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Per què pugen els  
preus dels aliments?
Per reduir els preus dels aliments o dels seus impac-
tes, les opcions lògiques han de dirigir-se a reduir 
l'IVA dels aliments pensant en el conjunt de consu-
midors o, millor i amb un possible menor impacte 
sobre les finances públiques, actuar amb mesures 
directes de suport a les persones més desfavorides. 
D’altra banda, un impost sobre els beneficis de la 
gran distribució produiria a curt termini un efecte 
rebot d’increment de preus, contràriament a l’objec-
tiu desitjat. 
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Els reptes de futur de l’aeroport  
Josep Tarradellas Barcelona – El Prat
L’Aeroport Josep Tarradellas Barcelona – El Prat és una de les 
principals infraestructures per al progrés socioeconòmic i per a la 
competitivitat del país. Des de la Comissió d’Economia Territorial 
i Urbana del Col·legi d’Economistes de Catalunya reclamem 
avançar de manera decidida per fer front a les mancances de 
l’aeroport i del seu model de gestió, abordar els reptes amb una 
visió holística i de país, i decidir tenint clars els riscos que suposa 
tant no fer res com apostar per una nova estratègia.
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s’han complert a les petites empreses. El 
2023, amb el preu de les matèries prime-
res, de l’energia i del transport retrocedint, 
cal preguntar-se quin serà l’impacte en els 
marges de les empreses.

10
El deute social històric i 
l’infrafinançament dels 
serveis bàsics a Catalunya
Comissió d’Economia Catalana
La Comissió d’estudi sobre el deute histò-
ric de Catalunya del Parlament va convidar, 
entre d’altres, dos economistes de la Co-
missió a presentar les seves conclusions 
sobre el deute històric de l’Estat amb Ca-
talunya. A l’article es presenta un resum 
d’ambdós treballs amb els enllaços corres-
ponents i les principals conclusions.

11
Intel·ligència artificial: una 
font d’actius intangibles 
que ningú imagina prou 
Comissions d’Economia 
del Coneixement i Innovació
Quan parlem d’actius intangibles els hem 
de situar en el context actual, que és el 
d’una implementació de noves tecnologi-
es al món empresarial, anomenat digitalit-
zació, però que va molt més enllà amb 
l’aplicació de la intel·ligència artificial, la 
realitat virtual, la quàntica i el blockchain, 
entre d’altres tecnologies disruptives amb 
un denominador comú: els intangibles que 
generen.

12
Estudi sobre la previsió  
de l’Eurostoxx 50 i  
comparació amb l’IBEX 35
Comissió d’Economia Financera 
Els mercats borsaris viuen moments d’in-
certesa per diversos factors que s’han anat 
succeint en els darrers temps. L’estudi rea-
litzat des de la Comissió d’Economia Finan-
cera preveu l’evolució de la borsa europea 
en l’actual context macroeconòmic i l’anàli-
si comparativa amb la borsa espanyola. 

6
Per què pugen els preus 
dels aliments? 
Comissió d’Economia 
Agroalimentària
Som al si d’un important xoc d’oferta en 
els mercats alimentaris. Aquest ha esclatat 
a partir de la guerra d’Ucraïna. Les inci-
dències en la producció, en la sortida co-
mercial de gra d’Ucraïna, l’increment del 
cost de l’energia i dels fertilitzants generen 
pressió inflacionista que repercuteix al llarg 
de tota la cadena alimentària.

7
Actualitat jurídica 
(setembre-desembre 2022) 
Recull de disposicions i normatives publica-
des en els darrers mesos en els àmbits del 
dret fiscal, administratiu, laboral, internacio-
nal i penal, les quals afecten d’alguna ma-
nera l’exercici professional de l’economista.

8
El control intern dels  
auditors de comptes
Comissió d’Auditors de  
Comptes | REA Catalunya
Aquest any els auditors han d’afrontar un 
canvi substancial en la seva activitat, sens 
dubte, la novetat més important d'enguany. 
Malgrat això, és fàcil detectar que sovint 
no en són prou conscients.

9
L’impacte desigual de les 
crisis inflacionistes i 
energètiques en els 
comptes del 2022 
Comissió de Comptabilitat
Les prediccions de recuperació de marges 
i de compensació de pèrdues del 2022 no 

4-5
Els reptes de futur de 
l’aeroport Josep  
Tarradellas  
Barcelona – El Prat 
Comissió d’Economia 
Territorial i Urbana
Els reptes de l’aeroport passen per la 
intermodalitat, més vols de llarg re-
corregut, intensificar el transport de 
mercaderies, la ciutat aeroportuària i 
l’allargament de la pista més propera 
al mar.  
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13
52ª edició del  
Fòrum d’Inversió 
d’EconomistesBAN
Comissió d’Economia 
Financera / EconomistesBAN
EconomistesBAN, la xarxa d’inversors 
privats del Col·legi d’Economistes, va ce-
lebrar la 52a edició del Fòrum d’inversió 
en format híbrid des de la seu de Girona. 

14
Els economistes, a la  
Reial Acadèmia de  
Medicina de Catalunya
Comissió d’Economia de la Salut 
L’acceptació d’economistes dins la secció 
de Medicina Social de la Reial Acadèmia 
de Medicina de Catalunya és una mostra 
de la voluntat oberta d’aquesta institució 
d’incorporar altres professions que apor-
ten les seves perspectives a la medicina 
i que no són solament els metges.

15
COP27: esperança  
o decepció?
Comissió d’Economia  
i Sostenibilitat 
La COP27 va començar amb poques ex-
pectatives per aconseguir objectius ambici-
osos. Només un petit progrés en el tema de 
pèrdues i danys. S’obre un repte de si tots 
els països estan fent el màxim de les seves 
possibilitats per contribuir al fons de com-
pensació. La quantitat que es destinarà i qui 
hi contribuirà es discutirà a la COP28. 

16
‘Blockchain’ i educació
Comissió d’Economistes  
Docents i Investigadors
Blockchain és una tecnologia disruptiva. 
Segons es desprèn de la literatura revisada, 
es pot observar que la seva aplicació a 
l’educació està en fase inicial. Usos actuals 

com ara la traçabilitat de les titulacions, la 
gestió de la propietat intel·lectual i incentivar 
l’aprenentatge podrien generar una trans-
formació radical en la manera d’entendre 
l’educació.

 
17
Anàlisi sobre la pobresa, 
podem generar propostes?
Comissió d’Economistes 
per a una Economia Social 
L’any 2021, un total de 13,1 milions de per-
sones, és a dir, el 27,8 % de la població 
espanyola, estaven en risc de pobresa i/o 
exclusió social, amb un increment de les 
persones pobres amb ocupació i de les per-
sones pobres amb estudis mitjans i/o uni-
versitaris. La renda del 20 % més ric de la 
població és 6,2 vegades més elevada que 
la del 20 % més pobre, amb un augment de 
la desigualtat de 0,4 punts respecte a l’any 
anterior. Fer desaparèixer la pobresa és una 
obligació de la nostra societat. 

18
El moment de les ‘deep 
tech’: ciència, revolució  
tecnològica i impacte social
Comissió d'Emprenedoria 
i Creació d’Empresa
Les deep tech són una nova categoria de 
start-ups sorgides d’una descoberta cien-
tífica o avenç tecnològic, disruptives i ori-
entades a resoldre els grans reptes globals. 
Els reptes globals actuals ens aboquen a 
un futur molt fosc. Canviar els processos 
que ens han portat fins aquí és urgent i, per 
a això, comptem amb les deep tech.

19
Mesures fiscals del Projecte 
de Llei de PGE per al 2023
Comissió de Fiscalistes | REAF 
Catalunya
El 24 de novembre de 2022 es va aprovar 
el Projecte de Llei de Pressupostos 2023, 
on s’inclouen diverses mesures en l’àmbit 
fiscal que potser convé conèixer abans de 
la seva entrada en vigor l’1 de gener de 2023. 

S U M A R I
20
La necessitat d’avaluació  
de la despesa pública
Comissió de Gestió Pública 
La despesa pública es pot avaluar quantita-
tivament des del punt de vista de la diferèn-
cia entre la seva pressupostació i la seva 
execució, i des del punt de vista de la seva 
avaluació ex ante per considerar la pertinèn-
cia o no de la seva pressupostació i execució. 
Dissortadament, aquestes avaluacions aca-
ben sent excepcionals. 

21
El concurs sense massa a la 
nova Llei Concursal
Comissió de Mercantil, Concursal 
i Experts Judicials
La Reforma de la Llei Concursal introdueix 
modificacions al concurs sense massa: càr-
rega en els creditors la responsabilitat i el cost 
d’esbrinar si hi ha motius per seguir endavant 
amb el concurs, i exercir les accions de re-
integració i responsabilitat que escaigui. 

22
El nou sistema de cotització 
dels treballadors autònoms 
Comissió de Relacions Laborals 
i Gestió del Capital Humà 
La principal novetat de les reformes del 
RETA és que s’estableix un nou sistema 
de cotització per ingressos reals, implantat 
de forma gradual entre els anys 2023 i 2025.

23
Els reptes econòmics,  
fiscals i de sostenibilitat de 
la venda ‘on-line’
Comissió de Retail 
La venda on-line suposa reptes a la com-
petència i a la sostenibilitat que afecten 
el sector del comerç i la mobilitat i soste-
nibilitat ambiental en zones urbanes. Bar-
celona i Nova York estan temptejant po-
sar-hi límits.

https://unfccc.int/es/cop27
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L’Aeroport Josep Tarradellas Barcelona 
– El Prat és una de les principals infra-
estructures per al progrés socioeco-

nòmic i per a la competitivitat del país, a la 
vegada que és la principal porta de Catalunya 
al món. Fins l’any 2020, any d’esclat de la 
pandèmia, l’aeroport va anar incrementant any 
rere any el trànsit de passatgers fins als 53 mili-
ons l’any 2019, i es va situar en la segona 
posició del rànquing d’aeroports espanyols, 
en la setena posició del rànquing europeu i en 
l’aeroport més rendible de l’empresa AENA 
Sociedad Mercantil Estatal, S.A., participada 
en un 51 % per ENAIRE (Administració de 
l’Estat) i en un 49 % per capital privat.

L’enorme creixement en nombre de passatgers 
de l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona – El 
Prat s’ha nodrit de dos mercats de demanda: 
els vols d’interior (passant de 6,1 milions l’any 
1994 a 14 milions l’any 2019), i els vols interna-
cionals (passant de 4,2 milions l’any 1994 a 
38,6 milions l’any 2019). L’esclat del nombre de 
passatgers ha vingut de la mà de dos processos: 
• D’una banda, la forta penetració a l’aeroport 
de Barcelona de les companyies de baix cost 
que no ofereixen normalment connexió garan-
tida en vols successius (Vueling, Ryanair, 
Easyjet, Norwegian, Wizz, etc.). 
• I, de l’altra, l’atracció de vols de llarga distància, 
tant per part de companyies internacionals, 
especialment del Golf Pèrsic i Turquia (Emirates, 
Qatar i Turkish), però també d’Estats Units (Ame-
rican, Delta i United), i en menor mesura d’Amè-
rica del Sud (Avianca i LATAM) i d’Àsia (Singapore, 
Korean, Asiana, etc.), com de companyies 
híbrides que ofereixen un model low-cost de 
llarga distància (Level o Norwegian, tot i que 
aquesta darrera ha abandonat aquest model). 

COMISSIÓ D’ECONOMIA TERRITORIAL I URBANA

Els reptes de futur de l’aeroport  
Josep Tarradellas Barcelona – El Prat

La infraestructura és 
condició necessària però no 
suficient per  guanyar quota 
de vols intercontinentals, ja 
que correspon al gestor de 

l’aeroport definir un pla per 
captar nous vols de llarga 

distància

El procés de concentració de les companyies 
de xarxa en uns pocs hubs de connexió 
(Heathrow i Madrid per al grup IAG, Frankfurt 
i Munic per al grup Lufthansa, París i Schiphol 
per al Grup Air France-KLM) ha reduït les opci-
ons de l’aeroport de Barcelona per esdevenir 
un node (hub) de connexions de llarga distàn-
cia. L’aeroport de Barcelona, així mateix, està 
caracteritzat per una forta estacionalitat, la 
qual cosa concentra els problemes de con-
gestió en determinats períodes de l’any. 

El 2019, sols un 12 % dels passatgers en vols 
internacionals ho han fet en vols interconti-
nentals. El gruix de viatgers és, doncs, amb 
Europa. Al mateix temps, la progressiva pèr-
dua relativa dels passatgers en vols interiors 
és el resultat d’un fet que sols ha començat 
i que previsiblement serà més determinant en 
el futur: la major competitivitat del tren d’alta 
velocitat en distàncies de curt radi (de 700 a 
1.500 km).

L’altre gran servei dels aeroports és el transport 
de mercaderies. Aquí, Barcelona no arrenca, 
ja que el 2019 es van transportar tan sols 
177.000 tones (en front a les 560.000 tones 
a l’aeroport de Madrid). I si l’aeroport Josep 
Tarradellas Barcelona – El Prat no té rellevàn-
cia en el transport de mercaderies, el hinterland 
perd atractiu, entre altres, en tot el que és 
l’activitat logística. En tot cas, la dificultat d’im-
pulsar el cargo deriva d’una multitud de factors, 
entre ells, la forta presència de companyies 
de curta distància que no porten càrrega a la 
bodega, el limitat nombre de slots estables de 
llarg radi i la incapacitat d’atraure grans ope-
radors de cargo.

La visió retrospectiva que acabem d’exposar 
i que ja avança reptes de futur quedarà abso-
lutament alterada per l’emergència climàtica 
a la qual el món s’enfronta i en la qual el sec-
tor aeroportuari és un protagonista de primer 
ordre. La descarbonització, l’encariment del 
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querosè i la introducció de l’hidrogen poden 
accelerar la superior competitivitat de l’alta 
velocitat ferroviària en front del transport aeri 
de curt radi. No així el transport aeri de llarga 
distància i, òbviament, els vols transoceànics. 
És previsible, doncs, que les plataformes aero-
portuàries de primera categoria intensifiquin 
la intermodalitat avió/tren, una condició que 
l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona – El 
Prat mai ha tingut.

Partint de l’anterior diagnosi i dels reptes de 
futur, arriba la proposta d’AENA d’allargar la 
pista de l’aeroport més propera al mar. Allargar 
la pista, salvant les dificultats ambientals que 
pugui suposar, afegiria capacitat per operar 
més vols de llarga distància, que es consideren 
estratègics per al posicionament del país i de 
la ciutat. L’actual llargària de la pista de mar 
permet operar enlairaments amb destinació a 
un radi de fins a 4.500 milles, i això imposa 
límits per a l’operació de vols a destins més 
allunyats com la costa oest dels EUA, alguns 
destins de l'Amèrica del Sud o de l’Extrem 
Orient. Cal tenir molt clar que la infraestructura 
és condició necessària però no suficient per 
guanyar quota de vols intercontinentals, ja que 
correspon al gestor de l’Aeroport definir un pla 
per captar nous vols de llarga distància.

D’altra banda, cal facilitar l’arrelament del 
transport aeri de mercaderies i reforçar l’ac-
tivitat exportadora i logística de Catalunya. En 
aquest sentit, el desenvolupament de la ciutat 
aeroportuària és un element a incorporar a la 
nova estratègia de promoció del transport de 
mercaderies. La Ciutat Aeroportuària apareix 
en el Pla Director del 1999, els plans especi-
als es van aprovar el 2004 i 2005, es van 
urbanitzar els vials i està desocupat en la seva 
major part. 

Pel que fa a les connexions terrestres, cal 
resoldre tant l’arribada de l’AVE a la terminal 1 
com la connexió ferroviària entre la terminal 1 
i la ciutat de Barcelona, i amb la intensitat de 
freqüència que la faci competitiva davant del 
transport per carretera.

Els reptes de futur que hem anat desgranant 
(intermodalitat, major presència de vols de llarg 
recorregut, intensificació del transport de mer-
caderies, ciutat aeroportuària, allargament de 
pista de mar, etc.) determinaran no tant la 
necessitat com la funcionalitat de la terminal 
satèl·lit ja prevista en el Pla Barcelona, i de la 
qual fins i tot es va a arribar a licitar un projec-
te constructiu l’any 2008, i encara avui pendent 
d’execució.

Els projectes d’inversió en infraestructura, com 
l’ampliació de la pista o la terminal satèl·lit, així 
com les tarifes, han de reflectir-se en el Docu-
ment de Regulació Aeroportuària (DORA) que 
estableix els compromisos d’inversió d’AENA. 
El DORA l’aprova el Ministeri per a períodes 
quadriennals. El fet que AENA sigui una soci-
etat mixta que es deu als seus accionistes 
implica que les inversions es financen via tari-
fes pagades pels usuaris del sistema aeropor-
tuari. Això vol dir que la negociació sobre el 
futur de l’aeroport és un repte complex en el 
qual conflueixen interessos públics i privats 
concurrents.

Cal executar la totalitat de mesures de com-
pensació ambiental derivades de l’anterior 
ampliació de l’aeroport, mesures que ha senya-
lat la mateixa Comissió Europea, i no vincu-
lar-les a l’execució de la nova ampliació. En 
aquest sentit, el paper d’Europa resultarà clau 
en el compliment dels compromisos ambien-
tals i en l’aprovació definitiva del projecte que 
es proposi.

El debat sobre l’ampliació de l’aeroport ha 
d’abastar tant les mancances físiques de la 
infraestructura com les millores en l’eficiència 
de la seva gestió i estratègia de futur. I ha de 
superar els debats estèrils que, de manera 
parcial (de rendibilitat financera, d’impacte 

econòmic, d’impacte ambiental, etc.), sembla 
que puguin condicionar el tot. 

Cal reconèixer que qualsevol solució que s’adop-
ti generarà costos i externalitats que caldrà 
quantificar i internalitzar des de tots els àmbits 
afectats, i caldrà aflorar els balanços positius i 
negatius dels diversos escenaris possibles. 
L’aproximació tècnica i experta en un sector 
específic com és l’aeroportuari és condició 
necessària per a la presa de decisions de les 
diverses administracions públiques implicades, 
i el posicionament polític ha de ser el resultat 
d’una reflexió tècnica profunda i complexa.

La urgència dels tempos per a la presa de 
decisions imposats per AENA en aquest pro-
jecte no han ajudat gens ni mica a consensu-
ar una solució. Cal, al mateix temps, crear un 
marc de confiança per al diàleg entre totes les 
parts. Els aeroports europeus disposen de 
departaments de relacions comunitàries i amb 
el territori, capaços de facilitar diàlegs cons-
tructius. AENA no ha prioritzat aquesta dimen-
sió, i diversos incompliments passats no ajuden 
a crear el clima de confiança necessari. Al 
mateix temps, però, cal evitar eternitzar els 
debats que sovint són l’excusa per no haver 
de decidir, actitud que sovinteja en els darrers 
temps a casa nostra. Perquè un país pugui 
afrontar el seu futur ha de tenir un govern dis-
posat a assumir reptes i a liderar la cohesió 
per caminar plegats en la bona direcció. El 
futur és incert, i ens cal decidir assumint els 
riscos que tota decisió comporta.

Des de la Comissió d’Economia Territorial i 
Urbana del Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya reclamem avançar de manera decidida 
per fer front a les mancances de l’aeroport 
Josep Tarradellas Barcelona – El Prat i del seu 
model de gestió, abordar els reptes amb una 
visió holística i de país, i decidir tenint clar els 
riscos que comporta tant no fer res com apos-
tar per una nova estratègia. n

Cal executar la totalitat de 
mesures de compensació 
ambiental derivades de 
l’anterior ampliació de 

l’aeroport, senyalades per la 
Comissió Europea, i no 

vincular-les a l’execució de la 
nova ampliació
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E l preu dels aliments i begudes no 
alcohòliques s’ha disparat fins al 
15,4 % d’increment anual en l’índex 

IPC d’octubre del 2022. En els darrers vint 
anys, xifres de dos dígits sobre aquest indica-
dor han estat desconegudes. El màxim, el 
7,4 %, el trobem el juny de 2008, coincidint 
amb la bombolla especulativa arran de l’impuls 
dels agrocarburants. Enguany, des de l’abril, 
aquesta xifra ha sobrepassat els dos dígits. 
Què està passant?

Els preus dels aliments poden modificar-se a 
partir de múltiples vectors: collites bones o 
dolentes sempre molt dependents de factors 
climàtics, modificacions dels preus dels inputs, 
especulació en el mercat de futurs a partir 
d'expectatives, modificació del preu del petro-
li en tant que alguns aliments en són substi-
tutiu directes (cereals, sucre, colza, gira-sol), 
ruptures de les vies de proveïment i fets dis-
ruptors extraordinaris com, per exemple, la 
guerra d’Ucraïna. La situació actual, de mane-
ra insòlita, reuneix tots aquests vectors.

Ens trobem al si d’un xoc d’oferta en els mer-
cats alimentaris. La COVID va aixecar signifi-
cativament la base dels preus dels aliments en 
impactar sobre les vies de proveïment. Però la 
guerra d’Ucraïna ha afegit nous factors de cri-
si al si d’un escenari ple d’incerteses. Ucraïna 
és un destacat graner del món, el 20 % del 
blat de moro que importa Catalunya provenia 
d’Ucraïna. D’altra banda, Rússia té un paper 
clau com a proveïdor energètic d’Europa (40 % 
del gas, 45 % del carbó i 26 % del petroli), i és 
el primer exportador mundial de fertilitzants de 
nitrogen i potassi, i el segon de fòsfor.

Les dificultats per poder exportar han generat 
incerteses que s’han traduït en una forta pres-
sió alcista als mercats alimentaris. Alhora, les 
dificultats per produir degudes a la guerra 
incideixen ja en l’oferta d’enguany. En segon 
lloc, l’extraordinari increment del preu del gas 
ha multiplicat el preu dels fertilitzants, dels 
quals l’agricultura és molt dependent. En 
general, l’increment del petroli i gas ha afectat 
el preu de l’electricitat i ha repercutit en la 
producció del conjunt de materials necessa-
ris per portar els aliments a la taula (fred indus-
trial, cartró, plàstics, transport, etc.). En tercer 

lloc, tal com s’ha esmentat, l’increment del 
petroli impulsa la producció d’agrocarburants 
amb una incidència directa sobre l’oferta ali-
mentària, un fet que els mercats de futurs 
veuen com una oportunitat especulativa, la 
qual actua directament sobre els preus ali-
mentaris. Per si faltava llenya en aquest foc, 
les collites han estat dolentes en centres 
importants de producció (a més d’Ucraïna) i 
significativament a Espanya i Catalunya, que 
pateixen una sequera històrica. Alhora, no es 
poden descartar oportunismes de tendència, 
ja que, al si d’una crisi inflacionista, el consu-
midor és més propens a acceptar acríticament 
increments de preus que no serien possibles 
en situacions equilibrades de mercat. També 
caldrà seguir el potencial inflacionista de mesu-
res vinculades a les exigències del Green Deal 
Europeu, per exemple, l’impost del plàstic.

La riquesa de vectors inflacionistes coinci-
dents ha afectat directament el conjunt de 
la cadena alimentària, però ha estat el sector 
primari el principal protagonista del xoc 
d’oferta. Seguidament, hi ha hagut una reper-
cussió progressiva a la resta de baules. La 
cadena alimentaria, però, tal com assenyala 
Roger Gaspa (DG de CEDAC), ha tingut un 
paper moderador en relació amb el consu-
midor final. En concret, l’increment de preus 
d’un any fins a l'octubre 2022 ha estat del 
39,3 % al sector primari, d'un 21,2 % a la 
indústria alimentària i d'un 15,4 % a la dis-
tribució a partir de la xifra de l’IPC. 

Tal com ha exposat Judit Montoriol (Lead 
Economist al departament d'Estudis de Cai-
xaBank) a l’agrodebat celebrat el desembre 
al Col·legi d’Economistes, amb la finalitat 
d’aclarir el procés de repercussió progressi-
va dels preus al llarg de la cadena alimentà-
ria, CaixaBank Research ha desenvolupat 
un model economètric de vectors autore-
gressius (VAR) que permet mesurar la inten-
sitat i la durada de la translació dels preus a 
través de les baules que conformen la cade-
na alimentària. Els resultats d’aquest estudi 
revelen que un augment transitori de 10 p. p. 
en la taxa de variació dels preus de les pri-
meres matèries alimentàries a la UE reper-
cuteix en una pujada de 2,3 p. p. sobre l’IPC 
d’aliments al cap de 12 mesos, la qual cosa 
implica un augment de 0,5 p. p. de la inflació 
total d’Espanya.

Com seguirà evolucionant el nivell de preus 
alimentaris? Sens dubte, si la situació es 
normalitzés, la qual cosa significa la fi de la 
guerra, els preus retornarien ràpidament al 
llindar del cost. Tanmateix, l’escenari actual 
és ple d’incerteses potencialment disruptives. 
Tot i així, el mercat de futurs indica tendèn-
cies. En aquest sentit, a partir de les dades 
que proporciona el Quadre de Comandament 
d’ObeAlimentària de desembre de 2022, les 
compres a un any d’aliments clau al mercat 
de Chicago en relació amb els preus actuals 
són: blat, +2,26 %; blat de moro, 8,40 %, i 
soja, -4,72 %, dades que informen d’expec-
tatives de moderació dels preus.

Quant a les alternatives per reduir els preus 
dels aliments o dels seus impactes, el Col-
legi ja va alertar que mesures com ara posar 
un topall als preus aniria contra el petit 
comerç i pressionaria encara més el sector 
primari i el de la transformació alimentària. 
Les opcions lògiques han de dirigir-se a 
reduir l’IVA dels aliments al conjunt de con-
sumidors o, millor i amb un possible menor 
impacte sobre les finances públiques, actu-
ar amb mesures directes de suport a les 
persones més desafavorides. D’altra banda, 
un impost sobre els beneficis de la gran 
distribució produiria a curt termini un efec-
te rebot d’increment de preus, contràriament 
a l’objectiu desitjat. n

Per què pugen els preus  
dels aliments?
FRANCESC REGUANT FOSAS 
President de la Comissió d’Economia Agroalimentària  
del Col·legi d’Economistes de Catalunya
francesc@reguant.cat

Comissió d’Economia Agroalimentària 
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DRET ADMINISTRATIU
• Reial decret 586/2022, de 19 de juliol, 
pel qual es modifica el Reglament d'as-
sistència jurídica gratuïta, aprovat pel Reial 
decret 141/2021, de 9 de març.

• Decret legislatiu 1/2022, de 26 de juliol, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
l'Institut Català de Finances.

• Reial decret 752/2022, de 13 de setem-
bre, pel qual s’estableixen les funcions, el 
règim de funcionament i la composició de 
l’Observatori Estatal de Violència sobre la 
Dona.

• Reial decret 789/2022, de 27 de setem-
bre, pel qual es regula la compatibilitat de 
l’ingrés mínim vital amb els ingressos pro-
cedents de rendes del treball o de l’acti-
vitat econòmica per compte propi amb la 
finalitat de millorar les oportunitats reals 
d'inclusió social i laboral de les persones 
beneficiàries de la prestació.

• Reial decret llei 18/2022, de 18 d'octubre, 
pel qual s’aproven mesures de reforç de la 
protecció dels consumidors d’energia i de 
contribució a la reducció del consum de gas 
natural en aplicació del Pla + seguretat per 
a la teva energia (+ES), així com mesures 
en matèria de retribucions del personal al 
servei del sector públic i de protecció de les 
persones treballadores agràries eventuals 
afectades per la sequera.

• Reial decret 885/2022, de 18 d'octubre, 
pel qual es modifica el Reglament de plans 
i fons de pensions, aprovat pel Reial decret 
304/2004, de 20 de febrer, per a l'impuls 
dels plans de pensions d’ocupació.

• Llei 28/2022, de 21 de desembre, de 
foment de l’ecosistema de les empreses 
emergents. 

• Llei 31/2022, de 23 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a 
l’any 2023.

• Llei 38/2022, de 27 de desembre, per a 
l’establiment de gravàmens temporals 
energètic i d'entitats de crèdit i establi-
ments financers de crèdit, i per la qual es 
crea l’impost temporal de solidaritat de les 
grans fortunes i es modifiquen determina-
des normes tributàries.

 DRET LABORAL
• Reial decret llei 16/2022, de 6 de setem-
bre, per a la millora de les condicions de 
treball i de Seguretat Social de les perso-
nes treballadores al servei de la llar.

• Decret llei 12/2022, de 27 de setembre, 
de mesures urgents per a la reducció de 
la temporalitat, de foment de la promoció 
interna i d’agilització de la cobertura de 
llocs de treball amb persones funcionàries 
de carrera. n

Actualitat jurídica  
(setembre-desembre 2022)
ESTHER GARRIDO BARCO 
Advocada de Guillén Bécares, Legal&Fiscal
egarrido@guillenbecares.com 

Noticiari Jurídic

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-14682
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-13535
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-15763
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-15763
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-15764
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-15764
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-17040
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-17042
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-21739
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-22128
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-14680
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-14680
https://cido.diba.cat/legislacio/14004213/decret-llei-122022-de-27-de-setembre-de-mesures-urgents-per-a-la-reduccio-de-la-temporalitat-de-foment-de-la-promocio-interna-i-dagilitzacio-de-la-cobertura-de-llocs-de-treball-amb-persones-funcionaries-de-carrera-departament-de-la-presidencia
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Comissió d’Auditors de Comptes | REA Catalunya

F a poc més d’onze anys, allà pel 2011, 
els auditors de comptes es van veu-
re en la necessitat d’adoptar una nova 

forma de treballar que posava l’accent més 
en la organització de la firma d’auditoria que 
en els encàrrecs mateixos. En aquelles dates 
(aproximadament) es va publicar la adaptació 
a Espanya de la Norma Internacional de Con-
trol de Qualitat (NICQ) i vàrem substituir les 
antigues Normes Tècniques d’Auditoria (NTA) 
per les Normes Internacionals d’Auditoria (NIA). 
A partir d’aleshores, progressivament, ens 
vàrem acostumar a noves formes de treball, 
més centrades en la metodologia, i a llegir en 
format NIA (molt diferent al format de les NTA).

Poc més d’una dècada després d’aquest 
moment de canvi, hem d’enfrontar una nova 
etapa on tot això ara novament es transforma.

L’agenda dels canvis a assolir
A partir del proper primer de gener de 2023 
entrarà en vigència la nova gestió de la quali-
tat dels auditors de comptes.

Aquest bloc normatiu es defineix en un conjunt 
de tres normes internacionals (NIA) que han 
estat transposades a l’ordenament espanyol 
i publicades, primer informativament, el 3 de 
febrer de 2022, i desprès definitivament al BOE 
del 20 d’abril de 2022, on les podeu consultar:

• La Norma Internacional de Gestió de la Qua-
litat 1 (NIGQ1), sota el títol “Gestió de la qua-
litat en les firmes d’auditoria que realitzen 
auditories d’estats financers”, amb 206 apli-
catius.

• La Norma Internacional de Gestió de la Qua-
litat 2 (NIGQ2), sota el títol “Revisions de la 
qualitat dels encàrrecs”, amb 53 aplicatius.

• La NIA 220 revisada (Gestió de la qualitat 
dels encàrrecs), sota el títol “Gestió de la qua-
litat d’una auditoria d’estats financers”, amb 
120 aplicatius.
La NIGQ1 és la més extensa en continguts i 
ve per substituir la norma que tenim vigent fins 
al 31 de desembre de 2022: la Norma Inter-
nacional de Control de la Qualitat (NICQ). 
Estableix el concepte de gestió de la qualitat 

de les firmes d’auditoria i els auditors individu-
als que treballen com a tals i ho fa com un 
concepte finalista, estructural, intrínsec i neces-
sari per exercir l’activitat d’auditoria de comp-
tes, que abasta ara tota l’activitat professional 
desenvolupada, totes les persones vinculades 
i tots els moments. Així com l’anterior concep-
te de control es podia interpretar amb caràc-
ter de puntualitat, el de gestió és clarament de 
caràcter permanent i continuat.

La NIGQ2 és una norma específica que regu-
la les anomenades revisions de la qualitat dels 
encàrrecs, també conegudes com a segona 
firma o per les seves sigles en anglès: EQCR. 
Aquest procediment potencia així la seva 
importància i, com veurem més endavant, ha 
d’estar en el catàleg de respostes de tots els 
auditors de comptes exercitants.

La NIA 220 revisada incorpora els canvis de 
les normes anteriors a l’execució d’un encàr-
rec d’auditoria de comptes.

La part principal d’aquesta reforma és vigent 
a partir de l’1 de gener de 2023. Alguns aspec-
tes, però, s’han d’aplicar a exercicis iniciats 
en aquesta data (a la pràctica, a partir de 2024) 
o fins i tot directament a partir de l’1 de gener 
de 2024, com és el cas de l’avaluació del sis-
tema de la gestió de la qualitat.

El concepte d’organització interna
A totes aquestes novetats que hem d’adoptar 
a partir del gener de 2023 s’hi han sumat les 
que ja han entrat en vigència al llarg del 2022, 
ja que a partir de l’1 de juliol d’aquest any, un 
cop finalitzada la vacatio legis prevista a la 
disposició final segona del Reglament de la 
Llei d’auditoria de comptes (RLAC), són vigents 
i exigibles, entre d’altres disposicions, els arti-
cles 66 a 71 (capítol IV), que desenvolupen el 
concepte de la organització interna.

Així, ja des de l’1 de juliol d’aquest any hem de 
disposar dels procediments administratius i 
comptables que permetin conèixer i valorar, tant 
de forma quantitativa com qualitativa, la factu-
ració de la firma i de les entitats vinculades a la 
firma a les empreses auditades i les seves enti-
tats vinculades, ja siguin per serveis d’auditoria 

com de no auditoria. Aquesta informació s’ha 
d’anar revisant, un cop a l’any com a mínim. 

De la mateixa manera, estem obligats a pren-
dre les mesures adients per garantir la conti-
nuïtat de l’activitat desenvolupada en auditoria 
de comptes davant qualsevol possible con-
tingència. També hem de disposar d’un codi 
ètic de conducta de la firma.

Del manual de control de qualitat al 
manual d’organització interna
Què suposa això per als auditors a la pràc-
tica? Què han de fer?
Primer, cal una adaptació de fons: interioritzar 
la gestió de la qualitat com el que és, un ele-
ment finalista, estructural, fonamental i indis-
sociable de l’activitat d’auditoria de comptes. 

Com a conseqüència d’aquests canvis, tots 
els auditors i firmes d’auditoria hauran de dero-
gar el Manual de Control de Qualitat Interna 
(MCQI) que fins ara es feia servir, i confeccionar 
i adoptar el nou Manual d’Organització Interna 
i de Gestió de la Qualitat (MOIGQ), conegut de 
forma general i més simplificada com a MOI.

Aquest instrument no podrà ser la simple adop-
ció d’un model estandarditzat, de quelcom que 
ens facilitin des de fora. Malgrat que es podrà fer 
a partir de motlles o guies, caldrà fer una imple-
mentació a mida considerant sempre les carac-
terístiques pròpies de cada firma o auditor, els 
tipus d’encàrrecs que fa normalment, les perso-
nes i els mitjans amb què treballa, tota l’organit-
zació interna de la pròpia firma i les seves vincu-
lacions específiques. En conseqüència, el punt 
de partida ha de ser fer una definició precisa i 
detallada de tot això (primer capítol del manual). 

Tot auditor ha d’assolir els objectius de qualitat 
que estableixen les normes. Per assolir els 
objectius de qualitat cal identificar els riscos 
que poden comprometre’ls. I els riscos poden 
ser molts per al conjunt dels auditors, però 
seran uns de concrets per a cada firma o audi-
tor, en funció de la seva estructura i organitza-
ció específiques, els mitjans amb què treballa 
i els tipus d’encàrrecs que realitza.

XAVIER AMARGANT MORENO
Auditor. Economista
Membre de la Comissió d’Auditors de Comptes | REA Catalunya del CEC
xavier@adhocteam.es

El control intern dels auditors de comptes:  
del control de qualitat a la gestió de la qualitat

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

Llegir-ne més
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L’enfocament basat en riscos: 
la dicotomia riscos-respostes
Per fer front als riscos identificats hi ha les 
respostes. Aquestes respostes poden ser 
predeterminades per la mateixa normativa o 
a elecció de cada firma o auditor. 

Tot allò que en el manual de control de quali-
tat eren fins ara polítiques i procediments, seran 
a partir de gener riscos (per assolir els objec-
tius de qualitat) i respostes (per contrarestar 
els riscos). Si tenim un risc, hi ha d’haver res-
postes a aquest; si no tenim cap risc, no les 
necessitem.

L’estructura del nou manual 
d’organització interna
Si fem una bona adaptació a les normes que 
seran vigents a partir del primer de gener pro-
per, veiem que es modifica substancialment 
l’estructura del manual. Si fins ara al MCQI 
teníem 8 capítols, el nou MOI en tindrà 14, 
com a mínim, amb la incorporació dels deta-
llats per la vigència del conceptes d’organit-
zació interna del Reglament i de la NIGQ1, 
NIGQ2 i NIA 220 revisada a partir de l’1 de 
gener de 2023.

O sigui, s’incorporen 6 capítols nous, que no 
existien abans, aplicant els criteris anteriors, 
i la resta es modifiquen, alguns de manera 
molt profunda, tot en relació amb l’estructura 
del manual de control de qualitat intern (MCQI) 
vigent fins ara.

Cada capítol del MOI (amb l’excepció del pri-
mer) estarà format, com a mínim, per una 
estructura formada per la definició dels seus 
objectius de qualitat, els riscos detectats i les 
respostes a aquests riscos, tot plegat, com 
hem dit abans, adaptat al perfil específic de 
cada firma o auditor.

Al marge del cos principal del manual (el text 
pròpiament dit) també tindrem els annexos de 
concreció i ús habitual: models documentals, 
qüestionaris, fulls de càlcul, etc. Això consti-
tuirà el conjunt d’annexos vinculats que, com 
a mínim, ha de comprendre quasibé els que 
ja teníem fins ara, adaptats a la nova norma-
tiva, i els nous que s’estableixin per necessitat 
o conveniència a partir d’aquesta.

I com uns annexos més, si volem, haurem 
d’incorporar també el codi ètic de la firma 
(cadascuna el seu propi, complementant el 
previst al capítol 6) i el pla de contingències 
(com una extensió lògica del capítol 3).

Les revisions de la qualitat 
(segona firma o EQCR)
Que existeixi una norma específica pel que fa 
a les revisions de la qualitat (també anomena-
des de segona firma o EQCR), la NIGQ2, ja 
dona idea de la importància creixent que se li 
dona a aquest procediment en el marc nor-
matiu de compliment obligatori per part dels 
auditors.

En primer lloc, es tracta d’una resposta pre-
determinada davant determinats riscos que 
sempre haurem de tenir en consideració, en 
els casos previstos per la normativa, és clar, i 
en els que nosaltres mateixos determinem al 
llistat de possibilitats que hem d’incorporar al 
capítol 8 (realització de l’encàrrec) del nostre 
MOI.

Conclusions i consideracions 
finals: la meva visió
Tornem al començament. Aquest any els audi-
tors han d’afrontar un canvi substancial a la 
seva activitat, sens dubte, la novetat més 
important d’enguany. Malgrat això, és fàcil 
detectar que sovint no en són prou conscients 
o no s’adonen de la transcendència que tot 
plegat suposa.

La qualitat de la feina i la fiabilitat dels informes 
emesos ha d’anar en paral·lel al prestigi pro-
fessional de la paraula “auditor” i en concor-
dança amb el que s’espera d’un veritable 
servei públic. Les normes ens diuen que ha 
de ser així, però cal que siguin els mateixos 
auditors els qui ho interioritzin.

Assolir les normatives que se’ns imposen, 
inclosa la gestió de la qualitat, ha de servir 
també per fer-ne bandera, per prestigiar la 
paraula auditor de comptes per damunt de 
qualsevol altre tipus de verificació o certificació, 
amb independència de qui sigui l’auditor o 
firma d’auditoria que subscriu. Veurem en els 
propers anys si sabem assolir aquesta adap-
tació. n
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Comissió de Comptabilitat

L ’any 2021 acabava amb una crisi 
logística que tenia com a causa prin-
cipal l’explosió de demanda deguda 

a la fi de les restriccions de la pandèmia. Els 
experts afirmaven que la situació s’ajustaria 
en pocs mesos; s’esperava un 2022 de crei-
xement. Tot i això, la crisi logística ja havia 
deixat una primera conseqüència: una infla-
ció a Espanya el gener de 2022 del 6,1 %, 
que arribava a valors que no s’havien vist en 
dècades. En paral·lel, el preu de l’energia es 
disparava i el desembre de 2021 es va situ-
ar en 252 € el megawatt hora, un valor només 
superat el mes de març de 2022. Per últim, 
la invasió russa d’Ucraïna a finals de febrer 
va acabar d’accentuar (que no causar) les 
crisis inflacionistes i energètiques en què ja 
es trobava la gran majoria d’Europa. 

Les empreses havien previst un any 2022 de 
recuperació dels marges i, en moltes ocasi-
ons, de compensació de les pèrdues que 
s’havien donat durant els anys de la pandè-
mia. Tot i això, a finals de 2022 no s’han 
complert aquestes prediccions per igual en 
tots els sectors ni tipus d’empreses: les grans 
beneficiades de la situació viscuda aquest 
any han sigut les empreses de l’IBEX-35, 

amb una forta capacitat d’incloure en els 
seus marges l’increment dels preus, i les 
grans perjudicades, les petites empreses.

Els comptes publicats fins al 2n trimestre de 
2022 de les empreses de l’IBEX-35 en con-
junt mostren uns beneficis acumulats supe-
riors en un 60 % als de 2019. Els principals 
sectors més beneficiats són l’energètic i el 
bancari, que han vist un decalatge entre l’in-
crement del tipus d’interès i la remuneració 
de l’estalvi, fet que els ha permès augmentar 
els seus marges. El sector aeri també n’ha 
sortit beneficiat, ja que per adaptar-se a la 
nova situació de costos ha emprès l’estra-
tègia de renunciar als viatges low-cost, apro-
fitant per augmentar els seus marges i com-
pensar les seves pèrdues.

Ara bé, la situació de l’IBEX-35 no pot extra-
polar-se a la resta del teixit empresarial, que 
s’ha vist afectat per les crisis inflacionistes 
i energètiques, i que no té capacitat d’am-
pliar els seus marges: parlem, sobretot, de 
les petites empreses i l’impacte que els 
provoca un increment en el cost de la llum. 
Les grans energètiques estan augmentat 
les provisions al voltant del 35 % per insol-

vències comercials arran de la fallida de les 
empreses, que es preveu que augmentin 
en un 20 % el 2022 segons el Consell Gene-
ral d’Economistes.

Les dades de la Central de Balanços del BdE 
mostren que en el 3r trimestre de 2022 el 
74 % de les empreses han augmentat les 
seves vendes respecte l’any anterior, però 
només el 54 % han aconseguit augmentar 
els seus resultats ordinaris nets. En altres 
paraules, el 45 % de les empreses han dis-
minuït els seus marges respecte l’any 2021, 
que no destacava ja per ser un gran any des 
del punt de vista empresarial, en què el 40 % 
de les empreses ja havien vist reduït el seu 
benefici respecte l’any 2020. 

El futur genera per tant una gran incògnita. 
Amb el preu de les matèries primeres i del 
transport retrocedint fins a valors previs a la 
guerra d’Ucraïna, i el de l’energia en valors 
baixos (fins i tot més reduïts que durant el 2020) 
gràcies a l’excepció ibèrica, cal preguntar-se 
quin serà l’impacte en els marges: aprofitaran 
les empreses per augmentar-los encara més 
o es normalitzaran i els consumidors notaran 
un alleugeriment en la seva despesa? n

ANDREI BOAR
Professor d’Economia Financera i Comptabilitat de la UPF Barcelona 
School of Management 
andrei.boar@upf.edu

L’impacte desigual de les crisis inflacionistes i 
energètiques en els comptes del 2022 
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Comissió d’Economia Catalana

La Comissió d’Estudi sobre el Deute 
Històric de l’Estat amb Catalunya (CED-
HEC) constituïda al Parlament el maig 

de 2022 per tal de “determinar el deute histò-
ric de l’Estat amb Catalunya que és fruit dels 
incompliments i de les polítiques dutes a terme 
per l’Estat espanyol les darreres dècades” va 
convidar, entre altres economistes, els dos 
membres de la comissió d’economia catalana 
del Col·legi que signen aquest article. Aquest 
intenta resumir les presentacions realitzades 
per separat entre octubre i novembre, que es 
poden consultar aquí i aquí.

El deute social (Albert Carreras)
Aquest treball té per objectiu principal quantifi-
car el deute social acumulat al llarg dels darrers 
40 anys. El dèficit fiscal que arrossega Catalu-
nya des de fa temps i que la Generalitat de 
Catalunya estima des de 1986 té unes reper-
cussions evidents sobre el benestar de la pobla-
ció. La presentació compara la seva capacitat 
econòmica1 amb l’índex de progrés social (IPS)2 
. Aquest índex s’estima mitjançant la mesura 
de 50 subíndexs, cap d’ells monetari, que reflec-
teixen amb molta precisió els resultats de la 
despesa pública de caràcter social, en un sen-
tit ampli. El contrast és evident quan es cons-
tata que la 4a posició que Catalunya exhibeix 
en termes de PIB per càpita es transforma en 
la 12a en termes d’IPS sobre les 17 comunitats 
autònomes espanyoles. Catalunya no només 
no pot transformar la seva capacitat econòmi-
ca en un benestar proporcional a aquesta 
capacitat sinó que, a més, queda molt endar-
rerida respecte de la resta de les comunitats 
espanyoles i regions europees.

Això mateix es constata quan s’analitza el sis-
tema de finançament autonòmic, que és el que 
proporciona els recursos necessaris per finançar 

1 Mesurada tant pel PIB per càpita com pels recursos 
públics aportats per càpita.

2 Calculat per la Comissió Europea per a les regions 
europees. Edició de 2020. Estableix la posició comparada 
de les regions europees en matèries com sanitat, nutrició, 
escut social, coneixements i educació, seguretat, accés a 
la informació i comunicacions, inclusió social, tolerància i 
també la confiança en les institucions.

els serveis públics bàsics de la seva competèn-
cia. Si es compara Catalunya (4a en PIB per 
càpita) amb la 4a comunitat amb majors recur-
sos del sistema per habitant (Castella i Lleó) la 
diferència és de 446 € per càpita, és a dir, 
3.434 M€ en total per a l’any 2020. El mateix 
càlcul, realitzat en termes de paritat de poder 
adquisitiu, dona un resultat de 8.817 M€. L’es-
tudi qüestiona tant aquesta manca de respec-
te de l’ordinalitat com també el fet de no tenir 
en compte les diferències de preus relatives, 
que ho son també de proveir els serveis que 
presten les comunitats.

El treball aprofita les conclusions del col·lectiu 
Economistes pel Benestar (del qual formen 
part els signants) per establir que el 57 % del 
dèficit fiscal3 és degut a les carències de des-
pesa social. Això aplicat als successius dèficits 
fiscals estimats i degudament actualitzats a 
euros de 20214 dona un resultat d’uns 
456.000 M€ de deute social acumulat en els 
darrers 40 anys.

Una aproximació a l’infrafinançament dels 
serveis públics fonamentals autonòmics 
(2007-2019) (Josep Reyner)
El següent treball, realitzat a partir d’una meto-
dologia publicada per Francisco Pérez i altres 
economistes de l’IVIE, calcula com han evolu-
cionat, des del 2007 i fins a l’any anterior a la 
pandèmia, les necessitats de serveis públics 
fonamentals (SPF) de prestació autonòmica 
(sanitat, educació i protecció social).

Les necessitats de cada servei depenen d’una 
sèrie de factors inductors. A tots ells se’ls apli-
ca l’evolució dels preus i les paritats de poder 
adquisitiu per la part atribuïble a la despesa de 
personal. Concretament aquests factors són:
• Sanitat: evolució i estructura d’edat de la 
població, dispersió poblacional.
• Educació: per als ensenyaments primari i 
secundari, evolució i estructura d’edats de la 
població. Per a l’ensenyament superior, les 

3 Estimat per flux de caixa i neutralitzat.

4 Aplicant el tipus d’interès legal del diner.

matriculacions universitàries. A més també es 
té en compte la dispersió poblacional i la pro-
porció d’alumnes estrangers com a element 
indicador de les necessitats d’educació com-
pensatòria.
• Protecció social: la part de despesa d’aques-
ta funció associada a la dependència es vincu-
la a l’evolució i l’estructura d’edats poblacional. 
Per la part associada a altres subsidis assisten-
cials es té en compte la població de cada CA 
en situació de privació material severa. 

Aquestes necessitats es confronten amb l’evo-
lució, també per a cada comunitat, del seu 
finançament, projectant els fons aplicats a cada 
despesa l’any considerat base (2007) en funció 
de l’evolució dels fons efectivament posats a 
disposició pel sistema de finançament auto-
nòmic en termes de caixa.

Les conclusions són clares al respecte:
• El finançament autonòmic no ha seguit en 
gairebé cap comunitat les necessitats esta-
blertes a partir de la metodologia seguida. És 
a dir, s’ha generat una bretxa d’infrafinançament 
no coberta entre necessitats i fons efectivament 
posats a disposició pel sistema de finançament 
autonòmic.
• La bretxa és molt diferent entre comunitats. 
És particularment elevada per a les comunitats 
de creixement demogràfic més fort (les de l’arc 
mediterrani més Madrid).
• Catalunya és la 4a comunitat amb una major  
bretxa per habitant entre necessitats i finança-
ment. També és la 3a en bretxa absoluta.
• Per Catalunya, la bretxa acumulada entre 
2007 i 2019 suposa entre 56.000 i 66.000 M€, 
en funció de dos càlculs diferents, xifra molt 
similar a l’endeutament autonòmic acumulat 
en el mateix període (63.278 M€). És a dir, 
pràcticament tot l’endeutament ha estat moti-
vat per l’infrafinançament de les necessitats en 
serveis públics fonamentals.

En definitiva, el treball posa de manifest com 
l’infrafinançament ha posat en qüestió la pres-
tació dels serveis públics i com ha provocat la 
major part de l’endeutament que avui allunya 
Catalunya dels mercats de capitals. n

El deute social històric i l’infrafinançament 
dels serveis bàsics a Catalunya

JOSEP REYNER SERRA
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Els actius intangibles, com ara patents, 
marques comercials i drets d’autor, 
tenen un paper crucial en el mercat 

tecnològic. Aquests actius proporcionen a les 
empreses la protecció legal que necessiten 
per innovar i portar nous productes i serveis 
al mercat. Sense aquesta protecció, seria fàcil 
per als competidors simplement copiar i capi-
talitzar l’esforç i les inversions en investigació 
i desenvolupament d’una empresa.

A més de proporcionar protecció jurídica, els 
actius intangibles també tenen un valor mone-
tari important. Es poden comprar, vendre i 
llicenciar, i així generar ingressos per a les 
empreses que els posseeixen. Per exemple, 
una empresa pot llicenciar la seva patent per 
a una nova tecnologia a una altra empresa, i 
permetre així a aquesta empresa utilitzar la 
tecnologia en els seus propis productes. 
Aquesta pot ser una font lucrativa d’ingressos, 
especialment en el trepidant món de la tec-
nologia, on constantment sorgeixen noves 
innovacions.

Un àmbit en què els actius intangibles tenen 
una rellevància especial és l’ús de la intel·ligència 
artificial (IA). La IA s’ha tornat cada vegada més 
prevalent en el mercat tecnològic, amb aplica-
cions que van des del reconeixement de veu i 
el processament del llenguatge natural fins als 
vehicles autònoms i el diagnòstic mèdic. Com 
passa amb qualsevol nova tecnologia, hi ha 
molta competència per desenvolupar i comer-
cialitzar els millors productes i serveis d’IA.

Tenir actius intangibles forts pot donar a una 
empresa un avantatge competitiu en el mercat 
de la IA. Per exemple, una empresa propietà-
ria d’una patent valuosa per a un nou algoris-
me d’IA pot utilitzar aquesta patent per evitar 
que els competidors utilitzin l’algorisme sense 
permís, protegir algorismes no és possible en 
totes les jurisdiccions però sí en les més impor-
tants. Això pot donar a l’empresa un avantat-

ge significatiu al mercat, cosa que li permet 
cobrar una prima pels productes que utilitzen 
la tecnologia patentada.

A més a més, els actius intangibles també 
poden ajudar les empreses a atreure talent de 
primer nivell en l’àmbit de la IA. Molts investi-
gadors i desenvolupadors d’IA amb talent se 
senten atrets per empreses que posseeixen 
actius intangibles valuosos, ja que els propor-
cionen l’oportunitat de treballar en tecnologia 
d’avantguarda i potencialment generar ingres-
sos significatius mitjançant llicències i altres 
formes de monetització.

En conclusió, els actius intangibles són una 
part essencial del mercat tecnològic, en 
especial en el camp de la IA, que creix ràpi-
dament. Proporcionen protecció legal a les 
empreses i les seves innovacions, així com 
valor monetari mitjançant llicències i altres 
fluxos d’ingressos. Per a les empreses que 
busquen tenir èxit en el competitiu món de 
la tecnologia, tenir actius intangibles forts 
és imprescindible. n

JULIÀ MANZANAS MONDÉJAR 
Economista, president de la Comissió d’Economia del Coneixement 
i Innovació del CEC i RBDM d’Areopa al sud d’Europa 
julia.manzanas@areopa.com

Intel·ligència artificial: una font d’actius 
intangibles que ningú imagina prou

Comissions d’Economia del Coneixement i Innovació

A més de proporcionar 
protecció jurídica, els actius 
intangibles també tenen un 
valor monetari important. 
Es poden comprar, vendre i 

llicenciar, i així generar 
ingressos per a les empreses 

que els posseeixen

CHATGPT 
Un gran model de llengua entrenat per 
OpenAI. És important donar crèdit a la font 
de la informació que ha estat utilitzada, 
fins i tot si es tracta d’una resposta gene-
rada majoritàriament per màquines com 
aquesta.
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Els mercats borsaris viuen actualment 
moments d’incertesa per diferents 
factors que s’han anat succeint en 

els darrers temps. L’estudi realitzat des de 
la Comissió d’Economia Financera preveu 
l’evolució de la borsa europea en l’actual 
context macroeconòmic, i l’anàlisi compa-
rativa amb la borsa espanyola. 

Introducció
Des de la superació de la fase més crítica de 
la pandèmia sanitària, altres factors han vingut 
a amenaçar l’evolució de les economies mun-
dials i dels seus mercats financers. Entre 
aquests, cal citar el conflicte geopolític entre 
Rússia i Ucraïna, el bloqueig de les cadenes 
de subministrament, la crisi energètica i el can-
vi de ruta de la política monetària dels bancs 
centrals, basada en l’augment dels tipus d’in-
terès. Enmig d’aquest incert context macroe-
conòmic, és necessari preveure l’evolució del 
mercat borsari europeu, de la qual cosa s’ocu-
pa l’estudi que resumim en aquest article i que 
es troba íntegrament reproduït a la web cor-
porativa del Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya.

Objectius de l’estudi
Els objectius perseguits amb aquest estudi 
són els següents:
1 - Valorar les previsions de la borsa europea 
per al present exercici 2022.
2 - Conèixer els factors més incidents sobre 
l’evolució de la borsa europea en l’actual 
context.
3 - Anàlisi comparativa de la borsa europea 
i la borsa espanyola.
Els índex escollits per valorar el comportament 
de les borses europees i espanyola han estat 
l’Eurostoxx 50 i l’IBEX 35, respectivament.

Metodologia
La metodologia emprada a l’estudi es basa en 
una font primària com és l’enquesta de la tar-
dor realitzada als col·legiats i col·legiades, amb 
un total de 1.167 respostes obtingudes.

Sobre les respostes obtingudes a la citada 
enquesta, hem aplicat diverses tècniques 
quantitatives, tant de l’àmbit de l’estadística 
descriptiva com de l’àmbit de l’estadística 
inferencial. 

En relació amb el segon dels objectius, sobre 
els factors més rellevants per a l’Euros-
toxx 50, va detectar-se la política mone-
tària del BCE, la inflació i la demanda 
interna de la zona euro, com a factors 
més incidents per a la borsa europea 
el 2022. Per contra, la covid 19 va situar-se 
en els darrers llocs en importància, en una 
clara interpretació, per part dels enquestats, 
de superació de la crisi sanitària.
 
Finalment, en relació amb el tercer dels 
objectius, relatiu a la comparació de la bor-
sa espanyola i la borsa europea, els enques-
tats van respondre dins d’una escala d’en-
tre 0 i 10.

Estudi sobre la previsió de l’Eurostoxx 50 
i comparació amb l’IBEX 35

Comissió d’Economia Financera

ALFONS FERNÁNDEZ PASCUAL
Membre de la Comissió d’Economia Financera del CEC
Professor a EAE Business School i consultor d’empreses.
a.fernandez@campus.eae.es
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IBEX 35 VS EUROSTOXX 50 EL 2022
(ESCALA 0-10)

Resultats de l’estudi
En relació amb el primer dels objectius, con-
sistent en la valoració de les previsions de la 
borsa europea de cara al 2022, s’aprecia 
que el 34 % dels enquestats preveuen que 
l’Eurostoxx tancarà el 2022 entre els 4.001 
i els 4.500 punts, i un altre 34 % opina que 
tancarà per sobre dels 4.500 punts. 
 
Els resultats mostren una millora de les 
expectatives per al 2022, ja que el 2021 
només el 6 % esperava superar els 4.500 punts. 
Aquesta previsió és optimista si ens basem en 
l’actual situació de la borsa europea, presumi-
blement per l’agreujament de les amenaces 
que s’han anat succeint al llarg del 2022.

 
Una resposta superior a 5 significa que l’en-
questat opina que el comportament de l’IBEX 35 
seria millor que el de l’Eurostoxx 50 al llarg de 
2022. En aquest sentit, hem pogut compro-
var, a partir de les freqüències relatives obtin-
gudes, que es presenta certa asimetria per 
l’esquerra, cosa que significa que els enques-
tats es mostren, en general, partidaris del 
millor comportament de l’IBEX 35 respecte 
de l’Eurostoxx 50. n
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El passat dijous 3 de novembre va tenir 
lloc la 52a edició del Fòrum d’Inversió, 
que va ser presidida per Pol Font, 

president d’EconomistesBAN, i on es van 
presentar 6 projectes innovadors i amb un 
gran potencial de creixement.

Aquesta edició va ser molt especial, donat 
que per primer vegada, la seu de Girona va 
acollir el Fòrum Inversor d’EconomistesBAN 
i vàrem poder celebrar el fòrum en format 
híbrid. Lluís Bigas de Llobet, president de la 
seu de Girona del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya, va donar la benvinguda als assis-
tents i ens va acompanyar en aquest esde-
veniment. 

També vàrem comptar amb la col·laboració i 
participació de la Cambra de Comerç de Giro-
na. Jaume Guàrdia, vicepresident de la Cam-
bra de Comerç de Girona, ens va explicar 
diferents iniciatives que estan fent per recolzar 
i impulsar l’ecosistema emprenedor. 

Vam tenir el plaer d’escoltar com dues empre-
nedores i quatre emprenedors ens presen-
taven els seus projectes, tots ells innovadors 
i amb trets diferenciadors dins dels seus 
sectors:

LET’S COOK ( FoodTech )
Una plataforma que t’ajuda a respondre la 
pregunta de què faràs per dinar o sopar. Et 
proposen uns plans setmanals de menús on 
poder triar diferents receptes saludables i amb 
productes de proximitat, per poder planificar 
els dinars o sopars de la setmana següent. 
Let’s Cook s’encarrega d’enviar-te els kits amb 
el dinar i les receptes una vegada a la setma-
na a casa perquè ho tinguis tot preparat per 
cuinar i menjar. Aquest mes d’octubre de 2022 
han rebut el premi ftalks Food Summit Startup 
Awards 2022 en la categoria d’Innovació.

SWEANTY (SportTech/HealthTech)
Desenvolupa solucions basades en l’anàlisi 
de la suor mitjançant pegats intel·ligents. La 
solució que presenten vol acabar amb la des-
hidratació dels esportistes. Aquests pegats 
intel·ligents també tenen un sistema de comu-

gestió d’abonats, enquestes i votacions, app 
per a mòbil i connectivitat (API i Webhooks). 
Acaben de rebre el premi i reconeixement a 
la millor startup de Bizbarcelona.

MEMIMA BABY (EdTech/HealtTech)
Plataforma i app que utilitza el mètode ETFES 
(Ear Training For Early Stimulation) per millorar 
la comunicació, el llenguatge i l’aprenentatge 
dels nadons (0-6 anys). ETFES és un mètode 
avançat i únic en educació musical i estimu-
lació primerenca. L’app ajuda a implementar 
aquesta metodologia mitjançant rutines dià-
ries i de manera gamificada.

OH MY DOG (SaaS/Marketplace)
Vol digitalitzar i fer més transparent el sector 
de la compravenda i adopció de gossos. 
Actualment és un Marketplace per poder 
adoptar gossos a protectores o comprar 
gossos a vivers. Actualment estan desenvo-
lupant un SaaS que serveixi de CRM per als 
vivers i les protectores, que permetrà portar 
un seguiment de la procedència i ubicació 
del gos i que incorporarà passarel·la de paga-
ments.

EconomistesBAN és la xarxa de Business 
Angels del Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya, que té com a missió impulsar la volun-
tat del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
de contribuir activament a la promoció efec-
tiva de l’activitat econòmica, facilitant la cana-
lització d’inversió dels projectes que es pre-
senten als Fòrums d’Inversió que organitza 
EconomistesBAN. El seu principal objectiu és 
crear un espai empresarial i d’emprenedoria 
que permeti, als empresaris i emprenedors, 
presentar els seus projectes, validar-los i bus-
car recursos per al seu desenvolupament. Si 
estàs interessat a formar part de la xarxa de 
Business Angels del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya, de la Xarxa Premium o del Club 
d’Inversors d’EconomistesBAN, o bé dirigei-
xes o formes part d’un despatx professional 
que vol col·laborar amb la xarxa per tal de 
vehicular-hi inversors o emprenedors a través 
d’EconomistesBAN, pots contactar-nos envi-
ant un correu electrònic a economistesban@
coleconomistes.cat n

nicació sense fils (bateria de paper) que està 
patentat, capaç de transferir les dades en línia 
a una app dedicada, que permet portar un 
seguiment sobre les sals que l’esportista ha 
perdut i la pauta que hauria de seguir per 
evitar riscos i rendir al màxim.

SUNSHINEOXYGEN (DeepTech/Health-
Tech)
Un nou concepte de healthtech focalitzat en 
la humanització del pacient i la sostenibilitat 
dels sistemes de salut. Engloba 3 projectes: 
weRpatients, weRmirrors i 360º in-home. 
weRpatients pretén pronosticar riscos de salut 
a partir de l’empoderament del pacient amb 
una comunitat geoclusteritzada i amb un model 
d’IA. weRmirrors, tecnologia de reflexió intel-
ligent (smart mirroring) que pretén pronosticar 
episodis aguts en pacients amb depressió 
major a partir de reconeixement facial i tec-
nologia de reconeixement de veu per a pre-
venció del suïcidi. 360º in-home care és un 
programa holístic d’assistència a la llar que 
arriba a qualsevol punt del món i ofereix els 
millors estàndards de salut a casa del pacient. 

BERRLY (SaaS/FinTech)
SaaS que permet a organitzacions (clubs 
esportius, ONG, etc.) gestionar administrati-
vament els seus socis, el cobrament de quo-
tes amb subscripcions i la venda d’entrades 
per a esdeveniments. BERRLY engloba CRM, 
carnet virtual, comunicacions, sistema de 
facturació, gestió documental, anàlisi de 
dades, esdeveniments i venda d’entrades, 

52ª edició del Fòrum d’Inversió 
d’EconomistesBAN

A la 52a edició del  
Fòrum Inversor 

d’EconomistesBAN es van 
presentar sis projectes 

emprenedors des de la seu 
de Girona del Col·legi 

d’Economistes de 
Catalunya

POL FONT  
Economista, president d’EconomistesBAN 
i Co-Founder & Managing Partner d’Adden-
da Capital Agencia de Valores SA 
pol.font@economistes.com

ENRIC SERLE 
Responsable d’Emprenedoria d’EconomistesBAN 
economistesban@coleconomistes.cat

Comissió d’Economia Financera / EconomistesBAN

https://letscooknow.es/
https://sweanty.tech/
https://memimababy.com/
https://ohmydog.io/
mailto:economistesban%40coleconomistes.cat?subject=
mailto:economistesban%40coleconomistes.cat?subject=
https://www.sunshineoxygen.com/
https://www.sunshineoxygen.com/
https://www.berrly.com/es/
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La Reial Acadèmia de Medicina de 
Catalunya és una institució que ha 
assolit els 250 anys d’existència i que 

reuneix els representants més qualificats de 
la medicina catalana. La Reial Acadèmia de 
Medicina està formada per 60 acadèmics 
numeraris, acadèmics d’honor i acadèmics 
corresponents. Els Acadèmics numeraris estan 
agrupats en quatre seccions: Medicina, Cirur-
gia, Ciències Bàsiques i Medicina social. En 
la secció de Medicina Social hi figuren tres 
economistes com a acadèmics numeraris, el 
primer va ser el Dr. Ramon Trias Fargas; el 
segon, el professor Guillem López Casasno-
vas, i el tercer soc jo.

El Dr. Ramon Trias Fargas va ser elegit acadè-
mic l’any 1983 i va ingressar amb la lectura 
d’un discurs titulat: “Despesa sanitària i assig-
nació de recursos”, i el va respondre l’acadèmic 
Josep Laporte, que aleshores era conseller de 
Sanitat i Seguretat Social. El professor Guillem 
López Casasnovas hi va ingressar l’any 2002 
amb un discurs titulat: “El valor de la salut i 
l’exigència social d’una major efectivitat dels 
recursos econòmics per assolir-la”. La respos-
ta la va fer el professor Ciril Rozman. Jo hi vaig 
ingressar el 13 de novembre de 2022 amb un 
discurs titulat: “El llegat sanitari del Conseller 
Josep Laporte”. Em va respondre l’acadèmic 
Miquel Bruguera que havia estat president del 
Col·legi de Metges de Barcelona.

Els professors Trias Fargas i López-Casasno-
vas havien escollit temes de discurs molt 
vinculats a l’economia de la salut, i jo vaig 

tractar un tema de política sanitària: les reformes 
sanitàries que es van fer a Catalunya entre els 
anys 1980-1988 arran de la transferència dels 
serveis sanitaris de la Seguretat Social a la 
Generalitat de Catalunya. La transferència i les 
reformes posteriors es van fer durant el mandat 
del conseller Josep Laporte.

L’argument del discurs fou que aquella va ser 
una època crucial per als serveis sanitaris cata-
lans, ja que es van rebre uns serveis sanitaris 
amb molts dèficits i es van posar les bases per 
a un servei sanitari públic català. Vaig descriu-
re molt breument les diferents reformes que es 
van endegar i com moltes d’aquestes reformes 
han perdurat fins ara, amb les ampliacions i 
adaptacions que han fet els successors del 
conseller Laporte. La tesi és que el llegat sani-
tari del conseller Laporte és ben viu en els 
serveis sanitaris catalans actuals.

L’ingrés a l’Acadèmia es fa sota el guiatge de 
dos padrins. Els meus van ser el professor 
Guillem López-Casasnovas i el Dr. Miguel 
Ángel Asenjo. Va respondre al meu discurs el 
Dr. Miquel Bruguera, que actualment dirigeix 
la secció d’Història de la Medicina Catalana 

del Col·legi de Metges de Barcelona. Preci-
sament, el Col·legi de Metges havia declarat 
enguany, l’any del Dr. Laporte, per comme-
morar el centenari del seu naixement.

Van assistir al discurs d’ingrés el Sr. Carles 
Puig de Travy, degà del nostre Col·legi i el Dr. 
Jaume Padrós, president del Col·legi de Met-
ges de Barcelona. D’aquesta manera es va 
manifestar la col·laboració de les dues insti-
tucions en el desenvolupament de l’economia 
de la salut. També van assistir al discurs el 
Molt Honorable President de la Generalitat Sr. 
Jordi Pujol, i els ex-consellers de sanitat Hono-
rables Xavier Trias, Eduard Rius, Boi Ruiz i 
Josep Maria Argimon.

L’acceptació d’economistes dins la secció de 
Medicina Social de la Reial Acadèmia és una 
mostra de la voluntat oberta d’aquesta insti-
tució d’incorporar altres professions que apor-
ten les seves perspectives a la medicina i que 
no són solament els metges. Així, a la secció 
de Medicina Social hi ha també com a aca-
dèmics l’enginyer Gabriel Ferraté i l’advocat 
Joaquim Tornos, i també en formen part vete-
rinaris i farmacèutics. n

Els economistes a la Reial Acadèmia  
de Medicina de Catalunya
LLUÍS BOHIGAS SANTASUSAGNA 
Doctor en Ciències Econòmiques i Acadèmic Numerari 
lluis.bohigas@economistes.com

Comissió d’Economia de la Salut

L’acceptació d’economistes 
dins la secció de Medicina 

Social de la Reial 
Acadèmia és una mostra 

de la voluntat d’incorporar 
altres professions que 

aporten les seves 
perspectives a la medicina
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La COP27 va començar amb poques 
expectatives per poder aconseguir 
objectius ambiciosos. Tan sols s’ha 

produït un petit progrés en pèrdues i danys, 
però sense concretar aspectes primordials i 
ajornant-ho a la COP28. Tot plegat malgrat 
que l’evidència científica ens avisa que el 2100 
no serà possible reduir la temperatura i esta-
rem per sobre dels 1,5 °C (entre 1,7 °C i 2,4 °C) 
(vegeu el gràfic 1).

Segon l’estudi Loss and Damage Collabora-
tion, 55 de les economies més vulnerables al 
clima van patir pèrdues econòmiques de més 
de 500.000 milions de dòlars entre el 2000 
i el 2020. I podria augmentar en uns altres 
500.000 milions de dòlars en la dècada 
següent. Cada 0,1 °C significa més impactes 
climàtics, amb pèrdues als països en desen-
volupament calculades entre 290.000 i 
580.000 milions de dòlars per al 2030. 

Altres estudis que han avaluat l’evolució del 
PIB, estimen que l’economia mundial podria 
perdre fins a un 18 % del PIB a mitjans del 
segle si les temperatures augmentessin 3,2 °C, 
i les principals economies podrien perdre al 
voltant del 10 % del PIB en 30 anys (vegeu el 
gràfic 2).

 Amb l’acord de “pèrdues i danys” hi ha una 
responsabilitat compartida entre els països i, 
per tant, han de formar també part de la solu-
ció. S’obre el repte de si tots els països estan 
fent el màxim de les seves possibilitats per 
contribuir al fons de compensació. La lletra 
petita, inclosa la quantitat que es destinarà i 
qui contribuirà, es discutirà a la COP28.

Avancen les COP en la lluita contra el 
canvi climàtic?
Fins ara, les negociacions de les diferents COP 
s’havien centrat en com reduir els gasos amb 
efecte d’hivernacle i com fer front als impactes 
del canvi climàtic. Però en aquesta COP27 ha 
dominat el tema de si els països industrialitzats 
que més han contribuït a causar el problema 
haurien de fer pagaments als països que reben 
els impactes de forma directa.

Les tensions geopolítiques, la crisi energètica, 
la crisi alimentària, el conflicte d’Ucraïna-

creixerà. La urgència està en la mitigació i 
l’adaptació. A mesura que la ciència s’ha 
introduït en les COP, les negociacions s’han 
tractat en l’àmbit sectorial. Un avanç important 
a la COP27 ha estat el fet de tractar l’agricul-
tura com un sistema alimentari, no només de 
producció, sinó del model que es necessita. 
El Pacte pel Clima de Glasgow de l’any passat 
no feia cap esment a l’agricultura, l’alimentació 
o l’aigua. El Globe Talk Cake de la COP és 
la palanca de cooperació internacional que 
permet als diferents països intercanviar els 
avenços individuals per avançar a escala global.

Com estem a Catalunya respecte a 
mitigació i adaptació? 
A Catalunya s’ha complert amb el compromís 
de Kyoto, però, per aconseguir els objectius 
del 2030 i els de les dècades següents, es 
necessita una transformació accelerada de 
l’economia cap a la descarbonització. Es pre-
veu que les emissions mundials de CO2 rela-
cionades amb l’energia aconsegueixin el seu 
punt màxim abans de 2030.

Al nostre territori, els fenòmens meteorològics 
extrems (Glòria o Filomena) són els que tenen 
més impacte sobre la població, les infraes-
tructures, les comunicacions o els subminis-
traments. Les afectacions són molt diferents: 
la tempesta Glòria va suposar 518.000 milions 
d’euros de danys al litoral (major concentració 
de població), i la borrasca Filomena, 
400.000 euros, amb l’afectació de 46.000 hec-
tàrees d’oliveres. 

La llei 4/2017 de canvi climàtic a Catalunya 
va introduir un instrument de finançament a 
través de l’impost sobre les emissions de 
CO2 dels vehicles de tracció mecànica, que 
es transfereix al Fons Climàtic per focalitzar 
l’acció d’adaptació i mitigació en la recerca, 
l’empresa, els ens locals (ajuntaments) i en 
l’àmbit de la participació ciutadana. La recap-
tació d’aquest impost suposa al voltant d’uns 
50 milions d’euros anuals, fet que permet 
desenvolupar polítiques públiques a través 
de projectes amb acció transformadora de 
l’economia.

COP27: esperança o decepció?

ANA GARCIA MOLINA
Membre de la Junta de Govern i presidenta de la  
Comissió d’Economia i Sostenibilitat del CEC
ana.garcia@economistes.com

Comissió d’Economia i Sostenibilitat

Rússia, la inflació, la situació a l’Àsia entre 
Taiwan-Xina o les friccions entre EUA-Xina 
han contribuït que la lluita contra el canvi cli-
màtic no hagi estat el tema prioritari en les 
polítiques globals climàtiques, i així s’ha reflec-
tit a la COP27. Tot i així, s’espera avançar en 
altres fòrums de forma multilateral, com al 
G20 a Bali, en el qual els països rics van acor-
dar aportar 20.000 milions de dòlars per aju-
dar Indonèsia a abandonar el carbó, o bé de 
forma bilateral, en empreses, països o regions.

L’actual crisi energètica a Europa provocarà 
temporalment nous augments de les emissions 
a mesura que el gas sigui substituït per petro-
li o carbó en determinades aplicacions i països 
(vegeu el gràfic 3). El text no fa cap referència 
a l’estimació de l’IPCC quan parla que els sis-
temes alimentaris són responsables d’entre 
el 21 % i el 37 % de les emissions mundials. 
S’ignoren les possibilitats que “l’agricultura 
del carboni” i el canvi d’ús del sòl contribuei-
xin a la mitigació.

Els tres pilars sobre els que hem de posar el 
màxim esforç són: la mitigació (no superar el 
1,5 °C de l’Acord de Paris), millorar l’adapta-
ció dels països més pobres i mobilitzar el 
finançament.

Per primera vegada en una COP, el document 
final fa una crida a reformar el sistema global 
financer, com l’FMI i el Banc Mundial, pilars 
de l’economia mundial. Amb les seves pràc-
tiques i modalitats, els països menys desen-
volupats no tenen accés al capital per mitigar 
la lluita contra el canvi climàtic ni l’adaptació. 
L’FMI disposa d’un bilió de dòlars per prestar 
a països amb problemes financers, però 
només una petita part d’aquesta quantitat es 
destina al finançament de la lluita contra el 
canvi climàtic. Aquest suport a la reforma és 
significatiu, ja que la forma com s’estan finan-
çant les accions de lluita contra el canvi cli-
màtic està comportant més deute, complicant 
la capacitats dels països més vulnerables per 
poder-se desenvolupar de forma més neta.

L’IPCC ens avisa que estem sobrepassant 
punts de no retorn. Hi ha regions que no es 
podran adaptar i, si no s’accelera en els temes 
de mitigació, la factura de “pèrdues i danys” 

GRÀFIC 1 GRÀFIC 2 GRÀFIC 3

Llegir-ne més

https://unfccc.int/es/cop27
https://www.lossanddamagecollaboration.org/publication/what-happened-at-cop-27-on-loss-and-damage-and-what-comes-next
https://www.lossanddamagecollaboration.org/publication/what-happened-at-cop-27-on-loss-and-damage-and-what-comes-next
https://www.weforum.org/agenda/2021/06/impact-climate-change-global-gdp/
https://www.swissre.com/institute/research/topics-and-risk-dialogues/climate-and-natural-catastrophe-risk/expertise-publication-economics-of-climate-change.html
https://unfccc.int/news/cop27-reaches-breakthrough-agreement-on-new-loss-and-damage-fund-for-vulnerable-countries
https://unfccc.int/es/kyoto_protocol
https://unfccc.int/es/kyoto_protocol
https://canviclimatic.gencat.cat/ca/ambits/Llei_canvi_climatic/el-fons-climatic/index.html
https://www.ipcc.ch/srccl/chapter/chapter-5/
https://www.ipcc.ch/srccl/chapter/chapter-5/
https://www.ipcc.ch/srccl/chapter/chapter-5/
https://unfccc.int/es/acerca-de-las-ndc/el-acuerdo-de-paris
https://www.reuters.com/business/cop/global-financial-system-needs-mosaic-reforms-fund-climate-needs-2022-11-21/
https://www.reuters.com/business/cop/global-financial-system-needs-mosaic-reforms-fund-climate-needs-2022-11-21/
https://www.ipcc.ch/languages-2/english/
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Què s’espera per al 2023 en la política 
climàtica? 
• Augmentar la coalició de països i accelerar 
l’abandonament dels combustibles fòssils.
• Reformar el sistema global de finançament 
per ajudar els països vulnerables.
• Iniciar les transformacions sistèmiques 
necessàries per reduir les emissions davant 
l’escalfament global accelerat i amb la decisió 
de la creació del fons de “pèrdues i danys”.

El repte tant per al sector públic com per al 
privat (empreses-ciutadans) és treballar per 
reduir les emissions mundials amb efecte hiver-
nacle i mitigar els impactes del canvi climàtic. n
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El blockchain és una tecnologia disrupti-
va. Segons es desprèn de la literatura 
revisada, es pot observar que la seva 

aplicació a l’educació està en fase inicial. Usos 
actuals com ara la traçabilitat de les titulacions, 
la gestió de la propietat intel·lectual i incentivar 
l’aprenentatge podrien generar una transforma-
ció radical en la manera d’entendre l’educació.

La tecnologia blockchain (literalment, ‘cadena 
de blocs’ en anglès) va sorgir als anys noranta, 
però no va ser fins al 2009 quan Satoshi Naka-
moto (pseudònim) la va popularitzar en aplicar-la 
a la creació d’una moneda digital anomenada 
bitcoin. Aquesta tecnologia té tres característi-
ques fonamentals que la fan única: és descen-
tralitzada, és immutable i permet transaccions 
P2P (entre parells). S’està aplicant en molts 
altres sectors i també en l’educació. Els princi-
pals punts d’aplicació en l’àmbit educatiu són:

1. Augment de la transparència: com que 
és com un llibre comptable on es poden emma-
gatzemar registres en ordre cronològic, en temps 
real i no poden ser manipulats, es podran gravar 
tots els títols acadèmics, les tasques realitzades, 
els cursos de formació (reglada o no) realitzats, 
l’experiència adquirida, les acreditacions de les 
entitats que certifiquen, etc. D’aquesta manera, 
l’usuari podrà disposar de tota la formació feta 
al llarg de tota la vida, emmagatzemada en un 
mateix espai. És cert que per fer això no caldria 
blockchain, ja que es podria emmagatzemar en 
un núvol actual, però el valor que aporta la tec-
nologia blockchain és que tota aquesta forma-
ció en gravar-se en una blockchain estaria dis-
ponible per a qui necessiti verificar-ne 
l’autenticitat sense necessitat de confirmar-la 
amb el proveïdor de la formació.

2. Gestió de la propietat intel·lectual: els 
usuaris (professorat, alumnes, etc.) seran els 
propietaris de les seves dades i de les seves 
creacions. A l’internet actual, alguna vegada, 
tots hem cedit sense ser del tot conscients les 
nostres dades i les nostres creacions a la xarxa. 
Tot això ho emmagatzemen de forma centralit-
zada grans companyies tecnològiques (uns 
propietaris definits) i podrien extreure’n valor 
mitjançant la seva explotació. Amb l’ús de la 
tecnologia blockchain, serà l’usuari el propieta-
ri i qui tindrà el control de les seves dades i de 

les seves creacions, cosa que us permetrà triar 
quina informació és pública i quan donar accés 
a terceres parts. També us permetrà monetitzar 
les vostres creacions. L’enregistrament d’un 
treball o de qualsevol creació usant blockchain 
permet identificar l’autor original i és una prova 
de l’autoria. En navegar avui per internet, podem 
trobar la mateixa creació a diverses webs. Qui 
n’és l’autor? És impossible esbrinar,-ho, ja que 
tot és potencialment manipulable. Això no obs-
tant, es podria fer un seguiment de l’ús d’una 
publicació original, però això podria resultar molt 
complex i costós. D’altra banda, si l’obra s’en-
registra mitjançant blockchain, quedarà regis-
trada automàticament i no seria manipulable. 
L’autor tindria l’oportunitat de rastrejar la utilitza-
ció de la seva obra, sense intermediaris, sense 
restriccions i amb precisió, a un cost assequible 
per a tothom. Com a conseqüència d’això, 
s’obriria la possibilitat de monetitzar la seva obra, 
per exemple, segons l’ús de les publicacions.

3. Incentiu a l’aprenentatge: Una de les àre-
es d’impacte seria la utilització de les criptomo-
nedes com a incentiu als estudiants per a 
l’aprenentatge. Per exemple, en funció dels 
resultats obtinguts, del temps utilitzat, etc. 
Aquesta pràctica s’anomena en anglès learn 
to earn.

Per exemple, Bitdegree és un projecte amb un 
token (objecte digital) d’utilitat que permet pagar 
els cursos amb la seva criptomoneda i fins i tot 
recompensar els alumnes per superar cursos.
Als exchange (són les plataformes on es comer-
cialitzen les criptomonedes) es recompensa 
amb criptomonedes les persones que superen 
una prova sobre una determinada matèria. Si 
superes una prova sobre un nou servei de l’ex-
change o sobre una determinada criptomone-
da, et recompensen amb criptomonedes que 
després pots guardar o vendre al mercat.

4. Reinventant l’educació: la idea subjacent 
després de l’aplicació d’aquesta tecnologia és 
la d’un sistema educatiu “a la carta”, flexible, 
on l’usuari tingui la llibertat d’escollir el camí 
formatiu per adquirir uns coneixements i/o habi-
litats concrets, triar a quina universitat i, fins i 
tot, amb quin professor, que podria pertànyer 
a la universitat o no. Per poder dur a terme això, 
seria condició necessària la validesa dels cer-

tificats emesos i la facilitat en la convalidació de 
tots aquests coneixements i habilitats a les 
diferents universitats del món. Actualment, la 
transferència de crèdits depèn que les dues 
institucions acceptin reconèixer els crèdits de 
l’altra part. En utilitzar blockchain, aquests acords 
es poden redactar en forma de smart contracts 
(contractes intel·ligents, en anglès), de manera 
que quan les dues parts compleixin aquestes 
condicions, la transformació dels crèdits sigui 
automàtica. Això només es pot aconseguir si 
hi ha un estàndard per als crèdits vigents, un 
disseny de cadena de blocs personalitzat per 
emmagatzemar informació en conjunt i un alt 
nombre d’institucions participants. Per als estu-
diants, això podria significar que no caldrà un 
tercer agent involucrat en la convalidació d’as-
signatures.

Els avantatges de fer servir blockchain en 
educació són rellevants. No obstant això, 
hi ha reptes importants a resoldre:
• Desenvolupament d’un estàndard on les ins-
titucions, el professorat i l’alumnat es trobin. 
Des del MIT (Massatchussets Institute of Techno-
logy) s’està explorant amb l’estàndard block-
certs, que permet als emissors crear i implantar 
la tecnologia blockchain als seus programes.
• Voluntat de governs i institucions educatives 
per impulsar l’adopció d’aquesta tecnologia
• Confrontació amb la legislació actual de diver-
sos àmbits. Per exemple, a la llei referent a la 
protecció de dades, la xarxa blockchain no 
compliria amb el dret a l’oblit, ja que no permet 
l’esborrat o la modificació de registres una vega-
da gravats.
• Sostenibilitat i resultats satisfactoris en tots 
els àmbits, perquè la utilització d’aquesta tec-
nologia resulti atractiva a les institucions priva-
des, al professorat i a l’alumnat. n
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La Xarxa Europea de Lluita contra la 
Pobresa i l’Exclusió Social presenta 
el seu informe anual, que materialitza 

un seguiment en profunditat i una avaluació 
minuciosa dels indicadors de pobresa i exclu-
sió social a Espanya i les seves comunitats 
autònomes.

L’any 2021, un total de 13,1 milions de per-
sones, és a dir, el 27,8 % de la població espa-
nyola, estaven en risc de pobresa i/o exclusió 
social. Amb un augment de gairebé un punt 
percentual respecte a l’any passat, la xifra 
suposa la continuació de la tendència ascen-
dent l’any anterior. En termes absoluts, unes 
380.000 noves persones estan en risc de 
pobresa o exclusió social aquest últim any.

El treball també aprofundeix en el perfil de les 
persones pobres per lluitar contra l’imaginari 
col·lectiu que determina una visió estereoti-
pada i gens realista de la pobresa. Les dades 
mostren una accentuació del nou perfil de la 
pobresa amb un increment de les persones 
pobres amb ocupació i de les persones pobres 
amb estudis mitjans i/o universitaris.

Una part molt important del treball es dedica 
a analitzar la pobresa i/o l’exclusió social en 
cadascuna de les comunitats que componen 
l’Estat espanyol.

D’altra banda, tenir fills és un important factor 
de risc de pobresa i/o exclusió: totes les llars 
en què viuen nens, nenes i adolescents tene 
taxes més altes en els principals indicadors 
que aquelles on hi ha adults només, i això no 
és una qüestió conjuntural; succeeix tots els 
anys. També s’ha de subratllar especialment 
la debilitat de les llars monoparentals, gairebé 
la meitat de les quals són a AROPE (54,3 % 
aquest últim any).

L’informe adquireix extraordinària importància, 
ja que és el primer any amb dades oficials que 
recullen les conseqüències derivades de la 
crisi per la pandèmia de la COVID-19. El fac-
tor de baixa intensitat d’ocupació per llar (BITH) 
de la taxa AROPE agrupa aquelles persones 
menors de 65 anys que viuen en llars en què 
els seus membres en edat de treballar només 
aconsegueixen fer-ho per sota del 20 % del 

seu potencial màxim. L’any 2021, l’11,6 % de 
les persones menors de 64 anys vivien en llars 
amb baixa intensitat de treball. Aquesta xifra 
ha augmentat en l’últim any en 1,6 punts, la 
qual cosa suposa la incorporació de 
603.000 persones a aquesta realitat. 

El 2021, la renda del 20 % més ric de la pobla-
ció és 6,2 vegades més elevada que la del 
20 % més pobre, la qual cosa suposa un 
augment de 0,4 punts respecte a l’any ante-
rior, la qual cosa evidencia els efectes que ha 
tingut la pandèmia sobre la desigualtat.

D’altra banda, la crisi anterior també va tenir 
com a conseqüència l’augment sostingut de 
la desigualtat. El 2021, la renda agrupada del 
10 % més ric de la població multiplica per 
11,8 la del 10 % més pobre, 1,3 punts més 
que l’any anterior.

L’índex de Gini el 2021 és de 33. En la totali-
tat del període 2008-2021, l’índex ha aug-
mentat 0,6 punts. En la comparació europea, 
la xifra espanyola és 2,9 punts superior a la 
mitjana europea i se situa com el sisè país 
amb la xifra més alta, només superat per Bul-
gària, Letònia, Lituània, Romania i Portugal. 

La posició d’Espanya respecte a la taxa de risc 
de pobresa és igual de negativa. Així, amb el 
21,7 % de la seva població en risc de pobresa 

el 2021, xifra que és 4,9 punts percentuals 
superior a la mitjana de tots els països en el seu 
conjunt, Espanya ocupa el quart lloc de de la 
llista, per sota de Letònia, Romania i Bulgària.

L’edició de l’Informe FOESSA actualitza la 
fotografia de l’exclusió a Catalunya i ofereix 
una doble perspectiva: longitudinal i compa-
rativa. Mostra l’evolució de les xifres d’exclu-
sió a Catalunya respecte al 2018, i compara-
tiva perquè es brinda la comparació de les 
dades amb les del conjunt d’Espanya. 

A Catalunya, aquesta crisi sanitària ha deixat 
una profunda empremta. Augmenta el per-
centatge de persones amb problemes en 
quatre o més dimensions de la vida quotidi-
ana i amb un deteriorament especialment 
acusat en la dimensió de l’ocupació i de l’ha-
bitatge. Els col·lectius més afectats per l’ex-
clusió social són les llars sense ingressos amb 
persona sustentadora principal a la recerca 
de feina i les famílies nombroses. L’exclusió 
creix entre la població resident en àrees urba-
nes, en llars encapçalades per menors de 
45 anys i entre la població estrangera.

Catalunya ha posat en marxa una prova sobre 
la renda bàsica incondicional (RBI) amb un 
projecte pilot a partir del 2023. Al voltant de 
5.000 persones rebran una RBI. No obstant 
això, l’assaig, que costarà entre 80 i 90 milions 
d’euros i és el major projecte pilot de renda 
bàsica científica d’Europa, només durarà dos 
anys. Això sembla molt poc temps per poder 
determinar els efectes econòmics i socials.

Segons Adela Cortina, a Postpobreza (El País, 
5-12-2022), “la riqueza producida por el pro-
ceso globalizador deberia permitir que todos 
los seres humanos tuvieran cubiertas sus 
necesidades básicas pese al retroceso pro-
vocado por la guerra y la pandemia”.

Fer desaparèixer la pobresa és una obliga-
ció de la nostra societat, perquè és el primer 
dret dels ciutadans i perquè tenim els mitjans 
per fer-ho. Des del 2015, les Nacions Unides 
van proposar els 17 ODS que representen 
el compromís del món, 193 països, i el pri-
mer d’ells és “la fi de la pobresa” i el segon, 
“fam zero”. n
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Les deep tech són una nova categoria 
de start-ups sorgides d’una descober-
ta científica o avenç tecnològic, disrup-

tives i orientades a resoldre els grans reptes 
globals. Els reptes globals actuals ens aboquen 
a un futur molt fosc. Canviar els processos que 
ens han portat fins aquí és urgent, i per a això 
comptem amb les deep tech.

Moment actual: reptes per terra, mar i aire
El 1997, l’oceanògraf americà Charles Moore, 
en un viatge entre Hawaii i Califòrnia, va trobar 
una gran zona coberta de plàstic que li va cos-
tar dies de travessar. El 2020, la revista Nature 
informava que aquesta illa de brossa ocupava 
ja 1,6 milions de km² (unes tres vegades la mida 
de França) i que se n’havien creat d’altres. La 
contaminació en mar obert ha augmentat 
fins a donar ràtios de plàstic per sobre dels nivells 
de zooplàncton. Com que la fauna marina en 
queda afectada, el problema es trasllada ràpi-
dament: trobem plàstic al mar, als peixos, a la 
pluja, als sòls i als aliments, i això afecta la 
salut. Segons l’Organització Mundial de la Salut, 
“pràcticament tot l’aire que respirem està con-
taminat”. Aquesta afirmació ve amb una dada 
més forta: la contaminació de l’aire causa 
uns 7 milions de morts a l’any, el 90 %, en 
països d’ingressos baixos. La contaminació de 
l’aire (aerosols, gasos d’efecte hivernacle...) 
altera el clima. Com a apunt, el 75 % de les 
emissions són generades pels països del G20. 
Els canvis en el clima són cada cop més 
visibles, la qual cosa canvia la demografia 
i les societats. L’increment de temperatura 
global incideix en la degradació ambiental i 
del sòl, la pèrdua de biodiversitat i d’altres efec-
tes que empitjoren les condicions de vida i salut 
de la població. Problemes locals que passen a 
ser globals i que configuren els reptes actuals1. 

Reptes globals: més complexitat, 
més innovació per solucionar-los
Hi ha un cost humà enorme, inacceptable, per 
deixar que aquests problemes globals continu-
ïn creixent. Els problemes mediambientals ata-

1 S’han celebrat ja 27 edicions de la Cimera Anual, organit-
zada per la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el 
Canvi Climàtic. En la Cimera de 2015 es va signar l’Acord de 
París per combatre el canvi climàtic, rebaixar les emissions 
de carboni i reforçar la capacitat dels països més perjudicats 
per afrontar els impactes del canvi.

quen la salut i causen problemes greus en 
provocar desplaçaments per l’increment de 
desastres naturals, afegir pressió sobre els recur-
sos i augmentar les tensions socials i polítiques. 

És urgent fer canvis de gran abast per capgirar 
aquesta situació; cap d’ells és senzill. Per la seva 
complexitat han de ser tractats des de diversos 
àmbits (políticament i socialment), però, per 
trobar noves maneres de fer que substitueixin 
les actuals, cal trobar el suport també de la cièn-
cia, la tecnologia i la innovació. Cal una trans-
ició cap a models i processos que ens condu-
eixin a un món sostenible2. 

Ciència i revolució tecnològica
La ciència ens dona la capacitat de definir el 
futur, de millorar les condicions de vida. De la 
seva mà ve la tecnologia, la manera com la 
ciència es converteix en productes i serveis que 
fan possibles aquestes millores. 

En els darrers anys es considera que estem en 
una nova onada tecnològica, pels avenços 
en ciència i tecnologia. Una revolució tecno-
lògica acompanyada de valors com la sos-
tenibilitat i l’equitat, revalorats socialment, en 
vista dels problemes actuals. 

Intel·ligència artificial, robòtica, fotònica, blockc-
hain o quàntica són tecnologies ja integrades 
en activitats quotidianes que ens han canviat la 
manera de comprar, cuidar-nos, moure’ns i, en 
resum, viure. Tecnologies que donen lloc a les 
start-ups deep tech.

‘Start-ups deep tech’
El 2014, la Swati Chaturvedi, CEO del fons 
Propel (x), anomena deep tech les start-ups 
tecnològiques sorgides d’un descobri-
ment científic o una innovació tecnolò-
gica, i que busquen resoldre algun dels 
grans reptes globals: el canvi climàtic, l’es-
cassetat de recursos o la salut, per exemple. 
Són disruptives, per la seva capacitat de cre-

2 De moment s’han posat en marxa alguns plans i norma-
tives per treballar en aquest objectiu de combatre la crisi 
climàtica i poder canviar els models productius i socials, 
en diversos països. A tall d’exemple, el Pla RePower 
EU, el compromís del Japó per liderar una transformació 
verda, el Fit for 55 de la UE o l’aliança “Beyond Oil and 
Gas”, entre d’altres. Tot i que marquen línies a seguir, cal 
un suport més contundent i ambiciós.

ar nous mercats i canviar regles de joc. Bus-
quen impacte social.

Aquestes start-ups requereixen més temps i 
recursos que la resta per desenvolupar-se. 
Sovint es basen en combinació de tecnologies. 
Suporten nivells de risc molt superiors a les 
altres, tant de tecnologia com de mercat, però 
són claus per al creixement de les nostres 
societats: ofereixen capacitat de reacció davant 
situacions crítiques i de transformació de pro-
cessos i mercats. Aquest desenvolupament 
més complex i costós, i la necessitat d’aconse-
guir-lo, implica en major mesura comptar amb 
l’impuls de l’Administració. 

Als Estats Units i la Xina és on trobem més volum 
de start-ups i inversió en deep tech. Actualment 
les deep tech europees suposen un volum redu-
ït i només aconsegueixen el 25 % del total del 
capital risc, però la UE ha activat diverses actu-
acions per impulsar-les, amb el convenciment 
que les deep tech són el futur: assolir una 
societat més sostenible passa per elles. 

El Consell Europeu d’Innovació (l’EIC) és una 
iniciativa ambiciosa per aconseguir impulsar 
noves start-ups tecnològiques, a través de diver-
sos programes. El nivell de recerca europeu és 
excel·lent, però cal millorar el procés de traduir-lo 
en empreses potents. L’EIC col·labora amb 
d’altres iniciatives, com l’EIT (Institut Europeu 
d’Innovació i Tecnologia) i l’ERC (Consell Euro-
peu de Recerca), i busca enfortir aquesta comu-
nitat deep tech. A més, cada país membre 
defineix iniciatives que sumen per construir 
aquest ecosistema propi europeu, des de fons 
d’inversió fins a congressos per afavorir la col-
laboració dels agents implicats en la consolida-
ció d’aquestes start-ups. 

A Catalunya hi ha deep techs interessants i inici-
atives per impulsar-les. Tenim un sistema de 
recerca sòlid, grans investigadors, bones univer-
sitats i un ecosistema d’start-ups notable que pot 
aportar professionals i xarxes de confiança. Com 
a novetat, el recent Barcelona Deeptech Summit, 
punt de trobada d’aquesta comunitat, amb voca-
ció de ser un referent europeu. És el moment de 
les start-ups deep tech, pel que poden suposar 
en un moment com l’actual, on ens estem jugant, 
i molt seriosament, el nostre futur. n
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IMPOST SOBRE SOCIETATS
Per als períodes impositius iniciats a partir 
de l’1 de gener del 2023, s’introdueix un nou 
tipus impositiu del 23 % per a aquelles soci-
etats que compleixen els següents requisits:
• Que l’import net de la xifra de negocis (INXN) 
del període impositiu anterior sigui inferior a 
1 milió d’euros. Si l’activitat s’ha iniciat durant 
el període impositiu o el període impositiu 
immediat anterior hagués tingut una duració 
inferior a l’any, l’INXN s’eleva a l’any. Les 
entitats del mateix grup, en el sentit de l’ar-
ticle 42 del Codi de Comerç o aquelles par-
ticipades per la mateixa persona física i/o 
determinats familiars, es tenen en compte 
per determinar l’INXN.
• Que no tinguin la consideració d’entitats 
patrimonials segons la normativa de l’impost 
sobre societats.

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES 
PERSONES FÍSIQUES (IRPF)
• Es modifica l’article 20 de la Llei 35/2006, 
de l’IRPF i s’eleven les quanties de les reduc-
cions per obtenir rendiments nets del treball 
inferiors a 19.747,50 euros.
• Es modifica l’apartat 3 de l’article 96 i s’ele-
va de 14.000 euros a 15.000 euros el límit 
per no tenir que declarar. 
• Es modifica la lletra a) del número 1r de 
l’apartat 2 de l’article 32, per elevar les quan-
ties de les reduccions dels rendiments nets 
d’activitats econòmiques, de la següent 
manera:

- Quan els rendiments nets d’activitats eco-
nòmiques siguin inferiors a 19.747,50 euros 
(fins ara, 14.450 euros), sempre que no es 
tinguin rendes, excloses les exemptes, dis-
tintes de les activitats econòmiques supe-
riors a 6.500 euros, es minoraran en les 
següents quanties:
1. Rendiments nets iguals o inferiors a 
14.047,50 euros (actualment, 11.250 euros): 
6.498 euros anuals (actualment, 3.700 euros 
anuals).
2. Rendiments nets compresos entre 
14.047,50 i 19.747,50 euros (actualment, 
11.250 i 14.450 euros): 6.498 euros menys 
el resultat de multiplicar per 1,14 la diferèn-
cia entre el rendiment d’activitats econòmi-
ques i 14.047,50 euros anuals.

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT
Exclusió de l’aplicació del supòsit d’inversió 
del subjecte passiu en el cas de prestació 
de serveis de lloguer de béns immobles sub-
jectes i no exempts, així com els serveis 
d’intermediació en el lloguer de béns immo-
bles, prestats ambdós per persones o entitats 
no establertes en el TAI.

S’amplia el termini per emetre la factura rec-
tificativa dels 3 mesos actuals als 6 mesos 
posteriors a la finalització del període de 
12 mesos o de 6 mesos des de la meritació 
de l’operació.

Es flexibilitzen els mitjans que es poden 
emprar per reclamar el pagament al deutor, 
sense que sigui imprescindible fer-ho per 
requeriment notarial o reclamació judicial. 
Serà suficient poder acreditar fefaentment, 
per qualsevol altre mitjà, que s’ha reclamat 
el cobrament.

S’afegeix un número 7è a l’apartat 2.1, de 
l’article 91, per poder aplicar el tipus impo-
sitiu reduït del 4 % a tampons, compreses, 
protectors íntims, preservatius i altres anti-
conceptius no medicinals.

INTERÈS LEGAL DEL DINER.
• El tipus d’interès legal del diner passarà del 
3 al 3,25 %, a partir de l’1 de gener de 2023, 
i fins al 31 de desembre de 2023.
• Durant el mateix període, l’interès de demo-
ra, a què fa referència l’article 38.2 de la Llei 
General Tributaria, serà el 4,0625 % (actu-
alment, el 3,25 %). n

- S’afegeix una DA Cinquanta-tresena, per 
elevar el percentatge de deducció per al 
conjunt de provisions i despeses de difícil 
justificació, a què fa referència a l’article 
30 del RIRPF, durant el 2023, del 5 al 7 %.
- S’afegeix una DA Cinquanta-quatrena 
per establir una reducció del 10 % del 
rendiment net de mòduls obtingut el 2023, 
en la forma que s’estableix a l’Ordre Minis-
terial que aprovi els mòduls per a aquest 
exercici.
-Es modifica la DT Trenta-segona amb la 
finalitat de prorrogar per al 2023 els límits 
quantitatius que delimiten l’àmbit d’apli-
cació del mètode d’estimació objectiva.
- Es modifica l’apartat 3 de l’article 101, 
per establir el percentatge de retenció del 
7 % (en lloc del 15 %) sobre els rendiments 
derivats d’impartir cursos, conferències, 
col·loquis, seminaris i similars, o derivats 
de l’elaboració d’obres literàries, artístiques 
o científiques, sempre que es cedeixi el 
dret a la seva explotació, quan el volum 
de dits rendiments corresponents a l’exer-
cici immediat anterior hagi estat inferior a 
15.000 euros i representi mes del 75 % 
de la suma dels rendiments integres d’ac-
tivitats econòmiques i del treball.
- Es modifica l’apartat 9 de l’article 101, 
per separar els percentatges de reten-
ció i ingrés a compte dels rendiments 
procedents de la propietat industrial, de la 
prestació d’assistència tècnica, del lloguer 
de béns mobles, negocis o mines, i del 
subarrendament dels béns anteriors (al 
19 %), dels procedents de la propietat 
intel·lectual, qualsevol quina sigui la seva 
qualificació (al 15 %), llevat que li sigui 
d’aplicació el tipus del 7 %, previst en els 
apartats 3 i 5 d’aquest article 101. També 
serà d’aplicació el 7 % quan es tracti de 
bestretes a compte derivades de la cessió 
de l’explotació de drets d’autor que s’ha-
gin de meritar al llarg de diversos anys.
- Es modifica l’article 66: tipus de grava-
men de l’estalvi, per incrementar el tipus 
impositiu de les rendes superiors a 
200.000 euros integrades a la base liqui-
dable de l’estalvi passant del 26 al 27 %. 
I a partir dels 300.000 euros, es passa del 
26 al 28 %.

Una de les principals 
novetats pel que fa a l’IPRF 
és la modificació del límit 
per no tenir que declarar, 
que s’eleva de 14.000 euros  

a 15.000 euros

Mesures fiscals del Projecte de Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat per al 2023

RICARD VIÑA ARASA 
Economista. Servei d’Assessorament Fiscal del CEC 

Comissió de Fiscalistes | REAF Catalunya
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Comissió de Gestió Pública

La cultura de l’avaluació segueix sent 
una assignatura pendent dels nostres 
afers públics. El Col·legi d’Economis-

tes de Catalunya, per la seva naturalesa, 
concentra una part important dels qui estan 
convençuts de la necessitat de l’avaluació de 
la despesa pública. La creació de la Comissió 
de Gestió Pública i la seva jornada sobre “ava-
luació de polítiques públiques” celebrada el + 
30 de setembre passat n’és una nova mostra. 
Dissortadament, la classe política, tant la que 
té responsabilitats de govern com la que està 
a l’oposició, no sembla estar-hi gaire interes-
sada, excepte honroses excepcions. La cau-
sa de l’avaluació de la despesa pública s’en-
fronta, massa sovint, al desinterès dels 
responsables de prendre decisions sobre la 
despesa pública.

Ningú discuteix que calen controls de legalitat 
de tota mena sobre la despesa pública. La 
funció interventora hi està completament dedi-
cada. Els documents que produeixen les inter-
vencions de cada Administració són estudiats 
administrativament i políticament, però, dis-
sortadament, només se’ls para atenció des 
del punt de vista de legalitat i no des del punt 
de vista de pertinença de la despesa ni d’ava-
luació de la despesa. Això s’esdevé tot i que 
els informes d’intervenció poden tenir informa-
ció o valoracions del màxim interès sobre això. 
El control final, parlamentari, de presentació 
de l’execució pressupostària, s’acaba fent al 
cap de massa temps i es ventila a tota veloci-
tat en seu parlamentària. No interessa ningú. 
És informació de lectura difícil i, sobretot, nin-
gú no vol entrar en la matèria de quina relació 
té la despesa executada amb la despesa 
pressupostada, la qual cosa seria un primer 
element d’avaluació de la despesa pública.

Insistiré al final sobre aquest aspecte, per dis-
tingir-lo del que normalment s’associa a l’ava-
luació de la despesa pública. Aquesta, que es 
coneix bé però que es practica poc, exigeix 
comptar, bé sigui abans o bé sigui després, 
els rendiments que s’esperen d’una despesa 
pública i comparar-los amb els recursos esmer-
çats. Aquest exercici, que els economistes 
coneixen de fa temps com avaluació cost-
benefici, es fa poc o es fa superficialment, tot 
i que és preceptiu. En alguns moments s’han 

El que manca és voluntat. No ho dubtem ni 
un moment: la primera voluntat que manca 
és de caràcter polític. El rendiment que els 
polítics n’esperen treure és insignificant o nul, 
o, fins i tot, negatiu. Això hauria de ser un 
estímul perquè els professionals de l’avaluació, 
com ara els economistes, molt més propers 
i coneixedors de la complexitat de l’avaluació 
de la despesa pública, facin un pas endavant 
i proposin exemples, que poden ser molt vis-
tosos, de les lliçons que es poden assolir amb 
estudis apolítics i professionals, d’aquesta 
avaluació.

En poso uns pocs exemples, ben coneguts, 
però sempre oblidats. En el cas dels Pres-
supostos Generals de l’Estat estem acostu-
mats a seguir atentament l’execució de les 
inversions territorialitzades de l’Administració 
General de l’Estat, cosa que està molt bé i 
tothom aprecia, almenys a Catalunya. Però, 
per què no es fa de manera més sistemàtica? 
Ningú no es dedica a comprovar quin és el 
grau d’execució pressupostària de la des-
pesa militar, quan se sap que bona part de 
la despesa militar s’executa a partir de modi-
ficacions pressupostàries que es van realitzant 
al llarg del procés d’execució pressupostària. 
En el cas català podríem parlar de la despe-
sa en salut, que sempre és ben superior a la 
pressupostada, mentre que les despeses 
per altres conceptes queden lluny de la pres-
supostació inicial. Per no parlar de les ava-
luacions cost-benefici clàssiques, que n’hi 
ha, però difícilment guien les decisions polí-
tiques. Es podria fer una bona monografia 
de totes les absurditats acumulades en el 
disseny i la construcció de la línia 9. Cal més 
avaluació i cal fer-hi més cas. n

fet esforços extraordinaris per validar la perti-
nença de despeses, en especial d’inversió en 
infraestructures, però rarament aquests estu-
dis han acabat condicionant la decisió presa. 
Hi interfereixen sempre les consideracions 
polítiques. Els intents d’introduir racionalitat 
econòmica agraden poc en l’àmbit polític, i si 
s’accepten formalment és amb la convicció 
íntima, per part dels responsables polítics, que 
seran un tràmit obligat però que no tindran 
cap força decisòria. Això passa amb les ava-
luacions més fàcils i que tenen més tradició, 
com són les infraestructures i l’obra pública 
en general, inclosa la construcció. En aquests 
casos és menys complicat comptar en euros 
el flux de despeses i el flux d’ingressos espe-
rats, distingint si són públics o privats. Els 
ingressos podrien no ser monetitzables, sinó 
ser estalvis de temps, que es poden transfor-
mar, amb les hipòtesis més adequades, en 
euros i comptar-los com a estalvi social. Quan 
la despesa i, sobretot, el seu retorn, no són 
tan fàcils de comptar en euros, com poden 
ser molts programes de salut, educatius, de 
benestar social, culturals o de tot altre ordre, 
l’avaluació reductible a valors monetaris és 
factible, tot i que més opinable. Hi ha una tra-
dició ben afermada a casa nostra i arreu del 
món d’avaluació de programes de despesa 
pública ex ante i ex post, amb metodologies 
contrastades de monetització dels beneficis 
més intangibles. 

No res s’oposa, en termes de la seva possi-
bilitat tècnica, a generalitzar els processos 
d’avaluació de la despesa pública. Tampoc 
no res s’oposa a avaluar el compliment o la 
desviació de les previsions pressupostàries 
un cop han esdevingut despesa executada. 

ALBERT CARRERAS DE ODRIOZOLA 
Col·legiat de Mèrit i membre de la Comissió de Gestió Pública del CEC 
albert.carreras@upf.edu 

La necessitat d’avaluació  
de la despesa pública
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El 26 de setembre passat va entrar en 
vigor la darrera reforma de la Llei Con-
cursal, que va ser aprovada el mes 

d’agost en un ple extraordinari al Congrés dels 
Diputats. Aquesta reforma concursal suposa 
un canvi estructural en el model de gestió de 
les insolvències fins ara conegut a la nostra 
legislació.

L’objectiu de la reforma és la transposició de 
la Directiva Europea 1023/2019, del Parlament 
Europeu i del Consell de 20 de juny de 2019, 
que té com a finalitat establir mecanismes 
d’alerta davant el risc d’insolvència, donar una 
regulació mes completa i coherent als proces-
sos de reestructuració preventiva dels deutes, 
simplificar el dret concursal, augmentar l’efi-
ciència, alleugerir costos i ampliar les possibi-
litats d’obtenció del benefici en l’alliberació de 
deutes. 

Una novetat introduïda per agilitzar els proce-
diments concursals i augmentar l’eficiència és 
la nova regulació dels concursos sense mas-
sa, articles 37 bis, a 37 quinquies de la Llei. 
Aquests articles venen a substituir el procedi-
ment abans regulat als articles 470 i 471 del 
TRLC, que actualment queden derogats.

L’article 37 bis defineix un concurs sense mas-
sa com aquell en què es compleix, per ordre, 
alguna d’aquestes condicions.
a) Que no existeixin béns i drets a la massa 
activa legalment embargables.
b) Que els béns i drets que hi hagi tinguin un 
cost de realització manifestament despropor-
cionat respecte al previsible valor de venda.
c) Que els béns i drets lliures de càrregues 
tinguessin un valor inferior al cost de tramitació 
del procediment.
d) Que els béns i drets tinguin càrregues o 
gravàmens per import superior al seu valor de 
mercat.

Quan es doni qualsevol d’aquestes condicions, 
la tramitació serà la prevista als articles 37 ter 
i següents. El Jutjat Mercantil el limitarà a decla-
rar el concurs, fent esment del passiu declarat 
pel sol·licitant, i, sense més pronunciaments, 
n’ordenarà la publicació, fent una crida a aquells 
creditors que representin al menys el 5 % del 
passiu perquè puguin demanar el nomenament 

d’un administrador concursal en un termini de 
quinze dies.

Si algun dels creditors legitimats ho demana, 
el jutge nomenarà administrador concursal i 
en fixarà la retribució, que anirà a càrrec del 
creditor o creditors que l’hagin sol·licitat.

L’administrador concursal té el termini d’un 
mes per emetre un informe, que ha de ser 
raonat i documentat, amb els aspectes que 
es detallen a continuació:
a) Si hi ha indicis suficients per determinar que 
el deutor ha dut a terme actes perjudicials per 
la massa activa que siguin rescindibles.
b) Si hi ha indicis suficients per l’exercici d’una 
acció de responsabilitat contra els administra-
dors o liquidadors de dret o de fet.
c) Si hi ha indicis suficients perquè el concurs 
sigui declarat culpable.

El deutor té l’obligació de facilitar tota la docu-
mentació que se li demani per part de l’admi-
nistrador concursal per poder confeccionar el 
seu l’informe. L’incompliment d’aquesta obli-
gació pot suposar la culpabilitat del concurs 
i, en cas de persona natural, la impossibilitat 
d’obtenir l’exoneració del passiu insatisfet.

Si en l’informe de l’administrador concursal es 
determina que hi ha indicis suficients de l’exis-
tència d’actes perjudicials per la massa activa 
que fossin rescindibles, d’acció de responsa-
bilitat contra els gestors de la concursada o 
que el concurs sigui declarat culpable, el jutge 
dictarà una interlocutòria complementària amb 
la resta de pronunciaments de la declaració 

Comissió de Mercantil, Concursal i Experts Judicials 

de concurs i obrint la fase de liquidació de la 
massa activa, continuant la tramitació del con-
curs d’acord amb la llei.

En aquest cas, l’administrador concursal hau-
rà d’exercir en el període de dos mesos les 
accions de rescissió o de responsabilitat soci-
al que corresponguin. Si no ho fa, els creditors 
que hagin demanat el nomenament disposen 
d’uns altres dos mesos per exercir-les per ells 
mateixos.

En cas que cap creditor demani el nomenament 
d’un administrador concursal o que l’informe 
emès per l’administrador concursal nomenat 
no hagi apreciat l’existència dels indicis deta-
llats en l’article 37 ter, la llei no estableix quin 
ha de ser el tràmit a seguir. Però sembla lògic 
pensar que en aquest cas l’única alternativa 
és decretar la conclusió del concurs. I en el 
cas de les persones físiques serà el moment 
de demanar l’exoneració del passiu insatisfet, 
segons l’article 486 i següents de la Llei Con-
cursal.

En el cas dels concursos regulats al Llibre 
Tercer de la Llei, el procediment especial per 
a les microempreses, el supòsit de l’absència 
o la insuficiència de massa activa no està pre-
vist, però l’article 689 aclareix que s’aplicarà 
supletòriament l’establert als llibres primer i 
segon amb les adaptacions que calgui. Així 
que el nomenament i la retribució de l’admi-
nistrador concursal es regularan per l’establert 
al Llibre Primer. Per tant, el concurs sense 
massa també seguirà els passos que s’han 
detallat amb anterioritat.

Aquest procediment que s’ha exposat fa que 
sigui el mateix creditor qui hagi de vetllar pels 
seus interessos i que hagi de tenir un paper 
més actiu que el que tenia fins a l’actualitat en 
la protecció preventiva del seu crèdit, revisant 
periòdicament el Registre Públic Concursal i 
el BOE.

Aquesta actitud proactiva de defensa dels 
seus interessos és una constant d’aquesta 
nova llei, no només amb aquest procediment 
de concurs sense massa, sinó també amb 
altres fases del procediment concursal com, 
per exemple, la qualificació. n

El concurs sense massa 
a la nova Llei Concursal
SILVIA CASTRO SARDA 
Economista a Rusiñol Associats Consultors, SL. Vocal del Comitè Executiu de la Seu de Llei-
da del CEC. Membre de la Comissió de Mercantil, Concursal i Experts Judicials del CEC
silviacastro@rusinyolassociats.com
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Comissió de Relacions Laborals i Gestió del Capital Humà

Els RD Llei 13/2022 de 26 de juliol, RD 
Llei 14/2022 d’1 d’agost i RD 504/2022 
de 27 de juny han modificat determinats 

aspectes relatius al règim especial de treballadors 
autònoms (RETA), especialment en matèria de 
cotització, que entren en vigor l’1 de gener del 
2023.

La principal novetat és que s’estableix un nou 
sistema de cotització per ingressos reals, implan-
tat de forma gradual entre els anys 2023 i 2025, 
i desapareixerà el sistema anterior d’elecció de 
l’autònom.

Per determinar la base de cotització es 
tindran en compte la totalitat dels rendiments 
nets obtinguts dins de cada any natural, per les 
diverses activitats professionals o econòmiques, 
incloent les que no impliquen obligació d’alta a 
la Seguretat Social, sempre que no siguin per 
prestació de serveis laborals per compte aliè. 
Per això, s’haurà d’escollir una base de cotitza-
ció en funció de la previsió d’ingressos i de l’any 
que es tracti, segons les següents taules.

Durant l’any 2023 es mantindrà la base de 
desembre de 2022, encara que fos superior a 
la que correspongui, fins que l’autònom comu-
niqui a la TGSS l’opció per la seva nova base 
(permès fins a l’1 de novembre de 2022).

El rendiment net es calcularà amb els ren-
diments derivats de totes les activitats econò-
miques, empresarials o professionals desen-
volupades per l’autònom, ja sigui per compte 
propi o com a autònom-societari. Als rendi-
ments indicats se’ls aplicarà una deducció 
per despeses genèriques del 7 %, excepte 
en el cas dels autònoms societaris, per als qui 
la deducció serà del 3 %, sempre que hagin 
figurat en alta durant com a mínim noranta dies 
en l’exercici. El rendiment computable de 
cadascuna de les activitats exercides per la 
persona treballadora per compte propi o autò-
nom es calcularà d’acord amb el que es preveu 
en les normes de l’IRPF per al càlcul del ren-
diment net, en els següents termes:

1. Activitats en estimació directa: el rendiment 
computable serà el rendiment net a efectes de 
l’IRPF, incrementat en l’import de les quotes de 
Seguretat Social i aportacions a mutualitats 

estiguin en aquesta situació almenys 90 dies 
l’any no poden triar una base inferior a la mínima 
del grup 7 del règim general (actualment el 2022 
són 1.166,70 €). Provisionalment, durant 
l’any 2023 aquesta base mínima serà de 
1.000,00 €.

La base triada tindrà caràcter provisional, fins 
que es procedeixi a la seva regularització en 
funció dels rendiments anuals reals que 
l’Administració Tributària comuniqui a la Segu-
retat Social a partir de l’any següent, sempre 
que la base definitiva no estigui dins del tram 
mínim i màxim que li hagués correspost.

• Si la cotització provisional fos inferior a la regu-
laritzada, la TGSS ho comunicarà, i l’autònom 
haurà d’ingressar la diferència fins a l’últim dia 
del mes següent al de la notificació, sense inte-
rès de demora ni recàrrec. En aquest cas, la 
cotització es realitzarà per la base mínima del 
tram que correspongui.
• Si la cotització provisional fos superior a la 
regularitzada, la TGSS retornarà d’ofici la dife-
rència, sense interessos, abans del 30 d’abril 
de l’any següent al de la comunicació de les 
dades per l’Administració Tributària. En aquest 
cas, la cotització es realitzarà per la base màxi-
ma del tram que correspongui.

Per excepció, si s’ha mantingut la base de 
cotització que es tenia a 31 de desembre de 
2022, es podrà optar per renunciar a aquesta 
devolució, mantenint aquesta base que arros-
segava des de l’any 2022.

A partir de l’1 de gener de 2023 s’haurà de 
triar la base de cotització provisional dins del 
tram en què es trobin els rendiments mensuals 
que l’autònom preveu per a aquest exercici. Si 
els rendiments van canviant i es diferencien dels 
inicialment previstos, podrà canviar la seva 
base de cotització fins a 6 vegades l’any, i la 
nova base triada també tindrà caràcter provisi-
onal i fins que la TGSS faci, si escau, la regula-
rització l’any posterior.

Es modifica l’article 96.2 de la Llei de l’IRPF 
establint l’obligació per als autònoms, a partir 
de l’1 de gener de 2023, de presentar declara-
ció de l’IRPF, amb independència de quins 
fossin els seus ingressos. n

alternatives, i descomptant posteriorment un 
7 %.
2. Activitats en estimació objectiva, el rendi-
ment computable serà el rendiment net previ a 
efectes de l’IRPF i descomptant un 7 %.
3. Rendiments imputats per entitats en atri-
bució de rendes, comunitats de béns o 
societats civils, el rendiment computable serà 
l’imputat en funció del mètode d’IRPF que s’apli-
qui (estimació directa o estimació objectiva) i 
descomptant posteriorment un 7 %.
4. En cas d’autònoms societaris, es compu-
ten la totalitat dels rendiments íntegres, dinera-
ris o en espècie, derivats de la participació en 
els fons propis d’aquelles entitats en les quals 
reuneixi, en la data de meritació de l impost 
sobre societats, més la totalitat dels rendiments 
de treball derivats de la seva activitat en aques-
tes entitats i descomptant posteriorment un 
3 %. No obstant això, el detall de càlcul per a 
aquest supòsit concret ha quedat pendent de 
desenvolupament reglamentari.

Inicialment, l’autònom haurà de triar una base 
de cotització mensual en funció de la seva pre-
visió de rendiments anuals, d’acord amb les 
taules indicades. Si preveu que els seus rendi-
ments seran inferiors a la base mínima del tram 1, 
podran triar la base dins de la taula reduïda. Els 
autònoms societaris i autònoms familiars que 

NIEVES RABASSÓ RODRÍGUEZ 
Economista i advocada. Membre de la Junta de Govern i presidenta de 
la Comissió de Relacions Laborals i Gestió del Capital Humà del CEC 
nieves.rabasso@alonso-cuevillas.eu

El nou sistema de cotització  
dels treballadors autònoms

https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/TABLA DE RENDIMIENTOS NETOS RETA.pdf
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Comissió de Retail

Un dels temes importants que segueix 
la Comissió de Comerç/Retail del CEC 
és l’impacte i les externalitats del 

comerç on-line, pels nous fenòmens que està 
produint al voltant de comerç, mobilitat, ciutat-
territori i canvis socials. 

Al voltant de l’explosió del comerç on-line, com 
a país afrontem reptes en els camps de:
• La lliure competència empresarial.
• La fiscalitat i el finançament dels serveis públics.
• La sostenibilitat de la distribució de merca-
deries a domicili. 

Pel que fa al primer punt, ens agradi o no, el 
comerç on-line trenca barreres facilitant pràcti-
ques oligopolístiques per part dels grans ope-
radors globals, que guanyen ràpidament quota 
de mercat als operadors físics en un sistema en 
què no estan subjectes a la mateixa fiscalitat; 
traslladen, per la pressió de la competència, 
campanyes de rebaixes i descomptes com el 
Black Friday o el Single’s Day, extemporànies a 
la nostra cultura, i juguen amb unes altres regles 
del joc, perquè per ells la venda de productes 
al detall no és el principal negoci, sinó la mina 
d’on treuen dades per alimentar altres negocis 
de venda d’informació i serveis web. Poden 
permetre’s pèrdues en la venda al detall, perquè 
el marge empresarial surt d’un altre lloc, però, 
mentrestant, eliminen els detallistes purs.

Davant d’això, és una ficció creure que els 
comerciants autòctons poden competir si es 
digitalitzen o si obren un corner en un 
marketplace.

Pel que fa a la fiscalitat, amb les lleis a la mà, 
aquests gegants no tributen en els països on 
extreuen la riquesa per l’import que ho faria 
una empresa local. Parlem sobretot de l’impost 
de societats. Mentre que les empreses locals 
perden vendes, deixen d’ingressar a les arques 
públiques uns impostos que no compensarà 
l’empresa que ha guanyat la quota de mercat; 
i així anem soscavant les arques públiques i la 
societat del benestar. El tancament de comer-
ços, amb el creixent nombre de locals buits 
que podem veure als nostres municipis, són 
la prova fefaent de l’augment d’aquest proble-
ma: tanquen les empreses que sí que tributa-
ven, mentre que la despesa de consum es 

que no tributen a la ciutat, tot i fer un ús de 
l’espai públic més alt que el que fan les empre-
ses amb seu social a la ciutat i/o a l’Estat. 

La regidora Montserrat Ballarin va explicar a la 
Comissió de Retail del CEC els detalls d’aques-
ta taxa, que ja ha superat el període d’exposi-
ció pública i en la qual Barcelona és pionera. 
La regidora va indicar que, amb aquesta, tam-
bé es volen promoure hàbits de consum sos-
tenible: enfront de l’hàbit de compra on-line 
sense consciència dels residus que generen 
els embalatges i la congestió viària que provo-
ca el lliurament a domicili, conscienciar que el 
clic també té un impacte.

Es difícil ser pioner en un tema com aquest, i 
no tot està a l’abast de les competències muni-
cipals. Però, igual que en la gestió d’empreses, 
quan volem fomentar un comportament hi ha 
d’haver connexió entre l’incentiu i el subjecte. 
El problema d’aquesta taxa és que no grava 
qui pren la decisió d’utilitzar el servei de lliura-
ment a domicili, que és el consumidor, i això 
fa posar en dubte l’efecte dissuasiu o peda-
gògic. Com en el cas de les multes de Nova 
York, les empreses afectades pagaran i conti-
nuaran. 

Quan el càrrec cau sobre el comprador, aquest 
s’autorestringeix. Recordem, si no, la disminu-
ció del consum de bosses de plàstic quan va 
passar a ser obligatori cobrar-les al client. 
Només costen d’1 a 5 cèntims, però la gent 
va passar a estalviar-se’ls i buscar alternatives. 

Es per això que des de la Comissió de Retail 
considerem que, si de veritat es vol posar límits 
al creixement indiscriminat del repartiment a 
domicili de les mercaderies comprades on-line, 
seria més efectiu instaurar quelcom com la 
taxa turística. L’obligació de pagament l’hauria 
de tenir el consumidor que ha optat per fer-s’ho 
portar a casa (amb exempcions per a les per-
sones amb dificultats de mobilitat); el recapta-
dor hauria de ser l’empresa que fa el repartiment 
(com ho son els hotels), que ho ingressaria a 
les arques públiques. És un problema que 
afecta tothom, i cal trobar bones solucions per 
tendir al model de ciutats, mobilitat i sosteni-
bilitat que volem implantar. Ningú ha dit que 
sigui fàcil, però és important i urgent. n

desvia cap a operadors que tenen manera 
d’evitar obligacions fiscals.

Pel que fa a la sostenibilitat de la distribució a 
domicili dels productes comprats on-line, a 
part de la major generació de residus pel sobre-
embalatge que es necessita per protegir el 
producte durant els processos logístics, tots 
podem observar com les companyies de repar-
timent fan un ús intensiu de la via publica per 
fer aquesta distribució. 

No hi ha cap ciutat al món que estigui prepa-
rada perquè la major part dels ciutadans rebin 
les seves compres a casa. A Nova York, on els 
residents reben una mitjana de 24 milions de 
paquets al dia, han volgut posar cota a l’ocu-
pació indeguda dels carrers (aparcaments en 
doble fila o en zones prohibides per descarre-
gar paquets i lliurar-los ràpid als domicilis dels 
compradors). Empreses com UPS o Fedex 
han arribat a pagar multes per valor de 34 i 
15 milions de dòlars respectivament, però han 
continuat amb les seves pràctiques. 

Ara l’Ajuntament de Barcelona ha anunciat la 
intenció d’implantar, el 2023, una taxa per gra-
var les externalitats negatives que genera en 
l’espai públic la distribució a domicili de les 
compres on-line. Aquest impacte el generen 
sobretot grans empreses que utilitzen la via 
pública per a les operacions del seu negoci i 

NÚRIA BELTRAN CENTELLES 
Presidenta de la Comissió de Retail del CEC 
nuria.beltran@gmail.com 

Els reptes econòmics, fiscals i de 
sostenibilitat de la venda ‘on-line’
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El passat 1 de febrer va quedar convalidat pel Congrés dels 
Diputats, no sense certa polèmica, el RD Llei 32/2021, de 28 
de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, 
nascuda fruit del consens i diàleg social, amb la finalitat de 
reduir les elevades taxes de temporalitat i atur al nostre país. 
Es tracta d’una norma complexa però de gran importància 
pels canvis que introdueix en matèries nuclears del nostre 
sistema de relacions laborals, com ara la contractació del 
personal. La norma hereta la nota de “flexibilitat”, caracterís-
tica de la reforma laboral operada en l'any 2012.

Aspectes rellevants 
de la reforma laboral

Mesures de prevenció  
i lluita contra el frau fiscal

La Llei de Prevenció i Lluita contra el Frau Fiscal, que va 
entrar en vigor l'11/07/2021, anticipa la incorporació d'un 
ampli ventall de mesures que afecten la majoria de les lleis 
substantives i procedimentals del nostre sistema tributari. 
S'estableixen normes contra les pràctiques d'elusió fiscal 
que incideixen directament en el funcionament del mercat 
interior, de modificació de diverses normes tributàries i en 
matèria de regulació del joc. Aquestes normes persegueixen 
un doble objectiu: la incorporació al nostre ordenament intern 
del Dret de la Unió Europea en matèria de pràctiques d'elu-
sió fiscal, i incrementar l'anhelada justícia tributària que pre-
conitza tota reforma de aquestes característiques, introduint 
mesures tendents a prevenir i lluitar contra el frau fiscal.

Protegeix el teu patrimo-
ni, assegura la teva acti-
vitat professional

El Col·legi d’Economistes de Catalunya posa a 
la disposició de tots els Col·legiats del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya una pòlissa de Res-
ponsabilitat Civil Professional, per tal de que els 
col·legiats que hi estiguin adherits puguin tenir 
la tranquil·litat de que l’asseguradora farà front 
al perjudici causat, en cas de rebre una reclama-
ció d’un tercer, sense haver de desemborsar els 
imports.
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El Pacte Verd Europeu té com a objectiu 
l’any 2050 una Europa neutra en carboni. 
L’economia circular és l’eina trans-
formadora de la nova indústria verda i 
digital, impulsant nous models de negoci 
que promoguin l’ecodisseny, l’eficiència 
de l’ús dels recursos, la recuperació dels 
materials, la servitització i les plataformes 
compartides. 

Models de negoci de 
l'economia circular

Llei concursal: 
l’esperada reforma?

Des del darrer mes d’agost coneixem l’avantprojecte de llei 
de reforma del Text refós de la Llei concursal (TRLC), aprovat 
pel Reial decret legislatiu 1/2020, de 5 maig, per a la 
transposició de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, sobre marcs 
de reestructuració preventiva, exoneració de deutes i 
inhabilitacions, i sobre mesures per augmentar l’eficiència 
dels procediments de reestructuració, insolvència i exoneració 
de deutes, mitjançant el qual es modifica la Directiva (UE) 
2017/1132 (Directiva sobre reestructuració i insolvència). 
Aquesta reforma sense precedents de la normativa concursal 
comporta noves regles del joc i nous procediments, i ha 
generat crítiques per tots els operadors concursals.

Tributació de les 
criptomonedes

En els últims anys les criptomonedes han irromput 
com un fenomen tecnològic, econòmic i social. 
Desxifrar la tributació associada a aquestes 
monedes virtuals ha estat (i segueix sent) un repte 
per als assessors fiscals. A partir tant de la 
jurisprudència comunitària com de les consultes 
vinculants publicades en els darrers anys per la 
Direcció General de Tributs, avui dia estan definits 
molts dels aspectes de la fiscalitat d’aquests 
actius digitals, pel que fa a la tributació directa, 
la tributació indirecta, la titularitat i altres obli-
gacions d’informació.
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La base de l’èxit que ha anat acumulant Bitcoin, 
Ethereum i els milers de criptoactius rau en la 
tecnologia que les sustenta, blockchain, i a la 
funcionalitat dels contractes intel·ligents o smart 
contracts. El fenòmen blockchain és la “revolució 
industrial d’internet”. Amb blockchain hem passat de 
l’internet de la informació al internet del valor.

Criptoactius 

L'autor exposa les mesures correctores que s'han dictat davant el col·lapse 
econòmic provocat per la COVID-19 a l'hora de tractar el patrimoni de les empre-
ses des del punt de vista comptable . D'una banda, l’article 13 de la Llei 3/2020, 
de 18 de setembre, que estableix com considerar les pèrdues de l'exercici 2020 
i com procedir amb les que es puguin produir aquest any 2021. D'altra banda, 
l'article 6 de la Llei 3/2020, que va prolongar la suspensió del deure de sol·licitar 
el concurs fins al 31 de desembre del 2021.
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L’impacte de la COVID-19 en el patrimoni  
net de les empreses. Mesures correctores

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

El Registre d'Experts Comptables REC] ha publicat quatre guies, documents de gran 
utilitat per a les empreses en general, i per als experts comptables en particular. 
L'elaboració de les guies del REC], així com de les guies d'elaboració i revisió de 
l'EINF publicades pel Consejo General de Economistas de España, juntament amb 
el continu treball que es fa sobre aquesta àrea des de les corporacions, és un refle-
xe fidel de la direcció que l'activitat professional dels experts comptables està prenent 
i de les noves exigències a les quals aquests professionals han de fer front.

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

El programa Next Generation UE vol impulsar el creixement, la creació de llocs de treball, 
la resiliència social i econòmica, recolzar la transició ecològica i fomentar la transformació 
digital de la UE. El programa es financia mitjançant l’emissió de deute per part de la 
Comissió Europea i això significa la mutualització del deute dels estats membres. El 
programa obliga a Espanya a fer reformes 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 transformació digital i ecològica.
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