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Implicacions  
i efectes de  
l’entrada en vigor de  
la MiFID II i el MiFIR 

La futura Llei de 
reforç de la lluita 
contra la morositat 
en les operacions 
comercials 

El nou informe d’auditoria:  
més útil per als usuaris

Amb els canvis introduïts ens trobem amb un in�orme d’auditoria 

més en�ocat a l’inversor (més in�ormació i més transparència) i un 

en�ocament més gran (transcendència) del treball �et per l’auditor i 

de les responsabilitats que té respecte a l’encàrrec. L’aplicació i l’en-

trada en vigor d’aquests nous requeriments d’in�orme a�ecten les 

auditories de les empreses corresponents als exercicis iniciats a par-

tir del 17 de juny de 2016. És a dir, els comptes de l’exercici 2017 ja 

han de portar aquests nous in�ormes d’auditoria.
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La crisi fnancera del 2008 va posar 
de mani�est les limitacions i defcièn-
cies de la Directiva 2004/39/CE 
(MiFID) tant en el �uncionament com 
en la transparència dels mercats f-
nancers. La Directiva 2014/65/EU 
(MiFID II) i el Reglament UE 600/2014 
(MiFIR) es van aprovar per millorar la 
protecció de l’inversor i per garantir 
condicions més justes i un �unciona-
ment més efcient i transparent dels 
mercats fnancers, principalment, a 
més de re�orçar i harmonitzar l’actua-
ció supervisora en l’àmbit de la UE. 

S’està tramitant al Congrés l’ano-
menada proposició de Llei de re-
�orç de la lluita contra la morosi- 
tat en les operacions comercials, 
la fnalitat de la qual és modifcar 
la Llei 3/2004, de 29 de desem-
bre, per la qual s’estableixen me-
sures de lluita contra la morosi- 
tat a les operacions comercials. 
La �utura llei aporta noves mesu-
res per combatre el retard en el 
pagament a proveïdors. 
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Optimisme per al 2018,  
però no exempt de riscos

El nou in�orme d’auditoria: 
més útil per als usuaris

La �utura Llei  
de re�orç de la lluita  
contra la morositat en  
les operacions comercials

Les normes jurídiques, Miscel·lània  
actualitzades de normes fscals

Implicacions i e�ectes  
de l’entrada en vigor de la 

La nova Llei de contractes MiFID II i el MiFIR
del sector públic: principals 
modifcacions i novetats 

Jurisprudència en matèria 
de dret concursal

compliment amb l’objecte d’harmonitzar 
la normativa espanyola a les directrius 
europees en aquesta matèria. 

Les previsions per a l’any 2018 són po-
sitives a escala internacional, ja que 
s’anticipa un creixement del PIB mun- El nou in�orme d’auditoria està més en�o-
dial d’un 3,1-3,9%. Aquest dinamisme cat als usuaris, conté més in�ormació i és 
no està exempt de riscos, centrats, en- més explicatiu en tant que descriu amb 
tre d’altres, en el sistema fnancer, l’en- més detall la �eina de l’auditor i les seves 
deuament i les polítiques aï llacionistes. responsabilitats. Les seccions “Qüestions 
A Espanya s’espera un creixement de clau” i “Aspectes més rellevants” o�ereixen 
l’economia d’un 3,1%, amb un model una nova in�ormació que es posa a dispo-
d’expansió similar al de l’exercici passat. sició dels usuaris i que els indica i explica 

tot allò que és especialment rellevant per 
entendre els estats fnancers sotmesos a 
una auditoria de comptes.

S’està tramitant en el Congrés la proposi-
ció de Llei de re�orçament de la lluita con-
tra la morositat a les operacions comerci-
als, que modifca la Llei 3/2004, de 29 de 

Recull de novetats legislatives en matè- desembre, de mesures de lluita contra la 
ria de normativa civil i mercantil, fscal, morositat en operacions comercials. La Al BOE núm. 317, es van publicar dos 
laboral, auditoria i comptabilitat, interna- llei aportarà mesures per combatre el re- reials decrets-llei, set reials decrets i 
cional, d’àmbit general i d’altres. tard dels pagaments a proveïdors. dues ordres ministerials, amb transcen-

dència fscal, que �an gairebé impossible 
sintetitzar en un sol text tantes modifca-
cions legals i reglamentàries. Desta-
quem les de més incidència immediata 
en l’àmbit fscal.

La Directiva 2014/65/EU (MiFID II) i el Re-
glament UE 600/2014 (MiFIR) es van 
aprovar per millorar la protecció de l’inver-

La nova Llei de contractes del sector pú- sor i per garantir condicions més justes i 
blic introdueix novetats dirigides a dotar un �uncionament més efcient i transparent 
d’efciència, transparència, igualtat i sim- dels mercats fnancers, principalment, a 
plicitat el sistema de contractació pública més de re�orçar i harmonitzar l’actuació El Tribunal Suprem continua confgurant 
i implementar compromisos ètics i de supervisora en l’àmbit de la Unió Europea. el contingut dels articles relatius a la 
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diversos àmbits, tant financers i socials 
com reguladors i polítics així com els 
nous sistemes de finançament que s’albi-
ren per a la transició energètica. El model 
2050.cat constitueix una eina eficaç per 
contextualitzar aquests reptes segons els 
diferents escenaris de descarbonització 
de l’economia que ens plantegem.

18
Dinàmica de l’activitat 
emprenedora a Catalunya
Grup de Treball d’Emprenedoria 
i Creació d’Empreses

En aquest article es presenta, segons l’es- 
tudi GEM, la dinàmica emprenedora en 
aquests últims 13 anys (2004-2016) i es des-
glossen els resultats per a Barcelona, Catalu-
nya, Espanya i Europa. També s’analitza la 
flexibilitat i la fragilitat de les noves estructu-
res empresarials.

19
Finances corporatives  
per a pimes
Comissió d’Economia  
Financera/Grup  
de Treball M&A

Podem dir que l’estratègia financera d’una 
empresa es concreta en la gestió de tres 
components: la caixa, el risc i el valor. 
Aquest article presenta els conceptes bà-
sics per a la gestió financera a partir de les 
preguntes que tot bon directiu s’ha de fer si 
vol pensar en termes d’estratègia financera. 

20
La importància  
del bon govern
Comissió d’Economia  
de la Salut

Cal reivindicar la importància del bon go-
vern i la gestió de les institucions, i en es-
pecial de les sanitàries i socials, per al seu 
bon funcionament i sostenibilitat. 

21
Intensificació sostenible
Comissió d’Economia  
Agroalimentària

La FAO ha promogut el lema Intensifica-
ció sostenible amb la finalitat de donar 
resposta a les exigències de proveïment 
alimentari de 10.000 milions de persones 
el 2050. Segons la FAO aquest objectiu 
requereix produir més amb la mateixa su-
perfície, amb el suport de tecnologia i re-
gadiu i amb unes pràctiques sostenibles. 

22
XXVII Fòrum d’Inversió  
i ‘Consell per  
emprendre o invertir’
Economistes BAN 

Economistes BAN celebra el seu XXVII 
Fòrum presentant sis start-ups: UNLI.
MITED, STROONG, 500MARKETS, TA-
LAIA, BRAIBOOK, ADVANCED NANO-
TECHNOLOGIES i la ponència Empren-
dre o invertir, de Christian Fernández, 
economista, emprenedor i inversor, ex-
director de Barcelona Emprèn i autor del 
llibre ¿Emprendes o inviertes?.

23
La figura del delegat  
de Protecció de Dades
Comissió d’Organització  
i Sistemes d’Informació

Ningú no té dubtes que les dades són el 
nou motor de l’economia i la seva utilitza-
ció no ha estat ni està o estarà exempta de 
polèmiques entre els ciutadans i les em-
preses. El delegat de Protecció de Dades 
és la figura que ha de facilitar l’equilibri en-
tre els drets dels ciutadans i els interessos 
de les empreses.

qualificació concursal a cop de sentèn-
cia. Sens dubte, eines de gran vàlua per 
a tots els intervinents en el canviant i 
complex món del dret concursal.

14
L’informe integrat, un 
producte de qualitat per 
oferir als clients (2a part)
Comissió d’Economistes 
Auditors de Comptes

El REA+REGA ha estat acreditat per donar 
formació sobre els informes integrats i és 
una de les dues entitats homologades a 
Espanya per formar en aquest producte, 
que pot esdevenir una interessantíssima 
oportunitat per ampliar el ventall de serveis 
dels economistes-auditors. Aquest article 
en resumeix les principals característiques.

15
Tancament comptable 2017
Comissió de Comptabilitat 

Poques novetats en el tancament comp-
table 2017, més enllà de l’entrada en vi-
gor del Reial Decret 18/2017, de 24 de 
novembre, pel qual es modifica el Codi 
de comerç, el text refós de la Llei de soci-
etats de capital i la Llei d’auditoria, en 
matèria d’informació no financera i diver-
sitat. També l’aclariment per part de 
l’ICAC sobre els requisits per a la formu-
lació dels comptes anuals abreujats i so-
bre el tractament comptable derivat de la 
modificació en el règim fiscal de les pèr-
dues per deterioració de valors represen-
tatius de participacions en el capital.
 

16-17
Cicle de debats sobre  
la transició energètica
Comissió d’Economia  
i Sostenibilitat

En les dues taules dutes a terme es van 
debatre els reptes que caldrà superar en 
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Novetats legislatives

l Conveni entre el Regne d’Es-
panya i l’Estat de Qatar per evi-
tar la doble imposició i prevenir 
l’evasió fiscal en matèria d’im-
postos sobre la renda i el seu 
Protocol, fets a Madrid el 10 de 
setembre de 2015. BOE núm. 
304 15/12/2017.

l Resolució de 13 de desem-
bre de 2017, del Congrés dels 
Diputats, per la qual s’ordena la 
publicació de l’Acord de conva-
lidació del Reial Decret Llei 
19/2017, de 24 de novembre, 
de comptes de pagament bà- 
siques, trasllat de comptes de 
pagament i comparabilitat de 
comissions. BOE núm. 310 22/ 
12/2017.

l Ordre HFP/1247/2017, de 
20 de desembre, per la qual es 
modifiquen l’Ordre HAC/3625/ 
2003, de 23 de desembre, per 
la qual s’aprova el model 309 
de declaració-liquidació no pe-
riòdica de l’IVA, i l’Ordre EHA/ 
3695/2007, de 13 de desem-
bre, per la qual s’aprova el mo-
del 030 de declaració censal 
d’alta en el cens d’obligats tri-
butaris, canvi de domicili i/o va-
riació de dades personals, que 
poden utilitzar les persones físi-
ques, es determinen el lloc i for-
ma de presentació del mateix, 
així com una altra normativa tri-
butària. BOE núm. 309 21/12/ 
2017.

l Ordre PRA/1248/2017, de 
18 de desembre, per la qual es 
publica l’Acord del Consell de 
Ministres pel qual queden sen-
se efecte determinats acords 
en matèria de tramitació dels 
tributs i de les cotitzacions so-
cials a la Comunitat Autònoma 
de Catalunya. BOE núm. 309 
21/12/2017.

l Ordre HFP/1271/2017, de 
21 de desembre, per la qual es 

ADMINISTRATIU
l Reial Decret 900/2017, de 6 
d’octubre, pel qual s’aproven 
els Estatuts del Consell General 
d’Economistes d’Espanya. 
BOE núm. 274 11/11/2017.

l Ordre HFP/1102/2017, de 16 
novembre, sobre operacions 
comptables de tancament de 
l’exercici pressupostari del 2017. 
BOE núm. 279 17/11/2017.

l Resolució d’1 de desembre 
de 2017, de la Secretaria d’Es-
tat de Funció Pública, per la 
qual s’estableix a l’efecte de 
còmputs de terminis, el calen-
dari de dies inhàbils en l’àmbit 
de l’Administració General de 
l’Estat per a l’any 2018.

l Ordre TSF/260/2017, de 12 
de desembre, per la qual s’es-
tableix el calendari de festes 
locals a la Comunitat Autòno-
ma de Catalunya per a l’any 
2018 (Ordre de 12 de desem-
bre, publicada al BOE núm. 
307, de 19 de desembre). 
DOGC núm. 7519 19/12/2017.

l Reial Decret 1040/2017, de 
22 de desembre, pel qual es 
modifica el Reial Decret 635/ 
2014, de 25 de juliol, pel qual es 
desenvolupa la metodologia de 
càlcul del període mitjà de pa- 
gament a proveïdors de les ad-
ministracions públiques i les con- 
dicions i el procediment de re-
tenció de recursos dels règims 
de finançament, previstos en la 
Llei orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’estabilitat pressupos-
tària i sostenibilitat financera. 
BOE núm. 311 23/12/2017.

l Reial Decret 1043/2017, de 
22 de desembre, pel qual 
s’aprova el Programa anual 
2018 del Pla estadístic nacio- 
nal 2017-2020. BOE núm. 316 
29/12/2017.

CIVIL I MERCANTIL
l Reial Decret Llei 18/2017, de 
24 de novembre, pel qual es 
modifiquen el Codi de comerç, 
el text refós de la Llei de socie-
tats de capital aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 1/2010, de 2 
de juliol, i la Llei 22/2015, de 20 
de juliol, d’auditoria de comp-
tes, en matèria d’informació no 
financera i diversitat. BOE núm. 
287 25/11/2017.

l Reial Decret Llei 19/2017, de 
24 de novembre, de comptes 
de pagament bàsics, trasllat de 
comptes de pagament i com-
parabilitat de comissions. BOE 
núm. 287 25/11/2017.

l Reial Decret Llei 21/2017, de 
29 de desembre, de mesu-
res urgents per a l’adaptació 
del dret espanyol a la normati- 
va de la Unió Europea en matè-
ria del mercat de valors. BOE 
núm. 317 30/12/2017.

FISCAL, AUDITORIA  
I COMPTABILITAT
l Ordre HFP/1106/2017, de 16 
de novembre, per la qual es modi-
fica l’Ordre EHA/3127/ 2009, de 
10 de novembre, per la qual 
s’aprova el model 190 per a la de-
claració del resum anual de reten-
cions i ingressos a compte de 
l’IRPF sobre rendiments del treball 
i d’activitats econòmiques, premis 
i determinats guanys patrimonials 
i imputacions de renda i els termi-
nis de presentació dels models 
171, 184, 345 i 347. BOE núm. 
280 18/11/2017.

l Ordre HFP/1159/2017, de 
28 de novembre, per la qual es 
desenvolupen per a l’any 2018 
el mètode d’estimació objectiva 
de l’impost sobre la renda de 
les persones físiques i el règim 
especial simplificat de l’impost 
sobre el valor afegit. BOE núm. 
291 30/11/2017.

modifica l’Ordre EHA/3316/ 
2010, de 17 de desembre, per 
la qual s’aproven els models 
d’autoliquidació 210, 211 i 213 
de l’impost sobre la renda de 
no residents, que han d’utilit-
zar-se per declarar les rendes 
obtingudes sense mediació 
d’establiment permanent, la re-
tenció practicada en l’adquisi-
ció de béns immobles a no resi-
dents sense establiment per-
manent i el gravamen especial 
sobre béns immobles d’entitats 
no residents, i s’estableixen les 
condicions generals i el proce-
diment per a la seva presen- 
tació i altres normes referents  
a la tributació de no residents,  
i l’Ordre EHA/3290/ 2008, de  
6 de novembre, per la qual 
s’aproven el model 216, impost 
sobre la renda de no residents. 
Rendes obtingudes sense me-
diació d’establiment perma-
nent. Retencions i ingressos a 
compte. Declaració-document 
d’ingrés, i el model 296, impost 
sobre la renda de no residents. 
No residents sense establiment 
permanent. Declaració anual 
de retencions i ingressos a 
compte. BOE núm. 311 23/ 
12/2017.

l Reial Decret Llei 20/2017, de 
29 de desembre, pel qual es 
prorroguen i s’aproven diverses 
mesures tributàries i altres me-
sures urgents en matèria social. 
BOE núm. 317 30/12/2017.

l Reial Decret 1070/2017, de 
29 de desembre, pel qual es 
modifiquen el Reglament gene-
ral de les actuacions i els pro- 
cediments de gestió i inspec- 
ció tributària i de desenvolupa-
ment de les normes comunes 
dels procediments d’aplicació 
dels tributs, i el Reial Decret 
1676/2009, de 13 de novembre, 
pel qual es regula el Consell per 
a la Defensa del Contribuent.

Les normes jurídiques, 
actualitzades
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 Reglament de l’impost sobre d’empresaris, pro�essionals i rete- sones �ísiques, de l’impost de 

 pel qual es modi�- transmissions patrimonials i nidors, l’Ordre EHA/3434/2007, societats i de l’impost sobre la 

ca el Reglament general de re- actes jurídics documentats, el de 23 de novembre, per la qual renda de no residents corres-

captació, aprovat pel Reial Decret Reglament dels impostos es- s’aproven els models 322 d’auto- ponent a establiments perma-

939/2005, de 29 de juliol. BOE pecials, el Reglament de l’im- liquidació mensual, model indivi- nents, en relació amb les ren-

núm. 317 30/12/2017. post sobre els gasos fuorats dual, i 353 d’autoliquidació men- des o rendiments de cabdal 

d’e�ecte hivernacle, el Regla- sual, model agregat, i l’Ordre mobiliari procedents d’opera-

 ment pel qual es regulen les EHA/3786/2008, de 29 de de- cions de capitalització i de 

 pel qual es obligacions de �acturació, el sembre, per la qual s’aprova el contractes d’assegurança de 

modi�ca el Reglament general Reial Decret 3485/2000, de 29 model 303 d’impost sobre el vida o invalidesa, l’Ordre 

del règim sancionador tributari. de desembre, sobre �ranquíci- valor a�egit, autoliquidació. BOE EHA/3377/2011, d’1 de de-

BOE núm. 317 30/12/2017. es i exempcions en règim di- núm. 317 30/12/2017. sembre, per la qual s’aprova el 

plomàtic, consular i d’organis- model 193 de resum anual de 

 mes internacionals i de modi�-  retencions i ingressos a comp-

 pel qual es cació del Reglament general  per la qual es te sobre determinats rendi-

modi�ca el Reglament general de vehicles, i el Reial Decret modi�quen l’Ordre EHA/3514/ ments del cabdal mobiliari de 

de desenvolupament de la Llei 1065/2007, de 27 de juliol, pel 2009, de 29 de desembre, per l’impost sobre la renda de les 

58/2003, de 17 de desembre, qual s’aprova el Reglament ge- la qual s’aprova el model 181 persones �ísiques i sobre de-

general tributària, en matèria neral de les actuacions i els de declaració in�ormativa de terminades rendes de l’impost 

de revisió en via administrativa. procediments de gestió i ins- préstecs i crèdits, i operacions de societats i de l’impost sobre 

BOE núm. 317 30/12/2017. pecció tributària i de desenvo- �nanceres relacionades amb la renda de no residents, cor-

lupament de les normes comu- béns immobles, l’Ordre HAP/ responent a establiments per-

 nes dels procediments d’apli- 1608/2014, de 4 de setembre, manents, l’Ordre EHA/3895/ 

 pel qual es cació dels tributs. BOE núm. per la qual s’aprova el model 2004, de 23 de novembre, per 

modi�quen el Reglament de 317 30/12/2017. 187, de declaració in�ormativa la qual s’aprova el model 198, 

l’impost sobre la renda de les d’accions o participacions re- de declaració anual d’operaci-

persones �ísiques, el Regla-  presentatives del capital o del ons amb actius �nancers i uns 

ment de l’impost de societats,  per la qual es mo- patrimoni de les institucions altres valors mobiliaris, i l’Ordre 

i el Reglament de l’impost so- di�quen l’Ordre EHA/1274/ 2007, d’inversió col·lectiva, l’Ordre HAP/1695/2016, de 25 d’oc-

bre successions i donacions. de 26 d’abril, per la qual s’apro- de 17 de novembre de 1999 tubre, per la qual s’aprova el 

BOE núm. 317 30/12/2017. ven els models 036 de declaració per la qual s’aproven els mo- model 289, de declaració in-

censal d’alta, modi�cació i baixa dels 128 de declaració-docu- �ormativa anual de comptes �-

 en el cens d’empresaris, pro�essi- ment d’ingrés i els models 188 nancers en l’àmbit de l’assis-

 pel qual es onals i retenidors i 037 de decla- del resum anual de retencions i tència mútua, i per la qual es 

modi�quen el Reglament de ració censal simpli�cada d’alta, ingressos a compte de l’im- modi�quen altres normes tri-

l’impost sobre el valor a�egit , el modi�cació i baixa en el cens post sobre la renda de les per- butàries. 

Reial Decret 1071/2017, de 29 

de desembre,

Reial Decret 1072/2017, de 

29 de desembre,

Reial Decret 1073/2017, de Ordre HFP/1308/2017, de 

29 de desembre, 29 de desembre,

Reial Decret 1074/2017, de 

29 de desembre,

Ordre HFP/1307/2017, de 29 

de desembre,

Reial Decret 1075/2017, de 

29 de desembre,



6  •  R e v i s t a  t è c n i c a

N O V E T A T S  L E G I S L A T I V E S

l Ordre HFP/19/2018, de 15 de 
gener, per la qual s’aproven els 
models de subministrament d’in-
formació previstos a l’article 7 del 
Reglament de l’impost sobre be-
gudes ensucrades envasades, 
aprovat pel Decret 73/2017, de 
20 de juny. BOE núm. 17 19/01/    
2018.

l Resolució de 12 de gener de 
2018, de la Direcció General de 
l’Agència Estatal d’Administra-
ció Tributària, per la qual es mo-
difica la resolució de 29 de maig 
de 2006, per la qual s’establei-
xen els supòsits i condicions en 
què podrà fer-se efectiva la col-
laboració social en l’aplicació 
dels tributs, per a la sol·licitud 
de certificats tributaris.

l Reglament (UE) 2017/1990 de 
la Comissió, de 6 de novembre 
de 2017, que modifica el Re-
glament (CE) núm. 1126/2008 
pel qual s’adopten determinades 
normes internacionals de comp-
tabilitat de conformitat amb el 
Reglament (CE) núm. 1606/2002 
del Parlament Europeu i del Con-
sell, quant a la Norma Internacio-
nal de Comptabilitat 7.

LABORAL
l Reial Decret Llei 14/2017, de 
6 d’octubre, pel qual s’aprova 
la reactivació extraordinària i 
per temps limitat del programa 
de requalificació professional 
de les persones que esgotin la 
seva protecció per desocupa-
ció. BOE núm. 242 07/10/2017.

l Ordre PRA/1248/2017, de 18 
de desembre, per la qual es publi-
ca l’Acord del Consell de Ministres 
pel qual queden sense efecte de-
terminats acords en matèria de 
tramitació dels tributs i de les cotit-
zacions socials en la Comunitat 
Autònoma de Catalunya. BOE 
núm. 309 21/12/2017.

l Reial Decret 1010/2017, d’1 
de desembre, pel qual es modi-
fica el Reial Decret 2583/1996, 
de 13 de desembre, d’estruc-
tura orgànica i funcions de 
l’Institut Nacional de la Segure-
tat Social i de modificació par-

N O V E T A T S  L E G I S L A T I V E S

cial de la Tresoreria General de 
la Seguretat Social. BOE núm. 
310 22/12/2017.

l Reial Decret 1077/2017, de 
29 de desembre, pel qual es 
fixa el salari mínim interprofessi-
onal per al 2018. BOE núm. 
317 30/12/2017.

l Reial Decret 1078/2017, de 
29 de desembre, pel qual es mo-
difica el Reglament d’organitza-
ció i funcionament de la Inspec-
ció de Treball i Seguretat Social, 
aprovat pel Reial Decret 138/ 
2000, de 4 de febrer, i el Regla-
ment general sobre procedi-
ments per a la imposició de san-
cions per infraccions d’ordre so-
cial i per als expedients liquida-
dors de quotes de la Seguretat 
Social, aprovat pel Reial Decret 
928/1998, de 14 de maig. BOE 
núm. 317 30/12/2017.

l Reial Decret 1079/2017, de 
29 de desembre, sobre revalo-
ració de pensions de classes 
passives, de les pensions del 
sistema de la Seguretat Social i 
d’altres prestacions socials pú-
bliques per a l’exercici 2018. 
BOE núm. 317 30/12/2017

CNMV I BANC D’ESPANYA
l Circular 3/2017, de 29 de no-
vembre, de la Comissió Nacional 
del Mercat de Valors, sobre obli-
gacions de publicitat a través de la 
pàgina web de les empreses de 
serveis d’inversió en matèria de 
govern corporatiu i política de re-
muneracions i per la qual es mo- 
difica la Circular 7/2008, de 26  
de novembre, de la Comissió Na-
cional del Mercat de Valors, so- 
bre normes comptables, comp- 
tes anuals i estats d’informació 
reservada de les empreses de 
serveis d’inversió, societats ges-
tores d’institucions d’inversió col-
lectiva i societats gestores d’enti-
tats de capital risc.

l Circular 4/2017, de 27 de 
novembre, del Banc d’Espa-
nya, a entitats de crèdit, sobre 
normes d’informació financera 
pública i reservada, i models 
d’estats financers.

RESOLUCIONS DE  
LA DIRECCIÓ GENERAL 
DELS REGISTRES  
I DEL NOTARIAT
l Resolució de 22 de novem-
bre de 2017, de la DGRN, en el 
recurs interposat contra la ne-
gativa del registrador mercantil i 
de béns mobles de Burgos a 
inscriure una escriptura de ces-
sament i nomenament d’admi-
nistrador d’una societat de res-
ponsabilitat limitada professio-
nal, un cop dissolta de ple.

l Resolució de 29 de novembre 
de 2017, de la DGRN, en el re-
curs interposat contra la negativa 
de la registradora de la propietat 
de Còrdova núm. 3 a inscriure 
una escriptura de compravenda. 
Art. 160-F LSC. Venda per soci-
etat en liquidació d’actiu essen-
cial sense acord de junta.

l Resolució d’1 de desembre de 
2017, de la DGRN, en el recurs 
interposat contra la nota de qua-
lificació estesa per la registradora 
de la propietat de Saragossa 
núm. 3, per la qual es denega la 
inscripció d’una escriptura públi-
ca de compravenda. Venda ator-
gada per un administrador d’una 
SL, amb càrrec revocat abans 
de la venda, però publicat al 
BORME després. 

SENTÈNCIES
l Sentència de l’AN 120/2017, 
de 25 de juliol, sobre l’obligació 
de realitzar formació en horari 
laboral.

l Sentència del JM de Vitòria 
sobre el retard de 15 mesos en 
la presentació del concurs: no 
procedeix la declaració de cul-
pabilitat sobre la base del 
165.1.1r LC per no concórrer 
els elements normatius del ti-
pus.

l Sentència del TS 1732/2017 
sobre registre de la jornada dià-
ria: l’article 35.5 ET no exigeix 
que les empreses tinguin un re-
gistre de la jornada diària efec-
tiva de tota la plantilla per poder 
comprovar el compliment dels 
horaris pactats. n

l Aprovat pel Consell de Mi-
nistres el 7 de desembre, el 
Pla anual normatiu 2018 pre-
veu les iniciatives legals o re-
glamentàries que el Govern 
preveu que siguin aprovades 
aquest any. La normativa més 
rellevant és la següent: 
Recuperació econòmica
l Llei del sistema institucional 
de resolució extrajudicial de 
conflictes en l’àmbit financer.

l Llei de transposició de la Di-
rectiva 2014/65/UE, regula-
dora del Mercat de Valors.

l Llei de transposició de la Di-
rectiva 2014/50/UE, relativa 
als requisits mínims per refor-
çar la mobilitat dels treballa-
dors entre Estats membres en 
matèria de drets de pensió.

l Llei que modifica la Llei de 
l’impost de societats.

Hisenda i finançament 
autonòmic i local 
l Llei de modificació de la Llei 
22/2009, de 18 de desem-
bre, que regula el sistema de 
finançament de les comuni-
tats autònomes de règim 
comú i ciutats amb estatut 
d’autonomia.

l Llei de reforma del text refós 
de la Llei reguladora de les 
hisendes locals.

l Lleis de pressupostos ge-
nerals de l’Estat dels exercicis 
2018 i 2019.

S’inclouen, entre d’altres, la 
Llei de modificació del text re-
fós de la Llei general per a la 
defensa dels consumidors i 
usuaris, la Llei sobre segure-
tat de les xarxes i sistemes 
d’informació, la Llei de coo-
peratives de crèdit o els reials 
decrets sobre reutilització 
d’informació del sector públic 
o d’aprovació del Reglament 
del Registre Mercantil.

PLA ANUAL  
NORMATIU 2018
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Noticiari j urídic

b)

c)

b) 

d)

Mesures de suport a les pimes i en �avor 

de la competència.

a) 

b)

Criteris d’adjudicació.

Ampliació de l’àmbit subjectiu.

Modi�cació de normes tributàries.

a) 

b)

Pel que �a a la tipologia de contractes. 

Sobre els procediments d’adjudicació. 

Mesures contra el �rau, la corrupció i els 

confictes d’interessos. 

a) 

a) 

sos que puguin sorgir en els procediments 

d’adjudicació.

 S’amplien les prohibicions de contractar.

 Es creen dos nous òrgans col·legiats amb 

l’objectiu de donar compliment a les obligaci-

ons de bon govern i de combatre les irregulari-

tats en l’aplicació de la llei, aquests són: (i) l’O�-

cina Independent de Regulació i Supervisió de 

Projectes, i (ii) el Comitè de Cooperació.

En l’àmbit de la innovació, es crea un “pro-

En data 9 de març de 2018 entrarà en vigor la cediment d’associació per a la innovació”  Finalment, es prohibeix que puguin integrar 

quan no sigui possible trobar empreses que la Mesa de Contractació els càrrecs públics 

, mitjançant la qual es satis�acin els criteris necessaris per a la realit- representatius i el personal eventual.

transposa la , relativa a zació de les activitats d’innovació i desenvo-

l’adjudicació de contractes de concessió, i la lupament.  

, sobre contractació pú-  D’entre les mesures de 

blica. La nova LCSP introdueix nombrosos També, per a una contractació transparent, suport a les pimes destaquen les següents: 

canvis amb la �nalitat de dotar d’e�ciència, s’exigeix publicar una in�ormació més deta- Es requereix al licitador que justi�qui el com-

transparència i simplicitat el sistema de contra- llada en el per�l del contractant, així com pliment dels terminis per al pagament de pro-

ctació pública i implementar de manera e�ectiva l’obligació d’inscriure els contractes adjudi- veïdors amb la �nalitat de garantir que els sub-

polítiques en matèria social, mediambiental, cats al Registre de Contractes del Sector Pú- contractats cobrin els serveis dins del termini.

d’innovació i competència, tot plegat amb sub- blic quan el seu import sigui igual o superior a 

jecció als principis de transparència, integritat i 5.000 euros.  Incentivació dels contractes dividits en lots. 

no discriminació. La �nalitat d’aquest article és 

cridar l’atenció sobre la publicació de la LCSP i   Amb l’objectiu de Com a incentiu a la competència, s’estableix 

enunciar alguns aspectes de la mateixa, de ma- promoure les polítiques mediambientals, soci- l’obligació de posar a disposició de la 

nera que es pugui ampliar de �orma separada. als i innovadores en la contractació pública, 

s’estableixen criteris qualitatius més exigents: i)  més in�ormació en matèria de contra-

en l’àmbit mediambiental, s’exigeixen certi�- ctació pública i la possibilitat que les meses de 

Les novetats de la LCSP que per la seva natu- cats de gestió mediambiental, ús de mesures contractació traslladin, amb caràcter previ a 

ralesa i �nalitat mereixen una consideració es- d’estalvi, e�ciència energètica, i ii) en l’àmbit l’adjudicació del contracte, a la CNMC o a l’au-

pecial, i sobre les quals s’incideix en aquest social, s’exigeixen determinats percentatges toritat autonòmica, conductes restrictives de la 

article, són les següents: de treballadors discapacitats, així com mesu- competència que sorgeixin durant el procedi-

  S’inclouen res de �oment de la contractació �emenina, ment de contractació.

com a ens subjectes a l’aplicació de la LCSP entre d’altres. També, se suprimeix com a cri-

els partits polítics, les organitzacions sindicals i teri d’adjudicació el preu i se substitueix pel    

empresarials, �undacions i associacions vincu- criteri basat en la rendibilitat. S’aclareix que la tari�a que percebi el con-

lades, sempre que el seu �nançament sigui cessionari té la naturalesa de prestació patri-

majoritàriament públic i respecte dels contrac- monial de caràcter públic no tributari.

tes sotmesos a regulació harmonitzada. 

 Les operacions �etes per ens públics no se 

 subjecten a l’IVA (s’exceptuen certes activitats, 

Destaca la desaparició del contracte de gestió com ara les telecomunicacions).

del servei públic, que queda subsumit en dos 

tipus de contracte: i) contractes de concessió 

de serveis i ii) contractes de servei, la di�erència Així mateix, s’imposa l’obligació, a l’òrgan El legislador, mitjançant la publicació de la 

dels quals recau en el �et que en el primer el de contractació, d’establir en el plec de nova LCSP, té la voluntat d’establir compromi-

concessionari és qui assumeix el risc operaci- condicions per a la contractació almenys sos ètics i de compliment, que han de respec-

onal, en contraposició al segon contracte, que una de les condicions especials d’execució tar els intervinents en la contractació, per inici-

és l’Administració qui assumeix aquest risc. de tipus mediambiental, social o relativa a ar una regeneració e�ectiva de la contractació 

l’ocupació. pública basada en una gestió racional i soste-

 nible dels �ons públics i més transparència, 

Amb la �nalitat d’agilitzar els tràmits adminis-  simplicitat i igualtat en els procediments. Una 

tratius, es creen dos nous procediments: S’ha integrat de ma- vegada entri en vigor la LCSP es podrà valorar 

“Procediment obert simpli�cat”, que redueix nera transversal la lluita contra el �rau i la cor- l’e�ectivitat de les mesures i canvis e�ectuats, 

el termini d’adjudicació a un mes i que, al seu rupció a través de les mesures següents: sens perjudici que caldrà un desenvolupa-

torn, substitueix el procediment negociat sen- Els òrgans de contractació han de prendre ment reglamentari de la llei als e�ectes de 

se publicitat per raó de quantia amb la �nalitat les mesures adequades per prevenir la corrup- completar i desenvolupar el contingut de la 

de dotar-se de més transparència. ció i detectar i resoldre els confictes d’interes- mateixa. 

l

l

l

l

l

l

l

1. Introducció

2. Principals modifcacions i novetats

3. Conclusions

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 

del sector públic (la LCSP)

Directiva 2014/23/UE

Directiva 2014/24/UE

Comis-

sió Nacional dels Mercats i la Competència 

(CNMC)

n

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

La nova Llei de contractes del 
sector públic: principals 
modifcacions i novetats

La nova llei introdueix 
canvis per dotar 

d’ef ciència, transparència 
i simplicitat el sistema  
de contractació pública
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Noticiari d ’Economia

L’evolució de la demanda interna serà posi-
tiva, però moderarà el dinamisme durant el 
2018 en comparació amb l’any anterior. 
Augmentarà en conjunt un 2,3%, per sota 
del 2,6% del 2017. L’apartat amb un millor 
comportament continuarà sent la �ormació 
bruta de capital �x, que s’incrementarà un 
3,9%, in�erior al 4,7% del 2017, destacant 
tant la marxa de la inversió en maquinària i 

l’escàs creixement de la productivitat, inver- béns d’equipament com en construcció. 
Amb l’inici de l’any s’han presentat diversos sions insu�cients i envelliment de la pobla- D’altra banda, el consum de les llars experi-
in�ormes d’organismes internacionals amb ció–, l’enduriment de les condicions inter- mentarà un increment d’un 2,2%, �ront el 
els resultats econòmics del que ha estat nacionals de �nançament, l’acumulació de 2,5% de l’any passat, i el consum públic 
l’exercici passat i les previsions relatives al vulnerabilitats �nanceres –associades als d’un 1,1%, similar al 2017. El dè�cit de les 
present, conjuntament amb un seguit d’ad- baixos tipus d’interès i a l’alça insostenible administracions públiques es continuarà re-
vertències i suggeriments. El dels preus dels actius– que posa en dubte duint �ns situar-se en un 2,4% sobre el PIB, 

 –Global Economic Prospects– i el la salut del sistema �nancer, el creixement i 0,7 punts percentuals més baix que el de 
 –World Econo- l’alt nivell de l’endeutament –particularment l’exercici anterior. 

mic Outlook– han estat entre ells. Apunten en �amílies i en el sector �nancer–, i les po-
que l’economia mundial va seguir el 2017 lítiques aï llacionistes i l’augment de barreres El sector exterior es continuarà caracterit-
l’impuls que va iniciar a mitjan 2016. S’esti- al comerç internacional –amb la renegocia- zant pel comportament positiu, amb una 
ma que va créixer un 3,0% (BM)/3,7% (FMI) , ció del TLCAN i de la Gran Bretanya-UE lleugera moderació en el dinamisme de les 
per sobre del previst a la tardor. El dinamis- com a reptes–. A aquests riscos cal a�egir exportacions i el manteniment en el cas de 
me va ser generalitzat, tot i destacar els els no econòmics, com les tensions geopo- les importacions. Les primeres creixeran un 
continents europeu i asiàtic, en què va ser el lítiques, els fuxos migratoris, les eleccions a 4,6% i les segones, un 3,9% (5,4% i 4,0% el 
creixement mundial més sincronitzat des del 2017, respectivament) . Com a conseqüèn-
2010, amb 120 països enregistrant creixe- cia, la balança per compte corrent palesarà 
ments. Per al 2018 es preveu que l’activitat un superàvit d’un 1,6% del PIB, in�erior a 
econòmica al món es continuï en�ortint, revi- l’1,8% de l’any passat. 
sant a l’alça els pronòstics �ets anteriorment. 
El BM anticipa un increment del PIB d’un En l’ocupació, el panel preveu un augment 
3,1% i l’FMI d’un 3,9%, amb una alça del d’un 2,3% durant el 2018, per sota del 
comerç mundial d’un 4,0-4,6% (4,3-4,7% el 2,8% de l’any passat, alhora que la taxa 
2017) . Les economies emergents i en de- diversos països, els �enòmens meteorolò- d’atur es continuarà reduint �ns situar-se en 
senvolupament mostraran un dinamisme gics i de canvi climàtic (desastres naturals, un 15,3% (17,1% el 2017) . D’aquesta ma-
més alt que les avançades en tots els casos crisi d’aigua, clima extrem...) , els ciberatacs nera, en el període 2013-2017 el percentat-
(4,5-4,9% i el �rau i robatori de dades. Aquests tres g 3,1-3,9%). Cal esmentar, es- e de desocupats haurà disminuït en uns 
pecialment, l’impacte positiu a curt termini darrers copen els primers llocs del rànquing onze punts.
que tindran els canvis en la política tributària 2018 del WEF.
dels Estats Units, tant al país com a escala L’any 2018 la infació registrarà un incre-
internacional –especialment sobre els seus ment d’un 1,6% en termes de taxa mitjana 
principals socis (el Canadà i Mèxic)–, així L’economia espanyola va acabar l’exercici anual de l’IPC, per sota del 2,0% del 2007, 
com l’alça dels preus de les matèries prime- 2017 amb un creixement estimat d’un 3,1%, impulsada per l’encariment dels productes 
res i la seva incidència sobre les economies moderadament in�erior al 3,3% de l’any ante- energètics, cosa que va començar a succe-
de mercats emergents, amb el petroli al rior. En el context europeu i dels països avan- ir els darrers mesos del 2016. D’altra ban-
�ront (pujada d’un 9,4-11,7% el 2018). Se- çats ha estat d’un dels països més dinàmics, da, la productivitat per ocupat creixerà un 
gons àrees i països, les previsions són �orça superant les mitjanes en ambdós casos. Per 0,3%, una taxa similar a la del 2017, mentre 
�avorables per al continent asiàtic, amb la al global del 2018, el panel de previsions de que els costos laborals unitaris pujaran un 
Xina i l’Índia al capdavant, i les economies 17 serveis d’anàlisi que elabora  (ve- 0,8%, per sobre del 0,1% d’augment de 
en desenvolupament d’Europa. També des- geu el quadre descarregable) preveu que el l’any anterior.
taca la bona marxa esperada de la zona PIB estatal augmentarà més lleugerament 
euro, amb un creixement del PIB d’un 2,2- que l’exercici passat. S’estima una alça d’un Respecte dels tipus d’interès, s’anticipa 
2,4%, així com la recuperació d’algunes 2,6%, per sobre del que preveuen el Govern que els tipus a curt es mantindran estables 
grans economies, com Rússia, el Brasil, Tur- i l’FMI. Suposa un creixement superior a l’es- els p pro ers mesos, mentre que els tipus a 
quia, l’Argentina i Nigèria. perat a l’eurozona (2,1-2,2%) i als països llarg podrien experimentar un increment, tot 

avançats (2,2-2,3%). El patró d’expansió i que en ambdós casos els experts consi-
Entre els riscos per al 2018 i a mitjà termini serà similar al del 2017, basat en el bon com- deren que encara són baixos. Finalment, el 
el BM i l’FMI, juntament amb el portament de la demanda estatal, mentre tipus de canvi de l’euro �ront el dòlar no ex-

 –The Global Risks que l’exterior �arà una contribució positiva. El perimentarà canvis pròximament, després 
Report 2018– assenyalen la desacceleració ritme de creixement intertrimestral serà �orça que darrerament s’hagi apreciat de manera 
generalitzada del creixement potencial –per estable durant el conjunt de l’exercici. notable. 

Internacional

Espanya

Banc Mundial 
(BM) Fons 
Monetari Internacional (FMI)

FUNCAS

Fòrum Eco-
nòmic Mundial (WEF)

vs.

n
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Optimisme per al 2018, 
però no exempt de riscos

Per al 2018 es preveu  
una alça del PIB espanyol 

d’un 2, 6%, per sobre  
del que preveuen  
el Govern i l ’FMI
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15/2010, de 5 de juliol

Llei 3/2004, de 29 de 

desembre

proposició de Llei de re�orç de la lluita 

contra la morositat en les operacions comer-

cials, presentada pel Grup Parlamentari Ciu-

tadans

Llei 

7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del co-

merç minorista

Llei 

arl Binding, un jurista alemany, va desinterès per aquesta qüestió. No obstant , per la qual s’establia 

a�rmar que una norma sense san- això, el 20 de juny de 2017 tots els grups l’obligació d’empreses i administracions de 

ció és com una campana sense parlamentaris van entendre per � la necessi- �er públics els terminis mitjans de pagament 

batall. La màxima ens o�ereix la millor expli- tat de promulgar mesures coercitives per �er amb els proveïdors a e�ectes de promoure la 

cació del �racàs de la complir la llei contra la morositat. Així, doncs, transparència i re�orçar el compliment dels 

, de mesures contra la morositat: el Ple del Congrés va terminis legals de pagament a proveïdors.prendre en considera-

l’absència de mesures coercitives per �er-la ció la 

complir. La llei té per objecte combatre els Així mateix, la proposició de llei preveu la cre-

endarreriments en el pagament de deutes ació d’un Observatori Estatal de la Morositat 

dineraris vençuts i també l’abús, en perjudici , i es va iniciar la tramitació d’aquest en operacions comercials, com a òrgan col-

del creditor, en la �xació dels terminis de pa- projecte. Val la pena dir que, en la votació legiat adscrit al Ministeri d’Hisenda i Funció 

gament en les operacions; així que estableix plenària de la presa en consideració d’aques- Pública, al qual correspondrà l’assessora-

que el termini de pagament legal serà de ta proposició, es van obtenir 335 vots a �avor, ment, avaluació, col·laboració institucional, 

trenta dies. A més, dicta que els terminis de cap en contra i zero abstencions. elaboració d’in�ormes i propostes d’actuació 

en matèria de lluita contra la morositat. Entre pagament no podran ser ampliats mitjan-

çant pacte de les parts per sobre dels 60 altres �uncions, aquest Observatori remetrà al 

dies naturals. Ara bé, com �ns a data d’avui Govern i a les comunitats autònomes, amb 

la llei no havia incorporat mesures coacti- periodicitat anual, un in�orme sobre l’evolució 

ves, existeix un incompliment generalitzat dels terminis mitjans de pagament, així com 

d’aquest precepte; en suport d’aquesta a�r- de les in�raccions i sancions previstes en 

mació, un estudi d’INFORMA D&B palesa aquesta llei amb la �nalitat d’avaluar l’e�ectivi-

que el període mitjà de pagament a Espa- tat de les mesures adoptades per combatre 

nya se situa en els 84 dies; aquest termini La proposició de Llei del Grup Parlamentari la morositat en les operacions comercials i 

mitjà està molt per sobre dels 60 dies, que Ciutadans s’estructura en dos articles, una proposar, si calgués, modi�cacions o noves 

és el termini màxim que permet la norma. disposició transitòria, una disposició deroga- mesures per a aquesta �nalitat. També, una 

tòria i dues disposicions �nals. L’article 1 de la de les novetats més destacades d’aquesta 

Com a penalització a la morositat, la llei de- proposició de Llei modi�ca la Llei 3/2004, de p pro osició de llei és que estableix un règim 

termina que tot retard en el moment d’e�ec- 29 de desembre. Un dels objectius d’aquesta d’in�raccions i sancions en matèria de moro-

tuar el pagament dóna lloc al dret de perce- re�orma és, en primer lloc, dotar de més cla- sitat, així dóna compliment a una reclama- 

bre interessos de demora i l’obligació del redat els conceptes i termes utilitzats en la ció històrica de les associacions represen-

morós de pagar-los. L’interès de demora norma, així com delimitar de manera més tants de pimes i treballadors autònoms. Per 

corresponia a la suma del tipus d’interès del precisa els seus termes, per exemple, pel que últim, l’article 2 de la proposició de llei del 

BCE més vuit punts. A més, la llei cita que el �a a l’àmbit d’aplicació de la llei o als supòsits Grup Parlamentari Ciutadans modi�ca la 

morós ha d’indemnitzar al creditor amb 40 de nul·litat de clàusules contractuals. Segui-

euros per cada �actura impagada. Igual- dament, la proposició de llei que s’està trami-  a l’objecte de traslladar a l’es-

ment, el creditor tindrà dret a reclamar al tant actualment al Congrés preveu l’establi- mentada norma les modi�cacions operades 

morós una indemnització pels costos de co- ment d’un Sistema Arbitral de Morositat, al en la re�erida Llei 3/2004, de 29 de desem-

brament acreditats que hagi patit i que su- qual totes les empreses que s’hagin adherit bre, amb la �nalitat d’homogeneïtzar la regu-

perin la quantitat de 40 euros. No obstant voluntàriament podran sotmetre de manera lació dels terminis legals de pagament espe-

això, són molt poques les empreses que àgil i gratuïta les controvèrsies que sorgeixin cí�cs aplicables al sector del comerç minoris-

s’atreveixen a reclamar els interessos mora- entre elles en relació amb l’incompliment de ta amb els previstos a la normativa general 

toris i els costos de cobraments als seus les obligacions previstes en la �utura llei. L’or- de lluita contra la morositat empresarial. 

clients. ganització, gestió i administració del Sistema 

Arbitral i el procediment de resolució dels 

Des de �a molts anys, els experts en la lluita confictes s’establiran reglamentàriament pel 

contra la morositat hem reclamat al legislador Govern. En tercer lloc, com a mesura de raci-

de torn que es promulguin mesures coerciti- onalització i simpli�cació normativa, la propo-

ves perquè la norma contra la morositat es sició de llei incorpora a l’articulat de la citada 

compleixi en la realitat empresarial d’aquest Llei 3/2004, de 29 de desembre, una sèrie de 

país. Fins �a poc, els partits havien demostrat disposicions previstes originalment a la 

n

K

La futura Llei de reforç de la lluita 
contra la morositat en  
les operacions comercials

La llei determina que  
tot retard dóna lloc al dret  
de percebre interessos de 

demora i l’obligació  
del morós de pagar-los

Impagaments i comerç

PERE BRACHFIELD

Membre del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
i prof essor d’EAE Business School
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T E N I R  P R E S E N T

Directives europees

nats per l’entitat, entitats del mateix grup o 

d’aquelles amb les que hi hagi vincles jurídics o 

econòmics estrets.

 No acceptar i retenir incentius monetaris (re-

trocessions) i no monetaris que puguin com-

prometre la independència de l’assessora-

ment, especialment si provenen d’emissors o 

proveïdors d’instruments �nancers. En el cas 

de percebre’ls, s’han d’abonar íntegrament al 

client i in�ormar detalladament de la quantia i 

a  i el que o�ereixen. Per això, les empreses de ser- conceptes.

 es van veis d’inversió han de proporcionar �ormació i 

aprovar per millorar la protecció a l’in- avaluar els coneixements i competències del En qualsevol cas, es limita la percepció d’in-

versor i per garantir condicions més justes i un seu personal d’acord, a Espanya, amb les di- centius monetaris a una millora de la qualitat 

�uncionament més e�cient i transparent dels rectrius d’ESMA. Partint d’aquí, la CNMV ha del servei prestat, en el cas d’assessorament 

mercats �nancers, principalment, a més de re- no independent. Aquest tipus d’assessora-publicat una relació d’acreditacions pro�essio-

�orçar i harmonitzar l’actuació supervisora en nals que acrediten aquesta �ormació, tot i que ment implica limitacions en l’àmbit dels pro-

l’àmbit de la Unió Europea. En l’àmbit dels també permet que siguin les entitats les que ductes i serveis recomanats, tot i que ha de 

mercats, la norma se centra a regular el  acreditin que el seu personal té els coneixe- prevaler l’interès del client. No obstant això, en 

algorítmic d’alta �reqüència ( ments detallats en els requisits de coneixe- ser limitat, l’entitat pot recomanar productes i 

) i a augmentar la in�ormació sobre re- ments mínims de �ormació. La remuneració del serveis vinculats sempre que s’observi la ido-

queriments d’in�ormació per tal de reduir el personal de les empreses de serveis d’inversió neïtat dels mateixos amb el client. Les comissi-

volum dels mercats no regulats (OTC) i els mer- ha d’estar alineada amb l’obligació d’actuar en ons per comercialització són un pilar �onamen-

cats a l’ombra ( ) en �avor dels mer- el millor interès del client. En aquest sentit, la tal en els comptes de resultats de moltes enti-

cats organitzats. En la mateixa línia, pretén eli- tats �nanceres i empreses de serveis d’inver-

minar la discriminació en l’accés a entitats de sió. A data actual, està pendent de de�nir en la 

contrapartida central i mercats de negociació transposició de la directiva a la legislació espa-

per tal d’incrementar la competència. Pel que nyola quins són els supòsits que impliquen una 

�a a la protecció més alta de l’inversor, els pilars millora de la qualitat del servei, de manera que 

de la re�orma de la directiva s’assenten a intro- es puguin continuar percebent comissions de 

duir requisits per a la governança de productes comercialització de productes. Del que no hi 

i serveis �nancers, requisits que a�ecten la ha dubte és que moltes entitats optaran per 

prestació dels serveis d’assessorament �nan- remuneració vinculada a objectius de venda i aquest tipus d’assessorament per apuntalar la 

cer en matèria d’inversió i gestió discrecional col·locació d’un determinat instrument �nancer seva rendibilitat i continuïtat.

de carteres, restriccions als productes estruc- quan n’hi hagi un altre de més adequat per al 

turats i complexos, la percepció d’incentius i la client no hauria de ser una pràctica acceptable.

prevenció de confictes d’interès, així com un Els emissors i comercialitzadors de productes 

augment de la in�ormació sobre els costos i �nancers han d’establir les característiques i el 

despeses directes i indirectes relacionats amb Les empreses que prestin assessorament en tipus d’inversor al qual van destinats aquests 

els serveis prestats i productes d’inversió. Cal matèria d’inversió han d’in�ormar els seus cli- productes, de manera que la comercialització 

no oblidar que, tractant-se d’una actualització ents de: dels mateixos no s’e�ectuï a clients di�erents 

de gran calat, hi ha multitud de normes que  El cost de l’assessorament. dels quals ha estat pensat, evitant així una co-

desenvolupen en pro�unditat aspectes de de- El tipus de productes en què es basa l’as- mercialització de�cient. Aquesta restricció, 

tall tècnic. Per la seva rellevància, ens re�erirem sessorament. sobre la base de l’avaluació de la idoneïtat en 

també al Reglament de productes empaque-  Si l’assessorament és independent o no. el marc de l’assessorament �nancer, però no 

tats (PRIIPS) i a les directrius d’ESMA sobre  Si s’avalua periòdicament la idoneïtat dels de la comercialització –que se centra exclusi-

determinats aspectes relacionats amb les prin- instruments recomanats. vament en la conveniència– podrà ser obviada 

cipals novetats de la directiva, entre d’altres.  Les raons que justi�quen les recomanacions. si resulta que el producte, per si sol o combi-

Sens dubte, les principals implicacions pràcti- nat amb altres, resulta idoni per a un client 

ques de la norma a�ecten l’assessorament �- La prestació del servei d’assessorament �nan- determinat. Els productes empaquetats, com 

nancer i la �ormació i la capacitació del perso- cer independent implica, a més, observar una ara dipòsits estructurats el valor dels quals es-

nal que assessora i comercialitza sèrie de requisits que �xa la directiva: tigui subjecte a fuctuacions basant-se en ín-productes 

�nancers i serveis d’inversió, a més de la go-  Avaluar un nombre raonable, que sigui signi- dexs o re�erències, així com els productes 

vernança de productes. �catiu en �unció de l’instrument recomanat, d’inversió basats en assegurances han de te-

dels productes �nancers de di�erents proveï- nir un document d’in�ormació precontractual 

dors abans de �ormular una recomanació per- (KID) que resumeixi de manera normalitzada 

El personal que assessora o comercialitza pro- sonalitzada. La directiva no conté un nombre les seves característiques �onamentals i els 

ductes i serveis d’inversió a clients minoristes mínim, tot i que sí estableix que no cal avaluar- riscos, d’acord amb els PRIIPS.

ha de comptar amb els coneixements i experi- los tots. De la mateixa manera, especi�ca que 

ència su�cients per comprendre els productes no és su�cient avaluar només els proporcio- Podeu llegir l’article complet �ent clic .

b)

a)

b) 

c)

d)

e)

a)

Governança de productes

Assessorament fnancer

Formació i capacitació

aquí  n

L
Directiva 2014/65/EU (MiFID II)  

reglament UE 600/2014 (MiFIR)

trading

high-frequency 

trading

dark pools

DAVID GASSÓ
Economista i soci f undador d’Anchor Capital Advisors EAFI 
dgasso@anchoreaf.com

Implicacions i efectes de  
l’entrada en vigor de 
la MiFID II i el MiFIR

Tractant-se d’una 
actualització de gran calat,  

hi ha multitud de normes que 
desenvolupen en prof unditat 

aspectes de detall tècnic
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Auditoria

tius de la direcció, incloent-hi estimacions comp-

tables amb un alt grau d’incertesa en l’estimació.

 L’e�ecte en l’auditoria de �ets o transaccions 

signi�catius.

En les auditories d’entitats no EIP, en principi, 

només cal tenir en compte l’apartat a): “Les 

àrees de més risc valorat d’incorrecció materi-

al, o bé els riscos signi�catius identi�cats de 

n relació amb l’in�orme d’auditoria po- de les qüestions clau de l’auditoria en l’in�orme con�ormitat amb la NIA 315”, i els temes relaci-

dem parlar de tres canvis importants al d’auditoria emès per un auditor independent”, onats d’aquesta norma, comunicats als res-

llarg dels últims anys. Per al primer ens que tracta de la responsabilitat que té l’auditor ponsables de l’òrgan de govern segons la 

hem de remuntar al 1988, quan a Espanya es de comunicar-hi les qüestions clau. ; i la secció es denominarà “Aspectes 

va instrumentar la primera Llei d’auditoria de més rellevants de l’auditoria”. De manera vo-

comptes que va suposar que, per primera ve- Amb aquests canvis ens trobem amb un in�or- luntària, l’auditor podrà tenir en compte també 

gada, l’auditoria es comencés a regular i va me més en�ocat a l’inversor (més in�ormació i els punts b) i c), en el cas dels quals ha d’apli-

donar origen al primer in�orme d’auditoria nor- més transparència) i un en�ocament més gran car tots els requeriments que aquesta norma 

malitzat. Abans es reportava amb models d’in- (transcendència) del treball �et per l’auditor i de exigeix per a les auditories d’EIP, i la secció es 

�ormes trets de l’àmbit internacional. Aquest les responsabilitats que té respecte a l’encàr- denominarà “Qüestions clau de l’auditoria”. 

primer model era un in�orme de caràcter binari, rec. L’aplicació i entrada en vigor d’aquests 

és a dir, si no hi havia incidències (excepcions nous requeriments d’in�orme a�ecten les audi- Així, a partir d’ara, hem de distingir entre dos 

en el nostre argot) no es deia res i, si n’hi havia, tories de les empreses corresponents als exer- tipus d’in�ormes, depenent de si es tracta 

s’exposaven de manera clara i precisa, però cicis iniciats a partir del 17 de juny de 2016. És d’una auditoria d’una EIP o no. Els in�ormes de 

no es donava més in�ormació. Per tant, l’in�or- a dir, que els comptes de l’exercici 2017 ja por- les entitats no considerades d’interès públic no 

me era molt breu i es podia limitar, en cas d’in- taran aquests nous in�ormes d’auditoria. Ens inclouran aquest apartat de qüestions claus 

�ormes sense excepcions, �ns i tot només a un però serà substituït per un altre d’“Aspectes 

parell de paràgra�s (el d’abast i el d’opinió). més rellevants de l’auditoria”.

El segon canvi el podem situar el 2010, quan Hi ha altres canvis en l’in�orme d’auditoria, 

sorgeix una nova �orma d’emetre els in�ormes com per exemple el nou apartat “Una altra 

d’auditoria que ve regulada mitjançant in�ormació” o altres apartats que, sense ser 

nous, tenen un altre en�ocament, com l’apar-

per la qual es publica la modi�cació de la sec- tat “Empresa en �uncionament”, o altres que 

ció 3 de les Normes Tècniques d’Auditoria, trobem davant d’un nou in�orme d’auditoria, recullen més in�ormació i detall com són els 

tant en l’estructura com en el contingut. El prin- apartats que descriuen la “Responsabilitat que implicava adaptar els in�ormes a les Nor-

mes Internacionals d’Auditoria que resultin cipal canvi, comú per a totes les empreses, el dels responsables de govern en relació amb 

d’aplicació a Espanya, amb les NIA-ES. Entre tenim en l’ordre de presentació dels paràgra�s, la �ormulació dels estats �nancers” i la “Res-

les normes més rellevants tenim l’adaptació de on l’“Opinió” juntament amb el paràgra� ponsabilitat de l’auditor amb relació a l’encàr-

la NIA 700 de Formació de l’opinió i emissió de d’“Abast” es mostren units i al principi de l’in- rec d’auditoria”. Addicionalment, cal dir que 

l’in�orme d’auditoria sobre els estats �nancers. �orme (abans l’opinió es presentava al �nal). per a les auditories de les EIP s’ha d’in�ormar 

Aquests canvis van �er que els in�ormes cor- de la data de designació i del període total de 

responents als comptes anuals de l’exercici El segon canvi, i potser el més important, és la contractació ininterrompuda, incloent-hi reno-

2010 es �essin més explicatius i comprensi- inclusió de les “Qüestions claus de l’auditoria”, vacions, dels serveis prestats i que no s’han 

bles. Però potser els canvis més conseqüents prestat serveis aliens a l’auditoria i cal incloure que són les que l’auditor determina com a més 

i rellevants a�ectaven més l’estructura i la �orma importants, de més especial interès i en les una mani�estació en relació amb el �et que 

de plasmar l’in�orme. Aquest nou tipus d’in�or- quals més es va centrar durant el procés d’au- l’opinió d’auditoria és coherent amb l’in�orme 

me també incloïa els paràgra�s “Abast” i “Opi- ditoria. També caldrà refectir-hi la manera com addicional per a la comissió d’auditoria. I, per 

nió” (�avorable, amb excepcions o sense, o ha tractat totes elles, és a dir, la resposta d’au- últim, és obligatori per a totes les entitats, tant 

des�avorable) i és aquí on ve el canvi més im- ditoria a les mateixes. Aquest apartat de l’in�or- si és una EIP o no, donar una opinió sobre si 

portant respecte a l’anterior, les excepcions, me és obligatori per a les auditories d’entitats el contingut de l’in�orme de gestió és con�or-

on les incerteses eren anteriorment causa d’interès públic (EIP). L’auditor ha de determi- me amb el que requereix la normativa que 

d’excepcions i ara no, sinó que passaven a nar, d’entre les qüestions comunicades als res- resulta d’aplicació per a la seva �ormulació.

�ormar part d’un “Paràgra� d’èm�asi”, si �os ne- ponsables de govern, les que han requerit 

cessari in�ormar-ne. atenció signi�cativa i aquestes seran les qües- Sobre les qüestions clau i els aspectes relle-

tions claus que cal incloure en el seu in�orme. vants de l’auditoria el REA, el mes de gener 

El tercer i últim canvi, i en el qual em centraré, el Per això, l’auditor ha de tenir en compte: passat, va emetre una circular tècnica amb el 

tenim amb la  Les àrees de més risc valorat d’incorrecció títol “Aspectes més rellevants de l’auditoria 

 on es va publicar la modi�ca- material, o bé els riscos signi�catius identi�cats (AMRA) i qüestions clau de l’auditoria (CCA)”, 

ció de determinades normes tècniques d’audi- de con�ormitat amb la . que explica en pro�unditat aquests nous re-

toria i, entre elles, les normes d’in�ormes, des- Els judicis signi�catius de l’auditor en relació queriments i inclou dos annexos amb una àm-

tacant la nova NIA-ES 701 de “Comunicació amb les àrees que han requerit judicis signi�ca- plia varietat d’exemples per a cada cas. 

c)

a)

b) 

NIA-

ES 260 R

la Reso-

lució de l’ICAC de 21 de desembre de 2010, 

Resolució de l’ICAC de 23 de de-

sembre de 2016

NIA-ES 315

n

E

El nou informe d’auditoria: 
més útil per als usuaris

Amb aquests canvis ens 
trobem amb un inf orme  

més enf ocat a l’inversor i un 
enf ocament més gran del 

treball f et per l’auditor

CARLOS PUIG DE TRAVY

Economista, president del REA i de Crowe Horwath 
carlos.puig@crowehorwath.es
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Comissió d ’Assessors Fiscals

l BOE núm. 317, de dis- tots els béns i drets existents a També es desenvolupa el pro-

sabte 30 de desembre l’entitat bancària i no només els cediment que cal seguir quan 

de 2017, es va publicar: existents a l’ofcina bancària on s’entengui que procedeix el  Rendes exemptes.

es dirigia l’embargament. plantejament d’una qüestió pre- Les beques públiques a l’es-

 El , pel judicial davant el Tribunal de tudi i a la �ormació d’investiga-

qual es prorroguen i s’aproven di-  El , pel qual es Justícia de la Unió Europea, que dors passen a 6.000 euros 

verses mesures tributàries i altres modifca el Reglament general encara no estava regulat per via (abans 3.000 euros) .

mesures urgents en matèria soci- del règim sancionador tributari. reglamentària. 

al. Es justifca l’ús del reial decret  Quan la dotació compensa 

llei en relació amb l’augment de S’introdueixen regles especials per  , pel qual es despeses de transport i allotja-

valors cadastrals per la necessitat sancionar el retard en l’obligació de modifca el Reglament de l’im- ment per a la realització d’estudis 

que determinats municipis puguin portar els llibres-registre a través de post sobre la renda de les per- reglats fns als nivells de màster o 

incrementar la recaptació per l’IBI, la seu electrònica de l’AEAT. sones �ísiques, de l’impost so- equivalent, la quantia exempta 

i també perquè la pròrroga dels lí- S’adapta el règim del procedi- bre societats i de l’impost sobre s’augmenta fns als 18.000 euros 

mits dels mòduls per al 2018 ha- ment sancionador a la nova regu- successions i donacions: (abans 15.000 euros).

via d’entrar en vigor abans de l’1 

de gener.  Quan es tracti d’estudis a 

l’estranger l’import exempt 

 El , de mesu- s’augmenta als 21.000 euros 

res urgents per a l’adaptació del (abans 18.000 euros) .

dret espanyol a la normativa de 

la UE en matèria del mercat de  Quan l’objecte de la beca és la 

valors. lació legal de la tramitació del de- realització d’estudis de doctorat, 

licte fscal en seu administrativa. l’import exempt abasta els 21.000 

 El , pel qual es  No es considerarà retribució en euros o 24.600 euros, si es tracta 

modifca el Reglament general de  El , pel qual es espècie la �ormació rebuda pels d’estudis a l’estranger.

les actuacions i els procediments modifca el Reglament general treballadors quan sigui un tercer 

de gestió i inspecció tributària i de de desenvolupament de la Llei qui fnanci la realització dels estu-  Vals-menjar o xecs-restaurant. 

desenvolupament de les normes general tributària en matèria de dis, sempre que l’ocupador n’au- La quantia exempta s’ha augmen-

comuns dels procediments d’apli- revisió en via administrativa. toritzi la participació. Aquesta mo- ta a 11 euros diaris (abans 9 euros).

cació dels tributs. difcació ve a solucionar el proble-

S’aproven una sèrie de modifcaci- ma que se li podia presentar al  Assegurances per malaltia.

Aquestes modifcacions venen ons d’àmbit reglamentari, però la personal sanitari amb el criteri del Si el contribuent, el seu cònjuge o 

motivades, bàsicament, per la ne- norma conté també canvis que TEAC (Resolució del 04/04/2017). descendents són discapacitats, el 

cessitat de desenvolupar els can- responen a qüestions purament rendiment del treball exempt 

vis en la tècniques.  Les persones vinculades al s’augmenta als 1.500 euros (abans 

 i la més contribuent per raó de tutela i 500 euros). 

recent . S’estableixen regles per a l’esta- acolliment o els qui tinguin atri-

bliment de les quanties en les buïda per resolució judicial la  El , que modif-

 El , pel qual es reclamacions economicoadmi- seva guarda i custòdia tindran ca el Reglament de l’IVA, dels im-

modifca el Reglament general de nistratives. La norma s’adapta a dret al mínim �amiliar per des- postos especials, de l’ITP i l’AJD, 

recaptació. Es modifca el règim la regulació que en matèria de cendents menors de 3 anys. de l’impost sobre gasos amb 

de subhastes per adaptar-lo a les notifcacions en via economi- e�ecte d’hivernacle, de �acturació, 

recomanacions de la Comissió co-administrativa conté la  Com que a partir de l’1 de ge- de �ranquícies i exempcions en 

per a la Re�orma de les Adminis- , del procediment ad- ner de 2017 la venda de drets de règim diplomàtic, consular i d’or-

tracions Públiques (CORA), per ministratiu comú de les adminis- subscripció pre�erents d’accions ganismes internacionals i d’apli-

simplifcar el procediment i poten- tracions públiques. que cotitzen en un mercat secun- cació dels tributs. 

ciar els mitjans electrònics. dari tributen com a guany patri-

S’incorporen a l’articulat regles monial i l’import obtingut ja no 

Quan s’embarguin diners i valors concretes per determinar la redueix el preu d’adquisició, es 

en comptes oberts en entitats de quantia de les costes del proce- trasllada al Reglament l’obligació 

crèdit, l’embargament s’estén a diment economicoadministratiu. de retenir pel guany patrimonial. 
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Reial Decret Llei 20/2017

RD 1072/2017

El RD 1074/2017

RD Llei 21/2017

RD 1070/2017

RD1073/2017

Llei general tributària pro-

duïts per la Llei 7/2012

Llei 34/2015

RD 1075/2017

RD 1071/2017

Llei 

39/2015

Amb efectes a partir  

de l’1 de gener de 2018

1. 

2.

3.

4.

Amb efectes a partir  

de l’1 de gener de 2017

A

n

Miscel·lània  

de normes fscals

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

A partir de l’1 de gener de 2017 no es 
considerarà retribució en espècie la 

f ormació rebuda pels treballadors quan 
sigui un tercer qui � nanci els estudis
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Comissió Mercantil, Concursal i d ’Experts Judicials

E

culpabilitat concursal, entre d’al-

tres, d’una societat mercantil en 

la seva condició d’administrado-

ra (a més de sòcia única) de la 

concursada. En concret, es trac-

ta del procediment concursal de 

la mercantil FACTORÍAS JULIA-

NA, SAU (amb seu a Gijón), ad-

ministrada per la sòcia única 

l darrer trimestre de l’exer- data 8 d’abril de 2013, en relació 172 bis), destacant l’evolució que FACTORÍAS VULCANO, SA, re-

cici 2017 ha tornat a pre- amb irregularitats comptables re- ha patit aquest darrer precepte i �erent a la província de Galícia, 

sentar una gran activitat llevants que van tenir lloc durant em�atitzant que la condemna a concretament, a Pontevedra.

pel que �a a resolucions del Tribu- els exercicis 2008, 2009 i 2010, pagar els creditors en concepte 

nal Suprem en matèria de dret és a dir, fns a cinc anys abans de de dèfcit concursal requereix una En aquest cas, el retret culpabilístic 

concursal. En concret, ens re�erim l’esmentada declaració judicial justifcació a�egida, és a dir, no és analitzat pel Tribunal Suprem con-

a les sentències de dates 24 d’oc- de concurs de creditors. automàtica. sisteix en què FACTORÍAS VUL-

tubre, 27 d’octubre i 20 de de- CANO, SA, consentís el trasllat, 

sembre de 2017, respectivament, En defnitiva, el Tribunal Suprem També mereix menció especial pocs mesos abans de la declara-

que aborden recursos de cassa- confrma d’una manera contun- l’exigència de rellevància respec- ció judicial de concurs de creditors 

ció respecte a litigiositat en seu de dent que els administradors con- te a la irregularitat comptable, la de FACTORÍAS JULIANA, SAU, 

qualifcació concursal. cursals poden analitzar actuacions qual ha de tenir sufcient entitat, dels bucs mercants que aquesta 

més enllà del termini de dos anys quantitativament o qualitativa, última estava construint com a 

Com dèiem, en data 24 d’octubre conseqüència d’una subcontrac-

es van dictar dues sentències, tació de la primera, sense que 

recursos 582/2015 i 1380/2015, s’exigís la liquidació derivada de 

respectivament, que tracten el l’esmentat contracte, liquidació 

termini de dos anys que estableix que hagués meritat un crèdit en 

el legislador a �avor de FACTORÍAS JULIANA, 

 (responsabilitat SAU, per un import estimat de 

concursal) i a més de 58.000.000 d’euros.

 (concurs culpable). 

Com dèiem, el Tribunal Suprem 

En primer terme, l’article 172 bis confrma les sentències, tant del 

regula les persones que poden Jutjat Mercantil 1 d’Oviedo com 

resultar a�ectades per la qualifca- de l’Audiència Provincial, conside-

ció concursal, les quals han d’ha- rant que el �et de permetre que 

ver tingut la condició d’administra- l’administradora i sòcia única de la 

dor, liquidador, de �et o de dret, o concursada desistís del contracte 

apoderats generals a la data de vigent sense exigir a la matriu la li-

declaració judicial de concurs de quidació de l’esmentat contracte, 

creditors o dins el termini dels dos va portar la societat flial a una in-

anys anteriors. previs a la declaració de concurs per desvirtuar la imatge de l’em- solvència irremeiable, amb conei-

de creditors per tal de confgurar el presa que o�ereix la comptabili- xement del que això implicava, 

En canvi, es conclou que aquesta seu in�orme de qualifcació. tat, essent qualitativament relle- d’aquí la seva antijuridicitat en seu 

limitació temporal no es coordina vant quan impedeix al tercer ob- concursal, sens perjudici de la 

amb una limitació temporal de la Tot i que alguns ja han criticat la in- tenir una in�ormació correcta i su- normativa mercantil i del deure de 

conducta que hagi merescut la terpretació, considerem que es fcient de l’estat patrimonial de fdelitat que regula 

qualifcació culpable, tret que la tracta de la més ajustada atès el l’empresa i, en especial, quan .

mateixa presumpció de culpabili- text vigent, a més de la mesura amagui l’existència d’una causa 

tat així ho determini (com per més protectora per als creditors. de dissolució o d’una situació Així, doncs, la jurisprudència del 

exemple les alienacions �raudulen- d’insolvència. Pel que �a a la ves- Tribunal Suprem continua conf-

tes previstes a l’article 164.2.5è Quant a la sentència de data 27 sant quantitativa, l’import econò- gurant i matisant el contingut dels 

de la Llei concursal). d’octubre de 2017, recurs 604/ mic de la incidència, amb relació articles 164, 165 i 172 bis de la 

2015, constitueix un autèntic ma- al volum de l’empresa, ha d’alte- Llei concursal, preceptes que, 

Amb la re�erida argumentació, es nual de la secció de qualifcació, rar signifcativament la situació tot i la clarividència de les esmen-

confrma la culpabilitat resolta a analitzant detalladament la pre- patrimonial i fnancera que la pu- tades sentències, de ben segur 

la Sentència dictada per l’Audi- sumpció d’irregularitats compta- blicitat �ormal transmet a l’exterior. que no desapareixeran de les 

ència Provincial de Saragossa, bles rellevants (article 164.2.1), la seccions de qualifcació tenint en 

amb relació al procediment con- sol·licitud tardana de la declaració En darrer lloc, la Sentència de compte el contingut econòmic i 

cursal de la mercantil COLOCA- de concurs ( ) i la co- data 20 de desembre de 2017, les conseqüències jurídiques que 

CIONES RUIZ, SL, declarada en bertura al dèfcit concursal (article Recurs 2469/2015, confrma la porten aparellades. 

l’article 172 bis de 

la Llei concursal

l’article 164 de la Llei 

concursal

l’article 227 de 

la Llei de societats de capital

article 165.1.1

n

Segons el Suprem, els administradors 
concursals poden analitzar actuacions 
més enllà del termini de dos anys previs  
a la declaració de concurs de creditors

JORDI ALBIOL PLANS i CRISTIAN VALCÀRCEL BERNAL
Economista i soci a Rousaud Costas Duran SLP / 
advocat i associat a Rousaud Costas Duran SLP 
jalbiol@rcdslp.com / cvalcarcel@rcdslp.com

Jurisprudència en matèria  
de dret concursal
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Comissió d ’Economistes Auditors de Comp tes

Ja existeix i el constitueix el marc 

concebut per l’International Inte-

grated Reporting Council. Aquest 

marc està concebut per assistir 

les empreses en el procés d’ela-

boració d’aquests in�ormes i per 

�er-ho estableix directrius i els con-

tinguts que s’han d’observar en 

n el número anterior vam en les empreses implica que els mes, ja que els processos que els aquests in�ormes. Les directrius 

presentar els in�ormes accionistes majoritaris i els admi- generen cadascun d’ells continu- en què es basa un in�orme inte-

integrats com una molt nistradors iniciïn un procés en sent molt importants. El que grat són en�ocament estratègic i 

interessant opció per ampliar el d’obertura d’in�ormació, al mateix l’in�orme integrat ha de �er és do- orientació �utura, connectivitat de 

ventall de serveis per o�erir als temps de pro�essionalització i nar una visió executiva i concisa la in�ormació, relacions amb els 

clients. Hi vam tractar qüestions transparència en el seu maneig. sobre els aspectes que realment grups d’interès, rellevància, conci-

com ara: importen. Una decisió d’inversió sió, fabilitat i integritat i, per últim, 

Què és un in�orme integrat? Un altre aspecte important dins no pot estar subjecta a milers de coherència i comparabilitat. 

 Per a quin tipus d’entitats és del govern corporatiu és l’anome- pàgines, l’inversor vol in�ormació 

apropiat? nada responsabilitat social corpo- rellevant abans i durant la seva in-

 És indicat per a les pimes? rativa (RSC) que neix per la presa versió, raó per la qual aquesta és 

 És cert que està més orientat de consciència de les organitzaci- la fnalitat principal que ha de bus- El REA està certifcat a Espanya 

cap al �utur en detriment de la ons sobre el �et que no només han car l’in�orme integrat. per donar la �ormació en in�or-

in�ormació històrica? de vetllar pels resultats econò- mes integrats. Aquesta �ormació 

mics, sinó que com a ens socials es compon de dos cursos el cer-

En aquest article es desenvolupen han de retre comptes a la ciutada- tifcat dels quals és emès per l’In-

altres aspectes que ens perme- nia respecte de les seves accions ternational Integrated Reporting 

tran adquirir un millor coneixement en matèria social i ambiental, a No necessàriament, un in�orme Council.

d’aquest tipus d’in�ormes. més de la fnancera. Així, en les integrat ha de ser també capaç 

El primer és que ha d’incloure 

tots els aspectes rellevants, tant 

positius com negatius i sense er-

Estem immersos en un període rors. Principalment la capacitat 

en què el govern corporatiu s’ha de complir els objectius és quel-

convertit en un tema de vital im- empreses sorgeix la preocupació de mostrar el que va passar, com que donarà fabilitat als in-

portància. Un bon govern cor- de desenvolupar i mantenir pro- però no amb el propòsit de com- �ormes en el temps, per això és 

poratiu protegeix els interessos grames d’RSC, posant especial plir amb la norma comptable o important establir els objectius 

de la companyia, dels seus acci- interès en la constant comunica- altres requisits d’in�ormació, sinó en el mateix in�orme. En segon 

onistes, controla la creació de ció amb els grups d’interès. Tam- amb l’objectiu d’avaluar la capa- lloc, la revisió externa i indepen-

valor i l’ús efcient dels recursos bé l’RSC pot aportar valor a les citat de complir amb els plans i dent millora sensiblement la fabi-

�omentant, a més, la transparèn- estratègies que s’han fxat. petites empreses sensibilitzant-les litat dels in�ormes integrats. 

cia de la in�ormació. És a dir, no sobre aquests conceptes, aju- Aquest procés permet a més mi-

només cal �er les coses bé, sinó dant-les a entendre el que és im- llorar la capacitat predictiva so- És clau desenvolupar en els eco-

que també cal comunicar-ho portant per als g pru s d’interès bre l’evolució �utura dels nego- nomistes auditors les competènci-

correctament i de �orma fable. (principalment els clients i els in- cis. Tan important és el passat es per entaular el diàleg amb les 

versors), millorant la visibilitat de la com el present i el �utur en l’em- di�erents àrees de l’empresa. Això 

El govern corporatiu pren gran va- seva marca o de la seva empresa, presa, per la qual cosa convé implica ser interlocutor vàlid en 

lor en les empreses, ja que no és acostant-la més a la societat i, so- canviar la tendència actual exclu- àrees no fnanceres com ara Re-

un instrument individual, sinó que bretot, gestionant-la a nivells de sivament en�ocada al passat. cursos Humans, Operacions, 

involucra tota l’organització i es risc més baix. Medi Ambient, A�ers Públics, Rela-

debat sobre les estructures apro- La digitalització i les noves tecno- cions amb els Inversors, i això re-

piades de gestió i control de les logies ajudaran en aquest procés, quereix una �ormació interdiscipli-

empreses. Implica la introducció ja que ens permetran tenir in�or- nària més gran. Per això recoma-

de regles sobre les relacions entre mació  per veure i avaluar el nem prestar especial atenció als 

les di�erents parts involucrades present, i els nous models de cursos que es vagin programant 

(propietaris, administradors, direc-  ens permetran analitzar els des del  REA+REGA mitjançant 

ció, empleats, etc.). Així, el desen- L’in�orme integrat probablement escenaris �uturs de manera més l’

volupament del govern corporatiu no substituirà cap d’aquests in�or- ordenada i comparable. . 

Per quan un estàndard 
internacional d’in�orme 
integrat?

Com s’estudia per  
�er in�ormes integrats?

La in�ormació fnancera  
es converteix d’aquesta 
manera en prospectiva?

Què dota de fabilitat  
Quin valor assoleix l’in�orme integrat?
l’estratègia corporativa  
dels processos de negoci  
i in�ormes fnancers?

L’in�orme integrat substitueix 
algun altre in�orme (memòria 
d’RSC, les auditories 
internes, els in�ormes  
de ‘compliance’…)?

on-line

re-

porting

E

l

l

l

l

 

Aula d’Economia del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya

L’informe integrat, un producte  
de qualitat per oferir  
als clients (2a part)

AGUSTÍ SAUBÍ
Vocal del Comitè de Normativa i Procediments del REA 
agusti.saubi@crowehorwath.es

És clau desenvolupar en els economistes 
auditors les competències per  

entaular el diàleg amb les  
dif erents àrees de l’empresa

n
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Comissió de Comp tabilitat

ns trobem en aquesta que han aclarit determinats as- el mes de març del 2017 que �a Finalment, i com s’indicava al 

època de l’any que ens pectes amb relació a la �ormula- re�erència al tractament compta- principi d’aquest article, els prò-

hem de plantejar quins ció dels comptes anuals abreu- ble derivat de la modi�cació al xims anys, i previsiblement en 

aspectes hem de considerar per jats. Recordem que l’any passat règim �scal que comportava la l’exercici 2019, serem testimonis 

dur a terme el tancament comp- es va aprovar el reversió �scal de les pèrdues per de canvis importants en la nor-

table de l’exercici 2017. Certa- , deterioració generades en perío- mativa comptable derivats de 

ment, hem de destacar que que establia que perquè en una des impositius iniciats amb ante- canvis en dues normes internaci-

aquest any no és un any de mol- rioritat a l’1 de gener de 2013 onals d’in�ormació �nancera societat que �ormés part d’un 

tes novetats comptables si bé, g p dels valors representatius de les ru  es determinés la possibilitat l’aplicació de les quals serà e�ec-

com veurem més endavant, som de �ormular comptes anuals pèrdues per deterioració dels tiva a partir dels exercicis iniciats 

a les portes de canvis signi�ca- abreujats o no, s’havien de consi- valors representatius de la parti- l’1 de gener de 2018. Aquestes 

tius en la normativa comptable derar les xi�res del grup i veure si cipació en el capital, aprovada normes són:

actual que impactaran en els el mateix superava durant dos pel  

pròxims anys. anys els límits establerts (4 mili- . Aquesta reversió  que introdu-

ons d’euros d’actiu, 8 milions s’havia d’e�ectuar en cinc anys eix canvis en els criteris per re-

Recentment s’ha publicat al conèixer els ingressos per ven-

des, passant d’un model basat 

, pel qual es modi�ca el en la trans�erència de riscos i 

Codi de comerç, el text re�ós de bene�cis a un altre basat en la 

la Llei de societats de capital i la trans�erència del control. Aques-

Llei d’auditoria, en matèria d’in- ta norma introdueix novetats 

�ormació no �nancera i diversitat. molt rellevants en relació amb la 

Les modi�cacions són d’apli- d’euros de xi�ra de negocis i 50 per parts iguals a partir de l’exer- metodologia i criteris per identi�-

cació en els exercicis iniciats a treballadors). Aquesta regla no cici 2016 o, en el cas de trans- car els di�erents components 

partir de l’1 de gener de 2017. En resultava aplicable quan la in�or- missió de la participació, la inte- inclosos en una transacció de 

aquest sentit, societats que addi- mació �nancera de la societat gració a la base imposable s’ha- venda, assignació de preu als 

cionalment tinguin la condició s’integrés als comptes consoli- via de produir en l’exercici en mateixos i moment de reconei-

d’interès públic, amb un nombre dats de la dominant. Doncs bé, què es produeixi la transmissió, xement dels ingressos. L’impac-

mitjà de treballadors empleats durant l’exercici 2017 i, en relació amb el límit de la renda positiva te de la NIIF 15 no serà homo-

durant l’exercici sigui superior a amb aquesta obligació, convé generada en la mateixa. Així, la geni i hi haurà sectors més a�ec-

500 i que es considerin grans esmentar les consultes següents: con- tats que uns altres en la seva 

empreses han d’in�ormar en l’in-  clou que: aplicació.

�orme de gestió o, si escau, en un  que indica que  Aquesta obligació �scal no 

in�orme separat de determinada aquesta normativa és aplicable a comporta el registre d’un passiu   

in�ormació no �nancera relativa a partir dels exercicis iniciats l’1 de per la càrrega �scal �utura i es que inclou bàsicament canvis en 

qüestions mediambientals i soci- gener de 2016 i s’han de consi- considerarà un ajust positiu a la la classi�cació dels actius �nan-

als. Per a les societats cotitzades derar dos anys. base imposable de cada perío- cers basada en el model de ne-

aquesta nova legislació requereix de impositiu. En els comptes goci i la naturalesa dels fuxos 

addicionalment incloure en l’in-  anuals s’ha d’incloure in�orma- d’e�ectiu, deterioració de valor 

�orme anual del govern corpora- ció sobre si l’empresa espera basat en les pèrdues creditícies  que aclareix 

tiu determinada in�ormació sobre que amb relació a l’àmbit geo- transmetre la inversió abans que esperades i altres canvis en la 

diversitat. grà�c al qual han de re�erir-se els es produeixi la reversió i el seu comptabilitat de cobertures.

comptes, la nacionalitat de la so- e�ecte en la càrrega �scal �utura.

A part d’aquest canvi, no hi ha cietat dominant ha de ser espa- Per avaluar els canvis que es 

altres aspectes destacables en la nyola o d’un altre Estat membre  Al tancament de l’exercici produiran en les societats i grups 

�ormulació dels comptes anuals de la Unió Europea i que, d’altra 2016 s’haurien d’haver donat de que estan aplicant la normativa 

de l’exercici 2017. No obstant banda, els comptes consolidats baixa els actius per impost di�erit nacional i el seu impacte, hau-

això, sí que caldria �er re�erèn- poden ser els corresponents al registrats en concepte de di�e- rem d’esperar al �et que l’ICAC 

cia en aquest apartat a les con- nivell intermedi del grup. rència temporal per aquest con- publiqui per a in�ormació pública 

sultes publicades per l’ cepte en convertir-se aquestes les corresponents adaptacions i 

Una altra consulta que convé pèrdues per deterioració en no que previsiblement serà durant 

 esmentar és l’emesa per l’ICAC deduïbles en el �utur. l’any 2018. 

Reial Decret 

602/2016, de 2 de desembre

Reial Decret 3/2016, de 2 de NIIF 15 d’Ingressos de Con-

desembre tractes amb Clients

BOE 

el Reial Decret 18/2017, de 24 de 

novembre

consulta 1 del BOICAC 109 

Consulta 2 del BOICAC 109 

de març del 2017

NIIF 9 d’Instruments Financers

Consulta 2 del BOICAC 110 

de juny del 2017

Institut de 

Comptabilitat i d’Auditoria de 

Comptes (d’ara endavant, ICAC)

l

l

l

l

l

l

E

n

Tancament  
comptable 2017

GEMMA SOLIGO ILLAMOLA

Economista i auditora, sòcia de Grant Thornton 
Gemma.Soligo@es.gt.com

Aquest any no és un any de moltes 
novetats comptables, si bé som  

a les portes de canvis signif catius  
que impactaran en els pròxims anys
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Comissió d ’Economia i Sostenibilitat

a Taula Interpro�essio- s’obtenen d’acord amb la pro- ció, va tractar els reptes fnan- és que els diners dels grans in-

nal de l’Energia, con- cers que presenta la transició versors no arriben als projec- jecció esglaonada a l’horitzó 

juntament amb la Co- 2050 dels escenaris bàsics de energètica. tes petits d’efciència energèti-

missió d’Energia dels EIC i la transició energètica i descarbo- ca, que són de gran importàn-

Comissió d’Economia i Soste- nització de l’economia seguint Pérez va aportar una mirada cia per al desenvolupament del 

nibilitat del Col·legi d’Econo- les pautes del Roadmap 2050, crítica sobre l’ús dels recursos i sector”. 

mistes de Catalunya, va or- del darrer paquet d’hivern de la diners públics a gran escala i va 

mostrar algunes de les alterna-ganitzar un debat �ormat per Comissió Europea, i atenent a 

dues taules moderades res- les indicacions del Pacte Naci- tives que poden trencar la lògi- Piet Holtrop, advocat internaci-

pectivament per Francesc Bon- onal per a la Transició Energèti- ca de dependència dels actors onal amb més de 20 anys d’ex-

vehí, dels EIC, i Jordi Goula, del ca de Catalunya així com de la fnancers convencionals. periència i �undador de HOL-

CEC, en les quals s’han abor- �utura llei del canvi climàtic. TROP SLP Transaction & Busi-

dat els reptes �onamentals de “Hem d’evitar casos com el de ness Law, va explicar els rep- 

la transició energètica i de la Castor, un despropòsit gegant tes normatius de la transició 

Llei del canvi climàtic. en què la participació del Banc energètica. 

Al�ons Pérez, membre de la Europeu d’Inversions encara va 

empitjorar la situació”, va mani- Holtrop es va centrar a mani-Xarxa per la Sobirania Energèti-

Pere Palacín, degà del Col·legi ca i investigador de l’Observa- �estar Al�ons Pérez, que també �estar com i on generarem 

d’Enginyers Industrials de Ca- tori del Deute en la Globalitza- va destacar que “el problema energia renovable i els reptes 

talunya, va donar la benvingu- que suposa per a la regulació 

da als assistents: “Cal una col- de l’accés al sistema elèctric, 

laboració de tots els agents tant des del punt de vista del 

implicats en el sector energètic productor com des de la visió 

per tal d’abordar la transició del consumidor. 

energètica que vol dur a terme 

Catalunya”. Holtrop considera que el canvi 

de model energètic és inevitable 

Palacín va a�egir que “el centre a llarg termini i cal i és urgent en-

del nou sistema energètic cal �ocar el curt termini.

que sigui el ciutadà o la ciuta-

dana, ja no ho han de ser les Assumpta Farran, directora de 

empreses”. l’ICAEN (Institut Català de l’Ener-

gia), va desenvolupar els reptes 

La presentació de la jornada polítics de la transició energètica. 

l’han completada Ana García “Cal entendre que som a les por-

Molina, del Col·legi d’Econo- tes d’una trans�ormació energè-

mistes, i el president de la Co- tica i econòmica sense prece-

missió d’Energia dels EIC, José dents”, va començar Farran. 

M.ª García Casasnovas.

Rodrigo Ramírez-Pisco, coordi- La transició energètica ha de ser 

nador del Màster d’Energies Re- una política d’estat, amb un 

novables i Sostenibilitat Energè- pacte de país que defneixi i dis-

tica de la UB-UNIBA, va presen- senyi el model energètic sobre 

tar el p jro ecte 2050.cat i els el qual volem edifcar Catalunya. 

possibles escenaris de �utur. “Ens trobem davant d’un canvi 

de paradigma en què un model 

Ramírez-Pisco ha introduït els centralitzat, �òssil, nuclear i con-

resultats preliminars del model taminant pot donar pas a un 

2050.cat, consistent en l’adap- nou model distribuït, democràtic 

tació de l’eina Pathways 2050 i 100% renovable”, va continuar 

a Catalunya. Aquests resultats la directora de l’ICAEN. 

L

Reptes normatius

Alternatives a les  
grans inversions

Al centre, el ciutadà

Política d’estat

El problema és que els diners dels grans 
inversors no arriben als proj ectes petits 
d’ef ciència energètica, que són de gran 
importància per desenvolupar el sector

ANA GARCÍA MOLINA/FRANCESC BONVEHÍ I VILA
Economista i vicepresidenta 2a de la Comissió 
d’Economia i Sostenibilitat/ enginyer industrial 
ana.garcia@economistes.com / bonvehí@asolba.com

Cicle de debats sobre  
la transició energètica
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Al llarg de cent anys hem edif- biental i econòmica”, va expres- préstec col·lectiu amb què es dor, que l’adquireix d’acord amb 

cat un model legal, fscal, fnan- sar Noguera, qui ha previst que fnançarà la inversió. les condicions establertes con-

cer, cultural i territorial que ha �et “anem cap a un escenari on tractualment”, va defnir Farriols.

possible el model �òssil, nuclear, conviuran renovables, �onts tra- “ECrowd! s’ha consolidat com 

oligopolístic i centralitzat. Avui, dicionals de generació d’ener- la plata�orma de re�erència per 

la discussió és si som davant gia, autoconsum, efciència i es- fnançar inversions. Ja ha �orma- Jaume Aliaga, soci i membre del 

d’una transició energètica o talvi energètic”. litzat més de 60 préstecs col- Consell Rector de la cooperativa 

d’una disrupció tecnològica. lectius, que han dut a terme in- Som Energia, qui ha desenvolu-

versions amb un valor global de pat el model cooperatiu de l’en-

Seguint amb el context polític, Jordi Solé Muntada és co�un- més de tres milions d’euros”. titat, l’evolució que ha so�ert, 

la directora de l’ICAEN va des- dador i director d’Operacions tracte amb altres entitats, pro-

tacar tres iniciatives de l’Admi- jectes actuals i nous reptes. 

nistració pública catalana que 

ajudaran a la transició energèti- “Som Energia és una coopera-

ca: la Taula del Vehicle Elèctric i tiva de consum d’energia verda 

In�raestructura Recàrrega PIR- sense ànim de lucre. Vam co-

VEC, la Taula d’Autoconsum mençar sent 150 gironins i ara 

Fotovoltaic i Bateries i la Taula d’ECrowd!, plata�orma de ja som gairebé 40.000 socis al 

d’Energia Solar Distribuïda a  amb llicència de Xavier Farriols és director general llarg de l’Estat espanyol, que 

Terra SOLARCAT. la CNMV (Comissió Nacional de Negoci Elèctric a Factor Ener- gestionen al voltant de 60.000 

del Mercat de Valors) especialit- gia i president del Clúster d’Efci- contractes energètics”, va con-

zada en préstecs col·lectius per ència Energètica de Catalunya. textualitzar Aliaga. 

A la segona taula de la jornada al fnançament d’inversions Farriols va desglossar el concep-

s’ha incidit en els possibles sis- rendibles i amb impacte positiu. te de Va presentar l’estructuració del 

temes de fnançament que s’al-  (RPPA) des de la capital social i dels �ons propis 

biren per a la transició energèti- El  és una activitat perspectiva d’una comercialitza- de la cooperativa. En aquest 

ca. David Noguera, Global Head regulada per la CNMV i amb la dora elèctrica no integrada a cap àmbit destaquen les aportaci-

Structured Finance del Banc Sa- supervisió del Banc d’Espanya. g pru  de generació i distribució. ons voluntàries al capital social. 

badell, va explicar el concepte Funciona per mitjà d’una plata- La darrera emissió de cinc mili-

de fnançament estructurat. “El �orma  en què s’exposen “Un PPA és un contracte a curt, ons d’euros de novembre del 

Banc Sabadell ha apostat molt els detalls de les inversions que mitjà o llarg termini entre un pro- 2017 es va cobrir en pocs dies.

�ort per les energies renovables i requereixen fnançament per tal ductor (venedor) que es compro-  

pels projectes sostenibles des que inversors particulars pu- met a entregar la totalitat o part de Podeu consultar la documenta-

de la triple visió: social, mediam- guin subscriure una part del l’energia produïda a un compra- ció de la jornada . 

Un model cooperatiu

El ‘crowdlending’

El concepte de RPPA

Una triple visió 

aquí

crowdlending

renewable power purchase 

agreements

crowdlending

on-line

n

Anem cap a un escenari on  
conviuran renovables, f onts tradicionals  

de generació d’energia, autoconsum, 
e� ciència i estalvi energètic
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Grup de Treball d ’Emprenedoria i Creació d ’Empreses

E
l percentatge d’empre- de vista social era desitjable te- En la comparació autonòmica, els que el traspassaven. En 

nedors consolidats a nir una taxa de tancament tan Catalunya i Barcelona apareixen l’anàlisi longitudinal d’aquestes 

Catalunya (10,6%) s’ha petita com �os possible, des en els primers llocs en emprene- variables, s’aprecia més variabi-

mantingut gairebé sempre per d’un punt de vista econòmic la dors nous, en emprenedors en litat en els valors de Catalunya 

sobre d’Espanya i Europa i, en resposta no és tan senzilla. La �ase inicial i en emprenedors que en els d’Espanya i, sobre-

aquests cinc últims anys, s’ha taxa de tancament d’Europa consolidats. No obstant això, en tot, que en els d’Europa. 

situat en els nivells més alts, a (1,78%), més alta que les de la comparació internacional amb 

l’entorn del 10%. El 2016 Ca- Catalunya i Espanya, també po- La TEA de Catalunya i Barcelo-els països europeus, Catalunya 

talunya ha superat en quatre den expressar la regeneració del apareix als últims llocs en em- na s’ha mantingut sempre per 

punts percentuals Espanya teixit empresarial. L’abandona- prenedors potencials i naixents. sobre de la d’Espanya i �ns al 

(6,2%) i Europa (6,9%). Gran ment pot ser perquè l’emprene- 2015 també per sobre de la 

part de l’explicació es troba en la dor ha trobat una oportunitat Si es comparen les dades de Ca- d’Europa. El 2016 la de Catalu-

menor grandària de les nostres d’ocupació més atractiva o per- talunya amb les d’Europa, es de- nya supera la d’Espanya en 1,7 

empreses i d’un teixit empresari- punts percentuals, però és 1,1 

al en el qual predominen l’autò- punts in�erior a la d’Europa. 

nom i la micropime.

Després del descens d’1,1 

Generalment en molts dels indi- punts el 2015, el 2016 s’ha pro-

cadors els cicles a Catalunya duït una recuperació de 0,6. A 

són més acusats que la resta Barcelona aquesta recuperació 

d’Espanya, tant des del punt què ha venut l’empresa de �or- tecta més dinamisme en aquesta ha estat més gran, de 0,9 punts, 

de vista positiu com negatiu, a ma reeixida i això li permet, per última. Tot i que la TEA (percen- i ha donat lloc a una TEA del 

causa de la di�erent estructura exemple, obrir-ne una altra (em- tatge de la població adulta que 7,01%. Aquests increments són 

econòmica i de la mida més re- prenedor en sèrie) . un determinat període mani�es- rellevants especialment perquè 

duïda de la mostra. Això és molt ta ser empresari d’una empre- s’han produït en un context en 

evident, especialment els últims Durant la crisi han proli�erat les sa nova) és bastant similar (un el qual la TEA estatal s’ha reduït 

cinc anys. iniciatives emprenedores per ne- punt menor la catalana), la mit- (-0,5 pp) . 

cessitat, en molts casos com a jana dels països d’Europa du- 

Des del 2012 �ns al 2015, el �orma d’autoocupació. D’una plica amb escreix la de Cata- L’augment de la TEA a Catalu-

percentatge de persones que banda, han suposat fexibilitat; lunya en emprenedors potenci- nya és el resultat de la disminu-

han abandonat una activitat em- però, de l’altra, �ragilitat de l’es- als (13,13% ció dels emprenedors naixents  6,24%) i naixents 

presarial l’últim any no havia dei- tructura empresarial. Moltes són (5,04%  2,35%); és una mi- (-0,4 pp) i de l’augment dels 

xat de disminuir, tendència que iniciatives de baixa qualitat em- ca més de la meitat en em- nous (+0,9 pp) . 

es trenca el 2016 amb un incre- presarial, que operen en mer- prenedors consolidats (6,21% 

ment de 0,8 pp a causa de cats madurs amb alta rivalitat,  10,62%) i gairebé la duplica Segurament les altes taxes 

l’augment dels tancaments (+1 però que es mantenen tot i l’es- en abandonaments (2,54% d’emprenedors naixents del 

pp) . L’evolució dels tancaments cassa rendibilitat. En aquesta 1,75%) i en intraprenedors (5,0% 2011 al 2014 han tingut un e�ec-

a Catalunya en el període 2007- mateixa línia hi ha les persones  3,2%). te di�erit en el creixement dels 

2015 dibuixava una U invertida que s’han vist abocades per ra- emprenedors nous del 2014 al 

amb el màxim el 2012. El valor ons de supervivència econòmica Aquests valors refecteixen com- 2016. El percentatge d’empre-

del 2015 (0,45%) era similar al a convertir-se en �alsos autò- portaments i estructures empre- nedors nous a Catalunya (4,6%) 

del 2007 (0,42%), any previ a la noms o en TRADE (treballadors sarials molt di�erents. i Barcelona (4,8%) és molt supe-

crisi, i el 2016 (1,4%) tornava a autònoms econòmicament de- rior al d’Espanya (2,9%) i al 

valors no gaire distants dels eu- pendents) que, sovint, esdeve- Des del principi, el projecte GEM d’Europa (3,2%). 

ropeus (1,8%). El tant per cent nen “empresaris” per por de per- mesurava el �racàs emprenedor 

dels abandonaments que tan- dre una oportunitat laboral. mitjançant la taxa d’abandona- No obstant això, és preocupant 

quen el negoci, que a Catalunya ment d’un negoci els últims 12 la xi�ra d’emprenedors naixents, 

(80%) és superior que a Espa- Aquestes poden ser algunes de mesos (dirigit per l’emprenedor que és la més baixa de la sè- 

nya (70%) i Europa (75%). les explicacions de la baixa taxa o autoocupat, encara que �os rie històrica (a excepció de l’any 

de tancament al nostre país i de combinant-lo amb una altra �ei- 2004), i d’emprenedors potenci-

L’any passat ja s’assenyalava l’alta taxa de persones involu- na), i es desglossava des del als (6,2%), també la més baixa 

que, encara que des d’un punt crades en negocis consolidats. 2007 entre els que tancaven i des del 2010. n

Dinàmica de l’activitat 
emprenedora a Catalunya

vs.

vs.

vs. 

vs. 

vs.

El percentatge d’emprenedors nous  
a Catalunya (4,6%) i Barcelona (4,8%)  
és molt superior al d’Espanya (2,9%)  

i Europa (3,2%)

AMADEU IBARZ   

Vicepresident del Grup de Treball d’Emprenedoria 
i Creació d’Empresa 
emprenedoria@coleconomistes.cat
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SEBASTIÁN BARAJAS 
Economista i membre del Grup de Treball M&A  
sb@eurohold.com

Finances corporatives  
per a pimes

Comissió d ’Economia Financera/ Grup de Treball M&A

versors. Per tant, tant per a la 

captació de nou capital com per 

a la de deute, el risc percebut 

pel mercat sobre l’empresa de-

terminarà la seva possibilitat de 

captar el recursos que requereix 

per al seu creixement. Gestionar 

aquest risc és doncs una altra de 

les missions del director general.

n bon negoci es com- que l’empresa assoleixi l’e�cièn- aquest concepte al de genera-

pon d’un producte o un cia més alta i els millor resultats. I ció de caixa, considerant que la El tercer element és el valor. 

servei que compleix els resultats són el principal com- caixa és el resultat �nal de totes Quant val un negoci? El valor 

una �nalitat per al consumidor. ponent de la caixa. Resultats més les operacions que �em en el ne- d’un negoci es compon de la in-

Un bon producte amb una bona amortitzacions equivalen al fux goci, podem dir que el risc de tersecció entre els �uturs 

xarxa de vendes i distribució és de caixa comptable (  l’empresa està relacionat amb la  i l’estimació del risc que es 

la base d’un bon negoci. No comptable). Un parell d’equaci- incertesa més gran o més petita produeixin. Un negoci tindrà, 

obstant això, encara que les �- que es generi la caixa planejada. doncs, un valor més elevat en la ons senzilles ens donen la mesu-

nances no �an un negoci, no és Per a una empresa consolidada, mesura que les pra de com es gestiona la caixa: revisions de 

menys cert que els negocis no Vendes en un mercat estable, la proba- marges  caixa caixa �utura siguin més o menys 

es poden �er sense atendre les (resultat net + amortitzacions) . bilitat que no es generi la caixa elevades i el risc percebut en la 

�nances. consecució sigui també més o 

menys elevat. Previsions de cai-

A Catalunya tenim empreses xa �ortes i segures �an que un 

mitjanes i petites que tenen uns negoci tingui un valor elevat.

molt bons productes, bones 

xarxes de vendes i gran poten- Com a resum d’aquesta intro-

cial de creixement. Malaurada- ducció a la gestió �nancera 

ment, moltes d’aquestes em- d’una pime, val la pena recordar 

preses manquen d’una bona al director general les cinc pre-

estratègia �nancera per consoli- guntes bàsiques que hauria de 

dar el creixement orgànic, asso- saber respondre en qualsevol 

lir creixements més alts de �or- moment. Aquestes cinc pregun-

ma inorgànica, mitjançant ad- tes són les següents:

quisicions, i crear una posició de Estic gestionant un bon ne-

lideratge en el seus mercats. goci? O, dit d’una altra manera, 

estem retribuint su�cientment al 

Podem dir que l’estratègia �nan- capital?

cera d’una empresa es concreta 

en la gestió de tres components: Tinc una empresa solvent? O, 

la caixa, el risc i el valor. Si volem dit d’una altra manera, quina és 

gestionar l’empresa amb visió �- l’estructura òptima entre capital 

nancera hem de pensar en ter- i deute de la meva empresa?

mes de caixa, risc i valor.  

Quanta caixa generarà la 

Veiem una primera aproximació Caixa – (necessitats d’inversió prevista és més baixa que per a meva empresa els p pro ers cinc 

d’aquests conceptes. La caixa en circulant) – (inversions d’equi- una nova  de base tec- anys i quina capacitat d’expan-

és el principal component del pament per al �uncionament del nològica que està desenvolu- sió del negoci tenim?

“raonament �nancer”. Als direc- negoci) pant un nou producte que enca-– (pagaments de deute) 

tors generals, habitualment, el =  disponible. ra no té prou clients. Per tant, la Quant val la meva empresa?

que més els preocupa són les segona empresa té un risc més 

vendes. I està bé, però les ven- Una vella dita de les �nances ens alt que la primera. Podria comprar algun dels 

des són només el principi. resumeix aquest plantejament de meus principals competidors, 

�orma molt e�cient. Diu així: “Les El risc és un concepte cabdal en proveïdors o clients?

El segon tema d’atenció han de vendes són vanitat, els marges la gestió �nancera perquè hi ha 

ser els marges, i això ja no és tan són salut i la caixa és la veritat”. una relació que es compleix Les respostes a aquestes cinc 

habitual. Les vendes han de pro- sempre en el món de les �nan- p gre untes resumeixen el que 

duir bene�cis i, per aconseguir el El risc és el segon component ces, i que determina moltes, si entenem per “estratègia �nan-

màxim bene�ci, s’han de gestio- de la gestió �nancera. Podem no totes, les decisions empresa- cera”, que és l’àmbit d’actuació 

nar les operacions amb molta de�nir risc com “la incertesa rials que es prenen. És el binomi del director general, el director 

e�ciència. Només una quasi ob- que es produeixi el resultat es- rendibilitat-risc; com més risc, �nancer i els assessors en �nan-

sessió pels marges ens garanteix perat”. Per tant, si apliquem més rendibilitat, exigiran els in- ces corporatives. 

cash 

cash fow fows

start-up

cash fow
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Les vendes han de produir benef cis  
i, per aconseguir el màxim benef ci,  

s ’han de gestionar les operacions  
amb molta ef ciència
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de tenir un bon govern de les ins- d’una institució ha de ser previsi-

titucions sanitàries i socials. ble i predicible. 

Les característiques que vull des-

tacar són les següents:

 És a dir, el 

seu origen, la història, la seva Això és especialment 

missió, els valors, és a dir tot allò important en un entorn canviant 

que la identi�ca, i que quan és en què els riscos i oportunitats 

oltes són les persones Que “n’hi hagi” no ho dic en sen- positiu genera en els seus pro- esdevenen a gran velocitat. Un 

que al llarg de la histò- tit literal, ja que evidentment �essionals i col·laboradors un excés de vigilància, de controls, 

ria han escrit i opinat sempre existeixen �ormalment i sentiment d’orgull de pertinença, de burocràcia o de temor a deci-

sobre el bon govern i la seva im- i a la comunitat a la qual serveix dir són un greu problema per al jurídicament. Ho dic en el sentit 

portància per al bon desenvolu- que exerceixin i que les perso- un sentiment de complicitat i �uncionament i per al projecte de 

pament de les organitzacions i nes, tant de dins com de �ora de d’identi�cació. les institucions.

comunitats en què s’aplica. El la institució, tinguin coneixement 

que va ser secretari general de i consciència que el govern exis- Aquestes són per a mi cinc ca-

les , Ko� Annan, teix i que, d’una manera més o  És racterístiques molt importants 

va dir: “El bon govern és potser menys visible, exerceix la seva important que aquesta visió, d’un bon govern, no les úniques 

el �actor singular més important �unció i responsabilitat. Això que aquesta estratègia, sigui el resul- com he dit abans. Però un bon 

per eradicar la pobresa i pro- en principi sembla bastant evi- tat d’una suma de mirades diver- govern ha de complementar-se 

moure el desenvolupament”. Un dent en el govern dels països o ses i complementàries, motiu pel amb una bona gestió pro�essio-

per�l ben di�erent i més proper a de les empreses mercantils no qual em sembla important que el nalitzada, a la qual pugui donar 

nosaltres és el del pro�essor Víc- ho és tant a les empreses del govern sigui un òrgan col·legiat i estabilitat i autonomia i reclamar 

tor Lapuente, que en els seus sector públic o a les institucions la seva composició, diversa i compromís amb els principis, 

articles i especialment en el llibre sense ànim de lucre. No dic que complementària. valors institucionals i objectius, 

argumenta sigui habitual però pot passar, i així com transparència dels re-

que els països que han aconse- de �et ha passat, ocasionant gra- sultats.

guit els nivells més alts de nivell víssimes conseqüències tant a 

de vida i qualitat democràtica les institucions a�ectades com a Com de�ensava el pro�essor Al-

són aquells que han encadenat les persones implicades i la soci-  Això bert Oriol Bosch en l’

dècades de bons governs, que etat en general. Per això em és �onamental per a la credibilitat 

han solucionat els problemes sembla important destacar-ho institucional, i és el que les per-

concrets de manera pragmàtica. en primer lloc. sones que treballen a la institució : “A partir de 

És a dir, el benestar d’un país té l’anàlisi de la raó de ser i les �un-

a veure més amb el seu bon go- cions dels òrgans de govern de 

vern que amb altres aspectes les organitzacions, es valora la 

com poden ser el clima, els re- seva autonomia, especialment 

cursos naturals o la seva situació quan hi ha confictes d’interes-

geogrà�ca. sos entre els di�erents copropie-

taris. Així mateix, es considera 

Aquests són alguns dels exem- I, en segon lloc, que el govern que o les que tenen relació amb ella que el bon govern passa per 

ples que podríem trobar de perso- ràpidament perceben. Aquesta existeix i exerceix “sigui bo”, que l’apoderament al màxim execu-

nes que opinen sobre la importàn- ho �aci bé. Què de�neix aquest coherència és la que genera la tiu, de manera que gaudeixi de 

cia del bon govern. És cert que concepte? Com entenem que ha con�ança i la seva mancança és màxima autonomia d’actuació, 

�an re�erència al govern de països, de ser un bon govern? Segura- un gravíssim problema di�ícil de dins dels límits preestablerts i 

però des del meu punt de vista ment pot haver-hi moltes respos- resoldre. perquè s’implanti una cultura ins-

també és aplicable a les instituci- tes di�erents en �unció d’aspectes titucional que atorgui poder als 

ons, i en concret a les institucions culturals, ideològics, històrics... El  El govern pro�essionals, per tal que actuïn 

sanitàries i socials, a les quals �aré cert és que tenim lleis, regla- d’una institució ha de ser esta- responsablement alineats amb 

al·lusió d’ara endavant. ments, codis de bon govern, que ble, almenys en la seva estratè- l’organització, gaudint de la mà-

de�neixen cada país, cada institu- gia i els seus valors. Això no pot xima autonomia possible”.

ció, el que entenen com ha de ser canviar cada cert temps, és 

el seu bon govern. Però jo vull quelcom pro�und i que ha d’estar En aquest sentit podem a�rmar 

Pel que �a al govern de les ins- compartir amb vostès en aquest arrelat. I ha de traslladar aquesta que la complementarietat d’un 

titucions sanitàries i socials, en article les característiques que, en estabilitat  a la direcció, a la resta bon govern amb una bona gestió 

la meva opinió són importants la meva opinió, basada en la de la institució i a la comunitat, pro�essional i compromesa és la 

dues coses, la primera és que meva experiència en la direcció no és bo anar a batzegades, en garantia per a la bona marxa de 

“n’hi hagi” i la segona, que “siguin de diverses institucions amb di- �unció d’una o diverses perso- les institucions i la consolidació 

bons”. verses naturaleses jurídiques, ha nes. En certa manera el govern dels seus projectes. 

5. Disposar de l’autonomia ne-

cessària i del poder sufcient 

1. Representar i mantenir l’àni- per poder prendre les decisi-

ma de la institució. ons adequades i en el moment 

adequat. 

2. Tenir visió de �utur i fxar 

l’estratègia de la institució.

3. Ser coherent entre els valors 

i les estratègies que s’aproven 

i s’escriuen, amb el que es �a i 

es practica a la institució.

4. Donar estabilitat.

M

Nacions Unides

article titulat 

“Autonomia i òrgans de govern” 

a la revista número 11  

de la Fundació Unió

El retorn dels xamans 

El govern de les institucions  

sanitàries i socials

Referent

n

La importància  
del bon govern

Un bon govern ha de complementar-se 
amb una bona gestió prof essionalitzada  

a la qual pugui donar  
estabilitat i autonomia

MANEL JOVELLS I CASES 
Membre de la Comissió d’Economia de la Salut  
i director general Fundació Althaia de Manresa
mjovells@althaia.cat
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ntensifcació sostenible és bientals: contaminació o pèrdua solucions reals. D’aquí la neces- tals. Cal una alternativa ade-
el lema que ha promogut la de sòls �èrtils, degradació de la sitat de recuperar la dualitat quada a la gestió de residus i, 

 amb la voluntat d’ori- qualitat de les aigües, pèrdua de aparentment contradictòria: in- d’una manera especial, a les 
entar els es�orços de l’agricultu- biodiversitat, etcètera. Finalment, tensiu i sostenible. dejeccions ramaderes. Calen 
ra davant dels reptes del segle en quart lloc, el desenvolupa- canvis importants en l’ús d’anti-
XXI, però també per assenyalar ment no s’ha orientat a l’equilibri biòtics a la ramaderia. Sota el 
a la societat els camins del rea- i benestar sinó que ha consolidat Si del que es tracta és d’incre- lema “una sola salut” es remar-
lisme que exigeixen els desafa- unes relacions més desiguals. mentar el 50% la producció d’ali- ca el �et que les actuacions ina-
ments actuals. Al segle XXI hem ments fns al 2050 la possibilitat dequades en els animals poden 
heretat les conseqüències d’un La tasca de reorientar i restablir més simple consistiria a substi- a�ectar la salut dels humans, en 
desenvolupament desnordat i equilibris és gegantina. Davant tuir terres �èrtils avui ocupades aquest cas les eines per com-
despreocupat pel �utur més en- d’això les respostes han estat per boscos en terres de conreu. batre in�eccions. Cal avançar en 
llà del curt termini. Alhora la tec- diverses. D’una banda els nega- Això suposaria la pèrdua aproxi- les tècniques que evitin l’ús 
nologia ha obert moltes portes cionistes, els que neguen el mada del 40% dels boscos del d’insecticides i altres ftosanita-
però a vegades s’ha usat com a canvi climàtic o no entenen la planeta, �et que incrementaria el ris perjudicials. Cal establir �ór-
aprenents de bruixot. Els plats seriositat dels desafaments canvi climàtic a uns nivells que mules adequades de benestar 
trencats els descobrim avui, al animal. I així un llarg etcètera. 
segle XXI, amb evidències prou Tot p gle at potenciant una eco-
greus que exigeixen corregir el nomia circular capaç de con-
rumb vers la que s’ha anomenat vertir en producte el que fns ara 
la gran transició al desenvolupa- era un residu. Cal ser consci-
ment sostenible. ents que l’agricultura en sentit 

ampli serà la gran �àbrica de 
El canvi climàtic és ja una realitat converteixen l’opció de no �er �arien insostenible o molt difcul- productes renovables (aliments, 
present, �et que exigeix una gran tosa la vida de l’espècie huma- materials de di�erents usos, res en l’avantsala del desastre. 
revolució cap a les energies re- Tanmateix, davant d’aquestes na. Sobre això la FAO assenyala combustibles) , la gran �àbrica 
novables que substitueixin la posicions els acords de París que solament podrem eixamplar de la bioeconomia. Amb el su-
combustió de combustibles �òs- ens permeten albirar l’esperan- un 10% les terres de conreu, la port de la tecnologia s’aniran 
sils, així com evitar altres �onts ça. Una altra opció, que està resta caldrà �er-ho produint més trobant solucions cada vegada 
d’emissió de gasos amb e�ecte tenint un important ressò als amb la mateixa terra. És a dir, in- més amables amb l’entorn na-
d’hivernacle, com ara la des�o- àmbits de la cultura urbana, tensifcant, és a dir, amb tecnolo- tural i la salut humana. En 
restació i les emissions de metà està promovent directament o gia i regadiu amb la fnalitat de aquest sentit és esperable i de-
o d’òxid nitrós. En segon lloc hi indirectament la reinvenció del millorar els rendiments per unitat sitjable un apropament entre 
ha una tensió més gran o�erta- passat, talment com si �os pos- de super�ície. En cas contrari l’agricultura convencional i 
demanda d’aliments. El creixe- sible aï llar les demandes actu- s’a�ectaria el canvi climàtic o la l’agricultura ecològica vers un 
ment de la població se situa avui als, amb una població exponen- seguretat del proveïment alimen- millor equilibri entre seguretat 
a set mil milions d’habitants però cialment multiplicada, dels pro- tari. És possible assolir aquest del proveïment alimentari, de la 
es preveu que arribi als deu mil cediments per cobrir aquestes increment en la producció d’ali- sanitat alimentària i de la quali-
milions el 2050. Alhora el desen- necessitats. Des d’aquesta po- ments? Sí, hi ha un espai sufci- tat mediambiental. Però també 
volupament va lligat a una de- sició, de�ensada en general sota ent per incrementar els rendi- cal que caiguin llegendes urba-
manda més alta d’aliments pro- etiquetes nominalment mediam- ments productius, això no obs- nes que no responen a la reali-
teínics, com ara la llet i la carn, bientalistes, s’ha e�ectuat una tant caldrà estar atents al conjunt tat: el regadiu –dins dels límits 

de variables macroeconòmi- mediambientals– és una eina que requereixen més recursos sostinguda campanya de des-
agrícoles per a la seva produc- prestigi de l’agricultura conven- ques, entre les quals hi ha l’evo- contra el canvi climàtic, la rama-
ció. Com a conseqüència la FAO cional, en part amb arguments lució de la demografa. deria intensiva és mediambien-
assenyala la necessitat d’incre- legítims però també amb apor- talment més gestionable, els 
mentar el 50% la producció tació d’alternatives utòpiques o moderns hivernacles hiperin-
mundial d’aliments fns al 2050. que desconsideren el caire glo- Tanmateix la FAO es re�ereix tensius i tecnifcats poden ser 
En tercer lloc, les pràctiques pro- bal dels objectius a atendre. també a sostenible. Cal arreglar mediambientalment i sanitària-
ductives fns ara utilitzades han Clarament aquestes posicions, el desgavell posant límits i reso- ment molt més efcients. Cal in-
deixat un llast de danys mediam- ben intencionades, difculten les lent les urgències mediambien- sistir en intensiu i sostenible. 

Intensiu

Sostenible

IFAO

n

FRANCESC REGUANT 

Vicepresident de la Comissió d’Economia  
Agroalimentària 
francesc@reguant.cat

Intensifcació 

sostenible

La FAO assenyala que solament  
podrem eixamplar un 10% de les terres  

de conreu, la resta caldrà f er-ho 
produint més amb la mateixa terra
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l’equip amb qui ens juguem els 

diners”, l’equip és la base de 

l’èxit d’una  per això cal 

entrevistar-se amb tot l’equip i 

mirar-los als ulls i “si no hi ha quí-

mica no invertir”.

conomistes BAN, la xarxa ligència per a la seguretat, l’opera- per a un bon �uncionament de les  Inverteix en allò que coneguis 

de  del ció i la planifcació de les xarxes de relacions entre emprenedors i in- una mica, si no in�orma’t bé. 

Col·legi, celebra el seu comunicacions. Presenta el COO, versors.  Les persones pre�erim equivo-

XXVII Fòrum Inversor i presenta la Johan Feito, que sol·licita 600.000 car-nos juntes que encertar soles, 

ponència euros per a la consolidació inter- és una molt bona opció la d’ini- 

nacional i el procés de venda. Inicia la presentació dirigint-se ciar-se coinvertint en grup.

als emprenedors, co�undadors  Inverteix l’estalvi que no neces-

 Carlos Madolell, dels projectes presentats, als qui sites.

Al Fòrum es van presentar sis CEO de BraiBook, presenta el pri- els va indicar que “cal contrastar  Inverteix en projectes escalables 

projectes, d’un molt bon nivell, de mer llibre electrònic del món que la idea del nostre p jro ecte”, no i diversifca les teves inversions.

sectors diversifcats i que van converteix al braille documents cal tenir por al �et que ens copi-  Sigues molt pacient.

despertar l’interès dels assistents: digitals, en qualsevol �ormat i idio- ïn, “si no hi ha competència no 

ma. Sol·licita 200.000 euros per hi ha negoci”, “tu en què et di- I va destacar aquest punt: “Inver-

 Plata�orma mo- a la protecció industrial i el llança- �erenciaràs? Que �aràs millor?” i teix com si anessis a comprar tot 

dular i connectada de trens mo- ment al mercat. va polemitzar indicant que a les el negoci”.

trius per trans�ormar patinets o presentacions no havia escoltat 

bicicletes en vehicles elèctrics. gens “qui s’encarrega de ven- Va concloure indicant que tenia 

Carlos Kübler sol·licita 400.000 Solucions industrials i dre a l’empresa”, �et que sem- dues bones notícies. Una per als 

euros per �er el primer producte i emprenedors: “Hi ha molts di-

la campanya de llançament. ners”. I una altra per als inversors: 

“Hi ha molts projectes per valorar” 

 Lourdes Torres, i que cal tenir sempre ben pre-

CEO i , presenta la nutrició sent, tant si ets emprenedor com 

energètica saludable que disse- inversor, que les taxes de �racàs 

nya, elabora i comercialitza barre- de les  són elevades, per 

tes basades únicament en ingre- disruptives de recobriments de pre s’oblida i ha de ser prioritari això la importància de �ormar-se i 

dients naturals que aporten una gruixos nanomètrics que contin- i creïble. d’iniciar-se de la mà d’un expert, i 

millor energia. Necessiten 145.000 guin nanotecnologia. Antonio On- un altre punt important: “sort”. 

euros per a l’impuls comercial. teniente demana 250.000 euros Altres missatges per als emprene-

per a la industrialització de l’acord dors van ser els següents: Es pot consultar la presentació al 

 de llicència amb Schneider GmbH  Els equips han de ser multidis-

  especialit- & Co.KG. ciplinaris i que suportin la duresa .

zats en monetització i gestió de d’emprendre.

transaccions, tenen dues verti-  Els �undadors s’han de rascar Com a cloenda es va mantenir 

cals: BKIE i MOOMS. Presenta el la butxaca, l’inversor ho valora l’habitual  de connexió 

seu CEO, Sergi Juanós, que sol- Christian Fernández, economis- molt, no n’hi ha prou a posar-hi entre emprenedors i inversors.

licita 100.000 euros per cobrir la ta, expert inversor, emprenedor, solament moltes hores.  

part fnal de la internacionalització. exdirector de Barcelona Emprèn i  S’ha de gastar molt poc al prin- Si esteu interessats en algun dels 

autor del llibre* cipi, molt poc, insisteix, “el model projectes, a ampliar-ne la in�orma-

 Solució SaaS basa- va donar alguns consells caldrà canviar-lo amb tota segure- ció i contactar amb els emprene-

da en el núvol que o�ereix intel- per iniciar-se en la inversió i claus tat” i millor que ens agaf amb una dors, així com incorporar-vos al 

estructura poc pesada. Club Inversors Economistes BAN, 

 Atenció a les valoracions, si són �eu-nos-ho saber a 

molt altes i no �as el que has dit . 

que �aries tindràs molt problemes 

en les rondes següents.

 Tenir molt clar què has de �er 

amb els diners que demanes.

Als inversors presents els va 

aconsellar “cal conèixer molt bé 

Missatges per als inversors

Missatges als emprenedors

BRAIBOOK. 

UNLIMITED. 

 ADVANCED NANOTECHNO-

LOGIES. 

STROONG. 

500MARKETS. 

TALAIA. 

Altres missatges als inversors

l

l

l

l

l

l
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l
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l
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start-up,

business angels

Consell per emprendre 

o invertir.

founder

start-ups

Marketplaces 

verticals mobile (apps)

networking

¿Emprendes o in-

viertes? 

27è Fòrum Economistes BAN 

‘Consells per emprendre  
o invertir’

web del CEC-EconomistesBAN-

noticies-XXVII Fòrum

economistes-

ban@coleconomistes.cat

*  Libros 
de Cabecera. 1a edició, octubre del 
2017: 

. 

¿Emprendes o inviertes?.

https://www.librosdecabecera.
com/emprendes-o-inviertes

XXVII Fòrum d’Inversió  
i ‘Consell per emprendre o invertir’

MIQUEL SACRISTÁN
Economista i director d’Economistes BAN

economistesban@coleconomistes.cat

Economistes BAN

Cada vegada és més f reqüent,  
en l’àmbit de les ‘start-ups ’,  

una atomització del capital social  
en mans de molts inversors
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L’avantprojecte de LOPD no 

pretén reiterar el text del RUE 

2016/679, sinó que mira de cla-

rifcar-ne les disposicions dins 

dels marges que el mateix esta-

l delegat de Protecció en operacions de tractament la qual cosa haurem d’estar a la bleix.

de Dades (DPD) serà que requereixen el seguiment legislació de cada país.

l’element nuclear de la regular i sistemàtic dels interes- L’avantprojecte regula, en l’article 

nova legislació en matèria de sats a gran escala.  Aque- 35, la designació del DPD establint 

protecció de dades per a moltes lles que es consideren operaci- una llista no limitativa dels supòsits 

organitzacions, l’entrada en vi- Quan les activitats principals ons clau necessàries per aconse- previstos al RUE 2016/679; que 

gor del qual està prevista per al del responsable o de l’encarre- guir els objectius del responsable inclou, entre d’altres:

maig del 2018. A més de �acilitar gat del tractament consisteixen o l’encarregat del tractament. Els col·legis pro�essionals i els 

el compliment mitjançant la im- en el tractament a gran escala seus consells generals. 

plementació d’eines de rendició de categories especials de da-  És recomana-

de comptes (com ara �acilitar o des o dades personals relacio- ble tenir en compte els �actors Els centres docents que o�e-

portar a terme avaluacions d’im- nades amb condemnes i delic- següents a l’hora de determinar reixin ensenyaments regulats 

pacte i auditories de protecció tes penals. si el tractament es porta a terme per la Llei orgànica 2/2006.

de dades), els DPD actuen d’in- a gran escala: 

termediaris entre les parts inte- L’article 37 s’aplica tant als res-  El nombre d’interessats involu- Els prestadors de serveis de 

ressades corresponents (per ponsables com als encarregats crats (com a xi�ra concreta o la societat de la in�ormació que 

exemple autoritats superviso- del tractament respecte de la com a proporció de la població). recullen in�ormació dels usuaris 

res, interessats i dins de les or- designació d’un DPD. En �unció El volum de dades o el ventall dels seus serveis.

ganitzacions) .

Les entitats que desenvolupin 

activitats de publicitat i prospec-

El ció comercial, quan portin a ter-

me tractaments basats en les 

(RUE 2016/679) no defneix la f- pre�erències dels a�ectats o rea-

gura del DPD. Per trobar-ne una litzin activitats que impliquin l’ela-

defnició ens hem de remetre a de qui compleixi els criteris so- de di�erents conceptes de da- boració de perfls dels mateixos. 

l’esquema de l’ bre la designació obligatòria, en des que es processen.

alguns casos sols el responsa- La durada, o permanència, de Els centres sanitaris legalment 

de certifcació dels dele- ble o sols l’encarregat, en altres l’activitat de tractament de dades obligats al manteniment de les 

gats de Protecció de Dades, pu- casos tant el responsable com L’abast geogràfc de l’activi- històries clíniques dels pacients.

blicat en col·laboració amb l’ l’encarregat estaran obligats a tat de tractament.

 nomenar un DPD (els quals hau- Les designacions i cessaments 

el passat 10 de juliol de 2017, ran de cooperar entre ells) . dels DPD han de ser comunica-

que recull: “El DPD és un pro�es-  En aquest concepte s’in- des en el termini de deu dies a 

sional les �uncions del qual s’as- Les organitzacions poden no- clouen clarament totes les �or- l’AGPD i, si s’escau, a les auto-

senyalen en l’article 39 del Regla- menar, sense estar legalment mes de seguiment i creació de ritats autonòmiques de protec-

ment (UE) 679/2016 i s’ocupa de obligades, un DPD per �acilitar el perfls a Internet, inclusivament ció de dades.

l’aplicació de la legislació sobre compliment de la normativa i, als e�ectes de publicitat basada 

privacitat i protecció de dades.” per altra banda, obtenir un en el comportament. L’AGPD ha optat per promoure 

avantatge competitiu. Quan es un sistema de certifcació de 

produeixi una designació volun- No obstant això, la noció de se- DPD amb l’objectiu d’o�erir se-

tària, s’aplicaran els mateixos guiment no està limitada a l’en- guretat i fabilitat tant als pro- 

L’article 37 del RUE 2016/679 requisits que si la designació ha- torn  i el seguiment a In- �essionals de la privacitat com a 

exigeix que es designi un DPD gués estat obligatòria. ternet només s’ha de considerar les empreses i entitats que han 

en tres casos específcs: un exemple de seguiment del d’incorporar aquesta fgura a les 

Quan el tractament el porta a Analitzem els casos específcs comportament dels interessats. seves organitzacions. 

terme una autoritat o organisme previstos en l’article 37 del RUE 

públic. 2016/679:

Quan les activitats principals  El RUE 2016/679 no def-  De 

del responsable o de l’encarre- neix el que constitueix una “au- con�ormitat amb la defnició de 

gat del tractament consisteixen toritat o organisme públic”, per l’article 9 del RUE 2016/679. 

La designació del DPD  

en l’avantprojecte  

de la nova LOPD

Què és el DPD?

Quan s’ha de  

designar un DPD?

Reglament 2016/679 del Par-

lament Europeu i del Consell 

Agència Espa-

nyola de Protecció de Dades 

(AGPD) 

Enti-

tat Nacional d’Acreditació (ENAC)

b) Activitats principals.

3) 

1) 

c) A gran escala.

2) 

3) 

4) 

5) 

d) Seguiment regular i siste-

màtic.

1) 

e) Categories especials de 

a) Autoritat o organisme pú- dades i dades relatives a con-

2) blic. demnes i delictes penals.

I.

II. 

III. 

IV. 

on-line

n
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A més de f acilitar el compliment de  
la nova legislació de protecció de dades,  
els DPD també actuen d’intermediaris 

entre les parts interessades
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