assegurar 
els equips 
humans, cal 
assegurar 
la viabilitat 
de les 
empreses”

empreses de menys de 50 treballa-
dors hi haurà una exempció de co-
tització del 85% en les cotitzaci-
ons meritades el maig i del 70% a 
les del juny per als empleats que re-
tornin a l’activitat. Per als que con-
tinuïn suspesos, hi haurà una exo-
neració del 60% a les meritades el 
maig i del 45% les del juny. Per a les 
empreses de més de 50 empleats, 
la bonifi cació serà del 60% el maig 
i del 45% el juny per als que es rein-
corporin. Als que encara estiguin 
suspesos, la rebaixa serà del 45% el 
maig i del 30% el juny. 

Les companyies que tinguin el 
seu domicili en paradisos fiscals 
no es podran acollir a aquests ER-
TOs. A més, les que hagin aplicat 
aquesta mesura no podran repartir 
dividends, excepte si s’abona prè-
viament l’import de l’exoneració.

EMPRESES

Fluidra obté un 
benefi ci d’1,6 
milions tot i la 
Covid-19
Redacció
Fuidra ha assolit un benefici 
net d’1,6 milions d’euros durant 
el primer trimestre del 2020 mal-
grat l’impacte de la Covid-19, en 
contrast a les pèrdues de 2,6 mili-
ons en el mateix període de l’any 
passat per la integració de Zodi-
ac, segons ha informat l’empresa. 
La multinacional sabadellenca de 
piscines i wellness ha tancat els pri-
mers tres mesos amb un augment 
del 0,9% en vendes fi ns a 315,8 mi-
lions d’euros. L’Ebitda ha crescut 
un 2,9%, fi ns a arribar als 51,4 mili-
ons d’euros.

Segons Fluidra, les sinergies de 
despeses i la resta d’iniciatives per 
a la millora de marges continu-
en registrant molt bon compor-
tament i la generació de caixa ha 
permès reduir el deute financer 
net en un 6,2%, fins als 804 mili-
ons d’euros, tot i les inversions fe-
tes a M&A. Eloi Planes, president 
executiu de la companyia, valora 
molt positivament els resultats “si 
tenim en compte el context mun-
dial”. Per àrees geogràfiques, el 
creixement de les vendes a Amèri-
ca del Nord va ser del 12,8%, men-
tre que a la resta d’Europa l’in-
crement va ser del 10,6%. El bon 
comportament en aquestes regi-
ons va permetre compensar el del 
sud d’Europa, que va tancar el tri-
mestre amb un descens del 13,2%. 
La companyia ha indicat en un co-
municat que està constatant una 
“ràpida recuperació” a les zones 
on s’han aixecat les mesures de 
confi nament,

Els expedients registrats a la comarca 
continuen a l’alça

ERTOs al Vallès

ECONOMIA  El Govern amplia fi ns al 30 de juny els expedients per força major 
i n’afegeix de tipus parcial per incorporar progressivament els treballadors

Els empresaris de Sabadell 
consideren “insufi cient” la 
pròrroga dels ERTOs
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