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Enunajornadacaòticapelsdubtes
sobre les empreses afectades pel
decret de tancament van ser les
constructores i les indústries que
no estaven immerses en unERTO
(expedient de regulació temporal
d’ocupació) les que majorità-
riament van iniciar ahir el tan-
cament fins després de Setmana
Santa.Al sector serveis hi vahaver
menys afectació perquè una part
estava ja tancada (com l’hostaleria
i la restauració), mentre una altra
(serveis professionals) opera via
teletreball.
A Catalunya, la cimentera Ci-

ments Mollins, la química Azko o
les siderometal·lúrgiques Federal

Mogul iComforsavandecidir tan-
car en compliment de la norma
aprovada i donaran un permís
retribuït als seus treballadors. En
el cas de Molins, el procés per
paralitzar el forn més gran (el de
SantVicençdelsHorts) s’allargarà
durantuneshores.
Unaaltraempresa,Celsa,unade

les acereries més grans d’Espanya
ambseuaCastellbisbal, analitzava
ahir amb les autoritats la possibili-
tat de mantenir les instal·lacions
obertes per si podia acollir-se a
alguna de les excepcions que pre-
veulanorma.Éselquehafetlahis-
tòrica siderometal·lúrgica La Far-
ga a lesMasies de Voltregà, que hi
manté l’activitat perquè –assegu-
ren fonts de l’empresa– produeix

material mèdic i per a la indústria
agroalimentària.
Fonts del sector de la siderúrgia

van assenyalar ahir que és impres-
cindible que “el Govern aclareixi
per escrit si poden continuar ope-
rantonojaquedesprésdediverses
converses mantingudes amb di-
versos ministeris no han obtingut
unarespostaclara”.
Catalunyaésunade les comuni-

tatsmésafectades, jaqueésonmés
pes té el sector industrial. Fora de
la comunitat destaquen els tan-
caments de l’antiga Alcoa (sidero-
metal·lúrgica)odeladerajolesKe-
raben. On ha tingut més impacte
–van explicar fonts de Foment del
Treball i de la Unió Patronal Me-
tal·lúrgica– és a les petites empre-

Economia
Emergència econòmica

La construcció i part de la indústria
tanquen en una jornada caòtica
Els empleats en serveis essencials necessiten un certificat de l’empresa per moure’s

Moratòria
per a autònoms

i pimes

!El Govern està ultimant
unamoratòria dels paga-
ments a la Seguretat Soci-
al per a autònoms i una
part de les pimes, segons
van informar ahir fonts
properes al Govern.
Aquesta mesura, que
podria tenir una durada
sis mesos i ser aprovada
en el Consell deMinistres
d’aquest dimarts, ja va
ser reclamada pels sec-
tors afectats, tant per les
associacions d’autònoms
com per les organitzaci-
ons empresarials, que
demanden la congelació
del pagament de l’IVA i
les quotes socials durant
el primer trimestre de
l’any per a tots els nego-
cis, remarcant que dos
terços de les despeses
mensuals dels seus nego-
cis està relacionades amb
el lloguer de locals i el
pagament de nòmines.
Serà elMinisteri de Segu-
retat Social el que s’en-
carregarà d’articular la
possible mesura i establir
les condicions.
En paral·lel, l’Executiu
treballa en un subsidi per
a les empleades de la llar
que hagin perdut la seva
feina o hagin quedat tem-
poralment a l’atur com a
conseqüència del corona-
virus, que consistiria en
una ajuda extraordinària
que duraria unmes i
equivaldria al 70% de la
base de cotització.
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CAIGUDA DEL CONSUM DE LA
LLUM DES D’ABANS DE LA CRISI...

...I DES DE
DILLUNS PASSAT
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de donar als seus empleats “un
certificat de declaració respon
sable” per justificar els desplaça
mentsdavant lapolicia.
En la construcció, el decret del

Govern ha paralitzat el sector
excepte en molt pocs casos en els
quals hi ha obres en curs que es
consideren essencials, va reco
nèixerJuanLazcano,presidentde
la Confederació Nacional de la
Construcció (CNC). La paralit
zació afecta a unmilió de treballa
dors assalariats, mentre que els
256.000 autònoms no estan inclo
sos al decret però amb les obres
aturades no podran certificar ni
tampoc tenir ingressos, va reco
nèixer Lazcano. La patronal es va
oposar fins al mateix diumenge
que es paralitzés l’activitat, dema
nant una avaluació del risc obra a
obra. Segons el parer de Lazcano,
lesqueesrealitzenenespaisoberts
iforadelatramaurbana,iambpro
cessos de vegades molt mecanit
zats, podien continuar sense risc.
Encanvi,elscol∙legisprofessionals
d’Arquitectes, Arquitectes Tèc
nics i Enginyers de la construcció
van demanar la paralització total
perpreservarlasalutdelsoperaris.
La setmana passada encara es

tavenenmarxael66%de lesobres
a Espanya, percentatge que en al
gunes comunitats rondava el 50%,

mentre que en altres comNavarra
eradel 100%, segonsunestudi ela
borat pel Consell General de l’Ar
quitectes tècnics, que assenyalava
que el 89% de les obres que con
tinuaven actives no tenien caràc
ter essencial. Lazcano va explicar
que moltes obres ja havien parat
per falta de materials, del con
tractista o de subcontractes, o per
la impossibilitat que hi arribessin
elstreballadorsperlesrestriccions
demobilitat.
La patronal va lamentar que la

paralització de l’activitat serà un
cop molt dur per a moltes em
preses que amb prou feines s’han
recuperatde l’anteriorcrisi: el sec
tor va facturar a Espanya 250.000
milions d’euros el 2008 i només
125.000 l’any passat, i en aquest
període ha perdut a més un milió
de llocs de treball. Per això el pre
sidene de la CNC va demanar al
Govern espanyol que acceleri l’ac
cés a les línies d’avals, i que aques
tes cobreixin també l’activitat rea
litzadaiquenos’hapogutfacturar.
“La supervivència demilers d’em
preses i llocs de treball depèn que
aconseguim ràpidament liquidi
tat”, va reconèixer.c

ses. En les del sector de l’automo
cióesvanotarpocperquèjahavien
tancatper faltadepeces.
Un indicador que mostra com

moltesempreseshanhagutdetan
car és el de la demanda elèctrica.
Ambdadesde l’operadordel siste
ma (REE), la caiguda més signifi
cativa es produeix a primera hora
delmatí.Desdedillunspassat9de
març, quan encara no s’havia de
cretat l’estat d’alarma a Espanya,
elsdescensosalesvuitdelmatívan
ser ahir de gairebé el 30%. Des
prés, les caigudes van disminuint i
són de l’entorn del 16% en funció
de l’hora ( vegeu els gràfics). De
mitjana, expliquen fonts de REE,
“en les dues primeres setmanes la
caigudade lademandahaestatdel
10%”. I ahir es van observar “cai
gudesdel8%addicional”.
“Ésdifícilconèixerambprecisió

comes comportarà la demanda en
les properes setmanes perquè
estem en un context d’incertesa
molt elevada. A més, cal tenir en
compte la moratòria de 24 hores
per a la suspensió de les activitats
no essencials. Per aquest motiu,
haurem d’esperar fins a meitat de
la setmana per apreciar el nou
comportament de la demanda”,
van apuntar lesmateixes fonts. En
general, la demanda dels grans

consumidors d’electricitat aEspa
nyasuposael48%del total.
Si l’anàlisi es duu a terme res

pecte a dilluns passat, els descen
sos sónmenys vistosos. Es mouen
en forquilles d’entre el 5% i el 12%
en funció de l’hora. El que els grà
ficsmostren tambéésqueencom
paració amb el que succeïa abans
de l’actual crisi, el consum fort de
llum s’inicia ara més tard, en
trobarsemoltagent teletreballant
acasa.
Amés del consum energètic, en

la mobilitat també s’aprecien els
efectes del confinament. El mi
nistre de Transporte, José Luis
Ábalos,vadirqueahira laxarxade
rodalies el descens va ser del 40%
respectedillunsanterior,quejaes
tava afectat pel confinament. I en
vehicles lleugerseldescenseradel
30%respecteafajustunasetmana.
El ministre va anunciar que les

empreses que no s’aturin perquè
presten serveis especials hauran

ANA JIMÉNEZ

Obres. Els treballa
dors autònoms de la
construcció –encara
que poden conti
nuar treballant–
es veuran també
molt perjudicats

per l’aturada de les
obres i de l’activitat
dels assalariats del
sector. Hi ha uns
256.000 empresaris
autònoms en la
construcció

SECTOR

L’aturada de les obres
afectamés d’unmilió
d’assalariats i 256.000
autònoms a Espanya

ENERGIA

El consum elèctric va
caure ahir entre un 5 i
un 12% en relació amb
la setmana passada

Arribar a fi de
mesaEuropa

El 54% de les llars espanyoles
tenien davant d’aquesta crisi sa
nitària alguna dificultat –entre
molta o certa–per arribar a final
demes, d’acord amb les enques
tes de l’Institut Nacional d’Es
tadística. Un estat de coses que
la creixent desigualtat ha anat
accentuant en l’última dècada.
Aquest percentatge dona idea

del tremend cost potencial, pe
rò en termes socials, que té l’ac
tual estat de postració de l’eco
nomia. La pèrdua d’ingressos
que porta pot portar a situa
cions límit milions de persones
que ja en situació de normalitat
vivien amb ingressos inferiors a
les seves necessitats.
Amb l’arribada del final del

mes de març i el començament
d’abril, després de tres set
manes amb l’economia aturada,
el nombre de persones en con
flictes creixerà i les situacions
de dificultat s’agreujaran. I, en
conseqüència, la pressió sobre
el pressupost públic serà més
forta, ja queaugmentarà l’esforç
econòmic necessari per cobrir
les necessitats més peremptò
ries dels conciutadans. I haurà
de sostenirse durant setmanes,
en el millor dels casos.
L’obligació d’un Estat eficaç,

en un país desenvolupat i amb
una economia avançada, és do
nar cobertura al conjunt de la
població i en especial als que es
tan sentmés castigats per la cri
si. El Govern espanyol ha apro
vat programes de cobertura per
a aquelles situacions crítiques i
ara aquestes mesures passaran
la prova de la realitat.

La pèrdua de riquesa econò
mica, o l’empobriment, del país
comença a ser més visible i pal
pable. El volum de la caiguda
encara no es pot establir, encara
que en aquesta setmana es tin
dranels primers elementsde ju
dici, amb l’atur registrat i els afi
liats de la seguretat social.
Per això, elmarc de la política

econòmica està canviant radi
calment. D’un escenari de mo
derada desacceleració a un de
profunda recessió per un temps
pendent d’establir.

La gravetat de la caiguda ha
portat els guardians de l’orto
dòxia –banquers centrals, grans
empresaris i governs conser
vadors– a convergir ambels que
ja abans eren partidaris d’aque
lles polítiques de despesa. Evi
tar ara amb tots els mitjans tant
com es pugui el dany permetrà
recuperarse millor demà, quan
la pandèmia hagi estat vençuda.
Aquest és el consens gairebé
unànime.
Menys acord hi ha sobre

quant temps s’haurà de mante
nir aquesta política econòmica.
El debat sobre la sostenibilitat
del deute contret per finançar
aquesta crisi, passarà a ser l’eix
del debat polític.
Part de la resposta es gestarà

en les discussions entre bam
bolines que aquestes properes
setmanes teixiran els ministres
de Finances de l’eurozona, l’Eu
rogrup, perproduirunapropos
ta als caps de Govern.
Si, al final, aquesta segona fac

tura d’una gran crisi torna a re
caure exclusivament sobre els
ciutadans de cada país, és a dir
desproporcionadament sobre
italians i espanyols, la condem
na serà dura i llarga. Tant com
perquè molts acabin posant en
qüestió el conjunt del projecte.
El debat està plantejat en ter

mes de solidaritat, en la termi
nologia de Pedro Sánchez, Giu
seppe Conte i Emmanuel Ma
cron, el repartiment dels costos
entre tots els socis europeus; i
de responsabilitat nacional, se
gons els principis d’Ángela
Merkel i Mark Rutte, el rescat i
la condemna.
Com que la victòria tendeix a

decantarse gairebé sempre del
costat de qui té la clau de la cai
xa forta, les apostes estan ara a
favor de la segona opció. Ja va
passar així en la crisi financera,
la primera fase de la crisi de
l’euro. Si es repeteix l’episodi,
als perdedors els espera un llarg
període, molts anys, d’aspres
discussions sobre retallades i
impostos.
Molts confien encara que,

entre aquell ombrívol futur i la
sortida òptima que propugnen
els líders del Sud, Europa en
cara sabrà parir un escenari
intermedi que eviti l’esclat i
permeti continuar avançant.
S’haurà de veure.c

El 54% de les famílies
tenien algun
problema per arribar
a fi demes abans de la
crisi del coronavirus

Si Europa no
comparteix la factura,
vindran llargs anys
d’aspres debats sobre
retallades i impostos
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