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La gran distribució vol 
que es posi ordre en els . ' . zmpostos autonomzcs 
MADRID Efe 

Anged, la patronal de la gran dis
tribució a Espanya, considera im
prescindible que es posi "ordre" 
en materia d'impostos autono
mics per proporcionar certa se
guretat jurídica a les empreses 
del sector, que reclamen al Go
vern central que hi hagi un marc 
fiscal ."previsible, raonable, just i 
equitatiu". 

"A part que tenim regulats els 
horaris comercials de manera 
molt restrictiva i que practica
ment no ens deixen obrir nous es
tabliments per créixer, hi ha co
munitats que han posat un im
post només als grans, que és una 
autentica barbaritat'', va lamen-

Catalunya, Aragó, 
Astúries, Navarra, 
La Rioja i Cananes 
graven amb un impost 
les grans superficies 

tar el director general d'Anged, 
Javier Millán-Astray. Actual
ment, graven amb un impost es
pecífic les grans superficies Oes 
que sumen més de 2.500 men·es 
quadrats) Catalunya, Aragó, Astú
ries, Navarra, La Rioja i les Cana
des, mentre a Castella i Lleó 
l'oposició dóna supOJ't a la peti
ció del sindicat CC.OO. perque 
s'implanti un impost en suport 
del comen; tradicional. 

Aquestes taxes "mediambien
tals" graven els metres quadrats 

d'un establiment perla contami
nació que produeixen els consu
midors per despla~ar-s'hi amb 
cotxe. En el cas de Catalunya, on 
el gravamen és de 17 euros per 
metre quadrat i la normativa im
pedeix d'obrir noves grans su
perficies, l'impost es menja entre 
el 30% i el 35% del benefici d'un 
establiment, segons Anged, que 
qualifica aquest tipus de taxes 
coro a injustificades, discrimina
tories i insostenibles. 

A tall d'exemple, va explicar 
que mentre un gran establiment 
de la Diagonal esta sotmes al pa
gament de 600.000 euros per 
aquest gravamen, el centre co
mercial que esta ubicat a 100 me
tres és exempt. La patronal ad
verteix que la generalització 
d'aquest tipus de gravamens a al
tres comunitats podría su posar la 
destrucció de 18.000 llocs de tre
ball i retallar un 10% la inversió 
del sector, que s'ha vist molt afec
tat per la caiguda del consum. 

Tal coro esta actualment re
dactada la llei d'Ordenació de Fi
nan~ament de les Comunitats 
Autonomes (Lofca), "es pot po
sar un impost practicament a 
tot'', va denunciar Millán-As
tray, que va subratllar que, se
gons dades de la CEOE, actual
ment coexisteixen 100 impostos 
autonomics diferents. "Aixo ge
nera una situació autenticament 
caotica", va asseverar el director 
general d' Anged. Per aixo, consi
dera fonamental que la comissió 
d'experts creada en el marc de la 
reforma de la Lofca ordeni de for
ma "raonable i objectiva" el siste
ma fiscal.• 

ECONOMIA DILLUNS, 11 NOVEMBRE 2013 

La companyia, que factura 79 milions d' euros, crea una filial 
especialitzada en banys per vendre a col·lectivitats 

Genebre distribuira 
eixugadorS de mans 

Miquel París, director general i cofundador de Genebre 

MAR GALT~S 
Barcelona 

G 
enebre, ]'empresa de 
disseny, producció i 
comercialització de 
vhlvules i accessoris 

per al control de fluids i aixe
tes, amb seu a )'Hospitalet, que 
va facturar 72,6 milions d'eu
ros el 2012 i exporta el 65% de 
les seves vendes, ha fet un pas 
més en la seva evolució. Un 
any després de l'adquisició de 
la historica firma de jardineres 
Hobbyflower, ara diversifica la 
seva activitat per créixer ·en el 
negoci del contract O'equipa
ment d'instaHacions per a 
coHectivitats, com és el cas 
d'hotels o hospitals) en el sec
tor del bany. 

Genebrc va néixcr el 1983 
coro a distribuidor d'aixetes i 
valvuleria per a ferreteries, va 

créixer i es va internacionalit
zar focalitzada en el sector in
dustrial, i ara ha creat una em
presa filial, Gen Wec Washro
om, per abordar la nova diversi
ficació estrategica. GenWec 
W ashroom s'ha adjudicat la dis-

L'empresa de 
l'Hospitalet va 
adquirir la historica 
finna de jardineres 
Hobbyflower 

tribució en exclusiva pera Eu
ropa, Rússia i Turquía de la fir
ma estatunidenca World 
Dryer, reconeguda pels eixuga
dors de mans i de cabells. A 
més, aquesta divisió distribuira 
productes d'acer inoxidable i al-

AVISOS OFICIALS 
APSO S.C.C.l 

ANUNCIO OFICIAL DE DISOLUCIÓN 
Y LIQUIDACIÓN 

Se hace público que en la Asamblea General 
Exlraordinaria de la Sociedad Cooperativa de Ser
vicios, Apso Societat Cooperativa Catalana Limita· 
da { NIF F63875512 ), en liquidación, celebrada el 
24 de Octubre del 2013, se acordó por unamml
dad : la disolución, el nombram•ento como liqwda
dora a Doña Elena Farreras Compte y fa 
liquidación de la soc1edad, aprobando el batanee 
final y el proyecto de distribución del haber soctal 

Se hace constar que la documentación relativa 
a los antenores acuerdos se encuentra en el domi
cilio social a disposición de los interesados. 

En Barcelona a 24 de Octubre del 2013.- Fdo. 
Elena Farreras Compte, Liquidadora. 

Ajuntament de Barcelona 
AN UNCI 

Expedient 7BC 2012/075 
La com1si6 de Govern, en sessió del dia 30-1 0-

2013, adopta el segOenl acord 
Declarar la suspensló de la tram1tac1ó del Pro

Jecte execullu del Passeig Mirador de les Aigües. 
Tram V {amb1t de caml), als 01slnctes d'Horta
Gulnardó i de Gracia de Barcelona, aprovat inicial
ment el2 de malg de 2013, d'acord amb els mot1us 
recollits a !'Informe emés perla societat mumcipal 
BIM/SA, de 21 d'octubre de 2013, 1 pu-blicar 
aquest Acord al Butllell Of1cial de la Provincia de 
Barcelona (BOPB) 1 en un diari deis de més 
Ctrculació de Catalunya 

Contra aquest acord, que exhauretx la v1a adm~o 
nistratJVa. es poi tnlerposar recurs potestaltu de 
reposíc1ó davant l'organ que !'ha adopta!, en eller
mtni d'un mes comptal des del d1a següent al de la 
seva publtcactó, o es pot lnterposar dtrectamem 

recurs contencios aqministrattu davant del JU~at 
del contenctós adm1mstratiu en el term1m de dos 
meses comptats des de l'endema de la present 
nOtifiCaCIÓ 

El recurs potestaliu de repos1c1ó s'haura de re· 
soldre i notificar en el termini d'un mes. El termini 
per lnterposar recurs contenciós administratiu 
sera de dos mesas comptats des del dia següent 
de la recepció de la noüficac16 de f'acte exprés. 

Contra la desestimació tacita del recurs potes
tatiu de reposició, que s'entendra prodUida un cop 
transcorregut un mes comptat des de l'endema 
a la seva 1nterposteió sense que s'hagl resoli ex
pressament, es poi tnlerposar recurs contenc1ós 
adm~nistrattu en el tP.rmtnl rle sts masos ¡:¡ complar 
des del d1a següent al que s'hag1 produ~ la 
desestimació tacita. 

També, es pot utilitzar qualsevol altre recurs que 
es cregu1 convenient. 

Barcelona, 7 de novembre de 2013. - El Secre
tan General de la Corporació, Jordi Cases i 
Pallarés. 

Mercados de Abastecimientos de 
Barcelona, S. A. 

Exped1ente núm: MCP13102 
Concurso para la ad¡udtcactón mediante 

autonzactón admimslrattva del puesto de venta 
núm. 54 del Mercado Central del Pescado de 
"Mercabarna" 

Procedimiento: Abierto, Tramrtación: Ordlnana 
Duractón de la autorización. Hasta el 30 de sep

tiembre de 2020 
Fianza provismnal: 3% del Precio Mlnuno, 

cláusula 2 Pliego de Cláusulas admtntslra~vas. 
Obtención documentac10n: Ofteinas de Merca

barna. Cl Ma1or de Mercabarna. 76, Centre D•rectr 
110 5" planta. 08040 Barcelona en hora no de 8:30 a 
14:30 horas y en el perfil del contratante de la enlt
dad web http://Www.mercabarna.cat 

tres segons la demanda del mer
cat, com dispensadors de paper 
o de sabó, accessoris de bany, 
papereres, canviabolquers o 
ajuts tecnics a la mobilitat 

"GenWec aprofitara )'estruc
tura del grup Genebre, que ven 
a 110 pa'isos", explica Miguel 
París, director general i copro
pietari amb el seu germa Josep 
Maria. "Alguns productes del 
catitleg de Genebre passaran 
ara al de GenWec. La creació 
d'una filial independent res
pon a una demanda del_mercat 
i es complementa dins del hol
ding amb Hobbyflower, que 
també té enfocament al mercat 
del contract'', explica París. 

D'altra banda, Genebre conti
nua donant empenta a la seva 
internacionalització i, seguint 
el mateix model amb que es va 
implantar a 1' Argentina el 
2000 i al Brasil el 2005, acaba 
d'engegar la seva filial a Mexic, 
un magatzem en el qual ha fet 
una inversió d'1,7 milions, amb 
el suport de Cofides. Tan1bé té 
oficines tecniques a la Xina i 
Hong Kong, on fa prop de la 
meitat de la seva producció 
(també fabrica a Europa o el 
Brasil). 

Pel que fa a Hobbyflower, Pa
rís explica que aquest any s'ha 
dedicat a la renovació del cata
leg de productes de la compa
nyia i a coneixer el mercat; ja 
ha firmat els primers contrae
tes de distribució a Colombia, 
Mexic i )'Arabia Saudita i estan 
en negociacions amb Alema
nya, Fran~a, Italia i el J apó. El 
grup espera tancar aquest any 
amb unes vendes de 79 milions 
d'euros i, amb GenWec en mar
xa, el 2014 vol arribar als 93 
milions.e 

·--
Presentación de proposiciones: Hasta las 14:00 

horas del día 22 11.2013.En las oftctnas de Merca
barna C/ Majar de Mercabarna, 76, Centre Dtrectt-
110 s• planta, 08040 Barcelona, 

Los gastos de publicidad de convocatona del 
concurso serán a cargo del ad¡udicatario. 

Sra. Lidia Redón i Palaln, Dtrectora Jund1ca 
Mercabarna 

Ajuntament de Vallgorguina 
ANUNCI Dl\.PROVACIÓ INICIAL 

APROVACIÓ INICIAL PLA ESPECIAL 
URDANÍSTIC 

ZONA ESPORTIVA AIRSOFT 

Aprovat inlctalment el Pla Espec1al per a la 
ubicació d'una pista de Airsofl a Vallgorgu¡na, es 
sotmel a informactó pública pe! termini d'un mes, a 
comptar des de l' endem~ al de !'última publicació 
obhgatóna del present anunci {'Butllell Ofic1al de la 
Provincia" de Barcelona i a un diari). 

Durant aquest term1m podrá ser exammat per 
qualsevol1nteressat en les dependéncies municl
pats perqué es formuhn tes al-legactons que s·estl
mtn perllnents. 

Vallgorguma. 16 d'octubre de 2013. -Alcalde. 
Joan Mora i Alstna 

1 \\'\'-.<.l.\1{111\ 

anoro
Rectángulo

anoro
Rectángulo

anoro
Rectángulo


