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Economia
ANIOL RESCLOSA

Els procediments d’execució
hipotecària a la província es
redueixen un 10% en un any
 El descens és més

pronunciat a Catalunya,
on les actuacions contra
els deutors cauen un 22%
La planta de Nestlé a Girona es troba en fase d’ampliació.

EVOLUCIÓ DE LES
EXECUCIONS
HIPOTECÀRIES A
GIRONA

GIRONA | DdG

Nestlé exporta
un 9% més de
cafè produït a la
planta de Girona
 La divisió espanyola de la multinacional

factura 2.166 milions, un 4,5% més
GIRONA | DdG

Nestlé Espanya va facturar 2.166
milions d’euros el 2015, cosa que
suposa un 4,5% més que el 2014,
segons va informar ahir l’empresa.
D’aquests ingressos, 1.550 milions
procedeixen de les vendes en el
mercat espanyol, amb un augment del 2,9%, mentre que 611 milions es van facturar a mercats
exteriors, amb un creixement del
8,9%. La planta de Girona, fabricant de cafè, va registrar una forta activitat exportadora amb un
creixement del 9% tant de les càpsules Dolce Gusto com del Nescafé. França, Regne Unit, Portugal,
Suïssa, Itàlia, Alemanya, Mèxic,
Polònia, Emirats Àrabs i Brasil
concentren el 73% de les exportacions de Nestlé Espanya, que ven
els seus productes a 64 països.
Amb seu central a Esplugues de
Llobregat, la companyia va invertir
60 milions d’euros el 2015, una xifra similar a la del 2014. D’aquests,
49 es van destinar a ampliar o modernitzar les cadenes de producció de la companyia.

DESINVERSIONS

SECTOR VINÍCOLA

SECTOR FARMACÈUTIC

Peralada llança un vi
natural sense sulfits

Grifols compra el 33%
de la basca Progenika

PERALADA| EFE

BARCELONA | ACN

Els cellers del Grup Peralada
han tret a la venda un vi natural
sense sulﬁts, denominat Ex Ex 11,
que s'emmarca en la seva col·lecció de vins experimentals. Segons
el grup, aquesta nova aposta de
l'empresa compta amb una producció limitada i neix amb la idea
de recuperar la vinicultura tradicional. L'Ex Ex 11 s'ha elaborat a
partir de quatre varietats de raïm,
dues de blanques i dues de negres.

Grifols ha invertit 25 milions en
l’opció de compra del 32,93% de les
accions de l’empresa Progenika
(Bilbao) i mantindrà el control
del 89,08% de les accions d’aquesta companyia. Grifols va entrar a Progenika el març del 2013,
després d’invertir 37 milions. L’empresa té obertes inspeccions ﬁscals
«regulars» en tres empreses situades als EUA, Alemanya i Itàlia
i a quatre societats d’Espanya.

Venda de La Cocinera
i Davigel Espanya
 Nestlé Espanya va vendre a l’abril
la marca La Cocinera al grup Findus i
al novembre la marca Davigel Espanya a la companyia Brakes Group,
dues operacions que han obligat la
marca a fer un ajust comptable per
fer comparables els resultats del
2015 amb els del 2014. L’operació
d’ajust s’ha fet excloent dels resultats del 2014 el volum de negoci de
‘La Cocinera’ entre l’1 d’abril i el 31
de desembre del 2014, i excloent la
facturació de ‘Davigel Espanya’ entre l’1 de novembre i el 31 de
desembre del 2014. D’aquesta manera, el perímetre del 2015 s’ha
igualat amb el perímetre del 2014 i
ha permès comparar els dos exercicis, han explicat fonts de la companyia. De les onze plantes que Nestlé
té a Espanya, dues són a la província
(Girona i Viladrau). DdG GIRONA

Encara hi ha protestes motivades
per execucions hipotecàries, el
mecanisme que impulsen els
bancs quan el propietari d’un habitatge no pot assumir el pagament
de la quota mensual. Dimecres,
sense anar més lluny, trenta persones convocades per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca
(PAH) es concentraven per reclamar la dació en pagament per a
una veïna que fa dos anys que l’espera. Ara bé, a tenor de les dades
fetes públiques ahir per l’Institut
Nacional d’Estadística (INE), la
previsió és que aquesta mena de
casos vagin a menys: a Girona, per
exemple, el 2015 van entrar un
9,7% menys d’execucions hipotecàries als registres de la propietat.
Es van iniciar 2.704 procediments,
292 menys que el 2014, quan n’hi
va haver 2.996. No tots els procediments d’aquestes característiques, matisa l’INE, «acaben amb el
llançament (desnonament) dels
propietaris».
En l’àmbit espanyol, el descens
en termes relatius va ser molt més
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pronunciat, segons el darrer informe de l’INE: van caure un
15,5%, de manera que se’n van registrar 101.820 en total. D’aquestes, el 58,7% va correspondre a execucions hipotecàries d’habitatges.
16.500 casos a Catalunya
Per comunitats autònomes, els
territoris que més procediments
van acollir van ser Andalusia
(28.126), la Comunitat Valenciana
(17.548) i, en tercera posició, Ca-

talunya (16.548). Al costat oposat
del rànquing, les comunitats que
van registrar menys certiﬁcacions
d’execucions hipotecàries van ser
La Rioja (539), Navarra (566) i País
Basc (625).
Per tipologies d’habitatge –l’INE
diferencia entre habitatges de persones físiques (habitual i no habitual), habitatges de persones jurídiques i solars– el 76,8% de les execucions sobre ﬁnques propietat
de persones físiques correspon a
habitatges habituals, una dada
que és un 23% menor a la registrada el 2014.
En el cas català, el nombre d’execucions hipotecàries sobre habitatges urbans durant el 2015 es
va situar en 11.165 actuacions judicials, cosa que suposa el 22,18%
menys que les executades en l’exercici del 2014, segons l’Institut
Nacional d’Estadística. Del conjunt
d’actuacions judicials, 7.349 execucions, el 65,8% del total, van ser
sobre pisos propietat de persones
físiques, mentre que la resta, 3.816
actuacions, el 34,18%, la propietat
estava en mans de societats mercantils. Aquestes xifres indiquen
que el nombre d’execucions de
persones físiques ha caigut un
32% en relació amb el 2014, mentre que les execucions sobre pisos
propietat d’empreses han disminuït un 7,70%.

