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zones del país. Fins ara, l’emde la concursada en una cosa
presa Petrobras és la que
PAÍS: España
FRECUENCIA: Diario
que a parer seu no val res?”, es
monopolitzava
la
major
part
PÁGINAS: 64
O.J.D.: 100801
demana l’administració condel negoci, però la idea és
TARIFA: 4820 €
E.G.M.: 559000
cursal.
que arribi capital privat
de
CM² -/10%
SECCIÓN: ECONOMIA
Si la demanda es presentaÁREA:
i 113fora.
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Correos
és2019
condemnada, Hi28 Julio,
senda i la resta dels creditors
recuperaran els diners. El
problema és que l’alleujament
en els comptes públics anirà en
contra de l’equilibri financer de
Correos, una empresa que pertany a la SEPI.
En qualsevol cas, tots els inLes plataformes de lloguer
tents per entorpir l’acció judid’habitatges, formades per
cial han fracassat. La demanda
empreses com Airbnb, Hometira endavant. Dimarts el jutge
Away, Rentalia, Niumba (Triva emetre una nova decisió en
pAdvisor) i Spain Holidays,
què autoritza l’administració
confien que el Tribunal Suconcursal d’Unipost a fer efecprem es pronunciï sobre la
tiu l’acord amb Ramco per dedemanda que van interposar
mandar Correos.
contra el decret del Govern
La decisió només admet un
central. La norma obliga les
recurs de reposició que és diempreses a facilitar dades sobre
fícil que prosperi. Si no hi ha
la identitat del titular del pis, els
cap sorpresa, d’aquí a poques
dies que s’utilitzarà amb finalisetmanes l’escrit amb la demantats turístiques, l’import perceda arribarà als jutjats.
but i la data del lloguer. / Efe

Les plataformes de
lloguer confien a
evitar facilitar dades
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L’empresa britànica Just Eat

de la firma fusionada seria Jitse
Groen, que va fundar Takeaway.com el 2000.
En vista de la proliferació de
plataformes, diversos analistes
han argumentat que el negoci de
comandes d’aliments en línia serà altament rendible per a un sol
jugador a cada país perquè l’activitat requereix grans inversions en serveis de lliurament,
mentre que els beneficis procedeixen d’acords amb restaurants que volen utilitzar les seves plataformes per arribar als
clients.
Altres analistes aposten per
un model en què una plataforma
comuna ofereixi a cada país als
clients la possibilitat de sol·licitar una comanda amb alguna de
les empreses de repartiment.
Seria el client el que en funció
del preu, el temps d’espera o la
reputació de cada empresa per a
cada repartiment triés una o altra companyia.

