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L’advocat general de la UE, Yves Bot

El crèdit global concedit s’ha reduït de 4.520 milions al setembre

Lamorositat de la banca
caual 13,02%al setembre
La ràtio retrocedeix per la venda de carteres íntegres
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L’advocat general del Tribunal
de Justícia de la UE (TJUE),
Yves Bot, va demanar ahir deses-
timar els recursos d’anul·lació in-
terposats per Espanya contra la
patent comunitària (que es con-
cedirà en anglès, francès o ale-
many) per considerar que discri-
minava el castellà. Espanya i Ità-
lia van decidir no participar en
la patent, en la qual sí que hi ha
els altres 26 estatsmembresmit-
jançant una cooperació reforça-
da. En el seu dictamen, l’advocat

general recalca que la protecció
conferida per la patent comu-
nitària “suposa un clar avantat-
ge en termes d’uniformitat i inte-
gració, alhora que l’elecció lin-
güística redueix considerable-
ment els costos de traducció i
ofereix més garanties al principi
de seguretat jurídica”.
L’advocat general reconeix

que amb el règim lingüístic de la
patent “es discrimina les per-
sones que no coneixen les llen-
gües oficials de l’Oficina Euro-

pea de Patents (alemany, fran-
cès i anglès) i que, d’aquesta ma-
nera, el legislador de la Unió ha
establert un tracte diferenciat”.
No obstant això, apunta que
“aquesta elecció lingüística per-
segueix un objectiu legítim i és
adequada i proporcionada en re-
lació amb les garanties i ele-
ments que atenuen el seu efecte
discriminatori”.
En aquest sentit, remarca que

en l’actualitat “el sistema de pro-
tecció de la patent europea es ca-
racteritza per costos molt ele-
vats, que constitueixen un obsta-

cle per a la protecció mit-
jançant patent a la UE”.
Per això, segons el parer
de l’advocat, “limitar el
nombre de llengües de la
patent europea amb efec-
te unitari és apropiat, ja
que això garanteix una
protecció unitària de les
patents al territori dels
estats membres partici-
pants en la cooperació re-
forçada i permet alhora
una reducció notable dels
costos de traducció”.
El dictamen aprova

que siguin l’anglès, el
francès i l’alemany les
llengües escollides per-
què són les llengües ofici-
als de l’Oficina Europa de
Patents, per la qual cosa
es garanteix “una certa es-
tabilitat a les empreses i
als professionals del sec-
tor de les patents, que ja
estan acostumats a treba-
llar en aquestes tres llen-

gües”. “A més, l’elecció d’aques-
tes llengües s’ajusta a la realitat
lingüística del sector de les pa-
tents: la major part dels treballs
científics es publiquen en ale-
many, anglès o francès i aques-
tes llengües són les que es par-
len als estats membres en els
quals s’originen la majoria de les
sol·licituds de patents a la Unió”,
diu l’advocat general. Els jutges
comencen ara a deliberar i la sen-
tència definitiva es dictarà en els
propers mesos.c
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La morositat dels crèdits con-
cedits per bancs, caixes, co-
operatives de crèdit i establi-
ments financers que operen a
Espanya ha caigut al 13,02% al
setembre, demanera que la xi-
fra se situa en els nivells més
baixos de l’any. La xifra total
de crèdits dubtosos baixa fins
a 180.517 milions, i això fa que
se situï en nivells semblants
als de l’agost de l’any passat.
En el primer trimestre es

van registrar caigudes lleus,
després que l’1 de gener el
Banc d’Espanya fes efectiu un
canvi en la manera de calcular
la mora, que ara inclou en el
crèdit total el corresponent
als establiments financers
(EFC).
Després d’aquestes baixa-

des, que havien deixat la ràtio
en el 13,39%, la morositat va
pujar lleugerament l’abril, fins
al 13,44%, per baixar nova-
ment al maig al 13,39% i tor-
nar a retrocedir al juny al
13,06%. Després, va tornar a
pujar al juliol al 13,15% i a
l’agost al 13,25%.
És a dir, al llarg de tot

aquest exercici pivota al vol-
tant d’una taxa una mica per
sobre del 13%. I això, malgrat
que bona part de les entitats

bancàries que operen a Espa-
nya estan duent a terme ven-
des de carteres creditícies im-
pagades a tercers, sobretot a
fons d’inversió internacionals.
Bona part d’aquesta mora

s’arrossega del sector immo-
biliari, ja que a la banca li
segueixen apareixent crèdits
impagats. De fet, el negoci im-
mobiliari continua generant
pèrdues a les entitats finance-
res a Espanya, com reconei-
xen entitats com el Santander

o el BBVA, per les provisions.
Per l’economista José

GarcíaMontalvo, de laUniver-
sitat PompeuFabra, “la lleuge-
ríssima recuperació de l’eco-
nomia i la creació d’ocupació
està contribuint que les famíli-
tornin a poder pagar els seus
crèdits, sobretot els hipoteca-
ris”. No obstant això, segons el
seu parer, aquest indicador
“no pot pujar perquè l’econo-
mia no creix gaire, ni tampoc
caure gaire ràpid la mora per-

què sempre va darrere de la re-
cuperació econòmica”.
Segons Miguel Antonio

Marcos, analista de XTB, la
mora està mostrant una “clara
tendència a la reducció de la
taxa de crèdits impagats per
empreses i particulars espa-
nyols, però el fet que ara es no-
ti un cert alentiment als princi-
pals països europeus podria
afectar les dades d’Espanya”.
Al seu parer, “la falta de capa-
citat d’actuació del Banc Cen-
tral Europeu s’està fent sentir
en la recuperació de l’econo-
mia del Vell Continent”, I afe-
geix: “Fins que no veiem que
el finançament arriba de debò
a les famílies i a les empreses,
serà complicat assistir a una
rebaixa de la morositat real-
ment significativa”.
Alguns experts apunten que

la morositat hauria d’anar re-
duint-se i acostant-se progres-
sivament al 10%, però el desen-
volupament de l’economia no
acompanya. S’ha elevat 3,8
punts percentuals la bretxa so-
bre elmàximde la crisi anteri-
or, l’any 1994, quan es va esta-
blir en el 9,14%.
D’altra banda, al setembre,

el crèdit global del sector s’ha
reduït d’uns 4.520 milions
d’euros, en passar d’1,391 bili-
ons a l’agost a 1,386 bilions al
setembre.c

Abertis Telecom Terrestre, S.L.,

SOCIEDADUNIPERSONAL

Anuncio de transformación en Sociedad
Anónima.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo

14 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modifica-
ciones Estructurales de las Sociedades Mercanti-
les, se hace público que el socio único de Abertis
Telecom Terrestre, S.L. adoptó en fecha 17 de no-
viembre de 2014 la decisión de transformar la So-
ciedad en Sociedad Anónima y la consiguiente
modificación de sus estatutos sociales, pasando a
denominarse Abertis Telecom Terrestre, S.A.
Barcelona, 17 de noviembre de 2014.- El Admi-

nistrador Solidario, Don Josep Maria Coronas Gui-
nart.

Ajuntament de Barcelona

ANUNCID’APROVACIÓ

Expedient 8BC 2013/010.
La Comissió De Govern, en sessió del dia 05-

11-2014, adoptà el següent acord:
Aprovar inicialment el Projecte executiu del Pas-

seig Mirador de les Aigües. Tram 9 (que inclou l’Es-
tudi d’Impacte Ambiental), al Districte de Nou Ba-
rris de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord
amb l'Informe Tècnic del Projecte de data 10

d'abril de 2013, que figura a l'expedient adminis-
tratiu i que a aquests efectes es dona per
reproduït, per un import d’1.694.320,00 euros, el
21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs,
d'acord amb allò que preveu l'article 235.2 del De-
cret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
règim local de Catalunya (TRLLMRLC); publicar
aquest acord al “Butlletí Oficial de la Província”
(“BOPB”) i en un diari dels de més circulació de
Catalunya, termini durant el qual es podrà exami-
nar i formular-hi les al-legacions pertinents.
L’expedient -projecte restarà exposat al públic

pel termini de trenta dies al Departament
d’Informació i Documentació de la Gerència
d’Hàbitat Urbà (Av. Diagonal, 230, planta segona
de dilluns a divendres en horari de matí de 10h a
13h). Dins el termini esmentat, que començarà a
comptar a partir de l’última de les publicacions (en
el Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris
de mes divulgació), els interessats podran exami-
nar-lo i presentar les al-legacions que considerin
pertinents.
Barcelona, 14 de novembre 2014. – El Secretari

General, Jordi Cases i Pallarès.
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