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■ El deute públic espanyol  
marca un nou màxim al maig

El deute del conjunt de les administracions 
públiques va arribar als 1,4 bilions d’euros al maig, 
un nou màxim històric després de créixer gairebé 
un 1% mensual i del lleuger descens que es va 
registrar a l’abril, segons el Banc d’Espanya. 
D’aquesta manera, el deute torna a superar el 
125% del PIB, tot i que el govern espanyol, amb la 
ministra d’Hisenda, María Jesús Montero (a la foto) 
al capdavant, assegura que els primers mesos de 
l’any sempre s’acceleren les emissions per 
l’increment de les amortitzacions a l’abril i que la 
xifra acabarà convergint cap a l’objectiu del 
119,5% que s’ha fixat l’executiu. 

enbreu

Les empreses que cotitzen a l’Íbex-35 van liquidar 
de mitjana les factures a proveïdors en un termini 
de 200 dies l’any passat, més del triple dels 60 
dies que estipula la llei i 14 dies més tard del que 
ho feien el 2019, segons dades publicades ahir per 
la Plataforma Multisectorial contra la Morositat 
(PMcM) a partir dels resultats d’aquestes 
companyies. 

La PMcM estima que el 2020 la morositat de 
totes les grans cotitzades espanyoles va ser de 
58.427 milions d’euros. En el cas de les 
companyies no financeres, la morositat va créixer 
un 9% respecte a un any abans, i els terminis de 
pagament van ser, de mitjana, de 191 dies, 15 més 
que el 2019. Per sectors, l’energètic va augmentar 
el temps de liquidació de factures un 26%, mentre 
que les empreses de comerç i serveis el van reduir 
un 6%. 

■ Les empreses de l’Íbex tripliquen el 
termini legal per pagar a proveïdors

El consell de ministres va aprovar ahir 
l’avantprojecte de llei per reformar el règim 
sancionador en matèria de consum. En la pràctica, 
la nova norma busca dotar el ministeri de Consum 
de competència sancionadora contra “els fraus de 
les grans empreses”. Així, l’executiu vol poder 
sancionar les infraccions que puguin afectar la 
unitat del mercat i la competència, quan es 
produeixin en diversos estats de la UE, o quan 
l’empresa infractora no estigui localitzada a 
Espanya. Segons el ministre de Consum, Alberto 
Garzón, la llei hauria permès que el govern actués 
amb celeritat en casos com el Dieselgate. 

■ El govern aprova que el ministeri de 
Consum pugui sancionar empreses
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Ració de pizza per als 
“assassins” de paisatges

naçat pels plans d’Aena de fer créi-
xer la infraestructura. El Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya es va 
sumar a la conversa amb un acte 
més farcit de discursos que de dià-
leg, al qual quatre dels sis ponents 
en rotllana havien arribat en bici-
cleta. “Si m’haguessin convocat al 
centre de Barcelona, hauria agafat 
el metro”, va contestar davant 
l’anècdota l’economista Miquel 
Puig, que havia vingut en cotxe. 

La majoria de participants amb 
opció de transport sostenible van 
coincidir amb el bloc d’opinions 
contràries a destruir la Ricarda per 
allargar la tercera pista de l’aero-
port. “El paisatge era aquí abans que 
nosaltres i hi serà després, si el res-
pecten, sobretot en aquest país d’as-
sassins de paisatges”, va reivindicar 

l’arquitecta i paisatgista Imma Jan-
sana a través d’una cita del cineas-
ta David Trueba. ¿Es pot reubicar 
un estany en els terrenys d’un parc 
agrari que fa de rebost de Barcelo-
na? La biòloga Anna Zahonero va 
plantejar la pregunta per evidenci-
ar els seus recels cap a les promeses 
de compensacions ambientals d’Ae-
na. “La decisió no s’ha de prendre 
segons les necessitats de l’aeroport, 
sinó les de la societat”, va afirmar 
al·ludint a les implicacions d’un fu-
tur amb més emissions. 

Puig es va autodeclarar el ponent 
més “polèmic” i va defensar treure 
el canvi climàtic de l’equació perquè 
els aeroports “són com les estacions 
d’autobusos”. “No diem que no se’n 
facin més, sinó que els autobusos 
hauran de ser elèctrics. Amb els avi-
ons és el mateix”, va dir. L’econo-
mista va resumir el problema del 
Prat en dues opcions incòmodes: 
més soroll per als veïns de Gavà Mar 
i Castelldefels o dir adeu per sempre 
a la Ricarda. 

Model aeroportuari 
Mentre l’streaming de l’acte mos-
trava les cuines enrajolades de la 
Casa Gomis, l’arquitecte Josep Ma-
ria Carrera (un dels redactors del 
pla territorial metropolità) va tirar 
de metàfores gastronòmiques per 
descriure la deriva de les infraes-
tructures a Catalunya. Barcelona és 
el rovell d’un ou ferrat que s’estén 
dins la paella, mentre a la resta del 
territori hi queden unes engrunes 
de bacó. L’alternativa, diu, és “el 
model pizza”, on en lloc d’un sol 
ingredient que acapara el plat s’hi 
poden afegir tants gustos com cal-
gui. “Això no funciona amb tots els 
milions en un sol lloc”, va dir. 

El torn de preguntes va servir per 
poder sentir alguns dels polítics 
implicats en aquesta decisió entre 
les cadires del públic. “Plantejar 
que la Ricarda es pot destruir i re-
construir en un altre lloc és una ba-
janada”, va dir Janet Sanz, la tinent 
d’alcadia de l’Ajuntament de Bar-
celona a càrrec de les carteres d’Eco-
logia, Mobilitat i Infraestructures 
abans de passar el micròfon a una re-
gidora del Prat de Llobregat.e

L’acte va tenir lloc a la Casa Gomis, un símbol de l’arquitectura 
racionialista catalana al cor de l’estany de la Ricarda. COAC

El Col·legi d’Arquitectes se suma al debat 
sobre l’impacte de l’ampliació del Prat
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De manera ineludible i 
puntual, cada pocs mi-
nuts el cel que cobreix 
la Casa Gomis s’omple 
del soroll d’un avió en-

lairant-se. El brunzit dels motors 
va obligar, literalment, a apujar el 
to en l’últim debat per valorar si 
aquest símbol de l’arquitectura ra-
cionalista catalana haurà de veure 
passar encara més vols en els prò-
xims anys. La qüestió de l’amplia-
ció de l’aeroport del Prat va arribar 
ahir al cor de l’estany de la Ricar-
da, l’entorn natural protegit i ame-
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Els preus de la llum i el butà baten rècords
finalment paguen els consumidors 
que utilitzen la tarifa regulada, que 
al conjunt d’Espanya són uns 10 mi-
lions d’usuaris. Els 17 milions de 
consumidors que tenen una tari-
fa del mercat lliure no es veuen 
afectats per les oscil·lacions. 

En paral·lel, el butà també va ar-
ribar a preus rècord, de 15,37 euros 
per ampolla, un encariment respec-
te als 13,96 euros establerts pel go-
vern espanyol el març passat. L’exe-
cutiu n’actualitza el preu cada dos 
mesos: així com el 2020 el cost de la 
bombona va estar per sota dels 13 
euros gairebé tot l’any, ja al gener, 
amb la primera revisió de l’any, es va 
incrementar fins als 13,31 euros. La 
nova tarifa inclou també l’IVA del 
21% i l’impost d’hidrocarburs.e

El preu de l’ampolla de butà ha su-
perat els 15 euros. PERE TORDERA

ENERGIA

El preu de l’energia continua a l’al-
ça per als consumidors espanyols. 
El cost de l’electricitat va tocar el 
màxim històric en la subhasta del 
mercat majorista d’ahir, amb un 
preu de 106,57 euros per megawatt 
hora (MWh), segons dades de l’Ope-
rador del Mercat Ibèric de l’Electri-
citat, l’ens que realitza les subhastes 
per a Espanya i Portugal. Fins ara 
el màxim històric s’havia registrat 
l’11 de gener del 2020, amb un preu 
de 103,76 euros per MWh. 

El preu que surt de les subhastes 
té un pes d’aproximadament un 
24% sobre la factura de la llum que 
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