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La incertesa en l’escenari 2021 segueix sent molt 

elevada. La COVID-19 ha signifcat un daltabaix eco-

recuperació, que ja es contempla que serà asimètri-

ca entre països i sectors d’activitat. Cal actuar i def-

ha estat descarrilat per la pandèmia. 

El president de l’ICAC, Santiago Durán, analitza les modifcacions del Pla General de Compta-

bilitat recentment aprovat a conseqüència de l’adopció, per part de la Unió Europea, de nous 

criteris comptables en matèria d’instruments fnancers i en relació amb els ingressos ordinaris,  

les NIF-UE 9 i 15 respectivament, que van entrar en vigor en els exercicis iniciats a partir de l’1 

valors admesos a negociació. Segons l’estratègia de convergència que se segueix a Espanya 

normes citades d’acord amb els criteris de proporcionalitat, adequació i simplifcació.

contracte i la qualifcació de l’acomiadament com a nul (amb obligació 

de readmissió i abonament de salaris de tramitació) o improcedent. Les 

afnar la �eina d’assessorament i de�ensa judicial.

Està clar que el concurs no és percebut com una eina per solucionar situa-

cions d’insolvència. El Reial Decret Llei 34/2020 ha estès fns al 14 març de 

2021 l’obligació de presentar concurs. Després es preveu una allau de con-

cursos per “certifcar la de�unció de les empreses”, i que, per haver-se retar-

acabat a�ectant empreses viables.

nir l’estratègia per retornar al �utur que, transitòriament, 

El nombre d’empreses declarades en concurs de creditors a Barcelona ha 

nòmic i continuarà tenint e�ectes directes sobre la 

de �orça major, la clàusula de garantia de �eina i les sancions en cas 

Retorn al �utur:  
escenaris econòmics 2021

Modifcacions del Pla General de Comptabilitat

ERTO: al·luvió normatiu  
i inseguretat jurídica

Crisis empresarials i �exibilització  
dels concursos de creditors

de gener del 2018 per a la �ormulació dels comptes anuals consolidats de les societats amb 

generat disparitat de criteris en relació amb l’existència de les causes 

d’incompliment, la inidoneïtat de les causes ETOP per a l’extinció del 

estat de 456, xi�ra molt in�erior a la dels països del nostre entorn europeu. 

La normativa laboral dictada a conseqüència de l’estat d’alarma ha 

resolucions judicials han anat fxant criteris dispars, que obligaran a  

dat l’obligació de la sol·licitud de concurs, l’e�ecte de la insolvència hagi 

en l’àmbit de la comptabilitat, s’ha produït l’adaptació del Pla General de Comptabilitat a les 
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criteris interpretatius tant en l’Administració 

ESADE-URL Francesc Xavier Mena aborda 

�onamental conèixer-los per poder asses-

cació primària i secundària i el batxillerat, 

incertesa tant en l’àmbit de la salut pública 

Analitzarem quin comportament ha tingut el 

llars. Paral·lelament, es presenten els canvis 

inseguretat jurídica generada. 

per evitar responsabilitats, però que ja no 

en permetran la viabilitat.

en un article els escenaris econòmics per 

mesures que hauran de prendre les auto-

El 29 de setembre la Comissió d’Econo-

ca entre països i sectors d’activitat. mia de la Salut va organitzar un webinar 

sobre l’In�orme sanitari del Comitè d’Ex-

el contingut.

Article del president de l’ICAC, Santiago 

Durán, en relació amb les modifcacions 

del Pla General de Comptabilitat recent-

ment aprovat.

d’hàbits que han hagut de �er els consumi-

dors fnals i quina situació econòmica deixa 

l’any 2020.

A l’article s’exposen els canvis més subs-

centrant-nos en les novetats respecte del 

com una obligació. Recentment s’ha estès 

la pro�essió docent i la igualtat de gènere. 

tancials introduïts per la LOMLOE o Llei 

concurs. Després es preveu una allau de 

Celaá, que entrarà en vigor el 19 de gener, 

per solucionar situacions d’insolvència, sinó 

currículum, la �ormació pro�essional, l’edu-

la no discriminació per motius econòmics, concursos d’empreses que es presentaran 

a aquest any 2021 marcat per una elevada  

tenim a sobre, amb volums de consum a les 

assegura que la recuperació serà asimètri-

perts de la Generalitat. L’autor en resumeix 

sector dels �ruits secs amb la pandèmia que 

com en els Jutjats socials, en el qual és 

sorar i de�ensar les empreses davant la 

4
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de l’informe del pèrit 
economista
Comissió Mercantil, Concursal 
i d’Experts Judicials 
L’article de l’economista membre de la 
Comissió Mercantil, Concursal i d’Experts 
Judicials del CEC Rodrigo Cabedo parla 
de l’informe pericial de l’economista, on 
es detallen tant les variables endògenes 
com la situació economicofinancera d’una 
companyia. Rodrigo Cabedo subratlla com 
aquest informe identifica la taxa d’esforç i 
quantifica el desequilibri de les prestacions, 
així com les variables exògenes que afec-
ten la demanda dels serveis oferts pel 
demandant.

22-23
Miscel·lània de normes 
tributàries
Comissió d’Assessors Fiscals 
A finals de 2020 s’ha publicat en el BOE 
una miscel·lània de normes tributàries que 
tindran incidència en el 2020 i en el 2021. 

24
41a edició del Fòrum 
d’inversió de finançament  
d’Emonkeyzclub
Comissió d’Economia Financera 
/ EconomistesBAN
EconomistesBAN, la xarxa d’inversors 
privats del Col·legi d’Economistes, va ce-
lebrar la 41a edició del Fòrum d’inversió 
on-line el 3 de desembre passat, i aquest 
any 2020 ha tancat una altra ronda de fi-
nançament de l’start-up Emonkeyzclub, 
presentada al nostre Fòrum d’inversió del 
4 de juny passat.

25
Idescat publica per primer 
cop el compte satèl·lit de 
turisme de Catalunya
Comissió d’Economia del 
Turisme
L’Idescat va publicar per primer cop, a finals 
de l’any passat, el compte satèl·lit de tu-

risme de Catalunya, una eina llargament 
esperada que permet conèixer amb més 
precisió el pes del conjunt de l’activitat tu-
rística a l’economia catalana, així com el 
pes que té la demanda turística en diferents 
activitats que sovint són considerades tu-
rístiques. 

26
Capital risc però amb 
menys risc
Comissió d’Economia del Conei-
xement i Innovació
La inversió i el creixement estan cada ve-
gada més impulsats per la inversió en actius 
intangibles. Les empreses inverteixen ara 
tant o més en actius basats en el coneixe-
ment com en capital físic, com ara maqui-
nària, equips i edificis. L’auge dels actius 
intangibles crea nous reptes de com es 
mesura l’activitat econòmica. Per tant, cal 
un nou pensament per actualitzar una sèrie 
de marcs polítics, incloent-hi la informació 
corporativa i els drets de propietat intel-
lectual. El capital risc en general actua apos-
tant per les millors propostes i models de 
negoci, però en pocs casos utilitzen les 
metodologies d’estimació i mesura del ca-
pital intel·lectual, la qual cosa sembla un 
greu error per part seva en una economia 
basada en el coneixement. Així doncs, si 
som capaços de mesurar i gestionar cor-
rectament els intangibles, hauríem de ser 
capaços de disminuir els riscos dels inver-
sors en general i del capital risc en particu-
lar. Fugir de les apostes i tornar a una visió 
d’inversió en actius administrables, això sí, 
aquest cop intangibles.

27
Comerç, ciutats i 
pandèmia
Comissió de Retail
L’impacte de la pandèmia en el comerç i 
els serveis, i l’acceleració de la digitalització 
exigeixen un coneixement profund dels 
mecanismes amb els quals competeixen 
els operadors globals i un esforç de regu-
lació i acompanyament de les empreses 
per promoure el bé comú.

16-17
El mostreig, un maldecap 
per a l’auditor
Comissió d’Economistes 
Auditors de Comptes
Aquest article tracta de la importància que 
té en la feina d’auditoria l’evidència en re-
lació amb el mostreig, fent referència a la 
normativa d’aplicació així com als principals 
mètodes de mostreig utilitzats.

18
Balanç elèctric del 2019  
i novetats rellevants del 2020 
Comissió d’Economia  
i Sostenibilitat 
Calen mesures urgents per frenar el dèficit 
sistèmic del sistema elèctric espanyol.
Els ingressos de 17.099.089 M€ no han 
estat suficients per cobrir els costos regu-
lats de 17.626.748 M€, que han resultat 
en un dèficit de 527,7 M€. S’ha compen-
sat amb el superàvit dels anys anteriors. 

19
Visió actual sobre 
l’emprenedoria femenina: 
reptes i oportunitats
Comissió d’Emprenedoria i 
Creació d’empresa
L’informe GEM Espanya 2019-20 presenta 
una anàlisi sobre reptes i tendències de 
l’emprenedoria femenina a Espanya. En 
aquest article en presentem les principals 
dades, conclusions i recomanacions. Veu-
rem com moltes d’aquestes causes tenen 
a veure amb elements d’entorn més que 
en les característiques de la dona empre-
nedora.
 

20-21
El principi de ‘pacta sunt 
servanda’ davant 
la clàusula ‘rebus sic 
stantibus’ i la necessitat 
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E
n aquest article s’analitzen els canvis 

laborativa de problemes entre estudiants. 
cació) coneguda també com Llei Celaá . Una Per a això, els centres públics o privats con-

certats no podran percebre quantitats de les 
�amílies per rebre ensenyaments de caràcter 

bre i que ha entrat en vigor el 19 de gener.
reixin aportació econòmica.

continu i global, sempre tenint en compte el 
La Llei estableix la revisió i adaptació del currí-

quan s’hagin esgotat les mesures ordinàries 

d’aprenentatge de l’estudiant, i en tot cas es 
limitarà a una sola vegada en el mateix curs i l’alumnat. Per tal d’impulsar el desenvolupa- 

ment de la pro�essió docent, el Govern, jun-
L’elaboració del currículum, així com les seves senyament obligatori. 
actualitzacions, es durà a terme conjuntament 
entre l’Estat i les comunitats autònomes. una proposta normativa que reguli aspectes 

Un dels �ocus principals de la llei és donar un 

rendiment.

igualtat de dones i homes, i del respecte a la 
diversitat, tot �omentant l’esperit crític, la cul-

medi ambient. de justi�car-les en el seu projecte educatiu. 
l’accés a aquests per part dels estudiants, la 
seva organització i la titulació que s’obtindrà 
en �nalitzar-la.

nat pel seu gènere. 

“General”, on es �arà una combinació de les 

sistema d’avaluació i promoció de curs.

COVID-19 en el nostre sistema educatiu.  
tir una adequada i equilibrada escolarització 

Finalment, per dur a terme les mesures esta-

proporcionaran els recursos personals i eco- d’increment de la despesa pública educativa 
�ns a un mínim del 5% del PIB. 

da pendent de concreció.

�omentar l’hàbit de la lectura, la realització de 

llei que va suscitar polèmiques, però que �nal-

humans i de la in�ància, dels drets recollits en 

LOMLOE (Llei Orgànica 3/2020 per la 

criteris d’avaluació de cadascun dels ensenya- de re�orç i suport per solucionar les di�cultats 

a dues vegades com a màxim al llarg de l’en-

el protagonisme que té en altres països euro-

rior, i els cursos d’especialització. La llei recull 

Es preveu l’escolarització a tots els estudiants 
qual es modi�ca la Llei Orgànica 2/2006, d’Edu-

d’incorporació de nous continguts i aconseguir 

el principi de coeducació i no separaran l’alum-

ment va ser aprovada pel Senat el 23 de desem-  

la Constitució Espanyola,del desenvolupament  

gratuït, ni establir serveis obligatoris que reque-

nòmics necessaris als centres per o�erir aquest 

culum, de�nit com el conjunt d’objectius, com-

tar-se, revisar-se i actualitzar-se periòdicament. 

S’introdueix el mandat per a l’elaboració d’un 

directors dels centres públics, que hauran de 

i Ètics en educació primària i secundària, diri-

presentar, entre altres, un projecte de direcció 

del pro�essional docent. A més, s’implanta un 

igualtat e�ectiva entre homes i dones, i hauran 

abandonament escolar, per tant, haurà d’adap-

Així mateix, els centres sostinguts parcialment 

cació primària, que tornarà a ser de tres cicles 

suport, no obstant això, aquesta mesura que-

pro�essorat, presentarà, en el termini d’un any, 

S’incorpora l’Àrea d’Educació en Valors Cívics 

els cicles �ormatius de grau bàsic, mitjà i supe-

pla de contingència per garantir el dret a l’edu-

com la �ormació, l’accés i el desenvolupament 

mostrin una mani�esta �alta de condicions o 

anteriors. Es revisa també per a la norma el 

millorar-ne el reconeixement social, fexibilitzar 

o totalment amb �ons públics desenvoluparan 
que seran les següents: Ciències i Tecnologia, 

sostenible i la ciutadania mundial, de la �unció 

Humanitats i Ciències Socials, Arts i General. 
Es modi�ca el sistema d’organització de l’edu-

cació de l’alumnat en qualsevol circumstància. 

La llei inclou una modi�cació orientada a garan-

més substancials introduïts per la 
projectes signi� icatius i la resolució col-

orientat a aconseguir l’èxit escolar de tot 

gida al coneixement i respecte dels drets 

els ensenyaments, agilitzar els processos 

Per tant, s’introdueix una nova modalitat, 

termini de dos anys, l’elaboració d’un pla 

1

h) Escolarització sense discriminació 

per motius econòmics

d) Repetició de curs com a excepció

a) Currículum

i) Pro�essió docent

e) Educació en valors

j) Igualtat entre homes i dones

�) Batxillerat

c) Educació primària

k) Pla de contingència

b) Protagonisme a la �ormació pro�essional

g) Alumnes amb necessitats específques

Es regulen nous criteris per a la selecció de 
petències, continguts, mètodes pedagògics i 

ments. Es pretén que el currículum no generi 

peus. La �ormació pro�essional comprendrà 

S’estableix que el sistema d’avaluació serà 

mecanisme de control davant docents que 
impuls a la �ormació pro�essional per tal de 

incorporaran mesures per desenvolupar la 
tura de pau i no violència, i el respecte pel 

de dos anys acadèmics cadascun. També 

CARLOTA LLACH CULLELL
Advocada, Guillén Bécares, Legal & Fiscal
cllach@guillenbecares.com

Quins canvis suposa la LOMLOE 
en el nostre sistema educatiu?

s’a�egeixen principis pedagògics, com ara 

La llei recull com a mesura excepcional la 
repetició d’un curs per part dels alumnes. 

seu progrés. La decisió de repetir un curs 

La norma recull que els centres educatius 

haurà de ser adoptada per l’equip docent, 

Aquesta mesura deriva de l’a�ectació de la 

com privats concertats. S’estableix que es 

sense discriminació per motius econòmics. 

social dels impostos i la justícia �scal, de la 

La llei modi�ca les modalitats de batxillerat, 

blertes en la LOMLOE, es contempla, en el 
dels alumnes amb necessitats especí�ques 
de suport educatiu, tant en centres públics 

tament amb les CCAA i representants del 

n

 
1) Isabel Celaá: ministra d’Educació i Formació 
Pro�essional del Govern d’Espanya des de juny de 2018.

Per aplicar la LOMLOE es 
contempla l’elaboració, en el 
termini de dos anys, d’un pla 

d’increment de la despesa 
pública educativa fins a un 

mínim del 5% del PIB

T E N I R  P R E S E N T

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17264
mailto:cllach%40guillenbecares.com?subject=
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diació bancària, impossibilita una política 

liquiditat mitjançant tres grans operacions tament social . L’aprovació del “Next 

A curt termini, aquesta política monetària 

leria i el turisme, l’entreteniment i aquelles 

empreses i autònoms en “zombis”. La 

elevats, tant en l’àmbit de la salut pública 

na eclosió econòmica sense prece- ques (quarantenes i restriccions a la mobilitat 

monetària ortodoxa i pot incentivar les bom- i de les activitats econòmiques).

CoV-2 a Wuhan (República Popular 

altres jurisdiccions. La recuperació serà asimètrica entre països i 

sectors d’activitat. L’economia xinesa ja està 

Els ajornaments i la major fexibilitat en l’àmbit 

de la supervisió bancària del BCE i dels requi-

sits del posite Index. L’economia dels Estats Units es 

de rendes i decisions de consum i inversió.

que introdueixen riscos a mitjà termini. com també apunta el S&P 500. 

La prioritat de salvar vides ha hagut de com-

provocat una reducció dràstica de les primes zació exigirà la retirada dels estímuls mone-

llocs de treball, tot incrementant la resiliència taris, l’establiment d’una política de conso-

de les empreses i les �amílies davant l’impac- de deute públic de les hisendes europees. lidació �scal i la desactivació dels incentius 

te negatiu de la pandèmia.

trant dè�cits a l’alça i una explosió exponen-

i bons corporatius, amb plena fexibilitat tem- cial del seu endeutament. bons europeus per primer cop, així com els 

poral i sense atendre les claus de capital. Així 

Programa SURE, constitueixen una oportu-

zero. nitat per �er les re�ormes estructurals i trans-

les ajudes públiques a les empreses. �ormar les bases competitives i de produc- 

tivitat de les economies europees.

econòmics. Així, els convenis de l’ incidit en la protecció de les persones vulne-

 (ICO) i els bancs van concedir sent les empreses de telecomunicacions, els 

Aquestes mesures s’han concretat en �gures laboratoris �armacèutics, la logística i la distri-

atendre el venciment de les �actures. bució, el , l’agroindústria i l’alimen-

permisos laborals retribuïts a causa del con�- apunten cap a les companyies aèries, l’hote- 

molts altres. les persones i las seva interacció social.

cia del sistema �nancer a mitjà termini.

temporal, tot i que deixarà un reguitzell d’im-

necessàries aquestes polítiques públiques.

taxes lleugerament negatives en l’evolució de 

durada a llarga distància, entre altres).

risc d’una lleu defació, que abocaria Europa 

al �orat negre de l’estancament secular. dèmia. Això no obstant, els �actors d’incerte- nòmic. Ara, cal actuar i de�nir l’estratègia per 

retornar al �utur que, transitòriament, ha estat 

descarrilat per la pandèmia. La millor manera 

d’interès tan baixos genera incentius perver-

tagonitzar” el �utur. 

dents. La irrupció del patogen SARS 

de la Xina) i la transmissió als centres neuràlgics 

públics temporals. Les economies que endar-

de l’economia global han portat el món davant 

interrompre els fuxos de producció, generació 

mateix, el BCE mantindrà el tipus o�cial al nivell Així mateix, la Comissió Europea va suspendre 

portaments socials (teletreball, comerç , 

atesa la recurrència del virus com en les mesu-

la COVID-19, tal com indica el Shanghai Com-

les normes de la competència, tot possibilitant 

Les polítiques econòmiques domèstiques han 

i, tanmateix, econòmics, provocats per la pan-

(BIS) signi�quen oxigen a curt termini, malgrat 

telecon�erències, viatges corporatius de curta 

L’actuació de l’autoritat monetària europea ha 

l’índex dels preus de consum, tot i que la infa- 

res que hauran de prendre les autoritats públi-

A la Unió Europea, la progressiva normalit-

El  (BCE) va injectar 

empreses d’un mateix sector. Els perdedors 

La crisi epidemiològica de la COVID-19 serà 

rereixin el retorn a la normalitat hauran d’a�ron-

tar les exigències comunitàries amb un ajus-

Per sectors econòmics, els guanyadors estan 

COVID-19 podria a�ectar, �nalment, la solvèn-

deute públic. Els estats membres estan regis-

nament, els expedients de regulació temporal 

ció subjacent roman en positiu. A curt termini, 

sos en �avor dels deutors, di�culta la interme-

extraordinàries de subscripció de deute públic 

expansiva ha permès proveir liquiditat als agents 

La necessitat peremptòria de mitigar els estralls 

albirar la contenció dels e�ectes epidemiològics 

bolles d’actius i la sortida de capitals cap a 

pactes econòmics i modi�carà alguns com-

El desenvolupament de les vacunes permet 

mitigar la destrucció del teixit productiu i de 

Europea va suspendre les regles de dè�cit i 

Banc Internacional de Pagaments 

Institut de 

Crèdit Ofcial

Banc Central Europeu

assolint els indicadors previs a la irrupció de 

l’economia està jugant perillosament amb el 

La COVID-19 ha signi�cat un daltabaix eco-

de risc sobiranes, tot �acilitant les emissions 

En l’àmbit �scal i pressupostari, la Comissió 

rables i l’ajut als treballadors i les empreses. 

pagament de lloguers i quotes hipotecàries, 

L’allargament de la situació epidemiològica i 

agreugen el risc de morositat dels creditors. 

d’encertar les prediccions consisteix a “pro-

d’ocupació o els avals als crèdits ICO, entre 

La �eblesa de la demanda s’està traduint en 

com l’ingrés mínim vital, l’ajornament en el 

un penya-segat de dimensions històriques. 

Generation EU” �nançat amb l’emissió de 

la garantia de subministraments bàsics, els 

activitats relacionades amb el moviment de 

passar-se amb polítiques econòmiques per 

tació, tot i les di�erències substancials entre 

de la crisi econòmica i social han �et del tot 

D’altra banda, un període dilatat amb tipus 

Retorn al �utur

préstecs MEDE, les garanties del BEI i el 

de les seves conseqüències econòmiques  

sa en l’escenari 2021 segueixen sent molt 

U

Els xocs simultanis d’o�erta i demanda van 

bene�cia de la seva fexibilitat i proactivitat, 

crèdit a empreses i autònoms, possibilitant 

El decurs del temps està convertint moltes 

health care

on-line

n

F. XAVIER MENA
Economista i Catedràtic d’Economia ESADE-URL
fxavier.mena@esade.edu

Retorn al futur:  

escenaris econòmics 2021

https://www.bis.org/
https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.es.html
https://www.ico.es/web/ico/sobre-ico
https://www.ico.es/web/ico/sobre-ico
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El análisis se realiza partiendo de los antece-

los grupos cotizados, obligados a seguir en   

gan de un marco normativo con un amplio 

Los cambios efectuados en el Plan General 

La modificación del Plan General de Con-

mentos esenciales de la adaptación efec-

diferentes cambios que se han ido producien-

do en la normativa nacional como los elemen-

Tal y como señala el profesor Leandro Cañi-

que va a ser utilizada tanto dentro de la pro-

Cuarta y Séptima que regulaban la contabilidad. 

tos esenciales de las NIIF-UE objeto de adap-

produjo con la Ley 16/2007, de 4 de julio, de 

cantil en materia contable para su armoniza-
nuevos criterios contables en materia de 

raleza económica que tiene por objeto pro- se incorpora a nuestro ordenamiento el mar-

co jurídico contenido en las directivas conta-

conocimiento pasado, presente y futuro de bles europeas, ajustado a los contenidos de 
de las cuentas anuales consolidadas de 

la realidad económica en términos cuantita-

negociación.
mediante la utilización de un método espe-

la competencia para aprobar, mediante Real 
Dentro de la estrategia de convergencia 

Decreto, el Plan General de Contabilidad, así 
que se sigue en España en el ámbito de 

de decisiones financieras externas y las de como sus modificaciones y normas comple-
la contabilidad, se ha producido la adap-

planificación y control internas. mentarias, de conformidad con lo dispuesto 

en las Directivas Comunitarias y teniendo en 

consideración las citadas NIIF-UE. 
a las empresas destinatarias de la norma 

y de acuerdo con los criterios de propor-

cionalidad, adecuación y simplificación. 

 para poder tomar decisiones.
tuada.

Pequeñas y Medianas Empresas, que incor-

decisiones se requiere disponer de un marco 

n este año 2021 entrará en vigor la contable uniforme que permita la comparabi-

aplicar todas las empresas que cumplan los 

por lo que, en el ámbito de la Unión Europea, 

se llegó a la conclusión de que era necesario 

Con estas modificaciones se aseguraba que 

busca que las empresas españolas dispon- sus cuentas consolidadas las NIIF-UE, pudi-

los principios de simplificación y de propor- en línea con los contenidos en las NIIF-UE. 

Europa (NIIF-UE) en las cuentas anuales con-

sector financiero. solidadas de los grupos con sociedades coti- modificar las normas para la formulación de 

gencia del derecho contable español con 

a las normas señaladas, pero atendiendo 

De esta forma, mediante los Reales Decretos 

requisitos específicamente exigidos para ello. 

hacia la armonización contable en España se 

de las cuentas de las entidades de los diferen-

cuenta que las empresas que utilizan el Plan 

las normas internacionales de contabilidad 

microempresas y que voluntariamente pueden 

alcance de la adaptación normativa efectuada. 

bano, la contabilidad es una ciencia de natu-

los Reglamentos de la Comisión Europea que 

permitan la imprescindible comparabilidad que 

eran formular las cuentas anuales individuales 

Europeo de exigir desde el 1 de enero de 2005 

adoptadas por la Unión Europea (NIIF-UE).

1514/2007 y 1515/2017, de 16 de noviembre, 

de aplicación obligatoria para todas las empre-

instrumentos financieros y en relación con 
de la Unión Europea. A través de dicha norma 

complementarias. Esta reforma normativa se 

vigor en los ejercicios iniciados a partir del 

1 de enero de 2018 para la formulación 

pia empresa como por los terceros que se 

lidad de la información financiera. Es por ello 

de Contabilidad de 2007 hicieron necesario 

de la citada Ley 16/2007 atribuía al Gobierno 

contrastadas, con el fin de facilitar la adopción 

encontramos ante un sistema de información 

grado de convergencia, pero de acuerdo con 

se aprobaron el Plan General de Contabilidad, 

aplicando unos principios y criterios contables 

dentes de la reforma, que incluyen tanto los 

forma parte de la estrategia de conver-

incorporan las NIIF-UE. La disposición final 

tabilidad que entrará en vigor en 2021 

tación, para terminar con la explicación del 

Precisamente para una adecuada toma de 

RESUMEN 

Antecedentes
La Unión Europea ha adoptado unos 

ducir información para hacer posible el 

tivos en todos sus niveles organizativos, 

pora también criterios simplificados para 

Contabilidad y sus disposiciones 

tes estados de la Unión Europea. De esta 

cionalidad, en particular se ha tenido en 

nacionales de Contabilidad adoptadas en 

zadas. Esta decisión tuvo la consecuencia 

cífico apoyado en bases suficientemente 

sas, y el Plan General de Contabilidad de 

modificación del Plan General de 

Tras dichas modificaciones, el primer paso 

En consecuencia, con la contabilidad nos 

General de Contabilidad no pertenecen al 

los ingresos ordinarios que entraron en  

enmarca en la estrategia de armonización 

de la información financiera española que 

ción internacional con base en la normativa 

tación del Plan General de Contabilidad 

relacionan ella y que requieren información 
Este artículo pretende exponer los ele-

disponer de unas normas contables únicas 

forma se justificaba la decisión del Consejo 

reforma y adaptación de la legislación mer-

las sociedades con valores admitidos a 

la aplicación obligatoria de las Normas Inter-

E

directa de la modificación de las Directivas 

SANTIAGO DURÁN DOMÍNGUEZ
Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
presidencia@icac.mineco.es

Modificación del plan general  
de contabilidad
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cuentas consolidadas aprobadas por el Real 
Decreto 1815/1991. Esta modificación se 
llevó a cabo con la publicación del Real Decre-
to 1159/2010 por el que se aprueban las 
Normas para la Formulación de Cuentas Anu-
ales Consolidadas. Esta norma contiene una 
primera modificación del Plan de 2007 para 
actualizar aquellas normas de registro y valo-
ración que tenían más relación con la conso-
lidación y, en especial, sobre instrumentos 
financieros (norma novena); la relativa al impu-
esto sobre beneficios (norma decimotercera); 
sobre combinaciones de negocios (decimo-
novena) y sobre operaciones entre empresas 
del grupo (vigesimoprimera). 

Finalmente, la Ley 22/2015, de 20 de julio, 
de Auditoría de Cuentas incluía en sus dis-
posiciones finales primera y cuarta las modi-
ficaciones necesarias a introducir en el Códi-
go de Comercio y en el texto refundido de la 
Ley de Sociedades de Capital, respectiva-
mente, para transponer a nuestro ordenami-
ento jurídico la Directiva 2013/34/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de junio de 2013, sobre los estados financi-
eros anuales, los estados financieros conso-
lidados y otros informes afines de ciertos 
tipos de empresas, por la que se modifica la 
Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, y se derogan las Directivas 
78/660/CEE y 83/349/CEE, del Consejo.

Como consecuencia de dichas disposiciones, 
mediante el Real Decreto 602/2016, de 2 de 
diciembre, se modificaron el Plan General de 
Contabilidad, el Plan General de Contabilidad 
de Pequeñas y Medianas Empresas, las Nor-
mas para la Formulación de Cuentas Anua-
les Consolidadas y las Normas de Adaptación 
del Plan General de Contabilidad a las enti-
dades sin fines lucrativos. 

Las modificaciones que se produjeron con 
el Real Decreto 602/2016 incluían fundamen-
talmente una simplificación de las obligaci-

ones contables para las pequeñas y media-
nas empresas; una nueva regulación para el 
tratamiento contable de los activos intangi-
bles, especialmente para el fondo de comer-
cio, y una modificación de las Normas para 
Formulación de Cuentas Anuales Consoli-
dadas, en particular, de los supuestos de 
dispensa y exclusión de la obligación de 
consolidar, así como la nueva regulación del 
fondo de comercio en línea con el tratami-
ento de las cuentas anuales individuales.

NIIF-UE 9 y NIIF-UE 15
El objetivo que se persigue con esta nueva 
modificación del Plan General de Contabilidad 
es adaptar la regulación contable española 
a los criterios contenidos en dos NIIF-UE 
muy significativas que afectan al tratamiento 
de los instrumentos financieros (NIIF-UE 9) 
y al reconocimiento de ingresos procedentes 
de contratos con clientes (NIIF-UE 15). 

Las dos normas mencionadas han sido adop-
tadas por la Unión Europea mediante el Regla-
mento (UE) 2016/1905 de la Comisión, de 22 
de septiembre de 2016, y el Reglamento (UE) 
2016/2067 de la Comisión, de 22 de noviem-
bre de 2016, en materia de ingresos ordina-
rios procedentes de contratos con clientes e 
instrumentos financieros, respectivamente, 
que entraron en vigor en los ejercicios inicia-
dos a partir del 1 de enero de 2018, a los 
exclusivos efectos de formular las cuentas 
anuales consolidadas de los grupos cotizados.

Por lo que se refiere a la NIIF-UE 15 sobre el 
reconocimiento de ingresos, esta tiene por obje-
tivo establecer los principios de presentación 
de información útil a los usuarios de los estados 
financieros sobre la naturaleza, el importe, el 
calendario y la incertidumbre de los ingresos de 
las actividades ordinarias y los flujos de efectivo 
que surgen de contratos de una entidad con 
sus clientes, proporcionando, así, un modelo 
único para el reconocimiento y la medición de 
las ventas y la prestación de servicios. 

Con dicha norma se pretende, en primer 
lugar, clarificar los principios para el recono-
cimiento de los ingresos de actividades ordi-
narias y eliminar las incongruencias y debili-
dades de los requerimientos anteriores, 
proporcionando un marco más sólido para 
abordar los problemas en este ámbito; en 
segundo lugar, mejorar la comparabilidad de 
las prácticas de reconocimiento de ingresos 
de actividades ordinarias de las entidades 
con independencia del sector, la jurisdicción 
y el mercado de capitales en que operan; y, 
por último, proporcionar información más útil 
a los usuarios de los estados financieros a 

través de una mejora de los requerimientos 
sobre información a revelar. 

La NIIF-UE 9 es una norma que vino a sus-
tituir a la NIC-39 y cuyo desarrollo ha estado 
especialmente influido por la última crisis 
financiera. En esencia la norma trata tres 
aspectos fundamentales, la clasificación y 
medición de los activos financieros, el dete-
rioro y la contabilidad de las coberturas. 

De acuerdo con esta, los activos financieros, 
para los que se establecen tres categorías, 
se clasifican atendiendo al modelo de nego-
cio de la entidad para su gestión, es decir, 
el objetivo que se busca con ese activo, así 
como a las características contractuales de 
los flujos de los activos.

En cuanto al deterior de valor de los activos 
financieros, se establece un enfoque de pér-
dida esperada desde el momento inicial por 
contraposición al criterio de pérdida incurrida, 
lo que es una respuesta a la crisis financiera, 
en la que se puso de manifiesto un recono-
cimiento insuficiente y tardío de las pérdidas 
crediticias en las entidades financieras.

Por último, en lo que se refiere a la contabi-
lización de las coberturas, se desarrollan sus 
requisitos y se establece una contabilización 
que esté en línea con los objetivos de gestión 
de riesgos de la entidad.

Orientación de la reforma
El criterio que ha guiado la incorporación de 
las dos NIIF-UE en el Plan General de Conta-
bilidad ha sido el mismo que se tuvo presen-
te en la redacción original del Plan. Ello supo-
ne que la incorporación de los criterios 
internacionales en cuentas individuales en 
sustitución de los vigentes, también basados 
en la normativa internacional, solo debería 
aceptarse en caso de que sea evidente que 
el nuevo tratamiento de la NIIF-UE es más útil 
y adecuado para los usuarios de las cuentas 
anuales individuales en la toma de decisiones 
económicas dado el ámbito al que se refieren. 
Y para ello se ha atendido tanto a si se sim-
plifica de manera efectiva la comprensión de 
los estados financieros de la empresa, como 
a que los requerimientos que se incorporan 
sean proporcionales a la naturaleza y dimensión 
de las empresas a las que aplica, consideran-
do la peculiaridad que supone el fraccionami-
ento contable en España por razón del sector 
al que pertenecen los sujetos contables. 

La tramitación de la norma por el Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas ha reque-
rido realizar un análisis previo de la relación 

Este nuevo Plan General de 
Contabilidad adapta la 

regulación contable española 
en lo que a tratamiento de los 
instrumentos financieros y 
reconocimiento de ingresos 

procedentes de contratos 
con clientes respecta
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coste/beneficio, así como de la oportunidad, 
teniendo en cuenta el hecho de que las nor-
mas internacionales especifican el tratami-
ento contable de las operaciones con inde-
pendencia del sector en que operan las 
empresas. La elaboración de la norma se 
llevó a cabo con el apoyo de un grupo de 
trabajo formado por profesionales de reco-
nocido prestigio procedentes de diversos 
ámbitos, incluido el ámbito académico, el 
sector privado, la actividad de auditoría y las 
Administraciones Públicas, se sometió a un 
amplio debate en el Comité Consultivo de 
Contabilidad y, finalmente, recibió la confor-
midad del Consejo de Contabilidad por mayo-
ría de las opiniones expresadas.

Para entender el proceso de adopción, 
además de los aspectos anteriormente seña-
lados, es importante tener en cuenta dos 
características destacadas de las normas 
internacionales, que están basadas en prin-
cipios y que son normas sujetas a una cons-
tante evolución. Por todo ello, es preciso 
conjugar la comparabilidad de la información 
financiera con los principios de proporciona-
lidad y estabilidad jurídica, sin olvidar los 
efectos jurídicos o fiscales que pueden oca-
sionar los cambios contables.

Reconocimiento de ingresos
La nueva regulación en materia de recono-
cimiento de ingresos incorpora el principio 
básico de reconocer los ingresos cuando se 
produce la transferencia del control de los 
bienes o servicios comprometidos con el 
cliente y por el importe que se espera recibir 
de este último.

Además, se desarrollan los criterios para con-
tabilizar los ingresos procedentes de las ventas 
de bienes, prestaciones de servicios y otros 
intercambios de la empresa con sus clientes, 
a través de un proceso secuencial de cinco 
etapas. En estas etapas la empresa deberá:
• Identificar el contrato con el cliente.
• Identificar las obligaciones a cumplir en el 
contrato.
• Determinar el precio de la transacción.
• Asignar el precio de la transacción entre 
las obligaciones a cumplir.
• Reconocer el ingreso a medida que la 
empresa cumpla una obligación.

Por lo que se refiere a los criterios de regis-
tro y valoración, muchos de los aspectos 
que se incluyen en la NIIF-UE 15 ya habían 
sido tratados en las interpretaciones publi-
cadas por el Instituto de Contabilidad y Audi-
toría de Cuentas, tanto mediante resolución 
o como respuesta a consultas. Por ello no 

va a suponer en la práctica un cambio rele-
vante, si se tienen en cuenta los principios 
de devengo y de prevalencia del fondo 
económico. En cualquier caso, la dificultad 
e inseguridad jurídica que supondría mante-
ner dos enfoques formales diferentes acon-
sejan adoptar la misma metodología, sobre 
todo por tratarse de un área fundamental 
para cualquier tipo de empresa.

Sí que resulta un cambio relevante la incor-
poración de la totalidad de los requerimien-
tos sobre información a incluir en la memoria, 
en comparación con la información que se 
venía solicitando hasta la fecha, cuya regu-
lación será complementada mediante reso-
lución del Instituto de Contabilidad y Audito-
ría de Cuentas. 

Dicha Resolución deberá recoger los detalles 
en los que se concreta la nueva metodología, 
y así se tendrán que establecer:
• Las reglas que permiten identificar el con-
trato, incluidas las pautas en materia de 
combinación y modificación de contratos.
• Los criterios aplicados por la empresa para 
identificar los diferentes bienes y servicios inclui-
dos en el objeto del contrato, como paso pre-
vio a su adecuado tratamiento contable.
• Las reglas de valoración del ingreso, 
incluyendo las normas aplicables a las entre-
gas de efectivo y en especie a los clientes, 
a la contraprestación variable y cantidades 
contingentes, el componente financiero del 
contrato y las contraprestaciones recibidas 
distintas del efectivo. 
• Los criterios de asignación del importe de 
la contraprestación recibida en proporción 
al valor razonable relativo de los elementos 
entregados o servicios prestados.
• Las reglas en virtud de las cuales, y con 
arreglo al principio de devengo, el ingreso se 
reconoce en un solo momento o a lo largo 
del tiempo, en función del porcentaje de 
realización de la actividad. 

Instrumentos financieros
La NIIF-UE 9 Instrumentos Financieros es 
una norma fundamental que incluyó nove-
dades significativas en tres ámbitos esenci-
ales, la clasificación y valoración de los ins-
trumentos financieros, el deterioro de valor 
y la contabilización de las coberturas.

La norma tiene mayor trascendencia para el 
caso de las entidades financieras y, de hecho, 
para esas entidades su aplicación va a tener 
mayor complejidad, en aspectos como la 
consideración de la clasificación de los acti-
vos atendiendo al modo en que se gestionan 
para lograr un objetivo de negocio concreto.

En cualquier caso, es importante tener en 
cuenta las implicaciones para las entidades 
no financieras, pero desde la aplicación de 
los criterios de proporcionalidad, adecuación 
y simplificación, que es lo que ha inspirado 
la modificación del Plan General de Conta-
bilidad. De esta forma, la modificación incor-
pora dos novedades esenciales:
• Un nuevo modelo de clasificación y reco-
nocimiento de los instrumentos financieros 
que se basa en el modelo de negocio de la 
entidad. 
• Un sistema de cobertura contable más 
flexible y ajustado a las prácticas de gestión 
de riesgo de las empresas.

En materia de clasificación de los instru-
mentos financieros, el criterio de partida 
es que todos los activos financieros deben 
valorarse a valor razonable con cambios en 
la cuenta de pérdidas y ganancias, salvo las 
inversiones en empresas del grupo, multi-
grupo y asociadas, y los activos financieros 
que tengan las características o rasgos 
económicos de un préstamo ordinario o 
común, siempre y cuando se gestionen con 
un determinado propósito o modelo de nego-
cio. Siguiendo ese principio se establecen 
las siguientes carteras:
• Activos financieros a valor razonable con 
cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
• Activos financieros a coste amortizado que 
incluye los activos mantenidos por la empre-
sa con el objetivo de percibir los flujos de 
efectivo derivados de la ejecución del contra-
to, incluso cuando esté admitido a negociación 
en un mercado, y las condiciones contractu-
ales del activo financiero dan lugar, en fechas 
especificadas, a flujos de efectivo que son 
únicamente cobros de principal e intereses 
sobre el importe del principal pendiente. 
• Activos financieros a valor razonable con 
cambios en el patrimonio neto, que incluye 
activos financieros en el que las condiciones 
contractuales dan lugar, en fechas especifi-
cadas, a flujos de efectivo que son única-
mente cobros de principal e intereses sobre 
el importe del principal pendiente, y no se 

Sí que resulta un cambio 
relevante la incorporación  

de la totalidad de los 
requerimientos sobre 
información a incluir  

en la memoria
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mantenga para negociar ni proceda clasifi-
carlo como activo financiero al coste amor-
tizado.
• Activos financieros a coste: 
- Inversiones en empresas del grupo, multi-
grupo y asociadas.
- Las restantes inversiones en instrumentos 
de patrimonio cuyo valor razonable no pue-
da determinarse por referencia a un precio 
cotizado en un mercado activo para un ins-
trumento idéntico, o no pueda estimarse con 
fiabilidad, y los derivados que tengan como 
subyacente a estas inversiones.
- Los activos financieros híbridos cuyo valor 
razonable no pueda estimarse de manera 
fiable, salvo que se cumplan los requisitos 
para su contabilización a coste amortizado. 
- Las aportaciones realizadas como conse-
cuencia de un contrato de cuentas en par-
ticipación y similares.
- Los préstamos participativos cuyos intere-
ses tengan carácter contingente, bien porque 
se pacte un tipo de interés fijo o variable 
condicionado al cumplimiento de un hito en 
la empresa prestataria (por ejemplo, la obten-
ción de beneficios) o bien porque se calculen 
exclusivamente por referencia a la evolución 
de la actividad de la citada empresa.
- Cualquier otro activo financiero que inicial-
mente procediese clasificar en la cartera de 
valor razonable con cambios en la cuenta de 
pérdidas y ganancias cuando no sea posible 
obtener una estimación fiable de su valor 
razonable.

El Plan, en línea con la normativa internaci-
onal, establece determinadas opciones en 
el momento de reconocimiento inicial:
• Para los instrumentos de patrimonio que 
no se mantengan para negociar, ni deban 
valorarse al coste, la empresa puede realizar 
la elección irrevocable en el momento de su 
reconocimiento inicial de presentar los cam-
bios posteriores en el valor razonable direc-
tamente en el patrimonio neto. No obstante, 
a diferencia de la solución internacional, en 
el Plan General de Contabilidad se ha con-
siderado conveniente mantener un tratami-
ento similar al que se venía aplicando a los 
activos financieros disponibles para la ven-
ta, con el objetivo de preservar el principio 
general de que todos los beneficios o pér-
didas de la empresa pasen en un determi-
nado momento por la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 
• La posibilidad de designar un activo finan-
ciero, que se hubiera incluido en otra carte-
ra, de forma irrevocable como medido al 
valor razonable con cambios en la cuenta de 
pérdidas y ganancias, si de esta forma se 
elimina o reduce significativamente una inco-

herencia de valoración o asimetría contable 
que surgiría en el caso de la valoración de 
los activos o pasivos sobre bases diferentes.
Por otra parte, sobre la asignación de los 
acuerdos básicos de préstamo a una cartera 
se pueden dar las siguientes circunstancias:
• Incluirse en la cartera de coste amortizado 
si la empresa gestiona estos activos con el 
objetivo de percibir los flujos de financieros. 
Estos acuerdos hasta la fecha se venían cla-
sificando en las categorías de préstamos y 
partidas a cobrar e inversiones mantenidas 
hasta el vencimiento, y a partir de ahora se 
reclasificarían a la cartera de coste amorti-
zado, y, por lo tanto, mantendrían el criterio 
de valoración.
• Clasificarse en la cartera de activos financi-
eros a valor razonable con cambios en el patri-
monio neto en caso de que el modelo de 
negocio aplicado por la empresa a estos acu-
erdos básicos de préstamo consistiera en 
recibir los flujos contractuales del activo o acor-
dar su enajenación. De esta forma el tratami-
ento contable es muy similar al que se venía 
aplicando a los valores representativos de 
deuda negociados incluidos en la cartera de 
activos financieros disponibles para la venta.

Dentro de la simplificación del tratamiento 
contable de los instrumentos financieros 
también hay que referirse a los instrumen-
tos financieros híbridos, para los que se 
elimina del requerimiento de identificar y 
separar los derivados implícitos en un con-
trato principal que sea un activo financiero. 
A partir de ahora se valorarán a coste amor-
tizado si sus características económicas son 
las de un acuerdo básico de préstamo, o a 
valor razonable en caso contrario, salvo que 
dicho valor no pueda estimarse de manera 
fiable, en cuyo caso se incluirán en la carte-
ra valorada al coste.

En cuanto al tratamiento contable de las 
coberturas contables, en línea con la NIIF-
UE 9 se introducen las siguientes cuestiones:
• Una mayor flexibilidad en los requisitos a 
cumplir para adaptarse a la concreta gestión 
de los riesgos en la empresa.
• Se incrementan los posibles instrumentos 
de cobertura y partidas cubiertas aptos para 
la designación.
• Se suprimen los umbrales del análisis cuan-
titativo acerca de la eficacia retroactiva de la 
cobertura.
• Se permite que la empresa pueda continu-
ar con una cobertura contable a pesar de que 
surja un desequilibrio en la compensación de 
la variación de valor o de los flujos de efectivo 
del instrumento de cobertura y de la partida 
cubierta, en determinadas circunstancias.

Al margen de estos aspectos, conviene resal-
tar que las tipologías de coberturas contables 
no se modifican. De esta forma, se mantienen 
las coberturas de valor razonable, flujos de 
efectivo y cobertura neta de una inversión 
en el extranjero.

Deterioro de instrumentos financieros
Una de las cuestiones significativas que se 
incluyen en la NIIF-UE 9 es la contabilización 
del deterioro de los instrumentos financieros. 
En este aspecto, la adaptación al Plan Gene-
ral de Contabilidad ha tenido en cuenta las 
necesidades de las entidades no financieras, 
de forma que no se ha seguido íntegramen-
te el contenido en la NIIF-UE 9 y en conse-
cuencia no se han incorporado determinadas 
cuestiones, en particular el modelo de dete-
rioro de pérdida esperada de inversión 
crediticia.

Sobre esta cuestión, la NIIF-UE 9 es una 
norma que vino a responder a los efectos 
ocasionados en la anterior crisis financiera 
por la aplicación del enfoque de pérdida 
incurrida en la determinación del deterioro, 
considerando que con ese enfoque se puso 
de manifiesto que la contabilización de las 
pérdidas por deterioro de la inversión credi-
ticia en las entidades financieras se produjo 
con retraso y en menor cuantía de lo que se 
hubiera requerido. 

El modelo de pérdida esperada establecido 
en la NIIF-UE 9 requiere que la entidad en 
cada cierre contable mida la pérdida por 
deterioro de un instrumento financiero por 
un importe equivalente a las pérdidas de 
crédito esperadas durante toda la vida del 
instrumento, si el riesgo de crédito del ins-
trumento ha aumentado de forma significa-
tiva desde el reconocimiento inicial. De no 
ser así, la entidad debe medir la pérdida por 
deterioro del instrumento por un importe 
equivalente a las pérdidas de crédito espe-
radas de 12 meses. En esencia, el impacto 
es similar a reconocer la pérdida de crédito 
en el momento de reconocimiento inicial.

Es importante señalar que el deterioro de 
créditos es un aspecto especialmente rele-
vante en el caso de las entidades de crédito 
debido a la importancia en sus balances de 
la inversión crediticia, mientras que el riesgo 
de crédito resulta mucho menos relevante 
para las entidades no financieras. En este 
sentido, hay que recordar que para la con-
tabilización del deterioro de los créditos las 
entidades de crédito deben aplicar lo dispu-
esto en la Circular 4/2017 del Banco de 
España, que establece unas reglas basadas 
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en la metodología de pérdida esperada esta-
blecidas en la NIIF-UE 9.

Para la elaboración del Plan General de Con-
tabilidad se ha atendido al criterio de pro-
porcionalidad y a quienes son sus destina-
tarios. En consecuencia, se han tenido en 
consideración dos aspectos fundamentales, 
que en las empresas no financieras es habi-
tual que el plazo de vencimiento de los 
derechos de cobro frente a los clientes sea 
mucho menor y que exista la opción de cuan-
tificar el deterioro sobre una base colectiva 
en función de métodos estadísticos sin que 
se adviertan incumplimientos o eventos de 
pérdida individuales.

Por ello, de forma alternativa a la seguida 
por el Banco de España, en la modificación 
del Plan General de Contabilidad, en línea 
con la estrategia de convergencia seguida, 
se ha considerado más adecuado seguir 
aplicando el criterio vigente hasta la fecha 
en materia de deterioro de valor por consi-
derarse adecuado y suficiente a la vista del 
hecho económico a contabilizar y de la rea-
lidad de las operaciones de las entidades 
que aplican el Plan General de Contabilidad. 

De haberse exigido el nuevo modelo de pér-
dida esperada, se habría impuesto una meto-
dología que no guardaría correspondencia 
ni proporcionalidad con la relevancia y mag-
nitud del riesgo de crédito y podría resultar 
desproporcionado el coste necesario para 
obtener la información requerida para el cál-
culo del deterioro. Hay que tener en cuenta 
que la metodología de pérdida esperada 
requiere el empleo de numerosas hipótesis, 
de un elevado y complejo nivel de juicio en 
su aplicación, y sistemas capaces de mane-
jar y valorar gran cantidad de información 
prospectiva, que es precisa para juzgar si 
una exposición crediticia presenta un incre-
mento significativo del riesgo crediticio, así 
como para medir las pérdidas esperadas 
durante toda la vida del activo.
 
En cualquier caso, hay que recordar que la 
normativa contable ya contempla la posibi-
lidad de registrar deterioro para un grupo de 
activos que presenten características o ras-
gos similares basados en datos o ciclos 
estadísticos, sin esperar, por tanto, a que 
concurra ese evento de pérdida para registrar 
el deterioro. 

El vigente modelo de deterioro de valor, desar-
rollado en la Resolución del ICAC de 18 de 
septiembre de 2013, permite cuantificar el 
deterioro sobre una base colectiva utilizando 

métodos estadísticos sin necesidad de que 
se adviertan incumplimientos o pérdidas indi-
viduales, por lo que podría reducirse la sepa-
ración entre el enfoque de la “pérdida incur-
rida” y el enfoque de la “pérdida esperada” 
para las empresas que no sean entidades de 
crédito, en función de cuál sea la interpretación 
que se realice sobre si existe o no el evento 
de deterioro a la hora de realizar una estima-
ción colectiva de la cobertura del riesgo de 
crédito de un conjunto de activos financieros 
con similares características de riesgo.

Otras cuestiones sobre instrumentos 
financieros
Existen otras dos cuestiones adicionales cuyo 
tratamiento en el Plan General de Contabilidad 
difiere respecto al recogido en la NIIF-UE 9, 
la modificación de flujos de efectivo y el tra-
tamiento de los activos financieros con dete-
rioro crediticio comprado u originado.

En cuanto al tratamiento contable de la modi-
ficación de flujos de efectivo en los activos y 
pasivos financieros valorados a coste amor-
tizado, no se consideró oportuno introducir el 
“resultado por modificación” que regula la 
NIIF-UE 9, en contraposición con el resultado 
por baja y el resultado por deterioro. Así, en 
caso de modificación de los flujos de efectivo 
contractuales, el acreedor seguirá analizando 
la recuperación del importe invertido y, en su 
caso, contabilizará el correspondiente dete-
rioro de valor; y el deudor aplicará el criterio 
vigente sobre la baja de pasivos financieros, 
que estará en función de si la modificación de 
los términos contractuales de la deuda se 
califique como sustancial o no.

Mientras que para los activos financieros con 
deterioro crediticio comprado u originado, si 
como consecuencia de la obtención de infor-
mación adicional o del conocimiento de nue-
vos hechos, se produce un cambio de esti-
mación que ponga de manifiesto la obtención 
de flujos de efectivo superiores a los inicial-
mente previstos, el Plan General de Contabi-
lidad obliga a que la empresa revise de forma 
prospectiva el tipo de interés, sin practicar 
ajuste alguno en el valor en libros del activo 
en el momento en que se produce el cambio 
de estimación, ni tampoco implicar la reversión 
del deterioro y su reconocimiento como un 
ingreso, a diferencia de lo que dispone la NIIF-
UE 9. De esta forma, se adopta una solución 
más acorde con el principio de prudencia, al 
prever que la empresa revise el tipo de interés 
de la operación y registrar un mayor ingreso 
por tal concepto a medida que se vaya con-
firmando en el futuro la mejora con el aumen-
to en los flujos de caja. 

Otras modificaciones adicionales
Además de los aspectos trascendentales 
anteriormente mencionados, se han llevado 
a cabo una serie de cambios adicionales en 
la normativa contable con la presente modi-
ficación normativa.

En primer lugar, se incorporan cambios en 
las Normas para la Formulación de las Cuen-
tas Anuales Consolidadas que se dirigen a 
la revisión de los modelos con el objetivo de 
introducir los mismos requerimientos de 
información en relación con el tratamiento 
contable de los instrumentos financieros y el 
reconocimiento de ingresos por ventas de 
bienes y la prestación de servicios.

También se modifican las normas de adap-
tación del Plan General de Contabilidad a las 
entidades sin fines lucrativos y el modelo de 
plan de actuación de las entidades sin fines 
lucrativos, para adaptar los modelos de cuen-
tas anuales a los cambios introducidos en 
las normas de registro y valoración con la 
finalidad de facultar a estas entidades para 
que puedan aplicar el Plan General de Con-
tabilidad en los mismos términos que los 
previstos para las empresas.

Por último, respecto a las existencias, se ha 
considerado oportuno introducir en esta modi-
ficación del Plan General de Contabilidad, y 
como excepción a la regla general de que las 
existencias se valoren por su coste, el criterio 
de valor razonable para los intermediarios que 
comercialicen materias primas cotizadas, en 
línea con lo establecido en la NIC-UE 2.

Conclusión
La conclusión fundamental sobre las modifi-
caciones efectuadas en el Plan General de 
Contabilidad es que el Instituto de Contabili-
dad y Auditoría de Cuentas ha continuado la 
estrategia de convergencia con las NIIF-UE, 
mediante la incorporación a la normativa con-
table española de dos normas internacionales 
trascendentales, pero recogiendo aquellas 
mejoras introducidas en el marco normativo 
que persigan la imagen fiel atendiendo a la 
realidad y naturaleza de las operaciones que 
realizan las empresas no financieras que son 
las que aplican el Plan General de Contabilidad. 

Con ello se busca, además de un alto grado 
de convergencia, asegurar, sobre la base de 
los criterios de proporcionalidad, adecuación 
y simplificación, un adecuado equilibrio en 
los requisitos de información financiera para 
las empresas no financieras. n

Madrid, 13 de enero de 2021
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L
’estat d’alarma ha provocat l’apro-

te de treball, en mèrits d’allò disposat a la 

La majoria de les resolucions judicials han 

 (ERTO 

ció aquelles altres resolucions que, optant optat per la nul·litat de la posterior decisió 

lògic que s’al·leguin a l’ERO econòmic les 

La qüestió que, al nostre entendre, ha sus-

vació d’una profusa normativa labo- OIT interpretat d’acord amb la Carta Social 

Europea. En aquest sentit s’han pronunciat 

retat jurídica per a les empreses. les SSJS 26 Barcelona, de 28 i 31 de juliol 

DA 6a del RD Llei 8/2020 (garantia de feina de 2020, i SSJS 34 Madrid, de 21 de febrer 

o prohibició d’acomiadament durant els sis de 2020 i 21 d’octubre de 2020. 

laboral va estar centrat a interpretar la suc-  

cessió de noves normes i criteris interpreta-

tius de l’Administració, en ocasions contra-

declarat la nul·litat dels acomiadaments per 

problemàtica que s’ha anat produint, espe- (en aquest sentit, SJS 29 Barcelona i SJS 3 

cialment, referent als ERTO. Sabadell) . 

 

Altres casos, probablement majoritaris, han 

podem enunciar-los en relació amb la força Llei 40/2015, d’1 d’octubre, motiu pel qual 

major, l’existència o no de causes suficients entenent que es tracta d’un acomiadament 

per aplicar ERTO (suspensió de contractes posterior. 

i/o reducció de jornada), la qualificació jurí-  

sibilitat de 

interpretació relativa a la clàusula de garan- 2021 (per RD Llei 30/2020), sense perjudici 

tia de feina. de posteriors pròrrogues. 

 hi ha una gran disparitat de criteris judicials.  

requerida per a la tramitació de l’ERTO, en 

imposen una ocasions per motius purament formals (per 

semestre de l’any 2020, gairebé el 75% de 

prenent com a base el criteri relatiu a què la preceptiva, incompliment del tràmit de perí-

de força major van comptar amb sentència 

favorable per a l’empresa. miadaments individuals) . 

 

El mateix es pot dir respecte a les demandes 

de conflicte col·lectiu, en què es discutia si les 

ginari ERTO per força major. 

 

SAN 15.06.2020 i 16.06.2020, és avui doctri-

na acceptada que “la decisió sobre les mesu- el següent .

res de suspensió dels contractes o de reduc-  

els problemes que la legislació excepcional 

ció de l’ERTO, a l’empara del RD Llei 8/2020, 

major per l’autoritat laboral. majors. 

miadament”, tal com reconeix el Conveni 158 

Entre aquests últims, mereixen especial aten-

ral, que ha generat una gran insegu-

exonerades, amb el recàrrec i els interessos 

Així, els principals problemes que han sorgit 

cions, tant en seu administrativa com judici-

qualificació jurídica de l’extinció del contrac-

especial rellevància en la mesura que la nor-

treball (nul·litat o improcedència), així com la 

al reconeix la sobirania empresarial en l’aplica-

al. Però, com sempre, comptar amb un bon 

l’article 2 del RD Llei 9/2020 (idoneïtat de les 

causes ETOP per a l’extinció dels contractes 

mateixes o similars causes adduïdes en l’ori-

emès una nota informativa de data 6.12.2020 

les demandes plantejades davant resolucions 

de l’acomiadament col·lectiu en casos d’aco-

arran de la qual l’

l’anàlisi ha de contemplar, a més, les dispars 

força major. Per tant, l’ordre jurisdiccional soci-

suposarà reinte-

proporcionalitat establert en l’article 29 de la 

9/2020 s’ha prorrogat fins al 31 de gener de 

respostes de la jurisdicció social a la diferent 

ció de la jornada correspon a l’empresa”, amb 

ha generat, amb gran diversitat d’interpreta-

grar la totalitat de l’import de les cotitzacions 

Una altra problemàtica és la relativa a la pos-

, matèria aquesta en què 

exemple, falta d’entrega de la documentació 

dictades respecte de les matèries citades en 

moltes ocasions discutida per l’autoritat labo-

indemnització ha de ser “dissuasiva de l’aco-

assessorament pot ser la clau per evitar mals 

Si en un primer moment l’assessorament 

nostre entendre, és contrari al principi de 

optat per la qualificació d’improcedència, 

dictòries entre si, en el moment actual 

de demora corresponents, criteri que, al 

dica relativa a l’extinció del contracte de ma continguda en l’article 2 del RD Llei 

ral, ha de destacar-se que, en el primer 

Sobre la 

, 

de suspensió de contractes i/o reducció de 

ajustades a dret. Després de les importants 

Com pot veure’s, són nombrosos i variats 

constatació de la força major 

la legalment establerta . 56 E.T.

A més a més, la  ha 

haurem d’esperar a la interpretació judicial 

de treball) . Així, hi ha hagut jutjats que han 

administratives que denegaven l’existència 

Pel contrari, altres tribunals han considerat 

mesures de flexibilització interna

jornada) adoptades per les empreses eren 

entendre que contravenien una prohibició 

per la improcedència de l’acomiadament, 

efectes des de la data del fet causant de la 

sense causa. Aquesta controvèrsia cobra 

Adjuntem relació de principals sentències 

citat un més gran interès és la relativa a la 

ode de consultes o superació dels llindars 

una vegada constatada l’existència de força 

NIEVES RABASSÓ
Economista i advocada. Responsable Àrea Laboral Alonso-Cuevillas 
Advocats i Economistes
nieves.rabasso@alonso-cuevillas.eu

ERTO: al·luvió normatiu  
i inseguretat jurídica

mesos següents a la represa d’activitat) i 

extintiva (ERO), si bé en la majoria de les 

incompliment de la clàu-
sula de garantia de feina 

transició d’un ERTO per força 
major (  RD Llei 8/2020) a un ERO per 

indemnització addicional a 

enllaç

causa econòmica

ex art

Inspecció de Treball

ex

n

Mereixen especial atenció 
les ressolucions que, optant 

per la improcedència de 
l’acomiadament, imposen 

una indemnització 
addicional atenent que 

aquesta ha de ser “dissuasiva 
de l’acomiadament”, tal com 
reconeix el Conveni 158 OIT 
interpretat d’acord amb la 

Carta Social Europea

https://www.alonso-cuevillas.eu/sentenciaslaboralescovid 
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R
esulta molt preocupant el poc ús que 

rades en concurs de creditors a Barcelona per 

permet obtenir una interlocutòria de dissolució al qual van arribar els jutges mercantils de Bar-

celona, sobre informació d’unitats productives 

situacions especials a la Direcció General d’In-

Que la preparació del procediment de venda 

es correspongui amb aquests compromisos. 

tors: segons s’obté de la lectura dels 

i/o reestructurant el seu negoci, en el cas que 

rats uns 2.425 concursos de creditors, al vol- de publicitat, transparència i concurrència. 

inviable. 

d’aquests últims corresponen a persones físi-

unitat productiva on es produeix l’adjudicació 

a l’oferent seleccionat (art. 530 del Text Refós 

gestionar la seva insolvència ha estat de 456, de la Llei Concursal).

és percebut com una eina per solucionar situ-

acions d’insolvència. Com a molt, es planteja 

camí que permeti assolir aquest èxit.

com ho prova l’Acord d’1 d’octubre de 2020 

Reconeixent l’estigma que suposa el concurs 

de la societat.

procediment, recentment ha estat implemen- 

tada una nova modalitat de concurs: el “pre-

pack” concursal, com a via perquè la societat dústria de la Generalitat de Catalunya.

tar perquè les fórmules per solucionar les insol-

rístiques del “pre-pac ”k  són: 

empreses”, i que per haver-se retardat l’obli-

economia sigui competitiva és tenir un sistema d’unitat productiva s’inicia en fase preconcur- gació de la sol·licitud de concurs, l’efecte de 

citat, transparència i concurrència. viables. 

A aquesta situació s’han afegit les normes del 

Per últim, cal fer referència a la figura de l’ad-

llei, ha promulgat per intentar mitigar els efec- ministrador concursal, que, juntament amb el 

jutge mercantil, és un dels òrgans necessaris 

principal, que afecta la legislació concursal, té del procediment concursal. El fet que encara, 

la seva declaració de concurs, en cas que es 

trobi en la situació d’insolvència a què es refe-

ja que, de fet, consolida un sistema d’accés a 

Llei 16/2020 de 28 d’abril preveia que el deu-

el deure de sol·licitar la declaració de concurs amb la suficient formació i capacitat. I és que 

de creditors fins al 31 de desembre de 2020. 

balladors tenen dret que quan es veuen en la 

ha estès fins al 14 març de 2021. Claríssima-

es trobin amb què el sistema és capaç d’aju-

com un deure i no com un dret. dar-los i no de ser un altre problema. 

fa l’empresariat del concurs de credi-

posició de les seves obligacions de pagament 

l’informe de l’administrador concursal sobre el 

vències siguin útils als empresaris i a la societat. 

seva estructura financera i adequar-la als ingres-

sos, mitjançant la proposta de reducció o pos-

els seus objectius i mitjans. Perquè si una cosa 

de concursos per “certificar la defunció de les 

edictes publicats al BOE, aquest any 2020 als 

essent conscient de la viabilitat o no del nego-

la insolvència hagi acabat afectant empreses 

designat administrador concursal, és qui ha de 

Malauradament, el que es preveu és una allau 

administradors concursals siguin professionals 

Jutjats Mercantils de Barcelona han estat decla-

parcialment o totalment aquest hagi esdevingut 

da i segura de les vendes d’unitats productives, 

de gestió de les insolvències empresarials eficaç.

tor que es trobés en estat d’insolvència no tenia 

ques. Així doncs, el nombre d’empreses decla-

pugui preparar el procediment de venda urgent 

deutor, que ha d’estar atent i captar els senyals 

presentar un concurs havent definit prèviament 

govern espanyol, que, mitjançant reials decrets 

de dificultats de tresoreria i/o inviabilitat del seu 

jutges mercantils per afavorir la tramitació ràpi-

que vetllarà perquè el disseny del procediment 

proactives de l’empresari haurien de servir per 

termini i quins són els reptes que s’han d’afron-

de la unitat productiva. Les principals caracte-

sal, assumint el deutor el compromís de publi-

a veure amb l’obligació del deutor de sol·licitar 

Posteriorment, el Reial Decret Llei 34/2020 ho 

afrontar millor aquests temps d’incertesa. S’ha 

El de nomenament d’un expert independent, 

de remarcar, en aquest sentit, la sensibilitat dels 

que l’únic que fa és constatar la insolvència i 

a dia d’avui, estigui pendent el desenvolupa-

tessitura d’afrontar una situació d’insolvència 

ment de l’Estatut de l’Administració Concursal, 

reix la Llei Concursal. L’article 11 del Reial Decret 

tant del 20% dels quals han estat arxivats 

directament per falta de béns, i el 76% 

es presenti amb els objectius ben definits, 

Recordem que un dels factors perquè una 

l’activitat i de designació que evita que els 

pel jutge mercantil i que posteriorment serà 

En qualsevol cas, això exigeix un esforç del 

xifra molt inferior a la dels països del nostre 

garantir que es compleixin els compromisos   

sobre aquesta realitat, les expectatives a curt 

entorn europeu. Està clar que el concurs no 

tes de la COVID a l’economia espanyola. La 

Eines com el “pre-pack” concursal i actituds  

El concurs permet al deutor posar ordre a la 

pla de liquidació que proposa la venda de la 

establirà l’èxit o el fracàs del concurs és que 

Aleshores, es presenta un concurs “exprés”, 

quan tot ja està perdut per intentar evitar les 

no ajuda gens a l’eficiència del procediment, 

la societat, els deutors, els creditors i els tre-

responsabilitats de l’òrgan d’administració. 

de creditors, i que l’òptim és la celeritat del 

Així les coses, resulta oportú fer una reflexió 

Que és a la fase concursal on després de 

ment es considera la declaració de concurs 

amb activitat a concurs, preconcurs o altres 

negoci i, tot prenent una actitud proactiva, 

Que aquest expert independent, designat 

ci, i, mitjançant les diferents opcions, triar el 

• 

• 

• 

• 

n

RAIMON CASANELLAS

 

JORDI CASTELLS

Economista, vicepresident de la Comissió Mercantil, Concursal i Experts 
Judicials del Col·legi d’Economistes de Catalunya i soci d’Insolnet SLP 

Economista i soci d’Insolnet SLP

rcasanellas@insolnet.es 

jcastells@insolnet.es 

Crisis empresarials i flexibilització 
dels concursos de creditors

Resulta oportú fer una 
reflexió sobre les 

expectatives a curt termini i 
quins són els reptes que 

s’han d’afrontar perquè les 
fórmules per solucionar les 
insolvències siguin útils als 

empresaris i a la societat

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4705
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4705
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-14368
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4859
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4859
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l 29 de setembre la Comissió d’Eco- centre de salut, sinó a casa seva; no treballa  El Catsalut �arà plans territorials.

que cobra per acte. proveïdors a escala territorial. 

El doctor Trilla va citar tres coses que havien territorialment. 

�uncionat bé en el sistema de salut: 

La presa de decisions mèdiques i les cor-

reccions immediates en cas d’error. de re�orçar la gestió indirecta del sistema, és 

 Els lideratges espontanis i, a la vegada, la 

re el vídeo. desaparició d’alguns líders. 

El treball en equip. posades són: major autonomia de les institu-

cions, competència per comparació, etc. 

�essionals sanitaris nomenats pel llavors pre- Vicente Ortun va a�egir la polivalència pro�es-

Respecte a la gestió indirecta, Vicente Ortun 

va indicar que hi ha molta gent que hi està en 

contra perquè hi veu el �antasma de la priva-

tització.de l’aplicació del dret públic a les institucions 

per decisió judicial. Els experts eren majorità-  

els que van participar en el col·loqui.

sanitat, i aquesta dada ve d’un estudi �et pel 

dues lleis clau per a aquesta malaltia: la llei de 

Cercle de Salut. Es molt oportú posar aques-

econòmiques tot donant la impressió que es 

va assolir un elevat grau de consens. 

ris que es necessitaven sense �er oposicions.

Abans de la pandèmia crèiem que el sistema 

sanitari espanyol i el català eren els millors del L’In�orme proposa 30 mesures agrupades en 

8 eixos temàtics. La primera és re�orçar l’ava-

ta a la pandèmia, hauríem d’admetre que no 

Els pro�essionals sanitaris ho han �et molt bé, Qualitat i Avaluació Sanitària). 

coses. posta era per unanimitat i que l’Agència havia 

90% procedeix del repartiment que �a l’Estat, 

no havia �et fns ara? Ho va concretar en pas- es veu di�ícil que arribin aquests diners. 

sar de �er in�ormes consultius a �er-los vincu-

Per posar en pràctica les recomanacions de 

coordinació entre els centres socials (majori- director de l’Agència. 

tàriament residències de gent gran) i els cen-

tres sanitaris, i el paper de la salut pública. En el cas de l’ , el 

monstre ple de �uncionaris sinó que havia de 

ser un ajut per resoldre problemes. el dia abans del webinar, el 28 de setembre. 

No hi haurà president de la Generalitat en els 

A França l’atenció primària és completament Sobre la integració de la xarxa sanitària amb 

di�erent de la nostra: és privada; el metge és veurem qui serà el nou president i com assu-

ta s’havia inspirat en el model del Regne Unit: mirà els compromisos de l’anterior.

Comitè d’Experts de la Generalitat. Els ponents Catsalut comprarà serveis socials i sanitaris 

tari sense haver de passar pels concursos i es 

Altés i Cristina Adroher. Va moderar el col·loqui 

ta xi�ra al començament de l’In�orme, atès que 

�er compres directes a la Xina de material sani-

pocs o l’organització no és bona, o totes dues 

complert 25 anys. Què ha de �er l’Agència que 

la social, Cristina Adroher va dir que la propos-

Roser Fernández. Si �eu clic  podeu veu-

l’estiu. Els experts van treballar tot l’estiu i van 

sanitàries. El dret públic produeix una malaltia 

humans. Durant aquest període es van poder 

lants. També va a�egir que calia lideratge del 

Vicente Ortun va criticar l’atenció primària i va 

autònom, no és �uncionari; no treballa en un 

El Comitè d’Experts estava �ormat per 29 pro-

l’agència corresponent: l’  (Agència de 

sident de la Generalitat, Quim Torra, abans de 

d’aprendre lliçons de la COVID i, concretament, 

nomenar la Comissió va ser cessat judicialment 

Precisament va ser la declaració d’estat d’alar-

El doctor Trilla va defnir l’In�orme com un re�or-

tan sols no som els millors, sinó un dels pitjors. 

aleshores, què ha �allat? O bé els recursos són 

ma que va permetre durant tres mesos saltar-se 

post-COVID amb un dèfcit de l’Estat del 120%, 

van poder contractar els pro�essionals sanita-

món. Si l’e�ectivitat es mesura com la respos-

aquests diners. Mentre el sistema de fnança-

cost zero. Si es vol aconseguir alguna cosa, 

ar una comissió interdepartamental �ormada 

�an �alta recursos. Els ponents van posar sobre 

luació de la sanitat i per �er-ho proposa re�orçar 

gències aquí és 10 vegades superior a França. 

inclosa la possibilitat de noves retallades. Una 

l’In�orme, el president de la Generalitat va cre-

en equip, sinó sol, i no cobra un salari, sinó 

sanitari. Hi havia tres economistes, que són 

esmentar que la utilització dels serveis d’ur-

 Es crearà una entitat de governança dels 

Sistema Públic de Salut”, i va subratllar que 

era un comitè d’experts independents i que 

doctor Trilla va afrmar que no calia crear un 

van ser el coordinador del comitè, el doctor 

Algunes propostes del Comitè van pel camí 

la taula la situació de les fnances públiques 

1.

a)

b)

c)

3. 

 

 

 

a dir, aquella que es �a a través dels centres 

que no pertanyen a l’ICS. Les mesures pro-

sional, la capacitat resolutiva i el paper de la 

cosa és que es necessitin 5.000 milions per 

L’Anna Garcia-Altés va subratllar que la pro-

que va batejar com “anquilopoièsi”, és a dir, 

çament del sistema, no una re�orma; de �et, 

�ormaven part: Vicente Ortun, Anna Garcia-

entregar l’in�orme a fnals de setembre, una 

pro�essor Guillem López Casasnovas per al 

ment de Catalunya sigui l’actual, és a dir, el 

per diverses conselleries que haurien de �er 

in�ermeria. També va remarcar la necessitat 

provoca l’anquilosament de les institucions. experts, l’in�orme comença dient que �alten 

contractació pública i la llei de recursos 

el nom del Comitè era “Trans�ormació del 

molts in�ormes d’experts no posen dades 

acostar-se a Europa i l’altra d’on sortiran 

aquí

AQUAS

Agència de Salut Pública

Enomia de la Salut va organitzar un 

Antoni Trilla, i els tres economistes que en 

Per portar a la pràctica les p pro ostes dels 

nostre sistema de salut. Dues són la mala 

webinar sobre l’In�orme sanitari del 

havia posat en evidència les vergonyes del 

podria �er la re�orma del sistema de salut a 

setmana abans que el president �os cessat 

riament metges, in�ermeres i altre personal 

El doctor Trilla va assenyalar que la COVID 

2.

5.000 milions d’euros en el pressupost de 

e�ectives les re�ormes. El president que va 

una caiguda dels ingressos per impostos i 

propers mesos, fns després d’eleccions, i 

n

Comissió d’Economia de la Salut

LLUÍS BOHIGAS
Economista i President de la Comissió d’Economia  
de la Salut del Col·legi d’Economistes de Catalunya
lluis.bohigas@economistes.com

La transformació del  
sistema públic de salut post-COVID

https://aquas.gencat.cat/ca/inici
https://www.aspb.cat/
https://www.youtube.com/watch?v=OsWxSW3GX9s&list=PLQ4ofVkVKOwiy1V8Tr40vAq5M5a9qQRLV&index=25
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E
ls països europeus no van ser consci-

un temps rècord, sobretot a Itàlia, i tot seguit ja 

majoritari de �ruits secs ha estat la preocu-

tària, on s’inclouen tots els productes cardi-

i la restauració. Ara ens centrarem en l’estudi 

l’ametlla vinguda de Cali�òrnia i de l’avellana 

Per començar, �arem una breu introducció per 

) . Els �ruits secs els trobem 

La baixada del turisme i el tancament de la 

fnals de �ebrer, quan van començar a habituals de bars i restaurants canviessin el 

tenir dades preocupants d’in�ectats i morts en 

passés a les llars. 

van venir França, Espanya, Bèlgica, etcètera.

A banda, també trobem el tancament de la 

territoris des de �eia dies, i sobretot no van plats a través de tutorials de YouTube o res-

catant receptes de les àvies.

Xina des de fnals del 2019, quan l’OMS va 

alertar de l’existència d’un virus molt conta- Això ha comportat que el consum de �ruits 

giós aparentment d’origen animal. secs s’hagi disparat durant l’any 2020 a les 

llars del nostre país.

ment la vida dels ciutadans: començaven el 

les videocon�erències i un llarg etcètera.

en la quarta escala de la  alimen-

osaludables i de manera ampla.

d’uns volums mitjans de turisme anual de 81 

l’alça de �ruits secs, com ara ametlles i ave-

llanes procedents de les nostres contrades. 

ha estat clau per entendre els canvis de con- a dir, ha tingut una caiguda de més del 70%. 

molts d’altres aliments. del 12,3%. de Turquia. 

veure com ha caigut el turisme al nostre país:

Tots els òrgans de govern havien passat per 

saludable i per seguir una dieta mediterrània 

indústria pastissera, que va �er que les �amí-

L’altre detonant que ha impulsat un consum 

estat el comerç, la cultura i sobretot el turístic 

lies aprenguessin a �er pastissos, pa i d’altres 

al tancament d’hotels, bars i restaurants, i que 

Finalment, a Espanya, el 13 de març es decre-

d’aquell moment va ser quan va canviar total-

Els sectors mes a�ectats per la pandèmia han 

teletreball, l’educació a distància, els webinars, 

d’altres aliments, el consum de �ruits secs; 

Tal com observem al gràfc superior, veníem 

A Espanya, el turisme suposa un pes al PIB 

Mobile Word Congress, tot i l’oposició de mol-

d’aquest darrer sector, on la COVID ha portat milions en els darrers quatre anys. L’any 2020 

el turisme ha estat per sota de , és 

cancel·lació d’Alimentaria i altres fres sectorials.

ents de què era la COVID-19 fns a 

alt les senyals de casos existents als seus 

tes veus. Després ja es van anar succeint la 

Així s’evitaria dependre majoritàriament de 

saber escoltar el que estava succeint a la 

podria impulsar notablement el consum a 

sum que han experimentat els �ruits secs i 

tava l’estat d’alarma per a 15 dies. A par  tir 

pació del ciutadà per portar una vida més 

restauració van provocar que els usuaris 

(recordem que aquesta recomana, entre 

Dies abans, a Barcelona s’havia suspès el 

seu lloc de trobada social i que el consum 

Estudi Predimed

piràmide

25 milions

Per últim, cal esmentar també la creixent 

demanda de productes quilòmetre 0, que 

Comissió d’Economia Agroalimentària

 2019 2020 % 20 vs 19 2019 2020 % 20 vs 19 2020

Gener 144,90 147,20 1,59% 1.076,34 1.113,30 3,40 3,20

Febrer 145,90 147,90 1,37% 1.082,62 1.120,42 3,50 3,23

Març 145,70 150,20 3,09% 1.079,63 1.139,05 5,50 3,29

Abril 147,00 157,30 7,01% 1.086,68 1.193,04 9,80 3,46

Maig 147,70 161,90 9,61% 1.091,61 1.227,05 12,40 3,57

Juny 146,80 164,20 11,85% 1.086,96 1.244,70 14,50 3,63

Juliol 147,40 165,30 12,14% 1.091,73 1.253,71 14,80 3,67

Agost 148,50 165,20 11,25% 1.101,64 1.253,14 13,80 3,68

Setembre 150,00 166,30 10,87% 1.117,99 1.258,10 12,50 3,72

Octubre 149,60 170,90 14,24% 1.119,36 1.283,87 14,70 3,83

Novembre 147,80 174,00 17,73% 1.113,04 1.305,10 17,30 3,91

VISITANTS SEGONS TIPOLOGIA

CONSUM A LES LLARS ESPANYOLES

84
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Font: catàleg  (INE).España en Cifras 2020
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SANDRA CLIMENT QUERALT
Economista, membre de la Comissió d’Economia Agroalimentària del  
Col·legi d’Economistes de Catalunya. Experta en Comerç Internacional
s.climent@economistes.com

Com ha impactat la COVID-19 
en el mercat dels fruits secs

https://www.predimedplus.com/
http://predimed-es.weebly.com/piraacutemides.html
https://www.elespanol.com/invertia/empresas/turismo/20210105/espana-recibir-millones-turistas-euros-primeros-meses/548945324_0.html
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Fruits secs 14.749,75 121.488,31 8,24 2,14 17,6

Fruits secs ametlla 911,80 12.926,96 14,18 0,14 1,88

Ametlla amb escorça 242,45 2.976,50 12,28 0,04 0,43

Ametlla sense escorça 669,36 9.950,44 14,87 0,1 1,44

Fruits secs cacauet 1.259,43 5.527,26 4,39 0,19 0,8

Cacauet amb escorça 589,70 2.086,22 3,54 0,09 0,29

Cacauet sense escorça 669,73 3.441,05 5,14 0,1 0,5

Fruits secs nous 2.821,76 25.456,02 9,02 0,41 3,68

Nous amb escorça 1.823,40 10.680,53 5,86 0,27 1,54

Nous sense escorça 998,36 12.775,48 14,80 0,14 2,13

Avellana 540,11 7.641,49 14,15 0,07 1,11

Festuc 811,00 10.429,97 12,86 0,12 1,52

Assortit 1.794,25 13.502,55 7,53 0,26 1,96

Altres fruits secs 6.611,38 46.004,07 6,96 0,96 6,66

Castanyes 9,27 125,49 13,54 0 0,01 

CONSUM FRUITS SECS CATALUNYA GENER-JUNY 2020
En el gràfic inferior es pot veure l’increment 
de consum de fruits secs a les llars espa-
nyoles de gener a novembre de 2020, com-
parades amb el mateix període de 2019. El 
primer que veiem es que a partir de març de 
2020 ja es comencen a percebre les prime-
res puntes de consum de 3,09%, i ja veníem 
d’uns increments de mitjana d’1,48% entre 
els dos primers mesos de l’any. Es va arribar 
al 12,14% i 17,73% al juliol i al novembre, 
respectivament.

Passem a fer una comparativa (en les dues 
taules de l’esquerra), aquest cop per tipus de 
fruits secs, a escala del mercat català. Obser-
vem llavors que el consum ha augmentat un 
24,54% només entre els mesos de gener a 
juny de 2020 en comparació amb el 2019. Si 
ho observem per tipus de fruits secs, veiem 
que els consums més destacats han estat 
el de festucs, amb una pujada del 36,57%, 
el de cacauets, amb un 30,29%, i el de nous, 
amb un 25,87% d’increment. Un altre pro-
ducte per destacar és l’assortit amb diversos 
fruits secs, que generalment també va com-
binat amb fruita seca. El seu consum va 
créixer un 44,32%, L’increment del consum 
d’altres fruits secs, com poden ser macadà-
mies o nous pacanes, se situa en un 24,22%.

En l’àmbit mundial s’observa que la indústria 
dels fruits secs segueix el mateix patró que 
al nostre país: els tancaments del sector 
restauració s’han vist compensats pel con-
sum a les llars, tal com ens ha anat detallant 
periòdicament l’International Nut and Dri-
ed Fruit Councial.

No obstant, durant els primers mesos de con-
finament, França va instaurar mesures de tan-
cament per al sector de la restauració i per a la 
indústria xocolatera molt dures, i això va com-
portar descensos de producció importants. Tot 
el contrari va passar a Alemanya, on es va 
incrementar el consum exponencialment.

En general, podem observar que el compor-
tament dels fruits secs davant la COVID-19 
ha estat molt favorable. Però, malauradament, 
la situació econòmica general ha estat catas-
tròfica. El 2020 ha acabat amb una taxa d’atur 
al voltant del 13% a tot l’Estat, taxa salva-
da pels milers d’ERTO que continuen vigents, 
amb el tancament de milers de pimes i autò-
noms i amb una caiguda del PIB estimada 
en 11,6% a tot l’Estat.

S’espera que la campanya de vacunació que 
ja ha començat a Rússia, la Xina, als Estats 
Units, Europa i als països àrabs ens pugui por-
tar a una normalitat al més aviat possible. n

Font: base de dades de consum a les llars del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient

Fruits secs 11.843,25 99,313,31 8,39 1,65 13,87

Fruits secs ametlla 962,25 13.897,89 14,44 0,13 1,94

Ametlla amb escorça 269,47 3.180,78 11,80 0,05 0,45

Ametlla sense escorça 692,78 10.717,12 15,47 0,08 1,50

Fruits secs cacauet 966,65 4.267,07 4,41 0,13 0,60

Cacauet amb escorça 489,74 1.841,97 3,76 0,07 0,25

Cacauet sense escorça 476,91 2.425,10 5,09 0,06 0,34

Fruits secs nous 2.241,79 20.418,89 9,11 0,31 2,85

Nous amb escorça 1.411,16 8.120,81 5,75 0,20 1,13

Nous sense escorça 830,63 12.298,09 14,81 0,12 1,72

Avellana 513,25 7.184,87 14,00 0,06 1,00

Festuc 593,82 7.397,54 12,46 0,08 1,03

Assortit 1.243,22 9.369,75 7,54 0,17 1,30

Altres fruits secs 5.322,25 36.777,31 6,91 0,73 5,15

Castanyes 8,18 110,91 13,56 0 0,01

CONSUM FRUITS SECS CATALUNYA GENER-JUNY 2019
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de Panel de consumo alimentario

Producte Volum Valor Preu Consum Despeses
 (milers de kg) (milers de kg) mitjà kg per càpita per càpita

Producte Volum Valor Preu Consum Despeses
 (milers de kg) (milers de kg) mitjà kg per càpita per càpita

https://www.nutfruit.org/industry/news/detail/covid-19-update-december-16-2020
https://www.nutfruit.org/industry/news/detail/covid-19-update-december-16-2020
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10348336/02/20/La-tasa-de-paro-cerrara-2020-en-el-128-un-punto-menos-que-en-2019-segun-Asempleo.html
https://www.elperiodico.com/es/economia/20201201/ocde-rebaja-pib-espana-fuerte-caida-8229361
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-tendencias/panel-de-consumo-alimentario/
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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

U
n dels pilars del nostre treball com a 

incrementa també ostensiblement la preocu- d’aquests sistemes. 

pació de l’auditor en aquesta matèria.

Per això des del CNyP del REA es va prendre 

durant el treball de camp de l’auditoria, que, la determinació de re�orçar el suport als seus dència d’auditoria) estableix que l’objectiu de 

membres en aquest camp. Mentre es prepa-

d’auditoria de manera que li permetin obtenir 

evidència d’auditoria sufcient i adequada per 

poder arribar a conclusions raonables en les 

quals �onamentar la seva opinió.

, la versió original de Per a això es requereix que l’auditor, a l’hora 

la qual data de 2008.

poblacions analitzades, els criteris i mètodes 

En aquest context, aquest article pretén con-

tesis rellevants per a les qüestions a verifcar, tribuir modestament a la conscienciació de la proves que siguin efcaços per aconseguir la 

les desviacions i incorreccions identifcades i 

el seu resultat, l’extrapolació de les incorrec-

cions, els procediments addicionals realitzats així com els principals mètodes de mostreig.

incorreccions en l’auditoria.

realitzant la prova, així com la viabilitat i efcà- 

cés de circularització de tercers o programes bleix tres mètodes de selecció, la selecció de 

ve sent un aspecte que apareix repetidament 

grames sobre els quals poder recolzar, entre el tema que ens ocupa. 

tuen, principalment pel que �a a la �alta d’evi- altres, el seu treball pel que �a a determinació 

dència dels criteris utilitzats en la selecció de de mostres.

cífca, la NIA-ES 530 Mostreig d'Auditoria, on 

La Llei d’Auditoria de Comptes indica que els  s'estableix que l'objectiu de l'auditor, en utilit-

Es tracta d’una debilitat sobre la qual és molt zar el mostreig d'auditoria, és el de proporci-

ves i el suport de les conclusions obtingudes 

ditoria a un percentatge in�erior al 100% dels 

incloses les que constin en l’in�orme. elements d’una població rellevant per a l’au-

mostreig tinguin la mateixa possibilitat de ser 

l’auditor una base raonable a partir de la qual 

sistemes de control de qualitat intern, mitjan- Aquest mostreig pot ser estadístic o no esta-

çant la verifcació dels procediments aplicats 

i la revisió dels arxius dels treballs d’auditoria l’auditor exerceixi el seu judici pro�essional en 

de comptes seleccionats, incloent l’avaluació 

mostra d’auditoria, la realització de proves de 

l’ICAC es ve pregonant la intenció d’augmen-

d’Auditoria, que ha estat recentment aprovat, 

podrà ser adequada considerant circumstàn-

programes d’auditoria, aplicacions per al pro-

di�ícil de�ensar-se, i això, unit al �et que des de 

tes que comprengui, entre d’altres, els papers 

la planifcació, per al disseny i la selecció de la 

l’activitat d’auditoria de comptes i amb la fna-

de l’ICAC, s’està procedint a l’actualització de 

tes més rellevants de la normativa d’aplicació, di�erents mitjans a la seva disposició. L’aplica-

cia dels mitjans utilitzats. La NIA-ES 500 esta-

de mostreig. Cada vegada són més les frmes 

El mostreig d’auditoria té la seva norma espe-

de treball de l’auditor que constitueixin les pro-

del compliment de la normativa reguladora de 

auditors és l’evidència d’auditoria i, 

els resultats i, quan calgui, la investigació de necessitat de millorar en aquest apartat, per 

arribar a conclusions sobre la població de la 

tar signifcativament la quantitat d’inspeccions, 

tots els elements, la selecció d’elements espe-

en aquesta línia, algunes de les nove-

la qual cosa es procedeix a ressaltar els aspec-

que està vivint el sector de l’auditoria de comp-

auditors de comptes hauran d’elaborar un arxiu 

juntament amb altres procediments d’audito-

fnalitat del procediment d’auditoria. L’auditor, 

a�rontar amb les millors garanties les revisions 

cies concretes, com poden ser el risc d’incor-

en les revisions de papers de treball que e�ec-

aplicat tècniques de mostreig, es requerirà que 

de realitzar el disseny de les proves de controls 

pel que �a a la seva reglamentació, sinó perquè 

defneix com l’aplicació de procediments d’au-

dístic, però en ambdós casos es requereix que 

els papers de treball continguin, almenys, l’ob-

per seleccionar les mostres, els �ets o les hipò-

ció d’uns o altres o una combinació d’aquests 

d’auditoria que opten per utilitzar aquests pro-

resultats obtinguts per les proves de mostreig.  

Cal ressaltar el procés de trans�ormació digital 

cífcs i el mostreig d’auditoria, i és aquest últim 

inspeccions, s’estableix que aquestes consis-

té el mostreig en el seu punt de mira, no només 

d’auditoria per cada treball d’auditoria de comp-

tats que s’han incorporat al nou Reglament 

dels elements sobre els quals es realitzaran 

per a la determinació d’aquestes proves, té 

i de detall, determini els mitjans de selecció 

tiran en la revisió periòdica dels auditors de 

busquen potenciar que el mostreig utilitzat 

ditoria, de manera que totes les unitats de 

ria, permeten a l’auditor concloure sobre els 

la guia orientativa 

Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) 

qual se selecciona la mostra. El mostreig es 

estats fnancers de l’entitat auditada, quedi 

degudament suportat en l’arxiu d’auditoria. 

litat de verifcar i concloure sobre l’efcàcia 

en la realització de cada treball d’auditoria, 

En la mateixa llei, en el seu article relatiu a 

En aquest sentit, en cas que l’auditor hagi 

jectiu del procediment, la descripció de les 

i l’avaluació de l’e�ecte de les desviacions i 

recció material sobre l’afrmació que s’està 

tes en els últims anys, amb la utilització de 

comptes, amb l’objectiu d’avaluar els seus 

ra un pla de �ormació específc per poder 

Per altre banda, �a temps que l’Institut de 

regula aquestes qüestions (NIA-ES 500 evi-

l’auditor és dissenyar i aplicar procediments 

mostres i a la �alta de conclusions sobre els 

arribar a conclusions sobre tota la població. 

En aquest sentit, la norma d’auditoria que 

onar una base raonable a partir de la qual 

seleccionades amb la f de p pro orcionar a 

Comissió d’Economistes Auditors de Comptes

Mostreig, proves de com-

pliment i substantives, avaluació dels resultats 

i extrapolació dels errors

Des del CNyP del REA es va 
prendre la determinació de 
reforçar el suport als seus 
membres i es prepara un 
pla de formació específic 

per poder afrontar amb les 
millors garanties les 
revisions de l’ICAC

SERGI PONS 

Economista, Audit Manager a Crowe Auditores 
sergi.pons@crowe.es

El mostreig, un maldecap  
per a l’auditor
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controls i de detall, així com l’avaluació dels 

jançant la utilització de certes taules i guies, 

treig d’estimació per variables i el càlcul per 

descriure la població analitzada, els criteris i 

resultat de la mostra és representatiu de les 

cament de dues maneres: els controls provats, 

guem en la suma d’aquests últims, menor serà 

�uncionen o no.

més utilitzat és el mostreig d’unitat monetària 
(MUM), basat en la distribució de probabilitat  

l’objectiu de l’auditor és verifcar si els saldos 

tabilitzats adequadament. El MUM, on la uni-

en �unció dels imports monetaris, la probabi-

seu valor monetari. Si bé aquest mètode per-

analitzada que són extrapolables al total de la 

passar una taxa d’error predeterminada.
amb la població a la qual es re�ereixen. alguna cosa no estigui comptabilitzada (inte-

gritat). 
La probabilitat que hi hagi algun grau de risc seguir resultats amb un grau planejat de con-

fança i de precisió es poden determinar mit-
present. Generalment, el risc de mostreig es tra que ens proposarà el MUM dependrà del 

més alt sigui el nivell de confança necessari, 

presumeix en el mostreig. de mostreig estadístic, sent els de més utilitat tantiva de mostreig dependrà de la confança 
nin a altres components, com que se’ls assig

proporció i di�erència. 

Per a proves de controls, el mètode més uti-
tics de mostreig admesos. la confança exigida en la prova de mostreig i, 

basat en la distribució de probabilitat estadís- per tant, menor la mostra a analitzar.

amb el mostreig aleatori. El mostreig aleatori característica de la població. Aquest tipus de menys atractius de l’auditoria, però molt di�í-
és només una part del procediment de mos-
treig estadístic i no el procés complet. És un 
mètode de selecció de les partides que s’in-
clouran en la mostra. El principi implicat en la procediment, identifcar la unitat de mostreig, 

població ha de tenir la mateixa probabilitat de 
obtinguts i l’avaluació de l’e�ecte de les incor-

mostra.
toria. També és convenient avaluar, per a qui 

lar el risc de mostreig haurà de �er una selec-

que �a a determinació de mostres. Amb això 
almenys no li ho posarem tan �àcil al revisor i, 

amb un determinat grau de confança, que el 
superior, l’estadístic. 

Per a proves substantives, el tipus de mostreig 

de Poisson. Quan �em aquest tipus de proves, 

resultats de la mostra, relacionant aquest últim 

més augmentarà la nostra mostra. Així mateix, 

d’un compte o d’una transacció estan comp-

encara no ho tingui, la utilització d’aplicacions 

zar-se, en aquest cas, la selecció de la mostra 

tres petites d’aquesta, no serveix per a proves 

poden aplicar-se a una àmplia varietat de situ-
el nivell de confança assignat a la prova subs-

mida de la mostra i interpretar-ne els resultats. 

població per poblacions grans a partir de mos-

atributs, el mostreig per descobriment, el mos-

de subestimació. És a dir, en les proves subs-

que, tanmateix, estan basades en el càlcul de 

100%, la mostra és per�ectament representa-
acions mitjançant l’aplicació de di�erents tipus 

cilment hi hagi una auditoria en què no �em ús 

Les mides de mostra necessàries per acon-

en el mostreig de qualsevol tipus sempre és 

cions monetàries i numèriques, �ormant part 

tica binomial, que permet als auditors deter-

a detectar desviacions en els controls, i això 

En l’execució de mostreig, la mida de la mos-

aquestes dues últimes dels sistemes estadís-

reccions (una vegada extrapolades) en l’audi-

En aquest sentit, quan l’auditor vulgui contro-

redueix augmentant la mida de la mostra i, per nivell de confança que exigim a la prova. Com 

la seguretat inherent, la confança en el control 

en el sector són la selecció aleatòria i les selec-

treig estadístic és la d’equiparar aquest procés  
Una incorrecta interpretació comuna del mos-

l’equip en la necessitat d’explicar l’objectiu del 

minar la taxa d’esdeveniment de determinada 

mètodes de selecció les mostres, els resultats 

Probablement el mostreig sigui un dels apartats 

o programes de mostreig sobre els quals poder 

mostreig no proporciona in�ormació de valor 
monetari, per la qual cosa el seu ús sol limitar-se 

defnició, quan la mida de la mostra és del 

tantives realitzades no es mitiga el risc que 

intern i la confança en altres procediments 

tiva de la població, i no hi ha l’error que es 

del mostreig, així que recomanem insistir a 

tat de mostreig és la unitat monetària de la 

Si bé hi ha diversos criteris de selecció, els 

d’auditoria per a una afrmació concreta de 

recolzar el nostre treball com a auditors pel 

�a que la mostra analitzada es comporti úni-

pacte monetari dels errors trobats. En realit-
població analitzada, permet determinar l’im-

condicions reals de la població, sense ultra-

que s’utilitzen de manera més generalitzada 

litzat és el mostreig d’estimació per atributs, 

ser seleccionada per a la seva inclusió en la 

en el seu cas, el debat s’elevarà a un estadi 

litat que un ítem sigui seleccionat depèn del   

saldo o transacció. Com més confança tin-

 per als auditors el mostreig d’estimació per 

selecció aleatòria és que cada partida en la 

ció estadística que li permeti determinar la 

D’aquesta manera, l’auditor podrà afrmar, 

met extreure conclusions sobre la mostra 

probabilitats. Les tècniques estadístiques 

n

Per a proves substantives, 
el tipus de mostreig més 
utilitzat és el mostreig 

d’unitat monetària (MUM), 
basat en la distribució de 
probabilitat de Poisson 
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E
l 3 de desembre passat vam organit-

En la liquidació de�initiva del 2019, els ingressos 

Elèctric del 2019, trobada anual amb 

de l’Energia.

si en els costos del sistema. El 2019 van ser 

transport i distribució fns als usuaris. El com-

(34,32%). 

amb el trilema energètic: seguretat de submi-

d’interconnexió.

del Sector Elèctric del 2013 també ho re�lectia, vi, a la part d’ingressos trobem nous mercats 

peu, els preus màxims a la Península van ser però no s’ha materialitzat �ins al 2021. El 2014 de balanç locals. Per optimitzar les senyals de 

la circular aprovada per la CNMC va quedar en 

de preus de peatges. Davant de la sanció de la 

a França, que va ser de -24,9 €/MWh. Final- contribuir a costos més competitius d’energi-

la competència a la CNMC. El proper 1 d’abril es per als consumidors.

Espanya complirà amb la regulació europea i 

els preus negatius els començarem a veure a El regulador té el repte de donar seguretat jurí-

la Península. Cal destacar que el mercat diari dica als distribuïdors que hauran d’invertir en la 

és un mercat europeu. amb la legislació europea.

el 84% està connectada a la xarxa de transport 

hauria de ser vehicle de l’electri�icació. 

una participació de les renovables a Espanya elèctric ha d’incentivar el procés d’electri�ica-

del 74%. El repte requereix desplegar tota la ció de l’economia, �omentar la mobilitat elèc-

trica, contribuir a l’estalvi i a I’e�iciència ener- Els mercats són els instruments per arribar 

La major participació de renovables �arà que als objectius del 2030 marcats per la UE. 

el mercat sigui més e�icient. industrial i garantir la retribució del transport i 

 la distribució. S’ha d’estabilitzar la sostenibili-

tat econòmica i �inancera del sistema, obliga-

da per la Llei del 2013, si el dè�icit tari�ari anu-

. peatges i càrrecs s’haurien de revisar. Es tracta de con�igurar un model competi-

plava la separació d’activitats de xarxes (trans- �amílies, etc., i que sigui pol d’atracció d’in-

port i distribució) i la resta d’activitats per evitar versions. 

amb tendència a incrementar-se. 

Comparant el mercat diari amb el mercat euro-

17.626,748 M€, i això ha resultat en un dè�icit de 

2050, els objectius �ixats per la UE, vinculants 

d’ , Ra�ael Gómez-Elvira, va posar èm�a-

socials, econòmics i regulatoris, haurà de can-

nistrament, sostenibilitat i competitivitat. S’han 

L’impacte dels preus �inals als consumidors, 

una re�orma �iscal energètica i mediambiental.

aquest dè�icit amb el superàvit dels anys anteriors.

d’analitzar els �actors inductors de costos: cost 

el mercat europeu va tenir preus negatius, com 

De cara a un �utur immediat, amb la disrupció 

de la tecnologia de la generació distribuïda, la 

viar la macroestructura comptable del sistema.

, 

El conseller de la CNMC, Josep Maria Salas, va 

el preu mitjà de l’energia �ou de 47,68 €/MWh 

d’energia, xarxes, càrrecs i impostos. En can-

preus, la digitalització haurà de solucionar pro-

pels estats membres, la nova metodologia de 

Alhora, cal destacar que qualsevol aspecte de 

alta de preus de la UE. L’acoblament de preus 

al voltant de 74-75 €/MWh, però a Fra ça an  v n 

En un escenari de descarbonització a l’horitzó 

generació d’energies sense generació de CO  i el 16% a la xarxa de distribució, totalment inver-

sa respecte a la UE. Tenim una xarxa ociosa que 

Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima) exigeix 

ser de 121 €/MWh. I respecte als preus mínims, suspensió deixant en mans del govern la �ixació 

UE a Espanya el 2019 es va desbloquejar deixant 

d’accés. Finalment, es clari�icaran els compo-

digitalització generant drets de liquidació. Res-

En un escenari cap a la descarbonització, la 

davant del nou dè�icit de tari�a elèctrica i els 

preus elevats d’electricitat respecte a la UE, 

pecte a la nova potència a instal·lar de renovables, 

L’advocada Irene Bartol, sòcia de , 

es va centrar en l’ di�iculta aconseguir la descarbonització sense 

zar la taula rodona sobre el Balanç 

blemes de congestions locals, en permetre 

de 17.099,089 M€ no han estat su�icients per 

la col·laboració de la Taula Interpro�essional 

subvencions creuades i discriminació. La Llei 

nents dels peatges i càrrecs en consonància 

tiu per a l’economia: indústries, empreses, 

cobrir la totalitat dels costos regulats de 

527,7 M€ (3%), i no ha complert el criteri de 

El director de Public A��airs & Marketing 

ponent d’energia ha estat de 13.103 M€ 

gètica, garantir la competitivitat del sector 

al arriba al 2%, o bé al 5% acumulat, els 

tari�a elèctrica 

OMIE

A les magnituds presentades per al 2019 

Verdia Legal
anàlisi legislativa dels peat-

�utur a l’entorn de la transició energètica

38.178 M€, dels quals 19.580 M€ (51,29%) 

comunitats energètiques, i davant de reptes 

del 2021 la CNMC haurà de �ixar els peatges 

política energètica o regulació ha de complir 

corresponen al cost que té l’energia i el seu 

per al mercat Espanya i Portugal, a la �ranja 

amb Europa seria millor amb més capacitat 

La Directiva de l’electricitat del 2003 contem-

va ser del 64,9%. Recordem que PNIEC (el 

�lexibilitat i potenciar els recursos distribuïts. 

dè�icit anual (2%). S’ha hagut de compensar  

ment, durant el primer trimestre del 2021, 

2

ges i càrrecs, així com la perspectiva de 

Comissió d’Economia i Sostenibilitat

realitzar inversions més e�icients en xarxes i 

posar el �ocus sobre 

càlcul de peatges de transport i distribució 

el dè�icit actual de la 

localització de les plantes de generació, les 

Conclusions:
• 

• 

• 

n

Context seqüencial liquidacions defnitives

2013 2015 2017 2019

 2014 2016 2018

Dèfcit  Superàvit (liquidacions defnitives)

26.000 M€ 469,3 M€ 550 M€ 421,5 M€ 150,4 M€ 96,03 M€ 527 M€

Insostenibilitat
Sostenibilitat economicofnancera sistema

sistema

(*) In�orme sobre la liquidació provisional 14/2019 del sector elèctric a �alta de dades 
defnitives de liquidació de la CNMC. Dades de demanda reals REE, dades preus de 
mercats d’OMIE i REE. S’ha considerat que el cost d’accés de la demanda peninsular 
és el 94% del total. Font: elaboració pròpia.

TOTAL: 

Cost energia, T&D:

 (51,29%)

38.178 M€

19.580 M€
Cost associats a impostos:

 (48,71%)

Peatge d’accés (44,30%)

18.598 M€

16.914 M€

El mercat en el sistema elèctric
costos del sistema en 2019*

Component
T&D:

Altres costos:
Impostos:

energia: 10.437 M€
13.103 M€

6.477 M€ 8.160 M€
 (27,33%)

 (34,32%)
  

(16,97%)
(Retribució 

(21,38%)
(MD 91%) específca 19,03%)

ANA GARCÍA  FRANCESC BONVEHÍ  
Economista i presidenta de la Comissió  Enginyer Industrial, Expert Independent  
d’Economia i Sostenibilitat del Col·legi  de la Comissió Europea 
d’Economistes de Catalunya bonvehi@asolba.com
ana.garcia@economistes.com 

Balanç elèctric del 2019 i novetats 
rellevants del 2020

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

https://www.omie.es/
http://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/201203_GrupOMIE (1).pdf
https://verdialegal.com/
http://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/IreneBartol (1).pdf
http://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/IreneBartol (1).pdf
http://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/IreneBartol (1).pdf


R e v i s t a  t è c n i c a  •  1 9

Comissió d’Emprenedoria i Creació d’empresa

E
l projecte GEM (Global Entrepreneurship 

d’aquests elements que es poden explicar els 

per detecció d’oportunitats de negoci, i és més 

propensa al �racàs i no orientada al creixement.

motivacions a l’anàlisi de l’entorn institucional, 

cientí�c, tecnològic, d’enginyeria i matemàtic); 

ment, en el que s’haurien de centrar les noves 

exemple, que l’Estat espanyol ocupa el lloc 80 impulsades per dones són en sectors de ser-

que aquests sectors necessiten menys inver-

resultats empírics que s’obtenen i recomanar 

Totes aquestes conclusions es basen en in�or-

l’INE. Aquests índexs aporten dades com, per 

Monitor) és un in�orme de re�erència de 149 per la menor possibilitat de tenir inde-

dones, tant per compte propi com aliè; que el sió inicial i són àmbits en els quals la dona ha 

ra global, per països i per zones, i utilitza una salari mitjà anual de les dones és un 22,17% 

el grau de desenvolupament tecnològic, tant 

comparacions entre els diversos territoris. 

sives en tecnologia. 

de poder polític a les empreses i aquesta xi�ra 

no s’ha superat des del 2016, i que les matri-

culacions d’estudiants dones en carreres vin- Fruit d’aquestes conclusions, les recomana-

culades a les STEM només és d’un 35%.

per tal d’a�avorir l’emprenedoria �emenina:

En el es recomana que 

Una de les principals premisses que planteja la dona hi participi en el mateix nivell que els 

entre la participació d’homes i dones en l’ac- equilibrada en els llocs de poder i la presa de 

tivitat emprenedora a Espanya. No obstant, si 

per atendre a la �amília i el �oment del desen-

polítiques a abordar. decaigut a canvi de l’increment de l’emprene- del conficte treball-�amília.

En  potenciar una cultura 

En els darrers anys, l’en�ocament en l’estudi 

dels �actors que condicionen l’emprenedoria 

�emenina ha passat de l’anàlisi de les carac-

terístiques personals de les dones i les seves de la �amília. 

actuals es pot a�rmar que, durant els últims polítiques que �acilitin els tràmits per a la cre-

tenen tots ells en la generació de les oportu- anys, les empreses liderades per dones ten-

procés emprenedor. llocs de treball que les liderades per homes. 

�acilitar l’accés a persones mentores, xarxes 

incideixen en l’activitat emprenedora �emeni-

na i que expliquen les dades empíriques que bretxa de gènere empresarial.

Fins �a pocs anys les polítiques buscaven la 

global, o identi�car i millorar les competènci-

es, l’educació i la �ormació de la dona. Real-

cura de �amiliars...) o el desequilibri de poder 

polític i empresarial entre gèneres. 

justa i equitativa per a dones i homes. 

�enomen emprenedor. L’estudi es �a de mane-

element d’experimentació i a�avoreixi el suport 

Segons el GEM, els elements estructurals que 

tingut històricament una major presència. I en 

metodologia d’anàlisi comuna que permet �er 

el GEM és la necessitat de vincular l’estudi de 

I �nalment, a , generar 

igualtat de la dona en l’accés als recursos per 

més baix que el dels homes; que, en el cas de  

normativa que doni suport a la creació d’em-

i grups d’interès, que �aran augmentar la per-

baixa participació �emenina en estudis STEM 

les noves com les consolidades són poc inten-

setmanal i la dedicació a tasques domèstiques 

ació d’empreses i l’accés al �nançament amb 

reptes i les tendències de l’emprenedoria �eme-

principals dades, conclusions i recomanacions.

mes i índexs d’entitats com el Fòrum Econòmic 

cions del GEM se centren en tres grans àmbits 

decisions. També, la creació de serveis públics 

deixen a ser microempreses i a generar menys 

homes, amb paritat de sous i representació 

volupament digital per a�avorir la disminució 

doria per necessitat. Aquesta última ve moti-

empresarial, social i �amiliar, per l’impacte que 

(estudis relacionats amb àrees de coneixement 

en el qual s’analitza anualment el 

desigualtat de gènere, perquè és a partir 

l’activitat econòmica de noves empreses 

En l’últim in�orme presentat, l’

En els últims anys s’han reduït les distàncies 

treball no remunerat (tasques domèstiques, 

només hi ha un 27% de dones en posicions 

microcrèdits i avals. També a�avorir l’equitat 

Informe GEM 

Espanya 2019-20

veis a empreses i serveis al consumidor, ja 

cepció de probabilitats d’èxit i així reduir la 

pendència econòmica plena per part de les 

, s’inclou una anàlisi dels 

vada per manca d’oportunitats laborals i no 

una major dedicació per part de la dona al  

aconseguir un major creixement econòmic 

la dona, la dedicació al treball no remunerat 

nina. En aquest article ens centrarem en les 

treballadors que emprenedors. Un 80% de 

Polítiques i sistemes de suport  

a l’emprenedoria femenina:  

recomanacions del GEM

Emprenedoria femenina 

i causes sistèmiques Evolució i situació de l’emprenedoria 

femenina a Espanya

l’emprenedoria �emenina amb l’anàlisi de la 

s’analitza amb més detall, es pot veure com 

nitats i recursos necessaris per a l’èxit d’un 

s’obtenen són tals com la bretxa salarial, la 

Mundial, les Nacions Unides, la UNESCO i 

ELISABET BACH, IMMA SERRA  

Economista, membre de la junta de Economista i vicepresidenta de 
 la Comissió d’Emprenedoria del Col·legi govern del CEC i membre de la Comissió 

d’Emprenedoria del Col·legi d’Economistes d’Economistes de Catalunya 
de Catalunya emprenedoria@coleconomistes.cat

elisabet@elisabetbach.com

Visió actual sobre l’emprenedoria 
femenina: reptes i oportunitats

és gairebé del doble que la de l’home; que 

en les polítiques de contractació pública . I 

l’emprenedoria �emenina per oportunitat ha 

De tots els índexs estudiats i de les dades 

Hi ha un 10% més d’emprenedores sense 

• 

• 

• 

mercat de treball 

l’àmbit cultural,

escala institucional

preses, valori el �racàs empresarial com a 

polítiques, d’acord amb el que conclou el 

GEM, és en aconseguir una societat més 

n

L’emprenedoria femenina 
per oportunitat ha decaigut 

a canvi de l’increment de 
l’emprenedoria per 

necessitat motivada per 
manca d’oportunitats 

laborals i no per detecció 
d’oportunitats de negoci

VEGEU INFORME 
GEM ESPANYA 2019-20 SENCER

https://www.gem-spain.com/wp-content/uploads/2020/12/Informe-GEM-Espana-2019-20.pdf
https://www.gem-spain.com/wp-content/uploads/2020/12/Informe-GEM-Espana-2019-20.pdf
https://www.gem-spain.com/wp-content/uploads/2020/12/Informe-GEM-Espana-2019-20.pdf
https://www.gem-spain.com/wp-content/uploads/2020/12/Informe-GEM-Espana-2019-20.pdf
https://www.gem-spain.com/wp-content/uploads/2020/12/Informe-GEM-Espana-2019-20.pdf
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Comissió Mercantil, Concursal i d’Experts Judicials 

L
a recent turístic, activitat que havia sigut suspesa pel 

RD 463/2020 i que no s’havia pogut repren- manera equitativa i justa. 

La sentència assenyala, a més, les di�erènci-

ri tota una sèrie de pèrdues econòmiques.

tant que la fnalitat de la primera és trobar el 

plir-los” rmet modifcar el contingut saris per a l’aplicació de la clàusula , el qual pe 15/2020 tracta de reduir els costos que han 

, com s’exposa en la sentència: d’assumir els empresaris. 

determinades circumstàncies sobrevingudes, Que s’hagi produït una alteració extraordi-

la base del negoci. Per això s’exclou l’aplica-

preveu una conseqüència davant una �utura 

inherent l’assumpció del risc, com pot ser un 

d’exercitar-se d’acord amb les exigències de contracte d’inversió. 

la bona �e i l’article 1258, que, en fxar les obli-

pactat, sinó també a totes les conseqüències excessivament onerós a una de les parts, la 

qual cosa implica que no sigui d’acord amb 

amb la bona �e, l’ús i la llei’”. els criteris de bona �e i d’equitat que aquest 

La possibilitat d’alterar la regla sivament per una de les parts contractants.

modifcació del contracte i no s’hagi arribat a 

un acord sobre la qüestió.

en matèria d’interpretació i efcàcia dels con-

tractes, en especial en l’article 6.2.2 dels Prin-

Europeus de Dret dels Contractes (PEDC).

COVID-19, s’ha produït una alteració impre-

cial i que aquesta alteració genera un dese-

d’habitatges. Tots els immobles que aquella 

 és un 

clar exemple de l’aplicació de la clàusula amb moltes limitacions ateses les restriccions 

Que aquesta alteració de la base del nego-

. Aquesta clàusula signifca literal-  

de caràcter excepcional i imprevistes per a les 

la nova situació hagi implicat una alteració de 

entre altres, que es declari que, a causa de la 

de desplaçament, originant per a l’arrendata-

compte en frmar el contracte de manera que 

es va �ormar la voluntat contractual. Com des-

criu la sentència: “El �onament d’aquesta clàu-

no només ‘al compliment d’allò expressament 

que, segons la seva naturalesa, siguin d’acord 

ment “mentre durin les coses”, i es tracta d’una 

pretén establir una harmonització i actualització 

Aquest escenari reuneix els requisits neces-

 davant una modifcació excepcional de 

les circumstàncies és admesa en el dret com-

substancial de la base del negoci sobre la qual 

l’article 7.1 Cc, que estableix que els drets han 

gacions dels contractes, estableix que obliguen, 

excessiu caràcter onerós sigui suportat exclu-

parat i també en la normativa internacional, que 

posar f al contracte o modifcar-ho de mane-

ra que les pèrdues i els guanys que es derivin 

de base per a la �ormació de la voluntat nego-

quilibri de les prestacions a càrrec de l’actora. 

tatges i un local, mentre que la demandada 

era l’arrendadora, considerada un gran tenidor 

sentència publicada 1/2021, 

de 8 de gener, pel Jutjat d’1a Ins-

tància núm. 20 de Barcelona,

rebus 

sic stantibus

rebus sic 

stantibus

pacta sunt ser-

vanda

moderació del principi , 

ció d’aquesta clàusula quan el contracte ja 

visible de les circumstàncies que van servir 

alteració o quan el mateix contracte ja duu 

pacta sunt servanda

que vol dir “els contractes hi són per com-

Que la solució que es persegueixi sigui 

del canvi es distribueixin entre les parts de 

es entre l’aplicació de la clàusula 

del contracte o resoldre-ho quan concorren 

nària i imprevisible dels elements tinguts en 

parts en el moment d’establir les condicions 

La demandant era arrendatària de 26 habi-

del contracte, i que impliquen una alteració 

Que les parts hagin intentat negociar la 

sula, que és de creació jurisprudencial, és 

fnalitat del contracte o un perjudici greu i 

reequilibri contractual mentre que el RD Llei 

cipis Unidroit, en l’article 6.111 dels Principis 

dre fns al 9 de maig de 2020, encara que 

 i el Reial Decret Llei 15/2020, en 

En el procediment, la demandant sol·licita, 

arrendava estaven destinats a l’allotjament 

RODRIGO CABEDO  
Economista, membre de la Comissió Mercantil,  
Concursal i d’Experts Judicials 
rodrigo.cabedo@cabedo.com

El principi de ‘pacta sunt servanda’ davant  
la clàusula ‘rebus sic stantibus’ i la necessitat 
de l’informe del pèrit economista

1. 

2. 

ci produeixi o bé la �rustració de la pròpia 

3. 

4. 

rebus sic 

stantibus

La possibilitat d’alterar la 
regla ‘pacta sunt servanda’ 

davant una modificació 
excepcional de les 

circumstàncies és admesa 
en el dret comparat i també 

en la normativa 
internacional

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
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què altres els dediquin a pisos turístics. No 

la taxa d’es�orç i quantifcant el desequilibri 

guers; no obstant, el pèrit va avaluar que el 

bona �e i el principi d’equitat justifquen una 

descriu totes les accions realitzades per la 

pericial de l’economista, on es detallen tant 

genes que a�ecten la demanda dels serveis 

obstant, l’arrendador no s’ha vist perjudicat 2020 la taxa d’es�orç augmentaria un 

respecte a allò que pretenia obtenir amb 

que durant el primer trimestre de l’any es 

per quantifcar aquesta taxa d’es�orç que 

genes. De la mateixa manera que s’han 

van veure a�ectats per la crisi sanitària: els 

En aquest procediment en qüestió hi va haver 

cap actuació culpable per part de l’arrendador. 

la necessitat d’acreditar i analitzar els ingres-

preveia que la taxa d’es�orç �ora de 151,27%. 

sos obtinguts en l’exercici 2019 en contra-

van servir per argumentar quina era la base En aquests casos, 

ser el seu grau d’alteració. Això es va acre-

ditar igualment per a les mani�estacions del alteració d’allò pactat en aplicació de la clàu-

sula .

(taxa d’es�orç) . 

onerós per a la part arrendatària, tot i que en 

representa l’índex percentual entre la despe- sari. També s’han acreditat en la pericial de 

termes generals, no només l’arrendatari sinó 

dels ingressos es destinaven a pagar els llo- negoci que es dedica a llogar immobles per- d’allotjaments turístics com a variables exò-

d’ingressos la caiguda en picat del turisme 

per restriccions a la mobilitat, les difcultats 

l’exigibilitat de quarantena en alguns casos, 

les restriccions dels a�oraments o el tanca-

lligats al turisme. 

va intentar mitigar el dany dirigint la seva acti-

vitat a lloguers de durada in�erior a l’any dirigit 

primers, per la modalitat  dels cursos i, 

els segons, pel teletreball. 

a les conseqüències que es poden aplicar, és 

comunicant el perjudicat aquesta situació 

 

o�erts pel demandant. 

sent els lloguers, per tant, superiors als ingres-

derivades de la crisi sanitària. Unes xi�res que 

ja que si 

Tot això, i en conclusió, es descriu en l’in�orme 

aquests immobles, perquè ja els tenia llogats, 

però si no els hagués arrendat o si el contrac-

Pel que �a al tercer i quart requisits que a�ecten 

de les prestacions, així com les variables exò-

posició amb els de l’exercici 2020. L’in�orme 

produït una alteració de la base del negoci en 

a estudiants de postgrau i treballadors despla-

 per intentar arribar a una solució, 

sos. Com a previsions del 2021, va quantifcar 

pericial va justifcar els benefcis de l’exercici 

plint amb la diligència deguda de tot empre-

Aquesta situació de crisi global ha a�ectat, en 

també l’arrendador com a persona que té un 

la clàusula i, en especial, 

que hagi hagut una negociació entre les parts, 

  patit també perjudicis en no trobar arrenda-

taris que li lloguessin els 27 immobles per a 

de desplaçaments, la disminució dels vols, 

Així mateix, el pèrit va descriure com l’actora 

çats, com executius, però aquests també es 

ús turístic i que li proporcionessin la renda que 

l’economista les di�erents variables que a�ec-

nomicofnancera de la companyia, identifcant 

 per acreditar que s’ha 

haver-se reduït dràsticament els benefcis que 

les recomanacions de no viatjar a Barcelona, 

implica que el contracte esdevé excessivament 

L’in�orme del pèrit economista va servir, a més, demandant a e�ectes de mitigar el dany com- 

les variables endògenes com la situació eco-

144,04%, ja que va augmentar al 197,04% 

te hagués expirat el març de 2020, hagués 

del negoci per a una de les parts i quin va hi ha pactada en el contracte. Per això, la 

El contingut de l’in�orme de l’economista 

rebus sic stantibus

on-line

2019 i la previsió de les pèrdues el 2020 

ten l’elasticitat de la demanda del sector 

ment de determinats negocis o activitats 

que implica el lloguer davant dels guanys 

identifcat com a causes de la disminució 

rebus sic stantibus 

l’in�orme del perit eco-

de 

seva aplicació.

nomista és necessari i resulta determinant 

com a mitjà de prova

desequilibri

tua amb ella di�ícilment es pot justifcar la 

la bona �e és un dels pressupostos 

d’aplicació d’aquesta clàusula, si no s’ac-

n

La intervenció de l’economista

pèrit de l’actora respecte del percentatge 

realment es pretenien obtenir, la qual cosa 

aquest caràcter onerós no hagi intervingut  

2019 era del 53%, de manera que el 53% 

sa de lloguer i �acturació dels immobles: el 
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Comissió d’Assessors Fiscals

A 
finals de 2020 s’han publicat en el 

BOE una miscel·lània de normes tri-

butàries que tindran incidència en el el model 231 de declaració d’informació país corrents en el règim simplificat de l’IVA de 

2020 i en el 2021. Atesa la seva extensió i la 

al sector turístic, l’hostaleria i el comerç, la 

continguts de tantes normes amb la confian- reducció serà del 35%.

 - Aquestes reduccions en el règim simplifi-ça que els interessats a aprofundir alguna de 

les normes anireu a la font. cat de l’IVA també s’aplicaran en el càlcul 

cions i sol·licituds de devolució, de naturalesa de l’ingrés a compte corresponent a la pri-

tributària, per poder preveure la possibilitat de mera quota trimestral de l’exercici 2021.

prevista a l’Ordre HAC/785/2020, en les con-

i l’Ordre EHA/3127/209, de 10 de novembre, tenidors) en els quals es desenvolupin activi-

per la qual s’aprova el model 190 de declara-

tic i obligatori en l’àmbit de la fiscalitat trans- ció del resum anual de retencions i ingressos 

fronterera (BOE 30/12/2020). a compte de l’IRPF.

Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 

2021 (BOE 31/12/2020).

capital immobiliari la quantia de la rebaixa de 

mesures urgents de suport al sector turístic, la renda acordada durant aquests mesos. 

(BOE 23/12/2020). renda arrendatària es compensi amb poste-

, pel 

qual s’adopten mesures d’adaptació a la situ- presentació de les quals finalitzi entre el dia 1 

Bretanya i Irlanda del Nord un cop finalitzat el p qre ue les sol·licituds presentades reuneixin persona o entitat vinculada.

els requisits a què ja es fa referència en l’arti-

(BOE 30/12/2020).

empreses i autònoms que facturin menys de 

mesures financeres de suport social i econò- 6.010.121,04 €) durant el 2020.

6 a 3 mesos el termini que ha de transcórrer 

cies (BOE 30/12/2020). El deute es podrà ajornar sense garantia fins des de la data de venciment d’un crèdit per- 

deduïble.

l’Impost sobre Societats (BOE 30/12/2020).

Aquesta novetat és aplicable tant en l’impost 

 (BOE 30/12/2020), per la qual s’aproven interessos de demora els 3 primers mesos.

aplicar el règim de pimes com en l’IRPF quan 

transport aplicables en la liquidació de l’ITP i aquests realitzin una activitat econòmica.

AJD, IS i D i l’impost especial sobre determi-

nats mitjans de transport. També es podran acollir a aquesta reducció 

en la declaració de la renda de 2020.

 (BOE 30/12/2020), per la qual es modi- a l’hora de calcular el rendiment net del capi-

al sector turístic, d’hostaleria i del comerç, tal immobiliari.

models 180, 198, 182, 189 i 289. la reducció és del 35%.

 (BOE 30/12/2020), per la qual s’aprova durant el 2020 una empresa va suportar IVA 

tiva del joc. 2020 i del primer trimestre de 2021.

 (BOE 31/12/2020), per la qual es modifica 

informatives, declaracions censals, comunica-

mic i de compliment de l’execució de sentèn-

els preus de venda de determinats mitjans de 

per país; es modifica l’Ordre HAP/2194/2013, 

compte a l’hora de calcular els pagaments 

l’any 2020. En el cas d’activitats vinculades 

sobre societats per als contribuents que pugui 

per transposició de la Directiva (UE) 2018/822 

- Aquestes reduccions també es tindran en 

dicions que es desenvolupin reglamentàriament, 

les persones físiques arrendadores d’immobles 

els arrendadors de locals (no considerats grans 

fiquen determinades declaracions informatives, 

referència a l’intercanvi d’informació automà-

l’hostaleria i el comerç, i que acordin voluntà- 

març de 2021, podran computar com a des-

a 30.000 € i serà aplicable també a les reten-

tats econòmiques vinculades al sector turístic, 

i el 30 d’abril de 2021, tots dos inclosos, sem-

, de 

, de 

el model 602 taxa per a la gestió administra-

ajornament de deu-

cions i els ingressos a compte als pagaments 

- S’augmenta del 5 al 20% la reducció apli-

tes tributaris corresponents a totes aquelles 

per als exercicis 2020 i 2021, es redueix de 

prestacions, o quan els arrendataris siguin una 

període transitori previst a l’acord de 31/01/2020 

- En el cas d’empresaris autònoms vinculats 

limitació d’espai, intentarem sintetitzar els 

, de 

rioritat per part de l’arrendatari mitjançant  

Normes publicades:

Principals mesures tributàries que 
recull el RD Llei 35/2020, de suport al 
sector turístic, l’hostaleria i el comerç

• Llei 10/2020, de 29 de desembre

condicions generals per a la presentació de 

, que pagament mitjançant transferència bancària 

determinades autoliquidacions, declaracions 

modifica la Llei 58/2003, General Tributària, 

del Consell de 25 de maig de 2018, que fa 

fraccionats de l’IS i a l’IVA. L’ajornament es 

cable sobre el rendiment net a computar 

• Llei 11/2020, de 30 de desembre

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Ordre HAC/1285/2020, de 29 de desem-
bre

Incentiu per als arrendadors de locals:

Ajornament d’autoliquidacions del pri-

RD Llei 38/2020, de 29 de desembre

bre

Activitats en estimació objectiva IRPF:

bre

bre

RD Llei 35/2020, de 22 de desembre

RD Llei 39/2020, de 29 de desembre

mer trimestre de 2021: 

saldo de dubtós cobrament els impagats:

Real Decret 1178/2020, de 28 de desem-

Ordre HAC/1275/2020, de 28 de desem-

Ordre HAC/1276/2020, de 28 de desem-

Ordre HAC/1277/2020, de 28 de desem-

per la qual es regulen els procediments i les 

l’hostaleria i el comerç en matèria tributària 

del Regne Unit, per recuperar l’IVA s’ha de 

corresponent als mesos de gener, febrer i 

ació d’Estat tercer del Regne Unit de Gran 

presentar el model 360 a través de la seu 

 si 

bre

pesa deduïble pel càlcul del rendiment del 

, pel qual es modifica el Reglament de 

fraccionats de l’IRPF del 4t trimestre de 

- També s’aplicarà una reducció del 20% 

a la quota anual meritada per operacions 

Això no serà aplicable quan la rebaixa en la 

declaracions i autoliquidacions el termini de 

increments en les rendes posteriors o altres 

podrà sol·licitar fins a 6 mesos sense pagar 

riament rebaixes en la renda arrendatària 

cle 82.2.a) de la LGT (només aplicable a 

què el deteriorament comptabilitzat sigui 

• 

• 

Reducció del termini per considerar 

Devolució de l’IVA del Regne Unit:

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

Miscel·lània de normes tributàries

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17265
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17339
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-16823#:~:text=Real%20Decreto%2Dley%2035%2F2020,Publicado%20en%3A&text=334%2C%20de%2023%20de%20diciembre,a%20118707%20(30%20p%C3%A1gs.%20)
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17266#:~:text=Real%20Decreto%2Dley%2038%2F2020,Irlanda%20del%20Norte%20de%20la
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17267
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17268
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17268
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-17270
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-17270
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17271
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17271
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17272#:~:text=Orden%20HAC%2F1277%2F2020%2C,%C2%AB%20BOE%20%C2%BB%20n%C3%BAm.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17272#:~:text=Orden%20HAC%2F1277%2F2020%2C,%C2%AB%20BOE%20%C2%BB%20n%C3%BAm.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17342.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17342.pdf
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cions a favor del cònjuge en 1.000 euros 

cions empresarials a l’efecte del còmput amb un valor d’adquisició superior a 

per al 2021 els límits establerts per la Llei 

 Es modifica la regulació 

la LIS. Només quedaran exempts els dividends 

la devolució, ja no podrà utilitzar el model 360, 

es corresponguin amb dividends quan el valor 

d’aquesta exempció, prevista a l’article 21 de 

l’entitat sigui, almenys, del . La novetat és 

20.000.000 €, però inferior al . 

modifica l’article 32 LIS, que regula l’elimina-

ció de la doble imposició econòmica interna- 

cional per la percepció de dividends i partici-

en territori espanyol.

resta dels països de la Unió Europea. anuals (anteriorment, 2.500 euros anuals) .

El límit anterior de 2.000 € s’incrementarà 

na a la Llei 27/2014, de l’impost sobre soci-

, especifi- etats (LIS), per regular un règim transitori de 

resta dels països de la Unió Europea, el ter-

20.000.000 €.

fins ara.

S’eleva el tipus de gravamen de l’últim tram 

i partícip o mutualista, així com les que rea- de la tarifa del 2,5 al .

litzi a plans de previsió social empresarial o 

territori. gurat. cialització d’electricitat i gas, comerç mixt en 

Estimació objectiva (mòduls): es prorroguen 

de vehicles elèctrics.

exercicis 2016 i 2017 i prorrogats per a l’exer- Amb efectes a partir de l’1 de gener de 2021, 

cici 2018 pel Reial Decret Llei 20/2017, de 29 

per a bases liquidables generals superiors a 

300.000 €, amb un tipus de gravamen esta- decret llei 27/2018, de 28 de desembre i per la regla d’utilització efectiva del servei prestat.

tal del . a l’exercici 2020 pel Reial decret llei 18/2019, 

S’afegeix un tram a l’escala de l’estalvi per de 27 de desembre.

Dos de la Llei de l’IVA, en el cas dels serveis 

nòmic) del .

L’escala de retencions i ingressos a compte exempts, sigui qui sigui el destinatari. 

de l’IRPF i de l’IRNR, s’augmenta en 2 punts 16 de la LIS pels exercicis iniciats a partir de 

Passen a tributar al tipus general del 21% les 

tram. establir que per a la determinació del benefi-

Es modifica el límit d’aportacions i contribu- etc. que continguin edulcorants afegits.

pensions, mutualitats de previsió social, plans 

d’adquisició de les participacions sigui supe- Interès legal del diner: .

rior a 20.000.000 € o el percentatge de par- Interès de demora: .

ticipació sigui almenys el 5%.

que es podrà reduir en la base imposable. 

Es fixa la reducció addicional per a aporta- serà de . 

valors en un  quan el percentatge de par-  

licitud finalitzarà el 31 de març de 2021. En la 

l’empresari individual realitzi a plans de pen-

sions d’ocupació o a mutualitats de previsió 

quan la prestació de serveis s’entengui localit-

zada a Canàries, Ceuta o Melilla, no s’aplicarà 

de previsió assegurats, plans de previsió soci-

d’adquisició de la participació sigui superior als 

 es modifica l’apartat 1 de l’article 

electrònica de l’AEAT, igual que passa amb la 

S’afegeix una disposició transitòria quarante-

cant-se el que es considera com a contribu-

En canvi, sí que s’aplicarà la regla d’utilització 

l’1 de gener de 2021 i vigència indefinida, per 

l’exempció pels dividends de les participacions 

Afegeix un tram a l’escala general de l’impost 

mini segueix finalitzant el 30 de setembre, com 

A partir de l’1 de gener de 2021, si una empre- social, dels quals, al seu torn, sigui promotor 

Britànica i d’acord amb la normativa d’aquest dels quals, al seu torn, sigui prenedor i asse-

sa suporta IVA del Regne Unit i vol sol·licitar-ne 

Es creen nous epígrafs o grups, per a la comer-

amb un tipus de gravamen total (estatal i auto-

sanitaris de l’article 20.U. Dos quan no estiguin 

dels ingressos financers de participacions que 

al empresarial i assegurances de dependència 

substituïda per la referència a l’IPREM, aquest 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Doncs bé, aquest any, a conseqüència del en 8.000 €, 

a bases liquidables superiors a 200.000 €, 

quan l’increment provingui 

missió de valors representatius dels fons 

5%

5%

de contribucions empresarials

3,5%

24,50%

26%

3%

3,75%

7.908,60 €

propis d’entitats residents i no residents 

en territori espanyol.

95%

Limitació en la deduïbilitat de despeses 

financeres:

Limitació de l’exempció sobre dividends 

ticipació en el capital o en els fons propis de 

que l’exempció ja no s’aplicarà quan el valor 

grans superfícies i per a punts de recàrrega 

begudes refrescants, els sucs, les gasoses, 

d’aquest límit : les aportacions p prò ies que 

sinó que haurà de fer-ho davant la Hisenda 

cions a sistemes de previsió social (plans de 

8.000 a , anuals la quantitat màxima 

anterior i l’adaptació tècnica necessària, es 

Brexit, el termini per presentar aquesta sol-

assegurances col·lectives de dependència 

pacions en beneficis d’entitats no residents 

48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos 

Generals de l’Estat per a l’any 2016, per als 

de desembre; per a l’exercici 2019 pel Reial 

Impost sobre el patrimoni

Impost sobre activitats econòmiques

Mesures tributàries de la Llei de 

Pressupostos Generals de l’Estat 2021

Impost sobre el valor afegit

IRPF:

Impost sobre societats

Altres disposicions

ci operatiu no es tindrà en compte ’l import 

severa o gran dependència), i es redueix de IPREM anual . En els supòsits 

2.000 €

i rendes positives derivades de la trans-

i les rendes derivades de la transmissió de 

Amb la mateixa finalitat que la modificació 

en els quals la referència al SMI hagi estat 

o explotació efectiva prevista a l’article 70. 

• 6.778,80 €

n

el percentatge del tipus aplicable de l’últim 
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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

E
conomistesBAN, la xarxa d’inversors 
privats del Col·legi d’Economistes de 

nomistesBAN, i on es van presentar 6 projec-

als, no són tòxics ni amb les persones ni amb 
de fnançament amb Emonekyzclub,  

eina de diagnòstic de grau mèdic per al TEAF 

comuns amb el TEAF, com són el trastorn del Call o� Duty (COD), FIFA, Clash Royale, Poke-

amb 18 milions de nous casos i 10 milions de 

ciat a unes taxes de supervivència baixes i un 

detecció actuals són inexactes o invasius. De 

en la detecció i identifcació de múltiples tipus 

A més a més, ajuda els usuaris a aconseguir 
en la pràctica clínica. 

Catalunya, va celebrar la
El test de Flomics està dissenyat específca-

nologia d’Exheus es pot monitoritzar i corre-

tifca el conjunt de molècules de RNA, i això 
versió el 4 de juny passat.

cessaris, com en el cas de la COVID-19. malaltia.

El dijous 3 de desembre va tenir lloc l’última 

da en el capital, i alguns d’ells estan en con-
verses avançades.

tes d’alt nivell, de sectors diversifcats i d’ele-

 i tecnològic. efcients i, a di�erència de les solucions actu-

el medi ambient.
App mòbil que permet als usuaris treballar o 
reunir-se per hores en diversos espais, com S’adapta a les exigències creixents del regu-

lador a les quals empreses actuals no poden 
donar una resposta satis�actòria.

d’usuaris per �omentar les sinergies pro�essi-
onals. Psicoteràpia VR ha creat “Visual FASD”, una 

gue o� Legends, l’eSport més vist de l’actu-
alitat a escala mundial. Compta amb un pal-

Els treballadors �an una selecció visual i una 
comportament, l’autisme, el THDA... mon, HALO, Fortnite i molts altres.

Aquestes tasques requereixen: 

i col·locant el producte. artifcial,  i realitat virtual immer- fnançament que l’empresa acaba de tancar 
siva. És la primera eina per atendre pro�essi-

mundial. i a activitats de màrqueting.

Si esteu interessats en algun dels projectes, a 
Random Bin Picking) . ampliar-ne la in�ormació, a contactar amb els 

emprenedors o a incorporar-vos a algun dels 
morts el 2019. El diagnòstic tardà està asso-

In�orme de salut més sofsticat del món que 

teu genoma mitjançant intel·ligència artifcial i 
moment no hi ha un test que sigui tan precís 

estan succeint al nostre cos.

de càncer com perquè es pugui implementar 

sang es realitza una biopsia líquida i es quan-

a�eccions derivades, evitant, així, riscos inne-

històrics de l’elit de clubs pro�essionals d’eS-

(trastorn de l’espectre alcohòlic �etal) i, a més 

grups de seguiment per invertir que s’han cre-

els seus objectius relacionats amb el seu estil 

ja han iniciat converses per valorar-ne l’entra-

2) Garantir la velocitat i la seguretat de l’exe-

. 

  el 3 de desem-

EconomistesBAN ha participat en la ronda de 

dietes, pautes d’entrenament... Amb la tec-

El càncer té un gran impacte en la societat, 

gir l’expressió dels gens de manera recurrent 
per estar en un estat òptim de salut i prevenir 

de Business Angels del Col·legi d’Economis-

ara , ofcines, hotels, espais taller, 
etc. També ajuda equips i particulars a trobar 

ports amb base a Espanya, que competeix a 

automatitzar �àcilment els processos d’aga-

Després de les presentacions del projectes, 

nomistesBAN, podeu posar-vos en contacte 

Prevenció de malalties de la pell (especialment 

a més, ha creat la Suite Integral de Tractament 

tots ells van despertar interès d’inversors, que 
edició del Fòrum d’inversió de l’any 2020, que 

Una quantitat que destinaran a ampliar l’equip 

va ser presidida per Pol Font, president d’Eco-
radiació (com unes ulleres de sol polaritzades).

ductes perquè un procés comenci o continuï . 

1) Ser precís aga�ant, comprovant visualment 

Els fltres desenvolupats són sis vegades més 

Pro�essional), primera divisió nacional de Lea-

analitza com s’expressen els 22.000 gens del 

un lloc fx per treballar i connecta la comunitat 
la Super Lliga Orange de LVP (Lliga Videojocs 

creació, sent Campió i Subcampió de Lligues 
i Copes, competint a League o� Legends (LOL), 

Aquestes eines estan basades en intel·ligència 

 41a edició 

ROKA FURADADA

YADO

MENTAL XR

BITMETRICS

FLOMICS

EXHEUS

del Fòrum d’inversió

economistesban@coleconomistes.cat

on-line

biotech

deep learning

start-up

coworkings

bre passat i l’any 2020 va tancar una altra 

fltres solars que s’adapten en �unció de la 

vat creixement, com són salut, , 

tenen cura i a�ecten el 19% de la població 

ment pensant en això. D’una extracció de 

càncer) vinculades a la radiació solar amb 

robòtic , assequible en 3D i 

ronda de fnançament de l’  Emon-start-up

plug and play

keyzclub, presentada al nostre Fòrum d’in-
permet obtenir un diagnòstic avançat de la 

que va ser presentada a l’edició del Fòrum 

través d’aportacions de capital d’inversors. 

at en la 41a edició del Fòrum d’inversió, així 

amb nosaltres a través del correu electrònic 

41a edició del Fòrum d’inversió 

EconomistesBAN

healthtech

tes de Catalunya, ha tancat una altra ronda 

onals i �amílies en aquests trastorns que no 

com ser membres del Club Inversors d’Eco-

permet determinar totes les alteracions que 

Un 40% de les tasques que es �an en una 

cució. Pick[+] és la nostra càmera de braç 

�àbrica consisteixen a aga�ar i moure pro-
que comparteixen una base de problemes 

cost de tractament elevat. Els mètodes de 

“Mental XR” per a trastorns neurocognitius 

aquest mes de desembre de 350.000 €, a 

classifcació en temps real del producte. 

Addicionalment, EconomistesBAN, la xarxa 

d’inversió d’EconomistesBAN del 4 de juny 

�ar i col·locar, aga�ar i seleccionar (incloent  

marès d’èxits des del 2012, any de la seva 

equipada amb IA, que permet a les pimes 

de vida, com, per exemple, seguiment de 

passat. Aquesta  és un dels clubs start-up

n

Comissió d’Economia Financera /  EconomistesBAN

MARTA ALSINELLA 

Economista i directora d’EconomistesBAN 
economistesban@coleconomistes.cat

41a edició del Fòrum d’inversió  
de finançament d’Emonkeyzclub

https://www.todostartups.com/emprendedores/recursos-humanos/yado-la-app-que-busca-en-barcelona-espacios-donde-los-emprendedores-trabajen
https://barcelonatechcity.com/companies/bitmetrics/
https://exheus.com/
https://www.rokafuradada.com/
https://thecollider.tech/ca/organization/mental-xr/
https://www.flomics.com/
mailto:economistesban%40coleconomistes.cat?subject=
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l’INE ja �a temps que publica la comptabilitat 

satèl·lit del turisme, una operació estadística però té una explicació: el PIB (o el VAB) direc-

basada en la comptabilitat nacional que per-

met tenir una in�ormació sobre el pes real del 

turisme a l’economia més robusta. Gràcies a 

aquesta, es va poder determinar que el pes 

tivi-que té la demanda turística en di�erents ac

tats que sovint s’associen com a turístiques. 

ue també té en compte el consum que �an (q

Quin és el pes del turisme dins de l’economia PIB i el 12,9% de l’ocupació, segons les dar-

proporciona).

catalana. A�ortunadament, i gràcies a la dis-

recurrents cada cop que es planteja un debat ponibilitat del marc input-output per a Cata- Les di�erents taules permeten veure la di�e-

poder publicar el compte satèl·lit de turisme 

tes de comptabilitat nacional, un �enomen de corresponen a l’exercici 2014. atribuir a usos turístics, una xi�ra que baixa 

demanda (consum) que no té una correspon-

dència directa amb els agregats d’o�erta que 

al turisme, té també un pes signifcatiu de la 

any, i pel que �a a llocs de treball (en equiva-

el conjun de l’activitat que agi calgu ecó -t i  h r pistes de la importància del turisme de �ora t r

rer a aproximacions, basades en una sèrie de 

restauració, transport, activitats culturals i de 

lleure, etc.) donen �eina a 335.300 persones, 

Malgrat tot, hi havia un consens en què el pes que representava l’11,5% dels ocupats l’any 

de l’activitat turística sobre el PIB podia quan- 2014. 

15% del PIB, depenent de la regió. 

Les millores en les operacions estadístiques 

de les darreres dècades han anat posant f a ascendir a 12.115 milions d’euros, que repre-

aquesta manca de dades. Així, per exemple, 

tre que la resta vindria del turisme intern. 

Tot i que aquestes xi�res no han representat 

l’evolució de l’activitat turística i que permeti 

qual podem aga�ar-nos, amb els problemes 

que això comporta. 

passat, per primer cop el compte satèl-

llargament esperada que permet conèixer amb 

exemple, una reparació o la contractació d’una turística a l’economia catalana, així com el pes 

no fgurar en el nucli de les activitats lligades 

lència a temps complet) de les activitats con-

supòsits sobre el pes del consum dels turistes 

rebé 2.000 són imputables al consum realit-

cap sorpresa analitzades individualment, cal-

anar més enllà de les xi�res de visitants o per-

de les activitats considerades com a turístiques 

turístic interior equivalia a l’11,9% del PIB aquell 

assegurança) Si, en canvi, s’opta per aga�ar  .  

establiments de restauració o als museus de 

al voltant del turisme i sobre els seus e�ectes 

ments i begudes. El comerç detallista, tot i 

(seguint 

(2.107,9 milions), tres quartes parts d’aques-

catalana? Quina despesa �an els turistes en els reres dades disponibles (2019). Faltava, però, 

En canvi, relativitza la dada del PIB. Seguint les 

rència de pes del consum dels turistes sobre 

manca de dades. L’activitat turística és, a e�ec-

de Catalunya en cadascuna de les activitats. 

Catalunya (majoritàriament, estranger) , men-

sobre l’economia. Malauradament, però, aques-

sempre molt di�ícil donar dades fdedignes sobre 

ràtios turístiques). Per exemple, el 46,5% de 

part turística (8,3%). Altres taules ens donen 

dria destacar l’es�orç d’agrupar-les i sistema-

al 21,8% per a les activitats de provisió d’ali-

però, un indicador que ens permeti visualitzar 

Les principals dades que aporta aquesta esta-

dística estan en la línia del consens: el consum 

sobre el total per a cadascuna de les activitats. 

zat en habitatge propi (bàsicament, segones 

recomanacions internacionals, l’Idescat publi-

els criteris estandarditzats per les 

Nacions Unides

més precisió el pes del conjunt de l’activitat 

noctacions, molt sovint l’única mètrica a la 

) comprenia el 12,4% del 

casa nostra? Aquestes preguntes han estat 

’Idescat va publicar, a fnals de l’any 

activitats com d’activitats no turístiques (per 

poder disposar d’aquestes dades a escala 

lunya, l’  ha estat en condicions de 

tifcar-se en un �orquilla que anava del 12 al 

Idescat

per a Catalunya. Les dades utilitzades en 

se solen utilitzar per analitzar la conjuntura 

siderades com a turístiques (allotjament, 

de despesa dels turistes en allotjament , 

residències) . Pel que �a a la despesa en 

Aquesta xi�ra pot sorprendre a primera vista, 

de Catalunya, 823,9 al turisme intern i gai-

lit de turisme de Catalunya, una eina 

aquesta edició, , di�osa a fnals d’octubre

la dada del PIB de les indústries turístiques 

els residents en aquestes activitats), la xi�ra 

la producció en transport terrestre es pot 

ca el denominat PIB directe turístic, que va activitats esportives culturals i recreatives 

sentava el 5,9% del total del PIB del 2014. 

mica del que representa l’activitat turística 

L te turístic recull aquella part directament atri-

titzar-les per poder o�erir una bona panorà-

el total segons l’activitat (les denominades 

econòmica. Això ha provocat que hagi estat 

tes no tenien una resposta immediata per la 

Per exemple, dels 7.042,3 milions d’euros 

4.331,0 són atribuïbles als turistes de �ora 

tes es poden atribuir al turisme de �ora de 

Comissió d’Economia del Turisme

DAVID RODRÍGUEZ BORRÀS 
Economista, membre de la Comissió de Turisme del Col·legi d’Economistes de Catalunya.  
Màster en Anàlisi Econòmica (UAB). Secretari Tècnic, Pla Estratègic Metropolità de Barcelona 
drodriguez@pemb.cat

Idescat publica per primer cop el compte 
satèl·lit de turisme de Catalunya

buïble al consum dels visitants, tant de les 

sobre l’economia. Ens continua mancant, 

seria propera al màgic 12% (l’Idescat no la 

n

https://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesf/SeriesF_80rev1s.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesf/SeriesF_80rev1s.pdf
https://www.idescat.cat/?lang=es
https://www.idescat.cat/novetats/?id=3589
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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

L
a riquesa i el creixement estan cada 

La Comissió Europea esmenta, en l’

seves opinions sobre l’important no sempre 

creixement de les empreses i els processos empreses, tot i que representa més del 80% 

defnir com la suma de tots els coneixements 

LOCDE també �a èm�asi sobre aquests aspec-

vegada més impulsats per la inversió 

inverteixen ara tant o més en actius basats en 

ra l’activitat econòmica. Per tant, es necessita 

tió bàsica rellevant que pot explicar la difcultat 

capital risc en general actua apostant per les anuals de la companyia i les revelacions.

millors propostes i models de negoci, però en 

Tots aquest actius intangibles s’organitzen dins 

economia basada en el coneixement.

diverses �ormes de treball, les xarxes o els por-

tadors clau de coneixement, així com la propie- registre de patents) i sovint lluiten per protegir 

sarial reportades que s’utilitzen no estan orien-

del coneixement. Les mesures de productivitat accions més proactives.

Tot i que els intangibles són cada vegada més 

ara maquinària, edifcis i hores treballades. Les 

relacionals d’una organització. Inclou els conei-

generades pels intangibles no es capturen, tot (i, per tant, determinants del valor corporatiu), 

i que són vitals per a l’èxit de la inversió empre-

rutines organitzatives, els procediments, els sis- internes de gestió de riscos.

sovint estan obsoletes i s’ajusten millor a l’eco- temes, les bases de dades i els drets de propi-

etat intel·lectual de l’empresa, i tots els recursos 

nomia digital basada en el coneixement actual. vinculats a les relacions externes de l’empresa, entre el propietari de risc real (per exemple, un 

amb clients, proveïdors, socis d’R+D, etc. cap de màrqueting o un director fnancer que 

2013, l’oportunitat d’aproftar els intangibles, i (IC) i el seu subconjunt de propietat intel·lectual 

són les mateixes . 

intel·lectual, per a�avorir �ormes innovadores i d’in�ormes . En primer lloc, IC i IP no estan ben 

més coherents de fnançament bancari per al Així doncs, si som capaços de mesurar i ges-

ser capaços de disminuir els riscos dels inver-

pimes europees intensives en recerca. i contextual de l’IC �a que sigui imper�ectament sors en general i del capital risc en particular. 

ple, la innovació se sol mesurar per la quantitat 

volupar nous segments de mercats fnancers de despesa en R+D, tot i que no totes les acti- cop intangibles. 

dedicats a la valoració, l intercanvi i el fnança-

ment de drets de propietat intel·lectual i altres 

La innovació també es mesura pel nombre de 

patents, tot i que una gran part de la innovació 

efcient i efcaç a escala europea”.

 

maquinària, equips i edifcis. L’auge dels actius 

els intangibles on les mesures de protecció del 

importants per a la comptabilitat i la presentació 

d’inversió. Això és particularment cert per a les 

no està patentada, mentre que altres �ormes de 

intangibles  nous reptes de com es mesu- prioritat política recurrent que es troba en moltes 

de vegades es passen per alt en les pràctiques 

un nou pensament per actualitzar una sèrie de 

tat intel·lectual. Cobreix tant el coneixement tàcit 

com el coneixement explícit, i es determina com 

partits de valoració i comptabilitat són una qües-

El capital intel·lectual és la combinació dels recur-

marcs polítics, incloent-hi la in�ormació corpo-

les quantitats produïdes, mesures �ísiques com 

habilitats dels empleats; les activitats d’R+D, les 

del valor de l’empresa. La naturalesa complexa 

valorada o no mesurada en absolut. Per exem-

utilitzar mecanismes públics coneguts per pro-

la suma del seu capital humà, capital estructural, 

protecció de la innovació podrien ser utilitzades.

Les mesures de productivitat i rendiment empre-

capital del client i capital d’aliances estratègiques. 

tades a captar el valor i els actius en l’economia 

de risc més amplis en l’organització, ja que les 

legal, com ara marques i els drets de propietat 

tionar correctament els intangibles hauríem de 

versió en actius administrables, això sí, aquest 

utilitzades per a la comptabilitat se centren en 

motors de �ortalesa competitiva en el mercat 

gestor de riscos que s’encarrega de programes 

La UE posa l’accent en “la necessitat de desen-

tota la innovació és creada per activitats de R+D. 

intangibles, mitjançant la creació de les condi-

en actius intangibles . Les empreses 

pocs casos utilitzen les metodologies d’esti-

mació i mesura del capital intel·lectual, i això 

el coneixement com en capital �ísic com ara 

1

crea

rativa i els drets de propietat intel·lectual. El 

sistema són insufcients i on es requereixen 

sembla un greu error per part seva en una 

dimensions de qualitat, sostenibilitat i servei 

incorporats en una organització com ara les  

cions prèvies i in�raestructures necessàries 

tes a l in�orme del 2019 

sarial. Per tant, les mesures de productivitat 

A més, de vegades hi ha una desconnexió 

perquè aquests mercats operin de manera 

de les qüestions anteriors. Els mètodes com-

Les organitzacions sovint estan orientades a 

nomia industrial de la postguerra que a l’eco-

de l anomenat capital intel·lectual, que podem 

té cura de la reputació de l’organització) i un 

La importància creixent del capital intel·lectual  

especialment aquells amb un reconeixement 

Fugir de les apostes i tornar a una visió d’in- 

In�orme 

de Valoració de la Propietat Intel·lectual

escala micro (és a dir, empresa) és una altra 

 del 

(IP) en l’economia actual planteja problemes 

’

’

.

’ Fostering the use o� 

intangibles to strengthen SME access to fnance2

4

La manca de mesurament dels intangibles a 

representats en els in�ormes fnancers de les 

vitats de R+D condueixen a la innovació i no 

de veure intangibles en els estats fnancers 

tegir els actius intangibles (per exemple, el 

sos i les activitats humanes, organitzatives i valuosos i cada vegada més crítics com a 

xements, les habilitats, les experiències i les 

’

3

n

1 

3 

4 

Vegeu l’excel·lent vídeo de la �undació COTEC sobre els intangi-

Apyg&�eature=youtu.be

intangibles-to-strengthen-sme-access-to-fnance_729b�864-en
Font: Sweetwood, CB Insights, 2018.

2020, KPMG & LLOYD’S.

Protecting intangible assets: Preparing �or a new reality. August 

bles : https ://www.youtube .com/watch?v=wGbLj3-

2 https://www.oecd-ilibrary.org/economics/�ostering-the-use-o�-

No market need

Ran out o� cash

Not the right team

Get outcompeted

Pricing / Cost issues

Poor Product

Need / Lack Business Model

Poor marketing

Ignore Costumers

Product Mis-timed

Lose Focus

Desharmony on team / Investors

Pivot gone bad

Lack Passion

Bad Location

No fnancing / Investor interest

Legal Challenges

Don’t use network / Advisors

Burn Out

Failure to Pivot

42%

29%

23%

19%

18%

17%

17%

14%

14%

13%

13%

13%

10%

9%

9%

8%

8%

8%

8%

7%

THE TOP 20 REASONS STARTUPS FAIL

Based on an Analysis of 101 Startup Post-Morterms

Capital risc, però amb menys risc

JULIÀ MANZANAS MONDÈJAR 
Economista i president de la Comissió d’Economia del Coneixement i Innovació del Col·legi  
d’Economistes de Catalunya. Vicepresident del Cercle de les Llibertats. Fundador de Cabier  
Institute, soci de ZINCO Business Solutions i RBDM d’Areopa al Sud d’Europa
jmanzanas@cabierinstitute.eu

Comissió d’Economia del Coneixement i Innovació
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i uns protocols estables, contrastats i coneguts 
per empreses i clients, per aplicar segons la 

del que tu pots romandre solvent”. Ara no ha 

cadenes que en tancaran més, i canvis d’es-
tils de vida i de paisatge urbà que a�ectaran i tot als clients. 

havien estat comercials. 

Segons les xi�res publicades per l’
alerta, perquè en la compra  el �actor 

, entre el 

el sector del comerç al detall hem tingut una fscal, per capacitat de gestió a partir de 
disminució neta de 2.608 empreses (centres o capacitat per al màrqueting digital) �a per què donar el millor per a la comunitat. Si 

no tenim clar el model econòmic i social que 

perdut part de les campanyes de vendes del 
Black Friday, Nadal i rebaixes de gener, que, competència a l’oligopoli. tègica. 

Som en l’era de la digitalització i l’economia 
tant per a l’ordenació de la mobilitat sosteni-

mòbils, als quals dediquem més i més hores 

l’assumeix el transportista a partir de preca-
solvència fnancera per aguantar una situació rietat i baixos salaris— estaríem introduint un 

visió i regular a �avor d’un model que procuri 
creat nous negocis de comerç al detall (3.714 per al be comú. 
nous centres de cotització entre setembre del mica la competència entre operadors. 

Com a individus som contradictoris: segons societat, economia i comerç, recomano e�u-
és un apunt positiu, ja que els nous emprene-

creació de riquesa a un sector que necessita  
Alianza Editorial) . La seva amena lectura cla-

una situació en què “the winner takes it all”. 
pació a la comunitat, però, alhora, la compra 

potser és més “promoure” que “preservar”.  va pujant (un 29% de la gent ja com-
mes de la digitalització i el consens del model 

D’altra banda, prop d’un any de pandèmia ja valora el preu com a �actor de decisió. El risc d’economia i societat al qual volem tendir ens 
ens hauria d’haver deixat uns aprenentatges pot lliurar de la més crua decadència. 

�et pensar en la �rase de J.M. Keynes 

cació immediata i d’una aparent inconsistèn-

competència. Si el consumidor hagués d’as-

xement de la Generalitat, el 91% dels consu-

és que la suma de decisions individuals no té 

�ase epidemiològica en la qual ens trobéssim. 

mesos. Això �a perdre el nord i desorienta fns 

latents i que la sortida es la digitalització. Però 

que el canvi de terreny de joc, des de l’entorn 
tes xi�res no recullen encara l’impacte d’haver 

compensar part dels 6.322 tancaments), i això 

midors diuen que valoren molt o bastant el �et 

“el mercat pot romandre irracional més temps 

client (per economies d’escala, per enginyeria 

estat ben bé el mercat, sinó els e�ectes sobre 

prestacions de servei passen pels dispositius 
d’empreses superior a la mitjana, precisament 

aquest sentit, a les empreses ja existents tam-

no poder-se organitzar per disposicions d’apli-

empreses que con�ormen el cor de l’economia 

S’ha dit a bastament que la pandèmia ha estat 

volem com a país, ens abandonem als vaivens 

És urgent regular la logística de la darrera milla, 

entitats econòmiques i empresarials compren- 

element que moderaria el volum de lliuraments 

setembre del 2019 i el setembre del 2020, en 

de cotització) i 12.816 llocs de treball. I aques-

sumir el cost de la logística —ara en bona part 

m �ípura ent sic fns a l’entorn , compor-

 Departament d’Empresa i Conei-publicat pel 

Només la pro�unda comprensió dels mecanis-

del mercat, perdent capacitat de decisió estra-

en situació normal, aporten per a molts comer-
ços al voltant del 50% de la �acturació de l’any. 

perquè a Catalunya és un sector majoritàriament 

adaptar-nos al consumidor en un entorn incert” 

a domicili i a través del preu equilibraria una 

pra habitualment en els dos entorns) i un 65% 

No pot ser que, tants mesos després, les 

restriccions variables. És perillós per a les 

ble a les ciutats com per a l’equilibri de la 

sivament la lectura de 

urbana. Locals tancats i anuncis de grans 

defnitivament el dinamisme de zones que 

bé se les ha d’ajudar a evolucionar: la clau 

serveis en els darrers mesos m’han 

empreses encara es vegin condemnades a 

erràticament el normal �uncionament de les 

preu té un pes molt important i la capacitat 

guin el �enomen en pro�unditat, per adquirir 

2019 i setembre del 2020, que han vingut a 

dors poden aportar nova visió i potencial de 

cia que els obliguen a tancar o obrir amb 

El comerç al detall ha patit una destrucció 

a incertesa en l’entorn del comerç i 

empreses, i més en el comerç, haver d’im-

ti veladament un risc de traspàs de la lliure 

dels canvis socials i en els estils de vida. En rifca molt bé el risc de caure cegament en 

provisar i canviar de plans cada dia durant 

innovar en els models de negoci al compàs 

dels grans operadors globals per captar el 

com la viscuda. També es veritat que s’han 

aquest de la combinació entre pandèmia i 

per al comerç un accelerador de canvis   ja 

l’estudi “Recodifcant el comerç: claus per 

on-line

big 

data 

memoria de pez. Pequeño tratado el merca-

on-line

on-line

del nostre temps. Cal que administracions i 
de micropimes, que, sense suport, no tenen 

de comprar en comerços que generin ocu-

L

decisions per contenir-la, que han a�ectat 

Observa-

Tresoreria de la Seguretat Social

tori del Treball i Model Productiu de la 
Generalitat a partir de les dades de la 

Comissió de Retail

NÚRIA BELTRAN CENTELLES, 
Economista, membre de la Comissió de Retail del 
Col·legi d’Economsites de Catalunya
nuria.beltran@gmail.com

Comerç, ciutats i pandèmia

de l’atenció. Cada cop més transaccions i 

Per entendre més l’entrellat de tecnologia, 

, de Bruno Patino (2020, 

La civilización de la 

do de la atención

n

https://observatoritreball.gencat.cat/ca/recursos/analisi_i_estudis/fragments_coneixement/
https://observatoritreball.gencat.cat/ca/recursos/analisi_i_estudis/fragments_coneixement/
https://observatoritreball.gencat.cat/ca/recursos/analisi_i_estudis/fragments_coneixement/
https://observatoritreball.gencat.cat/ca/recursos/analisi_i_estudis/fragments_coneixement/
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