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El passat 1 de �ebrer va quedar convalidat pel Congrés dels 

reduir les elevades taxes de temporalitat i atur al nostre país. 

Es tracta d’una norma complexa, però de gran importància, 

personal. La norma hereta la nota de “fexibilitat”, caracterís-

tica de la re�orma laboral de l'any 2012.

posa a la disposició de tots els col·legiats 

d’un tercer, sense haver de desemborsar 

els imports.

La Llei de prevenció i lluita contra el �rau �scal, que va entrar 

ventall de mesures que a�ecten la majoria de les lleis subs-

estableixen normes contra les pràctiques d'elusió �scal que 

incideixen directament en el �uncionament del mercat inte-

objectiu: incorporar al nostre ordenament intern el dret de la 

sevol re�orma d'aquestes característiques, introduint mesu-

res que tendeixen a prevenir i lluitar contra el �rau �scal.

una pòlissa de responsabilitat civil pro�es-

rior, de modi�cació de diverses normes tributàries i en matè-

estiguin adherits puguin tenir la tranquil·litat  

que l’asseguradora �arà �ront al perjudici 

incrementar l'anhelada justícia tributària que preconitza qual-

Diputats, no sense certa polèmica, el RDL 32/2021, de 28 

en vigor l'11/07/2021, anticipa la incorporació d'un ampli 

ria de regulació del joc. Aquestes normes tenen un doble 

de desembre, de mesures urgents per a la re�orma laboral, 

nascuda �ruit del consens i diàleg social, amb la �nalitat de 

pels canvis que introdueix en matèries nuclears del nostre 

El Col·legi d’Economistes de Catalunya 

sistema de relacions laborals, com ara la contractació del 

sional, per tal que els col·legiats que hi 

Aspectes rellevants 
de la re�orma laboral

Protegeix el teu 
patrimoni, assegura 
la teva activitat 
pro�essional

Mesures de prevenció  
i lluita contra el �rau fscal

causat, en cas de rebre una reclamació 

tantives i procedimentals del nostre sistema tributari. S'hi 

Unió Europea en matèria de pràctiques d'elusió �scal, i 
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El pla anual normatiu  
per al 2022

Aspectes rellevants  
de la re�orma laboral

Protegeix el teu patrimoni, 
assegura la teva activitat 
pro�essional 

L’etiquetatge dels aliments 

Mesures de prevenció i 
lluita contra el �rau fscal

Projecte d’en�ortiment  
de la qualitat de la  
in�ormació corporativa  
i la seva aplicació

Noticiari Jurídic
El Govern d'Espanya aprova el Pla anual 

d’una reclamació? Quin és el procés que 

incorporant recomanacions que s’han de 

El RDL 32/2021, de 28 de desembre, de 
mesures urgents per a la re�orma laboral, 

que a�ecten la majoria de les lleis subs-
tantives i procedimentals del nostre sis-

normatiu del 2022, que conté les iniciatives 

pot prendre les decisions de compra més 

legislatives o reglamentàries que els depar-

tiva des de di�erents vessants (també des 

la garantia de l’estabilitat en l’ocupació i la 
aquest any natural al Consell de Ministres. 

les elevades taxes de temporalitat i atur al o la re�orma de l'avortament.
nostre país.

Quina és la millor manera d’actuar davant 

reclamació davant l’asseguradora.

adequades des del punt de vista nutrici-
onal i de salut, econòmic, social i medi-
ambiental. 

L'autor aborda les novetats de la Llei de 
prevenció i lluita contra el �rau fscal, que 

tema tributari. 
 
 
 En aquest article es parla d’una nova ini-
 

sobre com desconcentrar el sector.

taments ministerials preveuen elevar durant 
trans�ormació del mercat laboral, neix amb 

seguir per tal de tramitar correctament una 

llorar la qualitat de la in�ormació corpora-

la fnalitat de complir amb els compromisos Hi trobarem algunes de les grans promeses 
del Govern de coalició, com la llei d'equitat 

través de l’etiquetatge dels aliments. Així, 

qüents que respondrem en el següent retall, 
És molt important la in�ormació alimentà-

ciativa, des de la Unió Europea, per mi-
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Comissió d’Economia 
Agroalimentària

Comissió d'Economistes 
Auditors de Comptes

adquirits amb la Unió Europea per reduir 

amb l’asseguradora? Són preguntes �re-

ria que té dret a rebre el consumidor a 

de l'auditoria) , però també per indagar 

T E N I R  

P R E S E N T

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

haurem de seguir per tramitar el sinistre 

incorpora un ampli ventall de mesures 

S U M A R I
R e v i s t a  t è c n i c a
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18
L’ecosistema d’start-ups 
de Catalunya, en xifres 
rècord l’any 2021
Comissió d'Emprenedoria  
i Creació d'Empresa 
L’ecosistema d’start-ups de Catalunya se-
gueix creixent i consolidant-se entre els més 
dinàmics d’Europa, tal com ho demostren 
les dades d’un nou informe publicat per 
ACCIÓ Anàlisi de l’ecosistema start-up a 
Catalunya 2021, extretes del Barcelona & 
Catalonia Startup Hub, el directori més 
complet de les empreses emergents al 
nostre país. Així doncs, el 2021 ha estat 
l’any amb major volum d’inversió captat per 
les start-ups catalanes, amb 1.479 milions 
d’euros, on destaquen inversions molt ele-
vades en empreses com Glovo, Wallapop, 
Travelperk, Wallbox o UserZoom. 

19
Dels actuals acords de 
refinançament als plans  
de reestructuració del 
Projecte de llei concursal
Comissió Mercantil, Concursal 
i d’Experts judicials
El projecte de reforma de la Llei concursal 
substitueix els acords de refinançament 
per als plans de reestructuració introduint 
el concepte "classes de creditors". L’apro-
vació per classes aportarà major flexibili-
tat per assolir acords que garanteixin la 
viabilitat de les empreses. Caldrà creati-
vitat i coneixement de sudoku.

20
EconomistesBAN 
colidera sis rondes de 
finançament el 2021
Comissió d’Economia 
Financera / EconomistesBAN
EconomistesBAN colidera sis rondes de 
finançament el 2021, seguint així el seu 
compromís amb l’ecosistema emprenedor 

i continuant la seva tasca de contribuir 
activament a la promoció efectiva de l’ac-
tivitat econòmica, facilitant la canalització 
d’inversió cap a projectes emprenedors 
que facilitin riquesa al territori. 
 

21
Patents i qualitat: un  
binomi inseparable per 
innovar i ser competitius
Comissió d’Economia 
del Coneixement i Innovació
Una patent protegeix la inversió en R+D+i, 
però mal redactada no val per a res. Una 
bona patent en un mercat tecnològic crei-
xent, amb novetat comprovada, ben re-
dactada i complint amb tots els requisits 
de concessió, és un valuós actiu que es 
pot exercir estratègicament de moltes 
maneres i creant valor de futur.

22
Encariment del transport 
marítim de mercaderies: 
efectes negatius sobre 
l'economia i les empreses
Comissió d’Economia 
Financera 
Els desajustos i l'encariment dels preus 
del transport marítim durant la pandèmia 
han afectat negativament el PIB i la infla-
ció. No s’espera una certa tornada a la 
normalitat fins al 2023. 

23
Plans d'igualtat
Comissió d’Economia de la 
Igualtat i de la Diversitat 
El proper 7 de març finalitza el període 
transitori de tres anys establert pel RDL 
6/2019 d'1 de març perquè les empreses 
de més de 50 empleats aprovin els seus 
plans d'igualtat (PI). Els PI estan ben de-
finits per la legislació, si bé la mida redu-
ïda del teixit empresarial en limita de fac-
to l'aplicació.

14
Sobre covenants,  
ràtios i deute (I)
Comissió de Comptabilitat
Un covenant és una clàusula incorporada a 
un contracte de préstec. La seva finalitat és 
"garantir" al prestador el retorn del seu crèdit. 
La intenció del creditor és obligar el deutor 
a operar d'una manera financerament prudent.

15
Els grans riscos globals 
percebuts al Fòrum  
Econòmic Mundial
Comissió d’Economia 
i Sostenibiltat
Els riscos ambientals se situen al capdavant 
dels riscos globals percebuts, segons l’en-
questa anual que publica el Fòrum Econò-
mic Mundial. El risc principal, el fracàs de 
l’acció climàtica, expressa el fracàs de 
governs i empreses a l’hora d’adaptar-se 
al canvi climàtic, preservar els ecosistemes 
i protegir la població.

16-17
Mesures tributàries 
autonòmiques i estatals 
per al 2022
Comissió d'Assessors Fiscals
Comentem les principals mesures fiscals 
recollides a la Llei 2/2021, de mesures fiscals, 
financeres i administratives de la Generalitat 
de Catalunya i a la Llei 22/2021, de pressu-
postos generals de l'Estat per al 2022.

S U M A R I

http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-coneixement/cercador/BancConeixement/eic-analisi-del-barcelona-i-catalonia-startup-hub-2021?utm_source=AI&utm_medium=299-descobreix1-btn&utm_campaign=acc10informa
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-coneixement/cercador/BancConeixement/eic-analisi-del-barcelona-i-catalonia-startup-hub-2021?utm_source=AI&utm_medium=299-descobreix1-btn&utm_campaign=acc10informa
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T E N I R  P R E S E N T

a partir del 31/03/2022, que serà pa licable  

 Els con-

correcte tant �ormalment com quant a la cau-

en el marc de certi�icats pro�essionals de nivell un desajust temporal entre l’ocupació esta-

ble disponible i el que es requereix (incloses 

 en els següents supòsits:

plementàries ni extraordinàries, llevat per cau-

tractes de treball se subscriuran, presumible-

bució serà per temps de treball e�ectiu i �ixa-

es podran �er hores extraordinàries, excepte 

sa legal utilitzada.

Es crea el 

 per a l’àmbit de la construc-

construcció.

se n'establieix un perí-

ode transitori.

haurà dues modalitats:

té per objecte comptabilitzar l’activitat laboral 

que alhora pot ser de dos tipus:

poder subscriure un contracte �ormatiu per a aprenentatge encara vigents.

 o per oscil·lacions que, tot i tractant-se 

de l’activitat normal de l’empresa, generen 

 té per objecte el desen-

1 i 2 o de programes públics o privats de �or-

les vacances del personal), sempre que no 

da als corresponents nivells d’estudis. Serà  

any per conveni col·lectiu sectorial.

podrà ser superior al 65%, durant el 1r any, o 

de 90 dies, no continuats, en l’any natural.

de prova no podrà excedir d’un mes, llevat 

�ixada en conveni pel grup pro�essional i nivell el que disposi el conveni col·lectiu. La retri-

en proporció al temps de treball e�ectiu. I, en 

per causes de �orça major. substituïda pel temps imprescindible per a la 

per l’empresa. No es podran �er hores com- transició i, com a màxim, durant 15 dies.

entrarà en vigor el 31 de març de 

2022 i tindrà dues modalitats: vencionals.

ció, que té per objecte tasques o serveis amb 

. 

la seva nova 

retribuïda amb determinats processos �orma-

�ins a 30 anys quan se subscrigui el contracte 

continuats o no. El temps de treball e�ectiu no 

com a mínim, i un màxim d’1 any. El període 

també als anteriors contractes de �ormació i 

volupament d’una activitat laboral destinada 

a adquirir una pràctica pro�essional adequa-

respongui als supòsits del �ix discontinu. La 

mació en alternança que �ormen part del Catà-

leg d’Especialitats Formatives del Servei Públic 

especí�ica; dins dels tres anys o dels cinc, si 

corresponents. La durada serà de 6 mesos, 

prova. Es regula un nou sistema de cotització 

pacitat, següents a l'acabament dels estudis 

designat pel centre o entitat �ormativa i un altre 

al 85%, durant el 2n any, de la jornada màxima  La seva duració serà 

retributiu corresponent a les �uncions exercides, 

cap cas, podrà ser in�erior al SMI en proporció 

1. CONTRACTACIÓ INDEFINIDA:

2) Per substitució,

CONTRACTE INDEFINIT ADS-
CRIT A OBRA

o servei determinat, 

1) Contracte de formació en alternança: 

a) Per increment ocasional i imprevisi-
ble

tica professional:

MINADA: 

2 S’elimina el contracte temporal per obra 

3. CONTRACTES FORMATIUS: 

2) Contracte per a l'obtenció de la pràc-

reduïda i delimitada.

necessari estar en possessió de titulació 

regulació entrarà en vigor el 31/03/2022 i hi 

D’una persona treballadora amb drets a  

es concerta amb una persona amb disca-

reserva del lloc de �eina. Com a novetat, la 

prestació de serveis podrà iniciar-se abans 

altre treballador, per causes legals o con-

ment, per temps indefnit; llevat que s’utilitzi 

mesos, com a mínim, i un màxim de 2 anys 

da en conveni. L’empresa elaborarà un pla 

al temps de treball e�ectiu. Hi haurà un tutor 

l’obtenció de pràctica pro�essional. Es limita 

temporal, i aquest contracte temporal sigui 

�ormatiu individual i assignarà un tutor. No 

4. CONTRACTE DE DURACIÓ DETER-

I. NOVETATS EN MATÈRIA DE 
CONTRACTACIÓ LABORAL

alguna de les modalitats de contractació 

d’Ocupació Estatal. La durada serà de 3 

ses de �orça major. No tindran període de 

la fnalitat i el resultat vinculats a obres de 

prevista en conveni col·lectiu o, si no, de la 

Per completar la jornada reduïda d’un 

durada serà de 6 mesos, ampliable a un 

tius. Destinat als qui no tinguin un títol per 

jornada màxima legal. La retribució serà la 

1) Per circumstàncies de la producció,

b) Per atendre situacions ocasionals, 
previsibles i que tinguin una duració 

a) 

que es produeixi l’absència de la persona 

b) 

NIEVES RABASSÓ
Economista, advocada, presidenta de la Comissió de relacions laborals  
i gestió del capital humà i responsable Àrea Laboral Alonso-Cuevillas
Advocats i Economistes
nieves.rabasso@alonso-cuevillas.eu

Aspectes rellevants de la reforma laboral
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c) Per a la cobertura temporal d’un lloc de 
treball durant el procés d’una selecció o 
promoció per la seva cobertura definitiva 
mitjançant contracte fix, amb una durada 
màxima de 3 mesos.

5. CONTRACTE FIX DISCONTINU: La nova 
regulació entra en vigor el 31/03/2022 i es 
podrà concertar per:

1) La realització de treballs de naturalesa 
estacional o vinculats a activitats productives 
de temporada, o pel desenvolupament 
d’aquells que no tinguin aquesta naturalesa 
però que, sent de prestació intermitent, tin-
guin períodes d’execució certs, determinats 
o indeterminats.
2) Pel desenvolupament de treballs consis-
tents en la prestació de serveis en el marc 
de l’execució de contractes mercantils o 
administratius que, sent previsibles, formen 
part de l’activitat ordinària de l’empresa. Els 
convenis col·lectius sectorials podran deter-
minar un termini màxim d’inactivitat entre 
subcontractes que, si no, serà de tres 
mesos.
3) Per les ETT per a la cobertura de con-
tractes de posada a disposició vinculats a 
necessitats temporals de diverses empreses 
usuàries (segons els contractes de duració 
determinada). Els períodes d’inactivitat han 
de coincidir amb el termini d’espera entre 
aquests contractes.

Novetats destacables d’aquests tipus de con-
tractes: mitjançant conveni col·lectiu o en el 
seu defecte en l'àmbit d’empresa, s’establiran 
els criteris objectius i formals de les crides; 
l’empresa traslladarà als representants dels 
treballadors, a l’inici de cada any natural, les 
previsions de les crides; l’antiguitat (excepte 
per a indemnitzacions) es calcularan atenent 
tota la duració de la relació laboral i no només 
el temps de prestació efectiva de serveis; per 
conveni col·lectiu es podrà regular una indem-
nització que caldrà abonar en cada finalització 
de campanya; els fixos discontinus hauran de 
ser informats de les vacants fixes ordinàries 
que es produeixin.

II. NOVETATS EN MATÈRIA D’ERTO
1. Novetats dels  ERTO ja regulats en l’ar-
ticle 47 de l’Estatut dels treballadors en 
què es prioritzen mesures de reducció de 
jornada enfront de les de suspensió de con-
tractes:
• S’estableixen com a causa d’ERTO DE 
FORÇA MAJOR TEMPORAL els impediments 
o limitacions en l’activitat normalitzada de 
l’empresa, conseqüència de decisions adop-
tades per l’Autoritat Pública competent, inclo-
ses les orientades a la protecció de la salut 

any i possibilitat de dues pròrrogues de 6 
mesos cadascuna.

A través d’aquest mecanisme es prioritzen 
les mesures de reducció de jornada enfront 
de les de suspensió de contractes. Possibili-
tat de desafectar i afectar les persones treba-
lladores en funció de les alteracions de les 
circumstàncies senyalades com ja ustificació 
de les mesures. Es mantenen les prohibicions 
en matèria d’hores extraordinàries, externalit-
zacions d’activitat i noves contractacions labo-
rals, llevat que les persones afectades per 
l’ERTO del centre de treball afectat no puguin, 
per formació, capacitació o bé altres raons 
objectives i justificades, desenvolupar aquestes 
funcions o serveis. Es regulen determinades 
exempcions en la cotització a la Seguretat 
Social sobre l’aportació empresarial per con-
tingències comunes, sempre vinculades a 
accions formatives. La prestació per desocu-
pació serà del 70% de la base reguladora durant 
tot el temps d’aplicació de la mesura, sense 
necessitat de carència ni consum de prestaci-
ons per al futur. Aquesta mesura entrarà en 
vigor el 31 de març del 2022.

III. NOVETATS EN MATÈRIA 
DE CONVENIS COL·LECTIUS
• Es manté la prioritat aplicativa del conveni 
d’empresa excepte en matèria salarial en què 
s’haurà d’aplicar el conveni sectorial. Règim 
transitori: aquesta modificació no serà aplica-
ble als convenis col·lectius subscrits i presen-
tats a registre o publicats abans del 31/12/2021, 
fins a la fi de la seva vigència expressa i, com 
a màxim, fins al 31/12/2022. Atesa aquesta 
data, els convenis s’han d’adaptar en el ter-
mini de 6 mesos.
• S’estableix la ultra activitat plena, és a dir, si 
no hi ha pacte, una vegada transcorregut el 
procés de negociació sense assolir-se un 
acord, es mantindrà la vigència del conveni 
col·lectiu anterior fins a la signatura d’un de 
nou. Com a règim transitori, aquesta ultra acti-
vitat indefinida s’aplicarà als convenis col·lectius 
ja denunciats amb data 31/12/2021. n 

pública, El procediment es flexibilitza en els 
mateixos termes utilitzats durant la pandèmia 
de la COVID-19 (comunicació a l’Autoritat 
Laboral amb la documentació acreditativa i 
silenci administratiu positiu en el termini de 
5 dies).
• En els ERTOS ETOP es redueixen els termi-
nis: 5 dies per al nomenament de la comissió 
negociadora o 10 dies si no hi ha RLT i, en 
empreses de menys de 50 treballadors, 7 dies 
per al període de consultes. També se n’esta-
bleix la possibilitat de pròrroga, previ nou perí-
ode de consultes amb la comissió nomenada.
• Possibilitat de desafectar i afectar treba-
lladors en funció de les alteracions de les 
circumstàncies senyalades com a justificació 
de les mesures.
• No es podran fer hores extraordinàries, esta-
blir-se noves externalitzacions d’activitats ni 
concertar-se noves contractacions laborals, 
llevat que les persones afectades per l’ERTO 
del centre de treball afectat no puguin per 
formació, capacitació o altres raons objectives 
i justificades, desenvolupar aquestes funcions 
o serveis.
• Es regulen determinades exempcions en la 
cotització a la Seguretat Social sobre l’apor-
tació empresarial per contingències comunes, 
sempre vinculades a accions formatives i al 
manteniment de l’ocupació de 6 mesos, si bé 
en cas d'incompliment del compromís de 
manteniment de l’ocupació caldrà tornar exclu-
sivament les exoneracions de la persona tre-
balladora acomiadada.
• La protecció per desocupació serà la de 
caràcter general.
• Els ERTO per impediment o per limitacions 
a l’activitat vinculats a la COVID-19, regulats 
en el Reial decret llei 18/2021 de 28 de setem-
bre, seguiran regint-se per aquesta norma fins 
al 28 de febrer del 2022.

2. Nou Mecanisme RED de Flexibilització 
i Estabilització de l’Ocupació: Ha d’estar 
activat pel Consell de Ministres, i entrarà en 
vigor el 31/03/2022. Tindrà per objecte que 
les empreses puguin sol·licitar mesures de 
reducció de jornada i suspensió de contrac-
tes de treball, prèvia la celebració d’un perí-
ode de consultes amb la representació dels 
treballadors i l’autorització de l’Autoritat Labo-
ral Se'n regulen dues modalitats: 
a) Cíclica, per una conjuntura macroeconòmi-
ca general que aconselli l’adopció d’instru-
ments addicionals d’estabilització, amb una 
duració màxima d’un any.
b) Sectorial, degut al fet que en un determinat 
sector d’activitat s’aprecien canvis permanents 
que generen necessitats de requalificació i de 
processos de transició professional dels tre-
balladors, amb una duració màxima inicial d’un 

La prestació per 
desocupació serà del 70% 

de la base reguladora 
durant tot el temps 

d’aplicació de la mesura, 
sense necessitat de 

carència ni consum de 
prestacions per al futur 



R e v i s t a  T è c n i c a6

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

om tots sabeu, amb el desenvolupa- El Col·legi d’Economistes de Catalunya posa notificació del jutjat per tal que es pugui res-

ment de qualsevol activitat professio- pondre amb temps i forma.

sa de responsabilitat civil professional emesa 

nal entren en joc en el moment en què es rep 

tes i titulats mercantils no n’estan exempts. la reclamació formal per part del tercer perju-

Estem vivint una època on cada cop es mira recomanable informar la companyia assegu-

més amb lupa l’activitat desenvolupada pels 

professionals de l’economia i de l’empresa, i ditoria o fins a la millora contínua del redactat 

de la pòlissa.

és que cada cop hi ha més reclamacions en sevol tipus de pòlissa és que s’actuï correc-

contra dels professionals. 

Aquest repunt ve donat per l’increment de la d’aquells fets que creguin que podran esde-

venir una reclamació en un futur ho poden fer 

així com per la creixent cultura de la reclama- haurem de seguir per tramitar el sinistre amb 

a l’hora de contractar una pòlissa? panyia asseguradora ja en tindrà constància i 

no hi haurà complicacions en cas d’un canvi 

futur d’asseguradora.

dels col·legiats assegurats i que respondrem 

cialització de la vida professional és una reali- s’han de seguir per tal que es tramiti correc-

tat i els jutges cada cop investiguen més tots 

els intervinents. primer lloc, en el moment que ti gn uem cons-  

tància que hem rebut una reclamació o tenim 

coneixement que ens en pot arribar una.

de l’economia i de l’empresa tinguin contrac-

confirmar la responsabilitat dels seus asse-

qui hagi de desemborsar els imports del seu contacte de Marsh les teniu a la web del Col-

patrimoni personal. se relació causal) amb el desenvolupament 

estan a la vostra disposició.

assumit d’entrada la responsabilitat davant 

 En qualsevol cas, recomanem que aporteu 

que realment no n’hi ha hagut. 

en el moment de comunicar el sinistre, junta-

ment amb un resum del que ha succeït sota 

 sense que l’as-

poren totes les dades que us sol·licitarà l’as- Bàsicament, perquè és una exclusió normal-

seguradora.

a la disposició de tots els col·legiats una pòlis-

i negociada amb l’asseguradora Allianz Segu-

radora de qualsevol fet que pogués donar lloc 

nal i intel·lectual es té el risc de come-

ta pòlissa col·lectiva d’adhesió voluntària s’ha 

reclamació d’un client? Quin és el procés que 

Les pòlisses de responsabilitat civil professio-

on encara que hi hagi la creença que aquests 

ens trobem com a corredors d’assegurances accepten com a sinistres les comunicacions 

l’asseguradora? Què s’ha de tenir en compte 

ponsables per tal de reparar el dany causat al 

de responsabilitat, ja sigui de forma verbal o 

causar un perjudici a un tercer, i els economis-

tament en cas que hi pugui haver un sinistre. 

Aquestes són preguntes freqüents que rebem 

obligado a reparar el daño causado.”). La judi-

ros i gestionada per la corredoria Marsh. Aques-

particularitats del vostre col·lectiu: ja sigui adap-

Recomanem que ràpidament contacteu amb 

els vostres corredors per tal que ho comuniquin 

reclamació hi hagi una asseguradora que pugui  

tant-se al nou RD 2/2021 de l’activitat d’au-

És important que no s’assumeixi cap tipus 

escrita, ja que és l’asseguradora qui ha de 

a qualsevol requeriment/reclamació en un futur. 

Si bé és veritat que no totes les asseguradores 

Ara bé, l’important de tenir contractada qual-

fer front a aquest perjudici i no sigui el col·legiat

sense que hi hagi una reclamació, els col·legiats

Quina és la millor manera d’actuar davant d’una 

d’un sinistre s’ha de tenir en compte el següent:

del client, si finalment l’asseguradora estableix 

fer una comunicació preventiva (“ad cautelam”)  

a continuació, aportant les recomanacions que 

sense problemes i, d’aquesta manera, en cas 

vostres clients us puguin reclamar imports o 

telefònica amb qualsevol de les persones que 

ment incorporada als contractes de les pòlis-

que arribi aquesta possible reclamació, la com-

tercer (especificat a l’article 1902 del Codi civil: 

En qualsevol moment del procés de tramitació 

Per tant, aconsellem que tots els professionals 

tota la informació i documentació que es tingui 

ses del mercat assegurador i pel mateix motiu 

exposat en l’apartat anterior: en qualsevol cas 

immediatament a l’asseguradora. Si teniu con-

perjudicis que tinguin poc o res a veure (sen-

tre errors i omissions que puguin arribar a 

anat modulant i modificant pensant en les 

adherits a la pòlissa del Col·legi que vulguin 

tament el sinistre davant l’asseguradora. En 

tada una pòlissa de responsabilitat civil pro-

Butlletí de declaració de sinistre, on s’incor-

•

•
•  

•  

vostra activitat durant l’època de pandèmia, 

de la vostra activitat professional. Per tant, 

tractada la pòlissa del Col·legi, les dades de 

la vostra perspectiva. Els col·legiats adherits 

a la pòlissa del Col·legi, trobareu a la web el 

legi i recomanem fer una primera valoració 

 

•

treballs han de ser infal·libles, la realitat que 

“El que por acción u omisión causa daño a 

otro, interviniendo culpa o negligencia, está 

s’haurà d’aportar immediatament qualsevol 

ció que hi ha a l’Estat, on es busca els res-

 En cas que es rebi una demanda judicial, 

C

fessional per tal que en cas de rebre una 

seguradora no us hi hagi autoritzat . 

 

 

dicat. No obstant això, també és altament 

En cap cas s’ha d’assumir responsabi-

No s'ha de fer cap pagament comerci-

ment amb els perjudicats,

litat davant els perjudicats dels . 

al ni arribar a acords comercials directa-

col·legiats

trobar que els gurats. Us podreu arribar a 

la pòlissa no s’activarà encara que s’hagi 

Les pòlisses de 
responsabilitat civil 

professional entren en joc 
en el moment en que es rep 

la reclamació formal per 
part del tercer perjudicat

Protegeix el teu patrimoni, assegura 
la teva activitat professional

ALBERT FERRER  CARLOTA GARCIA 
Llicenciat en Administració i Direcció Llicenciada en Dret per la UAB. Executiva de 
d'Empreses per la UB. Manager Marsh Sinistres de Marsh - Departament Estratègia 
Specialty - Riscos Financers i Professionals Operativa
I FINPRO Carlota.Garcia@marsh.com
Albert.FerrerFlaque@marsh com.
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és l’asseguradora qui ha de confirmar que 

bilitat civil professional amb la retroactivitat 

tenir en compte aquesta peculiaritat, ja que 

ho fan és amb la contractació d’un període 

del sinistre. El fet que els assegurats d’una 

davant l’asseguradora. Moltes vegades les 

econòmics a tercers sense que encara s´hagi 

cursat la reclamació a l’assegurat dona lloc al 

nicació preventiva del sinistre.

professionals en el passat. L’àmbit temporal 

assegurats de la pòlissa sempre que estigui 

sempre que en el moment de l’alta a la pòlis-

despeses de defensa s’entendran alliberades 

de l'assegurat. en cas que la reclamació i les despeses exce- professional, perquè en cap cas l’assegura-

deixin de la suma assegurada), o la d'incloure 

comentar que hi ha asseguradores que ofe-

hi hagi una relació contractual entre ambdós i reixen l’àmbit temporal  limitant 

ple la presentació d’un recurs, recomanem un control i una supervisió directes dels asse-

recomanem no evitar aquesta acció.

no obstant això són cobertures que la pòlissa 

del Col·legi incorpora.

per tal 

Tornant amb la tramitació dels sinistres, tam-

bé s’ha de tenir en compte que quan l’asse- nals fets amb anterioritat a aquesta data. 

exhaustius comprovant-ne la cobertura); per aquesta postura enfront del tercer perjudicat. 

tant, és important confiar en un corredor que No significa que no hi hagi sinistre; el sinistre 

també quan ja no ho estan (situació d’inactivi-

i hi ha una actuació professional: per tant, es tat professional o jubilació), però sempre que 

ments inicials de les asseguradores. compleix amb tots els paràmetres per a l’ac-

donats d’alta a la pòlissa del Col·legi tivació de la pòlissa. Però si no hi ha respon-

moltes asseguradores no accedeixen a cobrir 

l’espera durant un temps prudencial per si es 

addicional informatiu per ”x” anys de cobertu-

. ra amb el corresponent sobrecost. 

En qualsevol cas, Marsh posa a la disposició   

rament durant el procés de comunicació d’un que no hi ha responsabilitat. dels assegurats de la pòlissa de responsabi-

sinistre, sinó que també litat civil professional del Col·legi d’Economis-

. El condicionat de la pòlissa del s'ha de confondre amb el caràcter preventiu 

en qüestions relacionades amb sinistres com 

i s’adapta en tot moment a les novetats legis- responsabilitat davant d’un fet que encara no 

latives que puguin sorgir. Per exemple, cober- a contactar amb nosaltres. 

fet que hem comentat anteriorment de la comu-

pòlisses de responsabilitat civil professional: 

L’àmbit temporal d’una pòlissa acota si una 

tures com l’alliberament de despeses (on les 

s’ha incorregut amb responsabilitat per part 

dora cobrirà reclamacions de persones que 

estareu acompanyats en qualsevol moment 

s'ha jubilat o està en situació d’inactivitat, i si 

reclamació entra en cobertura o no depenent 

guradora conclou que no hi ha responsabilitat 

tingui les eines, la formació i els coneixements existeix, hi ha danys, hi ha un tercer perjudicat 

de la tramitació del sinistre per professionals 

una demanda judicial i d’entrada es conclogui 

 

abasta les reclamacions que puguin rebre els 

vigent, independentment de quan s’hagi rea-

activa una pòlissa de responsabilitat civil pro-

fessional sempre que es desenvolupi activitat 

 

sa no es tingui coneixement de la reclamació. 

També és molt important 

La pòlissa del Col·legi d’Economistes incorpo-

a incloure les particularitats del vostre col·lectiu 

, com per exem-

que se n’informi l’Asseguradora; però també 

adherits, no només mentre estan en actiu, sinó 

les pòlisses de responsabilitat civil professional; 

sabilitat, l'asseguradora no proposarà ni nego-

limitada (a excepció d’empreses o professio-

No només és important tenir un bon assesso- 

que us podem ajudar en qualsevol moment a 

Col·legi d’Economistes està negociat pensant 

possibles reclamacions de treballs professio-

pòlissa puguin creure d’entrada que no tenen 

mirà la defensa jurídica en cas que s’hagi rebut 

Així mateix, la manca de responsabilitat tampoc 

amb qüestions relatives a la pòlissa. Us animem 

s’hagi reclamat, no exclou l’obligació de comu-

•

 amb retroactivitat il·limitada

En cas de portar a terme alguna acció 

econòmiques del sinistre

disposar d’un cor-

redor de proximitat i de confiança 

ment amb el corredor perquè us orienti 

en tot moment

és important haver 

de la pòlissa

fet una bona negociació del condicionat 

dirigida a minorar les conseqüències 

no tinguin una pòlissa en vigor. Cal també 

que es gestionin correctament els sinistres 

nicar el sinistre. El coneixement d´uns danys 

consellem contractar pòlisses de responsa-

estarien perdent i limitant la cobertura per a  

asseguradores poden no acceptar la cober-

que treballin per als assegurats (sempre que 

tura dels sinistres (últimament són molt més 

rep un procediment judicial. En aquest últim 

solucionar els dubtes que pugueu tenir, tant 

la retroactivitat a “X” anys. Nosaltres desa-

necessaris per tal de rebatre els posiciona-

ra retroactivitat il·limitada per a tots els seus 

Els col-

legiats 

com a assegurats els autònoms o  

nals que comencin la seva activitat) , ja que 

l’activitat professional un cop el professional 

tindreu la 

tes de Catalunya un equip de professionals 

experts que us aconsellaran com actuar, i 

possibilitat de parlar directa-

Per acabar, és important conèixer l’àmbit 

litzat l’activitat professional en el passat, i 

Per tant, és de vital importància mantenir 

per part de l’assegurat, també defensarà 

ciarà cap indemnització i es mantindrà a 

temporal que normalment s’incorpora a les 

gurats), són cobertures difícils de negociar a 

cas, per als adherits a la pòlissa del Col·legi 

mantinguin la col·legiació. És molt important 

d’Economistes l’asseguradora també assu-

Claims made amb retroactivitat il·limitada. 

de quan s’hagin desenvolupat els treballs 

Claims made

Claims made

n

freelance



R e v i s t a  T è c n i c a8

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

a Llei 11/2021, que va entrar en vigor 

, que permetin por-

titucions per ser un instrument d'inversió dels 

del Consell, de 12 de juliol de 2016, per la qual 

Directiva comunitària, s'introdueix una mesu-

ra de clar biaix ideològic sota l'eu�emisme de 

re�orçar el caràcter col·lectiu de les SICAV, ja comercialització i tinença de 

substantives i procedimentals del nostre sis-

“rics” en concentrar la majoria del capital en elevades per als que �abriquin, comercialitzin 

abreujadament com a Llei de prevenció i llui- uns pocs socis i co p om lir � rmalment el requi- o utilitzin aquest tipus de programes, que no 

ta contra el �rau �iscal, i que es va publicar al 

BOE del 10/07/2021 com a Llei de mesures desenvolupi reglamentàriament.

Amb �inalitat de prevenció del �rau es reduei-

requisit que els socis tinguin un import mínim 

d'inversió que s'ha �ixat en 12.500 €. Aques-

�uncionament del mercat interior, de modi�ica-

ció de diverses normes tributàries i en matèria 

de regulació del joc. �ísica no resident a Espanya.

traslladin la seva inversió a altres IIC.

objectiu: ) la incorporació al nostre ordena-

En l'àmbit de les mesures de prevenció i llui-

mentar l'anhelada justícia tributària que pre- variades, algunes de molt potents, com són, 

prevenir i lluitar contra el �rau fscal.

com a Directiva antielusió �iscal (o Directiva 

en els anys posteriors a la recent crisi eco-

per evitar la plani�icació �iscal abusiva. Algu-

de les despeses �inanceres) ; d'altres, per la 

�icacions en el règim de 

de sortida quan el contribuent deixa de ser 

resident a Espanya.

Al marge de les exigències d'adaptació de la 

l'11/07/2021, anticipa amb el seu llarg 

transitori per a les  que no puguin adap-

, s'introdueixen mesu-

títol la incorporació d'un ampli ventall 

podran ser aplicades �ins que la norma no es 

de mesures que a�ecten la majoria de les lleis 

d'elusió �iscal que incideixen directament en el 

15.000 €) quan el pagador sigui una persona 

conitza qualsevol re�orma d'aquestes carac-

l'impost de societats (limitació a la deducció 

mani�estava el seu rebuig a aquest tipus d'ins-

passen a ser de 1.000 € (abans 2.500 €) quan 

una de les parts que intervé en l'operació sigui 

sense tributació, a condició que els seus socis 

matèria de pràctiques d'elusió fscal, i ) incre-

tema tributari. Així és, doncs, la que coneixem 

mesures multilaterals que s'han anat prenent 

mans dels anomenats “mariachis” un percen-

empresari o pro�essional i de 10.000 € (abans 

havien estat introduïdes a la Llei 27/2014, de 

res que considerem encertades, com ara la 

ta contra el �rau �iscal s'adopten mesures molt 

. La reducció de les sancions 

La necessària adaptació a l'ordenament intern 

nòmica en l'àmbit de l'impost sobre societats 

11/2021 s'ha limitat a introduir algunes modi-

seva complexitat, han estat posposades per 

que la coalició ara governant �eia anys que 

tatge mínim del capital total de la SICAV. A 

transposició de la Directiva (UE) 2016/1164, 

sit de tenir, almenys, 100 socis posant en 

de prevenció i lluita contra el �rau �iscal, de 

de la Directiva UE 2016/1164, coneguda 

s'estableixen normes contra les pràctiques 

terístiques, introduint mesures tendents a 

tar-se a la nova regulació, de manera que 

partir d'ara, per continuar tributant a l'1% 

guen normes que persegueixen un doble 

aquestes institucions hauran de complir el 

ATAD, en anglès) , s'emmarca dins de les 

real. Aquesta mesura preveu sancions molt 

ta modi�icació va acompanyada d'un règim 

ment intern del dret de la Unió Europea en 

programes de 

reducció de les sancions tributàries i els 

transparència fis-

programari de doble ús

fora de termini

SICAV

disminuir la litigiositat  

recàrrecs per presentació de declaracions 

puguin acordar-ne la dissolució i liquidació 

denominades asimetries híbrides) , i la Llei 

L

xen els límits de pagaments en e�ectiu, que 

Sota aquesta llarga denominació s'aixoplu-

 i en l'  o impost 

i

ii

per exemple, la prohibició de la producció, 

tar comptabilitats paral·leles di�erents de la 

nes de les mesures d'aquesta Directiva ja 

a un moment posterior (tractament de les 

cal internacional Exit Tax

Per incentivar el compliment voluntari i 

ÀNGEL BLESA
Economista i advocat. Soci de Vialegis A bogados
a.blesa@vialegis.com

Mesures de prevenció  
i lluita contra el frau fiscal

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-11473
https://www.boe.es/doue/2016/193/L00001-00014.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-12328
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-12328
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A partir d'ara, per 
continuar tributant a l'1%, 

les SICAV hauran de 
complir el requisit que  

els socis tinguin un import 
mínim d'inversió, que  
s'ha fixat en 12.500 €

afecta dos supòsits: a) sancions derivades 
d'actes amb acord que ara tenen una reduc-
ció del 65% (abans del 50%); b) la reducció 
de les sancions en casos de conformitat i 
aviat pagament de la sanció, que passa a ser 
del 40% (abans era del 25%). I quant als recàr-
recs per presentació de declaracions fora de 
termini sense requeriment previ, també expe-
rimenten una reducció significativa, ja que 
abans el recàrrec era del 5, 10, 15 i 20%, per 
als primers 3, 6, 12 mesos i consecutius, res-
pectivament, i ara el recàrrec serà d'un 1% 
per a cada mes de retard i, a partir de l'any, 
el recàrrec serà del 15%, al   qual caldrà sumar 
l'interès de demora. Aquest nou sistema de 
reducció de sancions i recàrrecs facilitarà els 
acords amb l'Administració tributària en la 
mesura que en molts casos el contribuent 
tindrà més al·licient a acceptar una regularit-
zació tributària que a interposar-hi recursos.

Enfront de les mesures esmentades, que 
considerem positives i necessàries per acon-
seguir l'anhelat objectiu de reduir el frau fiscal, 
veritable xacra social injuriada per la majoria 
de la societat espanyola, hem de destacar 
algunes mesures que resulten criticables en 
tant que suposen una certa minva de garan-
ties i drets dels contribuents.

Ha plogut molt des del gran salt endavant que 
va fer el legislador del 1998 en aprovar l'ano-
menat Estatut del contribuent (Llei 1/1998), la 
finalitat del qual va ser millorar substancialment 
la posició jurídica del contribuent per aconse-
guir l'equilibri anhelat en les relacions de l'Ad-
ministració amb els administrats i de reforçar 
la seguretat jurídica en el marc tributari. No 
obstant això, poc va durar l'alegria a la casa 
del pobre contribuent, ja que a partir d'aque-
lla llei important es van anar introduint succes-
sives modificacions que han anat augmentant 
les prerrogatives de l'Administració tributària 
en detriment de les garanties i els drets dels 
contribuents. La Llei 11/2021 no és una excep-
ció en aquest procés d'involució gradual, ja 
que encara conté mesures que van en la bona 
direcció (com les assenyalades d'incentivar el 
compliment voluntari, disminuir la litigiositat, 
prohibició del programari de doble ús, limitació 
de pagaments en efectiu, etc.) i n'hi ha d'altres 
que van en direcció contrària (extensió de la 
facultat d'adoptar mesures cautelars, inversió 
de la càrrega de la prova sobre el valor dels 
immobles en establir com a valor mínim el valor 
de referència als impostos patrimonials, etc.). 

En efecte, algunes de les noves mesures no 
són més que la reacció a sonores baralles 
judicials contra pràctiques abusives de 
l'Administració o interessades interpretacions 

de la legalitat tributària amb finalitat merament 
recaptatòria. Aquesta pràctica de convertir en 
dret allò que els tribunals han declarat contra-
ri al dret no és nova, sinó que ve d'antic, ja 
que encara que les normes tributàries formal-
ment les aprova el Parlament, en realitat les 
inspira i modela l'Agència Tributària segons 
els seus interessos, sovint exclusivament recap-
tatoris. Bona mostra d'això ha estat la modi-
ficació de la Llei general tributària i la Llei de la 
jurisdicció contenciosa administrativa per 
permetre salvar les actuacions d'entrada i 
registre per a la Inspecció al domicili dels 
contribuents sense avís previ, gràcies a 
autoritzacions judicials aconseguides sense 
les garanties exigides per la jurisprudència del 
Tribunal Constitucional i sense que hi hagués 
un procediment inspector iniciat prèviament. 
Diverses sentències del Tribunal Suprem, a 
partir de la del 10/10/2019 (rec. 2818/2017) 
van frenar aquest tipus d'actuacions tan fre-
qüents en els darrers anys, i van assentar les 
bases dels requisits que havien de complir les 
autoritzacions judicials d'entrada i registre al 
domicili dels contribuents protegit constituci-
onalment: la idoneïtat de la mesura, la neces-
sitat, la proporcionalitat, la motivació i l'exis-
tència d'un procediment inspector ja iniciat 
prèviament. Doncs bé, com a reacció a aques-
ta jurisprudència, la Llei 11/2021 s'ha limitat a 
incorporar els requisits que exigia la jurispru-
dència perquè el jutge contenciós autoritzés 
la intromissió domiciliària, però amb la impor-
tant concessió a la inspecció tributària que 
segueixi sent possible que l'autorització judi-
cial es concedeixi i l'actuació inspectora es 
dugui a terme per sorpresa, sense avís previ 
al contribuent i sense que hi hagi un procedi-
ment inspector ja iniciat prèviament. 

En la mateixa línia es podria inscriure l'am-
pliació de les facultats d'adopció de mesures 
cautelars en matèria de suspensió per part 
dels òrgans administratius o la introducció 
de l'anomenat 'valor de referència dels immo-
bles' com a valor mínim a declarar en els 
impostos patrimonials.

Possiblement sigui aquesta última mesura, 
la regulació de l'anomenat “valor de refe-
rència dels immobles”, la més polèmica i 
criticada de totes les que conté la Llei 
11/2021, ja que a més de suposar a la pràc-
tica una elevació encoberta dels impostos 
patrimonials (ITP, successions i donacions i 
impost de patrimoni), instaura un sistema de 
declaració i recursos que suposa una minva 
de garanties per al contribuent.

El valor de referència és un valor que es deter-
minarà cada any a partir de la informació que 

subministren els notaris sobre totes les trans-
missions d'immobles que protocol·litzen en 
escriptura pública. A partir d'aquesta infor-
mació, el Cadastre "cuinarà" les dades rebu-
des, establirà mitjanes de valors per zones i 
característiques dels immobles i fixarà el que 
s'anomena el 'valor de referència de cada 
immoble'. Aquest valor podrà ser consultat a 
la pàgina web del Cadastre i serà el valor mínim 
a declarar en els impostos sobre transmissions 
patrimonials i en el de successions i donacions, 
encara que el valor real de la transmissió hagi 
estat inferior. Amb aquest sistema s'ha volgut 
evitar la sistemàtica anul·lació per part dels 
tribunals de tots els recursos interposats pels 
contribuents contra valoracions immobiliàries 
que incomplien el requisit essencial exigit per 
la jurisprudència de la visita expressa a l'im-
moble del taxador de l'Administració. El nou 
sistema suposa un minvament greu del dret 
a declarar el valor real de l'operació quan sigui 
inferior al valor de referència, ja que en aquest 
cas el contribuent haurà de liquidar i pagar 
l'impost d'acord amb aquest valor de refe-
rència i a continuació impugnar-lo i sol·licitar 
la devolució de l'excés que correspongui res-
pecte del valor real. De moment, aquest valor 
no afecta l'IBI, només l'ITP, l'impost de suc-
cessions i donacions i, en el cas de l'impost 
sobre el patrimoni, la regla general és que s'ha 
de declarar el valor més gran entre el cadas-
tral i el d'adquisició, per la qual cosa en aquest 
impost només tindrà efectes el valor de refe-
rència quan es tracti d'immobles adquirits a 
partir de l'1/01/2022 que hagin estat subjec-
tes a ITP o al de successions i donacions en 
què hagi prevalgut el valor de referència per 
ser superior al cadastral.

En resum, com sempre que es pretenen refor-
çar els instruments de prevenció i lluita contra 
el frau fiscal, la Llei 11/2021 conté mesures 
necessàries i molt positives, però lamentable-
ment s'aprofita l'ocasió per introduir-ne d'altres 
que van en detriment dels drets i garanties 
dels contribuents. n

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1998-4618
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P
ensem que pot ser d'interès per als 

, que promourà un mercat ampli de sub-

transposar parcialment la Directiva 2013/59/

, per promoure la salut sexual i repro-

col·legiats conèixer –de �orma breu i ductiva.

agrupada per àmbits d’actuació– les serà una eina pedagògica dirigida als estudi-

modi�cades durant el present exercici 2022. lant la creació real d'empreses.

de paternitat i �órmules de treball fexibles. 

de consultar el Pla anual normatiu de l'Admi-

legislatiu del dret a l'habitatge a Espanya des 

de l'àmbit de competències de l'Estat. 

, 

mula de gestió pre�erent, garanteix l'homo-

 geneïtat dels serveis sanitaris en tot el terri-

lleis i 276 reials decrets. Entre les normes que , per impulsar la modernització del sec-

assumides per les comunitats autònomes. tor.

re�erents a les següents matèries:  , que té per objec-

tiu regular les condicions bàsiques de la ciu- , en relació amb els terrenys contami-

, que té sistema públic de serveis socials.

Euratom.

 

cientí�cs en l'àmbit de la I+D. empreses i entitats públiques i privades que 

, que rede�neix criteris de 

ta el text redactat l'any 1992 a la realitat pro- nes en risc de pobresa i exclusió a la partici-

ductiva i econòmica actual. Els pilars de la llei pació activa en la societat.

 manera de veri�car-ne el compliment.

ministració de l'Estat i les comunitats autòno-

mes. , que desenvolupa la norma-

 

l'enteniment entre ciutadans.

de subministradors i el risc que comporta. tructuració i insolvència.

Finalment, cal �er menció a 

així a �renar la despoblació.

penal basada en dos principis: la coherència 

, per 

avançar en el compliment dels compromisos 

internacionals i adequar-la al Pacte d'Estat. No coneixem amb exactitud el grau de com-

�nalitats d'explotació sexual. que no serà �àcil complir amb el PA-22 tenint 

en compte que conté 368 propostes norma-

tives, una mica més d'una norma al dia. 

 

per a la �utura PAC, modi�cacions puntuals en 

jurídic espanyol la Directiva europea de rees-

normativa. No obstant això, podem assegurar 

ants perquè puguin realitzar pràctiques simu-

endavant, PA-22), que és un in�orme que con-

ministradors i diversi�cat per evitar la concentració 

nous drets individuals relacionats amb el permís 

seran el mecanisme de coordinació entre l'Ad-

Per conèixer l'activitat normativa que el Govern  

pretén dur a terme durant aquest període, hem 

té les iniciatives legislatives i reglamentàries que 

any. El PA-22 preveu un total de 368 propostes 

s'ha aprovat recentment, i que de�neix el marc 

per objecte impulsar la trans�erència del conei-

 

 

els di�erents departaments ministerials preveuen 

paper protagonista en el PA-22 és la 

per establir el règim de penalitzacions i sancions 

estableix la gestió pública directa com a �ór-

xement i millorar la carrera pro�essional dels 

Una altra proposta normativa que ha adquirit un 

normes incloses en el Pla estratègic de la PAC.

tadania envers les prestacions i els serveis del 

pliment del Pla anual normatiu del 2021, ja que 

 

, que adap- desenvolupin actuacions d'inclusió de perso-

, 

que té per objectiu transposar a l'ordenament 

 

l'harmonització amb el dret de la Unió Europea.

, que abordarà especialment el trà�c amb 

principals normes que seran publicades o 

tori, sense perjudici de les competències 

nistració general de l'Estat per al 2022 (en 

 

de gasos d'e�ecte d'hivernacle, així com la 

modernitzar els municipis rurals i contribuir 

, que 

que , 

elevar al Consell de Ministres durant aquest 

, que 

sostenibilitat i de reducció de les emissions 

normatives, dividit en 11 lleis orgàniques, 81  

encara no s'ha aprovat l'In�orme d'avaluació 

, que 

suposa la trans�ormació integral del procés 

�ormen part del PA-22 destaquen les lleis 

 

tiva existent, amb la �nalitat de promoure 

, per digitalitzar i 

Cohesió social i territorial

Transició ecològica

Trans�ormació digital

Igualtat de gènere

•

• 

•

•

•

• 

•

•

•

•

• 

• 

• 

•

•

baràs

liació de la vida �amiliar i pro�essional dels 

de gestió de la política agrícola comuna

Llei de pesca sostenible i recerca pes-

quera

Llei de serveis socials

nuclear

Re�orma de la Llei de la ciència

Transposició de la Directiva relativa al 

�onts renovables

Llei orgànica contra el racisme, la dis-

d'intolerància

Llei per garantir la seguretat de les xarxes 

l'Avantprojecte 

integral contra la violència de gènere

sers humans i de protecció de les vícti-

Transposició de la Directiva sobre conci-

Llei per la qual s'estableixen les normes 

per a la implantació a Espanya del sistema 

mes

Llei per a l'equitat, universalitat i cohe-

i els serveis de comunicacions electròniques 

Reial decret pel qual es regula el segell 

Re�orma de la Llei d'indústria

criminació racial i altres �ormes connexes 

Llei d'acció integral contra el tràfc d'és-

Llei de modi-

fcació del Text re�ós de la Llei concursal

Modifcació de la Llei orgànica de salut 

Llei del règim d'organització dels muni-

les relacions de col·laboració de les admi-

Re�orma de la Llei orgànica de protecció 

de 5G

sexual i interrupció voluntària de l'em-

•

• 

Reial decret pel qual es desenvolupa 

l'estatut de l'  d'estudiants

Llei estatal pel dret a l'habitatge

 start-up

sió del Sistema Nacional de Salut

cipis de menor població i de millora de 

de la Llei d'enjudiciament criminal

d'inclusió social rà a les , que es concedi

Modifcació de la Llei sobre energia 

nistracions públiques

progenitors i els cuidadors,

�oment de l'ús d'energia procedent de 

 que estableix 

•

nats radiològicament, per donar base legal i 

amb el model constitucional de la Justícia i 

n

El pla anual normatiu per al 2022

MARTA LILLO LE MONNIER 
Advocada de Guillén Bécares, Legal&Fiscal
mlillo@guillenbecares.com

El Pla anual normatiu de 
l'Administració general de 

l'Estat per al 2022 és un 
informe que conté les 

iniciatives legislatives i 
reglamentàries que es 

preveuen elevar al Consell de  
Ministres durant aquest any 

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

Noticiari Jurídic

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2022/PAN%20202.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2022/PAN%20202.pdf
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S
egons indica l’Agència de Salut Públi- mació, per així poder prendre decisions con- Data de durada mínima o caducitat

seqüents i responsables.
d’utilització

Nom o raó social i adreça de l’empresa res-
fnal per mitjà d'una etiqueta, un altre material ponsable

venda o la �orma de presentació; per això, és 
procedeixi)

comunicació verbal. classifcar els aliments en:
 són els aliments que adequadament sense aquesta in�ormació)

més d’1,2% en volum d’alcohol
se obrir l’envàs. (Reglament 1169/2011) In�ormació nutricional

Lot

re�ereixin.
contingui més dades o permeti que n’hi hagi 

L’etiquetatge és el principal mitjà de comuni- menys.
pels titulars del comerç al detall per a la venda 

126/2015).
que el componen o els nutrients que aporten 
a la nostra dieta:

revisió pretén estudiar les 
alimentació saludable i responsable.  en cinc àmbits:

Ens ajuda a prendre decisions que s’adap- producte de què es tracti Etiquetatge nutricional obligatori i harmonit-
tin a les necessitats i pre�erències individuals.

Ens in�orma sobre substàncies que causen ullada, l’elecció del consumidor en el punt de 
al·lèrgies o intoleràncies. venda, tenint en compte criteris nutricionals i 

Ens ajuda a comprar productes i a triar les mació alimentària ha de ser 
alternatives més adequades.

d’induir a con�usió o error. A més, ha d’estar com detractors.

mir-los. És la clau per saber el que mengem.
o que es �acin amb advertiments.

queta han d’anar impreses amb una mida de Millorar la comprensió per part dels consu-
lletra igual o superior a 1,2 mm. Si l’envàs té 
una super�ície in�erior a 80 cm , la mida de la 
lletra ha de ser igual o superior a 0,9 mm.

escrits, impresos, estergits, marcats, gravats perill per a la salut després d’un període curt 
de temps, de la data de consum pre�erent o 

tari, o que l'acompanyi. tari, :
Denominació de l’aliment (no con�ondre-ho 

El Reglament 1169/2011 regula la in�ormació amb el nom o marca comercial)
alimentari.

puguin causar al·lèrgies o intoleràncies Ampliar la indicació del país d’origen o lloc 
la in�ormació relativa als aliments que consu- de procedència a altres tipus d’aliments.

determinades categories d’ingredients
Quantitat neta de l’aliment, en pes o volum des alcohòliques. 

ca de Catalunya, la in�ormació alimen-

Es considera  totes les mencions, 
que no se’n pugui modifcar el contingut sen-

Perfls nutricionals mínims, de �orma que els 

Les normes sobre in�ormació alimentària poden 

es presenten sense envasar o són subministrats 

incloent-hi eines tecnològiques modernes o la 

destacat i visible, llegible clarament i indeleble.

�àbrica, signes, dibuixos o altres descripcions, 

important conèixer-ne les di�erències. Podem 

pot ser que la normativa obligui que l’etiqueta  

indicacions, marques de �àbrica o comercials, 

Segons el tipus d’aliment i els seus ingredients 

o estampats en un embalatge o envàs a limen-

dibuixos o signes relacionats amb un produc-

midors de la di�erència que existeix entre data 

són els aliments que 

segures, hem de fxar-nos en l’etiquetatge dels 

document, rètol, etiqueta, �aixa o collaret que 

gura comprendre de �orma senzilla i clara tota 

que se subministren a col·lectivitats, els que es  

matives que regulen aspectes específcs també 

Quan es tracta d’ , la in�or-

Actualment, hi ha 

Determinats tipus d’aliments tenen, a més, nor-

 pel consumidor i no ha 

En els aliments envasats la in�ormació alimen-

la seva manera de conservació, els ingredients 

de salut. Un dels esquemes que s’hi proposen 

Europea pretén modifcar-les, un cop ’s hi hagin 

reclams nutricionals ni de propietats saludables 

zat en el �rontal de l’envàs a f de �acilitar, d’una 

alimentària �acilitada al consumidor i ens asse-

és el NutriScore, el qual ha tingut tant de�ensors 

Per tenir una dieta saludable i realitzar compres 

Segons la norma general d’etiquetatge alimen- 

aliments amb un contingut elevat de greixos  

In�ormació nutricional obligatòria a les begu-

tària és la in�ormació relativa a un ali-

Grau alcohòlic en les begudes que t gin uin 

te alimentari que fgurin en qualsevol envàs, 

relatius a l’etiquetatge. Així doncs, segons del 

tària ha d'anar a l' . S'entén per eti-
de caducitat, aplicable a aliments microbio-

ens permet conèixer l’aliment, el seu origen, 

ment i posada a disposició del consumidor 

per establiments que serveixen menjars, els 

�ísiques, per tal de reduir el malbaratament 

variar en �unció del producte, la manera de 

Per garantir-ne la , les mencions 

lògicament molt peribles i que suposen un 

d'acompanyament o qualsevol altre mitjà, 

immediata en l’establiment (Reial decret 

etiquetatge

acompanyen un producte alimentari o s’hi 

de durada mínima, durant la qual l’aliment 

pronunciat totes les parts interessades. La 

disponible i accessible �àcilment en un lloc 

saturats, sucres i/o sal (sodi) no puguin �er 

País d’origen o lloc de procedència (quan 

cació entre els productors i el consumidor, i 

venen a pes o a granel, els que s’envasen a 

• És una eina imprescindible per tenir una 

aliments a l’hora de comprar-los o consu-

queta els rètols, marques comercials o de 

• 

• 

• 

• 
• 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

etiqueta

Instruccions d’ús (quan sigui di�ícil usar-lo 

obligatòries que fgurin en l’envàs o en l'eti-

manté les seves qualitats organolèptiques i 

Quantitat de determinats ingredients o de 
mim. Té com a fnalitat protegir la salut dels 
consumidors i garantir el seu dret a la in�or-

Aliments envasats:

possibles modif-

cacions del Reglament

s'ha de comprovar 

si existeix una normativa específca.

precisa, clara i 

l’etiqueta ha d’indicar

Aliments no envasats: 

aspectes d’aquest regla-

�àcil de comprendre

aliments envasats

s’envasen abans de la venda, de manera 

petició del consumidor o que són envasats 

Llista d’ingredients, destacant-ne els que 

llegibilitat

2

• 

• 

• 

• Condicions especials de conservació i/o 

 i la Comissió 

• 

• 

ment que estan en revisió

n

L’etiquetatge dels aliments

ANTONI GARCIA GABARRA 
Economista. Membre de la Comissió d’Economia Agroalimentària del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya. Consultor en regulació alimentària
antoni@ggabarra.com 

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

Comissió d’Economia Agroalimentària

https://salutpublica.gencat.cat/ca/inici
https://salutpublica.gencat.cat/ca/inici
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R1169-20180101&qid=1643274326879&from=ES
https://acsa.gencat.cat/ca/detall/article/Informacio-alimentaria
https://acsa.gencat.cat/ca/detall/article/Informacio-alimentaria
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R1169-20180101&qid=1643274326879&from=ES
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2015/03/04/pdfs/BOE-A-2015-2293-C.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2015/03/04/pdfs/BOE-A-2015-2293-C.pdf
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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

a uns anys podíem pensar que el nos-

el govern corporatiu, en la mesura en què sigui 

del compliment per part de les autoritats públi-

financer, sorgeixen nous requeriments. Aques-

ta vegada també han estat les fallides de diver-

l'atenció sobre la qualitat de les auditories (em 

les pràctiques de control del compliment dels 

El projecte ha llançat una consulta sobre dife-

canvis normatius. Vam tenir un pla de 

anys i unes normes tècniques d’auditoria que 

Ara li arriba el torn a la informació corporativa, 

entitats d'interès públic (EIP). Són EIP les soci-

toria del 2014. Les següents preguntes tenen 

rents aspectes en els quals es considera que 

cinc blocs principals:

de l'auditoria. Aquesta combinació de fallides 

Europea de les normes internacionals d'infor-

interacció entre els tres pilars.

diferents alternatives d'aspectes a millorar. La segona part del qüestionari se centra en 

podíem pensar que tornaria la calma, només 

Encara que aquestes consultes se centren en rellevant per a la presentació d'informes cor-

que no, perquè la Comissió Europea sempre poratius. El seu objectiu és recaptar opinions 

diferents punts de vista. ten en cada país. El que és clar és que no es nistració de les empreses, dels comitès d'au-

ditoria i de com podria millorar-se'n el funcio-

nament.

principalment. La qualitat i fiabilitat de la infor-  La tercera part se centra en la llei d'audito-

mació que publiquen les empreses es basen les àrees concernents al govern corporatiu i a 

mútuament: la governança de les empreses, l'eficàcia, l'eficiència i la coherència del marc 

les auditories legals i la supervisió i el control 

en els canvis introduïts per la reforma d'audi-

com a tals pels estats membres.ques de cada país. Repetidament hem sentit 

com a objectiu recollir idees sobre com millo-

rar el funcionament de l'auditoria legal.

posat en evidència que els tres pilars esmen- d'auditoria de les entitats d'interès públic.

interns de la Comissió han posat de manifest 

supervisió i el control del compliment per part corporativa en les cotitzades difereixen con-

siderablement d'un estat a un altre. Desgra-

ciadament, la fallida de l'alemanya Wirecard 

va confirmar les deficiències i febleses quant 

compliment.

per a la salut dels mercats financers, la inver-

sió empresarial i el creixement econòmic. Per 

això, aquest projecte espera garantir que les 

ti als inversors i altres parts interessades ava-

sa i prendre decisions d'acord amb això. 

hi ha marge de millora, que es divideixen en 

pertorbada per alguna actualització. Sembla 

sobre el funcionament dels consells d'admi-

 La quarta part planteja preguntes sobre la 

fiança i d'alta qualitat és de vital importància 

comptabilitat vigent i sense canvis durant molts 

 La primera part indaga sobre l'impacte gene-

bles ni sobre la qualitat informativa dels informes 

auditories), els molt diferents enfocaments dels 

Comissió a llançar consultes per recaptar l'opi-

ses cotitzades europees per aconseguir major 

i informes alertant de deficiències va animar la 

de les normes internacionals d’auditoria, amb 

les empreses cotitzades, caldrà veure després 

tracta de consultes sobre les normes compta-

major o menor grau d’adaptació en cada país, 

tats no han complert eficaçment amb la funció 

supervisors nacionals en matèria d'informació 

La presentació d'informes corporatius de con-

fins a on arriben les conclusions, i com s'adop-

de sostenibilitat. L'objecte de les consultes són 

luar l'acompliment i la governança de l'empre-

etats cotitzades, les entitats de crèdit, les empre-

tatges de l'adopció de les NIIF per a les empre-

supervisió dels auditors de comptes i societats 

transparència i comparabilitat. Encara que es 

adequades d'informació rellevant que perme-

va constatar que la informació proporcionada 

era fiable, també es va posar de manifest que 

pregunto si algun dia veurem informes con-

ral del marc de la UE en els tres pilars de la 

dir que cada vegada que hi ha un escàndol 

excessiu grau de concentració en el mercat 

d'auditoria de la UE. Se centra en particular 

que se'ls presumia. A més, alguns informes 

cloent positivament sobre la qualitat de les 

pretenen conèixer l'opinió del sector sobre 

empreses publiquin la quantitat i la qualitat 

del pla comptable, de l’adopció de la Unió 

qualitat: govern corporatiu, auditoria legal i 

estats en matèria de supervisió, i el perenne 

supervisió. També pregunta l'opinió sobre la 

ses d'assegurances i les entitats designades 

Estudis preliminars van evidenciar els avan-

deficiències, especialment en relació amb la 

tots dominàvem. Després de la modificació 

mació financera (NIIF) i de la implementació 

nió dels diferents actors i així poder avaluar 

informació corporativa de confiança i d'alta  

aspectes concrets de l'auditoria legal de les 

ria. Les primeres preguntes d'aquesta part 

a l'eficàcia de les pràctiques de control de 

Ftre era un sector sense excessius 

dels estats membres, així com han cridat 

es preocupa de millorar la qualitat, des de 

ses grans corporacions europees que han 

en tres pilars fonamentals que es reforcen 

•

•  

•

•

Projecte d’enfortiment de la qualitat de la 
informació corporativa i la seva aplicació

AGUSTÍ SAUBI 
Economista i soci de Crowe Auditors 
agusti.saubi@crowe.es

La presentació d'informes 
corporatius de confiança  

i d'alta qualitat és de  
vital importància per a la 

salut dels mercats 
financers, la inversió 

empresarial i el 
creixement econòmic

Comissió d’Economistes Auditors de Comptes
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•

•  

•

•  

 Finalment, la consulta indaga sobre la super-

Malgrat la reforma del 2014, els diferents enfo-

reforçar la qualitat de la informació corporativa. 

Precisament la falta de supervisió constitueix 

mació corporativa. En molts països hi ha dèfi-

moment d'adoptar polítiques de reforç de la 

a EIP, aquí queda automàticament estès en el 

explicar aquests problemes: i) la falta d'incen-

internacionals de gestió de la qualitat (ISQM), 

parència de la labor exercida pels supervisors 

visió dels informes corporatius i com millorar-la.

nova intervenció de la UE, persistiran aquests 

cit de supervisors, i s'ha detectat una elevada 

qualitat de la informació corporativa i el con-

intentar millorar (llegeixi's intensificar) la super-

problema de la concentració en el mercat. Els 

informes nacionals detecten deficiències, tant 

dels auditors com en els expedients d'audito-

Caldrà veure en què consistiria aquesta major 

obligar a desenvolupar procediments de con-

te a França), per la qual cosa s'estan propo-

millorar la protecció dels inversors enfront de 

la informació incorrecta i millorar la confiança 

revisions. Això fa difícil garantir un control del en els mercats financers.

els següents tres problemes: compliment coherent i de qualitat en el con-

junt de la UE. Bé, val, però reformulant la pregunta, tot això 

respecta a la qualitat d'informació corporativa, Partint de la base que es tracta d'una iniciati-

i especialment en relació amb els sistemes de 

control i la prevenció dels riscos de frau. Preo-

tampoc serien suficients, perquè desembo- d'enguany), pot resultar temerari anticipar en 

tipologia de les consultes efectuades, poden 

falta de transparència de les seves activitats i 

la manca de claredat quant a la supervisió. trol del seu compliment, la qual cosa també 

donaria lloc a un grau desigual de protecció clar en què redundarà. Diu el projecte que es 

El segon bloc de problemes són els relatius dels inversors. limita a les empreses cotitzades i als auditors 

de les EIP, però ja sabem per aquestes con-

visió als auditors impacta negativament en la del seu compliment, per a això esdevé precís moment que la norma creua els Pirineus. Em 

temo que qualsevol mesura que s'adopti per 

comitès d'auditoria, auditors i supervisors). visió, afectarà tot el sector, perquè és impen-

en els sistemes de control de qualitat interns Així doncs, en què pot derivar aquesta inicia-  

tiva? En l'àmbit de les empreses (cotitzades, cions la revisió d'auditors sense EIP.

en princip), pi odria augmentar la responsabi-

tius perquè els auditors se centrin en la seva veure quines mesures es proposen per millo-

funció d'interès públic (especialment a causa 

de la prestació de serveis aliens a l'auditoria), 

ii) la falta de competència en el mercat de les Han hagut de produir-se fallides a Alemanya 

perquè s'hagi intervingut en l'assumpte. Aquí 

d'eficàcia i congruència de la supervisió.

que passaven per allà per signar i no va pas-

sar res. A veure si hi ha sort i una de les con-

el tercer grup de problemes, perquè es con- seqüències col·laterals és que es posa fi a les 

trol intern per mitigar el risc de frau. portes giratòries!

també pot soscavar la credibilitat de la infor-

En l'àmbit de les auditories, això de sempre, Finalment, per acabar en positiu, qualsevol 

concentració serà benvinguda. Fins avui no 

han prosperat les iniciatives. La coauditoria, 

consultes no tenen res a veure amb la ISQM, 

perquè els preocupen aspectes com la con-

petits i mitjans auditors. 

xen els detractors de les coauditories. 

informació corporativa, augmentant la trans-

públic en general. concentració del sector. 

 Que els consells d'administració de les empre-

no hem pogut implementar les recents normes 

problemes. Actuacions individuals dels països decidit (i probablement no surti res fins a finals 

cies. Qualsevol mesura sobre la supervisió, és 

caments dels estats membres sobre la super-

ditoria. Es requerirà major professionalització? 

s'eviten els aspectes negatius que esgrimei-

temps que desitgem que s'aconsegueixi obrir 

el mercat de les EIP i iniciar un procés de des-

cupa igualment l'absència, a vegades, de comi-

carien en divergències entre els països en el 

trades que, a vegades, el que Europa aplica 

supervisió, tret que es delegui en les corpora- 

exigir experiència en finances, comptabilitat o 

intuir-se algunes de les potencials conseqüèn-

a les deficiències en les auditories (en les EIP’). 

qualitat de la informació corporativa i el control 

rar la qualitat dels consells i dels comitès d'au-

altres auditors puguin intervenir en l'auditoria 

sable que coexisteixin dos tractes diferents de 

litat dels consells i dels comitès d'auditoria per 

qualitat. Aquesta vegada, no obstant això, les 

aliens a l'auditoria, aspectes dels quals podri-

van fer fallida entitats financeres amb consellers 

de la qual el REA és ferma defensora, segueix 

en uns nivells molt baixos a tot Europa (excep-

centrar-se en la seva funció eliminant els pos-

públic. S'està avaluant com regular-ho perquè 

Esperem que d'aquesta iniciativa no ens impo-

Amb aquestes consultes es pretén abordar 

sant altres fórmules per obrir el mercat de 

garantir una supervisió ef çica  i eficient de la 

proporció d'inexactituds importants en les 

compartir els grups consolidats d'interès 

ses cotitzades no responguin prou pel que  

Es dona per descomptat que, sense una 

contribució dels auditors a la qualitat de la 

Finalment, quant a la supervisió, es pretén 

tès d'auditoria, o que no estiguin dotats de 

regulada. Algunes propostes es plantegen 

parts implicades (consells d'administració, 

De manera global, el que es persegueix és 

auditoria als membres del comitè, així com 

en derivar conseqüències positives per als  

suficient autonomia. Igualment preocupa la 

EIP, III) els obstacles reguladors i IV) la falta 

de components del grup cotitzat, i alhora 

informació corporativa. A més, persisteix el 

Pel que fa a les empreses, serà interessant 

centració o com incentivar els auditors per 

ria. S'apunten quatre factors que podrien 

càcia dels comitès d'auditoria de manera 

sibles conflictes d'interès amb els serveis 

en què pot repercutir al petit i mitjà auditor?  

iniciativa que s'adopti per intentar reduir la 

què ens pot afectar. No obstant això, per la 

formació continuada, i unes altres preveuen 

sidera que la falta d'una correcta supervisió 

va en curs, encara en fase de consulta i res 

sin excessives mesures negatives, al mateix 

En aquesta iniciativa, l'objectiu és reforçar la 

les EIP a més auditors. Una d'aquestes és 

rendint comptes a les parts interessades i al 

responsabilitat i com es pot augmentar l'efi-

es persegueix millorar-ne la qualitat. Encara 

aclarir les funcions i responsabilitats de les 

quan ja s'obren altres fronts per millorar la 

n



R e v i s t a  T è c n i c a1 4

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

Comissió de Comptabilitat

• Paralització de les possibles disposicions 

També, i més enllà de les obligacions d’infor-

tracte de finançament exigeix la cancel·lació que a la vista de la nova informació el passiu 

que afecta els comptes anuals, en la mesura 

pliran durant els dotze mesos següents, a 

en un contracte de finançament corporatiu 

 Un  

pendents del finançament afectat. qual s’ha produït l’ .

contracte de préstec. La seva fina- Que es produeixi un  (incom-

pliment creuat) amb altres finançaments vius La consulta 6 del BOICAC 81/2010 sobre la 

de l’empresa.

el deutor a operar d'una manera financera-

ment prudent.

la qual cosa pot provocar més dificultats per 

no haver-se complert les condicions exigides i 

ses, en especial a grans empreses i a grups mala imatge a possibles nous socis. no haver obtingut la corresponent autorització 

de societats, tant nacionals com multinacio- També hi ha implicacions comptables que 

en l’informe d’auditoria. anticipada, per la qual cosa els préstecs rebuts 

els contractes de préstec, obligacions finan-

ceres i no financeres, entre les quals cal des- del balanç (minorant el fons de maniobra) i s'in-

tacar el manteniment de determinades ràtios formarà d'aquest fet en la memòria. 

, el prestatari pot demanar una dispensa 

temporal a la clàusula que s’està incomplint 

les restriccions imposades a través d'aquest 

mecanisme s'incrementaran en proporció al venciment anticipat. Tot i que els prestadors amb anterioritat a la formulació de comptes 

risc financer del prestatari.

memòria, sense que aquesta circumstància 

tor a una situació financerament crítica si és 

ment, es concedeix després d’un procés de 23a del PGC07). 

renegociació dels termes i les condicions del 

crèdit. Per exemple, un augment de l'interès Si amb posterioritat al tancament de l'exercici, 

considerats clau per al desenvolupament de la 

seva activitat. A l'extrem oposat, els  

vendre algun actiu de la companyia. minades d'acord amb les dades financeres de 

l'exercici que únicament s'han pogut obtenir a 

dels creditors principals. 

s'ha de classificar com a corrent.

l'empara de l'objectiu d'imatge fidel, el deu-

conseqüència del no compliment constitueix 

un supòsit de rescissió del préstec i el venci- a aquesta classificació.

i l’execució de garanties. 

al prestatari: se’n fa en altres àmbits. 

poral abans del tancament de l’exercici en el 

a la memòria les circumstàncies que porten 

seu crèdit . La intenció del creditor és obligar 

També pot comportar un impacte reputaci-

 positius que, encara 

tant obtenir la dispensa temporal quan el con-

anticipada per incompliment de determinades 

condicions, cal disposar de l’autorització tem-

Si a la data de tancament de l'exercici s'han 

polèmica mètrica Deute net/Ebitda, i l’ús que 

classificació dels préstecs a llarg termini, quan 

Des d’aquesta perspectiva no només és impor-

te s’haurà de classificar com a corrent indicant 

el contracte exigeix la cancel·lació anticipada 

onal i soscavar la credibilitat de la companyia, 

societat considera probable que no es com-

per incompliment de determinades condicions 

estableix que al tancament de l'exercici, en 

alterés la classificació del deute que, en tot 

Les entitats creditícies exigeixen a les empre-

del prestador, la societat no té cap garantia que 

mació, hi ha els 

no només acorden els , també pac-

nals, a les quals presten diners, el compliment no s'exerciti per part del prestador la cancel·lació 

que solen ser molt variats, estan relacionats amb 

accessori, no és una clàusula d’estil. Les parts 

es reflectiran comptablement en el passiu corrent 

cas, haurà de figurar en el passiu corrent (NRV 

partir del tancament, el fet posterior haurà d'iden-

d'endeutament com d'activitat. Com és lògic, 

però amb anterioritat a la formulació dels comp-

addicionals a altres finançadors, no vendre certs 

trobar amb altres serioses conseqüències per 

sol·licitat, tampoc els interessa abocar el deu-

el manteniment de llicències administratives, de 

incompliment per part del deutor. La principal 

contractes comercials o de certs béns que són 

que s'ha d'abonar a cada termini, un increment 

tes anuals, s'incompleixen les condicions deter-

ment anticipat per al creditor ( ) 

financeres que habitualment s’inclouen en els 

distribuir dividends sense el permís previ i exprés 

• 

• 

• 

covenant

event of default

cross-default

nant

covenants

covenants

covenant

event of default

obtenir més i nou finançament, i oferir una 

no tenen cap obligació d’accedir al  

negatius impedeixen al deutor tirar endavant 

afecten la formulació dels comptes anuals i 

d'una sèrie de condicions especificades en 

En el millor dels casos, si els prestadors no 

uè és un ?

Implicacions comptables

Què passa si s’incompleix un ? 

Les ràtios financeres

Anticipar-se a l’incompliment: els 

covenant

covenant

waivers

Davant l’imminent incompliment d’un 

anuals, la societat n'hauria d'informar en la 

incapaç de fer front al seu deute. I, normal-

determinades accions, com atorgar garanties 

posterioritat al tancament de l'exercici però 

de les garanties addicionals o l’obligació de 

tificar-se a la memòria com a nova informació 

declaren el venciment anticipat, ens podem contractes de finançament, especialment la 

cove-

és una clàusula incorporada a un 

i evitar així que l’entitat financera declari el 

waiver

Q
litat és "garantir" al prestador el retorn del 

actius, no canviar els accionistes o no poder 

al tancament de cada exercici social, tant 

En un proper article analitzarem les ràtios 

Si l'autorització del prestador s'obté amb 

L’obligació de compliment no és quelcom 

complert les condicions exigides però la 

ten lliurement les conseqüències del seu 

n

Sobre , ràtios i deute (I)covenants

MARTÍ GARCIA PONS 
Economista i advocat. President de la Comissió de Comptabilitat (comissió conjunta 
CEC-ACCID). Vicepresident del Registre d’Experts Comptables de Catalunya.  
Professor associat de la Universitat de Barcelona 
martigarciapons@ub.edu

Davant l’imminent 
incompliment d’un 

'covenant', el prestatari pot 
demanar una dispensa 

temporal a la clàusula que 
s’està incomplint i evitar 

així que l’entitat financera 
declari el venciment 

anticipat

http://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/BOICAC_81_0310_6.PDF
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sentar l’Informe de riscos globals 

rals: curt termini, menys de 2 anys; mitjà 

sentiment dintre de cada comunitat . Ens 

tudi d’opinió execut iva (EOS) , amb la 

posar d’informació sobre la percepció en  

jans de vida, molt especialment els de la 

la recuperació seran divergents. Aquesta 

divergència amenaça la necessària col-

aquesta col·laboració, és un bon punt de 

l’optimisme: només un 11% dels experts 

de l’acció climàtica. Aquest fracàs va més 

enfrontem, doncs, a un context global que 

nacionals com dintre dels estats mateixos. 

9 dels riscos a mitjà termini. La prevalença 

'11 de gener d’aquest any es va pre-

a l’hora de donar força, activar o invertir de 

més divergència que convergència, més dis-  

tanciament que trobada, tant entre els estats 

el panorama mundial. En aquest sentit, sem-

ental se situen al capdavant de les preocu-

pacions globals.

2022, la dissetena edició de l’anàlisi 

catòria del Fòrum que, a causa de l’òmicron, 

rència al fracàs dels governs i les empreses 

presencials, previstes del 22 al 26 de maig.

cap a una economia neutral envers els efec-

tes del carboni. 

El risc és importantíssim i apunta a la falta de 

termini, fins a 5 anys; lla gr  termini, de 5 a 10 

multilateralisme i a la priorització del curt ter-

cepció de riscos globals (GRPS), amb la par-

ticipació de 1.000 experts, s’hi ha afegit l’Es- globals, fet que comporta una importantíssi-

l’informe qualifica de turbulent. ma càrrega negativa per a la salut del plane-

ta enquesta a líders mundials ha permès dis-

l'àmbit nacional de riscos a curt termini. més ha empitjorat des de l’inici de la pandè-

indica que els dos riscos que han empitjorat davant d’un context global turbulent.

social: el risc d’erosió de la cohesió social, ja 

crisi provocada per la pandèmia i el camí de 

població més pobra. car-la” com diu l’informe. Es menciona com  

seus efectes socials, com la migració no vol- més crítiques. El risc de clima extrem i el risc partida que presenta un camí d’oportunitats 

per a la col·laboració entre els països davant 

s’estima que el 2050 provocarà més de 200 ció 1 i 3 del rànquing dels riscos a curt termi- de crisis futures i per enfortir la resiliència de 

milions d’emigrants.

causat pels humans i la pèrdua de biodiver-

sitat, es col·loquen en les posicions 1, 2, 6 i 

la pandèmia teixeix un ambient poc inclinat a 

ent per a la inversió.

enquestats pel GRPS considera que la recu-

Com s’ha apuntat anteriorment, l’informe és 

de preocupació pel futur. Igualment, la diver-

gència en la recuperació augmenta la dispa- primeres posicions del rànquing. Així doncs, 

ritat de la renda i el risc de polarització i res- a llarg termini, els riscos de l’àrea mediambi- s’hi mencionen. 

informe es publica coincidint amb la convo-

anys. Aquest any, a més de l’Estudi de per-

gran interès per l’exposició d’alt nivell sobre 

enllà d’un risc mediambiental concret, fa refe-

mia i es percep com una amenaça crítica, tant 

d’interès per fer front als gravíssims riscos que 

línia, del 17 al 21 de gener, i en unes sessions 

biental, geopolítica, social i tecnològica. Tam-

que l’erosió de la cohesió social és el risc que 

guda, que afecta ja milions de persones i que 

La divergència en la recuperació de la crisi de 

termini. En l’horitzó de 5 a 10 anys, els quatre 

forma efectiva en mesures amb vista a mitigar 

bé s’han establert diferents horitzons tempo-

en les diferents àrees i horitzons, presenta un 

un exemple positiu la col·laboració global per 

de fracàs de l’acció climàtica ocupen la posi-

riscos ambientals anteriors, més el risc d’una 

participació de 12.000 líders mundials. Aques-

laboració global en temes tan significatius com 

a curt com a mitjà i llarg termini. L’EOS també 

més des de l’inici de la pandèmia són de l’àrea 

mencionat, i el risc de deteriorament dels mit-

les organitzacions. El govern, indica l’informe, 

la lluita contra el canvi climàtic i en alguns dels 

dels riscos mediambientals és totalment acla-

 per millorar les competències públiques. Una  

millor preparació nacional crea un millor ambi-

peració s’accelerarà durant els pròxims 3 anys, 

una bona exposició de la situació global. Espe-

Mundial de Davos (WEF en anglès). Aquest 

ecosistemes, protegir la població i transitar 

L’Estudi d’opinió executiva (EOS) considera 

L’informe conclou amb un capítol dedicat a 

Però són els riscos mediambientals els que 

ni. Juntament amb el dany al medi ambient 

rem que sigui útil a les persones i als grups 

risc que ocupa la primera posició: el fracàs 

aquest any s’ha dividit en unes sessions en 

classificat en 5 àrees: econòmica, mediam-

Des de la publicació l’any 2006 del primer 

es perceben com les amenaces absolutes 

ta i per a la població. Sembla provat que la 

crisi provocada per la pandèmia ha originat 

L’informe, a més de la tabulació dels riscos 

ha d’equipar les capacitats d’altres sectors 

paradora en la percepció dels riscos a llarg 

mentre que un 84% reflecteix un sentiment 

Informe de riscos globals, els riscos s’han 

bla reforçar-se l’opinió que la sortida de la 

fer front a la pandèmia. Si bé cal estendre 

crisi de recursos naturals, ocupen les cinc 

L
que anualment publica el Fòrum Econòmic 

amb tot el seu significat quan observem el 

i adaptar-se al canvi climàtic, preservar els 

mini i dels interessos locals davant realitats 

la capacitat de recuperació, a la resiliència. 

Cal posar al dia aquesta capacitat, “refres-

La divergència indicada a dalt s’expressa 

Com s’ha indicat més amunt, ens trobem 

cooperació internacional, a la debilitat del 

n

Els grans riscos globals percebuts  
al Fòrum Econòmic Mundial

ALBERT GARCÍA 
Economista, vicepresident de la Comissió d’Economia i Sostenibilitat del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya 
agarciapujol@economistes.cat

https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-coneixement/cercador/BancConeixement/eic-analisi-riscos-tendencies-mundials-2022#blocMaterials_98c0439a-7d08-11ec-883d-005056924a59
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-coneixement/cercador/BancConeixement/eic-analisi-riscos-tendencies-mundials-2022#blocMaterials_98c0439a-7d08-11ec-883d-005056924a59
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Comissió d’Assessors Fiscals

E
n el DOGC del dia 31/12/2021, es va 

 S’estableix, amb efectes exclusivament per 

 (a l’article 3 

dueixen modificaciones tècniques als efectes 

sones o entitats esmentades, només es con-

es modifica la Llei 14/2015): s’amplia el ven-

tall de subjectes passius de l’impost a partir si compleixen els requisits establerts.

ceres, administratives i del sector públic, i en 

el BOE del dia 29/12/2021, es va publicar la tenidors d’habitatges aquelles persones físi-

l’Estat̀ per a l’any 2022.Tot seguit us fem un més de . afegeixen alguns trams, es rebaixa la tribu-

resum del que considerem més destacat pel 

que fa a les mesures fiscals d’ambdues lleis. (arti-

cles 36 i 37 de la llei 2/2021):

taula inferior) . 

del termini de pagament del tribut pels supò-

ministrament d’informació per part dels ope-

de considerar actius NO productius els béns realitzables per pagar el tribut. radors de màquines recreatives i d’atzar.

acolliment i el seu acollidor a la relació entre 

vinculades, directament o per mitjà d’entitats fills i ascendents. al cost del servei que es presta, s’afegeixen 

participades per qualsevol d’ells.

activitats.

(article 39 llei 2/2021):

capacitat econòmica. monoparental, que es fixa en .

També són subjectes passius de l’impost les 

 (article 40 Llei 2/2021): s’assimila la  

lia nombrosa a efectes de la deducció auto-

liquidació i dissolució. nòmica per lloguer d’habitat imposable per aportacions i contribucions a ge habitual, que 

sistemes de previsió social (Plans de pensi-

 – 12.450.00  12,00

 12.450.00 17.707.20 12,00  12,00 ons per part del treballador per import infe-

 17.707.20 21.000.00 14,00  rior o igual a la contribució empresarial.14,00

 21.000.00 33.007.20  14,00
A aquests efectes, les q uantitats aportades 

 33.007.20 53.407.20  18,50 per l’empresa que derivin d’una decisió del 

 53.407.20 90.000.00 21,50  21,50 

 90.000.00 120.000.00 23,50  23,50 
aquestes aportacions empresarials i no arri-

 120.000.00 175.000.00 24,50  24,50 

 175.000.00 en endavant 25,50  25,50

lloguer, fins a un màxim de 600 euros anuals, 

  (article 41 

prengui prou diners efectius o béns fàcilment 

treballador tindran la consideració d’aporta-

desembre, de mesures fiscals, finan-

i s'incrementa lleugerament en el tram com-

 ( l’article 2 de la 

entre una persona que estigui o hagi estat en 

Si se’n cedeix l’ús, mitjançant preu, a les per-

empresarials a aquests sistemes de previsió  

social i, com a novetat, s’admeten aportaci-

aportar diners al pla d'ocupació, fins a com-

de l’1 de gener de 2022 i es consideren grans 

sideraran actius productius quan per la cessió 

condició de família monoparental a la de famí-

ques propietàries o titulars de drets reals sobre 

tació a les rendes inferiors a 17.707,20 euros 

sits en què l’inventari de l’herència no com-

Amb efectes des de l'1 de gener de 2022, 

pletar els 8.500 euros, sempre que la seva 

S’estableix una nova obligació formal de sub-

subjectes passius o a persones que hi estiguin 

 

S’actualitzen les quotes per ajustar els imports 

ons), passant de 2.000 euros anuals a 

. S’augmenta de 8.000 a  

publicar la Llei 2/2021, de 29 de 

 

la reducció màxima  de les aportacions 

cions del treballador. En cas que hi hagi 

Llei 22/2021, de pressupostos generals de 

immobles quan se’n cedeix l’ús de manera 

EN L'ÀMBIT AUTONÒMIC

EN L'ÀMBIT ESTATAL
IMPOST SOBRE LA RENDA 
DE LES PERSONES FÍSIQUES

Impost sobre els actius NO productius 

Impost sobre habitatges buits

1. Minoració de la reducció per aportaci-

Escala autonòmica de l’IRPF

quinze immobles

Impost de successions i donacions 

Tribut sobre el joc

Taxes

IRPF tram autonòmic :

fill 

300 euros

ons i contribucions a sistemes de previ-
habitual sió social:

10,50 

15,00 

18,80 

de les persones jurídiques

Deducció per naixement o adopció d’un 

1.500 
euros 8.500 euros

a l’any 2022, l’ampliació de fins a dos anys 

Llei 2/2021 modifica la Llei 6/2017): s’intro-

bin a aquest límit , el treballador també pot 

nous fets imposables a taxes ja existents i 

A la deducció autonòmica per naixement o 

adopció de fill, s’hi afegeix el cas de família 

mercantil, quan romanguin en situació d’in-

près entre 21.000 i 53.007 euros (vegeu la 

gratuïta als propietaris, socis i partícips dels 

 S’assimila, a efectes del tribut, la relació 

se’n satisfaci el preu de mercat i s’acrediti 

Llei 2/2021) : per al 2022 es modifique n i 

persones jurídiques i entitats amb objecte 

activitat, llevat que es trobin en procés de es minora la reducció aplicable a la base 

•

•

•

•

• Deducció per lloguer de l’habitatge 

és del 10% de les quantitats satisfetes pel 

es creen taxes noves per a determinades 

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

Mesures tributàries autonòmiques  
i estatals per al 2022

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

 Base liquidable Base liquidable  Tipus 2022  Tipus 2021  
      (des de) (fins a) (%) (%) 

https://www.coleconomistes.cat/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=41CEFEAA-932A-4709-A6F1-31FD4AE21F36&Idioma=ca-ES
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mínima no podrà ser inferior al resultat d’apli-
car el 60% a la quota íntegra.

En les entitats de la Zona Especial Canària 
(ZEC), la base imposable positiva sobre la qual 
s’aplicarà el percentatge no inclourà la part 
corresponent a les operacions realitzades 
materialment i efectivament en l’àmbit geo-
gràfic d'aquesta zona que tributi  al tipus de 
gravamen especial.

La tributació mínima no s’aplica a les entitats 
beneficiàries del mecenatge, a les institucions 
d’inversió col·lectiva, als fons de pensions ni 
tampoc a les SOCIMIS.

3. Regles d'aplicació de la quota líquida 
mínima:
A la quota íntegra, en primer lloc, se li resten 
les bonificacions que corresponen, incloses 
les regulades a la Llei 19/1994, del règim eco-
nòmic i fiscal de les Canàries i la deducció per 
inversions realitzades per les autoritats portu-
àries. En segon lloc, se li resten les deduccions 
per doble imposició jurídica i econòmica, les 
que corresponguin per transparència fiscal 
internacional i les deduccions corresponents 
a participacions adquirides abans del 2015 o 
deduccions per doble imposició pendents, 
respectant els límits de cadascuna.

4. Règim  especial d’entitats dedicades 
a l’arrendament d’habitatges:
Amb efectes per als exercicis impositius que 
s'iniciïn a partir de l'1 de gener del 2022, es 
redueix del 85 al  40% la bonificació de la 
quota íntegra corresponent a les rendes deri-
vades de l'arrendament d'habitatges que 
compleixin els requisits legals establerts.

5. Deduccions i bonificacions de la quo-
ta íntegra del grup fiscal:
Amb efectes per als períodes impositius ini-
ciats a partir de l'1 de gener de 2022, la 
quota íntegra del grup fiscal minorada en 
l’import de les bonificacions i deduccions 
que poguessin resultar aplicables, en cap 
cas podrà donar lloc a una quota líquida 
negativa.
  
IMPOST SOBRE LA RENDA 
DE NO RESIDENTS
Tributació  miníma:
Amb efectes per als períodes impositius ini-
ciats a partir de l'1 de gener de 2022, als 
NO residents amb establiment permanent 
se’ls  aplicarà la tributació mínima establer-
ta per a l’impost sobre societats, per remis-
sió a la Llei d’aquest impost que fa l’article 
19 de la Llei de l’impost sobre la renda dels 
no residents.

IMPOST SOBRE ACTIVITATS 
ECONÒMIQUES
Amb efectes per als períodes impositius iniciats 
a partir de l’1 de gener de 2022, s'afegeix un 
nou grup 863 a la secció segona de les tarifes 
de l'impost sobre activitats econòmiques, amb 
la finalitat de classificar de forma específica 
l'activitat exercida per periodistes i altres pro-
fessionals de la informació i la comunicació.

IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS 
PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS 
DOCUMENTATS
S'actualitza en un 1% l'escala de gravamen 
dels títols i grandeses nobiliaris aplicable a 
l'impost sobre transmissions patrimonials i 
actes jurídics documentats.
 
TAXES I CÀNONS
S'augmenta  en un 1%  les taxes de quantia 
fixa, excepte les que s'hagin creat o actualitzat 
específicament per normes dictades des de l'1 
de gener del 2021. Aquesta excepció s'estén 
igualment a la taxa de regularització cadastral.

INTERÈS LEGAL I INTERÈS 
DE DEMORA TRIBUTARI
L'interès legal dels diners segueix establert 
en el 3%, fins al 31 de desembre del 2022.

L'interès de demora tributari seguirà sent  el 
3,75%  fins al 31 de desembre del 2022.

INDICADOR PÚBLIC DE RENDES 
D'EFECTES MÚLTIPLES (IPREM)
L’IPREM per al 2022:
• IPREM diari: 19,30 euros.
• IPREM mensual: 579,02 euros.
• IPREM anual: 6.948,24 euros.

En els supòsits en què la referència al salari 
mínim interprofessional (SMI) hagi estat substi-
tuïda per la referència a l'IPREM en aplicació del 
que estableix el RD-Llei 3/2004, de 25 de juny, 
la quantia anual de l'IPREM serà de 8.106,28 
euros, quan les normes corresponents es refe-
reixin al salari mínim interprofessional en còmput 
anual, llevat que expressament excloguessin les 
pagues extraordinàries; en aquest cas, la quan-
tia serà de 6.948,24 euros.

ACTIVITATS PRIORITÀRIES 
DE MECENATGE
La disposició addicional 58 de la LPGE 2022 
enumera les activitats de mecenatge que es 
consideraran prioritàries durant la vigència 
dels pressupostos i estableix que els percen-
tatges i els límits de les deduccions establer-
tes als articles 19, 20 i 21 de la Llei 49/2002 
s'elevaran en cinc punts percentuals en 
relació amb les activitats esmentades. n

aportació no superi la de l'ocupador. En 
conseqüència, el màxim d'aportació a un pla 
individual serà de 1.500 euros, però quan hi 
hagi un pla d'ocupació el treballador es podrà 
reduir una aportació de 1.500 euros fins a 
un màxim de 4.250 euros (el 50% del màxim 
establert per a les aportacions empresarials), 
sempre que l'empresa hagi aportat la matei-
xa quantitat.

2. Règim d’estimació objectiva:
Es prorroguen indefinidament els límits exclo-
ents del mètode d’estimació objectiva en 
l’IRPF (250.000 €, per volum d’activitat i 
compra i de 125.000 €, quan s’hagi d’eme-
tre factura i el destinatari sigui empresari o 
professional).

IMPOST SOBRE SOCIETATS
1. Tributació mínima:
Amb efectes per als períodes impositius ini-
ciats a partir de l'1 de gener del 2022, la quo-
ta líquida (*) no podrà ser inferior al 15% de 
la base imposable per als contribuents de 
l'impost amb un import net de la xifra de nego-
cis (INCN) igual o superior a 20.000.000 d'eu-
ros durant els 12 mesos anteriors a la data 
d'inici del període impositiu i els que tributin 
en el règim de consolidació fiscal, en aquest 
cas, sigui quin sigui el seu INCN.

D'aquesta manera, la quota líquida no podrà 
ser inferior al 15% de la base imposable posi-
tiva (resultat de la base imposable i de com-
pensar bases imposables negatives en el cas 
de contribuents l'import net de les quals de 
xifra de negocis sigui almenys de 20 milions 
d'euros, durant els 12 mesos anteriors a la 
data en què s'iniciï el període impositiu i en 
què els que tributin pel règim de consolidació 
fiscal en aquest cas no importa la xifra neta 
de xifra de negoci- després d'aplicar les reser-
ves de capitalització, d'anivellament i d'inver-
sions a les Canàries).

(*) La quota líquida serà el resultat de minorar 
la quota íntegra en les bonificacions i deduc-
cions. En cap cas pot ser negativa.

2. Excepcions a la tributació mínima: 
La quota líquida no podrà ser inferior al 10% 
de la base imposable en les entitats de nova 
creació que tributen al tipus del 15%.

La quota liquida no podrà ser inferior al 18% 
de la base imposable quan es tracti d’entitats 
que tributen al tipus de gravamen de les enti-
tats de crèdit o del sector d’hidrocarburs.

En el cas de les cooperatives, la quota líquida 

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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Comissió d'Emprenedoria i Creació d'Empresa

L’ecosistema d’start-ups de Catalunya 
segueix creixent i consolidant-se entre 
els més dinàmics d’Europa, tal com ho 

demostren les dades d’un nou informe publicat 
per ACCIÓ Anàlisi de l’ecosistema star-tup a 
Catalunya 2021, extretes del Barcelona & 
Catalonia Startup Hub, el directori més com-
plet de les empreses emergents al nostre país. 
A continuació us en resumeixo les xifres més 
rellevants:

Rècord històric d'inversió
La dada més remarcable d’enguany és el volum 
d'inversió aconseguida. Un aspecte clau de l’èxit 
de l’ecosistema ha estat la seva capacitat per 
captar finançament, fins i tot en temps d’incer-
tesa com l’actual. 

Així doncs, el 2021 ha estat l’any amb major 
volum d’inversió captat per les start-ups 
catalanes, amb 1.479 milions d’euros, on 
destaquen inversions molt elevades en empre-
ses com Glovo, Wallapop, Travelperk, Wallbox 
o UserZoom. 

Dimensió de l’ecosistema 
L'ecosistema català el formen més de 1.900 
start-ups (+11,4%, respecte al 2020). A més 
d’aquest creixement interanual, una dada que 
demostra el dinamisme de l’ecosistema és que 
prop de la meitat de les empreses s’han creat 
en els darrers 5 anys. 

La facturació global és de 1.710 milions d’euros, 
i donen feina a 19.300 treballadors. Això repre-
senta una mitjana d’uns 10 treballadors per 
start-up, qüestió que indica de nou la madure-
sa que està assolint aquest ecosistema digital. 
(vegeu el gràfic de sota a l'esquerra)

Captació de talent i presència global
Un 26% dels treballadors i un 17% dels funda-
dors són estrangers, xifra que demostra la 
capacitat d’atracció de talent internacional. 
No és d’estranyar, doncs, que Barcelona sigui 
el segon hub de la Unió Europea preferit per 
crear-hi una start-up, segons un estudi realitzat 
per Startup Heatmap Europe 2021 a CEO de 
tot Europa.

D’altra banda, l’estudi també recull per primera 
vegada la presència global de les start-ups 
catalanes arreu del món. El 73% de les empre-
ses emergents tenen clients internacionals, els 
quals representen la meitat (47%) de la seva 
facturació. (vegeu gràfic 1 clicant a la icona) 

Start-ups, scale-ups i unicorns
Una mostra de la maduresa del sector és la 
presència d'scale-ups, entenent per scale-up 
aquella start-up que ha aconseguit més d’1M 
d’euros d’inversió. En aquest sentit, Barcelona 
destaca com la quarta ciutat d’Europa amb 
major nombre d’scale-ups (310), segons dades 
incloses a Dealroom el desembre del 2021.

I, de manera addicional, també es comptabilit-
zen les start-ups que assoleixen la categoria 
d’unicorn (start-ups que aconsegueixen captar 
més de 1.000 M de dòlars). En aquest sentit, 
Barcelona ja té 15 empreses i, per tant, se situa 
en la setena ciutat d’Europa. 

Una altra dada rellevant que destaca l’estudi 
és l’àmplia experiència dels fundadors: 
més de la meitat dels fundadors havien parti-
cipat ja anteriorment en la creació d'altres start-
ups, qüestió que, de nou, indica aquesta 
maduresa, atès que en força ocasions són 
emprenedors que han venut l'start-up anterior 
que han fundat. 

El paper de la tecnologia
Finalment, la tecnologia més avançada és un 
puntal. De fet, el 47% de les start-ups treballen 
amb tecnologies vinculades a les deep tech, 
basades en un descobriment científic, una patent 
o una innovació en enginyeria. D’aquestes, el 
36% ho fan utilitzant la intel·ligència artificial i el 
big data (vegeu gràfic 2 clicant a la icona)

Els sectors principals de treball de les empreses 
del Barcelona & Catalonia Startup Hub es con-
centren en la salut (16%), els serveis empresa-
rials (13%) o en les TIC i el Mobile (7%). En 
termes de models de negoci, destaca el comerç 
electrònic i els marketplace (vegeu gràfic a sota 
a la dreta). n

ALBERT TORRUELLA 
Economista, membre de la Comissió d'Emprenedoria i Creació d'Empresa del Col·legi 
d'Economistes de Catalunya i consultor sènior de Disrupció a ACCIÓ 
atorruella@gencat.cat

L’ecosistema d’start-ups de Catalunya,  
en xifres rècord l’any 2021

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

GRÀFIC 1 GRÀFIC 2

Gràfic 2: Nombre d'start-ups al Barcelona & Catalonia 
Start-up Hub (2016-2021)

Font: Barcelona & Catalonia Start-up Hub 2021

75,1%

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1.086
1.228

1.301

1.504

1.708

1.902

11,4%

Gràfic 4: Distribució sectorial de les start-ups
(TOP 10 sectors,%)

Font: Barcelona & Catalonia Startup Hub, 2021, ACCIÓ
Nota: aquest gràfic s'ha construït amb les dades de les 1.902  
start-ups del directori que disposaven d'aquesta informació.  
L'anàlisi s'ha fet amb el sector principal de cada empresa

Healthtech

Business Services  
& Software

ICT & Mobile

Traveltech & Leisure

Fintech

Foodtech

Green & Energytech

Digital Content & Media

Proptech

Edtech 4%

4%

4%

5%

5%

5%

6%

7%

13%

16%

http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-coneixement/cercador/BancConeixement/eic-analisi-del-barcelona-i-catalonia-startup-hub-2021?utm_source=AI&utm_medium=299-descobreix1-btn&utm_campaign=acc10informa
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-coneixement/cercador/BancConeixement/eic-analisi-del-barcelona-i-catalonia-startup-hub-2021?utm_source=AI&utm_medium=299-descobreix1-btn&utm_campaign=acc10informa
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Comissió Mercantil, Concursal i d’Experts judicials

P
er tal de complir amb la transposició 

un interès comú entre els integrants de cada 

Es consideraran plans de reestructuració els 

d’una valoració del deutor com a empresa en 

gui estendre'n els e�ectes a aquells creditors 

Regeix, doncs, el principi d’universalitat,  ja 

que a�ecta tots els crèdits excepte els d’ali- garantia real. 

Ministres del Govern d'Espanya va adoptar, Aclareix que els crèdits públics constituiran 

personal d’alta direcció) .

re�ós. 

de la correcta �ormació de classes, d’acord 

(PLLC) exposa que els instruments precon-

cursals efcaços incrementen l'efciència del obligacions tributàries i de Seguretat Social i 

sistema de prevenció de la insolvència i una del pla de reestructuració.

L’objectiu, doncs, és anticipar-se per evita r  

una reducció de l'import, l'extinció de garan- es pugui �er una classe de creditors essen-

cials per a l’activitat i una altra que no, que 

jectes empresarials.

divuit mesos des de la data de comunicació de creditors que aporten nou fnançament i 

di�erents camins. En aquest escrit ens cen-

trarem en la substitució dels acords de ref- a la viabilitat de la companyia. 

nançament (art . 596 i següents TRLC) pels sin d’un ajornament o �raccionament previ.

Es dona per superat que els acords s’hagin 

conveni dins el concurs de creditors. d’assolir per rang concursal, ja que el PLLC dins de la classe han de ser tractats de �orma 

paritària, si g ha uessin votat a �avor la majoria 

S’amplia el concepte d’insolvència, que no No són el mateix proveïdors essencials per 

al manteniment de l’activitat o empreses de 

subministraments imprescindibles que pro- aquest percentatge puja fns als dos terços.

veïdors esporàdics i no troncals. Parlarem a 

preveure que no podrà complir regularment partir d’ara de classes de creditors. L’aprovació a�ectarà també aquelles classes 

amb les seves obligacions al seu venciment que no hagin assolit majoria si almenys hi ha 

si no assoleix un pla de reestructuració.

que una sigui una classe de crèdits amb pri-

per una classe que, d’acord amb la classif-

l’estructura de l’actiu, del passiu o dels �ons cació de crèdits per rang, pugui presumir-se 

en el concurs de creditors. 

unitats productives o de la totalitat de l’em-

�uncionament.

de reestructuració suposi un sacrifci supe-

d’aquests elements.

crèdit hauran de constituir una classe sepa-

rada. 

Determina d’una �orma clara què s’ha d’en- a empresa en �uncionament, però que hau-

(o classes de creditors) que no hi haguessin tra, i que el pla haurà de superar la prova de 

votat a �avor. l’interès superior dels creditors. 

extracontractual i de relacions laborals (menys 

una classe única i que els creditors que repre- 

Així que res impedeix que, dins dels creditors, 

del Projecte de llei de re�orma de l’actual Text 

En termes generals, el pla es considerarà apro-

estigués �ormada per crèdits amb garantia real, 

classe d’acord amb criteris objectius. Aquest 

Els crèdits de dret públic no en queden exclo-

una altra que no. En tots els casos amb con-

des de la data d’homologació del pla de rees- dicions di�erents segons el grau d’interès per 

nançament) serà necessària quan es preten-

a�ectat pel pla de reestructuració seran legi-

vilegi especial o general, o, en el seu de�ecte, 

crèdits d’igual rang per l’ordre de pagament 

rior al cinquanta per cent de l’import del seu 

in�erior a dos anys. L’a�ectació també tindrà 

canvi operatiu necessari o una combinació 

els mals que s’imputen a l’actual TRLC com 

a causant de l’alta taxa de mortalitat de pro- ties o la conversió en capital. El pagament no 

d’obertura de negociacions, de dotze mesos 

plans de reestructuració (art. 614 i següents 

també probable, art. 584 PLLC. Aquest nou 

jutge podrà sol·licitar un in�orme d’un expert 

rà de �er-ho si una classe hi ha votat en con-

podrà di�erir-se més enllà del límit in�erior, entre 

tructuració o sis mesos si els crèdits vingues-

L'homologació estarà subjecte al que deter-

criteri comú es considerarà existent entre els 

tendre per crèdits fnancers, excloent els que 

de la Directiva (UE) 2019/1023 de 

sentin més del 50% del passiu que quedi 

una majoria simple de les classes, sempre 

ments, els derivats de responsabilitat civil 26 de juny de 2019, el Consell de 

limitacions, ja que el pla no podrà suposar   

Per tal d’assolir-ho, el PLLC ens presenta 

concepte es donarà quan el deutor pugui 

en data 23 de desembre de 2021, l’acord 

mina l’art . 698 bis PLLC, i remarca que el 

L’exposició de motius del Projecte de llei 

que la data de meritació dels crèdits sigui 

amb el procediment establert a l’art . 626 

descongestió de recursos administratius. 

del passiu. En el cas concret que la classe 

timitats per sol·licitar la confrmació judicial 

derivin d’operacions comercials excepte si 

dins dels fnancers es pugui �er una classe 

PLLC) com a alternativa a l’aprovació d’un vat per a una classe de crèdits a�ectats, que 

permet tractar di�erent allò que és di�erent. 

La �ormació de les classes haurà d’obeir a 

propis, incloses les transmissions d’actius, 

presa en �uncionament, així com qualsevol 

independent sobre el valor del deutor com 

només podrà ser actual o imminent, sinó 

que tinguin per objectiu la modifcació de 

determina igualment el que són crèdits de 

d’obertura de negociacions, es compleixen 

PLLC, amb caràcter previ a l’homologació 

turació (com en els actuals acords de ref-

que hagués rebut algun pagament després 

Quan els creditors siguin una PIME i el pla 

L'homologació judicial del pla de reestruc-

sos i podran a�ectar-se si, en el moment 

han estat cedits a una entitat fnancera i 

els requisits de trobar-se al corrent de les 

n

JOSEP PUJOLRÀS NONELL 
Economista, membre de la Comissió Mercantil, Concursal i d’Experts Judicials del CEC 
i soci de RocaJunyent 
j .pujolras@rocajunyent.com

Dels actuals acords de refinançament als plans 
de reestructuració del projecte de Llei concursal: 
breu apunt sobre les classes de creditors

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-81090
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E
conomistesBAN

Qualla Systems

Social Car

2,7 milions d’euros a pro-

1.592 projectes 

emprenedors 47 fòrums d’in-

Health Tech

Bitmetrics

Inviertis

 és la xarxa de Busi- emprenedors i organitzant els �òrums d’inver-

El juny del 2021 també vam realitzar la prime-

ra edició del Fòrum Inversió de projectes lide-

presentar sis projectes d’aquest sector, també 

aquests �òrums i en l’activitat de la xarxa d’in-

ticipat és la d’ , per un import total de 

ness Angels del Col·legi d’Economis-

i evita que puguin ser recollits per persones no 

La xarxa també ha participat en el tancament 

escena, la qual cosa permet als robots modi-

Si estàs interessat a �ormar part de la Xarxa de 

amb la xarxa per tal de vehiculitzar-hi inversors 

i/o emprenedors a través d’EconomistesBAN, 

sió habituals, però en �ormat en línia. 

impulsar la voluntat del Col·legi de contribuir 

activament en la promoció e�ectiva de l’acti- euros. Els tres projectes són de caràcter tec-

tesBAN. El seu principal objectiu és crear un 

espai empresarial i d’emprenedoria que per-

activitats extraescolars o espais de vacances, 

els seus projectes, validar-los i buscar recur- tar amb la participació de la presidenta de la 

sos per al seu desenvolupament. 

Roca, i la intervenció de la �undadora i CEO 

plir amb el “compliance” de la ISO 9001. de , Mar Alarcón, que va comen-

tar com emprendre i invertir amb èxit.

Una altra de les novetats que es va presentar 

una inversió de 

supervivència dels projectes molt superior a re�orçar l’estructura i seguretat digital i a acti-

vitats de màrqueting.

dels projectes invertits per EconomistesBAN 

Catalunya.

COVID-19.

que consisteix en una solució de programari versors d’EconomistesBAN durant el 2021 i 

a emprenedors i inversors.

dotar els robots de capacitats inherents a les 

privat. Tal com ens vàrem marcar a l’inici de persones: veure-hi, pensar i actuar en �unció A més, la xarxa compta amb el Club d’Inver-

de 30 inversors, que té per objectiu crear un 

fcar les seves accions en temps real. entorn empresarial per detectar oportunitats 

de negoci i per �omentar, compartir i coinver-

tir en nous projectes empresarials.

sector , l’objectiu de la qual és pro-

d’EconomistesBAN o dirigeixes o �ormes part 

immobiliaris amb llogaters. d’un despatx pro�essional que vol col·laborar 

Aquesta ronda els permetrà impulsar el crei-

pots contactar amb nosaltres enviant-nos un 

correu electrònic a economistesban@coleco-

capacitat d’escalabilitat. nomistes.cat 

tes de Catalunya que té com a missió 

participat de manera directa i indirecta en tots 

fnançament per un import que supera els 1,3  

la crisi provocada per la COVID-19, hem con-

Una de les rondes de fnançament en les quals 

EconomistesBAN ha participat en la ronda de 

tria 4.0 i robòtica, amb la inversió de Business 

i càmara intel·ligent que combina intel·ligència 

porcionar alternatives d’inversió de productes 

s’ha participat és de ,  

nològic i aquestes rondes els permetran asso-

el llançament del seu primer producte, Pick[+], 

vitat econòmica, �acilitant la canalització d’in-

i va celebrar 

a través d’aportacions de capital d’inversors. 

privats. Aquesta ronda els permetrà impulsar 

Una altra de les rondes en les quals hem par-

d’Inversió d’EconomistesBAN del passat 1 de 

rats per dones emprenedores, que va comp-

va comptar amb la con�erència de Melqui Cal-

lir els seus objectius de creixement de mercat. 

al 31 de desembre de 2021, 

Durant el 2021, tot i l’impacte de la pandèmia, 

seu posicionament de mercat i millorar la seva 

mercat, que garanteix, de manera ràpida, �àcil 

del Fòrum Inversió, al mes de desembre, des-

meti, als empresaris i emprenedors, presentar 

l’app a�egeix els elements necessaris per com-

el 2021 va ser l’organització de la 46a edició 

tancament del 2021, la �acturació agregada 

Angels d’EconomistesBAN i altres inversors 

Una quantitat que destinaran a ampliar l’equip, 

, l'entitat que representa les empre-

euros de ,  del sector indús-

de la ronda de fnançament de més de 150.000 

esperem continuar sumant èxits donant suport 

tinuat ajudant a aixecar capital per a projectes 

Business Angels del CEC o del Club d’Inversors 

versió dels projectes que es presenten als 

els 400 llocs de treball directes i els 6.500 

zado, secretari general de 

Volem donar les gràcies a tots els qui heu 

artifcial, visió artifcial i robòtica, per tal de 

�òrums d’inversió que organitza Economis-

. A través dels �òrums va �acilitar 

365.000 euros. Inviertis és una  del 

versió de ,  i 

EconomistesBAN va estudiar i atendre, fns 

, als quals van assistir més de 

que va ser presentada en l’edició del Fòrum 

autoritzades pels seus tutors. A més a més, 

fnançament que l’empresa tancarà defniti-

Talentfy Superlativa Sounds-

versió 3.300 

persones

jectes emprenedors, amb una taxa de 

d'indirectes, tot i la crisi generada per la 

tinat a projectes del sector salut. A part de 

la mitjana del mercat. Tenint en compte el 

és superior a 22 milions d’euros, i la seva 

milions d’euros entre fnançament públic i 

i segura, la sortida dels menors de l’escola, 

Cambra de Comerç de Barcelona, Mònica 

contribució a la creació d’ocupació supera 

sors EconomistesBAN, que incorpora més 

juliol. Aquesta  és una app, única al 

EconomistesBAN ha �acilitat sis rondes de 

de la in�ormació capturada directament en 

ses del sector de la biomedicina i la salut a 

xement en l'àmbit nacional, incrementar el 

També hem donat suport a les rondes d’in-

vament el mes de �ebrer de 250.000 euros, 

 per un import superior als 500.000 market

CataloniaBio & 

n

start-up

start-up

proptech

start-up

start-up

EconomistesBAN colidera sis 
rondes de finançament el 2021

El 2021, la xarxa de 
Business Angels del CEC 

Economistes BAN ha 
facilitiat sis rondes de 

finançament per un 
import que supera els  

1,3 milions d'euros

POL FONT  MARTA ALSINELLA 
Economista, president d'EconomistesBAN i Economista i directora d’EconomistesBAN
Co-Founder & Managing Partner d'Addenda 
Capital Agencia de Valores SA 

economistesban@coleconomistes.cat

pol.font@economistes.com
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L
es patents són reconegudes arreu Tot i que Catalunya ha mostrat tradicionalment 

en comparació amb altres economies europe-

copiada i aquesta còpia pot ser acreditada. En 

com un al·licient molt e�ectiu per esti- poca importància donada la vocació de la indús-
dins de l’Estat espanyol, està en una situació tria catalana a la internacionalització. 
defcitària pel que �a a la generació de patents 

que una invenció sigui patentable i atorgable, 
o Àustria (vegeu taula 1).

patent ha de tenir una qualitat sufcient per:
Tot indica que Catalunya genera més inno- Poder “�renar” els que copien;

Ser entesa per un tribunal, jutge i/o jurat;
 Que sigui di�ícil d’eludir, la qual cosa s’acon-

segueix amb una correcta redacció de les rei-
Press, Cambridge, Mass., USA, 2004, ISBN vindicacions;
0-262-02553-1).  Un abast al més ample possible de les rei-

vindicacions
Alhora, és una constant històrica la correlació 
directa, en molts sectors de la indústria, entre les inversions en patents; etc.) . Però també 

hi està relacionat el �et que les patents sol- un expert en la matèria

intervenen en l’àmbit de la innovació. manera defcient) ; per tant, a la seva inefci-

L’European Innovation Scoreboard (EIS), que sistema de patents.

La patent és un mitjà per impedir que compe-
exemple, pot ser molt limitatiu, �et que �a que 
la patent sigui molt �àcil d’eludir.

(vegeu gràfc 1).

amb di�erents �actors, es conclou que aquest és de qualitat i adquireix ple sentit i tot el seu 
�orat s’explica per tres �actors:

dels països.
ta (competició). Les lleis de patents de (pràc- panyada de proves d’ús (EoU, o “Evidence o� 

de tercer cicle. ticament) tots els estats del món atorguen el 
 En un 11%, per les despeses en R+D. dret a demandar els qui �an ús �raudulent de ja ha guanyat un judici per in�racció de patent, 

la innovació patentada, 
repository/handle/JRC36794)

nar-los una compensació per danys i perju-

és una eina competitiva per a les empreses 
i de desenvolupament per a les nacions, de en compte que el 97% dels casos no arriben a 
primer ordre. judici i s’arriba a un acord abans. 

l’actual, on les patents constitueixen una eina 

catalanes no poden sostraure al desafament 
és útil si no se li proporciona aquesta capacitat. A 

créixer i generar riquesa. més, cal que la patent sigui per un jutge i, tàctiques i sistemes de promoció. 

competitivitat empresarial, i el desenvolupa-

es assimilables, com ara Dinamarca, Suècia, 

tidors puguin emprar de �orma �raudulenta la 
novation Index, SII) dels EUA, el pJa ó i la UE 

ment d’un país: 

cula i actualitza anualment un �orat entre el grau 

ventor i innovador amb l’exclusiva sobre la seva 

dòlars en condemnes indemnitzatòries, tot i tenir 

patents sol·licitades per les seves empreses 

el volum de patents generades per les empre-

de baixa qualitat (tot i que puguin incorporar 

i dona ple sentit al concepte d’innovació ober-

el preu pot multiplicar-se per un �actor de 100.

Sala-i-Martin, Xavier, “Economic Growth”, MIT locals. La insufcient conscienciació sobre la 

 Tenir una claredat i sufciència en l’explicació 

Re�orça aquesta constatació múltiples anàlisis 
rigoroses i estudis acadèmics dels �actors que 

l’Administració de justícia i, per tant, una patent no 

socioculturals (escassetat de re�erents empre-

per tal que pugui ser posada en la pràctica per 

En e�ecte, una patent concedida pot tenir molt 

La qualitat d’una patent es concreta en l’àmbit 

les administracions públiques promocionessin 

licitades al nostre país són de �orma �reqüent 

tecnologia patentada (o �er ús del servei paten-

I, per tant, semblaria oportuna la conclusió que 
les patents expliquen �orça el grau d’innovació, 

de la innovació i de la generació de patents per aquesta qualitat, mitjançant di�erents incentius, 

una valuosa innovació, estan �ormulades de 

ència i al conseqüent descrèdit general del 

Use”), el seu preu es pot multiplicar per 10. I si 

tat) sense permís del titular del dret d’exclusiva. 

seves reivindicacions. Una patent, en defnitiva, 
invenció o innovació, per un temps de 20 anys. 

els mercats de patents, si una patent ve acom-
d’una manera constrictiva amb altres empreses 

 i a dema-
Durant l’any 2020, es van celebrar més de 5.000 

dicis, entre d’altres mesures. Per tant, la patent 

Per tant, en un país com Catalunya caldria que 

mular la innovació tecnològica i la 

vació tecnològica que el baix volum de 

sarials d’èxit en l'explotació de patents; 

contingut de les seves reivindicacions, per 

competitiva de primer ordre, les empreses 

“A tendency �or copying costs 

and thereby generates a pattern o� conditional 

convergence. Poorly defned intellectual pro-

incentive to invent and �ollowers have exces-

(En sentit estricte, el nom de “patent” �a re�e-

rència a l ’obligació que té l ’inventor de donar 

a conèixer la invenció, més que no pas el dret 

d’excloure i, per tant, de monopoli legal) .

perty rights imply that leaders have insu�fcient 

to increase reduces �ollowers growth rates 

sive incentive to copy”

o fns i tot que sigui concedida, sinó que la  

. (Barrow Robert J.; 

països. En una economia globalitzada com 

ses locals i el desenvolupament econòmic. 

En conseqüència, no n’hi ha prou amb el �et 

publica anualment la Comissió Europea, cal-

d’innovació (mesurat en l’Scoreboard o� Inn-

En l’anàlisi estadística de variància que es �a 

 En un 50%, per les patents dels nacionals 

en molts països, per un jurat, és un punt de no 

escepticisme sobre el retorn econòmic de 

valor quan es posa en joc, és a dir, quan és   

El permís de dret legal que genera la patent 
�omenta la innovació, garanteix i premia l’in-

en aquest EIS, en què s’avalua la correlació 

Aquest �et atorga la capacitat de col·laborar 

litigis als EUA, amb més de 4.670 milions de 

i, en conseqüència, el de competitivitat dels 

•
•

importància de les patents respon a raons 

El dret ha de ser exercit davant d’un tribunal de 

 En un 26%, per la població amb �ormació 

•  •  •
•

•

•

poc valor econòmic o competitiu, ja que el 

(Font: https://publications.jrc.ec.europa.eu/

JULIÀ MANZANAS 
Economista, president de la Comissió d'Economia del Coneixement i Innovació del 
Col·legi d'Economistes de Catalunya i RBDM d'Areopa al Sud d'Europa 
julia.manzanas@areopa.com

Patents i qualitat: un binomi inseparable 
per innovar i ser competitius

un lideratge en innovació industrial i patents 

de protecció, l’abast i la intel·ligibilitat de les 

de l’es�orç de recer-

entesa 

ca i innovació del titular de la patent,

n

GRÀFIC 1 TAULA 1
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L
a irrupció i evolució de la pandèmia 

ajustat els seus �actors productius i patir el 

tració empresarial. De �et, cinc companyies 

bé, la comparació de l'octubre del 20 amb 

economies desenvolupades, tal com asse-

costava, al 2019, uns 1.000 USD i ara en cos-

cuir, plàstic), ja que aquest encariment és més 
lateral o que els vaixells tornessin cap a la Xina 

hi ha rutes que s’han encarit més que d'altres, 

COVID-19 va provocar una �orta cai-

Lloyd, el 7,3%). S’estima que el marge opera-
arribat a increments al voltant del 1.000%, si 

nomia s’ha anat recuperant, la situació actual 

tes empreses que no han pogut �er �ront a les 
circumstàncies adverses. l’exercici 2021, sis vegades més que al 2020.

totalment desproporcionats.
Un dels principals e�ectes negatius que estan 

A més, cal exposar que els retards en la càr- empreses accelerar un procés de concentra-

principalment a la Xina i altres països asiàtics, adquirint empreses de comerç electrònic, de 

al seu destí �nal, i que han vist com en alguns logístiques, de càrrega i descàrrega, etc.

ta �ebre de preus també ha arribat als trans-
portistes terrestres que operen en els ports i 

contenidors.
ra substancial.

�actors:

al comerç de béns de baix preu unitari (tèxtil, pràctiques que s’han produït des de l’inici de 
2021, després de creure que la pandèmia ja la pandèmia, com alterar rutes de �orma uni-

�abricants en un curt termini després d’haver buits perquè era més bene�ciós que esperar 
tornar a carregar-los. 

elèctrica.
la infació i el PIB, caldria una actuació decidi-

consum mundials i en un 1% menys de PIB.
port internacional de mercaderies. 

la qual cosa ha derivat en notables endarreri-
ments al traslladar-se els enviaments a altres normalitat hauria de reduir els preus dels nòlits, 

més si es té en compte que ja estan en cons-

mercaderies.

baixes i a ser un sector que està abocat a cos-
preus dels nòlits (fetes) aplicats per les com-

que pateix l’actual preu del petroli.
un dels índex més utilitzat, el Shanghai Con-

Els sector navilier presenta una gran concen-

Mediterranean Shipping Co, el 16,5%; Cosco, 

i la demanda de béns i serveis. Tot i que l’eco-

350% i el 575%. En qualsevol cas, sigui quina 

mies occidentals és el trencament de la cade-

100 dies. Un 90% d’aquestes mercaderies es 

evitar aquesta situació quasi oligopolística i de 

electrònica). Això ha alimentat la infació de les 

guda del PIB mundial del 2020 com a 

2021 i que aconseguiran uns bene�cis opera-

patint els sistemes productius de les econo-

�nal del producte i a�ecten més negativament 

di�ícil de traslladar sense perdre competitivitat 

de les importacions rondaria l'11% i es tradu- 

Molts ports de destí també s’han vist desbor-

el 12,2%; CMA CGM Group, el 12,1%, i Hapag-
conseqüència de �ortes alteracions en l’o�erta 

és complexa i pel camí han desaparegut mol-

per estar ancorats a les seves aigües. Aques-

da dels organismes corresponents per a�avo-
la pandèmia ha portat, �ns i tot, a tancar tem-

algunes rutes i en moments determinats, s’ha 

3,7%, al 2019, a un 56% el tercer trimestre del 

acumulats i de baixes laborals per COVID-19, 

Aquests endarreriments tenen l’origen en dos 

L’estricta política sanitària xinesa en�ront de 
rir l’estabilitat dels preus i els serveis del trans-

poralment ports per evitar possibles contagis, 
El retorn a una situació sanitària i econòmica de 

sigui la �ont de mesura, els augments han estat 

En conclusió, pels seus e�ectes negatius sobre 

Aquests �actors van propiciar l’encariment dels 

Aquests bene�cis estan permetent a aquestes 

estava sota control, que no podia ser atès pels 

na de subministrament de productes �abricats 

portuàries apliquen elevades tari�es als vaixells 

subministrament i que caldria penalitzar males 

saturació dels ports, derivats dels grans volums 

comporten més despeses, ja que les autoritats 

que també han augmentat les tari�es de mane-

partida, ja que les empreses navilieres no voldran 

transporten per via marítima, bàsicament en 

ports que, ràpidament, van quedar saturats. 

els organismes internacionals intercedeixin per 

panyies navilieres als seus transports. Tot i que 

Tots aquests costos s’estan traslladant al preu 

tainer Freight Index, refecteix que un transport 

tos substancials �uturs per adaptar-se a les noves 

EUA han passat de 4.500 a 9.100 USD. En 

ció vertical per guanyar pes en tots els seg-

iria en un 1,5% d’increment en els preus de 

trucció més vaixells i contenidors. No obstant 

que han de viatjar milers de quilòmetres �ns transport aeri, terrestre i �erroviari, empreses 

Diversos actors econòmics ja demanen que 

tiu de les principals navilieres ha passat del 

moments se'n demorava l'entrega més de 

país una limitació governamental d’energia 

1. 

ments de les cadenes de subministrament, 

mesures mediambientals i que també al·lega 

excessiu control vertical de les cadenes de 

productes �abricats a la Xina a principis del 
Un �ortíssim augment de la demanda de 

2. 

dats per �alta de personal i acumulació de això, no es preveu que es retorni al punt de 

tius conjunts superiors als 130.000 M€ en 

rega i descàrrega dels vaixells per l’actual 

es denuncia que les navilieres adquireixin 

des d'Àsia a Europa (en termes Teu/USD) 

controlen 2/3 del mercat (Maersk, el 16,9%; 
ta uns 4.600, mentre que els enviament als 

preus abusius del transport marítim. També 

nyala Unctad (Nacions Unides) l’encariment 

tornar a xi�res de bene�cis que consideraven 

n

l'octubre del 21 mostra augments entre el 

que en béns d’alt valor a�egit (in�ormàtica, 

ANTONI BISQUERT VIÑOLAS 
Economista, vicepresident de la Comissió d’Economia Financera del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
abisquertv@gmail.com

Encariment del transport marítim  
de mercaderies: efectes negatius sobre 
l'economia i les empreses

El retorn a una situació 
sanitària i econòmica de 

normalitat hauria de 
reduir els preus dels  

nòlits, i més si es té en 
compte que ja estan en 

construcció més vaixells  
i contenidors
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E
l proper 7 de març fnalitzarà el perí-

a un consens, tant en el diagnòstic com en objectius fxats.
pel RDL 6/2019 d'1 de març perquè 

ats aprovin els seus plans d'igualtat (PI) . Les 
legal? La llei estableix l'obligatorietat de dipo-
sitar els Pl en un registre que es pot consultar 

com fns ara. sentants dels treballadors.

El total d'empreses obligades a adoptar un PI treball (REGCON).
tes següents:
 Procés de selecció i contractació

2.943.385. Secretaria General d'Indústria i de  Classifcació pro�essional
la Pime, a des. de 2021).  Formació

 Promoció pro�essional
El PI es regula a la LO 3/2007 de 22 de març, 

rial entre dones i homes
45 i 46), i es defneix com un conjunt ordenat 

personal, �amiliar i laboral sivament amb els requeriments legals (vegeu 
un diagnòstic de situació, tendents a assolir a taula a peu de pàgina). In�rarrepresentació �emenina
l'empresa la igualtat de tracte i d'oportunitats  Retribucions
entre dones i homes i eliminar la discriminació 
per raó de sexe. Si analitzem les actuacions de la Inspecció de 

A més, el RDL 901/2020 de 14 d'octubre de d'igualtat en matèries que a�ecten específca-
ment aspectes d'igualtat i, en concret, la revi-obtinguts i l'auditoria retributiva, la vigència 
sió dels Pl, veiem evolucions di�erents; no cal 

contingut, les matèries, les dades i els criteris 
qualitatius per pal·liar els dèfcits detectats, 

e�ectuar i als plans d’igualtat.
lir-los, així com els indicadors que permetin altres aspectes (vegeu gràfc 1).

Com a conclusió, caldria dir que els PI estan 
els aspectes d'igualtat e�ectiva entre homes i ben defnits per la legislació al nostre país, si 
dones, amb l'objectiu d'establir  mesures plans d'acció proposades i assolir els objectius, bé la mida reduïda del nostre teixit empresa-

rial �a que la seva aplicació es limiti a un petit 
punt de millora. A més, la Llei proposa que es S'haurà de crear una comissió encarregada 

del seguiment per part de les autoritats labo-
rals hauria d'ajudar al major grau d'implanta-

PIMES (0-249 treballadors) 3.399.602 628.819
legislatiu, com ara la presència de les dones 

 PIMES sense treballadors 1.912.010 365.634

 PIMES amb treballadors 1.487.592 263.185

  Microempreses (1-9 treballadors) 1.338.650 234.459

  Petites (10-49 treballadors) segons estudis recents. El següent pas hau-127.399 24.176

  Mitjanes (50-249 treballadors) 21.543 4.550

Grans (+ de 250 treballadors) 4.826 1.057
presa cap a una millora en igualtat i, per tant, 
també en la seva efciència. 

obligui, però impulsa la negociació per arribar 

nistracions públiques (AAPP), al gener del 2022 

i la periodicitat amb què es revisarà. S'hauran 

en �a una recomanació, o en comitès de direc-

les empreses espanyoles de més de 50 emple-

als consells d'administració, on la llei únicament 

obligatòria per poder avançar en la reducció 

per a la igualtat e�ectiva de dones i homes (art. 

empreses amb menys de 50 empleats també de la bretxa salarial, així com el manteniment 

 Condicions de treball, inclosa l'auditoria sala-

ria de ser considerar la implantació del Pl com 

podran aprovar el seu PI de �orma voluntària, 

El diagnòstic previ hauria d'abastar els aspec-

 Exercici corresponsable dels drets de la vida 

concrets per a cada aspecte, on es detecti un 

implantació és reduïda, també és cert que ha 

d'un registre salarial a la disposició dels repre-

En el cas de Catalunya, i excloent-ne les Admi-

proposar mesures de correcció en cas d'ob-

gener del 2020 ja hi havia 1.057 grans empre-
ses, no sembla que estiguin complint exces-

augmentat en els dos últims anys; un re�orç 

 Prevenció de l'assetjament i per raó de sexe.

En defnitiva, són una manera de defnir la situ-

tants legals dels treballadors, encara que no hi 

una oportunitat per canviar la cultura de l'em-

Com s'està controlant per part de les autoritats? 

Els PI hauran de contenir, a més de l'in�orme 

identifcar l'evolució de cada mesura. S'hau-

de diagnòstic previ e�ectuat amb els resultats 

ació de partida a cada empresa en relació amb 

realitzin de �orma negociada amb els represen-

ran d'especifcar els recursos humans i mate-

i establir un sistema de seguiment i avaluació. 

ció. No obstant això, hi ha aspectes en què 
encara hi ha camí per recórrer, malgrat l'es�orç 

ode transitori de tres anys establert 

de mesures adoptades, després de realitzar 

específcs a incloure als diagnòstics previs a 

empreses compleixen aquest requeriment 

públicament; és el mateix on es registren i 

serà només d’un 1% del total d'empreses 

s'havien registrat 384 Pl, dels quals 60/65 

Treball des de l'entrada en vigor de la Llei 

plans d'igualtat i el seu registre i el RDL  

nombre d'empreses. Encara que la seva 

espanyoles (30.056 empreses d'un total de 

de defnir objectius concrets quantitatius i 

ció, on la seva presència encara és menor, 

dipositen els convenis i acords col·lectius de 

i precisar les mesures concretes per asso-

902/2020 d'igualtat retributiva, van regular el 

servar discrepàncies en l'evolució cap als 

les mesures a aplicar. També incorpora la 

rials que es mobilitzaran per implantar les 

�ocus de prioritats, havent de centrar-se en 

necessitat de �er una auditoria retributiva Però, com es monitoritza que realment les 

•
•
•
•

•
•

•

•

•

ànim de lucre. Tenint en compte que l'1 de 

sentit, ja que ha �et necessari el canvi en el 

de fxar un calendari per �er-ne la revisió i 

Comissió d’Economia de la Igualtat i de la Diversitat

corresponen a �undacions o entitats sense 

dir que la pandèmia no ha ajudat en aquest 

n

MARÍA JESÚS MURO
Economista, membre de la Comissió d'Economia de la Igualtat i de la  
Diversitat del CEC i consultora i sòcia de Pretiump Finance
mjmuro@pretiumpfnance.com

Plans d'igualtat

Font: MICT. Secretària Gral. d’Indústria i de la PIME. Estadístiques territorials. Últimes dades publicades.

EMPRESES PER MIDA - 1 de gener del 2020 ESPANYA CATALUNYA

TOTAL EMPRESES 3.404.428 629.876

GRÀFIC 1

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-3244
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6115
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-12214
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-12215
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-12215
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El Pacte Verd Europeu té com a obectiu 

’any 2050 una Europa neutra en carboni. 

�ormadora de la nova indústria verda i 

de deutes, mitjançant el qual es modifca la Directiva (UE) 

d gii ta , impusant nous models de negoci 

matera s, la servit tzacó i es pata�ormes 

monedes v rtua s ha estat (i segueix sent) un repte 

que promoguin l’ecodisseny, ’efc ència 

de re�orma del Text re�ós de a Llei concursal (TRLC), aprovat 

de ’ús des recursos, la recuperació dels 

compart des. 

com un �enomen tecnològic, econòmic i social. 

vinculants publicades en els darrers anys per la 

actius digitals, pel que �a a la tributació directa, 

gacions d’in�ormació.

Des del darrer mes d’agost coneixem l’avantprojecte de llei 

Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, sobre marcs 

generat crít iques per tots els operadors concursals.

En els últ ms anys es criptomonedes han rromput 

jurisprudència comunitària com de les consultes 

Direcc ó General de Tr buts, avui dia estan defnits 

transposició de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlament 

inhabilitacions, i sobre mesures per augmentar l’efciència 

dels proced ments de reestructuració, insolvència i exoneració 

Aquesta re�orma sense precedents de la normat va concursal 

L’economia circular és l’eina trans-

Desxi�rar la tributació associada a aquestes 

per als assessors fscals. A part ir tant de la 

pel Reial decret legislat iu 1/2020, de 5 maig, per a la 

de reestructuració preventiva, exoneració de deutes i 

molts dels aspectes de la fscalitat d’aquests 

la tributació indirecta, la titularitat i altres obli-

2017/1132 (Directiva sobre reestructuració i insolvència) . 

comporta noves regles del joc i nous procediments, i ha 

Models de negoci de 
l'economia circular

Tributació de les 
criptomonedes

Llei concursal: 
l’esperada reforma?
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Ethereum i els m

tecnologia que les sustenta, 

ilers de criptoactius rau en la 

, i a la 

e de l’èxit que ha anat acumulant Bitcoin, La bas

�uncionalitat dels contractes intel·ligents o 

. El �enòmen  és la “revolució 

digital de la UE. El programa es �nancia mitjançant l’em si sió de deute per part de la 

opea i això signi�ca la mutualització del deute dels estats membres. El Comissió Eur

L'autor exposa les mesures correctores que s'han dictat davant el col·lapse 

ut litat per a les empreses en general, i per als experts comptables en part cular. 

contracts blockchain

blockchain

smart 

industrial d’internet”. Amb  hem passat de 

xe �del de a direccó que 'act vita pt ro�ess onal des experts comptabes està prenent 

’il nternet de la in�ormació al nternet del valor.

El programa Next Generation UE vol impulsar el creixement , la creació de llocs de treball, 

programa obliga a Espanya a �er re�ormes en els àmbits laboral, de pensions, de l’edu-

cació i de la cohesió social. El Next Generation UE pot ajudar a situar a les economies 

europees al capdavant de la trans�ormació digital i ecològica.

'EINF pub icades pel Consejo General de Econom

el cont nu treba l que es �a sobre aquesta àrea des de les corporacons, és un refe-

istas de España, untament amb 

 exigènc es a es quals aquests pro�essiona s han de �er �ront.i de es noves

ses des del punt de vista comptable . D'una banda, ’art c e 13 de la Llei 3/2020, 

i com proced r amb les que es puguin produir aquest any 2021. D'altra banda, 

de 18 de setembre, que estab eix com considerar es pèrdues de 'exerc ci 2020 

'artic e 6 de la Lei 3/2020, que va proongar la suspensió del deure de so

el concurs �ns al 31 de desembre del 2021.

·l citar 

la resiliència social i econòmica, recolzar la transició ecològica i �omentar la trans�ormació 

El Reg stre d'Experts Comptabes REC] ha pub icat quatre gues, documents de gran 

econòmc p rovocat per a COVID-19 a 'hora de tractar el patrmoni de les empre-

L'elaboració de les guies del REC], així com de les gues d'elaboració i revisió de 

b ockcha n

Criptoactius 

La resposta europea a la crisi de la COVID-19: 
el programa Next Generation UE

Les guies del REC] i les àrees de treball de 
l'expert comptable. La proposta de Directiva 

e informes de sostenibilitat corporativasobr

L’impacte de la COVID-19 en el patrimoni  
net de les empreses. Mesures correctores
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La incertesa en l’escenari 2021 segueix sent molt 

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

cions d’insolvència. El Reial Decret Llei 34/2020 ha estès fns al 14 març 2021 

nòmic i continuarà tenint e�ectes directes sobre la 

recuperació, que ja es contempla que serà asimètr -

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

ha estat descarrilat per a pandèmia. 

El pres dent de ’ICAC, Sant ago Durán, ana itza es modifcac ons del Pla General de Comp-

crteris comptables en matèria d’instruments fnancers i en reacó amb es ngressos ordinars, 

les NIF-UE 9 i 15 respectivament, que varen entrar en v gor en es exercicis inciats a part r de 

l’1 de gener del 2018 per a �ormulacó dels comptes anuas conso dats de es soc etats amb 

vaors admesos a negocacó. Segons ’estratèg

en ’àmbt de a comptab ltat, s’ha produït ’adaptacó del Pa General de Comptab itat a es 

normes ctades d’acord amb els crters de proporconaltat, adequac ó i s mplfcació.

a de convergènca que se seguex a Espanya 

de �orça ma or, clàusua de garant a de �eina i sancions en cas d’ncom-

p iment, in doneidad de es causes ETOP per a ’extinció del contracte i 

qualfcació de l’acomiadament com nul (amb oblgació de readmss ó i 

d’assessorament i de�ensa udicial.

Està clar que el concurs no és percebut com una e ni a per solucionar situa-

l o’ bligació de presentar concurs. Després es preveu un al au de concursos 

l’obligaci

a�ectant a empreses viable

ó de la sol·licitud de concurs, l’e�ecte de la insolvència hagi acabat 

s.

nir ’estratèg a per retornar al �utur que, trans tòrament, 

tab itat recentment aprovat a conseqüènc a de ’adopcó per part de a Unó Europea, de nous 

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

generat d spar tat de criteris en reació amb l’existència de les causes 

abonament de salaris de tramitació) o improcedent. Les resolucions 

ud c als han anat fxant criteris dispars, que obligaran a afnar a �eina 

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

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

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

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

https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/RT16.pdf
http://www.coleconomistes.cat/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=1e333773-ef9d-4d24-a878-86732e3a51dd&Cod=fc367d11-cb0b-48f2-8d69-2e4ecf6ddfd7&Idioma=ca-ES
https://www.coleconomistes.cat/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=1e333773-ef9d-4d24-a878-86732e3a51dd&Cod=3823e387-337b-4933-b856-b5d2c87905ee&Idioma=ca-ES
https://www.coleconomistes.cat/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=1e333773-ef9d-4d24-a878-86732e3a51dd&Cod=4c67be94-1508-421a-a668-d3291eeeb10a&Idioma=ca-ES
http://www.coleconomistes.cat/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=1e333773-ef9d-4d24-a878-86732e3a51dd&Cod=476c0c7f-5c84-4dda-9661-167b259a2819&Idioma=ca-ES
https://www.coleconomistes.cat/informatiu/
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/Informatiu177.pdf
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/informatiu176.pdf
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/informatiu175.pdf
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