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

Projecte de resolució de l’ICAC sobre La inspecció de societats  

criteris de presentació d’instruments professionals i com es combat

�nancers i altres aspectes comptables

Obligacions d’informació al  Formació integral per a  
regulador, els models 02 i 03   membres i assessors de  

consells d’administració

La inspecció d’Hisenda �a deu anys que inspecciona socie-

Aquest projecte suposa el desenvolupament reglamentari tats pro�essionals que són mancades de mitjans externs al 

del PGC i PGC-PIMES en relació amb els criteris de presen- soci per prestar serveis als clients. 

tació dels instruments fnancers i les implicacions compta-

bles de la regulació mercantil en matèria d’aportacions soci- El �onament de les regularitzacions es basa en la idea que la 

als, operacions amb accions i participacions pròpies, aplica- societat no a�egeix valor als serveis prestats pel soci, per la 

ció del resultat, augment i reducció de capital i, en general, qual cosa el benefci generat per la societat ha de ser traslla-

altres aspectes comptables relacionats. dat a l’impost de l’IRPF del soci.

Els auditors i societats d’auditoria �an una activitat d’interès 

Les empreses i els ens en general, així com també les pimes, públic regulada que, entre altres aspectes, els obliga a in�ormar  

a institucions de control. La declaració a l’ICAC, els dos últims acostumen a estar immerses en la seva pròpia realitat interna, 

exercicis amb els models 02 i 03, ha estat especialment com- a més de l’entorn en què es mouen, i tot plegat va esdevenint  

plexa i la difcultat d’interpretar i entendre la guia aplicativa així cada cop més complex i canviant. Davant d’aquesta situació 

com el programa in�ormàtic �acilitats pel ROAC, tots ells amb en procés d’evolució, cal una visió integral i integradora, ate-

errors, incoherències i de�ectes que han generat inseguretat nent problemàtiques i perspectives, i una re�exió col·legiada 

tècnica i jurídica en el compliment d’aquesta obligació. d’experts, que porta a �er necessari el Consell d’Administració.
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L’impacte laboral de la Obligacions  
Indústria 4.0 a Catalunya d’informació al regulador, 

els models 02 i 03

Formació integral per a 
membres i assessors de 
consells d’administració

Projecte de resolució   
de l’ICAC sobre criteris de 

Actualitzem el marc legal presentació d’instruments 
�nancers

La inspecció de societats 
Sentència del Tribunal professionals  Nous medicaments,  
Suprem sobre la retribució i com es combat nous sistemes de compra
dels consellers delegats 
de les societats  
no cotitzades 

Noticiari d ’Economia 

Comissió d ’Economia  
de la Salut

Noticiari j urídic 

no cotitzades, després de la re�orma ope-
rada a la Llei de societats de capital, tot 
arribant a la conclusió que els són aplica-
bles les mateixes regles generals comunes 
sobre remuneració dels administradors.

A Catalunya, el 35% dels llocs de treball Els auditors i societats d’auditoria �an una 
tenen una alta probabilitat de ser automa- activitat d’interès públic regulada que, en-
titzats en l’horitzó 2030 com a conseqüèn- tre altres aspectes, les obliga a complir 
cia de la implantació de la Indústria 4.0. El amb determinades obligacions d’in�orma-
risc és més elevat en els que desenvolupin ció a di�erents institucions de control. La 
tasques rutinàries, de poca �ormació i sala- declaració realitzada a l’ICAC, els dos úl-
ris baixos. En el mateix horitzó temporal, tims exercicis amb els models 02 i 03, ha 
l’economia catalana veurà un augment de resultat especialment complexa. 
l’ocupació per causa de la digitalització del 
+0,7% (+13.300 persones) amb di�erènci-
es de signe entre indústria i serveis. 

Empreses, ens en general i les pimes 
estan immerses en la seva realitat inter-
na i l’entorn en què es mouen, cada 

La normativa legal amb què els pro�es- cop més complex i canviant. Cal una 
sionals de l’economia han de treballar Un cop aprovada, aquesta resolució su- visió integral i integradora, atenent pro-
va canviant amb el pas del temps. Per posarà el desenvolupament reglamentari blemàtiques i perspectives, i una re�e-
això, la  �a un repàs de del PGC pel RD 1515/2007. L’article inci- xió col·legiada d’experts, el que �a im-
les novetats més importants. deix en les novetats que aporta la resolu- prescindible el Consell d’Administració.

ció, com ara el tractament comptable de 
la remuneració dels administradors. 

L’Agència Tributària �a deu anys que ins-
pecciona societats pro�essionals que 
són mancades de mitjans di�erents dels 
que presta el soci, i s’han incoat dese-

El Tribunal Suprem ha resolt el debat res- nes de milers de liquidacions i sancions 
pecte de la fxació de la retribució dels con- tributàries als socis que són als tribunals 
sellers delegats de les societats mercantils pendents de sentència. 
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Resum de la trobada que va organitzar la 
Comissió d’Economia de la Salut, amb el 
doctor Antoni Gilabert, director de l’Àrea 
de Farmàcia i el Medicament del Consorci 
de Salut i Social de Catalunya.
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NIIF o US GAAP). L’article aborda la 
seva naturalesa, càlculs i usos. 

17
Valors, percepcions  
i aptituds emprenedores 
de la població catalana
Grup de Treball d’Emprenedoria 
i Creació d’Empreses

L’informe GEM 2017 analitza per a Catalu-
nya la valoració social de l’emprenedoria i 
la percepció de l’individu sobre les oportu-
nitats a l’entorn i sobre les pròpies aptituds. 

18
El sector de les TI:  
la nova revolució
Comissió d’Economia  
Financera/Grup  
de Treball M&A

El sector de les TI ha tornat a estar, des-
prés de la crisi de la bombolla tecnològica, 
al capdavant dels sectors econòmics, mo-
tiu d’inversions milionàries. 

19
Projecte de Llei de PGE  
per al 2018: mesures fiscals
Comissió d’Assessors Fiscals

Malgrat que hi pugui haver canvis en el trà-
mit parlamentari, fem unes pinzellades de 
les principals mesures fiscals del projecte 
portat al Congrés dels Diputats.

20
Noves tendències de 
resolució de la insolvència
Comissió Mercantil, Concursal 
i d’Experts Judicials

Des de la publicació de la Llei concursal 
hem assistit a una pluralitat de canvis: múl-

tiples modificacions, traspàs de concursos 
al preconcurs, de l’àmbit immobiliari al co-
mercial, amb una tendència cap a l’àmbit 
internacional i solució primerenca del con-
curs, seguint l’esborrany de la nova Directi-
va europea.

21
XXX Fòrum d’Inversió  
i ‘PIMEC, programa 
RelleuPime’ 
EconomistesBAN

EconomistesBAN celebra el XXX Fòrum 
presentant set noves start-ups i la po-
nència PIMEC, programa RelleuPime, 
de Fran de la Torre, director de la Con-
sultoria Estratègica i Finançament de 
PIMEC. 

22
“Unescocidi”  
de l’hàbitat urbà 
Comissió d’Economia  
del Turisme

Article basat en l’escrit Unescocidi, de 
l’intel·lectual italià Marco d’Eramo, on de-
nuncia que el turisme coopera en la zoni-
ficació monofuncional de les ciutats Pa-
trimoni de la Humanitat per la UNESCO. 

23
Protecció de dades:  
les conseqüències  
d’accions habituals
Comissió d’Organització  
i Sistemes d’Informació

Hem de conscienciar totes les persones 
de la nostra organització per evitar 
aquests comportaments (i altres de simi-
lars) per evitar incomplir la legislació vi-
gent (que no canvia en aquest punt) i ha-
ver d’afrontar una sanció administrativa 
l’import de la qual s’ha incrementat subs-
tancialment i possibles reclamacions 
d’indemnitzacions per danys i perjudicis.

12
El projecte  
Segarra-Garrigues
Comissió d’Economia  
Agroalimentària

Analitzem la situació del projecte, els 
problemes que s’han generat al llarg del 
seu desenvolupament i les perspectives 
de futur amb la col·laboració del presi-
dent de la societat, Miquel Galvarriato. 

13
Les emissions de CO2. 
Una ‘commodity’ 
econòmica
Comissió d’Economia  
i Sostenibilitat 

Quina influència tenen les emissions de 
CO2 en els preus de l’energia? Com con-
siderem el CO2? Com una externalitat 
negativa de l’economia o com una com-
modity més dins del procés productiu? 

14-15
NIA-ES 260. Comunicació 
amb els responsables  
del govern de l’entitat
Comissió d’Economistes 
Auditors de Comptes

La NIA-ES 260 tracta de la responsabilitat de 
l’auditor d’informar certes qüestions als res-
ponsables del govern de l’entitat auditada 
(RGE) i com s’ha de conduir aquest procés 
de comunicació/informació. I viceversa. 

16
L’ebitda, indicador útil  
o inútil?
Comissió de Comptabilitat

L’ebitda és un indicador molt utilitzat, tot 
i no aparèixer en cap normativa (PGC, 
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Novetats legislatives

l Conveni entre el Regne d’Espa-
nya i la República de Finlàndia per 
evitar la doble imposició i prevenir 
l’evasió fiscal en matèria d’impos-
tos sobre la renda i el seu Pro- 
tocol, fet a Hèlsinki el 15 de de-
sembre de 2015. BOE núm. 130 
29/05/2018.

l Ordre HAC/748/2018, de 4 de 
juliol, per la qual es modifica l’Or-
dre HAP/2652/2012, de 5 de de-
sembre, per la qual s’aproven les 
taules de devolució que han 
d’aplicar les entitats autoritzades  
a intervenir com a entitats col-
laboradores en el procediment de 
devolució de l’impost sobre el va-
lor afegit en règim de viatgers re-
gulat en l’article 21, número 2n, de 
la Llei 37/1992, de 28 de desem-
bre, de l’impost sobre el va- 
lor afegit. BOE núm. 170 14/07/ 
2018.

l Ordre HAC/763/2018, de 10 
de juliol, per la qual es modifica 
l’Ordre HAP/2486/2014, de 29 
de desembre, per la qual s’apro-
va el model 143 per a la sol·licitud 
de l’abonament anticipat de les 
deduccions per família nombrosa 
i persones amb discapacitat a 
càrrec de l’impost sobre la renda 
de les persones físiques i es regu-
len el lloc, termini i formes de pre-
sentació; l’Ordre HFP/105/ 
2017, de 6 de febrer, per la qual 
s’aprova el model 122 Impost so-
bre la renda de les persones físi-
ques. Deduccions per família 
nombrosa, per persones amb 
discapacitat a càrrec o per as-
cendent amb dos fills separat le-
galment o sense vincle matrimo-
nial. Regularització del dret a la 
deducció per contribuents no 
obligats a presentar declaració; i 
el model 136 Impost sobre la ren-
da de les persones físiques i im-
post sobre la renda de no resi-
dents. Gravamen especial sobre 
els premis de determinades loteri-
es i apostes. Autoliquidació, apro-
vat per l’Ordre HAP/ 
70/2013, de 30 de gener. BOE 
núm. 173 18/07/2018.

DRET ADMINISTRATIU
l Llei 6/2018, de 3 de juliol, de 
pressupostos generals de l’Es-
tat per a l’any 2018. BOE núm. 
161 04/07/2018.

CIVIL I MERCANTIL
l Reial Decret Llei 2/2018, de 13 
d’abril, pel qual es modifica el text 
refós de la Llei de propietat intel-
lectual, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, i 
pel qual s’incorporen a l’ordena-
ment jurídic espanyol la Directiva 
2014/26/UE del Parlament Euro-
peu i del Consell, de 26 de febrer 
de 2014, i la Directiva (UE) 2017/  
1564 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 13 de setembre de 
2017. BOE núm. 91 14/04/2018.

l Llei 4/2018, d’11 de juny, per la 
qual es modifica el text refós de la 
Llei general per a la defensa dels 
consumidors i usuaris i altres lleis 
complementàries, aprovat pel Re-
ial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 
de novembre. BOE núm. 142 
12/06/2018.

l Reglament (UE) 2018/946 del 
Parlament Europeu i del Consell, 
de 4 de juliol de 2018, pel qual se 
substitueixen els annexos A i B del 
Reglament (UE) 2015/848 sobre 
procediments d’insolvència.

FISCAL, AUDITORIA  
I COMPTABILITAT
l Resolució de 8 de gener de 
2018, de la Direcció General de 
l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària, per la qual s’aproven les 
directrius generals del Pla anual 
de control tributari i duaner 2018.

l Resolució de 25 de gener de 
2018, de la Direcció General de 
Tributs, per la qual s’aprova el Ma-
nual d’aplicació dels beneficis fis-
cals previstos en l’apartat primer 
de l’article 27.3 de la Llei 49/2002, 
de 23 de desembre, de règim fis-
cal de les entitats sense finalitats 
lucratives i dels incentius fiscals al 
mecenatge, corresponents a les 
despeses de propaganda i publi-

citat de projecció plurianual, que 
serveixin per a la promoció dels 
esdeveniments d’excepcional in-
terès públic.

l Ordre HFP/386/2018, de 13 
d’abril, per la qual es modifica 
l’Ordre EHA/2027/2007, de 28 de 
juny, per la qual es desenvolu- 
pa parcialment el Reial Decret 
939/2005, de 29 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament general de 
recaptació, en relació amb les en-
titats de crèdit que presten el ser-
vei de col·laboració en la gestió 
recaptatòria de l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària. BOE 
núm. 93 17/04/2018.

l Ordre HFP/441/2018, de 26 
d’abril, per la qual s’aproven els 
models de declaració de l’impost 
de societats i de l’impost sobre la 
renda de no residents correspo-
nent a establiments permanents i 
a entitats en règim d’atribució de 
rendes constituïdes a l’estranger 
amb presència en territori espa-
nyol, per als períodes impositius 
iniciats entre l’1 de gener i el 31 
de desembre de 2017, es dic- 
ten instruccions relatives al pro- 
cediment de declaració i ingrés  
i s’estableixen les condicions ge-
nerals i el procediment per a la 
seva presentació electrònica, i  
per la qual es modifica el model 
222 Impost de societats. Règim 
de consolidació fiscal. Pagament 
fraccionat, aprovat per l’Ordre 
HFP/227/2017, de 13 de març. 
BOE núm. 106 02/05/2018.

l Protocol que modifica el Con-
veni entre el Regne d’Espanya i 
el Regne de Bèlgica tendent a 
evitar la doble imposició i preve-
nir l’evasió i el frau fiscal en ma-
tèria d’impostos sobre la renda  
i sobre el patrimoni i el Proto- 
col, signats a Brussel·les el 14 
de juny de 1995, modificats  
per l’Acta Addicional signada  
a Madrid el 22 de juny de 2000, 
fet a Brussel·les el 2 de desem-
bre de 2009. BOE núm. 125 23/  
05/2018.

LABORAL
l Reial Decret 257/2018, de 4 de 
maig, pel qual es modifica el Reial 
Decret 1299/2006, de 10 de no-
vembre, pel qual s’aprova el qua-
dre de malalties professionals en 
el sistema de la Seguretat Social i 
s’estableixen criteris per a la seva 
notificació i registre. BOE núm. 
109 05/05/2018.

l Reial Decret 696/2018, de 29 
de juny, pel qual s’aprova el Re-
glament general de la gestió finan-
cera de la Seguretat Social. BOE 
núm. 158 30/06/2018

l Reial Decret 860/2018, de 13 
de juliol, pel qual es regulen les ac-
tivitats preventives de l’acció pro-
tectora de la Seguretat Social que 
cal que facin les mútues col-
laboradores amb la Seguretat So-
cial. BOE núm. 173 18/07/2018.

SENTÈNCIES
l SAP B 3441/2018, de 14 de 
maig. Secció 15a. Ponent, Luis 
Rodríguez Vega. Classificació de 
crèdits: crèdits concursals no 
concurrents. El creditor hipotecari 
a) que no comunica el seu crèdit, 
b) que no té reconegut el seu dret 
en l’informe provisional, i c) que 
tampoc no l’impugna ha de tenir 
la consideració de creditor con-
cursal no concurrent. En conse-
qüència, la hipoteca ha de ser 
cancel·lada i només pot cobrar 
després de conclòs el concurs. 

l SAP B 1668/2018, de 14 de 
maig. Secció 15a. Ponent, Luis 
Rodríguez Vega. Pla de Liquida-
ció: subhasta deserta. El pla de 
liquidació pot preveure l’aixeca-
ment de les càrregues del bé 
hipotecat i la seva devolució al 
concursat lliure de les mateixes 
pel fet de quedar la subhasta 
deserta. Ara bé, això només és 
possible si es preveu que de 
manera prèvia s’ofereixi al credi-
tor hipotecari adjudicar-se el bé 
en pagament de la totalitat del 
deute o pel 50 o el 70% del valor 
de taxació. n

Actualitzem el marc legal
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Noticiari j urídic

sistema de retribució dels administradors ha TRLSC es re�ereix a la condició d’adminis-

mb anterioritat a la re�orma del de constar necessàriament en els estatuts trador “com a tal” (sense di�erenciar entre 

socials i ha de ser acordat per junta general. consellers delegats o administrador únic) , en 

 (a partir d’ara, TRLSC) que va la mesura que tant les �uncions deliberatives 

portar a terme la Llei 31/2014, de 3 de de- Per contra, el demandant entenia que, en com les executives són inherents al càrrec 

sembre, ja s’exigia que els estatuts socials  �unció del nou canvi normatiu introduït per la d’administrador com a tal. Finalment, entén 

regulessin el sistema de retribució dels admi- Llei 31/2014, el legislador pretenia di�erenci- que una interpretació com la realitzada per 

nistradors, en el cas que el seu càrrec �os re- ar una doble regulació: la regla general seria l’Audiència Provincial comprometria seriosa-

tribuït. La jurisprudència del Tribunal Suprem el sistema de remuneració previst en l’art . ment la transparència, predicada pel TRLSC, 

ha vingut reconeixent que aquesta “reserva 217 però, en el cas dels consellers delegats, i suposaria una restricció dels drets dels so-

estatutària” de la retribució és un principi bà- havia d’aplicar l’art . 249 per quant l’única cis per fxar la retribució en la junta general.

sic que té per fnalitat a�avorir la transparència exigència és subscriure un contracte privat, 

i màxima in�ormació als socis per �acilitar el sense necessitat de recollir en els estatuts la En defnitiva, en les societats no cotitzades, 

control de l’actuació dels administradors en remuneració esmentada. la relació entre l’art . 217 –sistema de remu-

aquesta matèria especialment sensible. neració del càrrec d’administrador com a 

tal– i l’art . 249 –celebració de pacte privat– 

Als e�ectes d’aquest article, el canvi més re- no és d’alternança, sinó que és de caràcter 

llevant després de la re�orma operada per la acumulatiu. Per tant, l’art . 249 TRLSC conté 

Llei 31/2014, amb la introducció dels apar- les especifcitats aplicables als consellers 

tats tercer i quart de l’article 249 TRLSC, és delegats, que han de signar un contracte 

el relatiu a la necessitat de celebrar un con- amb la societat, però en qualsevol cas, la 

tracte privat entre el conseller delegat o exe- remuneració o no i el sistema han d’estar 

cutiu i la societat, on s’estableixi la seva re- El Jutjat Mercantil va desestimar íntegra- previstos estatutàriament i el seu contingut 

muneració. ment la demanda –coincidint amb l’opinió ha de subjectar-se a l’import màxim anual 

del registrador mercantil–, assenyalant que de les retribucions dels administradors fxat 

La la clàusula e�ectivament vulnerava l’art . 217 per acord de la junta general.

 (a partir d’ara, pels motius assenyalats pel registrador i, per 

la “Sentència”) ha resolt el debat existent tant, comportava una in�racció de la reserva 

respecte de l’abast i signifcat de la re�orma estatutària legal. En la pràctica, la Sentència no aporta cap 

operada, pel que �a a si existeix un sistema obligació addicional, més enllà de recalcar la 

de remuneració específc per als consellers No obstant això, l’Audiència Provincial, aco- ja existent –previsió en els estatuts socials de 

delegats di�erenciat del sistema general per llint-se a la interpretació del demandant la remuneració dels consellers delegats–, sinó 

als administradors, i estableix jurisprudèn- apel·lant i reproduint la tesi de la DGRN ( que posa en relleu que hi havia una interpre-

cia, com es veurà a continuació. a considerar tació errònia dels articles del TRSLC. ) , v

que en les �ormes d’administració simple 

(administrador únic, mancomunat o solidari) En aquest sentit, les societats mercantils no 

La Sentència porta causa d’una demanda tant la �unció deliberativa com executiva són cotitzades han de revisar la redacció dels 

interposada contra la qualifcació negativa inherents al càrrec, i cal la seva regulació en seus estatuts socials amb l’objectiu d’ajustar-

del Registre Mercantil de Barcelona, en què els estatuts. No obstant això, en la �orma de los a aquest criteri. L’incompliment d’aques-

es denegava la inscripció de la clàusula dels consell d’administració, la �unció executiva tes exigències legals comportaria la no dedu-

estatuts socials relativa a la remuneració del és addicional i sorgeix a partir del nomena- ïbilitat de la despesa a e�ectes de l’impost de 

càrrec d’administrador. En concret, la clàu- ment de conseller delegat, per tant no cal societats. 

sula resava que el càrrec d’administrador no “reserva estatutària” i basta el contracte en-

seria retribuït, però que en cas d’existir con- tre les parts.

sell, aquest acordés la remuneració dels 

consellers executius per l’exercici de les �un-

cions executives. Plantejada la discussió en els termes expo-

sats, el Tribunal Suprem ha revocat la sen-

Segons el registrador, la clàusula estatutària tència de l’Audiència Provincial perquè sosté 

in�ringia l’article 217 TRLSC perquè el concret la tesi que la previsió general de l’art. 217 

text 

re�ós de la Llei de societats de capi-

tal

Sentència del Tribunal Suprem 26 de , de 

�ebrer de 2018, núm. 98/2018,

Re-

solució de 17 de juny de 2016

1. Introducció

4. Conseqüències

2. Antecedents

3. Conclusió del Tribunal Suprem

A

n

En la pràctica,  
la Sentència posa en  

relleu que hi havia una 
interpretació errònia  
dels articles del TRSLC

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

Sentència del Tribunal Suprem sobre  
la retribució dels consellers delegats 
de les societats no cotitzades
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els professors, totes elles relacionades amb la 
interacció humana i la creativitat.

A partir de la llista de 485 professions i de la 
informació que proporciona l’EPA, l’estudi 
conclou que el 35% dels llocs de treball de 
l’economia catalana són susceptibles de ser 
automatitzats en les properes dècades amb 
una probabilitat elevada, xifra que alerta so-
bre la necessitat de redefinir moltes de les 
professions del nostre mercat de treball. 

Per la seva part, el trasllat a Catalunya de 
l’estudi de Vogler-Ludwig et al. permet con-
cloure que, en el període 2014-2030, l’im-
pacte laboral de la digitalització a Catalunya 
serà positiu, ja que es produirà una creació 
neta de 13.000 llocs de treball, amb un 
comportament diferencial entre la indústria 
(que perdrà uns 12.000 llocs de treball) i els 
serveis (que en guanyaran uns 29.000).

Sectorialment, les branques amb més creació 
d’ocupació seran la de tecnologies de la infor-

mació i, en el sector industrial, el sector d’au-
tomoció. Les que perdran més ocupació se-
ran la de comerç a l’engròs i al detall i, en el 
sector industrial, la de paper i arts gràfiques.

El treball també fa una anàlisi de les contra-
ctacions laborals a Catalunya entre el 2011 i 
el 2016 i comprova que la demanda de per-
fils professionals lligats a la Indústria 4.0 ha 
crescut en aquest període. Entre les ocupa-
cions que més ho han fet destaquen les vin-
culades amb les TIC, com ara els tècnics 
web; els tècnics de xarxes informàtiques; els 
tècnics d’enginyeria de telecomunicacions; 
els dissenyadors de bases de dades; els 
analistes de xarxes informàtiques; els analis-
tes, programadors i dissenyadors de pàgi-
nes web; els especialistes en bases de da-
des i xarxes informàtiques, o els administra-

Històricament, el progrés tecnològic 
sempre s’ha vist acompanyat per la 
por a la destrucció de llocs de tre-

ball tot i que mai no ha suposat una pèrdua 
d’ocupació agregada. Ara, la preocupació 
pel futur de l’ocupació a causa de la digitalit-
zació de la indústria, allò que popularment es 
coneix com a Indústria 4.0, és al centre del 
debat, especialment des que el Fòrum Eco-
nòmic Mundial presentés a Davos l’any 2016 
un treball que en quantificava l’efecte en una 
pèrdua de 5,1 milions de llocs de treball a tot 
el món en el període 2015-2020.

Aquesta preocupació es va manifestar tam-
bé en el marc dels debats del Pacte Nacio-
nal per a la Indústria que Generalitat, sindi-
cats i patronals van signar l’estiu del 2017, i 
es va concretar en una actuació que dema-
nava l’elaboració d’un estudi sobre l’impac-
te laboral de la Indústria 4.0 a Catalunya. 
Aquestes línies són un resum del treball de 
resposta a aquella demanda, que va ser ela-
borat recentment per l’Observatori de la In-
dústria i és el primer que s’efectua a Catalu-
nya sobre aquesta matèria.1

L’estudi trasllada a Catalunya dos dels estudis 
més importants realitzats al món en aquest 
àmbit, els de Frey i Osborne i el de Vogler-
Ludwig, Düll i Kriechel.2 El primer permet orde-
nar 485 professions segons la seva probabili-
tat d’automatització. D’aquesta llista podem 
esmentar, a tall purament il·lustratiu, que entre 
les ocupacions amb més alt risc d’automatit-
zació hi ha els operadors de laboratori foto-
gràfic, els operadors de telemàrqueting, els 
operadors de màquines d’embalatge, embo-
tellament i etiquetatge, els assistents jurídics, 
els operadors de màquines de calçat, marro-
quineria i guanteria de pell, els operadors de 
màquines de blanquejar, tenyir i estampar, els 
operadors de màquines de treballar la fusta o 
els empleats de control de personal i nòmines. 
En l’altre extrem, entre les professions amb 
menys probabilitat d’automatització es poden 
citar els directors d’hotel, els dietistes i nutrici-
onistes, els metges de família, els especialis-
tes en mètodes didàctics i pedagògics, els 
logopedes, els psicòlegs, els directors de ser-
veis socials, els directors de centres sanitaris o 

dors de sistemes i xarxes informàtiques. En 
sentit contrari, entre les ocupacions que han 
experimentat una caiguda més rellevant en 
la contractació es poden citar, a tall informa-
tiu, les que tenen un contingut més manual i 
rutinari: artesans del tèxtil, cuir i matèries si-
milars i teixidors; engalzadors de maquinària 
mecànica; joiers, orfebres i argenters; opera-
dors de maquinària d’embalatge i etiquetat-
ge; treballadors de conservació de fruites i 
hortalisses; sabaters; operadors de maqui-
nària de moviments de terres i similars.

L’estudi de l’Observatori de la Indústria es 
completa amb el resultat d’un petit treball de 
camp realitzat a partir d’entrevistes a una 
quinzena d’empreses del país que estan im-
plantant l’automatització a les seves plantes 
o estan planificant dur-la a terme propera-
ment (Avinent, Eurecat, Gestamp, Girbau, 
Meleghy, Nissan, Noel, Panreac, Promaut, 
Reig Jofré, Ripleg, SEAT, Siemens i Tecno-
matrix). De les converses amb els seus res-
ponsables es dedueix que cal desdramatit-
zar l’impacte laboral de la Indústria 4.0 a 
Catalunya; que la introducció d’aquesta 
nova onada tecnològica es troba en una fase 
incipient, on la punta de llança són les grans 
empreses del sector de l’automoció; que les 
inversions per digitalitzar una companyia exi-
geixen un canvi estratègic que implica canvis 
organitzatius i de revisió del model de nego-
ci, i que la digitalització ha de ser una eina 
per resoldre problemes i obtenir beneficis. 

Finalment, el treball recorda que tota la bibli-
ografia revisada coincideix en el fet que amb 
vista al futur hi ha un consens generalitzat 
sobre la necessitat de millorar la formació 
(contínua, professional i universitària) per fa-
cilitar la transició del capital humà cap als 
nous requeriments de la Indústria 4.0. A això 
cal afegir que, com que hi haurà persones 
que inevitablement es veuran expulsades 
del mercat de treball i no podran adaptar-se 
als canvis, caldrà prendre en consideració la 
posada en marxa de nous mecanismes de 
lluita contra la desigualtat. n

1 Hernández, J. M.; Fontrodona, J.; Morron, A.; 
Castany, L.; Clavijo, M.; Tascón, B. (2018). L’impacte 
laboral de la Indústria 4.0 a Catalunya. Papers de l’Ob-
servatori de la Indústria, número 3. Departament d’Em-
presa i Coneixement. Generalitat de Catalunya.
2 Frey, K. i Osborne, M. (2017). The future of em-
ployment: How susceptible are jobs to computerisa-
tion? Technological forecasting & Social Change. El-
sevier, vol. 114, p. 254-280. 
Vogler-Ludwig, K.; Düll, N. i Kriechel, B. (2016). The 
German labour market 2030. Economy and labour 
market in the digital age. Economics Research and 
Consulting.
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Responsable de l’Observatori de la Indústria 
del Departament d’Empresa i Coneixement
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gatius d’anys anteriors i reserva legal. També 

s’especifca que les reserves indisponibles, 

els ajustaments per canvis de valor i les sub-

vencions, donacions i llegats rebuts recone-

guts directament en el patrimoni net no po-

dran ser objecte de distribució, directa ni indi-

recta, i per ta t es  n minoren de la xi�ra de pa-

trimoni net a e�ectes d’analitzar si aquesta 

magnitud, després de la distribució, és in�eri-

or a la xi�ra de capital social mercantil d’acord 

amb el que estipula la legislació mercantil. 

l passat 11 d’abril l’Institut de Compta- dents no exigits, i que el nombre equivalent 

bilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) va d’instruments de patrimoni net s’han d’ho- El capítol VII aborda el tractament compta-

publicar un projecte de resolució sobre mogeneïtzar en �unció dels drets econòmics ble dels augments i reduccions de capital. 

criteris de presentació d’instruments fnancers que corresponguin a cada una. Es desenvolupen els augments de capital 

i altres aspectes comptables relacionats amb per compensació de crèdits, amb càrrec a 

la legislació mercantil de les societats de capi- En el capítol reserves, i també la comptabilització de  II s’analitza el tractament 

tal. Aquesta resolució, una vegada sigui apro- comptable de totes les aportacions socials. l’augment de capital en el soci. Per altra 

vada, suposarà el desenvolupament regla- És a dir, les aportacions dels socis al capital banda s’aborda la reducció de capital per 

mentari del PGC pel RD 1514/2007 i el PGC (accions comunes, sense vot, amb privilegis dotar la reserva legal o les reserves disponi-

de pimes pel RD 1515/2007 en relació amb la i rescatables) , així com altres aportacions bles i la reducció de capital a través de la 

�orma de presentar els instruments fnancers i dels socis als �ons propis i de les aportaci- devolució del valor de les aportacions o l’ad-

el tractament comptable de diverses operaci- ons dels socis a compte de �utures amplia- quisició de participacions o accions pròpies 

ons societàries regulades en el text re�ós de la cions i, en particular, la data en què aques- per a la seva amortització. Igual que en el 

Llei de societats de capitals (TRLSC). tes operacions tenen e�ectes comptables. cas dels augments, la norma també desen-

volupa la comptabilització de la reducció de  

La resolució s’inicia amb una sèrie de defni- capital en el soci. El projecte també regula el 

cions d’elements integrants dels comptes tractament comptable de les despeses vin-

anuals. Es destaquen els següents: culades a aquestes operacions societàries. 

 Es defneix el concepte ge-

neral i també s’especifca a e�ectes de càlcul El capítol VIII analitza el tractament compta-

per si es compleixen o no les condicions de ble de les obligacions convertibles. S’esta-

reducció obligatòria de capital social (art. 327 bleix que les obligacions convertibles per un 

TLSC) i de la dissolució obligatòria per pèrdues. En el capítol III s’estudia la comptabilitat de nombre fx d’accions s’han de qualifcar com 

l’adquisició i alienació d’accions i participa- un instrument de patrimoni compost �ormat 

 Es desenvolupa aquest cions pròpies o de la societat dominant. per un passiu (valor actual dels interessos 

concepte i es �a extensiu a una obligació que cal pagar) i un component de patrimoni 

contractual d’intercanviar actiu o passius f- En el capital IV s’aborda la temàtica de la net (quantifcat per la di�erència entre l’import 

nancers amb tercers en condicions potenci- re�ormulació de comptes anuals i la correc- rebut en l’emissió i el valor del passiu) .

alment des�avorables, així com determinats ció d’errors comptables. La resolució esta-

contractes en què es poden liquidar amb ins- bleix que la correcció d’un error comptable En els capítols fnals, IX i X , s’aborda per una 

truments de patrimoni propi de la societat. incorregut en anys anteriors a què es re�erei- banda el tractament comptable de la disso-

xen els comptes anuals es comptabilitza en lució i liquidació ordinària regulada en la LSC 

  Es def- l’exercici en què es detecti l’error segu i, per altra banda, les implicacions compta- int la 

neix com un instrument fnancer no derivat norma de registre i valoració sobre canvis en bles de les modifcacions estructurals de les 

que inclou components de passiu i de patri- criteris comptables, errors i estimacions del societats mercantils, com �usions, trans�or-

moni net de manera simultània. PGC o del PGC-PIMES. macions i canvis de domicili.

  S’estableix aquest Una de les novetats del projecte de resolu- Finalment la resolució estableix en una dis-

concepte per determinar quina quantitat del ció és el tractament comptable de la remu- posició fnal única que aquesta norma és 

resultat de l’exercici l’empresa pot distribuir neració dels administradors (capítol V) . En d’aplicació als comptes anuals dels exerci-

tenint en compte les condicions mercantils aquest sentit l’aportació més destacada és cis que comencin a partir del dia 1 de gener 

274 a 278 TRLSC).(arts. que qualsevol retribució dels administradors de 2019. 

ha de ser reconeguda com una despesa en 

el compte de pèrdues i guanys, fns i tot 

 És la part del patrimoni net quan es calculi en �unció dels benefcis o 

comptable que correspon a cada instru- rendiments de la societat.

ment. En aquest sentit s’estableix que, per 

determinar aquest valor, es tindrà en comp- El capítol VI està dedicat a l’aplicació del re-

te que el patrimoni net és el que fgura en el sultat. La resolució introdueix els criteris que 

balanç corregit, si escau, pels imports pen- cal seguir en el cas de coexistir resultats ne-

E

l�

l�

l

l

n

l�

Patrimoni net.

Passiu fnancer.

Instrument fnancer compost.

Benefci distribuïble.

Valor teòric comptable d’un instrument 

de patrimoni.

FRANCESC GÓMEZ VALLS
Economista, prof essor titular d’Economia 
� nancera i comp tabilitat de la UAB 
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el tractament comptable  
de la remuneració dels 

administradors (capítol V)
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la norma, interpretació que és raonable en 

tant que l’han convalidat a dia avui diversos 

tribunals de justícia (TSJ de Múrcia i alguna 

secció de l’AN, entre d’altres) . I un important 

despatx d’advocats madrileny ha plantejat 

recurs de cassació preguntant al TS si es pot 

apreciar simulació en l’exercici d’una activi-

tat pro�essional a través d’una societat cons-

tituïda expressament per �acturar els serveis 

prestats pels socis (Interlocutòria del 

10/05/2018). Per tant, en aquest assumpte 

l 2009 la Inspecció de l’AEAT va iniciar La tesi de la simulació ha estat rotundament encara no està tot dit. 

un pla d’inspecció dirigit a combatre rebutjada per tots els tribunals penals que han 

l’elusió de la progressivitat de l’IRPF enjudiciat casos de delicte fscal de socis de A la vista del rebuig dels tribunals a la via de 

mitjançant l’ús de societats interposades per a societats pro�essionals, tret d’alguna sentèn- regularització basada en l’apreciació de si-

l’exercici d’activitats pro�essionals, artístiques i cia aï llada pactada de con�ormitat pel contri- mulació, l’AEAT va modifcar la seva estratè-

esportives. Aquestes actuacions s’han mantin- buent per evitar- e ’e cessiva exposició me- gia admetent la legalitat de la �acturació de  n  l x

gut als llarg d’aquests gairebé deu anys per do- diàtica i danys col·laterals de tipus reputacio- serveis pro�essionals a través de societats, 

nar lloc a una gran litigiositat, però també a re- nal. I en l’àmbit dels tribunals del contenciós, però corregint els de�ectes de valoració de 

sultats recaptatoris importants per a l’AEAT. Les el resultat no ha estat uni�orme, ja que hi ha les retribucions dels socis mitjançant la tèc-

inspeccions sobre societats pro�essionals s’han hagut tribunals que han acceptat les tesis nica de les operacions vinculades. En 

dirigit durant aquests anys a tot tipus de pro�es- d’Hisenda (TSJ de Madrid, especialment, i el aquestes regularitzacions el que �a la inspec-

sions liberals: advocats, economistes, asses- de Catalunya, en alguna sentència recent), ció és corregir el valor de la prestació del 

sors fnancers, societats mèdiques, arquitectes, mentre que d’altres, com el TSJ de Múrcia, soci a la societat, considerant que el valor de 

periodistes, actors, esportistes, etcètera. han considerat que la �acturació de serveis mercat és l’import de la �acturació de la soci-

etat pro�essional als clients, minorat en les 

La gènesi del problema cal situar-la en la de- despeses incorregudes en la prestació que 

saparició del règim de transparència fscal a siguin deduïbles. Al fnal el resultat de la re-

partir del 2003 per a les societats de pro�es- gularització és pràcticament el mateix que 

sionals artistes i esportistes. Recordem que per la via de la simulació: integració a l’IRPF 

la Llei 46/2002 suprimeix la transparència fs- del soci del benefci corresponent als serveis 

cal de pro�essionals i crea el règim de socie- de naturalesa personalíssima prestats pel 

tats patrimonials per a les anteriors societats soci a la seva societat i per aquesta als cli-

de mera tinença de valors i immobles, règim pro�essionals a través de societats �amiliars ents fnals. L’oposició a aquestes regularitza-

que pe urvi  fns a la defnitiva desaparició el és plenament admissible, i s’ha d’aplicar a les cions ha d’anar orientada a qüestionar els 

2007. Per tant, amb e�ectes 1/1/2003 les so- relacions societat-soci les normes de valora- criteris valoratius utilitzats per la inspecció i a 

cietats que venien desenvolupant activitats ció d’operacions vinculades. intentar evitar la imposició de sancions o la 

pro�essionals deixen d’estar sotmeses al rè- seva anul·lació en els tribunals, si els criteris 

gim de transparència fscal i passen a tributar A l’Audiència Nacional diverses seccions de valoració aplicats pel contribuent aparei-

pel règim general sense cap peculiaritat res- han mantingut criteris oposats, alineant-se la xen com a raonables, encara que no resultin 

pecte a les que �acin qualsevol altra activitat. secció 4a amb la tesi de l’AEAT, mentre que fnalment admissibles. 

altres seccions han considerat que la correc-

En una primera etapa, el mecanisme que ta tècnica regularitzadora en aquest tipus de El panorama després de la batalla lliurada 

van utilitzar els inspectors per aixecar actes situacions és la de les operacions vincula- en aquests nou anys entre pro�essionals i la 

va ser el conegut com a aixecament del vel des. Aquesta discrepància de criteris ha por- Inspecció és desolador: desenes de milers 

societari en considerar que la �acturació a tat la secció 4a de l’AN i al TSJ de Madrid a de contribuents sorpresos després de la de-

través de societats constituïa una simulació anul·lar les sancions imposades per la Ins- saparició de la transparència fscal i els tri-

relativa, ja que la societat no aportava cap pecció, fns i tot en casos en què considera- bunals contenciosos inundats amb aquest 

valor a�egit a la prestació del soci. ven que havia existit simulació, degut preci- tipus d’expedients. La Inspecció podria ha-

 sament a la interpretació divergent dels tri- ver evitat aquest monumental desastre o, 

La regularització per la via de la simulació bunals de justícia davant situacions similars. almenys, en podria haver disminuït la mag-

suposava l’aplicació d’una transparència Hisenda ha reaccionat i, per intentar revertir nitud si hagués actuat abans �ent actuaci-

fscal de �acto, com ha dit algun tribunal pe- la situació per als milers de casos que enca- ons preventives i dissuasives, però, com so  l 

nal, ja que consistia a traslladar la �acturació ra estan pendents de sentència, ha interpo- �er sempre, espera que el problema aug-

declarada a l’IS per la societat pro�essional a sat recurs de cassació que ha estat admès menti i, quan ja ha assolit una dimensió im-

l’IRPF del soci, �et que eliminava despeses mitjançant Interlocutòria de 20/11/2017; en portant, llavors actua amb a�any purament 

personals no deduïbles i imposava a tots aquest recurs es demana al TS que aclareixi recaptatori i oblida que la millor manera de 

dos les sancions més altes possibles resul- si en aquests casos en què s’ha apreciat si- combatre el �rau fscal és prevenir-lo. Per a 

tants d’aplicar les circumstàncies agreujants mulació pot ser aplicable la circumstància més in�ormació sobre aquesta temàtica, us 

d’ocultació, utilització de mitjans �raudu- eximent de responsabilitat per haver seguit podeu apuntar al curs 

lents, persona interposada, etcètera. el contribuent una interpretació raonable de  

E

“Inspecció de socie-

tats pro�essionals: com de�ensar-se?”.n

ÁNGEL BLESA
Economista i soci de Vialegis Advocats  
a.blesa@vialegis.com

La inspecció de societats 
professionals  
i com es combat

La gènesi del problema cal 
situar-la en la desaparició 
del règim de transparència 

� scal a partir del 2003 per a 
les societats de prof essionals
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supervisió de l’encàrrec, sigui l’auditor frmant 

o no; els responsables si escau del disseny de 

l’SCCI, del seu desenvolupament, o bé de la 

seva implementació; el responsable últim de 

l’SCCI; el responsable de RH, el responsable 

d’ètica o qualsevol altra fgura que desenvolupi 

�uncions a l’SCCI. 

Especial complexitat interpretativa concorre el 

capítol reservat a les relacions i vinculacions de 

la frma auditora, antany destinat a identifcar 

a normativa reguladora de l’activitat in�ormació enviada en ocasions no és coinci- les relacions de xarxa i ara ampliat a identifcar 

d’auditoria de comptes requereix que dent amb la reportada pel ROAC després de totes les relacions que pugui tenir la frma amb 

els auditors i societats d’auditoria de presentar-la telemàticament. Tant és així que els subjectes, persones �ísiques o jurídiques a 

comptes remetin a l’ICAC, i en ocasions a al- es va haver de prorrogar un mes la declaració què es re�ereixen els arts. 19 i 20 LAC, en tota 

tres organismes de control i supervisió, deter- de l’any 2016 i altres quinze dies la declaració la seva extensió, �ormin part o no de la xarxa 

minada in�ormació relacionada amb l’exercici de l’any 2017, sense que fns avui no s’hagin auditora o no auditora de la frma d’auditoria. 

de la seva activitat. resolt satis�actòriament els nombrosos dub- La major part d’aquests subjectes ja han estat 

tes que generen la �ormalització d’aquells mo- declarats en els capítols precedents de socis i 

Això deriva que l’auditoria és una activitat dels ni solucionat els errors in�ormàtics obser- de personal auditor i no auditor, i es requereix 

d’interès públic, i l’ICAC, com a regulador, en vats i denunciats de manera recurrent pel novament declarar-los en aquest apartat sen-

la seva tasca de control precisa conèixer les REA davant els responsables de l’ICAC. se cap tipus de limitació i amb evident despro-

característiques de les frmes d’auditoria i pòsit, i requeriment d’es�orç per als declarants. 

l’entorn en què exerceixen pel que �a a les Centrant la qüestió i a tall d’exemple, en rela-

relacions i vinculacions, circumstàncies de la ció amb el personal auditor i un altre personal Assenyalaríem altres irregularitats però, arri-

cartera de clients auditats, estructura organit- no auditor, es demana in�ormar del “vincle o bats a aquest pu , esulta nt r  més que evident 

zativa, així com els aspectes del sistema de �unció” que uneix aquests subjectes, perso- que els actuals models d’in�ormació s’han 

control de qualitat intern (SCCI), que permetin nes �ísiques, amb la frma d’auditoria. No s’ha quedat obsolets i resulten inadequats, així 

calibrar les adequades capacitats i el grau reparat que, a través d’un mateix vincle labo- com l’aplicació in�ormàtica per a la seva �or-

d’objectivitat i independència amb què es ral, mercantil o de cooperació, es poden de- mulació. S’excedeixen en l’obligació d’in�or-

condueixen en l’exercici de la seva activitat, senvolupar di�erents �uncions de manera si- mació que concreta la LAC, exigint la comuni-

amb la fnalitat d’assegurar que els in�ormes multània al llarg del període de declaració, i el cació de dades no regulades i de di�ícil obten-

d’auditoria s’emeten d’acord amb les circum- sistema no permet assenyalar l’exercici de ció, és a dir l’obligació d’in�ormar de les hores 

stàncies de l’auditada. dues �uncions simultànies. Això ha portat dedicades a la prestació de serveis di�erents 

molts auditors a qualifcar la relació-�unció d’auditoria. L’aplicació in�ormàtica resulta ina-

Entre els interessats en la in�ormació no no- amb el codi “7. D’un altre tipus” nse que dequada i no o�ereix seguretat ni tècnica ni , se

més es troba l’ICAC, sinó també altres super- hàgim pogut entendre encara si aquest codi jurídica a l’usuari, ni o�ereix unes mínimes uti-

visors, com el Banc d’Espanya, la Comissió es re�ereix a un altre tipus de �unció o a un litats (modifcar i capturar dades ja in�orma-

Nacional del Mercat de Valors, la Direcció Ge- altre tipus de vincle. També es demana que des, �er còpies i duplicats per utilitzar-los en 

neral d’Assegurances i Fons de Pensions, fns s’identifquin els subjectes que realitzen la �un- declaracions successives, etcètera). 

i tot altres subjectes de l’àmbit privat com els ció de revisors de segona frma o d’inspectors 

comitès d’auditoria de les entitats d’interès del sistema de control de qualitat en el procés En defnitiva, no es pot complir adequada-

públic, fns i tot aquells auditors successors o de seguiment. Aquest requeriment constitu- ment amb les obligacions d’in�ormació si no 

que operen en l’àmbit dels grups de societats. eix un excés de sol·licitud d’in�ormació sobre es disposa d’una normativa de desenvolupa-  

la regulada per la LAC i el seu reglament, però ment clara, així com d’eines in�ormàtiques i 

De manera particular, la declaració periòdica és que, a més, genera con�usió, en aplicatives coherents i efcaces. Aquesta ina- tant que 

que es presenta durant el mes d’octubre de la realització d’aquestes �uncions concretes dequada regulació pot portar conseqüències 

cada any ha adquirit especial protagonisme estan reservades a auditors ROAC per la Nor- molt greus per a les frmes d’auditoria, tot i la 

els dos últims exercicis per dues raons con- ma de Control de Qualitat Intern (NCCI) pre�e- seva voluntat de complir amb les obligacions 

cretes. En primer lloc, per l’increment de la rentment exercents. No resulta possible que de declaració i no permet assolir l’objectiu f-

in�ormació requerida, que en alguns aspectes els atributs i qualitats que exigeix aquesta nor- nal de control de l’activitat i del principi de pu-

excedeix del previst a la LAC, i en segon lloc ma puguin concórrer en personal no auditor blicitat que la llei exigeix.

rregularitats contingudes en el en l’execució d’aquestes �uncions.per les greus i

manual que serveix de guia per a la utilització Des del REA estem treballant per canviar i mi-

del p gro rama in�ormàtic que o�ereix l’ICAC i Per un altre costat, no queda gens clar a quins llorar aquesta situació, i s’han traslladat a 

que serveix per a la �ormalització dels models subjectes es re�ereix quan es demana in�ormar l’ICAC p pro ostes de modifcació orientades a 

02 i 03. També s’han detectat errors en la ma- del personal que realitza altres �uncions del sis- �acilitar i simplifcar el compliment de la declara-

teixa aplicació in�ormàtica, ja que no s’asse- tema de control de qualitat. Si repassem els ció amb l’esperança que siguin ateses abans 

gura en tot cas que la in�ormació generada en subjectes als quals la NCCI es re�ereix hauríem de l’inici de la pròxima campanya d’octubre. 

el ftxer que cal remetre es correspongui amb d’incloure els revisors de l’encàrrec en seu Res no ens agradaria més que publicar les mi-

l’e�ectivament gravada pel declarant, ja que la d’execució, auditors o no; els qui realitzen la llores en el pròxim número d’aquesta revista. n

L

Obligacions d’informació  
al regulador,  
els models 02 i 03
MIGUEL BOLUMAR LARA

Membre del Consell Assessor i del Comitè 

de Normes i Procediments del REA 

miguel@bolumar.com
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 Millorar la �ormació i relació, tant per con-

solidar com per impulsar.

I, tot plegat, emmarcat des de la perspecti-

va dels set grans àmbits de l’ens empresari-

al, és a dir:

 productes i serveis,

 equipaments i mitjans productius,

 compres i logística,

 màrqueting i comercialització,

 recursos humans i organització,

a permanent aparició de les crisis, Com �àcilment es pot deduir del que resumi-  economicofnancer,

canvis i conseqüents reptes per a em- dament exposem, els canvis del pròxim �u-  direcció i organització.

preses i entitats és una realitat, sem- tur ho són tant per a les empreses i entitats 

pre di�erent i peculiar i que, cada vegada més, com per als consellers, consultors i asses- Als quals cal a�egir els projectes singulars i 

assumeix com a característiques molt relle- sors, i també pel nivell de relació i confança específcs que el condicionen, i que ens cal 

vants i interrelacionades la complexitat i la ra- precisos entre tots el que juguen un paper considerar, individualment i com a conjunt.

pidesa dels canvis de tot tipus (interns i de clau en el present i �utur de la pime, i altres 

l’entorn que ens a�ecta o pot a�ectar), i la con- entitats. I no és sorprenent que el rol de pro- Resulta, doncs, imprescindible una re�exió 

tinuïtat creixent de variables que cal conside- �essionals íntegres, experts i capacitats és experta i col·legiada del necessari consell 

rar per optimitzar la gestió. Davant d’aquesta de la màxima importància, tant per consoli- d’administració o ens similar, cal pensar i 

realitat canviant, la necessitat d’obtenir avan- dar pràctiques i activitats bàsiques com per repensar més amb l’empresa i pel seu �utur. 

tatges sobre la base de difcultats que cal su- impulsar-ne d’experimentals i incipients. I òbviament també per a la pime, que ha de 

perar i l’actualització de tot dins la mateixa transcendir els seus impulsors/gestors.

organització, per assentar les bases del �utur i A tall de resum, sense prioritzar, assenyalem 

garantir la viabilitat és �onamental. I això com- de manera genèrica alguns d’aquests rep- Atenent que calen pro�essionals per�ecta-

porta que, apart del mateix tes determinants que cal considerar: ment orientats i capacitats per materialitzar  ens 

cal el suport de bons especialistes i experts, i aquest repte, i que p �erents rovenen de di

també inexcusablement una visió integral i in- àmbits i preparacions, el Col·legi d’Econo-

tegradora, que cada cop és més di�ícil que mistes de Catalunya i, en concret, la seva 

estigui prou ben coberta per una persona. Àrea de Formació, engeguen un pla per �a-

cilitar la preparació dels pro�essionals dedi-

Ens val el paral·lelisme amb la realitat mèdi- cats a aquesta temàtica, tant per ells matei-

ca-personal; ens poden caldre tractaments xos com per les activitats que tenen enco-

resolutius de malalties-problemes, però manades.

també ens calen vitamines, reconstituents i  Dissenyar i materialitzar la permanent re-

tractaments preventius. I això en l’àmbit de conducció. Pensant en els pro�essionals de diverses 

les empreses i organitzacions, vol dir pla procedències que s’hi dediquen en general, 

d’empresa i reconducció, incloent-hi un  Garantir la rendibilitat a �utur (no només i signifcativament en els economistes en 

ventall de visions i expertesa que vindran econòmica) . particular, i destinat a tots els que exercei-

generades per la suma de punts de vista, en xen o en són candidats, com consellers o 

un consell d’administració o organisme  Aproftar el potencial del recurs humà i assessors d’aquests o de la mateixa empre-

equivalent-similar, que reuneix els diversos optimitzar la seva organització (no malbara- sa, a banda d’una sufcient capacitació tèc-

en�ocaments que calen i sumen. Tot plegat   tant el recurs més car i, sobretot, amb més nica, els cal tenir uns elements de suport.

per esdevenir competitius i di�erents, i caure potencial) .

com menys possible en la dependència Per això, s’ha p pre arat un pla de �ormació, 

d’elements que no sabem ni controlem.  Impulsar i renovar la p jro ecció al client que es concreta en quatre eixos-dimensions 

(tant extern com intern) . clau, com són Àrea Humana/Estratègica, 

I això no és sols vàlid per a grans empreses Social/Econòmica, Financera/Jurídica i Le-

i entitats, també per al món de les pimes i  Fomentar la disponibilitat activa de tots gal, i als quals cal a�egir un cinquè per les 

microentitats, que igualment precisen del els implicats i susceptibles de ser-ho. seves especifcitats i importància, que és el 

suport extern de consultors, assessors i �or- re�erit a l’Empresa Familiar.

madors que, en un marc de col·laboració i  A�avorir la generació dels cada cop més 

confança, cobreixin el necessari que amb importants i creixents intangibles. Per això, a través d’un programa de cinc jor-

els mitjans i capacitats propis i usuals no s’hi nades (una per a cadascun dels eixos es-

arriba. Cal tenir present que el que di�eren-  Incidir en la millora de la capacitació i mentats) , per part de pro�essionals experts, 

cia una gran empresa i una pime és que en aproftament del talent (propi, vinculat i vin- es mantindran unes actuacions �ormatives i 

aquella una �unció l’exerceixen diverses per- culable) . vivencials amb l’objectiu de desenvolupar el 

sones, i en la pime una persona s’ocupa de rol dels consellers i afns, i garantir una presa 

diverses �uncions, però en cap cas no està  Invertir en el precís en els projectes de de decisions adient i coherent per part dels 

eximida d’atendre-les a totes les que cal. �utur. involucrats. 

L

core business,

Cal el suport de bons 
especialistes i experts i una 
visió integral i integradora 

cada cop més dif ícil de  
cobrir bé per una persona

JOSEP MARIA RAVENTÓS
Economista 

 jmraventos@singularnet.biz

Formació integral per a membres  
i assessors de consells 
d’administració
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Comissió d ’Economia de la Salut

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

Per a la política �armacèutica el La recerca de nous medica-
que passa a l’hospital és crucial, ments és impressionant, en 
els medicaments hospitalaris aquest moment hi ha 1.122 as-
són medicaments innovadors, saigs clínics arreu del món no-
complexos i molt cars. No valen més per provar medicaments 
a l’hospital les receptes que van contra el càncer. Aquí, el ponent 
servir per reduir la despesa a va proposar orientar la recerca 
l’AP: el desfnançament de me- cap a aquelles malalties priorità-
dicaments, els preus de re�erèn- ries per al sistema sanitari. 
cia, els genèrics i l’increment del 
copagament. El ponent va proposar un model 

l 28 de �ebrer, la Comis- lària és un tema �onamental de integral de compra de medica-
sió d’Economia de la la política �armacèutica. Així, Cap d’aquestes mesures son và- ments basat en sis etapes: 
Salut va organitzar una mentre anys enrere el creixe- lides a l’hospital i, per tant, cal  Anticipar els medicaments 

trobada sobre un tema de gran ment de la despesa �armacèuti- buscar noves �órmules per a que arriben. 
interès per al sistema sanitari: ca es produïa a l’Atenció Primà- aquests medicaments. 
els nous medicaments i el seu ria i l’hospital era residual, això Avaluar els medicaments tant 
elevat cost. ha canviat i, ara, l’hospital con- clínicament com econòmica. 

sumeix una part cada vegada El doctor Gilabert va �er un diag-
més important de la despesa nòstic de la situació actual: Protocol·litzar l’ús dels medi-

El convidat va ser el doctor An- �armacèutica. Segons les darre- “L’Administració sanitària i la in- caments a través de comissions 
toni Gilabert que, des de l’any res dades publicades, l’hospital dústria �armacèutica estan d’a- clinicoterapèutiques. 
2000 i fns a l’any 2017, ha estat consumeix el 40% de la despe- cord amb la visió del paper del 
responsable de �armàcia i del sa �armacèutica fnançada pel medicament, és a dir, els dos vo-  Registrar i mesurar els e�ectes 
medicament del Servei Català CatSalut, en xi�res absolutes len els millors medicaments per reals dels nous medicaments. 
de la Salut i, des de l’abril de 
l’any passat, és director de Compartir riscos a través de 
l’Àrea de Farmàcia i el Medica- models compra de risc compartit 
ment del Consorci de Salut i So- i acords en base a resultats reals. 
cial de Catalunya.

Minimitzar costos sobre la 
El doctor Gilabert ha estat una base de compres agregades. El 
persona clau en la política �ar- són 1.500 milions a Atenció Pri- guarir o cuidar els malalts. El ponent va sostenir la necessitat 
macèutica de la Generalitat du- mària (AP) i 1.000 als hospitals. problema arriba quan es �a ope- d’operativitzar tots els elements 
rant els primers 17 anys rativa aquesta visió. Així, mentre de la �órmula: anticipar, avaluar,  
d’aquest segle. Ell ha dirigit pro- Segons les dades publicades el director general de Laboratori protocol·litzar, mesurar, com-
jectes de tant pes i repercussió per la consultora IQVIA, en- diu als venedors que el p pro er partir riscos i optimitzar preus. 
com la recepta electrònica, els guany la �acturació en ofcina de any han de vendre un 7% mes i La utilització solament d’un 
incentius als metges, l’harmonit- �armàcia pujarà un 1,2% mentre els posa uns incentius per tal de d’ells no és sufcient per gestio-
zació dels medicaments, els que la de l’hospital pujarà un complir l’objectiu; en canvi, l’Ad- nar els nous medicaments.
pactes de risc compartit amb la 4,5% i, a aquest ritme en el con- ministració ens diu que tenim un 
indústria, etcètera. També ha di- junt de l’Estat, la �acturació �ar- 5% menys de pressupost i us Respecte al tercer punt, el de la 
rigit un projecte molt ambiciós i macèutica hospitalària pot su- heu d’ajustar. El problema és solvència, el ponent va proposar 
polèmic com l’euro per recepta, perar la de primària el 2019. com pot co nviure el +7% de l’un considerar la despesa �arma- 
i en va sortir viu! Allà vam co- amb el -5% de l’altre i no pren- cèutica com una inversió amb 
mençar a conèixer com �uncio- Els medicaments que consu- dre mal”. resultats a diversos anys, consi-
nava el Tribunal Constitucional. meix l’hospital són de dues ca- derar com un objectiu l’efcièn-

tegories: el consum intern i la El ponent va en�ocar l’accés cia en comptes de l’estalvi, con-
El doctor  Gilabert no és nou en medicació hospitalària de dis- dels nous medicaments des de siderar els resultats de salut 
el Col·legi, va venir ara �a cinc pensació ambulatòria (MHDA). tres punts de vista: com un element clau i, fnal-
anys, l’any 2013, i ens va pre- El pes d’aquest segon apartat Accions relatives al mercat, ment, debatre tant l’efciència 
sentar el primer pacte de risc és molt important, entre un 80 i per mitjà de nous models de com la solvència en tractar els 
compartit de la Generalitat amb un 85% de la despesa �arma- recerca. nous medicaments.
un laboratori �armacèutic. cèutica de l’hospital. Per al ge-

rent d’hospital, la despesa �ar- Accions relatives a l’efciència La reunió va estar molt concor-
macèutica representa un 17% per mitjà de nous models de reguda amb gairebé 50 partici-

La despesa �armacèutica s’ha de la despesa total, la segona compra integrada. pants que van �er nombroses 
convertit en un tema molt im- partida després de personal i, preguntes i aportacions, tant 
portant per a la gestió hospitalà- per tant, la gestió �armacèutica  Accions relatives a la solvèn- des del punt de vista de la ges-
ria. I, de la mateixa manera, la és molt important i la gestió de cia per mitjà de nous models tió hospitalària com de la indús-
despesa �armacèutica hospita- l’MHDA és clau. d’ingressos. tria �armacèutica. 

Les propostes del ponent

El ponent

La despesa farmacèutica

1)

2) 

3) 

4)

5) 

6) 

1) 

2) 

3)

E

Nous medicaments,  
nous sistemes  
de compra

LLUÍS BOHIGAS 
Economista i membre de la Comissió 

d’Economia de la Salut 

lluis.bohigas@economistes.com

L ’hospital consumeix el 40% de la despesa 
f armacèutica � nançada pel CatSalut,  
en xif res absolutes són 1.500 milions a 
Atenció Primària i 1.000 als hospitals

n
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Comissió d ’Economia Agroalimentària

M

Des de l’inici, la Generalitat ha do-
nat suport a aquest projecte per 
executar-lo. Sempre s’ha consi-
derat un projecte de país. Tots els 
di�erents Governs s’hi han impli-
cat, i els di�erents equips queden 
sorpresos del projecte i del que 
s’hi està �ent.

iquel Galvarriato, presi- L’existència d’una estructura de en què no hi ha bona adhesió, Un altre punt important és el preu 
dent executiu d’Aigües producció al secà amb mitgers, però amb els anys es canvia i es de l’aigua, i Galvarriato ens indica-
del Segarra Garrigues, que treballen amb moltes fnques, produeix el que anomenen e�ecte va que no ha estat un �re per al seu 

SA, –concessionària per a de molts propietaris, que són ne- desenvolupament. Explicava que la taca verda. Quan un propietari 
construcció i explotació del siste- el projecte es va dissenyar de tal gatius al canvi. La seva opinió inci- veu que el veí està produint i li va 
ma Segarra-Garrigues– és engi- deix en la decisió de la inversió bé, s’anima i s’hi adhereix. És un manera que el preu �os solidari en 
nyer civil nascut a Barcelona el que ha de realitzar el propietari. e�ecte que s’observa en tots els tota la super�ície de reg. És un reg 
1967. Hem estat amb ell analit- regadius. pressuritzat i, per tant, cal bombe-
zant aspectes relacionats amb La qüestió cabdal és la perspecti- jar. Això genera un cost energètic, 
aquesta in�raestructura. va de fnal del projecte i, en q a uest Des d’ASG s’impulsen iniciatives que és un component essencial 

sentit, Galvarriato ens explicava per a nous tipus de productes, del cost de l’aigua, ja que l’a�ecta 
Abordem la situació actual del en un 50%. El preu actual en el 
projecte, que amb la darrera de- sistema Segarra-Garrigues és 
claració d’impacte ambiental, la d’uns 13 ct./m .
super�ície neta a�ecta al projecte 
és de 64.995 ha. Actualment, n’hi Un altre aspecte important és la de-
ha 17.253 susceptibles de ser re- terminació de les ZEPA, que fgu-
gades i que ho podrien �er amb la ren a la declaració d’impacte ambi-
in�raestructura executada a peu ental. El que ha suposat la nova 
de fnca i aigua a la seva disposi- DIA és condicionar les dotacions 
ció. De les 17.253 ha, han signat de reg en algunes zones i condicio-
el conveni d’adhesió al reg nar la manera de regar. Si mirem la 
11.266, de les quals 8.398 estan super�ície total del Segarra-Garri-
produint. Els signants han pagat gues en l’actualitat hi ha 64.995 ha 
les quantitats establertes i, per respecte a les 70.150 inicials. 
tant, són els que ara tenen volun-
tat de regar. Amb aquestes da- L’altra cosa que condiciona la DIA 
des, la super�ície que es pot regar és que hi ha unes 6.000 ha que no 
és un 65%, dada a la qual no es que, quan en una zona hi ha vo- intenten ser capdavanters. Es podran regar si no es �a una prova 
dona la importància que té, ja que luntat de reg, la Generalitat i els busquen conreus nous, genera- pilot per assegurar la compatibili-
normalment es dona respecte al regants han e�ectuat les inversions litzant diversitat d’aliments. Es tat de les aus estepàries de la 
total de les hectàrees del Segarra- necessàries, i en aquest sentit el parla amb di�erents agents eco- zona amb el reg. Per a aquesta 
Garrigues i no respecte de les que projecte mai no s’ha aturat. S’ha nòmics del territori per ampliar la prova pilot no hi ha data prevista 
realment poden regar. passat per una crisi molt gran que indústria agroalimentària. Igual- d’inici. Això sí, és preocupant pel 

encara es pateix, especialment ment es potencien i s’impulsen que suposa, ja que es perdrien   
Hi ha diverses causes per les quant a inversions i els recursos conreus històrics que es �eien a la 6.000 ha de reg.
quals alguns regants adherits no públics són més baixos que els zona com oliveres, ametllers, 
estan �ent producció i que són: previstos. Tot i que la Generalitat, avellaners i noguers. Finalment, cal esmentar el poc 

Els regants han d’assumir sense aquesta crisi, hagués dis- èxit de la concentració parcel·lària, 
unes inversions importants per posat de tots els recursos neces- ASG ha arribat a un acord amb que és un element més a la com-
la incorporació al reg. saris, no se sap si s’hagués tingut l’empresa Congelados de Navar- plicada adhesió dels regants.

el nivell d’adhesió necessari per ra per impulsar el cultiu de bròquil, 
La maquinària necessària és utilitzar aquests recursos fnan- que assegura la compra a un preu La in�raestructura es va dissenyar 

di�erent a la del secà i varia en cers. El nou horitzó de fnalització fx de tota la producció. A la zona per unes super�ícies mínimes per  
�unció del producte que conreïn. que es pot preveure és el 2026/ d’Agramunt s’ha �et una prova pi- parcel·la de 12,5 ha pel marge 

2030. Cal �er coincidir els dos ele- lot. L’any 2017 s’han a�egit 25 ha dret i de 25 per l’esquerre. La rea-
L’edat mitjana del regant és ments cabdals, recursos p per �er aquest cultiu. El 2018 ja litat és que la grandària mitjana ressu-

elevada. postaris i voluntat del regant. n’hi ha unes 70 que �aran bròquil. actual és de 2,6 ha. Això ha supo-
Una altra experiència innovadora sat més longitud de tubs, ja que 

Nous canals de distribució Per a l’execució d’un projecte és és la poma d’alçada, a més de les parcel·les són molt més peti-
del producte conreat que des- necessària una bona adhesió i el 400 m, n’hi ha unes 70 ha i el pro- tes, conseqüentment un incre-
coneixen. que succeeix és que hi ha sectors ducte és d’excel·lent qualitat. ment de pressupost. 
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Sempre s ’ha considerat un proj ecte de  
país. Tots els dif erents Governs s ’hi han 
implicat, i els dif erents equips queden 

sorpresos del proj ecte i del que s ’hi està f ent

XAVIER SALES I AIGE

Prof essor mercantil i censor j urat de comp tes
xaviersales1@gmail.com

El projecte  
Segarra-Garrigues
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Comissió d ’Economia i Sostenibilitat

El mercat del CO  

en l’actualitat

La subhasta de drets  

d’emissió

Perspectives de futur

2a se sap que el CO  (diò- del preu de petroli, el carbó, el El preu pagat en les subhastes de 
xid de carboni) , com a gas... i del CO . permisos d’emissió �etes el 2018 
gas d’e�ecte d’hivernacle El 2016 el preu del CO , i de fns a mitjan maig ha estat un 

(GEH), està associat directa- l’energia en general, va esdevenir 109% superior. Si es manté la ten-
ment al canvi climàtic. És per relativament moderat en ser un dència, estaríem parlant de més 
això que es parla molt dels e�ec- Una de les �ormes d’accés als any climàticament bo, on les re- de 1.000 milions d’euros de cost 
tes d’aquest gas en el sistema permisos d’emissions de CO  novables van operar moltes ho- directe del CO  el 2018.
climàtic, però molt poc sobre la és mitjançant les subhastes pú- res, però tots podem recordar els 
seva in�uència sobre el sistema bliques que emet la Unió Euro- problemes dels preus elèctrics a Hem de recordar, també, que el 
econòmic global. pea. Durant l’any 2016, es van fnals del 2016 i inicis del 2017, mercat del CO  és un mercat in-

subhastar permisos per més de on el cost per MWh va arribar als tervingut en la part de l’o�erta, on 
El CO  és un gas que opera en 718 milions de tones de CO  a 100 euros quan el 2016 es va Europa estableix un pla de re-
els mercats internacionals com un cost de 3.780 milions d’eu- moure al voltant dels 40 euros. ducció de permisos anuals en el 
una  més, ja sigui de ros. Tot plegat, a un preu mitjà període 2013-2020. Si pensem 
manera voluntària com als EUA, per tona de CO  de 5,24 euros, Si mirem l’evolució del mercat que ja som a prop de la fnalitza-
la Xina o a Austràlia, o en mer- lleugerament in�erior al preu de del CO  el 2017, veiem com pas- ció del període on totes les em-
cats obligatoris com és el cas mercat, que es va situar en 5,27  sa dels 5,22 euros a tancament preses han de rendir comptes, la 
d’Europa, per la qual cosa in�u- euros. En aquesta subhasta del de gener als 7,54 euros a tanca- pressió de la demanda augmen-
eix de manera directa en la �or- 2016, les empreses espanyoles ment de desembre. I el 2018? ta considerablement.
mació dels preus de l’energia, 
sobretot en la compra de �uturs En un mercat obligatori, on hi ha 
dels mercats elèctrics europeus. pressió de demanda i contra-

cció de l’o�erta, és irremeiable 
Les directives europees sobre que el preu hagi de pujar. Els es-
el comerç de permisos d’emis- cenaris que preveia la UE abans 
sió estableixen l’obligatorietat , de la crisi, quan els països euro-
a uns quants sectors econò- van adquirir 70 milions de tones Doncs a tancament de juny ja peus discutien sobre la subhas-
mics, d’adquirir en els mercats a un cost de 365 milions d’eu- hem superat els 14,70 euros ta d’aquest segons l’acord 
fnancers, o en subhasta públi- ros, que van anar directament al amb una punta de 16,08 euros a 2013-2020, era d’entre 25 i 30 
ca, els permisos necessaris per compte d’explotació com a fnals de maig. És a dir, un aug- euros per tona de CO .
cobrir les seves emissions de despesa. El 84% d’aquests per- ment en el preu del CO  de més 
CO  derivades dels processos misos van anar a les centrals de del 200% en un any i cinc mesos És molt important tenir en comp-
productius. Així doncs, la valo- generació elèctrica de carbó i (obriu el gràfc 1 adjunt). te que els diners de la subhasta 
ració de les emissions d’aquest de cicle combinat. de drets d’emissió europeus van 

Podem observar que aquesta directament a les arques dels gas entra de ple en l’escandall 
de costos operatius, sobretot Si mirem les subhastes del tendència alcista té una corres- Estats per su�ragar les polítiques 
d’aquelles empreses que no 2017, l’adquisició de permisos pondència directa amb els publiques vers el canvi climàtic i, 
poden accedir al paquet de per part de les empreses espa- preus de l’electricitat en el mer- per tant, com més alt sigui el 
permisos gratuïts que atorga nyoles va vorejar els 85 milions cat de �uturs ibèrics i europeus preu, més diners es recapten i 
l’entitat reguladora europea, de tones, un 21% més d’emissi- (obriu el gràfc 2 adjunt) . més recursos hi ha per distribuir.
com són totes les centrals de ons que el 2016 amb un cost de 
generació elèctrica amb com- 489 milions d’euros, que repre- En defnitiva, i per concloure, el 
bustibles �òssils. Què vol dir senta un 34% d’augment en el Que passarà en el �utur? Ningú CO  és un producte que cotitza 
això? Doncs que les �uctuaci- cost dels permisos. no té la bola màgica, però l’ali- en els mercats fnancers, que 
ons dels mercats del CO neació dels astres no és gens a�egeix cost als productes i ser-, 
d’una manera o una altra, a�ec- On es repercuteix aquesta des- �avorable. Una certa inestabilitat veis fnals i que és �ont de recap-
ten de ple el preu de la llum que pesa? Doncs, en el cas de les g peo olítica que a�ecta països tació pública, via subhasta i im-
paguem tots. En l’actualitat , els elèctriques, directament al preu productors de petroli i una de- postos. Una  que cal 
mercats de �uturs i derivats del  elèctric en la cassació manda creixent de �onts ener- tenir en compte perquè in�ueix 
energètics, on s’estableixen els de l’o�erta i la demanda diària gètiques a la Xina no són el mi- directament en la confguració de 
preus de l’energia a llarg termi- atès que es considera un cost llor escenari per veure preus de preus de l’energia fnal d’empre-
ni, es guien per les �uctuacions operatiu de producció. mercats a la baixa. ses i consumidor domèstic. 
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El CO  és un producte que cotitza en els 
mercats � nancers, que af ge eix cost als 

productes i serveis � nals i que és f ont de 
recaptació pública, via subhasta i impostos
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ARTUR DE LAS HERAS
Economista i membre de la Comissió 

d’Economia i Sostenibilitat 

aheras@economistes.com

Les emissions de CO . 
Una ‘commodity’ econòmica
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Comissió d ’Economistes Auditors de Comp tes

uè s’entén per comuni- ponsabilitat executiva per dirigir responsables del govern de l’en- accions dels RGE en relació 

car? Comunicar és bà- les operacions de l’entitat, per titat, per exemple procediments amb el control intern de l’entitat, 

sicament in�ormar. La exemple els membres executius especials per detectar �rau. inclosa la supervisió de la seva 

NIA-ES 260 tracta llavors de la del Consell d’Administració o el efcàcia, i la detecció o la possi-

responsabilitat de l’auditor d’in- propietari-gerent. L’auditor ha de bilitat de �rau.

�ormar de certes qüestions als determinar la persona o perso-

responsables del govern de l’en- nes que, dins de l’estructura de  La comunicació de l’abast i L’auditor també s’ha d’ocupar de 

titat auditada (RGE) i com s’ha govern de l’entitat, siguin les el moment planifcats per a la re- les respostes dels RGE a anteriors 

de conduir aquest procés de co- adequades als e�ectes de realit- alització de l’auditoria pot �acili- comunicacions amb l’auditor.

municació/in�ormació. I vicever- zar comunicacions. tar als RGE una millor compren-

sa, ja que, per tal que la comuni- sió de les conseqüències del 

cació sigui efcaç, ha de ser recí- treball de l’auditor, la discussió Als e�ectes de com-

proca, és a dir no sols de l’audi- amb l’auditor dels temes relacio- pletar l’evidència d’auditoria ob-

tor als RGE, sinó d’aquests a nats amb el risc i amb el con- tinguda, la comunicació de tro-

l’auditor en cas que calgui, com cepte d’importància relativa, i la balles de l’auditoria pot incloure 

per exemple algun canvi en l’es- identifcació de les àrees en què la sol·licitud d’in�ormació addici-

tratègia del negoci que l’auditor onal als RGE.

hagi de conèixer. Aquesta reci-

procitat és important per tal: L’auditor pot comunicar la seva 

Que es desenvolupi una rela- opinió relativa a aspectes quali-

ció constructiva entre l’auditor i tatius signifcatius com ara pràc-

els responsables, mantenint la tiques comptables, estimacions 

independència i l’objectivitat de comptables o in�ormació revela-

l’auditor en tot moment. Aquestes sovint s’inclouen en la pot sol·licitar a l’auditor que de- da en els estats fnancers.

carta d’encàrrec o en una altra senvolupi procediments addicio-

Que l’auditor obtingui a l  in�or- �orma adequada d’acord escrit nals. També pot �acilitar a l’audi- També pot comunicar les difcul-

mació necessària per a la realit- en què es registren els termes tor una millor comprensió de tats signifcatives trobades, com 

zació de l’auditoria. Per exemple de l’encàrrec. Proporcionar als l’entitat i el seu entorn. Ha de te- endarreriments signifcatius en 

en allò relacionat amb el conei- responsables del govern de nir-se en compte que el �et de l’entrega de la in�ormació comp-

xement de l’entitat i el seu en- l’entitat una còpia de l’esmenta- comunicar als RGE l’abast i el table, terminis innecessàriament 

torn, i la identifcació de les �onts da carta d’encàrrec pot ser una moment planifcats de realització curts per acabar l’auditoria, la 

adequades d’evidència d’audi- �orma apropiada de comunicar- de l’auditoria no ha de compro- necessitat d’e�ectuar un es�orç 

toria i in�ormació sobre transac- los qüestions com ara: metre l’efcàcia de l’auditoria, en més gran per obtenir evidència 

cions i �ets específcs. La responsabilitat de l’auditor �er-los massa previsibles. L’audi- sufcient i adequada, �alta d’in-

d’e�ectuar l’auditoria de con�or- tor pot comunicar per exemple �ormació rellevant, �alta de dis- 

Que els RGE donin compli- mitat amb les NIA-ES, que té la manera en què pretén respon- posició de la Direcció per e�ec-

ment a la seva responsabilitat com a objectiu expressar una dre als riscos signifcatius d’in- tuar la valoració de l’empresa en 

de supervisar el procés d’in�or- opinió sobre els estats fnancers. correccions materials degudes a �uncionament, etcètera. En al-

mació fnancera, reduint així els �rau o error, el seu en�ocament gunes circumstàncies, aquest 

riscos d’incorrecció material en Les qüestions que han de ser en relació amb els controls in- tipus de difcultats pot suposar 

els estats fnancers. comunicades són, per tant, qües- terns rellevants per a l’auditoria i una limitació a l’abast que impli-

tions signifcatives que es posin de el concepte d’importància relati- qui una opinió modifcada.

mani�est en l’auditoria dels estats va en el context de l’auditoria.

fnancers i que siguin rellevants 

La NIA-ES 260 defneix com a per als responsables del govern En cas que l’entitat compti amb 

responsables del govern de l’en- de l’entitat en supervisar el procés una �unció d’Auditoria Interna, 

titat la persona o persones o or- d’in�ormació fnancera. l’auditor pot discutir amb els Aquestes poden incloure 

ganitzacions. Amb caràcter ge- RGE el grau en què utilitzarà el les condicions del negoci que 

neral s’entèn que es parla dels  L’auditor no està obligat a dis- treball de l’Auditoria Interna. a�ectin l’entitat i els plans i estratè-

membres del Consell d’Adminis- senyar procediments addicionals gies de negoci que puguin tenir un 

tració. Es defneix com a Direcció amb el propòsit d’identifcar al- Un altre punt per discutir podria e�ecte sobre el risc d’incorrecció 

la persona o persones amb res- tres qüestions per comunicar als ser l’actitud, conscienciació i material, les consultes �etes per la 

2.2. Abast i moment planif-

cats de realització de l’audito-

ria.

2.3. Troballes signifcatives de 

l’auditoria. 

2.1. Les responsabilitats de 

l’auditor en relació amb l’au-

ditoria dels estats fnancers.

2.4. Qüestions signifcatives 

discutides amb la Direcció o 

que li van ser comunicades per 

escrit. 

2. Qüestions que  

han de comunicar-se

1. Determinació dels 

responsables del govern
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NIA-ES 260. Comunicació amb els 
responsables del govern de l’entitat
DANIEL PIANO BASSI
Economista 15816, Auditor de Comptes del ROAC 
23288, REA + Rega 7352 
dpiano@economistes.com

L ’auditor ha de determinar la persona  
o persones que, dins de l’estructura de 

govern de l’entitat, siguin les adequades 
als ef ectes de realitzar comunicacions
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Direcció a altres auditors sobre 
qüestions de comptabilitat o d’au-
ditoria que siguin d’interès de l’au-
ditor o les discussions o comuni-
cacions escrites per al nomena-
ment de l’auditor o la renovació 
del nomenament, relacionades 
amb les pràctiques comptables, 
l’aplicació de normes d’auditoria o 
els honoraris per l’auditoria o per 
altres serveis.

També es poden comunicar 
qüestions significatives posades 
de manifest durant l’auditoria 
com ara incorreccions materials 
en la descripció d’un fet o incon-
gruències que resultin materials 
en la informació que acompanya 
els estats financers auditats, i 
que hagin estat corregides.

2.5. La independència de l’au-
ditor. En relació amb l’obligació 
de l’auditor de complir amb els 
requeriments ètics, inclòs el d’in-
dependència professional, han 
de comunicar-se als RGE, inclo-
ses les amenaces a la indepen-
dència (amenaces d’interès pro-
pi, d’autorevisió, d’advocacia, de 
familiaritat i d’intimidació) i les 
salvaguardes establertes per la 
professió, per la mateixa entitat i 
en els mateixos sistemes i proce-
diments de la firma d’auditoria.

Els requeriments de comunica-
ció relatius a la independència, 
aplicables en el cas d’entitats co-
titzades, es poden aplicar igual-
ment en el cas d’altres entitats, 
especialment aquelles que pu-
guin ser d’interès públic significa-
tiu per raó de la seva activitat, 
dimensió o naturalesa jurídica. 

2.6. Qüestions addicionals. 
L’auditor ha d’avaluar si certes 
qüestions que puguin haver arri-
bat al seu coneixement han de 
comunicar-se als RGE. Qüesti-
ons que puguin ser significatives 
per a les responsabilitats de su-
pervisió dels RGE, com ara te-
mes significatius relacionats amb 
les estructures o els processos 
de govern i amb les decisions re-
llevants de l’alta Direcció manca-
des de la deguda autorització. En 
cas que es decidís comunicar di-

tes qüestions, l’auditor ha de dei-
xar clar que la identificació i co-
municació de les esmentades 
qüestions és accessòria a l’ob-
jectiu principal de l’auditoria, que 
consisteix a emetre opinió sobre 
els estats financers. També ha 
d’aclarir-se que no s’han aplicat 
procediments en relació amb 
aquestes qüestions, diferents de 
les que van ser necessàries per a 
la formació de l’opinió.

3. El procés de comunicació
Perquè la comunicació amb els 
RGE sigui eficaç, ha de ser recí-
proca. 

L’auditor ha d’esperar que l’em-
presa comuniqui qüestions que 
puguin ser rellevants per a l’au-
ditoria, com ser decisions estra-
tègiques que afectin la planifica-
ció de l’auditoria, o bé la sospita 
o detecció de frau.

La NIA-ES 315 assenyala com 
a element de l’entorn de control 
de l’entitat la participació dels 
RGE inclosa la interacció amb 
l’Auditoria Interna si escau i 
amb els auditors externs. Una 
comunicació recíproca inade-
quada pot indicar un entorn de 
control insatisfactori i influir en 
la valoració que cal fer per part 
de l’auditor del risc d’incorrec-
cions materials.

Si la comunicació recíproca en-
tre l’auditor i els RGE no és ade-
quada i la situació no es pot 
solucionar, les mesures que pot 
adoptar l’auditor van des de 
modificar l’opinió per una limita-
ció a l’abast fins a la renúncia a 
l’encàrrec, si les disposicions le-
gals o reglamentàries ho perme-
ten, passant per obtenir asses-
sorament jurídic.

En el cas d’entitats de petita di-
mensió, l’auditor pot comuni-
car-se amb els RGE de manera 
menys formal que en el cas 

d’empreses cotitzades o enti-
tats de dimensió més gran.

Abans de comunicar temes re-
llevants als RGE, l’auditor pot 
comentar-los amb la Direcció o 
amb el Departament d’Auditoria 
interna, si n’hi hagués, a menys 
que no sigui allò adequat, per 
exemple, en relació amb qüesti-
ons relacionades amb la seva 
competència o integritat. 

Els RGE poden voler proporcio-
nar una còpia d’una comunica-
ció escrita de l’auditor a tercers 
com poden ser bancs o entitats 
reguladores. En aquests casos 
pot ser important que l’auditor 
manifesti expressament en les 
comunicacions escrites que la 
comunicació ha estat preparada 
per als RGE, i que no ha estat 
preparada per ser distribuïda a 
tercers, cas en què l’auditor no 

assumeix cap responsabilitat 
davant de tercers.

4. Formes de comunicació
L’auditor pot comunicar-se amb 
els RGE en forma verbal o per 
escrit. Les comunicacions escri-
tes poden incloure la carta d’en-
càrrec proporcionada als RGE. 
Una comunicació eficaç pot in-
cloure presentacions i informes 
escrits formals, així com comu-
nicacions menys formals, com 
ara discussions. 

5. Moment de realització  
de les comunicacions
La significativitat i naturalesa de la 
qüestió que cal comunicar, així 
com les mesures que s’espera 
que prenguin els RGE, són factors 
rellevants per definir el moment 
per efectuar les comunicacions.

Les comunicacions relatives a la 
planificació poden fer-se al co-
mençament del treball i, en cas 
d’un encàrrec inicial, es poden in-
cloure en els termes de l’encàrrec.

Una dificultat significativa ha de 
ser comunicada així que sigui 
possible, si és que els RGE po-
den aportar una solució. Les 
deficiències significatives de 
control intern identificades han 
de comunicar-se, encara que 
sigui verbalment, tan aviat com 
sigui possible, abans de comu-
nicar-les per escrit en el moment 
adequat tal com estableix la 
NIA-ES 265.

Una discussió de tancament del 
treball pot ser també un moment 
adequat per comunicar troballes 
de l’auditoria, incloent-hi les opi-
nions de l’auditor sobre els as-
pectes qualitatius de les pràcti-
ques comptables de l’entitat. In-
clusivament en una discussió de 
tancament l’auditor hauria de 
comunicar el tipus d’opinió que 
donarà en el seu informe. I en 
cas que l’opinió prevista sigui 
modificada, ha de comunicar-se 
el motiu de la modificació de 
l’opinió i el tenor de la mateixa.

6. Documentació
L’auditor ha de conservar entre 
els papers de treball de l’encàrrec 
una còpia de les comunicacions 
escrites efectuades als RGE i les 
rebudes d’aquests. En cas de 
comunicacions verbals, l’auditor 
pot incloure una còpia de les ac-
tes preparades per l’entitat entre 
els seus papers de treball, si 
aquestes actes reflecteixen ade-
quadament la comunicació efec-
tuada. Si no, pot redactar un me-
moràndum que relati la comuni-
cació efectuada verbalment.

La NIA-ES 260 acaba amb dos 
annexos de lectura recomanable 
en què, per un costat, s’identifi-
quen apartats de les NIA-ES i de 
la NCCI que estableixen requeri-
ments de comunicar assumptes 
específics als RGE i, per un altre, 
es refereix a la comunicació 
d’aspectes qualitatius suscepti-
bles de ser comunicats, com ara 
els relatius a polítiques compta-
bles, estimacions comptables, la 
informació revelada en els estats 
financers i altres qüestions rela-
cionades, o bé la correcció se-
lectiva d’incorreccions. n

Les deficiències significatives de  
control intern identificades han de 

comunicar-se, encara que sigui 
verbalment, tan aviat com sigui possible
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EMILI GIRONELLA MASGRAU  

Economista i auditor de comp tes, doctor en Ciències Econòmiques 
i Empresarials i acadèmic numerari de la Reial Acadèmia  
Europea de Doctors ( RAED) 
egironella@gvauditores.com.

L’ebitda, indicador útil o inútil?

’ebitda és l’acrònim en que determina l’ebitda recurrent sos a curt termini, a un o dos 

anglès del terme benefci del nucli del seu negoci o de les anys per ser més precisos, les Els usos de l’ebitda es poden 

abans d’interessos, im- activitats centrals, amb incidèn- seves expectatives o destí tenen agrupar bàsicament sota tres 

postos, depreciacions i amortit- cia en caixa. caràcter fnancer, motiu pel qual epígra�s:

zacions. Apareix en els comptes molts analistes fnancers el con- Com a mesura de l’acompli-

de pèrdues i guanys, memòries, Molts de�ensors de l’ebitda l’uti- sideren un indicador fnancer, en ment econòmic que permet fxar 

in�ormes de gestió, cartes del litzen com a substitut de la in�or- el sentit de pròxim a la genera- la remuneració variable d’alts di-

president, in�ormes trimestrals o mació fnancera inclosa en els ció de caixa o tresoreria. rectius. O comparar la rendibi- 

en els in�ormes anuals sobre re- comptes anuals de les empre- litat operativa d’una empresa 

sultats que les grans empreses ses, en especial del compte de que serveix per avaluar l’efcièn-

publiquen. No és un indicador o pèrdues i guanys, però això no cia dels administradors i direc-

mètrica generalment  acceptat.  és correcte. Existeixen dos mètodes de càl- tius en la gestió del cor del seu 

No apareix al Pla General de cul, el mètode indirecte o induc- negoci.

Comptabilitat ni a les Normes In- El compte de pèrdues i guanys, tiu i el mètode directe o deductiu 

ternacionals d’In�ormació Finan- si està ben elaborat i en el seu (per a mi és el més clar i el més Per determinar el valor d’una 

cera (NIIF o IFRS en anglès), ni a càlcul s’han hagut de �er un senzill d’entendre) . empresa, per múltiples de l’ebit-

les Financial Accounting Stan- gran nombre d’estimacions, da, en �unció de múltiples esti- 

dars americanes. Cal esmentar o�ereix un document molt vàlid El mètode indirecte opera en el mats d’empreses comparables. 

que les denominacions utilitza- per e�ectuar una anàlisi molt en- compte de pèrdues i guanys de La seva utilització es deu a la 

des per les empreses són diver- certada d’una empresa (evolu- sota a dalt, partint del resultat simplicitat i a la �acilitat de càl-

ses: ebitda, ebitda recurrent, ció del negoci, marges diver- de l’exercici, al qual s’ajusten cul, encara que conceptualment 

ebitda normalitzat, ebitda ajustat, sos, nivell d’endeutament, par- totes les partides (en més o en no és un bon mètode de valorar 

ebitda comparable, resultat brut tides extraordinàries que han menys) que no pertanyen a les empreses perquè els càlculs es 

d’explotació (Acciona, ACS, El incidit en el resultat obtingut, activitats d’explotació, que no re�ereixen al passat, a més que 

Corte Inglés, Endesa, Ercros, caràcter recurrent de les parti- tenen caràcter recurrent o que deixa en l’aler aspectes impor-

Ferrovial, Red Elèctrica, Sacyr, tants que cal tenir en compte . 

etcètera) o resultat operatiu (Indi- Aquest mètode de valoració es-

tex i Mercadona). tima el valor d’una companyia 

en termes relatius a allò que 

existeix en el mercat, a partir de 

L’ebitda no és el resultat brut la premissa –�alsa per des-

d’explotació d’una empresa comptat– que dues empreses 

(apartat A.1. Resultat d’explota- des d’ingressos, despeses, no tenen incidència a la caixa o de característiques operatives 

ció del model normal del PGC pèrdues i benefcis, càlcul del a la tresoreria. similars han de tenir un múltiple 

2007) perquè en el seu càlcul pu  nt mort o llindar de rendibili- de l’ebitda semblant. No ho re-

s’exclouen certes partides de tat, etcètera) , que l’ebitda ni de El mètode directe es calcula comano, però serveix com a im-

l’esmentat resultat d’explotació, lluny permet. com segueix: port de re�erència.

com per exemple les dotacions + Ingressos d’explotació recur-

a amortització dels béns de l’im- L’ebitda és un indicador econò- rents.  Com a component de ràtios 

mobilitzat, entre d’altres. Tam- mic perquè re�ecteix un marge - Despeses i costos d’explota- d’aplicació en diversos càlculs 

poc no és igual ni s’assembla de parcial brut del resultat d’explo- ció recurrents (amb incidència (vegeu la taula 2 desplegable). 

lluny a l’import del  to- tació d’una empresa, i aquesta en caixa) .

tal d’una empresa ni al del in�ormació s’obté del compte de = Ebitda. 

 de l’explotació. (Vegeu la taula 1 desplegable.)pèrdues i guanys, on es regis-

tren moviments econòmics.

L’ebitda és una xi�ra que re�ec- Un aspecte que s’ha de tenir en 

teix un marge brut (és a dir, sen- No obstant això, si ho contem- compte per al càlcul de l’ebitda 

se considerar l’e�ecte de l’im- plem com la capacitat de gene- és el de la recurrència, que 

post sobre benefcis) parcial de rar recursos (no cobraments ni constitueix la quinta essència de 

rendibilitat de l’explotació de pagaments) de l’explotació les partides que integren el seu 

l’empresa. El càlcul de l’ebitda d’una empresa per poder �er contingut i el �actor més impor-

representatiu hauria de ser el �ront als pagaments comprome- tant que cal tenir en compte.

Utilització de l’ebitda  

Càlcul o determinació  

de l’ebitda

Naturalesa de l’ebitda

L

1

cash fow

cash 

fow

2

1. 

2. 

3.

n

1

2

 Resum de la con�erència del passat 14 

de juny de 2018 a la seu del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya.

 Si voleu apro�undir en el tema podeu 

consultar l’article d’Emili Gironella i M.ª del 

Carmen Barcons a la 

 números 2 al 6

(novembre 2017–març 2018).

Revista Tècnica 

Comptable i Financera, 

L ’ebitda és un indicador econòmic  
perquè ref lecteix un marge parcial brut  
del resultat d’explotació d’una empresa i 

s ’obté del compte de pèrdues i guanys
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n aquest article presen- darrers anys i actualment se si- tres punts per sota d’Espanya, la clarament per sobre (12,9% i 

tem el resum executiu tua en el 32%. El di�erencial de UE i la resta de països basats en 18,1%, respectivament) . 

elaborat pel GEM 2017 Catalunya amb els països més la innovació (43%). Aquest indi-

respecte a la situació de l’em- avançats es redueix, i el 2017 és cador ha anat disminuint pro- En termes generals, es pot afr-

prenedoria a Catalunya. de set punts percentuals per gressivament durant els darrers mar que a Catalunya emprendre 

sota de la UE i de sis punts per anys a Catalunya. es considera una bona opció 

Els resultats del projecte GEM a sota del conjunt de països ba- pro�essional i, a més, als mitjans 

Catalunya l’any 2017 mostren sats en la innovació. En tot cas, El coneixement d’altres perso- de comunicació hi apareixen his-

que el percentatge de la població l’evolució sobre la percepció nes que hagin creat la seva prò- tòries d’èxit empresarial. Ara bé, 

adulta catalana que opina que d’oportunitats que s’ha produït pia empresa és igualment un Catalunya queda per sota de la 

emprendre atorga estatus social els últims cinc anys és positiva i �actor rellevant a l’hora de plante- UE i del conjunt de països avan-

i econòmic disminueix dos punts posa de mani�est que una pro- jar-se la creació d’una empresa. çats en la percepció que em-

percentuals respecte de l’any porció creixent de la població Aquesta variable el 2017 arriba a prendre genera un bon estatus 

anterior i se situa en el 47% del catalana detecta bones oportu- valors molt similars a Catalunya social i econòmic. Aquest és un 

total. A Espanya aquest percen- nitats de negoci susceptibles de (34%), Espanya (33%), la UE dels aspectes on cal centrar 

tatge és un punt superior (48%). l’atenció per aconseguir uns ni-

De la mateixa manera que els úl- vells de percepció homologables 

tims anys, es manté un di�erenci- als del nostre entorn. El segon 

al considerable amb els països aspecte que cal destacar és la 

basats en la innovació, en què el recuperació sostinguda els úl-

percentatge arriba a un 70%. tims anys de la percepció de bo-

nes oportunitats per crear una 

Amb tot, la percepció que la so- ser explotades mitjançant la cre- (33%) i països basats en la inno- empresa, si bé el seu nivell enca-

cietat catalana té del �et que ini- ació de noves empreses. vació (35%). Els darrers anys ra roman gairebé sis punts per 

ciar un negoci o ser emprenedor s’observa una convergència dels sota dels països basats en la in-

és una bona opció pro�essional Pel que �a als coneixements i valors d’aquest indicador en els novació. Aquestes dues qüesti- 

és similar a la dels països més habilitats necessaris per em- diversos contextos geogràfcs. ons explicarien el di�erencial exis-

avançats. Així, l’any 2017 el per- prendre, els resultats del darrer tent en la intenció d’emprendre.

centatge se situa en el 57% any indiquen que un 47% de la La interacció dels �actors des-, el 

mateix que en aquests països, població adulta catalana declara crits fns aquí (principalment la Els resultats relatius a les per-

mentre que a Espanya és del que els posseeix. A Espanya valoració social de l’activitat em- cepcions, valors i aptituds de la 

54%. A més, l’opinió de la po- aquest percentatge és del 45%. prenedora i la percepció d’opor- població adulta a Barcelona són 

blació sobre la di�usió de notíci- Ambdós percentatges són una tunitats i aptituds personals) de- similars als que s’observen a la 

es positives sobre l’emprenedo- mica superiors a la mitjana dels termina en bona mesura la in- resta de Catalunya. La di�erèn-

ria en els mitjans de comunica- països basats en la innovació  tenció d’emprendre. Aquesta cia més rellevant és la que s’ob-

ció assoleix a Catalunya el 60%, (43%). Aquesta percepció relati- variable de l’emprenedoria po- serva en la percepció de bones 

un percentatge similar a la mitja- vament elevada de possessió tencial considera el percentatge oportunitats, que es troba cinc 

na dels països basats en la in- de coneixements i habilitats �a- de la població que en un deter- punts per sobre a Barcelona. En 

novació (62%) i superior a la cilita que hi hagi més empresaris minat període mani�esta la in- canvi, la resta de Catalunya es 

mitjana espanyola (51%). potencials i que �acin el pas per tenció de crear una empresa troba set punts percentuals per 

crear una empresa pròpia, si bé pròpia en els pròxims anys. Els sobre de la demarcació de Bar-

Per altra banda, el 2017 s’ob- pot a�ectar la viabilitat a llarg ter- resultats del projecte GEM del celona en l’opinió sobre si em-

serva un resultat positiu pel que mini de la nova empresa si és 2017 indiquen que aquest per- prendre genera bon estatus so-

�a a la percepció d’oportunitats  �ruit d’un excés d’optimisme. centatge a Catalunya es troba cial i econòmic.   

per emprendre: el percentatge en el 6,7%, mig punt percentual 

de persones que a Catalunya El projecte GEM també conside- més que l’any anterior. A Espa-

percep bones oportunitats és ra que la por davant del �racàs nya la intenció d’emprendre es 

del 37%, la qual cosa suposa un pot a�ectar la decisió de crear troba el 2017 en un nivell molt 

creixement de set punts percen- una empresa. L’any 2017 un semblant (6,8%). En canvi, la 

tuals respecte de l’any anterior. 40% dels entrevistats a Catalu- proporció d’emprenedors po-

Aquest indicador també ha anat nya mani�esta que aquest �actor tencials a la UE i als països ba-

millorant a Espanya durant els és un obstacle per emprendre, sats en la innovació es troba 

E

n

Valors, percepcions i aptituds 
emprenedores de la població catalana
AMADEU IBARZ

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

Catalunya queda per sota de la UE  
i del conj unt de països avançats en  

la percepció que emprendre genera  
un bon estatus social i econòmic
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El sector de les tecnologi-
es de la informació torna 
a ser, després de la his-

tòrica crisi del 2000, al punt de 
mira i a la primera pàgina de les 
noticies d’economia. El món es-
devé digital i les empreses que 
no ho vegin així sembla que no 
existiran la propera dècada. 

Però anem pas a pas. Aquest 
sector es defineix com aquell al 
qual pertanyen les empreses 
de productes i serveis destinats 
a la generació, transmissió, 
processament, emmagatze-
matge i explotació de dades a 
l’àmbit digital. 

Creixement al nostre país
A Espanya, aquest sector va as-
solir un volum de 24.946 milions 
d’euros (Font: AMETIC) amb un 
creixement respecte a l’any 
2016 del 6,4%. És a dir, creix 
més del doble que la mitjana de 
tots els sectors. Si ens centrem 
únicament en els serveis de TI (a 
part del hardware i del softwa-

amb un nombre més alt d’ope-
racions d’M&A, darrere del sec-
tor immobiliari. Operacions des-
tacades van ser l’OPA d’Indra 
sobre Tecnocom, la venda 
d’Acuntia a Vinci (sortint el fons 
GPF) o la d’ITconic a Equinix, per 
la qual Carlyle va sortir del seu 
capital. Aquest any 2018 ja s’ha 
fet una operació rellevant en 
aquest línia amb l’adquisició, per 
part d’Indra, de Paradigma Digi-
tal, pagant xifres astronòmiques. 

Previsions a mitjà termini
Els propers anys auguren un 
creixement sostingut del sector 
per diverses causes que han 
d’actuar com a palanques de 
creixement: 
1. Els usuaris som cada vegada 
més exigents i demanem una 
alta qualitat, bon preu i rapidesa 
de resposta i servei. Així, la 
competència ha d’invertir per 
donar al client el que demana i 
sempre hi ha algú que és capaç 
de fer-ho millor perquè és més 
eficient i ràpid. Així doncs, la de-
manda de productes i serveis 
de TI continuarà augmentant. 

2. Moltes indústries que encara 
no han entrat en la digitalització 
ho faran com, per exemple, les 
energètiques o el sector immo-
biliari. El sector de l’automoció 
és dels més actius en aquesta 
tendència; els fabricants de cot-
xes s’estan convertint en empre-
ses de software, afirmació feta 
pels seus mateixos executius. 

3. Per últim, la digitalització dels 
serveis públics, l’Administració i 
fins i tot la justícia. Els ciutadans 
exigim més facilitat per tramitar 
gestions amb les entitats i orga-
nismes públics, hisenda, ajunta-
ments, sanitat pública... Les AP  
ja estan sent un factor de deman-
da important en el sector de les 
TI. Segurament per força temps. 

En definitiva, no és que qui no 
entri en aquesta era digital hagi 
de desaparèixer, però és segur 
que es perdran moltes oportuni-
tats de continuar creixent i, en-
cara més important, ésser un 
bon competidor. n

El sector de les TI: 
la nova revolució  

Gemini, ATOS, Vinci) i alema-
nyes (SAP, T-Systems, GFT) te-
nen una posició sòlida, quasi de 
domini.

Aquest és un sector on les ren-
dibilitats mitjanes són altes i 
molt altes, comparades amb al-
tres sectors, a més de ser tradi-
cionalment bons generadors de 
caixa. Els ebitda acostumen a 
estar en un rang del 7% a la 
part baixa i entre el 12 i 15% a la 
part alta. A més, els clients 
acostumen a tenir contractes 
de manteniment i monitoratge, 
de manera que bona part dels 
ingressos que generen són re-
currents. 

Serveis i solucions a l’alça
Els serveis i solucions que més 
estan creixent són aquells que 
tenen a veure amb el que es de-
nomina la Indústria 4.0, és a dir, 
les solucions i sistemes que pos-
sibiliten la cadena de gestió de 
dades; des de l’origen fins a 
l’anàlisi i distribució (gràfic 1).

Pel que fa a l’activitat corporati-
va en el sector, l’any 2017 
aquest va ser el segon sector 

re), el sector creix per sobre del 
10% de mitjana. 

Les previsions pels propers dos 
anys és que el ritme de creixe-
ment sigui fins i tot superior, ja 
que la demanda d’inversió, lluny 
de remetre, s’accelera. El nom-
bre de llocs de treball del sector 
és de 219.000 persones, 

25.000 més que fa quatre anys. 
Hi ha pràcticament plena ocu-
pació, quan a Espanya l’atur 
està encara a l’11%. 

L’univers empresarial a Espanya 
està dominat per les grans mul-
tinacionals que, a part d’Indra, 
acaparen més de la meitat del 
volum total de vendes del sec-
tor. Les empreses americanes 
(Tech Data, Cisco, IBM, HP) jun-
tament amb les franceses (Cap 

Els propers anys auguren un  
creixement sostingut del sector per  

diverses causes que actuaran  
com a palanques de creixement

JOSEMARIA TORRENS  
Soci d’INEO Corporate Barcelona 
jmtorrens@ineocorporate.com

L’avantatge competitiu que suposa a les empreses i els seus gestors disposar de bona informació,  
de forma segura, accessible des de qualsevol dispositiu 24 hores al dia i de manera fàcil, ha fet que  

les inversions en aquestes infraestructures creixin a ritmes exponencials.

Gràfic 1

Capta informació 
del món físic per  

al món digital.

IoT

CIBERSEGURETAT

Essència de totes les dades.

DADES
Element comú

Totes les tendències 
necessiten de totes 
les dades i a totes 

se’n generen.

Transformador de processos productius.

INTEL·LIGÈNCIA 
ARTIFICIAL

‘CLOUD’

Neix per analitzar i gestionar 
la gran quantitat de dades 
disponibles digitalment.

Totes les dades  
accessibles des  
de qualsevol punt  
i de manera segura.

‘BIG DATA’
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Servei d’Assessorament Fiscal del 
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Projecte de Llei de PGE  
per al 2018: mesures fiscals

Comissió d ’Assessors Fiscals

Amb e�ectes des de l’1 de gener 

de 2019 es procedeix a integrar 

el tipus impositiu autonòmic de 

l’impost sobre hidrocarburs en el 

tipus estatal especial a f de ga- 

rantir la unitat de mercat en l’àm-

bit dels combustibles i carbu-

algrat que hi pugui dicionals per cadascun dels flls metria respecte al tractament rants, sense que aquesta mesura 

haver canvis en el trà- que �ormin part de la �amília donat a altres entitats amb baixa suposi un menyscabament dels 

mit parlamentari, hem nombrosa que excedeixi del tributació, per a la qual cosa es recursos de les comunitats autò-

considerat oportú �er unes pin- nombre mínim de flls exigit per- modifca la disposició addicional nomes i tot això dins del marc 

zellades de les principals mesu- què aquesta �amília hagi adquirit catorzena LIS. normatiu comunitari. Amb e�ec-

res fscals que conté el projecte la condició de �amília nombrosa tes des de l’1 de juliol de 2018, 

presentat en el Congrés dels Di- de categoria general o especial, s’adopten diverses mesures que 

putats. segons corres i. Es prorroga el pongu restabliment a�ecten l’impost especial sobre el 

d’aquest impost per al 2018, carbó i l’impost especial sobre 

mentre que es preveu que des l’electricitat i, amb e�ectes des de 

del 2019 es torni a desactivar l’1 de setembre de 2018, es re-

Reducció per obtenció de rendi- mitjançant la bonifcació de la baixen els tipus impositius de 

ments del treball (amb e�ectes quota del 100%. l’impost sobre els gasos �uorats 

des de l’entrada en vigor de la d’e�ecte d’hivernacle. 

LPGE 2018).

 S’estableix una de- En relació amb l’impost sobre el 

 Aug- ducció en la quota a �avor valor a�egit cal destacar les mo-

menta la reducció per obtenció d’aquells contribuents que no difcacions següents: Amb e�ectes 

de rendiments del treball, que re- poden presentar la declaració   A des de l’entrada en vigor de la 

sulta d’aplicació a aquells treba- conjunta per residir en un altre les sales cinematogràfques, que LPGE 2018, s’introdueixen mo-

lladors que perceben rendes més Estat membre de la UE amb els passa de tributar del 21 al 10%. difcacions en les tari�es i en la 

baixes (s’amplien els límits mà- altres membres de la unitat �ami- instrucció de l’impost.

xims que marquen les di�erents liar, així s’equipara la quota per  Amb 

quanties de reducció que al seu pagar a la que hagués suportat e�ectes des de l’1 de gener de 

torn s’incrementen per als treba- en cas que tots els membres de 2019, es modifca l’exempció 

lladors amb rendes més baixes la unitat �amiliar haguessin estat pels serveis  prestats directa-  

en 2.000 euros aproximadament, residents fscals a Espanya. ment als seus membres per uni- Es 

de manera que els límits esta- fxa l’interès legal dels diners en 

blerts passen a ser de 16.825 un 3,00% i l’interès de demora, 

euros i 13.115 euros (anterior- en un 3,75%.

ment 14.450 i 11.250 euros) i la 

reducció passa de 3.700 a 5.565 

euros anuals). Quan l’impost  

s’hagués meritat amb anterioritat Les seves quanties són  diari, 

a l’entrada en vigor de la LPGE 17,93 euros, ons, agrupacions o entitats   mensual, 537,84 

2018, la reducció que cal aplicar  autònomes per tal d’ajustar la euros,  anual, 6.454,03 euros, i 

és la prevista en la normativa vi- seva regulació al dret de la Unió  en els supòsits en què la re�e-

gent a 31 de desembre de 2017.  Amb Europea. rència a l’SMI ha estat substituïda 

e�ectes per als períodes imposi- per la re�erència a l’IPREM és de 

 La tius iniciats a partir de l’1 de ge- 7.519,59 euros quan les normes 

deducció s’incrementa en 1.000 ner de 2018, es modifca aques- es re�ereixin a l’SMI en còmput 

euros addicionals quan el contri- ta reducció i el seu règim transi- anual, tret que excloguessin ex-

buent hagi satis�et despeses per tori (art. 6 i DT vintena LIS). Amb e�ectes des pressament les pagues extraordi-

la custòdia de menors de tres de l’1 de gener de 2019 i com a nàries; en aquest cas, la quantia 

anys en guarderies o centres  Es conseqüència de la modifcació és de 6.454,03 euros. 

educatius autoritzats i per �amília procedeix a exceptuar les enti- de la Directiva de l’IVA a les re-

nombrosa o persones amb dis- tats de capital-risc de l’obligació gles de tributació dels serveis 

capacitat a càrrec. d’e�ectuar el pagament �raccio- prestats per via electrònica, 

nat mínim aplicable a les grans quan el destinatari no sigui un 

 empreses, pel que �a a les seves empresari o pro�essional actu-

S’amplia la quantia rendes exemptes, la qual cosa ant com a tal, es produeix una 

de la deducció en 600 euros ad- permetrà corregir l’actual asi- sèrie de canvis:

Impostos especials

Impost sobre el patrimoni

Impost sobre la renda  
de les persones físiques 

Impost sobre el valor afegit
Tributs locals

Altres disposicions  
amb incidència tributària

Impost sobre societats  

l�

l�

l�

l�

l

l

l

l�

l

l� l�

l� n

l

Impost sobre hidrocarburs. 

Deducció aplicable a les 

unitats �amiliars �ormades per 

no residents fscals en Estats 

membres de la Unió Europea 

o de l’Espai Econòmic Euro-

peu (amb e�ectes 1 de gener 

Reducció per obtenció de de 2018).

rendiments del treball. Impost sobre activitats 

econòmiques.

Tipus impositius reduïts.

 Exempcions interiors.

Interès de demora tributari i 

interès legal dels diners.

Indicador públic de renda 

d’e�ectes múltiples (IPREM).

Reducció de les rendes pro-

cedents de determinats actius 

intangibles 

Deducció per maternitat. Serveis de telecomunicaci-

ons, de radiodi�usió o de tele-

visió i als prestats per via 

electrònica. 

Pagaments �raccionats.

Deduccions per �amília 

nombrosa.

M

 

 

a)

b)

c)

d)

 

patent box.

S ’estableix una deducció en la quota a 
f avor dels contribuents que no poden 
presentar la declaració conj unta per 

residir en un altre Estat de la UE
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Comissió Mercantil, Concursal i d ’Experts Judicials

anys per obtenir l’exempció del 
passiu insatis�et. Així observem 
que, segons estadístiques del 
Servei d’Estudis del REFOR, el 
nombre de concursos de perso-
nes �ísiques s’ha incrementat els 
últims anys. Així, especialment 
s’observa el 2016 que es va no-
tant l’increment (després de les 

bservem en l’evolució refnançament, i són una p etita cia, també ha variat: nou Regla- re�ormes d’introducció de la sego-
dels estudis estadístics part dels mateixos acords de ref- ment europeu del 2015 i esbor- na oportunitat el 2015). Així, si el 
que con�eccionem des nançament homologats. rany de Directiva 2017, d’alerta 2015, va haver-hi 649 concursos 

del REFOR, el Registre d’Econo- immediata de la insolvència, se- de persones �ísiques, el 2016 van 
mistes Forenses, òrgan especia- Segons estadístiques del REFOR, guint el model nord-americà. ser 956 (que suposa un increment 
litzat del Consell General d’Eco- a través del seu servei d’estudis del 47%). El 2017 van continuar 
nomistes, que des de la publica- dirigit per Alberto Velasco, els Els equips seran més internacio- incrementant-se i van passar a ser 
ció de la Llei concursal el 2013 acords de refnançament homolo- nals (així observem com una nova els concursos de persones �ísi-
hem assistit a una pluralitat de gats s’han incrementat el primer sortida pro�essional de l’econo- ques 1.145, la qual cosa suposa 
modifcacions. Es compleixen semestre del 2018, de gener a mista concursalista la fgura del gairebé un 20% més.
ara el juliol 15 anys des de la juny, un 26%. No obstant això, coordinador d’insolvències intro-
seva publicació. A més dels múl- continuen sent minoritaris, ja que duïda pel Reglament europeu És previsible que hi hagi un de-
tiples canvis normatius, unes 27 la major part corresponen a d’insolvències del 2015 que va senvolupament més alt en prò-
re�ormes, assistim a una verita- acords de reestructuració no ho- entrar en vigor el juny del 2017) i xims anys de la segona oportuni-
ble modifcació de l’estructura tat. Esperem i confem que s’in-
concursal. clogui o s’ampliï , encara que sigui 

limitadament al crèdit públic i que 
Així, davant la preeminència dels s’incrementin els honoraris del 
concursos dels primers anys mediador concursal, que, en ser 
d’entrada en vigor de la Llei con- actualment ridículs, estan produ-
cursal, que se centraven en l’àm- int nombroses renúncies.
bit immobiliari, segons dades de 
l’INE, en l’actualitat la majoria Per una altra banda, cada vega-
dels concursos es troben en da a�oren més empreses tipus 
l’àmbit comercial. Hem assistit a  que exigeixen i exigiran 
un transvasament del concurs: un tractament específc, a través 
si, en els primers anys, la pràctica de procediments de resolució de 
totalitat dels concursos eren de la la insolvència ràpids, àgils i adap-
construcció, en l’actualitat s’han tats a aquesta especialitat em-
contagiat a altres sectors, serveis presarial. Relacionats amb la ma-
i, més en concret, és el sector teixa, les operacions de 
comercial el que concentra més i 
insolvències. Igualment, l’any mologats, que, en no publicar-se més polivalents. Hi haurà un de- microcrèdits… són una realitat. 
2004, els concursos de persones al BOE, es mantenen secrets. senvolupament més gran dels Precisament, el REFOR organitza 
�ísiques eren anecdòtics i, els úl- concursos trans�ronterers, a cau- aquesta tardor un curs específc 
tims anys, observem un incre- És per això que el pro�essional sa d’una economia cada vegada d’aquestes noves �onts de fnan-
ment dels mateixos, �onamental- economista ha d’estar atent a més internacionalitzada. En çament per a l’empresa.
ment per un coneixement més alt aquests canvis i, seguint la realitat aquest sentit, destaquem la cada 
de la segona oportunitat. canviant, de manera �exible, vegada més gran presència En defnitiva, estan sorgint nous 

adaptar-se a aquesta realitat. Així, d’empreses espanyoles a l’exteri- en�ocaments de la resolució de la 
Pel que �a als acords de refnança- cada vegada els acords de ref- or, amb la qual cosa la internacio- insolvència que, si se’m permet el 
ment, l’import l’any 2017, segons nançament seran més importants nalització concursal és cada ve- símil amb l’àmbit sanitari, tendei-
el Banc d’Espanya, maig del i presents en les empreses. Tam- gada més evident i una tendència xen més cap a una primerenca i 
2018, indica que el volum de crè- bé esperem un major i millor de- regular revisió i control preventius ja no �utura, sinó actual.
dits al sector privat objecte de me- senvolupament de la segona de la salut de l’empresa (operaci-
sures de refnançament va assolir oportunitat, que haurà de ser Per un altre costat, pel que �a a la ons de refnançament i reestruc-
els 88,7 milers de milions d’euros. menys di�ícil d’aconseguir, amb segona oportunitat, tant turació), davant d’una declaració l’FMI 
És per això que assistim a un tras- menys requisits i exigències, per com la mateixa Directiva de la tardana del concurs de creditors, 
llat silenciós pel que �a a la solució estendre la seva aplicació. Unió Europea han comentat el ja gairebé sense solució quirúrgi-
del concurs, des de la tradicional seu interès de modifcar la matei- ca, que, tret d’excepcions, és 
solució concursal fns a un avan- Cal destacar que l’àmbit euro- xa, de manera que sigui més ac- molt probable que acabi en una 
çament a través dels acords de peu i internacional de la insolvèn- cessible, es requereixin menys liquidació. 

O

start-ups,

crowdfunding, crowdsourcing 

n

Noves tendències de 

resolució de la insolvència

El prof essional economista  
ha d’estar atent a aquests canvis i,  

seguint la realitat canviant, de manera 
f lexible, adaptar-se a aquesta realitat

ALFRED ALBIOL  

Economista i advocat,  
president del REFOR
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EconomistesBAN

De la Torre va destacar que 

aquests negocis “estan poc pro-

�essionalitzats, es porten d’una 

manera molt personalista, s’ha 

de pro�essionalitzar la gestió i 

han de créixer en dimensió”. Al 

programa RelleuPime es valoren 

tres opcions: relleu dins de la �a-

mília, incorporar algun pro�essio-

conomistesBAN, la xarxa  Álex Díaz, CEO, presen- producte als EUA i al Canadà i nal extern o en�ocar la venda de 

de  del ta EELP, aplicació que gestiona potencial comercialització. l’empresa, si bé en aquest punt 

Col·legi d’Economistes qualsevol servei sota demanda i a De la Torre va a�egir que, “en el 

de Catalunya (CEC), celebra el través d’app mòbil. Combinació  món de les pimes, la venda és 

seu XXX Fòrum Inversor i presen- d’intel·ligència artifcial i humana Fran de la Torre, director de Con- �orça complicada”.

ta la ponència per gestionar qualsevol servei de sultoria Estratègica i Finançament 

l’activitat quotidiana amb la màxi- de PIMEC, va impartir la con�e- Com a element clau del procés, 

ma efciència. Cerquen 200.000 rència mani�esta que cal disposar del  

euros per impulsar operacions,  que, en el marc de l’acord “Protocol Familiar”, un instru-

Al �òrum es van presentar set màrqueting i millora de producte. de col·laboració signat entre PI- ment que, “com en un testa-

projectes, d’un molt bon nivell, MEC i el CEC, �acilitarà, en pro- ment”, s’ha de �er en vida i con-

de sectors diversifcats i que van  Plata�orma pers �òrums, la presentació de sensuat amb l’actual propietat, 

despertar l’interès dels assis- SaaS per a la digitalització del noves oportunitats d’inversió als protocol que ens ha de servir per 

tents: sector marítim i aeri internacional. membres d’EconomistesBAN. a la successió actual i ha d’esta-

Este�anía Delgado Permet a les empreses transitàries blir les bases de les successions 

presenta l’aplicació que et mostra ( ) digitalitzar pro- RelleuPime s’emmarca dins de la �utures. Les �amílies creixen tant 

el pe cer ntatge de compatibilitat cessos �ase de canvi de l’empresa, qua i  Pre- n en vertical com en horitzontal i 

amb els teus �uturs companys de senta David Gonzalvo i precisen és necessari un pla de continuïtat per això el relleu s’ha de preveure 

pis i al mateix temps ajuda els 300.000 euros per escalar l’equip del negoci i va dirigit a aquells em- amb temps. 

propietaris a trobar els seus lloga- i desenvolupament de producte. presaris que tenen la necessitat 

ters ideals. Sol·liciten 200.000 eu- de passar el testimoni de la seva Va destacar del procés que, un 

ros per impulsar màrqueting,  Al- empresa. El programa consisteix cop l’empresari ha pres la decisió 

operacions i tecnologia. bert Prieto presenta un projecte a acompanyar l’empresari en el de plantejar el relleu, és el mo-

que dissenya, produeix i comer- relleu de la seva empresa, partint ment idoni per defnir l’estratègia 

 Galeria cialitza equips per a la Indústria d’una diagnosi/re�exió de la situ- empresarial, les polítiques fnan-

 d’art creada per artistes emer- 4.0 a través de tecnologia ació de l’empresa o negoci i a ceres i la recerca del talent dins de  

gents i seleccionats per experts, un  (tecnologia lliure), �acili- partir de les seves conclusions es l’empresa.

canal de venda accessible i trans- tant l’ús per a la connectivitat i els p pro osaran a l’empresa les acci-

parent per democratitzar aquest estàndards industrials. Demanen ons més convenients per assolir Va concloure indicant que, un cop 

mercat. Presenta la CEO Greta 340.000 euros per certifcar el l’objectiu fxat. s’ha assumit el relleu i la pro�essi-

Shindler que cerquen 300.000 eu- onalització de l’empresa, és 

ros per expandir el negoci al Regne l’oportunitat per dimensionar 

Unit, als EUA, als EAU i a l’Àsia. l’empresa i capitalitzar-la, donant 

entrada a nou capital, és una 

 Francesc Grau, oportunitat per a nous inversors 

CEO de Zonetacs, presenta la que poden aportar capital i con-

nova app de comunicació via xat tactes i presentar aquestes opor-

per a les organitzacions d’ús �àcil, tunitats als membres de la xarxa 

pràctic i segur per a les empre- EconomistesBAN és un dels ob-

ses. Necessiten 200.000 euros jectius de l’acord signat entre PI-

per impulsar l’equip tècnic,  MEC i el CEC.

comercial i desenvolupament del 

Es pot consultar la presentació al 

web del CEC, 

 És l’empresa  Si esteu inte-

pionera en el mercat espanyol a ressats en algun dels projectes, a 

implantar un sistema de ampliar-ne la in�ormació i a con-

 per a persones dependents. tactar amb els emprenedors, així 

Presenta el seu CEO, Iván Teruel, com a incorporar-vos al Club In-

que sol·licita 200.000 euros per versors EconomistesBAN, �eu-

millorar el producte, màrqueting i nos-ho saber a 

ampliació de l’equip.  

‘PIMEC, programa RelleuPime’

30è Fòrum EconomistesBAN

business angels

PIMEC, programa 

RelleuPime. 

PIMEC, programa Relleu-

Pime

freight forwarders

front-end back-end.

on-

line open 

source

push

marketplace.

homeca-

re

E
l�

l�

l�

l�

l�

l�

l�

n

EELP.

FREIGHTALIA.

FLATFIT. 

BOOT & WORK CORP.

ARTIG GALLERY.

ZONETACS.

CUORECARE.
EconomistesBAN-

noticies-XXX Fòrum.

economistesban

@coleconomistes.cat.

MIQUEL SACRISTÁN 
Economista i director d’EconomistesBAN 

economistesban@coleconomistes.cat

XXX Fòrum d’Inversió  
i ‘PIMEC, programa RelleuPime’ 

Al programa RelleuPime es valoren  
tres opcions: relleu dins de la f amília, 
incorporar algun prof essional extern  

o enf ocar la venda de l’empresa
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arco d’Eramo és un o�ereixen ‘especialitats locals’: Salzsburg o a Bayreuth, i a tantes Però, conscient d’aquest �et, el 

escriptor i periodis- mussolines, bàtiks, roba de cotó, altres ciutats més, per les quals nostre autor tot seguit re�exio-

ta italià, graduat en pareos i polseres. El que abans D’Eramo exclama: “Aquestes na: “Qualssevol que siguin els 

�ísica, que va ser col·laborador era un torrent viu, ple de xerinola ciutats reben el títol de Patrimo- problemes de l’etiqueta de ‘Pa-

de Pierre Bourdieu, antropòleg i animació, ara està pulcrament ni de la Humanitat perquè ja són trimoni de la Humanitat’ no hi 

i sociòleg �rancès de prestigi reduït a un �ulletó turistic. [...] El decorats teatrals, pintoresca na- ha, potser, una amenaça de sig-

internacional director del Cen- veredicte és una etiqueta del tura morta. [...] Salvar una pila de ne contrari, qui sap si més peri-

tre de Sociologie Européenne. que ja no es podrà despendre: pedres no és el mateix que salvar   llosa per la caòtica vida urbana.  

Marco d’Eramo ha publicat di- un segell marcat per sempre. una ciutat i una cultura urbana”. És a dir, l’amenaça de l’apetèn-

versos llibres re�erents a la so- Ser declarada com a Patrimoni cia de les immobiliàries que ho 

cietat actual incidint en els seus de la Humanitat per la UNESCO I, a continuació, �a una observa- enrunen tot per a construir-hi 

trets més característics. I, com és un cop de gràcia per a una ció �rancament aguda re�erent a horribles blocs d’apartaments i 

era d’esperar, incidint també, en ciutat. Tan bon punt s’estampa la conservació i preservació de la centres comercials?”. 

l’activitat turística. En aquest es- la marca, s’acaba amb la vida de natura respecte a la protecció de 

crit ens centrem en el seu article la ciutat; a punt per a entrar al l’hàbitat urbà: “[...] l’analogia en- Per, fnalment, concloure: “Les 

“Unescocidi”. Neologisme, apa- taxidermista”. tre indrets amb llegat cultural i els ciutats turístiques són l’exemple 

rentment esperpèntic, però amb  induir a més palès d’un p oble a d’ur-parcs naturals ens pot  r m

una òbvia intenció d’indicar la És evident que l’autor exagera, error. Les reserves naturals s’es- banisme més general... la zoni-

relativa mort de les ciutats quan però de ben segur que ho �a, tableixen per multiplicar la �ora i fcació urbana. La zonifcació es 

se les declara Patrimoni de la basa en la mono�uncionalitat. No 

Humanitat. es dorm allà on es treballa, no se 

surt de lleure allà on es dorm, no 

L’“Unescocidi” de Marco d’Era- es �an negocis allà on anem a 

mo no és cap broma. Fins al divertir-nos... D’aquesta manera 

2014, la UNESCO va declarar la ciutat queda segmentada en 

779 patrimonis culturals de la  districtes que es trepitgen poc  

humanitat, entre ells 254 ciutats, tal com Ortega deia: “Ja sé què la �auna existents, mentre que la entre ells i no coincideixen”.

la majoria europees, i la meitat exagero i sé per què exagero”. �auna humana, la de les ciutats 

de totes elles només en quatre Seguim amb D’Eramo. Més en- Patrimoni de la Humanitat, es L’urbicidi practicat per la UNES-

països: Itàlia (29) Espanya (17), davant escriu: “Fa poc vaig tor- veu obligada a anar-se’n en ser CO, amb tota la bona intenció, 

França (11) i Alemanya (11). nar a San Gimignano (la Tosca- impossible dur a terme els a�ers és un pas més en aquesta mo-

Paga la pena llegir directament na), després de 30 anys de no pràctics de la vida quotidiana”. no�uncionalitat, quan del que es 

paràgra�s de l’article de Marco haver-hi estat, coneguda també tracta és de plantejar l’hàbitat 

d’Eramo publicat a com a ‘San Gimignano di alte L’autor de l’article sap que enca- urbà com un espai d’integració 

 (núm. 88, 09/10 de 2014):  torri’. [...] dins de les muralles ra hi ha economistes, sociòlegs, d’agricultura i serveis, d’indústria 

“Resulta esgarri�ós presenciar tot s’ha convertit en un decorat polítics i altres pro�essionals i universitat, de comerç i d’habi-

l’agonia de tantes ciutats. Es- per a una pel·lícula a l’entorn de que consideren el turisme com tatge... 

plèndides, opulentes, en�einades la vida medieval, amb els seus una espècie de, econòmica-

que han sobreviscut durant se- inevitables productes d’una ‘tra- ment parlant, �oritura, accident Per concloure, citarem l’adient 

gles, de vegades mil·lennis, a les dició inventada’ en exposició”. o circumstància. Greu error. El missatge integrador proposat 

vicissituds de la història: guerres, consum, la demanda solvent, per Idel�ons Cerdà �a més de 

pestes i terratrèmols. Però, ara, De manera que, per trobar els màquina dinamitzadora de 150 anys: “Ruralitzeu allò que 

una darrera l’altra, s’estan es- seus autèntics habitants, s’han l’economia de mercat, ha arribat és urbà, urbanitzeu allò que és 

mercint, buidant, trans�ormant de recórrer més de dos quilo- a un cert límit d’adquisició de  rural”. 

en decorats teatrals on s’esceni- metres enllà. Però aquest �et no béns materials i s’inclina cada 

fca una pantomima sense vida. solament passa a la més que cop més a comprar “experièn-

Allà on abans vibrava la vida i, la històrica i turística Itàlia, també cies”. El turisme està plenament 

humanitat irascible, que s’obria el trobem passejant per Porto, instal·lat en aquest gse ment i és 

pas empenyent, a cops, ara quan es visita el seu barri decla- generador d’inversions conside-

només hi ha bars per a prendre rat Patrimoni de la Humanitat, i al rables que proporcionen milers 

l’aperitiu i parades de records centre històric de Bath, i a Edim- de llocs de treball i rendiments 

(tots de la mateixa mena) que burg, i a Avinyó, i a Spoleto, i a substanciosos al capital. 

M

New Left Re-

view

n

“Unescocidi”  

de l’hàbitat urbà 

FRANCESC JOAN

Coordinador de la Comissió d’Economia del Turisme  
i cof undador de BurgMaster Hospitality Consultants 
fjoan@burgmaster.es

Comissió d ’Economia del Turisme

Aquest neologisme de l’escriptor  
i periodista italià Marco d’Eramo indica 
la relativa mort de les ciutats quan se les 

declaraPatrimoni de la Humanitat
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Comissió d ’Organització i Sistemes d ’Inf ormació

T
ots hem vist en alguna rebaixa d’un grau, prevista en ció contra el tractament no au- empresa, d’una quantia equiva-
ocasió una etiqueta en- l’article 45.5 de la LOPD, ate- lent al 2% com a màxim del vo-toritzat o il·lícit i contra la seva 
ganxada a la pantalla nent que l’empresa in�ractora va pèrdua, destrucció o dany acci- lum de negoci total anual global 

d’un ordinador (o sota d’un te- regularitzar la situació de mane- dental, mitjançant l’aplicació de de l’exercici fnancer anterior, op-
clat) amb l’usuari i la contrasenya ra diligent en eliminar el compte mesures tècniques o organitza- tant-se per la de més quantia.
d’accés a aquest ordinador  tives apropiades (o a de correu electrònic. (“integritat i 
un programa instal·lat al mateix). confdencialitat”)”. El p jro ecte de LOPD (Butlletí de 

les Corts Generals de 24 de no-
La conseqüència pràctica Concretant en l’article 25.2 del vembre de 2017), en l’article 73, 
d’aquest comportament la tro- Aquest comportament continua RGPD que el responsable del considera una in�racció greu la 
bem en la resolució del procedi- considerant-se no ajustat a la tractament ha d’aplicar les me- �alta d’adopció de les mesures 
ment sancionador PS 22/2017, normativa (això no canvia) , però sures apropiades per garantir tècniques i organitzatives exigi-
de l’Autoritat Catalana de Pro- s’han incrementat substancial- “[…] en particular que, per de- des en l’article 25 del RGPD.
tecció de Dades (d’ara enda- ment l’import de les sancions. �ecte, les dades personals no 
vant, APDCAT), en què s’ha im- Disposa, amb caràcter general, 
posat una multa de 8.000 eu- una pena addicional per a la re-
ros a una empresa per tenir putació de l’empresa en l’article 
una adreça de correu electrònic 76.4 en establir que: “És objecte 
(que s’utilitzava per comunicar- de publicació al Butlletí Ofcial de 
se amb un client) i la seva cor- l’Estat la in�ormació que identif-
responent contrasenya engan- qui l’in�ractor, la in�racció comesa 
xades en una etiqueta a la pan- i l’import de la sanció imposada 
talla d’un ordinador. quan l’autoritat competent sigui 

l’Agència Espanyola de Protecció 
La direcció d’una empresa, que de Dades, la sanció �os superior 
disposa de serveis de vigilància i a un milió d’euros i l’in�ractor sigui 
seguretat, es comunicava amb una persona jurídica”.
el personal de l’empresa de vigi-
lància i seguretat a través d’un En tot cas hem d’esperar la fna-
correu electrònic. Però l’adreça i lització de la tramitació parla-
la contrasenya de l’esmentat mentària i la publicació al BOE 
compte d’ eren visibles en de la norma per conèixer el seu 
una etiqueta enganxada a la abast defnitiu.
pantalla de l’ordinador utilitzat 
pels vigilants en el centre de També hem de tenir present, 
control ( ’l accés al qual estava amb independència de la sanció 
restringit al personal autoritzat administrativa, que si, com a 
amb diverses mesures) . conseqüència d’aquest compor-

El Reglament UE 2016/679, de siguin accessibles, sense la in- tament es causa un dany o per-
Un membre de la plantilla de 27 d’abril de 2016, relatiu a la tervenció de la persona, a un judici a alguna persona, l’article 
l’empresa de vigilància i segure- protecció de les persones �ísi- nombre indeterminat de perso- 82.1 del RGPD l’habilita per exi-
tat va presentar una denúncia, ques pel que �a al tractament de nes �ísiques”. gir una indemnització: “Tota per-
en data 3 de novembre de dades personals i a la lliure cir- sona que hagi patit danys i perju-
2016, i els �ets, posats de mani- culació d’aquestes dades (d’ara L’article 83.4.a) del RGPD esta- dicis materials o immaterials com 
�est en la mateixa, van ser corro- endavant RGPD) disposa en bleix que les in�raccions del que a conseqüència d’una in�racció 
borats, durant la �ase d’in�orma- l’article 5.1.�) que les dades per- disposa l’article 25 del RGPD del present reglament té dret a 
ció prèvia, per l’APDCAT. sonals han de ser “tractades de s’han de sancionar, d’acord amb rebre del responsable o l’encar-

tal manera que es garanteixi una l’apartat 2, amb multes adminis- regat del tractament una indem-
En el cas concret, l’APDCAT ha seguretat adequada de les da- tratives de 10 milions d’euros nització pels danys i perjudicis 
considerat procedent aplicar la des personals, inclosa la protec- com a màxim o, tractant-se d’una so�erts”. 

e-mail 

Què ha canviat des del  

25 de maig de 2018?

n

Protecció de dades:  
les conseqüències  
d’accions habituals

JOAN HARO  
Economista i membre de la Comissió OSI 
jharo@compassadvisers.eu

El proj ecte de LOPD, en l’article 73, 
considera una inf racció greu la f alta 

d’adopció de les mesures tècniques  
i organitzatives exigides en el RGPD
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