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Revista tècnica
DE LES COMISSIONS I GRUPS DE TREBALL DEL COL·LEGI D’ECONOMISTES DE CATALUNYA

La patent unitària: una gran  
oportunitat per a la pime catalana

Els cent primers dies  
de Macron   

La problemàtica  
de la implantació del SII 

El nou informe 
d’auditoria

Necessitem un sistema de protecció de la propietat intel·
lectual industrial fort i econòmicament viable. Hem de poder 
ser·hi. Catalunya és un país de pimes, per créixer hem d’in·
novar en un mercat global en el qual és important protegir·se 
per la via de les patents. Les pimes catalanes registren cada 
vegada menys patents espanyoles mentre que augmenten 
les patents europees, és clar que Catalunya no hauria de 
quedar fora del sistema de patent unitària.

Macron guanya en l’escenificació inicial, ara li falta fer les 
reformes promeses per guanyar la confiança dels ciutadans. 
L’autor analitza els cent primers dies de mandat de Macron. 
Primerament, es detalla el context polític en què es troba 
França i Europa. Seguidament, s’analitza l’entrada en esce·
na de Macron i l’impacte que té. I, per acabar, es fa una 
anàlisi de l’estat de les promeses fetes i la valoració que en 
poden fer els ciutadans.

El nou sistema de Subministrament d’Informació Immediata 
en l’IVA (SII) va entrar en vigor el passat 1 de juliol, un cop 
finalitzat el període de prova iniciat el 2 de gener de 2017. En 
una primera fase, tan sols resulten afectats 62.000 contribu·
ents que, no obstant això representen un important percen·
tatge de la facturació sobre el total emès en el territori d’apli·
cació de l’impost (a l’entorn d’un 80%, segons les previsions 
de l’AEAT).

Els nous informes d’auditoria s’aplicaran per als treballs 
d’auditoria de comptes anuals o estats financers d’exercicis 
econòmics que s’iniciïn a partir del 17 de juny de 2016.

S’introdueix la nova NIA 701, que regula les qüestions clau 
de l’auditoria, i es revisen diverses NIA, com les 260, 510, 
570, 700, 705, 706, 720 i 805, a través de la Resolució de 
l’ICAC de 23 de desembre de 2016.
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Actualització de  
la normativa jurídica

Novetats legislatives en els àmbits de la 
normativa civil i mercantil, fiscal, laboral, 
auditoria i comptabilitat, internacional, 
d’àmbit general i d’altres d’interès. 
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6
Impost sobre els actius  
no productius de  
les persones jurídiques  
de Catalunya
Noticiari jurídic 

A partir de l’entrada en vigor de la Llei 
6/2017, de 9 de maig, de l’impost sobre 
els actius no productius, les persones 
jurídiques o entitats, amb objecte mer·
cantil, estan sotmeses a declarar tots 
aquells béns que són improductius i que 
no estan afectes a cap activitat econò·
mica, exceptuant els exclosos per la llei. 

7
L’ISI aconsegueix  
reflectir de forma global  
i fidel l’evolució de  
la internacionalització  
d’un país
Noticiari d’Economia 

El nivell d’internacionalització d’un país 
s’ha mesurat tradicionalment a partir de 
valoracions parcials com el volum d’ex·
portacions o el nombre d’empreses ex·
portadores. L’lSI recull tots els elements 
de valoració amb l’objectiu de verificar 
en quin estat de solidesa es troba la in·
ternacionalització i de poder comparar·
lo al llarg del temps. 

S U M A R I
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8
La patent unitària

Catalunya és un país de pimes, per créixer 
cal innovar i internacionalitzar·se en un mer·
cat global en el qual és important protegir·
se per la via de les patents. Les pimes cata·
lanes registren cada cop menys patents 
espanyoles mentre que augmenten les pa·
tents europees, Catalunya no hauria de 
quedar fora del sistema de patent unitària. 

9
Els cent primers dies  
de Macron o les seves 
incidències sobre Europa

L’autor analitza els cent primers dies de 
mandat de Macron. Primerament, es 
detalla el context polític en què es troba 
França i Europa. Seguidament, l’entrada 
en escena de Macron i l’impacte que té. 
I, per acabar, es fa una anàlisi de l’estat 
de les promeses fetes i la valoració que 
en poden fer els ciutadans.

10
El nou informe d’auditoria

L’article analitza els principals canvis intro·
duïts en els informes d’auditoria que s’han 
d’aplicar en els treballs d’auditoria de 
comptes anuals o en els estats financers  
dels exercicis econòmics que s’iniciïn a 
partir del 17 de juliol de 2016.

N O T I C I A R I S  D E 
L E S  C O M I S S I O N S 
D E  T R E B A L L

11
Què és l’EMA?
Comissió d’Economia de la Salut

L’Agència Europea del Medicament és una 
agència de la Unió Europea ubicada a Lon·
dres des de l’any 1995 que s’encarrega de 
l’avaluació científica, la supervisió i el moni·
toratge de la seguretat dels medicaments 
que desenvolupen les companyies farma·
cèutiques per al seu ús a Europa. 

12
Turisme ‘prime’  
de sol i platja
Comissió d’Economia  
del Turisme

Les platges són el principal factor de 
producció turística i la seva gestió ha de 
considerar·se bàsica per a l’èxit de qual·
sevol destinació que vulgui mantenir el 
seu avantatge competitiu. La platja és 
un bé complex i irreproduïble, un bé  
natural, un espai d’equilibri ecològic i 
ambiental fràgil, on s’ha d’invertir per 
mantenir·la en un bé atractiu i sostenible. 

13
Els bancs dels aliments,  
el treball per l’aprofitament 
de l’excedent 
agroalimentari  
i la lluita contra la fam  
al nostre entorn
Comissió d’Economia  
Agroalimentària

Es dóna, al món, a Europa, a Espanya, 
i també a Catalunya, una paradoxa 
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18
Informe GEM sobre 
l’activitat emprenedora  
a Catalunya (II) 
Grup de Treball  
d’Emprenedoria

El Global Entrepreneurship Monitor 
(GEM) és un projecte d’investigació que 
té per objectiu l’obtenció de dades so·
bre l’activitat emprenedora arreu del 
món, a partir d’una extensa xarxa inter·
nacional que engloba en l’actualitat més 
de 62 països i demostra així que l’infor·
me és un referent mundial en l’estudi de 
l’activitat emprenedora.

19
Què és la renda fixa?
Comissió d’Economia 
Financera/GT EAFI

La renda fixa és deute d’una empresa pri·
vada o un ens públic. Només són fixes les 
característiques de l’actiu (emissor, cupó, 
venciment, etcètera). El capital i la rendibili·
tat estan garantits per l’emissor, per tant, la 
solvència és la clau per no perdre el capital 
estalviat o invertit.

20
Impost sobre societats 
2016. Informació sobre 
operacions vinculades
Comissió d’Assessors Fiscals

Fins ara, en la declaració de l’impost  
sobre societats de cada exercici s’havia 
d’informar sobre determinades opera· 
cions vinculades. A partir d’ara aquesta 
informació s’ha de facilitar en un nou im·
près. De manera excepcional, el nou 
model 232, corresponent a l’exercici 
2016, s’ha de presentar durant el proper 
mes de novembre. 

21
El concepte de grup 
societari a la futura 
legislació concursal
Comissió Mercantil, Concursal 
i d’Experts Judicials

La proposta del Reial Decret Legislatiu 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
concursal, que encara no ha sortit a la 
llum, inclou un capítol concret dedicat al 
concurs de creditors de grups d’empre·
ses. També destaca la delimitació juris·
prudencial que fa el Tribunal Suprem del 
concepte jurídic de grup de societats a 
efectes del concurs.

22
XXV Fòrum d’Inversió  
i ‘El pacte de socis  
en les ‘start-ups’’
Economistes BAN 

Economistes BAN celebra el XXV Fòrum 
d’Inversió amb la presentació de set 
start-ups: ONAIR SHOPPING, BOX MO·
TION, TOP SAILING CHARTER, UNIQ·
BROW, SNACKSON, BEACH BOX GYM 
i AFTERSCOOL i la ponència El pacte de 
socis en les start·ups, com negociar-
ho? per part d’Ignasi Torras, advocat, 
soci de Legal&Tax Meeting. 

23
Les respostes de 
l’agricultura real
OBEALIMENTÀRIA

OBEALIMENTÀRIA s’apropa a iniciatives 
resilients de l’economia agrària: les claus 
de viabilitat de dues explotacions de secà 
a la Segarra (una de convencional i l’altra 
d’ecològica), la iniciativa win win del Fons 
de Terres de la Cooperativa d’Alcarràs i la 
denúncia de la competència deslleial 
d’Airbnb al turisme rural.

immoral: es malbaraten volums d’aliments 
comestibles superiors a les necessitats 
de persones que pateixen precarietat 
alimentària. Els bancs dels aliments són 
una de les respostes concretes i eficients 
de la societat civil a aquesta situació 
inacceptable.

14-15
Informe integrat. I ara què?
Comissió d’Economistes  
Auditors de Comptes 

Aquest article intenta descriure el pro·
cés d’evolució i la perspectiva futura 
sobre l’informe integrat. Conclou, a 
més, sobre la necessitat d’estendre les 
competències actuals a l’hora de pre·
parar els informes corporatius. 

16
Aspectes comptables  
del dret de separació dels 
socis per manca de  
distribució de beneficis
Comissió de Comptabilitat

L’article 348 bis de la Llei de societats de 
capital (LSC) reconeix als socis de soci·
etats de capital no cotitzades un dret de 
separació en cas de falta de distribució 
de dividends. Aquesta regulació del dret 
de separació pretén evitar la vulneració 
del dret del soci als guanys socials quan 
la societat, any rere any, acorda no re·
partir beneficis tot i que aquests existei·
xin. No obstant això, les crítiques a la 
norma són diverses.

17
La informació  
no financera. Una activitat 
callada que progressa
Comissió d’Economia  
i Sostenibilitat

La informació no financera de les em·
preses progressa d’acord amb la visió 
què en té la pròpia societat. 
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Novetats legislatives

ductius de les persones jurídi·
ques. DOGC núm. 7369 
12/05/2017.

l Ordre HFP/417/2017, de 12 
de maig, per la qual es regulen 
les especificacions normatives i 
tècniques que desenvolupen 
l’administració dels llibres de re·
gistre de l’impost sobre el valor 
afegit a través de la seu electròni·
ca de l’Agència Estatal d’Admi·
nistració Tributària establerta en 
l’article 62.6 del Reglament de 
l’impost sobre el valor afegit, 
aprovat pel Reial Decret 
1624/1992, de 29 de desembre, 
i es modifica una altra normativa 
tributària. BOE núm. 115 
15/05/2017.

l Ordre VEH/85/2017, d’11 de 
maig, per la qual s’estableix 
l’obligació de l’ús dels mitjans 
electrònics en les presentacions i 
pagament de diverses autoliqui·
dacions per a determinats obli·
gats tributaris. DOGC núm. 7370 
16/05/2017.

l Reial Decret 529/2017, de 26 
de maig, pel qual es modifica el 
Reglament de l’impost sobre el 
valor afegit aprovat pel Reial  
Decret 1624/1992, de 29 de  
desembre. BOE núm. 126 
27/05/2017.

l Decret 60/2017, de 13 de juny, 
pel qual es modifica el Regla·
ment de l’impost sobre les esta·
des en establiments turístics 
aprovat pel Decret 129/2012, de 
9 d’octubre. DOGC núm. 7391 
15/06/2017.

l Ordre HFP/550/2017, de 15 
de juny, per la qual s’aprova el 
model 221 d’autoliquidació de la 
prestació patrimonial per conver·
sió d’actius per impost diferit en 
crèdit exigible enfront de l’Admi·
nistració tributària. BOE núm. 
143 16/03/2017.

NORMATIVA CIVIL  
I MERCANTIL
l Ordre JUS/470/2017, de 19 de 
maig, per la qual s’aprova el nou 
model per a la presentació al Re·
gistre Mercantil dels comptes 
anuals consolidats dels subjectes 
obligats a la seva publicació. BOE 
núm. 124 25/05/2017.

l Ordre JUS/471/2017, de 19 
de maig, per la qual s’aproven 
els nous models per a la presen·
tació al Registre Mercantil dels 
comptes anuals dels subjectes 
obligats a la seva publicació. 
BOE núm. 124 25/05/2017.

l Llei 7/2017, de 2 de juny, del 
règim de les seccions de crèdit 
de les cooperatives. DOGC núm. 
7386 08/06/2017.

l Reial Decret 583/2017, de 12 
de juny, pel qual es modifica el 
pla de comptabilitat de les enti·
tats asseguradores i reassegura·
dores i normes sobre la formula·
ció dels comptes anuals consoli·
dats dels grups d’entitats asse·
guradores i reasseguradores, 
aprovat pel Reial Decret 
1317/2008, de 24 de juliol. BOE 
núm. 149 23/06/2017.

l Reial Decret Llei 11/2017, de 
23 de juny, de mesures urgents 
en matèria financera. BOE núm. 
150 24/06/2017. Aquest Reial 
Decret Llei modifica, entre d’al·
tres, la legislació concursal per 
introduir una especialitat en el rè·
gim concursal de les entitats de 
crèdit i empreses de serveis d’in·
versió, com és la distinció, dins 
de la categoria dels crèdits ordi·
naris, entre crèdits preferents i 
crèdits no preferents. 

l Llei 4/2017, de 28 de juny, de 
modificació de la Llei 15/2015, 
de 2 de juliol, de la jurisdicció  
voluntària. BOE núm. 154 29/  
06/2017.

l Llei 10/2017, de 27 de juny, de 
les voluntats digitals i de modifi·
cació dels llibres segon i quart 
del Codi civil de Catalunya. 
DOGC núm. 7401 29/06/2017.

l Reial Decret Llei 12/2017, de 
3 de juliol, pel qual es modifica el 
text refós de la Llei de propietat 
intel·lectual, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 1/1996, de 12 
d’abril, quant al sistema de 
compensació equitativa per cò·
pia privada. BOE núm. 158 
04/07/2017.

NORMATIVA FISCAL
l Resolució 616/XI del Parla·
ment de Catalunya, de validació 
del Decret Llei 2/2017, de 4 
d’abril, per la qual es modifica 
l’entrada en vigor de l’impost so·
bre begudes ensucrades enva·
sades i s’estableix una regla de 
determinació de la tarifa aplica·
ble de l’impost sobre les estades 
en establiments turístics. DOGC 
núm. 7362 04/05/2017.

l Ordre HFP/399/2017, de 5 de 
maig, per la qual s’aproven els 
models de declaració de l’impost 
de societats i de l’impost sobre la 
renda de no residents correspo·
nent a establiments permanents i 
a entitats en règim d’atribució de 
rendes constituïdes a l’estranger 
amb presència en territori espa·
nyol, per als períodes impositius 
iniciats entre l’1 de gener i el 31 
de desembre de 2016, es dicten 
instruccions relatives al procedi·
ment de declaració i ingrés i s’es·
tableixen les condicions generals 
i el procediment per a la seva pre·
sentació electrònica. DOGC 
núm. 110 09/05/2017.

l Correcció d’errors de l’Ordre 
HFP/399/2017, de 5 de maig. 
BOE núm. 130 01/06/2017

l Llei 6/2017, de 9 de maig, de 
l’impost sobre els actius no pro·

l Decret 73/2017, de 20 de 
juny, pel qual s’aprova el Regla·
ment de l’impost sobre begudes 
ensucrades envasades. DOGC 
núm. 7396 22/06/2017.

l Decret Llei 2/2017, de 4 
d’abril, pel qual es modifica l’en·
trada en vigor de l’impost sobre 
begudes ensucrades envasades 
i s’estableix una regla de deter·
minació de la tarifa aplicable de 
l’impost sobre les estades en es·
tabliments turístics. BOE núm. 
149 23/06/2017.

l Resolució de 19 de juny de 
2017, del Departament de Re·
captació de l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària, per la 
qual es modifica el termini d’in·
grés en període voluntari dels re·
buts de l’impost sobre activitats 
econòmiques de l’exercici 2017 
relatius a les quotes nacionals i 
provincials i s’estableix el lloc de 
pagament d’aquestes quotes. 
BOE núm. 151 26/06/2017.

l Ordre VEH/130/2017, de 21 
de juny, per la qual s’aprova el 
model 970 d’autoliquidació de 
l’impost sobre el risc mediambi·
ental de la producció, manipula·
ció i transport, custòdia i emissió 
d’elements radiotòxics. DOGC 
núm. 7398 26/06/2017.

l Ordre VEH/131/2017, de 21 
de juny, per la qual s’aprova el 
model 520 d’autoliquidació de 
l’impost sobre begudes ensucra·
des envasades. DOGC núm. 
7398 26/06/2017.

l Llei 5/2017, de 28 de març, de 
mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic i de 
creació i regulació dels impostos 
sobre grans establiments comer·
cials, sobre estades en establi·
ments turístics, sobre elements 
radiotòxics, sobre begudes en·
sucrades envasades i sobre 

Actualització de la 
normativa jurídica
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emissions de diòxid de carboni. 
BOE núm. 152 27/06/2017.

l Reial Decret 683/2017, de 30 
de juny, pel qual es modifica el 
Reglament de l’impost de socie·
tats, aprovat pel Reial Decret 
634/2015, de 10 de juliol, en re·
lació amb la cobertura del risc 
de crèdit en entitats financeres. 
BOE núm. 01/07/2017.

NORMATIVA LABORAL
l Resolució de 17 de maig de 
2017, de la Direcció General 
d’Ocupació, per la qual es regis·
tra i es publica el Conveni col·
lectiu per als establiments finan·
cers de crèdit. BOE núm. 128 
2017.05.30.

l Ordre TSF/101/2017, de 25 
de maig, per la qual s’estableix 
el calendari oficial de festes la·
borals per a l’any 2018. DOGC 
núm. 7381 31/05/2017.

l Reial Decret 694/2017, de 3 
de juliol, pel qual es desenvolupa 
la Llei 30/2015, de 9 de setem·
bre, per la qual es regula el Siste·
ma de Formació Professional per 
a l’Ocupació en l’àmbit laboral. 
BOE núm. 159 05/07/2017.

NORMATIVA D’AUDITORIA 
I COMPTABILITAT
l Reial Decret 583/2017, de 12 
de juny, pel qual es modifica el 
Pla de comptabilitat de les enti·
tats asseguradores i reassegu·
radores i normes sobre la formu·
lació dels comptes anuals con·
solidats dels grups d’entitats 
asseguradores i reassegurado·
res, aprovat pel Reial Decret 
1317/2008, de 24 de juliol. 

NORMATIVA  
INTERNACIONAL
l Protocol que modifica el Con·
veni entre el Regne d’Espanya i 
els Estats Units Mexicans per 
evitar la doble imposició en ma·
tèria d’impostos sobre la renda i 
el patrimoni i prevenir el frau i 
l’evasió fiscal i el seu protocol, 
fet a Madrid el 24 de juliol de 
1992, fet a Madrid el 17 de de·
sembre de 2015. BOE núm. 
161 07/07/2017.

l Resolució de 22 de juny de 
2017, del Congrés dels Dipu·
tats, per la qual s’ordena la pu·
blicació de l’acord de convali·
dació del Reial Decret Llei 
9/2017, de 26 de maig, pel qual 
es traslladen directives de la 
Unió Europea en els àmbits fi·
nancer, mercantil i sanitari, i so·
bre el desplaçament de treba·
lladors. BOE núm. 155 
30/06/2017.

NORMATIVA  
D’ÀMBIT GENERAL
l Llei 4/2017, de 28 de març, 
de pressupostos de la Genera·
litat de Catalunya per al 2017. 
DOGC núm. 7340 30/03/2017.

l Llei 3/2017, de 27 de juny, de 
pressupostos generals de l’Es·
tat per a l’any 2017. BOE núm. 
153 28/06/2017.

l Llei 2/2017, de 21 de juny, de 
modificació de la Llei 1/1996, de 
10 de gener, d’assistència jurídi·
ca gratuïta. BOE núm. 148 
22/06/2017.

JURISPRUDÈNCIA  
D’INTERÈS
l ATS 7012/2017 
Tipus d’òrgan. Tribunal  
Suprem. Sala del Contenciós. 

Núm. de recurs. 2800/2017. 
Data. 12/07/2017.
Tipus de resolució. Acta.
Resum. Procediments tributaris: 
(a) Inspecció. (b) Tribut respecte 
del qual l’Administració no va re·
gularitzar la situació del contribu·
ent en relació amb exercicis no 
prescrits, per considerar que 
l’operació no estava subjecta a 
exacció. (c) Regularització per fer 
tributar per aquest tribut en rela·
ció amb exercicis no prescrits, a 
causa d’un canvi de criteri sobre 
aquest tema. (d) Ho impedeix el 
principi de protecció de la con· 
fiança legítima i el que impedeix 
anar contra els propis actes?

l STS 2749/2017 
Núm. de resolució. 1207/2017.
Tipus d’òrgan. Tribunal 
Suprem. Sala del Contenciós. 
Núm. de recurs. 1728/2016.
Data. 10/07/2017.
Tipus de resolució. Sentència.
Resum. Impost de societats, 
exercici 2005. Reducció de la 
base imposable per dotació a la 
reserva per a inversions a les 
Canàries consignada en una de·
claració complementària, mal·
grat l’existència d’acord de la 
Junta General de rectificació 
dels anteriors comptes anuals 
en el qual es modifica la dotació.

l STS 2790/2017 
Núm. de resolució. 418/2017. 
Tipus d’òrgan. Tribunal  
Suprem. Sala Civil. 
Núm. de recurs. 3155/2014. 
Data. 30/06/2017. 
Tipus de resolució. Sentència.
Resum. Concurs de creditors. 
Crèdit contra la massa. El crè·
dit sorgit per la condemna en 
costes a la concursada en un 
plet iniciat abans de la seva 
declaració en concurs de cre·
ditors i conclòs després té la 
consideració de crèdit contra 
la massa conforme a l’art. 
84.2.3r LC.

l STS 2596/2017 
Núm. de resolució. 1162/2017.
Tipus d’òrgan. Tribunal 
Suprem. Sala del Contenciós. 
Núm. de recurs. 2243/2016. 
Data. 30/06/2017. 
Tipus de resolució. Sentència. 
Resum. IVA. Efectes de l’in·
compliment del termini esta·
blert en l’article 80.3 de la  
LIVA. Obligar a ingressar a la 
societat recurrent quotes d’IVA 
que ni ha percebut ni va a per·
cebre lesiona el principi de 
neutralitat de l’impost. Correc·
ta la doctrina assentada en la 
sentència aportada de con·
trast. Estimació. n
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Noticiari jurídic

la data de la meritació de l’impost, dels se·
güents actius, sempre que no siguin produc·
tius i es trobin situats a Catalunya (o la tinen·
ça dels quals correspongui als contribuents):
a) Béns immobles. 

b) Vehicles de motor amb una potència igual 
o superior a 200 CV.

c) Embarcacions d’oci.

d) Aeronaus.

e) Objectes d’art i antiguitats amb un valor 
superior al que estableix la Llei del patrimoni 
històric.

f) Joies.

l Subjecte passiu. Quant al subjecte pas·
siu, són contribuents les persones jurídiques 
i les entitats sense personalitat jurídica  
–quan constitueixen una unitat econòmica o 
patrimoni separat susceptible d’imposició– 
que tinguin un objecte mercantil. 

l Exempcions. Estan exempts de l’impost:
a) Les administracions públiques i els orga·
nismes i entitats de dret públic.

b) Les representacions diplomàtiques, les 
oficines consulars i els organismes interna·
cionals amb seu a Catalunya.

c) Els béns immobles de les fundacions, de 
les organitzacions no governamentals i, en 
general, de les entitats sense ànim de lucre, 
sempre que es destinin, de manera exclusi·
va, a les seves finalitats pròpies no lucratives.

l Base imposable. La base imposable està 
constituïda per la suma dels valors correspo·
nents a tots els actius no productius. A l’efec·

El dia 13 de maig va entrar en vigor la 
Llei 6/2017, de 9 de maig, de l’im·
post sobre els actius no productius 

de les persones jurídiques, exigible en tot el 
territori de Catalunya. La creació d’aquest 
impost respon a un triple objectiu: a) desin·
centivar possibles estratègies d’elusió fiscal 
–com és el cas de la destinació a usos privats 
dels actius la titularitat dels quals es formalit·
za a nom de persones jurídiques i que no 
estan afectes a activitats d’aquesta–; b) mi·
llorar l’eficiència en la utilització d’aquests 
actius de contingut econòmic –per tal que les 
empreses substitueixin els actius improduc·
tius per altres de més rendibles–, i c) contri·
buir a una certa redistribució de la riquesa.

Les característiques principals de l’impost 
sobre els actius no productius són les se·
güents que es descriuen a continuació.

Característiques de l’impost
l Objecte de l’impost. L’esmentat impost 
té per objecte gravar els béns no produc·
tius i determinats drets que recauen sobre 
aquests béns que formen part de l’actiu del 
subjecte passiu. S’entén per actius no pro·
ductius, d’acord amb la llei, els que se ce·
deixen de manera gratuïta o a preu inferior 
al de mercat als propietaris, socis i partí·
cips del subjecte passiu o a persones vin·
culades a aquests i són destinats a l’ús 
propi o privat, o bé els que no estan afec·
tes a cap activitat econòmica o de servei 
públic. Tanmateix, no queden subjectes a 
gravamen els actius no productius que:
a) Es destinen a la utilització i gaudi dels tre·
balladors no propietaris, no socis o no partí·
cips que constitueixin rendiment en espècie.

b) Es destinen als serveis econòmics i socio· 
culturals del personal al servei de l’activitat.

c) Es van adquirir a un preu que no supera 
l’import dels beneficis no distribuïts (reser·
ves), sempre que provinguin del desenvolu·
pament d’activitats econòmiques.

l Fet imposable. Constitueix el fet imposa·
ble la tinença per part del subjecte passiu, en 

te d’aquest impost, els actius han de valorar·
se d’acord amb les següents regles:
a) El valor cadastral del bé immoble.

b) El valor de mercat dels vehicles de motor, 
embarcacions, aeronaus, objectes d’art, 
antiguitats i joies, en la data de meritació de 
l’impost.

c) El valor determinat per les normes aplica·
bles als arrendaments en l’impost sobre 
transmissions patrimonials i actes jurídics 
documentats dels béns cedits en arrenda·
ment financer.

d) Si no són aplicables les regles anteriors, 
els béns i drets s’han de valorar pel seu va·
lor de mercat. 

l Tipus impositiu i quota íntegra. El tipus 
impositiu oscil·la entre el 0,21% i el 2,75% 
(de forma progressiva), i la quota íntegra es 
determina per aplicació a la base liquidable 
de l’escala que es recull a l’article 8 de l’es·
mentada llei.

l Meritació. L’impost es merita el dia 1 de 
gener de cada any (tret d’aquest 2017, que 
es merita el dia 30 de juny). 

l Subministrament d’informació. Per úl·
tim, es preveu una obligació de subministrar 
informació per part de les persones físiques 
o jurídiques que es dediquin a la venda 
d’objectes d’art, antiguitats i joies, a l’Agèn·
cia Tributària de Catalunya en relació amb 
les adquisicions d’aquest tipus de béns per 
part d’aquestes.

Conclusió
En definitiva, a partir de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei, les persones jurídiques o en·
titats, amb objecte mercantil, estan sotme·
ses a declarar tots aquells béns que són 
improductius i que no estan afectes a cap 
activitat econòmica del subjecte passiu, ex·
ceptuant aquells casos exclosos per la llei. 

Sens perjudici de l’anterior, el reglament de 
la llei està en desenvolupament i pendent de 
publicació, raó per la qual queden per con·
cretar els aspectes relatius a les condicions 
i el període de liquidació de l’impost, així 
com els relatius a la informació que obligatò·
riament han de subministrar les galeries 
d’art, els antiquaris i els joiers. n

ITZIAR OSINAGA 
Advocada. Guillén Bécares, Legal & Fiscal 
info@guillenbecares.com

Impost sobre els actius no 
productius de les persones 
jurídiques de Catalunya

Les persones jurídiques  
o entitats, amb objecte 

mercantil, estan sotmeses 
a declarar aquells béns 
que són improductius
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Noticiari d’Economia

Metodològicament està format per 19 indica·
dors agrupats en quatre grans dimensions.
Els actors de la internacionalització: les em·
preses amb cinc indicadors:
l Empreses exportadores regulars.
l Empreses implantades a l’exterior amb filials.
l Diversificació empresarial de l’exportació.
l Diversificació sectorial de l’exportació.
l Pimes exportadores.

Els resultats de la internacionalització: l’expor·
tació i la inversió exterior amb deu indicadors:
l Variació de les exportacions.
l Pes de les exportacions en el PIB.
l Quota mundial de les exportacions.
l Evolució de la inversió a l’exterior.

l Evolució de la inversió estrangera.
l Diversificació geogràfica de les exportacions.
l Diversificació geogràfica de la inversió.
l Establiments a l’exterior.
l Nivell tecnològic de les exportacions.
l Valor unitari de les exportacions.

La integració en les  
cadenes globals de valor 
La integració dels països en l’economia global 
està fortament relacionada amb la seva parti·
cipació en les cadenes globals de valor (CGV). 
Per mesurar la participació d’una economia 
en aquestes cadenes es mesura quin percen·
tatge de les exportacions de l’economia en 
formen part, en les seves dues modalitats: la 
backward participation mesura el valor afegit 
(VA) dels factors estrangers incorporats en les 
exportacions del país i la forward participation 
mesura el VA dels factors nacionals incorpo·
rats en les exportacions d’altres països. 

Els elements habilitadors de la internacionalit·
zació, amb els indicadors següents:
l Pressupostos públics per a la internacio·
nalització.
l Limitació de barreres a l’exportació.
l Instruments financers.

La internacionalització d’una economia 
és una qüestió acceptada com a posi·
tiva de manera generalitzada, i la seva 

millora és objectiu de polítiques públiques tant 
a llarg com a curt i mitjà termini. Els darrers 
anys, a l’economia espanyola, el sector exterior 
ha tingut un protagonisme molt positiu, ja que 
la seva contribució al creixement del PIB ha es·
tat rellevant i sostinguda. De fet, segons l’estudi 
Internacionalización, empleo y modernización 
de la economia española elaborat per l’AFI, en 
l’estructura de l’economia espanyola un incre·
ment de 10 punts percentuals en la taxa 
d’obertura exterior fa que la taxa d’ocupació 
s’incrementi en 4 punts percentuals. 

Una activitat tan rellevant cal ser mesurada, i 
en aquest cas és relativament senzill, ja que hi 
ha força registres públics d’activitat internacio·
nal, tant nacionals com comunitaris o d’orga·
nismes multilaterals o internacionals. Però ha·
bitualment s’avalua la internacionalització, tant 
els seus èxits i bondats com els punts febles o 
reptes no acomplerts, a partir de valoracions 
parcials. Es valora la internacionalització a par·
tir d’aspectes com el volum d’exportació; el 
nombre d’empreses exportadores, el volum 
d’empreses multilocalitzades o d’altres. Però ni 
tots tenen la mateixa importància ni tots se·
gueixen una mateixa tendència en el temps. La 
necessitat de disposar d’una referència que 
recollís de manera global i sintètica tots aquests 
elements de valoració més alguns de nova 
creació va dur l’AMEC a crear l’índex de solide·
sa de la internacionalització (ISI) amb l’objectiu 
de verificar en quin estat es troba la internacio·
nalització i de posar aquesta mesura a disposi·
ció de tots els agents de la internacionalització 
i de l’opinió pública. 

L’ISI avalua si el nostre model d’internacionalit·
zació avança de manera sana, robusta i sòlida, 
incorpora tant valoracions quantitatives com 
qualitatives, té un grau de sensibilitat que li per·
met recollir canvis i per tant el fa variable al llarg 
del temps, utilitza informació de fonts d’accés 
públic i pretén ser comparable per diferents 
economies. Una solidesa més gran de la inter·
nacionalització reflecteix unes millors capacitats 
per obtenir millors resultats, dóna més estabili·
tat davant de situacions de crisi, ens aporta 
més competitivitat per afrontar els nous reptes. 

El 2016 l’índex de solidesa de la internaciona·
lització (ISI) per a l’economia espanyola asso·
leix un nivell de 6,97 sobre 10, fet que reflecteix 
una millora del 8,23% respecte a l’any 2015, 
quan l’ISI es va situar en un 6,44. Destaca el 
bon comportament de tres dels indicadors de 
l’ISI. L’indicador que avalua la inversió estran·
gera, la qual, amb un creixement superior al 
8%, millora substancialment el comportament 
mitjà dels darrers anys. L’indicador de pimes 
exportadores millora un 30% tot i que, en el 
cas espanyol, el percentatge de pimes expor·
tadores és del 6,1%, lluny encara del 8,2% si 
agafem com a referència el conjunt de la UE.

I, finalment, l’indicador de barreres a l’exporta·
ció, que millora un 27,3% a causa d’una de·
tecció inferior de barreres per part de les em·
preses. Aquest indicador, però, se situa encara 
en un aprovat molt just i, per tant, ha de ser un 
punt de millora indiscutible. Així ho ha entès 
ACCIÓ que, després d’un extens treball de de·
tecció de barreres a l’exportació efectuat per 
l’AMEC, el Col·legi d’Economistes de Catalu·
nya, PIMEC i Secartys, ha creat l’Oficina Tècni·
ca de Barreres per identificar·les, resoldre les 
que són competència de la Generalitat i ajudar 
les empreses catalanes a fer front a aquelles 
barreres que no són competència pròpia.

L’ISI 2016 confirma una tendència positiva i 
sostinguda (el 2014 l’ISI estava situat en un 
nivell de 6,21), però encara queda molt mar·
ge de millora sobretot en tres àmbits addici·
onals a l’esmentat de les barreres a l’expor·
tació. Són la inversió a l’exterior que, amb 
una caiguda del 4,5%, confirma una ten·
dència de desacceleració dels darrers anys; 
els pressupostos públics de l’Estat per a la 
internacionalització, que malgrat un mante·
niment els darrer anys representa només un 
terç del que significaven el 2008. Finalment 
cal treballar en la millora del nivell tecnològic 
dels productes exportats, i això passa per 
més innovació, ja que el percentatge d’ex·
portacions espanyoles d’alt contingut tec·
nològic (5,4%) és molt lluny de la mitjana de 
la UE, que se situa al 13,8%.

En síntesi, millora sostinguda però amb al·
guns punts febles que cal millorar. Per sort, 
estan identificats. n

JOAN TRISTANY 
Director general de l’AMEC

L’ISI aconsegueix reflectir de 
forma global i fidel l’evolució de 
la internacionalització d’un país

L’ISI 2016 confirma  
una tendència positiva  

i sostinguda, però  
encara queda molt  
marge de millora
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La patent unitària

L’únic però que li podríem posar a aquest 
sistema és que en cas de plet aquest sem·
pre seria internacional, tot i que això ja és 
així en la majoria de casos. De tota manera 
s’està treballant per tal que aquesta part del 
sistema sigui descentralitzada, fet que faria 
del sistema de la patent unitària un dels mi·
llors i més forts de tot el món. 

Pertànyer a un sistema de patents fort i am·
pli com el que estem parlant és important 
per estar homologat amb els estàndards 
d’innovació de les principals economies del 

Catalunya és un país eminentment in·
dustrial amb una gran quantitat de 
pimes amb un gran pes productiu i 

que representen la principal força de gene·
ració d’ocupació. Per créixer, les pimes han 
d’innovar i internacionalitzar·se i intentar di·
ferenciar·se en un mercat global en el qual 
és d’importància cabdal protegir·se per la 
via de les patents. Els últims anys s’ha de·
tectat la tendència de les empreses catala·
nes a registrar cada cop menys patents es·
panyoles mentre que augmenten les pa·
tents registrades a l’Oficina Europea de Pa·
tents (EPO), fet que demostra que Catalu·
nya s’orienta cada cop més a l’exportació 
de béns i serveis i no hauria de quedar fora 
del sistema de patent unitària que suposa 
molts avantatges per a les pimes.

En una economia internacional on el desen·
volupament i la competitivitat es basen cada 
cop més en el coneixement i la innovació 
sostinguda, resulta cabdal disposar d’un 
adequat sistema d’apropiació del coneixe·
ment. Catalunya disposa de talent, de teixit 
empresarial i el seu sistema universitari i in·
vestigador és d’alta qualitat i competitiu inter·
nacionalment. Però sense l’ús d’un sistema 
de patents fort és com córrer descalç a les 
olimpíades de l’economia internacional. 

La patent unitària serà molt beneficiosa per 
a la pime catalana i hi hem de poder acce·
dir·hi sigui com sigui. Atesa la intensitat del 
coneixement i la innovació a la nostra eco·
nomia cal crear un sistema català de pa·
tents que inclogui una agència catalana de 
patents com a mínim, s’ha d’aprofundir als 
hubs d’innovació i s’han de crear borses de 
patents per defensar els sectors estratègics 
de la nostra economia, seguint la dinàmica 
del RIS3CAT. 

Malauradament Espanya s’oposa actual·
ment a signar el conveni de patent unitària i 
això impediria les pimes catalanes gaudir 
dels avantatges del sistema, malgrat que 
tothom espera que al final l’acabi signant, ja 
que l’argument de la llengua és dèbil quan 
només representa al voltant de l’1% de les 
sol·licituds a tot el món (incloent·hi l’Amèrica 
Llatina). 

món i poder atraure així inversions d’alt valor 
afegit. Catalunya podria ser l’onzè país 
d’Europa en sol·licitud de patents, la patent 
unitària és sinònim de simplificació de pro·
cessos, reducció de costos i augment de la 
seguretat jurídica. 

La patent és un títol que reconeix el dret 
d’explotar una invenció en exclusiva i que 
impedeix que altres la fabriquin, la venguin o 
l’utilitzin sense el consentiment del titular. Els 
costos i la complexitat actual de les patents 
fan que les pimes utilitzin ara altres mètodes 
com el model d’utilitat, ja que el procedi·
ment que cal seguir per patentar és com·
plex i llarg, per tant s’ha de simplificar. La 
patent unitària facilitaria el camí a la pime 
cap a nous mercats amb més agilitat i 
menys costos, ja que s’unificaran en un sol 
procediment els registres de 26 Estats de la 
Unió Europea. Actualment Espanya és el 
número 17 del rànquing en sol·licituds de 
patents, de les quals el 35% vénen de Cata·
lunya, mentre que el 29% de totes les pa·
tents són de pimes i particulars.

Espanya té una clara manca de cultura de la 
patent, de les aproximadament 3.000 pa·
tents que es van sol·licitar el 2016, només 
1.000 van ser a càrrec d’empreses. No hi ha 
cap empresa espanyola entre les cent pri·
meres sol·licitants de patents europees i la 
primera catalana l’any passat va ser Esteve, 
amb 17 patents. A les pimes catalanes els 
inquieten els costos dels possibles litigis es·
pecialment si és en altres països si bé 
aquest risc es podria fàcilment mutalitzar 
dins d’una de les funcions d’una agència 
catalana de la propietat intel·lectual i indus·
trial que actués com a intermediària.

Moltes de les idees expressades en aquest 
article també van ser dels ponents de la tau·
la rodona que es va fer al CEC el dia 29 de 
juny. Podeu trobar els documents presen·
tats al web del Col·legi dins de l’àrea privada 
a la Comissió d’Economia del Coneixement 
i Innovació. n

JULIÀ MANZANAS MONDÉJAR  
Founder & CEO Cabier Institute Barcelona Patent Hub i vicepresident de la Comissió 
d’Economia del Coneixement i Innovació del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
jmanzanas@cabierinstitute.eu

Una gran oportunitat  
per a la pime catalana 

Cal crear un  
sistema català de  

patents que inclogui  
una agència catalana  

de patents
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l’Estat els protegirà i molts estan encara anco·
rats en la grandeur. Les fastuoses i també ri·
goroses actuacions de Macron a Versalles, a 
les corts, la rebuda de Trump o la celebració 
de la festa nacional francesa demostren que 
domina l’escenografia, semblant el rei d’una 
república, però no ha d’oblidar que de les de·
mostracions de grandesa no es viu i que, tot i 
tenir la majoria del Parlament, només han vo·
tat la seva opció el 15% dels francesos amb 
dret a vot. Per a molts sectors de francesos, 
Macron no és la primera opció, segurament 
és la menys dolenta, però també haurà de go·
vernar per a aquests que de ben segur seran 
els més crítics amb les seves polítiques. Veu·
rem com gestiona l’eliminació de part de la 
burocràcia institucional i redueix un bon nom·
bre de càrrecs públics i d’escons a les cam·
bres. Veurem també com quadra la seva pro·
posta de liberalisme econòmic amb l’aposta a 
mitjà termini de reforma laboral, d’abaixar im·
postos i d’incrementar el poder adquisitiu, 
veurem com acontenta els crítics, especial·
ment els seguidors de Melenchon, que només 
es calmaran si hi ha un gir social que ara no es 
percep. Ho tindrà més fàcil a l’àmbit europeu, 
on la seva aposta per l’europeisme i per conti·
nuar en la integració europea és molt ben vista 
per les institucions europees i també pels Es·
tats membres de la UE, igual com la seva 
aposta contra el proteccionisme i a favor 
d’aplicar els acords de París contra el canvi 
climàtic, àmbit en què ha proposat una reunió 
a finals d’any a París, però també facilitant un 
escenari d’entesa amb els EUA com s’esceni·
fica amb la invitació de Trump als actes del 14 
de juliol, que és bona per als dos mandataris i 
permet a Macron intermediar entre les fredes 
relacions de Merkel i Trump. De fet, però, no 
serà fàcil per a Macron acontentar la majoria 
de francesos perquè s’han de fer moltes refor·
mes i el marge és molt limitat. De moment els 
cent primers dies han servit per calmar l’euro·
esceptisime a França i a la UE, però si no es va 
ràpid el descontentament social pot reaparèi·
xer i el lepenisme pot tornar a l’actualitat. Fóra 
bo per a França i per als francesos que les 
promeses de Macron s’implementin i que tin·
guin èxit, que seria també l’èxit de l’europeis·
me i de l’Europa unida. n

estructurades permanents per fer missions 
militars, en el marc de reforçar la defensa eu·
ropea, a les portes que se’n vagi l’Estat amb 
més capacitat militar com és el Regne Unit. A 
més, en el marc del Brexit, la UE s’ha permès 
certa duresa i escepticisme a la proposta de 
la debilitada primera ministra britànica, sobre 
els drets dels ciutadans comunitaris que resi·
deixen al Regne Unit, exposant que respec·
tarà la legalitat dels que hi porten més de cinc 
anys. Veurem com es va configurant aquesta 
recuperada voluntat francoalemanya, que 
sembla que té clar que ha de transformar les 
crisis en oportunitats. Si s’aconsegueix serà 
bo per a tots els ciutadans de la UE, fins i tot 
per als dels Estats que ho qüestionen. 

Passar de les paraules als fets
Ara cal passar de les paraules als fets i això es 
fa amb voluntat política, amb reformes i amb la 
proximitat dels ciutadans. I aquest pas de les 
paraules als fets és també el que ha de fer 
Macron en clau interna, a la seva França, ara 
que ja han passat els cent dies de gràcia que 
se solen donar als governants per marcar el 
seu camí, no només amb paraules, sinó que ja 
es vagin intuint les polítiques que aplicar i al·
guns fets concrets. I és en aquest terreny que 
l’escenari dels fets encara és buit perquè no 
s’han iniciat les reformes anunciades. I és que 
Macron no ho té fàcil perquè, per treure a 
França dels marasme polític, econòmic i so· 
cial, calen més que reformes, també cal canvi·
ar la mentalitat dels francesos avesats que 

La Unió Europa ha passat diverses cri·
sis els darrers anys que n’han qüestio·
nat el projecte. La crisi econòmica, la 

dels refugiats, la seguretat, divergències insti·
tucionals, l’euroescepticisme i el populisme, el 
Brexit en són les realitats destacades. Tampoc 
no és una bona notícia que el president dels 
EUA sigui Donald Trump, que ha qüestionat la 
UE com mai no ho havia fet cap antecessor 
seu, però els resultats de les eleccions a Àus·
tria, als Països Baixos i més recentment a 
França, juntament amb la patacada de There·
sa May a les legislatives britàniques, han cap·
girat el pessimisme que planejava sobre el 
projecte europeu. És evident que a les presi·
dencials franceses es va donar un cop a l’an·
tieuropeisme i racisme de Le Pen i per exten·
sió la victòria de Macron, apuntalada amb el 
gran suport a les legislatives, ha representat 
un bàlsam per a la UE, que ja convenia. De fet, 
no ha canviat gran cosa en el pla de la realitat, 
però als darrers Consells Europeus hi ha hagut 
una entrada d’optimisme i confiança com fei·
na temps que no es notava. Sovint les aparen·
ces, les sensacions i la confiança són impor·
tants en política i sembla que aquest escenari 
és el que s’intueix a la UE. Esperem que no 
sigui flor d’un dia. Perquè no sigui així, calen 
decisions i accions que impulsin una UE més 
democràtica, més social, més segura i més 
propera a la ciutadania. 

Macron entra en escena
L’exposició de Macron al Consell Europeu de 
juny va anar en la direcció d’una Europa sòli·
da i segura, tant per a les empreses com per 
als ciutadans, entenent que s’hauran de fer 
reformes que ho garanteixin i tot això té el 
beneplàcit de la cancellera Merkel disposada 
a cooperar amb França per fer l’Europa que 
intueix Macron. Tot plegat representa recu·
perar l’eficàcia de l’eix francoalemany com a 
element fonamental per a l’impuls europeu. 
Tot apunta que una doble M (Macron i Mer·
kel) impulsarà Europa. Ja s’han pres mesures 
en la línia d’instaurar un mecanisme de con·
trol d’inversions de tercers països que prote·
geixi empreses i ciutadans, també la confir·
mació de continuar aplicant els acords de 
París sobre el canvi climàtic, malgrat la nega·
tiva dels EUA i també treballar en el desple·
gament de grups de combat i cooperacions 

XAVIER FERRER 
Doctor per la UB. Economista i politòleg. Vicepresident  
de la Comissió d’Economia Internacional i Unió Europea 
xferrer@economistes.com

Els cent dies  
de Macron

Fóra bo per a França que  
les promeses de Macron 
tinguin èxit, que seria 

també l’èxit de l’europeisme  
i de l’Europa unida

Els cent primers dies de Macron o les seves incidències sobre Europa
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El nou informe d’auditoria

a) Responsabilitat de la direcció respecte de la 
preparació (formulació) dels estats financers.

b) Responsabilitat de la direcció respecte de 
la valoració de la capacitat de l’empresa per 
continuar funcionant, NIA·ES 570 (revisada).

c) La responsabilitat de la comissió d’audi·
toria en la supervisió de l’elaboració i la pre·
sentació de comptes anuals.

l La secció Responsabilitats de l’auditor en 
relació amb l’auditoria dels comptes anuals 
passa pràcticament al final de l’informe, i el 
seu contingut fonamental és aquest:

a) Indicar els objectius de l’auditor (obtenir 
una seguretat raonable i emetre una opinió).

b) S’ha d’indicar que la seguretat raonable 
no garanteix detectar totes les incorreccions 
materials existents, així com que les incor·
reccions es poden deure a frau o error.

c) S’introdueix un apartat de Descripció de 
responsabilitats de l’auditor que pot anar en 
el cos de l’informe d’auditoria, o bé a un An-
nex a l’informe.

l L’Informe sobre altres requeriments legals 
i reglamentaris té un contingut diferent de la 
versió anterior de l’informe (apartat anterior 
de l’informe de gestió). Ara correspondrà 
essencialment a l’informe d’auditoria d’enti·
tats d’interès públic, concretament:
1) Informe addicional per a la comissió d’au-
ditoria, per requeriment de l’article 10.2 e) 
del Reglament UE 537/2014, la finalitat del 
qual és la confirmació que l’opinió d’audito·
ria és coherent amb el que manifesta l’infor·
me addicional per a la comissió d’auditoria 
segons requeriment de l’article 11 del Re·
glament UE 537/2014.

2) Període de contractació (article 10.2.e del 
Reglament 537/2014).

3) Serveis prestats, diferents de l’audito- 
ria de comptes, no informats als comptes 
anuals ni a l’informe de gestió (article 10.2.g 
del Reglament 537/2014).

L’ordre de les seccions Opinió i Fonament 
de l’opinió s’ha de respectar en tot cas.

L’ordre de la resta de les seccions també ha 
de respectar·se, tret que, en circumstàncies 
especials, l’auditor consideri que una modi·
ficació en el mateix fora necessària en nom 
d’una millor comprensió de la informació per 
part dels usuaris. n 

dria haver·hi múltiples fonts de requeri·
ments), s’esmentaran els requeriments apli·
cables a l’equip de l’encàrrec del grup. 

d) Manifestar si l’evidència proporciona 
base suficient i adequada per a l’opinió.

l La incertesa relacionada amb el principi 
d’empresa en funcionament passa a tenir 
una secció separada en l’informe (NIA·ES 
570, apt. 22), sempre que estigui ben infor·
mada. Amb la norma anterior, formava part 
dels paràgrafs d’èmfasi. El seu contingut no 
presenta canvis d’importància.

l La secció Qüestions clau d’auditoria/As-
pectes més rellevants de l’auditoria és una 
nova secció en l’informe d’auditoria

És la descripció en l’informe d’auditoria 
dels riscos considerats més significatius 
de l’existència d’incorreccions immaterials 
així com un resum de la resposta de l’au·
ditor als mateixos. És a dir, aquelles qües·
tions que, segons el judici professional, 
van exigir més atenció per part de l’auditor 
i les proves d’auditoria fetes per abordar 
aquestes qüestions, aspectes que fins ara 
quedaven reflectits exclusivament en els 
papers de treball de l’auditor es faran pú·
blics als nous informes d’auditoria encara 
que l’auditor hagués pogut satisfer·se a 
través de les proves realitzades.

l Una altra informació: informe de gestió 
que, en l’informe anterior, figurava en la 
secció Informe sobre altres requeriments 
legals i reglamentaris, que pràcticament 
anava al final d’informe, mentre que ara té 
potser un pes més gran i se situa més a 
dalt en l’informe.

l La secció Responsabilitats de la direcció 
en relació amb els comptes anuals té com  a 
contingut el següent:

L’anàlisi de l’informe d’auditoria a tra·
vés del resum dels principals canvis 
(vegeu-ne el gràfic) passa per di·

verses apreciacions:
l En primer lloc, el Títol, que ha d’indicar 
que és un informe d’auditoria independent.

l Posteriorment, cal indicar els Destinataris, 
les persones físiques o jurídiques que el van 
encarregar.

l L’Opinió passa a ser la primera secció de 
l’informe. Aquesta secció identifica l’entitat, 
els estats financers, s’indica que aquests 
han estat auditats (o que l’auditor ha estat 
nomenat per auditar els estats financers, en 
cas d’opinió denegada), així com la data 
dels estats financers. Entre els tipus d’opi·
nió, tenim dos de fonamentals:
a) Opinió no modificada. És l’opinió favo·
rable, és a dir, l’expressada per l’auditor 
quan conclou que els estats financers han 
estat preparats, en tots els aspectes materi·
als, de conformitat amb el marc d’informa·
ció financera aplicable. 

b) Opinió modificada. És una opinió amb 
excepcions, que també pot ser en casos 
més extrems desfavorable (adversa) o de·
negada (abstenció) d’opinió. Els models 
d’informe amb excepcions, desfavorable o 
amb opinió denegada es regulen a la NIA·
ES 705 (revisada).

l Després de l’Opinió, se situen els Fona-
ments de l’opinió, que a més d’informar 
de les excepcions, en cas que n’hi ha· 
guessin, conté una sèrie de manifestaci·
ons importants:
a) Manifestar que l’auditoria s’ha fet d’acord 
amb la NIA·ES (a Espanya, “d’acord amb la 
normativa reguladora de l’activitat d’audito·
ria de comptes a Espanya”).

b) Indicar la secció on es descriuen les res·
ponsabilitats de l’auditor.

c) Declaració d’independència d’acord amb 
els requeriments d’ètica (art. 2.3, secció 2a 
del capítol III [títol I] i secció 3a del capítol IV 
de la LAC [títol I] i la normativa de desenvo·
lupament). En cas d’auditoria de grups (po·

FRANCESC GARRETA 
Vicepresident de la Comissió d’Auditors de Comptes  

Els nous informes
d’auditoria de comptes
(Resolució ICAC 23/12/2016 – BOE 31/12/2016)

La incertesa relacionada 
amb el principi d’empresa 

en funcionament passa  
a tenir una secció 

separada en l’informe
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L’EMA ha contribuït a elaborar 
una metodologia estandarditza·
da d’avaluació dels medica·
ments i també permet que la 
decisió sigui més ràpida que no 
era el cas abans amb les avalua· 
cions de cada país. L’avaluació 
dels medicaments es fa a través 
de set comitès científics: medi·
caments humans; medicaments 
veterinaris; farmacovigilància, 
que monitora la seguretat dels 
medicaments un cop el medica·
ment està en el mercat a través 
dels mecanismes de farmacovi·
gilància que coordinen els siste·
mes dels països; medicaments 
orfes, és a dir medicaments per 
a malalties rares, amb molt pocs 
malalts. La UE dóna beneficis 
extres als laboratoris que apor·
ten medicaments per a aquests 
malalts en forma de patents 
amb més durada. Un altre comi·
tè és el de teràpies avançades 
per a medicaments biològics. 
Finalment n’hi ha un per a medi·
caments pediàtrics i un altre per 
a medicines herbals. 

A més a més de l’activitat de re·
gulació, l’EMA ofereix informació 
sobre els medicaments tant als 
professionals sanitaris com als 
pacients.

L’agència està dirigida per un 
Consell d’Administració format 
per un representant de cadas·
cun dels 28 països, un represen·
tant dels metges, un dels veteri·

L’EMA (Agència Europea 
del Medicament) és una 
Agència de la Unió Euro·

pea ubicada a Londres des de 
l’any 1995 que s’encarrega de 
l’avaluació científica, la supervi·
sió i el monitoratge de la segure·
tat dels medicaments que de·
senvolupen les companyies far·
macèutiques per al seu ús a Eu·
ropa. L’EMA supervisa tant els 
medicaments per a humans com 
els veterinaris.

L’EMA avalua els medicaments 
que les companyies farmacèu·
tiques volen distribuir a Europa, 
que en aquest cas inclou els 28 
Estats de la UE i els de l’Espai 
Econòmic Europeu (Islàndia, 
Noruega i Liechtenstein). Una 
companyia farmacèutica que vol 
vendre un medicament a Euro·
pa pot triar entre demanar el 
permís a cada país o bé fer·ho 
una sola vegada a l’EMA, ja que 
el certificat d’aquesta agència 
està reconegut per tots els paï·
sos. Encara que legalment no 
substitueix les avaluacions que 
abans feia cada país europeu, ja 
que les dues vies són possibles, 
sí que de fet ho ha substituït 
perquè amb una sola avaluació 
s’obté el permís per comercialit·
zar en tots els països adherits a 
aquest sistema.

L’EMA treballa en estreta coor·
dinació amb les agències de 
cada país, que li proporcionen 
els milers d’experts que asses·
soren l’EMA perquè avaluï l’efi·
càcia i la seguretat d’un medica·
ment. Eficàcia vol dir que real·
ment curi o aporti un benefici a 
la salut i seguretat que no sigui 
perjudicial per a la salut del paci·
ent que prengui el medicament. 
L’EMA és diferent de l’FDA que 
fa una funció similar als EUA 
però que allà cobreix tots els 

àmbits del medicament, en can·
vi l’EMA fa a Europa unes fun· 
cions globals mentre d’altres es 
fan a cada país.

L’EMA no dóna directament el 
permís sinó que assessora la 
Comissió Europea, que és la 
que oficialment dóna les autorit·
zacions. L’autorització de la UE 
permet comercialitzar el medi·
cament, però no determina 
dues altres coses imprescindi·
bles per portar els medicaments 
a les farmàcies: el preu i la co·
bertura pública. Aquestes dues 
coses són competència de 
cada país, en el cas d’Espanya 
és l’Agència Espanyola de Me·
dicaments i Productes Sanitaris 
la que gestiona la regulació del 
medicament i el preu es deter·
mina en una comissió intermi·
nisterial. L’EMA no avalua els 
productes o els aparells sanita·
ris, són el que es coneix en an·

glès com a medical devices, 
que són competència de cada 
Estat membre. També és com·
petència estatal el control i l’au·
torització dels assajos clínics. 

naris, dos dels pacients, dos que 
representen la Comissió Europea 
i dos el Parlament Europeu. El 
Consell nomena el director de 
l’agència, que actualment és un 
italià, el professor Guido Rasi.

L’EMA es va crear en un moment 
que la UE estava formada per 15 
països i els vents que corrien eren 
de fer una Europa forta. L’EMA 
era un bon exemple d’Europa for·
ta, era una agència potent, que 
facilitava el mercat únic en un 
tema tan sensible com la sanitat. 
L’objectiu de l’EMA era que la 
companyia farmacèutica que vo·
lia comercialitzar un medicament 
a Europa, en comptes d’anar a 
15 finestretes diferents, avui ja se·
rien 28, només hagués d’anar a 
una, això és Europa! 25 anys des·
près les coses han canviat, i molt. 
Avui, la UE es veu amb reticències, 
hi ha molts euroescèptics. Ara 
som 28 països, però ja n’hi ha un, 
el Regne Unit, que se’n va. Curio·
sament és en aquest moment on 
l’EMA, que era un símbol de l’Eu·
ropa forta, tot i no ésser discutida, 
ha de buscar nova llar. L’episodi 
EMA és un bon símbol de com 
han canviat les coses a Europa. 

L’any 1992, es va decidir que 
l’EMA s’ubicaria a Londres. Bar·
celona va presentar la candida·
tura que va arribar al final, però 
en l’última reunió el president es·
panyol Felipe González, va cedir 
davant de l’anglès John Major a 
canvi de l’Agència Europea de 
Patents, que es va ubicar a Ala·
cant. Ara, amb el Brexit, l’Agèn·
cia busca un nou emplaçament i 
Barcelona ha tornat a presentar 
la seva candidatura. n

Ara, amb el Brexit, l’EMA busca un nou 
emplaçament, ja que té seu a Londres,  

i Barcelona ha tornat a presentar  
la seva candidatura

LLUÍS BOHIGAS SANTASUSAGNA  
Economista i membre de la Comissió  
d’Economia de la Salut  
lluis.bohigas@economistes.com 

Què és l’EMA? 
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rar el seu equilibri natural és mo·
tor d’atracció no només per a 
visitants sinó també per a inicia·
tives empresarials, talents i em·
prenedors i és a l’hora un actiu 
molt important que millora la 
vida general del territori i de l’ex·
periència turística. 

Recordem que la platja és un 
espai públic de competències 
compartides, però que en gran 
manera la seva gestió està de·
legada en l’Administració local. 
La gestió orientada a la millora 
de la satisfacció dels usuaris i 
no solament a la cerca dels mi·
llors postors és una excepció a 
la regla. 

En molts casos, des de l’àrea de 
turisme municipal i provincial no 
es disposa d’informació sobre el 
nombre d’usuaris de les plat·
ges, satisfacció, importància i 
valoració dels elements, temps 
d’estada, taxa de despesa i mo·
tivacions, fet que suposa la im·
possibilitat de poder millorar. 

Un estiu més es tornaran 
a batre els rècords de 
visites de turistes, tant 

a Espanya com a Catalunya. I, 
un any més, les diferents admi·
nistracions que participen en la 
gestió de l’activitat començaran 
una frenètica cursa per felicitar·
se i apropiar·se dels bons resul·
tats. 

Realment, és tan rellevant la 
seva aportació de valor? La ma·
jor part del turisme arriba al nos·
tre país entre els mesos de maig 
i setembre per motius de vacan·
ces i per gaudir de sol i platja, el 
producte que ha generat i gene·
ra l’impacte econòmic més gran 
en l’economia nacional.

La platja és la principal motiva·
ció del turisme al nostre país i 
també al conjunt del turisme 
mundial. Ha estat l’element de·
terminant que ha configurat el 
turisme modern massiu, i ha ori·
ginat els desplaçaments d’àm·
plies masses de població a la 
seva recerca. 

La platja, que representa menys 
del 0,002% del territori, genera el 
60% de les visites i començaria a 
ser urgent i rellevant que des de 
l’administració turística se la co·
menci a tractar com el que real·
ment és: el producte turístic més 
important del país.

Des de l’Administració s’han re·
alitzat ingents esforços per ge·
nerar productes alternatius i de·
sestacionalitzar la demanda, 
amb resultats, en el millor dels 
casos, discutibles des d’una 
anàlisi cost/benefici. Moltes ve·
gades s’ha considerat aquest 
turisme com de baixa qualitat i, 
per tant, un model en el qual 
des de l’Administració no s’hi 
havia d’invertir.

Aquesta consigna ha generat una 
infinitat d’iniciatives i instal·lacions 
pintoresques, amb inversions mi· 
lionàries amb el lloable objectiu 
d’anar substituint aquest model 
de riquesa. Any rere any, gràcies a 
la qualitat de la nostra oferta 
d’allotjament i a l’injuriat sol i platja 

aconseguíem rècords de visitants 
i les faraòniques inversions llan·
gueixen a l’espera d’un canvi cli·
màtic que els doni una utilitat més 
gran que la de ser la vergonya 
dels seus impulsors.

La platja en el context actual de 
profunda segmentació del mer·
cat turístic és un element dife·
renciador d’altíssim valor davant 
dels nostres principals competi·
dors i, com a destinació desen·
volupada, hauríem de ser capa·
ços d’innovar i de millorar el pro·
ducte atenent les noves necessi·
tats i aspiracions del mercat.

Cal pensar que l’ús múltiple i 
sostenible de l’espai sense alte·

Ha arribat, doncs, el moment 
d’aprofitar aquest massiu flux 
de turistes per analitzar en pro·
funditat aquest espai i poder ge·
nerar així el millor turisme de sol 
i platja, la qual cosa ens perme·
trà augmentar els beneficis eco·
nòmics i socials que genera 
aquest espai i fer·lo, a més a 
més, sostenible amb l’adequa·
da intervenció humana. 

Ens podem imaginar una em·
presa de gran consum que so·
bre el seu producte estrella no 
conegui totes les variables que 
el diferencien de la competència 
i el facin valorat pel seu client? 
Doncs això és el que ens tro·
bem en infinitat d’ocasions.

Des de fa més de deu anys 
s’estan duent a terme estudis 
de millora integral de les plat·
ges, que implanten models de 
platja atractius i sostenibles a 
determinats municipis pioners 
de la nostra costa mediterrània 
amb excel·lents resultats i alt ni·
vell de satisfacció per part dels 
governs municipals que han 
emprès aquesta iniciativa.

Per concloure: la maduresa del 
turisme de sol i platja ha de fer 
front, entre d’altres, a:
l La competència de destina· 
cions emergents amb platges 
menys antropitzades que tras·
lladen una imatge de qualitat als 
usuaris, tot i que en molts casos 
tenen una qualitat mediambien·
tal i de serveis inferior.

l El naixement de noves neces·
sitats i expectatives dels turis·
tes, cada cop més informats i 
exigents.

l Un nivell de gestió dèbil, cen·
trat bàsicament en la neteja i els 
primers auxilis, tasques que ge·
neralment se subcontracten a 
tercers.

Si no s’actua enèrgicament en 
aquesta línia, les platges prime 
es convertiran en un bé econò·
mic cada cop més escàs i esde·
vindran un atractor turístic cada 
cop més deteriorat. n

JAVIER VALL 
Llicenciat en Dret, soci director de Dpt21  
i membre de la Comissió d’Economia del Turisme 
javier.vall@dpt21.com

Turisme ‘prime’  
de sol i platja

Hauríem de ser capaços  
d’innovar i millorar el producte  

atenent a les noves necessitats  
i aspiracions del mercat
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(persones derivades a les entitats 
benèfiques per part dels serveis 
socials dels ajuntaments).

Basant·se en els següents princi·
pis: gratuïtat en la recepció i en la 
distribució dels aliments, partici·
pació màxima de voluntaris, asse·
gurament de la qualitat dels ali·
ments, justícia en la distribució i 
transparència en la gestió.

Els quatre bancs dels aliments 
existents a Catalunya (un per 

cada demarcació provincial) van 
gestionar el 2016 un total de 24 
milions de quilos (valor estimat 
de 40 milions d’euros), que van 
fer arribar a unes 235.000 perso·
nes necessitades per mitjà de la 
col·laboració de 550 voluntaris (i 
menys d’una vintena de contrac·
tats), a través d’unes 700 entitats 
benèfiques, les quals actuen 
també majoritàriament amb col·
laboradors voluntaris. 

D’aquests 24 milions de quilos, 
prop de la meitat van provenir 

Segons la FAO, prop de 
800 milions de persones 
pateixen fam i desnutrició 

al món. A l’Estat espanyol, segons 
l’INE, prop de 2,5 milions de per·
sones pateixen mancances ali·
mentàries. A Catalunya, es calcula 
que 500.000 persones passen 
precarietat alimentària, que van a 
dormir (no sempre en un llit) amb 
gana, i sense poder preveure un 
àpat digne per l’endemà. 

Davant d’aquesta situació, una 
paradoxa immoral: es llencen o 
es malbaraten uns vuit milions de 
tones d’aliments a l’Estat espa·
nyol i més d’1,3 milions de tones 
a Catalunya.

Malbaratament d’aliments
El Parlament Europeu ho defineix 
com el conjunt de productes ali·
mentaris descartats de la cadena 
agroalimentària per raons econò·
miques, estètiques o per la pro· 
ximitat de la data de caducitat,  
o de consum preferent, que, tot  
i ser perfectament comestibles i 
adients per al consum humà, aca·
ben destinats al consum animal o 
eliminats com a residus per falta 
d’usos alternatius.

L’impacte econòmic, social i me· 
diambiental del malbaratament 
d’aliments és impressionant: 
1.300 milions de tones (un terç de 
la producció), entre 750.000 i 
1.000.000 milions d’USD, emis· 
sions de CO2 a un nivell només 
superat pel de la República Popu·
lar de Xina i els EUA, malbarata·
ment de 250 km3 d’aigua i de 
1.400 milions d’hectàrees de terra 
conreada, impacte en la biodiversi·
tat i en l’ecosistema, etcètera, però 
sobretot 800 milions de persones 
que en tindrien prou amb molt 
menys de la meitat d’aquell volum.

A Catalunya, segons dades del 
Departament de Territori i Sosteni·
bilitat, de la Generalitat de Catalu·
nya, sense comptar el malba· 
ratament que es produeix en 
l’agricultura, la indústria agroali·
mentària i la distribució, dispo·
sem per al consum de 3,8 mi· 
lions de tones d’aliments, dels 
quals ingerim 2,6, descartem 1,2 
i, d’aquests darrers, serien con·
sumibles 0,3 milions de tones, 
que podrien alimentar més de 
mig milió de persones.

Els bancs dels aliments
Són entitats privades (normalment 
fundacions) constituïdes per fer 
front a aquests dos reptes: evitar 
(o almenys reduir) el malbarata·
ment alimentari i contribuir a la 
millor nutrició de les persones que 
pateixen precarietat alimentària en 
el respectiu entorn.

El primer banc dels aliments del 
món es va crear a Phoenix (Arizo·
na, als EUA) el 1966, a Europa va 
ser a París el 1984 i, a Espanya,  
va ser a Barcelona el 1987, de la 
mà d’un enginyer tècnic agrònom 
i activista agrari, Jordi Peix i Mas·
sip, aquest darrer banc sota la 
denominació jurídica de Fundació 
Privada Banc dels Aliments.

El funcionament dels bancs dels 
aliments és el següent: reben pro·
ductes alimentaris de diverses 
fonts, en comproven la idoneïtat i 
els distribueixen amb rapidesa a 
entitats benèfiques per tal que els 
facin arribar a les persones neces·
sitades del seu entorn proper 

de la lluita contra el malbarata·
ment (donacions de cooperati·
ves agràries, de la indústria ali·
mentària, operadors de Merca·
barna i del comerç d’alimenta·
ció), una quarta part provinent 
de donacions de la ciutadania 
(Gran Recapte d’Aliments, Cap 
nen sense bigoti, Maletes contra 
la fam, etcètera) i la resta corres·
pon a productes comprats pel 
Ministeri d’Agricultura, Pesca, 
Alimentació i Medi Ambient, 
amb diners del Fons Europeu 
d’Ajut als Desvalguts.

Segons un estudi recent de 
l’Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries, aquests 12 
milions de quilos corresponents 
a l’aprofitament d’aliments (que 
ben previsiblement anirien a 
l’abocador en lloc de ser desti·
nats a l’alimentació humana) su·
posen un estalvi net de l’emissió 
de més de 650 tones de CO2 
equivalent.

És a dir, que els bancs dels ali·
ments, a més de convertir en 
recursos els residus alimentaris 
comestibles, col·laboren signifi·
cativament en la preservació del 
medi ambient i contribueixen 
així a la millora i a la transforma·
ció de la societat. n

EDUARD ARRUGA I VALERI 
President de la Fundació Privada Banc dels Aliments  
i membre de la Comissió d’Economia Agroalimentària del Col·legi 
presidencia@bancdelsaliments.org

Els bancs dels aliments, el treball per  
l’aprofitament de l’excedent agroalimentari  
i la lluita contra la fam al nostre entorn

Els quatre bancs dels aliments existents 
a Catalunya van gestionar el 2016  

un total de 24 milions de quilos, que van 
fer arribar a unes 235.000 persones
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d’informació no financera és un 
progrés, encara que algunes 
transposicions als territoris eu·
ropeus, incloent·hi el projecte 
de transposició espanyola, dei·
xen molt que desitjar. En efecte 
el seu efecte regulador és pràc·
ticament nul, ja que les compa·
nyies que queden afectades per 
la directiva ja estaven molt més 
avançades per la seva pròpia 
voluntat. En general, aquestes ja 

estaven per sobre dels requisits 
mínims de la directiva i les seves 
corresponents transposicions.

Per a més dades, Espanya és 
un dels sis Estats membres que 
a la data no n’ha comunicat la 

tors’ relations officer) està real·
ment preocupat per això, seria 
interessant escoltar·lo. 

Els inversors estan canviant, 
però lentament. El pensament 
integrat de llarg termini, i amb 
això la rendició de comptes de 
les empreses de manera inte·
grada, arribarà, però es necessi·
ta gestionar el canvi a escala 
global.

El canvi no necessàriament serà 
impulsat per la regulació sinó 
per la maduració de l’ambient 
de negocis. No obstant això, el 
rol del regulador per implantar 
els temes també és important. 
En això, la Directiva europea 

Durant els últims dos 
anys, aproximadament 
la vida de l’Integrated 

Reporting Framework, hem as·
sistit a una sèrie d’actes, hem 
llegit una plèiade d’articles i hem 
vist passar milers de social me-
dia feeds anunciant l’imminent 
impacte dels informes integrats 
en les nostres vides. És just dir 
que l’International Integrated 
Reporting Council no va ser res·
ponsable, ni tan sols còmplice, 
d’alguna exageració a què hem 
estat exposats. 

Entre altres prediccions, sem·
blava que sobtadament els in·
versors i reguladors es preocu·
parien pels temes socials, ambi·
entals i de govern corporatiu. 
Però en realitat no ha passat res 
d’això, almenys no tan intensa·
ment. És cert, els inversors es 
comencen a manifestar involu·
crats, però si algun IRO (inves-

transposició i la Comissió Euro·
pea ja ha llançat procediments 
deguts a la demora o falta de 
comunicació de la transposició. 

Per descomptat, sempre hi ha 
aspectes positius. La Comissió 
ha publicat unes guies metodo·
lògiques per a la implementació 
dels informes que podria posar 
llum sobre les interpretacions 
que la directiva deixava obertes, 
a causa del seu breu text. 

El món de paper i el món real
Tanmateix, el text de guia de 31 
pàgines comença citant 21 mo·
dels aplicables que poden con·
fondre el lector més habituat. Una 
vegada més, els textos oficials 
s’escriuen en una narrativa que 
per al món empresarial real resul·
ten difícils de pair i d’implementar. 

Sí, per fortuna, se citen entre els 
21 els dos models d’informe 
d’ús general, que haguessin es·
tat més que suficients per real·
ment servir de guia: la Global 
Reporting Initiative (avui Global 
Sustainability Stantards) i l’Inte·
grated Reporting Framework.

Per descomptat, altres models 
parcials com el CDP (Carbon 
Disclosure Project) són de gran 
utilitat per a propòsits especí·
fics. No obstant això, la llista re·
sulta confusa i el text complet 
de la guia pot considerar·se in·
necessari, ja que els dos models 
citats (GRI i IRF) ja són guies de 
treball en si mateixes.

Els proveïdors  
de capital financer
Per poder analitzar tota aquesta 
problemàtica de manera senzilla 
hem de veure per on es talla el 
fil. Tots els grups d’interès són 
importants, però si els proveï·
dors de capital financer (accio·
nistes, creditors financers i al·
tres variants) no donen suport a 
la idea de l’informe integrat o, 
més genèricament, la informa·
ció no financera, tots els altres 
grups d’interès passen a ser ir·
rellevants, ja que les empreses 
sense finançament deixen de 
ser empreses. 

Els inversors estan canviant, però 
lentament. El pensament integrat de llarg  

termini arribarà, però es necessita 
gestionar el canvi a escala global

LUIS PIACENZA 
 Enginyer Industrial i soci de Crowe Horwath

Informe integrat.
I ara què?

Comissió d’Economistes Auditors de Comptes
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Per tant, és raonable predir que la 
taxonomia, el format, dels infor·
mes del futur tindran com a mí· 
nim alguna influència d’aquests 
grups d’interès tan poderosos,  
ja que totes les organitzacions, 
públiques, privades, cotitzades, 
sense ànim de lucre, al final del 
dia voldran primer seduir els pro·
veïdors de capital financer per 
així garantir·ne la supervivència i 
poder concentrar·se en els pro·
pòsits més elevats de la seva 
estratègia.

Dit això, la tesi que l’informe in·
tegrat i els Global Sustainability 
Standards seran la base de l’in·
forme corporatiu guanya pes: és 
informació orientada a aquest 
grup d’interès, en el cas del pri·
mer, i en el cas dels GRI Stan·
dards/GSS Standards és el mo·
del de reporting triat per les 
companyies més importants del 
món com a estàndard de facto.
 
El món allà fora
Per descomptat, el món allà fora 
es continua regint per regles no·
ves i regles velles. I en això les 
estructures de capital de les em·

preses tenen una gran importàn·
cia. L’informe integrat i la informa·
ció no financera té molt més pes 
quan l’inversor darrere de l’orga·
nització és un inversor institucio·
nal madur. Depenent de cada 
territori, les estructures de capital 
són més o menys complexes i 
més o menys tradicionals. Per 
exemple, als Estats Units, on l’es·
tructura de capital està molt divi·

dida entre l’inversor i el manage-
ment, l’inversor està molt més in·
teressat a estandarditzar els me·
canismes de report no financer (i 
per això s’ha creat el Sustainabi·
lity Accounting Standards Board  
o SASB), en comparació amb 
aquells territoris on el capital està 
en mans d’inversors locals (fins i 
tot institucionals) però que són al 
final del dia un grup de bancs lo·
cals o els mateixos governs. Com 
a regla general, com més com·
plexa sigui l’estructura de capital i 

més institucionalitzada, més pes 
veurem en la informació no finan·
cera.

Per descomptat, aquestes es·
tructures de capital van avançant 
i modernitzant·se i és una qüestió 
de temps perquè els diferents ter·
ritoris madurin en les seves es·
tructures de capital i el mateix 
s’internacionalitzi, per la qual 

cosa cap on anem amb l’estil 
d’informes està bastant clar: més 
informació no financera, concisa i 
rellevant per entendre millor l’es·
tratègia i anticipar·se al futur 
d’una manera més sostenible.

Per descomptat que les pres· 
sions socials, dels governs i la 
importància del medi ambient, 
juntament amb noves formes de 
fer management, coadjuven a la 
importància de la informació no 
financera. Però la clau està en el 

capital, i l’adveniment d’aquesta 
informació estratègica i de soste·
nibilitat no ve a qüestionar el capi·
talisme, sinó a fer·lo més eficient.

Per últim, és important ressaltar 
que el pensament integrat, i el 
seu resultat l’informe integrat no 
és un fi en si mateix. En realitat, 
és una col·lecció de tècniques 
que ens permet sintetitzar l’ope·
rativitat d’una empresa de mane·
ra concisa i clara. Però per fer 
l’exercici cal dominar aquestes 
tècniques. És clau desenvolupar 
en els economistes·auditors les 
competències per entaular el dià· 
leg amb les diferents àrees de 
l’empresa, ja que d’una altra 
manera no podrem afegir valor 
en aquesta síntesi que repre·
senta l’informe no financer. Això 
implica ser interlocutor vàlid 
d’àrees de recursos humans, 
operacions, medi ambient, afers 
públics, finances, relacions amb 
els inversors, i això requerirà una 
formació interdisciplinària més 
gran i una desenvolupada capa·
citat d’escoltar, d’alguna mane·
ra l’origen etimològic de la pa·
raula auditar. n

La clau està en el capital, i l’adveniment 
d’aquesta informació estratègica  

i de sostenibilitat no ve a qüestionar  
el capitalisme, sinó a fer-lo més eficient
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l Tampoc no queda clar el  
concepte de “beneficis propis de 
l’explotació de l’objecte social”. 
Aquesta és una de les qüestions 
que han estat tractades en els es·
cassos precedents judicials que, 
abans de la suspensió de la vigèn·
cia, van tenir oportunitat de pro·
nunciar·se sobre l’article 348 bis 
LSC1. En aquest sentit, diverses 
sentencies coincideixen a afirmar 
que “el precepte en qüestió es re·
fereix a l’activitat ordinària de la 
societat i que exclou, entre altres 
supòsits, els beneficis extraordina·

ris i les plusvàlues susceptibles de 
ser reflectides en la societat”2. Per 
tant, l’expressió “beneficis propis 
de l’explotació” equival a beneficis 
derivats de l’activitat ordinària de la 
companyia. Tot i així, la seva deter·
minació no és una qüestió pacífica 
perquè no coincideix amb cap 
dels nivells de resultat que confi·
guren el compte de pèrdues i 

L’article 348 bis de la Llei 
de societats de capital 
(LSC) reconeix als socis 

de societats de capital no cotitza·
des un dret de separació en cas 
de falta de distribució de divi·
dends. L’article va ser introduït en 
la LSC per la reforma del 2011 
(Llei 25/2011, d’1 d’agost, de re·
forma parcial de la LSC i d’incor·
poració de la Directiva 2007/36/
CE, del Parlament Europeu i del 
Consell, d’11 de juliol, sobre 
l’exercici de determinats drets 
dels accionistes de societats cotit·
zades), tot i que la seva vigència 
va quedar suspesa, inicialment, 
fins al 31 de desembre de 2014 i, 
posteriorment, fins al 31 de de·
sembre de 2016. 

Article 348 bis. Dret de 
separació en cas de falta  
de distribució de dividends
1. A partir del cinquè exercici a 
comptar de la inscripció en el Re·
gistre Mercantil de la societat, el 
soci que hagués votat a favor de la 
distribució dels beneficis socials té 
dret de separació en el cas que la 
junta general no acordi la distribu·
ció com a dividend de, com a mí·
nim, un terç dels beneficis propis 
de l’explotació de l’objecte social 
obtinguts durant l’exercici anterior, 
que siguin legalment repartibles.

2. El termini per a l’exercici del dret 
de separació és d’un mes a 
comptar de la data en què s’ha·
gués celebrat la junta general ordi·
nària de socis.

3. El que disposa l’article no és 
aplicable a les societats cotitzades.

Aquesta regulació del dret de se·
paració pretén evitar la vulneració 
del dret del soci als guanys socials 
quan la societat, any rere any, 
acorda no repartir beneficis tot i 
que aquests existeixin.

Sense considerar que el dret ja 
ofereix mecanismes que perme·
ten protegir el soci minoritari da·
vant de l’abús de la majoria, les 
crítiques a la norma són diverses:
l La rígida redacció de l’article 
configura aquest dret de separa·
ció de forma automàtica i objecti·
va, fet que obliga la societat a re·
partir un terç dels beneficis anual·
ment a partir del cinquè exercici 
des de la seva constitució, amb 
independència de la concreta si·
tuació econòmica i financera en 
què es trobi la companyia o a as·

sumir el cost d’adquirir les accions 
o participacions al soci que hagu·
és votat a favor del repartiment. 
Sense considerar que no és el 
mateix generar beneficis que dis·
posar de tresoreria per pagar divi·
dends. A les empreses molt en·
deutades o a les empreses en 
creixement no els convé pagar di·
vidends. 

guanys segons el Pla general de 
comptabilitat 2007. Contrària·
ment, el Pla general de comptabi·
litat del 1990 sí que determinava el 
càlcul del benefici (pèrdua) de les 
activitats ordinàries.

Hi ha una discussió entre els ex·
perts sobre si la base de càlcul és 
el resultat d’explotació “ajustat” en 
els resultats per la venda d’immo·
bilitzat i en els resultats excepcio·
nals o si bé s’han d’incloure tam·
bé els resultats financers.3 

Tanmateix, caldria considerar què 
passa amb les societats íntegra·
ment patrimonials o dedicades a 
la tinença d’actius (consulta 2 del 
BOICAC 79/2009).4 També resul·
ta interessant la reflexió del profes·
sor Gregorio Labatut sobre si el 
dret de separació del soci conver·
teix les seves accions en instru·
ments financers compostos.5 

l Addicionalment es planteja el 
problema de la valoració de les 
accions de l’accionista dissident. 
S’ha de fer a valor raonable, però 
si no hi ha acord sobre el valor en·
tre l’empresa i l’accionista, el re·
gistrador mercantil ha de designar 
un expert independent si ho de·
mana la societat o l’accionista.

Tot plegat ens fa témer que la liti· 
giositat societària augmentarà i 
perjudicarà la competitivitat de 
moltes empreses. n

1. Vigent des del 2 d’octubre de 2011 fins 
al 24 de juny de 2012.
2. Sentències del Jutjat Mercantil n. 1 de 
Barcelona (21 de juny de 2013); del Jutjat 
Mercantil n. 9 de Barcelona (25 de setem·
bre de 2013); i del Jutjat Mercantil n. 12 de 
Madrid (15 de desembre de 2014).
3. Veure la sentència de l’Audiència Pro·
vincial de Barcelona 81/2015 (26 de març 
de 2015).
4. www.uria.com/es/publicaciones/articu· 
los·juridicos.html?id=5258&pub=Publica
cion&tipo=
5. gregorio·labatut.blogspot.com.es/2017 / 
04/convierte·el·derecho·de·separacion·
del.html

Aspectes comptables del dret de separació  
dels socis per manca de distribució de beneficis
MARTÍ GARCIA PONS  
Professor associat de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB. Vicepresident de la  
Comissió de Comptabilitat (CEC-ACCID). Doctorant CEU Escuela Internacional de Doctorado 
martigarciapons@ub.edu

Tot plegat ens fa témer que  
la litigiositat societària  

augmentarà i perjudicarà la 
competitivitat de moltes empreses

A) OPERACIONS CONTINUADES

A.1) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ

+/· A.2) RESULTAT FINANCER

= A.3) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS

+/· Impost sobre beneficis

= A.4) RESULTAT DE L’EXERCICI  
PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES

B) OPERACIONS INTERROMPUDES

Resultats de l’exercici procedents d’operacions 
interrompudes net d’impostos

A.5) RESULTAT DE L’EXERCICI
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nista, hi veuen una reducció ex·
cessiva que limita, i que de fet 
entorpeix, la gestió de l’empresa. 
Aquests crítics argumenten que 
hi ha una simplificació abusiva en 
el concepte d’empresa i que 
l’orienta cap a pràctiques que li 
impedeixen la creació de valor a 
mitjà i llarg termini. Caldria, 
doncs, augmentar la capacitat 
de creació de valor, per utilitzar 
un concepte de Peter F. Drucker, 
i poder conciliar el curt termini i el 
llarg termini. Si es vol assegurar 
una productivitat sòlida i una ac·
tuació solvent, cal entendre l’em·
presa en tota la seva complexitat 
i al costat dels aspectes finan·
cers s’hi hauran d’incloure i valo·
rar aspectes com la capacitat 
d’innovació, el respecte al medi 
ambient i el compromís recíproc 
amb la part social. 

La informació no financera im·
pulsa i exposa una visió de l’em·

presa més adequada a unes 
perspectives que inclouen el 
llarg termini i són més adients a 
una inversió no especulativa. A 
més, sembla provat que les em·
preses que actuen sota aquest 
paradigma més global gestio·
nen millor els moments de difi·
cultat, obtenen rendiments 
comparables o millors a les em·
preses més tradicionals i, en 
qualsevol cas, estan en millor 
situació per trobar finançament 
menys costós. Sembla també 
que els grans gestors de fons 
d’inversió col·lectiva i de plans 
de pensions també orienten la 
col·locació dels diners dels seus 
partícips cap a les empreses 

És molt probable que una 
de les formes per veure 
el comportament de les 

empreses en relació amb el seu 
entorn és considerar l’evolució 
de la informació que divulguen a 
l’exterior. Les darreres dècades, 
les empreses, addicionalment a 
la informació financera normalit·
zada que ens ofereixen, elaboren 
d’una manera gradual però 
constant i esforçada informació 
no financera. Aquesta tendència 
ha anat guanyant terreny, utilitat i 
prestigi.

La necessitat d’elaborar informa·
ció no financera ve de lluny i no 
ha estat, ni està, exempta de 
desconfiances, crítiques i polèmi·
ques diverses. D’alguna manera, 
el seu desenvolupament és cau·
sa i efecte de canvis profunds en 
la visió del que és una empresa. 
Canvis en la visió que té l’empre·
sa de sí mateixa i canvis, també, 
en la visió que té la societat en 
general del paper que ha de jugar 
l’empresa. Aquests canvis posen 
l’èmfasi a voler assegurar, no no·
més, que l’empresa sigui rendi·
ble, sinó també que ho sigui de 
manera sostenible, és a dir, mi·
rant el mitjà i llarg termini, actuant 
amb respecte amb el medi ambi·
ent i promovent entorns d’inte·
gració social per als seus diver·
sos col·laboradors.

La informació no financera té la 
seva base en la consideració de 
l’empresa com un projecte col·
lectiu en el qual interactuen dife·
rents grups d’interès, un projec·
te que ha d’aconseguir l’èxit a 
mitjà i llarg termini i que per això 
cal que introdueixi precisament 
la idea de sostenibilitat. Les ar·
rels de la informació no finance·
ra de les empreses estan en les 
propostes del compte de resul·
tats triple (triple bottom line), les 

memòries de sostenibilitat, els 
informes integrats i la idea de la 
responsabilitat social de l’em·
presa. Aquestes propostes i 
idees no han estat lliures de re·
sistències i de rèpliques. És ha·
bitual esmentar un economista 
tan prestigiós i important com 
Milton Friedman com un dels 
principals crítics i com un oposi·
tor significatiu a aquesta visió de 
l’empresa. El professor Fried·
man en l’article publicat a The 
New York Times, el setembre de 
l’any 1970, sota el títol “The So·
cial Responsabilities of Business 
Is to Increase Its Profits”, indica·
va que la responsabilitat social 
de l’empresa és l’obtenció de 
beneficis per als seus accionis·
tes, qualsevol altre aspecte de 
responsabilitat cau fora de l’àm·
bit de l’empresa. Aquest article 
ha tingut una notable influència i 
ha propiciat el que s’anomena 
doctrina de la creació de valor 

per a l’accionista, doctrina que 
s’ha implantat sòlidament i amb 
èxit a les escoles de negocis i 
que emfatitza l’augment del 
preu de l’acció com l’objectiu 
dels directors d’una empresa. 
En aquest escenari l’estratègia 
dels accionistes ha estat disse·
nyar mecanismes d’incentius 
per tal que els executius de les 
seves empreses s’enfoquin a 
l’objectiu principal. 

Val la pena indicar que la defensa 
de l’accionista, el valor de l’acció 
i l’obtenció de beneficis són ob·
jectius essencials d’una empre·
sa, però els crítics amb la teoria 
de la creació de valor per l’accio·

que actuen sota els principis de 
respecte al medi ambient, equi·
tat social i bona governança, 
que són principis ben accep·
tats, quan no reclamats, per una 
majoria de la societat actual.

D’altra banda, la imparable revo·
lució digital aporta empreses 
que, amb una relativament es·
cassa aportació de capital i amb 
una incorporació encara més pe·
tita de mà d’obra, aconseguei·
xen els beneficis del desenvolu·
pament dels mercats globals i 
unes altíssimes cotitzacions bor·
sàries per les seves accions. Al·
menys per a aquestes empre·
ses, sembla que la comptabilitat 
tradicional es queda curta per 
reflectir adequadament el seu 
potencial. En aquests casos, la 
informació no financera pot 
aportar un valor important per 
divulgar el que hi ha rere un logo, 
un nom o inclús unes xifres.

No obstant això, hi ha valoraci·
ons ambivalents en relació amb 
la informació no financera. Una 
crítica, no menor, és la que diu 
que, en el fons, aquesta informa·
ció no són res més que un màr·
queting elegant per promoure el 
bon nom de les companyies. 
Però, per altra banda, sembla un 
fet indiscutible que la societat en 
general reclama disposar d’in·
formació genuïna, àmplia, diver·
sa i personalitzada del que hi ha 
darrere de cada empresa. És per 
aquesta raó que la informació no 
financera, més qualitativa que 
quantitativa, té un recorregut 
que sembla consistent amb les 
exigències actuals. Esperem 
que aquests vents de cua la por·
tin a bon port. n

La informació no financera.  
Una activitat callada que progressa

La informació no financera,  
més qualitativa que quantitativa,  

té un recorregut que sembla consistent 
amb les exigències actuals

ALBERT GARCIA PUJOL  
Membre de la Comissió d’Economia i Sostenibilitat 
agarciapujol@economistes.cat
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els últims quatre anys és positiva 
i posa de manifest que un per·
centatge creixent de la població 
catalana detecta bones oportu·
nitats de negoci susceptibles de 
ser explotades mitjançant la cre·
ació de noves empreses.
 
Quant a la percepció sobre els 
coneixements i habilitats neces·
saris per emprendre, una mica 
més de la meitat de la població 
adulta catalana (51%) declara 
que els té. A Espanya aquest 
percentatge és del 47%. Amb·
dós percentatges són superiors 
a la mitjana dels països basats 
en la innovació (44%) i de la UE 
(42%). En aquest sentit, al llarg 
del període 2004·2016 Catalu·
nya ha estat sempre per sobre 
dels valors d’Espanya i Europa.

A més de les habilitats percebu·
des, el projecte GEM també 

considera que la por davant del 
fracàs pot afectar la decisió de 
crear una empresa. L’any 2016 
un 41% dels entrevistats a Cata·
lunya manifesta que aquest fac·
tor és un obstacle per empren·
dre, cosa que situa Catalunya 
tres punts per sota dels països 
basats en la innovació (44%) i 
quatre punts per sota d’Espanya 
i la UE (tots dos amb un 45%). 
En general, aquest indicador 
presenta valors similars en la 
comparativa des de l’any 2013. 

A més a més, el coneixement 
que una persona té d’emprene·
dors que han creat la seva pròpia 
empresa i que per a aquesta per·
sona puguin constituir models de 

Amb tot, cal assenyalar que la 
percepció que té la societat del 
fet que iniciar un negoci o ser 
emprenedor és una bona opció 
professional és molt similar a Ca·
talunya i als països més avan·
çats. L’any 2016 el percentatge 
se situa al 57%, a la UE al 57% i 
als països basats en la innovació 
arriba al 58%, mentre que a Es·
panya és del 54%. A més, l’opi·
nió de la població sobre la difusió 
de notícies positives sobre l’em·
prenedoria als mitjans de comu·
nicació, el 2016 es trobava al 
voltant del 54% a Catalunya, 
quatre punts percentuals per so·
bre d’Espanya i tres punts per 
sota de la mitjana dels països de 
la UE basats en la innovació.
 
Pel que fa a la percepció d’opor·
tunitats per emprendre, els re·
sultats indiquen que el percen·
tatge de persones que perce·

ben bones oportunitats a Cata·
lunya el 2016 és del 30%, fet 
que suposa un creixement re·
marcable de quatre punts per·
centuals respecte de l’any ante·
rior i continua la tendència crei·
xent en aquesta variable des de 
l’any 2012. A Espanya es manté 
al 26% i, per tant, es troba qua·
tre punts per sota de Catalunya. 
Això no obstant, quan es com·
para amb Europa i els països 
més avançats s’observa que 
encara hi ha un diferencial im·
portant (10 punts percentuals 
per sota de la UE i 11 punts per 
sota del conjunt de països ba·
sats en la innovació). Tot i així, 
l’evolució sobre la percepció 
d’oportunitats que s’ha produït 

L’informe GEM Catalunya 
2016 analitza l’activitat 
emprenedora a Catalu·

nya durant el 2016 i la seva evo·
lució els últims anys. També exa·
mina els valors i les percepcions 
de la població que afecten la de·
cisió de crear una empresa. Al·
hora, presenta el perfil de les 
persones involucrades en el pro·
cés emprenedor i el de les em·
preses constituïdes recentment. 
Finalment, identifica les variables 
de l’entorn que influeixen en 
l’emprenedoria a Catalunya. L’in·
forme es basa, d’una banda, en 
una enquesta a una àmplia mos·
tra de la població adulta catalana 
i, de l’altra, en una enquesta a 
experts del sistema emprenedor 
a Catalunya, així com en dades 
recollides de fonts secundàries. 
A continuació es presenten els 
principals resultats de l’estudi 
tant per a Catalunya com per a la 
província de Barcelona, que es 
comparen amb els d’Espanya i 
països d’Europa amb economies 
basades en la innovació segons 
la classificació del Fòrum Econò·
mic Mundial.

Pel que fa a la valoració social, 
els resultats del projecte GEM 
indiquen que l’any 2016 el per·
centatge de la població adulta 
catalana que opina que em·
prendre atorga estatus social i 
econòmic es manté estable res·
pecte de l’any anterior (el 49% 
del total). A Espanya aquest 
percentatge és una mica supe· 
rior, ja que l’últim exercici aug·
menta dos punts percentuals 
(passa del 49 al 51%). Igual que 
els últims quatre anys, es manté 
un ampli diferencial amb els paï·
sos més avançats perquè en 
aquests la proporció de perso·
nes que consideren que em·
prendre atorga un estatus més 
elevat és del 70%. 

referència és un factor que pot 
ser igualment rellevant a l’hora 
de plantejar·se la creació d’una 
empresa. Aquest indicador el 
2016 arriba a valors molt similars 
a Catalunya (34%), Espanya 
(36%), la UE (34%) i països ba·
sats en la innovació (36%). En 
aquesta mateixa línia, els últims 
anys s’ha produït una conver·
gència en aquests valors dels 
diferents contextos geogràfics. 

La interacció dels factors des·
crits fins aquí (principalment la 
valoració social de l’activitat em·
prenedora i la percepció d’opor·
tunitats i aptituds personals) de·
termina en bona mesura la in·
tenció d’emprendre. Aquesta 
variable de l’emprenedoria po·
tencial considera el percentatge 
de la població que en un deter·
minat període manifesta la in·
tenció de crear una empresa 
pròpia en els pròxims anys. El 
2016 se situa a Catalunya al 
6,2%. A Espanya la intenció 
d’emprendre es troba a un nivell 
molt semblant (6,1%), mentre 
que a la UE arriba al 13,1% i als 
països basats en la innovació 
puja fins al 18,5%.

Si s’observa la tendència de la 
intenció d’emprendre durant el 
període 2004·2016 per a Cata·
lunya, s’aprecia un augment du·
rant els anys més durs de la crisi 
i un descens els últims anys. Cal 
indicar que des del 2012 es pro·
dueix un descens continuat 
d’aquest percentatge, encara 
que l’últim exercici la disminució 
ha estat la més petita dels últims 
anys (poc més d’un punt per·
centual). La manca de possibili·
tats de trobar una feina com a 
assalariat en plena crisi podria 
haver impulsat moltes persones 
a plantejar·se la creació d’una 
empresa pròpia com una sorti·
da per a aquesta situació. En 
canvi, els últims anys el percen·
tatge d’emprenedors potencials 
baixa fins a nivells similars als 
dels anys previs a la crisi. n

El projecte GEM considera que la por  
davant del fracàs pot afectar la decisió  

de crear una empresa, així ho pensa  
el 47% dels enquestats a Catalunya 

AMADEU IBARZ 
Vicepresident del Grup de Treball d’Emprenedoria i Creació d’Empresa  
emprenedoria@coleconomistes.cat

Informe GEM sobre l’activitat 
emprenedora a Catalunya (II)

Grup de Treball d’Emprenedoria
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Quan el tipus de mercat baixa, el 
preu del bo puja. Per què? Perquè 
si jo tinc un bo que val 100 euros 
a preu de mercat, paga un cupó 
del 3% i els tipus són a l’1%, l’in·
versor considera interessant un 
cupó del 3%. Si el tipus de mercat 
puja al 3,5%, el bo que em paga 
un 3% deixa de ser interessant, 
per tant, el preu de mercat del bo 
baixa, per tant, baixa el capital ini·
cialment invertit, però no el cupó 
perquè es calcula sobre el valor 
nominal inicial, és a dir sobre 100, 
i no sobre el preu de mercat.

Si el tipus de mercat baixa a l’1%, 
el bo em paga un 3%, el bo resul·
ta més interessant, per tant, la 
demanda fa que el seu preu de 
mercat del bo pugi per sobre de 

100, per tant el capital inicialment 
invertit puja però el cupó es man·
té perquè es calcula sobre el va·
lor nominal, que és 100.

l Risc de crèdit. Es mesura a 
través de les qualificacions credi·
tícies (ràting), que classifiquen  
els emissors i les emissions amb 
una escala estandarditzada, que 
abasta des de la màxima qualitat 
creditícia i probabilitat d’impaga·
ment quasi nul·la fins a les emis·
sions amb una alta probabilitat 
d’impagament (default).

Les principals agències mundials 
de ràting són Standard & Poor’s, 

Els actius de renda fixa 
són valors que represen·
ten un deute per a l’emis·

sor i que tenen una retribució fi·
xada per avançat. Són, per tant, 
uns valors que representen el 
dret a rebre pagaments periòdics 
o al final de l’operació, prefixats i 
regulars en el futur.

Qui emet aquest deute? 
Per què?
El finançament és l’objectiu de 
les emissions de deute, bé sigui 
emès per una empresa, un Estat 
o una comunitat autònoma. Si 
ens centrem en les empreses, 
aquestes tenen diferents vies de 
finançament:
l Ampliacions de capital
l Préstecs sindicats
l Altres préstecs bancaris
l Finançament alternatiu 
l Emissió d’emprèstits

Els emprèstits computen com a 
fons aliens. El volum total del 
passiu es divideix en parts alíquo·
tes, cada part representa un ma·
teix valor nominal, pren la condi·
ció de valor negociable i es deno·
minen actiu de renda fixa.

Segons l’emissor els actius de 
renda fixa poden ser:
l Actius de renda fixa pública 
o sobirana. Com, per exemple, 
les emissions realitzades pel tre·
sor públic de cada Estat, organis·
mes autonòmics o altres organis·
mes públics, sempre amb la ga·
rantia última de l’Estat.

l Actius de renda fixa privada. 
Emissions fetes per empreses o 
organismes privats, com per 
exemple industrials, comercialitza·
dores, entitats financeres, etcètera.

Segons el venciment:
l Actius monetaris. Venci·
ments inferiors a 18 mesos.

l Actius del mercat de capi-
tals. Venciment superior a 18 
mesos, per norma general les 
emissions es fan per terminis de 
3, 5, 10, 15, 20 o 30 anys. Re·
centment hem vist emissions a 
50 anys i alguna de pública fins i 
tot a 100 anys.

Segons el cupó:
l Actius amb pagament periò-
dic fix. Cupons del mateix import 

que s’obtenen com a resultat 
d’aplicar un percentatge fix sobre 
el valor nominal de l’actiu.

l Actius amb pagament periò- 
dic de cupó variable. Cupons 
variables que són el resultat 
d’aplicar un percentatge variable 
sobre el nominal. Per exemple: 
euríbor a tres mesos + l’1,75%, 
de manera que si puja l’euríbor, 
el cupó és més alt, si baixa l’eu·
ríbor el cupó també baixa.

Riscos de la inversió  
en renda fixa
Al començament hem comentat 
que la característica de “fixa” no 
fa referència al capital i la rendibi·
litat, sinó que són les característi·
ques les que són fixes i pactades 
per avançat, i la garantia se su·
porta en l’emissor. Per tant, és 
cabdal analitzar la solvència o ca·
pacitat de garantir de l’emissor, 
sigui una empresa, un banc, un 
país o un organisme autonòmic.

Els principals riscos vinculats als 
actius de renda fixa:
l Risc de preu. Quan el tipus 
d’interès del mercat puja, el preu 
del bo baixa.

Moody’s Investors Services i Fitch 
Ratings. Les qualificacions seguei·
xen de més alta a més baixa quali·
tat creditícia, en general, la següent 
escala AAA, AA, A, BBB, BB, B, 
CCC, CC, C i D, on D és default. hi 
ha qualificacions intermèdies, com 
ara AA+, BB·, etcètera. Hi ha dues 
grans classificacions: Alta Qualitat 
Creditícia o Investment Grade 
(d’AAA a BBB) i Baixa Qualitat Cre·
ditícia o High Yield (de BB a D).

A una emissió Investment Grade, 
l’inversor li demana una rendibilitat 
o cupó més baix respecte els tipus 
de mercat perquè suposadament 
assumeix un risc més baix; menys 
risc, menys rendibilitat. A una 
emissió High Yield, l’inversor de·
mana una rendibilitat o cupó més 
alt; més risc, més rendibilitat.

Cal destacar que, per fixar el 
cupó, a part de la qualitat credití·
cia intervenen altres factors com 
el tipus d’emissor, el termini, el 
sector d’activitat de l’empresa, si 
és deute públic o privat.

En resum, per invertir en renda fixa, 
hem de saber que estem invertint 
en deute (no en els beneficis de 
l’empresa), només són fixes les 
característiques de l’emissió, el ca·
pital i la rendibilitat estan garantits 
per l’emissor i, si aquest fa fallida, 
es pot perdre el capital invertit. El 
preu dels actius de renda fixa fluc·
tua a l’alça i a la baixa i es pot per·
dre part del capital invertit de ma·
nera temporal. Si esperem al ven·
ciment i l’emissor no fa fallida, o es 
produeix una cancel·lació anticipa·
da del deute, l’emissor ha de tor·
nar el capital inicial. n

Què és la 
renda fixa?

És cabdal analitzar la solvència  
o capacitat de garantir de l’emissor, 

sigui un banc, un país  
o un organisme autonòmic

BEGOÑA CASTRO  
Economista i Member of the Executive 
Board Anchor Capital Advisors EAFI 
bcastro@anchoreafi.com

Característiques fixes dels actius de renda fixa 

Emissor Empresa X 
Import de l’emissió (VNxN) 750.000.000 € 
Valor nominal (VN) 1.000 € 
Nombre de títols (N) 75.000 
Data d’emissió 10 de juny de 2015 
Data de venciment 10 de juny de 2018 
Ràting A+ 
Cupó 2,75% 
Freqüència de pagament Anual 
Data de pagament dels cupons 10 de juny de 2016, 2017 i 2018
Amortització 100% del nominal al venciment
Preu de l’emissió (PE) 100% 
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sentar el model 232 i informar 
respecte d’aquelles operacions 
de la mateixa naturalesa que  
a la vegada utilitzin el mateix 
mètode de valoració, sempre 
que l’import conjunt d’aques·
tes, en el període impositiu, su·
peri el 50% de la xifra de nego·
cis de l’entitat.

l Les que realitzin operacions 
específiques, sempre que l’im·

port conjunt de cadascun 
d’aquest tipus d’operacions su·
peri els 100.000 euros.

Es consideren operacions es·
pecífiques les excloses del con·
tingut simplificat de la docu·
mentació a què fan referència 
els articles 18.3 de la LIS i 16.5 
del RIS. 

Aquestes operacions específi·
ques són les següents: 
l Les realitzades per contribu·
ents de l’IRPF, en el desenvolu·
pament d’una activitat econò· 
mica a la qual resulti aplicable  
el mètode d’estimació objecti· 
va amb entitats en les quals tin·
guin un percentatge de partici·
pació igual o superior al 25%, 
individualment o conjuntament 
amb cònjuges, ascendents o 
descendents.

l Les de transmissió de negocis 
o de valors o participacions en 
els fons propis de qualsevol tipus 
d’entitat no admesos a negocia·
ció o que estiguin admesos a 

negociació en mercats regulats 
situats en paradisos fiscals.

l Les de transmissió d’immo·
bles i les operacions sobre ac·
tius intangibles, segons criteris 
comptables.

ATENCIÓ: les entitats integrants 
d’un grup fiscal, per les opera· 
cions realitzades dins del grup i 
les AIE i UTE, entre d’altres, no 

estan obligades ni a declarar ni 
a mantenir documentació espe·
cífica de les seves operacions 
vinculades.

Informació i documentació
L’obligació d’informació i docu·
mentació que cal subministrar a 
l’AEAT varia en funció de l’im·
port net de la xifra de negocis.
l La informació país per país 
(country by country report) esta·
blerta a l’article 14 del RIS s’ha 
d’aportar per la societat domi·
nant dels grups en què la xifra 
de negocis sigui almenys de 
750 milions d’euros.

l La documentació específica 
del grup (master file), a què fa 
referència l’article 15 del RIS, i la 
documentació específica del 
contribuent (article 16 RIS) és 
obligatòria per a aquells grups o 
supòsits de persones o entitats 
vinculades en què l’import net 
de la xifra de negocis, determi·
nat en els termes establerts a 
l’article 101 de la LIS, sigui su·
perior a 45 milions d’euros.

A partir de la declaració 
de l’impost sobre soci·
etats corresponent a 

l’exercici 2016, la informació so·
bre operacions entre persones o 
entitats vinculades (art. 18 de la 
Llei 27/2014) i operacions amb 
paradisos fiscals, que fins ara  
es complimentava en el model 
200, pàgina 22, es fa en un mo·
del específic (model 232), que 
s’ha de presentar el proper mes 
de novembre i, a partir de la de·
claració corresponent al 2017, 
el mes de maig.

Obligats a presentar  
el nou model 232
l Les entitats que facin opera· 
cions amb la mateixa perso· 
na o entitat vinculada i l’import 
de la contraprestació del conjunt 
d’operacions superi els 250.000 
euros, segons el valor de mercat.

l Les que efectuïn operacions 
en el període impositiu amb la 
mateixa persona o entitat vincu·
lada, que siguin del mateix ti·
pus, utilitzin el mateix mètode 
de valoració i superin l’import 
conjunt de 100.000 euros de 
valor de mercat.

l Les que apliquin la reduc· 
ció de les rendes procedents de  
determinats actius intangibles en 
aquells casos en què el contri· 
buent apliqui l’esmentada reduc·
ció prevista a l’article 23 de la LIS 
perquè obté rendes per la cessió 
de determinats intangibles a per·
sones o entitats vinculades. 

l Amb independència de l’im·
port de la contraprestació del 
conjunt d’operacions realitza·
des amb la mateixa persona o 
entitat vinculada, s’ha de pre·

l En els casos en què la xifra 
de negocis sigui inferior als 45 
milions d’euros, la documenta·
ció específica de l’article 15 no 
és d’aplicació i la de l’article 16 
és de contingut simplificat (arti·
cle 16.4).

l En els casos de persones  
o entitats considerats de dimen·
sió reduïda (xifra de negocis in·
ferior a 10 milions d’euros), la 
documentació específica es pot 
entendre complimentada om·
plint el model normalitzat que 
fins ara apareixia a l’annex V del 
model 200.

ATENCIÓ: aquesta informació 
no apareix, en principi, en el 
projecte de model 232. Per tant, 
cal entendre que les entitats de 
dimensió reduïda quan hagin de 
complir amb la seva obligació 
de documentar les operacions 
vinculades (no específiques), ho 
podran continuar fent amb el 
mateix document normalitzat 
utilitzat el 2015.

Valoració de les operacions 
vinculades
Les operacions entre persones 
o entitats vinculades es valo· 
ren pel seu valor normal de mer·
cat, és a dir, aquell que s’hauria 
acordat amb persones o en· 
titats independents en condi· 
cions de lliure competència.

Però, per a la determinació d’un 
preu de transferència de mercat 
entre parts vinculades es poden 
utilitzar diferents mètodes direc·
tes i indirectes.

Entre els indirectes hi ha el mè·
tode de la distribució del resultat 
o benefici (profit split) i el mèto·
de del marge net transaccional 
o TNMM (Transactional Net 
Margin Method).

Per qüestions d’espai, no po·
dem entrar a detallar aquests 
mètodes de valoració indirectes 
ni els directes, que són 1. Mèto·
de del preu comparable no con·
trolat (CUP), 2. Mètode del preu 
de revenda i 3. Mètode del cost 
incrementat. n

Impost sobre societats 2016. 
Informació sobre operacions 

vinculades

RICARD VIÑA ARASA  
Servei d’Assessorament Fiscal del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya
geafbcn@economistes.com

Les operacions entre persones o entitats 
vinculades es valoren pel seu valor normal 

de mercat, és a dir, aquell acordat amb 
persones o entitats independents
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Comissió Mercantil, Concursal i d’Experts Judicials

La història de la Llei con·
cursal està marcada per 
les seves constants i pro·

fundes modificacions. Un exem·
ple més d’això és la proposta de 
Reial Decret Legislatiu pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei 
concursal, que potser vegi la llum 
abans de finalitzar aquest any. El 
legislador de ben segur pretén 
acabar amb un cert desordre, així 
com amb alguna incoherència o 
llacuna que pateix la nostra legis·
lació concursal.

Sense entrar en una valoració 
molt profunda del document, cal 
indicar que una de les novetats 
interessants que s’adverteixen en 
el citat text legal, d’aprovar·se, ra·
dica en la inclusió d’un capítol es·
pecífic dedicat al concurs de cre·
ditors de grups d’empreses i a la 
restricció dels supòsits concrets a 
través dels quals s’ha d’apreciar 
una connexió entre concursos. 

D’altra banda, també es diferencia 
clarament entre la regla de la tra·
mitació coordinada sense consoli·
dació de les masses i l’excepció, 
que atribueix al jutge, d’ofici o a 
sol·licitud de qualsevol interessat, 
la facultat d’acordar la consolida·
ció de les masses tant dels con·
cursos declarats conjuntament 
com dels acumulats, quan hi hagi 
confusió de patrimonis o no sigui 
possible distingir la titularitat d’ac·
tius i passius sense incórrer en de·
mora en la tramitació del concurs 
o en una despesa injustificada.

A l’espera que progressi la pro· 
posició del text refós de la Llei 
concursal, i en consonància amb 
això, no es pot ni molt menys ob·
viar l’aportació que fa el Tribunal 
Suprem en la delimitació jurispru·
dencial del concepte jurídic de 
grup de societats a efectes del 
concurs. 

Recordem que en la redacció ori·
ginària de la Llei 22/2003, de 10 
de juliol, concursal, no existia en el 
nostre ordenament jurídic mer·
cantil un concepte unitari de grup 
de societats, ni tampoc que 
aquest s’emprés amb el mateix 
sentit a la Llei concursal. 

Amb la Llei de reforma 16/2007, 
de 4 de juliol, que dóna una nova 
redacció a l’article 42 del Codi de 
comerç, s’observa una progressi·
va confluència de les lleis especi·
als cap a la noció de grup que 
queda configurat, a efectes de 
l’obligació de formular comptes 
anuals i informe de gestió consoli·
dats, com aquell supòsit en el qual 
una societat ostenti o pugui os·
tentar, directament o indirecta·
ment, el control sobre les altres.

Per la seva part, la Llei 38/2011, 
de 10 d’octubre, va introduir l’ac·
tual disposició addicional 6a de la 
Llei concursal, segons la qual la 
noció de grup ve marcada, no per 
l’existència d’una “unitat de deci·

sió”, sinó per la “situació de con·
trol”, tal com es preveu en l’article 
42.1 del Codi de comerç. 

En l’actualitat, l’alt tribunal, en re·
cent sentència de 15 de març de 
2017, ha encaixat un element 
més en la constant interpretació 

que s’efectua de la noció de 
grup, en preveure la possibilitat 
que, “perquè existeixi un grup 
societari a efectes de la Llei con·
cursal, és indiferent que en la 
cúspide del grup es trobi una so·
cietat mercantil (que tindria l’obli·
gació comptable de formular 
comptes anuals i informe de 
gestió consolidats) o algun altre 
subjecte (persona física, funda·
ció, etcètera, que no tingui 
aquestes obligacions compta·
bles)”. En la nostra opinió, si això 
no fos així, se n’estaria excloent  
grups amb un protagonisme im·
portant en la vida econòmica, als 
quals es privaria la possibilitat de 
ser al capdavant d’un grup soci·
etari sotmès al seu control.

Segons la citada resolució, les 
raons que expliquen un determi·
nat tractament als concursos en 
què estan involucrades societats 
subjectes a control, en el sentit 
de l’article 42.1 del Codi de co·
merç, i que afecten qüestions 
com ara l’acumulació de concur·
sos, incompatibilitats per exercir 
el càrrec d’administrador con·
cursal, accions de reintegració, 
subordinació de crèdits, etcète·
ra, “concorren sempre que en el 
cim del grup, exercint el control, 
es troba una societat mercantil 
com quan es troba una persona 
física o jurídica que no sigui una 
societat mercantil”.

Manca, en suma, de justificació 
que en un concurs d’una societat 
integrada en un grup en què una 
fundació o persona física exerceix 
el control, una altra societat inte·
grada en el grup no sigui conside·
rada com a persona especialment 
relacionada amb la concursada, o 
que no es tramitin acumulada·
ment els concursos de dues soci·
etats integrades en un d’aquests 
grups, “simplement perquè en la 
capçalera del grup es troba una 
fundació o una persona física i no 
una altra societat”. 

En aquest sentit, el mateix article 
42 del Codi de comerç, en l’apar·
tat 6, preveu la possibilitat d’apli·
car allò previst en aquesta secció 
als supòsits en què qualsevol per·
sona física o jurídica, diferent de la 
prevista en l’apartat 1, formuli i pu·
bliqui comptes consolidats, raó 
per la qual la situació de control 
sobre companyies la poden exer·
cir també persones físiques o per·
sones jurídiques que no siguin 
societats mercantils, sense perju·
dici que en aquest cas la consoli·
dació de comptes per part de la 
persona física o jurídica dominant 
sigui voluntària. 

En definitiva, malgrat les modifi·
cacions que ha patit la nostra le·
gislació concursal, subsisteix en·
cara la complexitat de precisar un 
concepte clar de grup de socie·
tats, emmarcat dins de la conjun·
tura d’un concurs de creditors. El 
debat continua obert. n

El concepte de grup societari  
a la futura legislació concursal
ALBERT ALBIOL PLANS  
Advocat i economista a Rousaud 
Costas Duran Concursal, SLP 
aalbiol@rcdslp.com

Una de les novetats interessants de  
la nova llei radica en la inclusió  

d’un capítol específic dedicat al concurs 
de creditors de grups d’empreses
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mòbil que té per objectiu con·
vertir el mòbil en un canal princi·
pal d’accés i consum de forma·
ció. Precisen de 150.000 euros 
per millorar l’automatització de 
processos, potenciar la comer·
cialització i captació de nous 
partners.

l BEACH BOX GYM. Carles 
Salat i Iñaki Etcheverry presenten 
la primera cadena de gimnasos 
de platja. BeachBoxGym és el 
primer gimnàs autosuficient i 
transportable del món i es com·
plementa amb el BeachBoxCen·
ter. Necessiten 200.000 euros 
per a la comercialització.

l AFTERSCOOL. Booking d’ac·
tivitats extraescolars i oci educatiu 
que permet descobrir, reservar 
on-line i compartir opinions. Laia 
Iglesias i Anna Revenga, cofunda·
dores, precisen d’una inversió de 
150.000 euros per al desenvolu·
pament iteratiu de la plataforma, 
màrqueting i captació d’oferta i de 
centres.

Ponència 
Ignasi Torras, advocat i soci de 
Legal&Tax Meeting, va impartir 
la ponència El pacte de socis 
en les start·ups, com negociar-
ho? Torras, especialista en pacte 
de socis per a noves start-ups, 
va iniciar la seva presentació in·
dicant: “No hi ha cap pacte de 
socis igual, cada pacte és dife·
rent, dependrà de la singularitat 
de cada projecte i del perfil dels 
emprenedors i dels inversors im·
plicats”, i va definir el pacte de 
socis com “l’acord privat signat 
entre els socis d’una societat 
mercantil per regular els aspec·
tes interns de la societat i com a 
complement d’allò previst en els 
estatuts socials i en la legislació 

Economistes BAN, la xarxa 
de business angels del 
Col·legi, va celebrar el 24 

de maig el XXV Fòrum Inversor i 
va presentar la ponència El pacte 
de socis en les start·ups, com ne-
gociar-ho?

25è Fòrum  
Economistes BAN 
Projectes presentats: 
l ONAIR SHOPPING. Connecta 
consumidors que busquen un 
producte a Internet i el volen loca·
litzar, veure i comprar a botigues 
físiques de la seva ciutat. Onair 
Shopping porta tràfic a les boti·
gues i el converteix en venda. Pre·
senta Lluís Ripoll. Precisa de 
250.000 euros per potenciar la for·
ça comercial de captació, comuni·
cació i millores a la plataforma. 

l BOX MOTION. El traster al nú·
vol, solució d’emmagatzematge al 
núvol per a les nostres coses 
(roba, mobles, equipatge espor·
tiu, maletes, documentació, etcè·
tera) i amb accés amb un sol clic 
es torna a tenir on es vol. Pol Ka·
raso, fundador, sol·licita 300.000 
euros, en notes convertibles, per 
iniciar les operacions a Madrid i 

l’adquisició de 1.500 usuaris nous 
a Barcelona.

l TOP SAILING CHARTER. 
Sergi Alós presenta TSCH, l’única 
agència de viatges de vaixells on-
line. Lloguer on-line de xàrters ma·
rítims, per a vacances, esdeveni·
ments familiars o professionals. La 
seva ronda és de 250.000 euros 
per optimitzar i millorar el market 
place, obrir nous canals de venda 
i consolidar la nova línia de lloguer 
de vaixells d’alta gamma ubicada 
a l’Estartit. 

l UNIQBROW. Les úniques 
ulleres que es poden customit·
zar a la botiga o a casa. Per·
meten fer servir les mateixes 
lents en qualsevol muntura. El 
seu fundador, Andrew Swiler, 
sol·licita per al projecte 200.000 
euros per augmentar vendes al 
canal on-line i instal·lar corners 
UniqBrow a centres comercials 
que complimentin l’oferta de la 
xarxa de botigues actual.

l SNACKSON. Presenta el 
projecte el seu fundador, Miguel 
Ángel Muras, nou concepte i 
canal de formació a través del 

vigent”. I va afegir: “No hi ha una 
regulació concreta que empari el 
pacte de socis, som davant d’un 
contracte mercantil d’acord entre 
iguals, però sempre hi ha una part 
que té més força que l’altra i això 
cal canalitzar·ho bé”.

Del contingut que ha d’incorporar 
el pacte de socis va ressaltar tres 
aspectes:
1. Pactes societaris
l Funcionament i quòrums de 
votació en la junta general.
l Òrgan d’administració, matèries 
reservades i estructura de poders.
l Estatuts socials i incorporació 
dels acords del pacte de socis. 

2. Transmissions de  
les participacions socials
l Pactes de sindicació.
l Pactes de tag along 
(acompanyament) i drag along 
(arrossegament).
l Determinació del valor  
de les participacions socials.

3. Acords relacionats  
amb els emprenedors
l Retribució.
l Pacte de permanència  
i d’exclusiva.
l Vesting. 
l Good leaver i bad leaver.
l Altres.

“A l’hora de negociar un pacte de 
socis –comentava– hem de tenir 
en compte el moment de la ne·
gociació, la situació de l’empresa 
i quin perfil té l’inversor que entra 
en la companyia”. També va reco·
manar una redacció àmplia, que 
ens doni criteris i flexibilitat per al 
futur, que no ens encotilli. Per úl·
tim, Torras va insistir que cal “in·
corporar criteris objectius de com 
s’han de valorar les participacions 
dins d’uns anys”.

Es pot consultar la presentació 
al web del CEC·Economistes 
BAN·notícies·XXV Fòrum. Tots 
aquells que estigueu interessats 
en algun dels projectes presen·
tats, a ampliar·ne la informació 
i a contactar amb els emprene·
dors, feu·nos·ho saber a eco·
nomistesban@coleconomistes.
cat. n

XXV Fòrum d’Inversió  
i ‘El pacte de socis  
en les ‘start-ups’’ 
MIQUEL SACRISTÁN
Economista i director d’Economistes BAN
economistesban@coleconomistes.cat

Economistes BAN
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OBEALIMENTÀRIA

Sovint els mitjans de comu·
nicació ens expliquen ex·
periències singulars de 

nouvinguts a l’agricultura, experi·
ències que acostumen a tenir una 
curta durada. Des d’OBEALIMEN·
TÀRIA hem pres l’opció oposada. 
Hem anat a buscar experiències 
reeixides amb una llarga trajectòria 
al darrere i el futur per endavant.

Agricultura a la Segarra:  
l’opció convencional  
i l’opció ecològica
Hem fet dos reportatges sobre 
dues explotacions agràries cente·
nàries de secà a la Segarra. Es 
tracta de dues explotacions amb 
molta història al darrere i voluntat 
de continuïtat vers el futur. Al ma·
teix temps hem contraposat dos 
models: el convencional i l’ecolò·
gic. Ambdues ens han facilitat ge·
nerosament tota la informació ne·
cessària per comprendre les claus 
de la seva viabilitat, fet que mereix 
tot l’agraïment.

Alguns trets són comuns. En pri·
mer lloc, el secà semiàrid limita 
extraordinàriament les opcions 
productives. En segon lloc, la via·
bilitat va vinculada a una dimensió 
considerable (que ambdues ex·
plotacions fixaven a la Segarra en 
un mínim de 100 ha) i, en tercer 
lloc, cal el complement de la rama·
deria intensiva. Pel que fa als as·
pectes diferencials, les estratègies 
productives són diferents, l’agri·
cultura ecològica procura adaptar·
se als ritmes i a les oportunitats de 
la natura, aposta per la rotació de 
conreus amb un rol important de 
les lleguminoses i empra el llaurat 
com a acció contra les males her·
bes. L’opció convencional aposta 
pel no llavorament mitjançant l’ús 
de glifosat. Quant a productivitat, 
en el cas del blat, l’agricultura con·
vencional aporta un 30% més de 
producció per hectàrea.

El Fons de Terres de  
la Cooperativa d’Alcanar
Les estructures productives del 
món agrari estan en plena trans·
formació. La tecnologia modifica 
la dimensió òptima de les explota·
cions, tot plegat al si d’una crei·
xent competència d’àmbit global. 
Com a conseqüència s’està pro·
duint una sostinguda pèrdua 
d’explotacions agràries acompa·
nyada d’una concentració vers 
explotacions cada cop més 
grans, sovint a partir d’operacions 

empresarials desvinculades de la 
realitat local. En aquest context, 
els agricultors professionals tro·
ben moltes dificultats per adaptar 
les seves explotacions als nous 
requeriments competitius ja sigui 
per les exigències de caire finan·
cer, ja sigui per la manca de terrers 
disponibles.

Per donar resposta a aquesta 
problemàtica estan emergent al·
gunes iniciatives de gran interès, 
tant pel caire innovador com per la 
solidesa del plantejament. Una 
d’elles és la iniciativa del Fons de 
Terres de la Cooperativa d’Alcar·

ràs, cooperativa dins del grup de 
Fruits de Ponent. 

En síntesi, la cooperativa arrenda 
uns terrenys, els prepara per a la 
producció i els sotsarrenda. El 
preu de l’arrendament i el del 
sotsarrendament són idèntics, 
és a dir si la cooperativa paga 
100 al propietari del terreny el 
soci paga 100 a la cooperativa. 
Alhora la cooperativa s’ha de 
rescabalar de la inversió realitza·
da i per aquesta raó es fixa un 

pla d’amortització que sol fixar·
se entre dotze i quinze anys, que 
sol correspondre amb el termini 
de l’arrendament i, sovint, amb la 
vida productiva del conreu. Un 
cop a l’any, coincidint amb la li·
quidació de la campanya, el soci 
paga el tram d’amortització que li 
correspon. La funció del soci és 
produir amb els sistemes agro·
nòmics més adequats i, lògica·
ment, està obligat a comercialit·
zar a través de la cooperativa, en 
aquest cas a través de la coope·
rativa de segon grau Fruits de 
Ponent. Això és una garantia im·
portant per a la cooperativa. 

El turisme rural davant d’Airbnb
Les àrees rurals, estructurades bà·
sicament a l’entorn de l’activitat 
agrària, van sofrir un gran èxode 
des dels anys 50 a partir de la me·
canització. Més tard, als anys 80, 
es va produir un canvi important a 
la Política Agrària Comuna, es va 
reduir el proteccionisme i això po·
sava en risc les àrees rurals amb 
dificultat. Amb la finalitat de con·
trarestar·ho i evitar més despobla·
ment rural es van impulsar activi·
tats complementàries a l’agricultu·
ra en l’àmbit dels serveis mediam·
bientals i del turisme rural o de 
l’agroturisme. S’hi van esmerçar 
recursos i va canviar l’activitat de 
les àrees rurals. 

Al mateix temps les comunicaci·
ons van millorar en apropar el món 
rural a la ciutat. Així van coincidir 
una nova oferta amb una nova de·
manda i el món rural català des del 
1990 va començar a recuperar po·
blació. L’apropament urbà·rural ha 
produït notables sinergies: recupe·
ració de la població, recepció de 
noves rendes, millora dels pobles, 
renovació d’idees, impuls cultural i 
millora de l’autoestima local. 

Tanmateix, des de plataformes di·
gitals globals, com ara Airbnb, ha 
sorgit un poderós competidor 
deslleial. Per camins legals dife·
rents (lloguer versus serveis d’allot·
jament) es possibilita oferir uns 
serveis amb uns costos molt dife·
rents, entre els quals hi ha els im·
postos. El més preocupant és que 
aquestes noves opcions no apor·
ten les rendes al territori (solament 
en grau molt reduït), per la qual 
cosa desfiguren l’objectiu de políti·
ca agrorural pel qual es va impul·
sar l’agroturisme i el turisme rural. 

Aquesta problemàtica hauria de 
tenir una sortida adequada a fa· 
vor de l’impuls de l’economia ru·
ral. Es tracta simplement d’evitar 
un tracte diferenciat per a serveis 
equivalents. L’únic avantatge 
competitiu s’hauria de basar en la 
qualitat dels serveis. Aquest tema 
ha estat el protagonista del darrer 
Debat Agroalimentari promogut 
per la Comissió d’Economia 
Agroalimentària i Turalcat. n

Les respostes  
de l’agricultura real
FRANCESC REGUANT  
Vicepresident de la Comissió  
d’Economia Agroalimentària 
francesc@reguant.cat

Els agricultors professionals troben 
moltes dificultats per adaptar  
les seves explotacions als nous 

requeriments competitius
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Revista tècnica

Neix la ‘Revista tècnica de 

les Comissions i Grups de Treball’

DE LES COMISSIONS I GRUPS DE TREBALL DEL COL·LEGI D’ECONOMISTES DE CATALUNYA

Amb aquest número, iniciem la publica-
ció d’una nova revista del Col·legi, la Re-
vista tècnica de les Comissions i Grups 
de Treball que és una evolució natural de 
la tradicional “Separata d’informació 
tècnica” que acompanyava cada núme-
ro de l’Informatiu de l’economista.

Aquesta evolució s’emmarca en la volun-
tat d’impulsar la digitalització del col·legi: 
formació on-line, retransmissió per video-
conferències a les seus del col·legi dels 
actes i activitats formatives que se cele-
bren a Barcelona, retransmissió per Strea-
ming dels actes més significatius, impuls i 
presència del col·legi en les xarxes socials. 
També com a resposta a la petició que 
molts col·legiats ens heu formulat de con-
vertir els “Noticiaris de les Comissions i 
Grups de Treball” a un format digital que 
permeti l’arxiu i la consulta posterior.

En una primera etapa, mentre ens fami-
liaritzem amb el nou mitjà i amb totes 
les potencialitats que comporta, aques-
ta nova revista tindrà una periodicitat 
trimestral i un contingut similar al de la 
“Separata d’informació tècnica” , però 
ja permetrà arxivar per separat cadas-
cun dels noticiaris tècnics ja sigui en 
format digital o bé en paper, imprimint-
los prèviament.

Qualsevol revista digital permet tractar 
un tema amb diferents nivells, com un 
resum executiu que doni accés a una 
informació més detallada, per exemple. 
També permet complementar una infor-
mació amb imatges, transparències, ví-
deos, altres documents o bé l’accés a 
pàgines web. 

Totes aquestes característiques i utilitats 
que es poden incorporar en una revista 
digital fan que sigui el format més ade-
quat per fer-vos arribar la gran quantitat 
de coneixement que les Comissions i 
Grups de Treball, mitjançant conferènci-
es, taules rodones o sessions de treball, 
organitzen periòdicament. 

També és el millor instrument per fer-
vos arribar el contingut i coneixement 
dipositats en el web del Col·legi. n

La nova ‘Revista tècnica’  

facilitarà l’accés al  

coneixement que  

s’imparteix en el Col·legi 
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Revista tècnica

El nou reglament europeu 

de protecció de dades

de les comissions i grups de treball del col·legi d’economistes de catalunya

El 4 de maig de 2016 es va publicar el Re-
glament (UE) 2016/679, del Parlament Eu-
ropeu i del Consell, relatiu a la protecció de 
les persones físiques pel qual es deroga la 
Directiva 95/46/CE. A la pràctica, a Espa-
nya significa la derogació de la Llei orgànica 
15/1999 de protecció de dades i del RD 
1720/2007 de desenvolupament de la llei.

Aquest Reglament és d’aplicació directa, 
no cal transposar-lo, però té una vacatio 
legis extraordinària. Si bé està vigent, no 
s’aplica fins al 25 de maig de 2018. Men-
trestant, s’ha d’aplicar l’actual normativa. 
L’objectiu d’aquests dos anys és permetre 
que tots els implicats preparin i adaptin els 
sistemes i protocols per començar a com-
plir el Reglament a partir del maig del 2018.

La primera gran diferència que hi ha amb 
les obligacions actuals és l’eliminació de la 
declaració de fitxers i que les mesures de 

seguretat exigibles diferenciaran les petites 
i mitjanes empreses, si bé hi haurà una res-
ponsabilitat proactiva que exigirà demos-
trar que s’han efectuat esforços rao- 
nables per protegir les dades.

L’eliminació de la declaració de fitxers 
comporta un canvi radical, desapareix el 
responsable del fitxer, que a partir d’ara 
serà el responsable del tractament.

Un altre canvi molt important és la desapa-
rició del consentiment tàcit per al tracta-

ment de dades. És a dir, caldrà el consenti-
ment exprés de totes les persones físiques 
de les quals es tinguin o es tractin dades.

El Reglament europeu dóna molta impor-
tància i estableix tota una sèrie d’obliga- 
cions pel que fa al dret d’informació dels 
interessats. No es podran aconseguir da-
des sense donar la informació exigible al 
titular i les relacions amb els encarregats 
del tractament. És a dir, aquells que trac-
ten dades per compte de tercers també 
estan fortament regulats i el contracte de 
prestació de serveis adquireix una impor-
tància rellevant. 

Per tal d’aprofundir més en aquesta temà-
tica, l’Aula d’Economia organitza el curs 
Nou reglament europeu de protecció de 
dades: actualització de les obligacions a 
empreses i despatxos, amb Montserrat 
Navarro, per als dies 2 i 7 de març. n

Aquells que tracten  

dades per compte de 

tercers també estan 

fortament regulats
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Nova campanya de l’impost  

sobre societats al Col·legi

Revista tècnica

DE LES COMISSIONS I GRUPS DE TREBALL DEL COL·LEGI D’ECONOMISTES DE CATALUNYA

Com cada any, i a similitud de la campa·
nya de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques (IRPF), el Col·legi 
d’Economistes de Catalunya prepara la 
campanya de l’impost sobre societats, 
el termini de presentació del qual acaba 
el proper 25 de juliol. 

Enguany, l’activitat es divideix entre ses·
sions informatives i debats, cursos i ta·
llers, consultes i atenció als mitjans de 
comunicació. Quant a les sessions infor·
matives, cal destacar la celebració del 
tradicional acte sobre Novetats en la de-
claració de l’impost sobre societats 
2016 (20 de juny).

Pel que fa a formació, cal esmentar el do·
ble tractament de la temàtica, tant des del 
punt de vista fiscal com des de la perspec·

tiva de la comptabilitat. Destaquen els cur·
sos sobre Declaració de l’impost sobre 
societats de l’exercici 2016 i sobre nove-
tats per al 2017 (7 i 8 de juny) i Liquidació 
de l’impost sobre societats del 2016 i mo-
del 200 (5 de juliol). D’altra banda, hi haurà 
un tractament específic de la declaració 
pel que fa a les fundacions i a altres entitats 
sense ànim de lucre (14 de juny). En un al·
tre sentit, cal esmentar el curs sobre 
Comptabilització de l’impost sobre benefi-
cis en el tancament 2016 (15 de juny).

A més a més, cal d’afegir els cursos fo·
calitzats en aspectes concrets de l’im·
post que mereixen l’atenció. 

Un és el dedicat a l’Exempció i deduc-
ció per evitar la doble imposició de ren-
des (20, 22 i 27 de juny) i l’altre, el cen·
trat en Com beneficiar-se dels canvis en 
l’impost sobre societats en relació amb 
l’exempció de dividends, de vendes de 
les accions, de reversió amb el deterio-
rament... (3 de juliol).

Com és habitual, tota l’activitat del Col·
legi relativa a la campanya de l’impost 
sobre societats comptarà amb la parti·
cipació com a ponents i professors 
d’inspectors d’Hisenda, d’experts con·
sultors fiscals i també de professors 
acadèmics. n

La campanya de l’impost 

sobre societats al Col·legi 

inclou sessions 

informatives, debats, 

cursos, tallers i consultes 
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COL.LEGI D’ECONOMISTES DE CATALUNYA
CAMPANYA DE L’IMPOST sobre SOCIETATS

DEL 7 DE JUNY AL 5 DE JULIOL

TRACTAMENT DES DELS PUNTS DE 
VISTA FISCAL I COMPTABLE
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