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Catalunya lidera la creació 
d’empreses durant el 2016 

fet, la comunitat de la capital de 
l’Estat, que és la segona que més en 
crea, no ha millorat les seves xifres 
respecte a l’any anterior i s’ha que-
dat estancada en les 20.060 socie-
tats. Catalunya, en canvi, en va re-
gistrar poc més de 18.850 el 2015. 
Però el ritme de creixement de Ca-
talunya no va ser el més accentuat, 
ja que autonomies com la Rioja 
(39%), l’Aragó (31%) o Cantàbria 
(25%) li van passar al davant. En to-
tal són 14 les comunitats que van 
millorar els resultats. 

Un últim trimestre a la baixa 
A més, el Col·legi de Registradors 
ressalta el fet que l’últim trimestre 
de l’any va ser pitjor que el conjunt 
de l’exercici. Mentre que el còmput 
global va ser positiu per a tot l’Estat, 
en els últims tres mesos el registre 
de noves societats va caure un 4% 
més que en el mateix període del 
2015, cosa que trenca sis mesos de 
pujades consecutives. La directora 

del Servei de Coordinació de Regis-
tres Mercantils, Ana del Valle, asse-
nyala que la caiguda pot estar causa-
da per “una situació conjuntural” i 
no s’atreveix a qualificar-la de ten-
dència. Catalunya va ser una de les 
comunitats que també va patir la da-
vallada el tercer trimestre. Les úni-
ques que se’n van escapar van ser 
Galícia, les Illes Balears i l’Aragó.  

Allà on es creen més empreses 
també és on més se’n destrueixen 
perquè són les regions amb més di-
namisme. Per això, Catalunya tam-
bé és la comunitat amb més extinci-
ons (6.427), seguida de Madrid 
(5.859). Tot i això, el Principat tren-
ca la tendència espanyola, que in-
crementa les extincions prop d’un 
5%, mentre que a Catalunya es pro-
dueix un descens de gairebé un 7%. 
Per últim, el 2016 també va ser un 
bon any pel que fa al volum d’em-
preses que es declaren en concurs 
de creditors. En total, van caure un 
20% a Catalunya i a l’Estat.e 

Registra un 21% de les noves societats i torna al nivell del 2008 

Una oficina d’un centre de negocis, a Barcelona. CRISTINA CALDERER 

Catalunya va ser la comunitat que 
va registrar més societats mercan-
tils noves l’any passat, un podi que 
acostuma a disputar-se amb la Co-
munitat de Madrid. Segons l’última 
estadística mercantil del Col·legi de 
Registradors, la constitució de no-
ves societats va créixer un 16,4% a 
Catalunya l’any 2016 fins a arribar a 
les 21.950 empreses. El ritme de 
creixement duplica el de la mitjana 
espanyola, que va repuntar un 7,8% 
respecte al 2015, fins a superar les 
102.000 noves societats constituï-
des. En concret, un 21% de les noves 
societats registrades a Espanya van 
ser catalanes.  

Per al conjunt de l’Estat, el creixe-
ment del 2016 va permetre, per pri-
mera vegada des del 2008, superar 
les 100.000 noves companyies. Tot i 
això, Espanya encara queda lluny 
del rècord històric que va assolir el 
2006, just abans que esclatés la 
bombolla, quan s’havia arribat a les 
150.000. A Catalunya passa el ma-
teix: encara està lluny de les prop de 
28.000 noves societats registrades 
el 2006, però recupera la xifra dels 
20.000 que va perdre el 2008, quan 
en va crear poc més de 19.000.  

La constitució de noves socie-
tats, doncs, va accelerar el ritme a 
tot l’Estat però el 2016 Catalunya 
va aconseguir registrar més noves 
societats que Madrid, quan l’any 
2015 havia passat a la inversa. De 
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221.950  
Són les noves empreses 
registrades el 2016 a 
Catalunya, un 16,4%  
més que el 2015.

LES NOVES EMPRESES REGISTRADES

102.396  
A l’Estat el creixement va ser 
del 7,8%, i se superen les 
100.000 noves empreses 
per primer cop des del 2008.

■ La llum es continua encarint 
i fregarà els 100 € el MWh

La pujada del preu de la llum continuarà avui amb 
un encariment del 4,8% respecte als 83,85 
euros de mitjana d’ahir. El preu mitjà del 
megawatt hora (MWh) se situarà avui en 87,9 
euros, un nou màxim des que es va iniciar 
l’escalada la setmana passada amb l’arribada de 
l’onada de fred. Són els preus més alts des del 
desembre del 2013. 

A més, el preu màxim d’aquest dimarts, que es 
produirà a les 21.00 hores, serà de 99,1 euros el 
MWh en el mercat majorista d’electricitat i 
fregarà el límit psicològic dels 100 euros. El preu 
més baix serà a les 5 del matí, amb 69,09 euros el 
MWh. La demanda elèctrica prevista per avui 
dimarts puja a 632 gigawatts hora (GWh), molt 
similar als 633 GWh d’ahir.

enbreu

El govern espanyol ja té a punt la reforma dels 
organismes reguladors econòmics. Tal com va 
acordar amb Ciutadans en el pacte d’investidura, 
ahir el president d’aquesta formació, Albert 
Rivera, va anunciar que els dos partits han tancat 
l’acord per reformar aquests organismes i 
millorar-ne la independència i les competències. 
El pacte passa per la creació d’un òrgan de 
protecció del consumidor, l’Autoritat 
Independent de Protecció del Consumidor i 
Inversor Financer. A més, el pacte també passa 
per dividir la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència (CNMC) en dues autoritats 
independents, una de Competència (CNC) i l’altra 
que agruparia tots els reguladors sectorials. 

■ Rajoy partirà la CNMC i farà 
un òrgan per als consumidors
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La companyia de Taiwan Hon Hai Precision Technology, 
matriu de Foxconn, va anunciar ahir que estudia fer una 
inversió conjunta amb Apple de 7.000 milions de dòlars (uns 
6.500 milions d’euros) per construir una fàbrica als Estats 

Units, que crearia entre 30.000 i 50.000 llocs de treball. La 
nova planta es dedicaria a la fabricació de pantalles per a 
dispositius mòbils. Foxconn és un dels principals proveïdors 
d’Apple i munta gran part dels iPhone de tot el món. 
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