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Revista tècnica
de les comissions i grups de treball del col·legi d’economistes de catalunya

El nou marc legislatiu 
en matèria de propietat 
intel·lectual

El Brèxit: la gestió 
de la incertesa 

IRPF: aspectes 
a tenir en compte  

La possibilitat de tancament de pàgines web sense 

autorització judicial és certament una de les principals 

novetats que han estat introduïdes per la Llei 2/2019, 

que modifca el text re�ós de la Llei de Propietat Intel·

lectual, integrant a l’ordenament jurídic espanyol dues 

directives prèvies 2014/26/UE i 2017/1564. Els canvis 

al règim sancionador, els terminis, l’àmbit territorial de 

les llicències i els drets sobre els articles i reculls de 

premsa són també, sens dubte, rellevants.

Immersos en plena campanya per a la presentació de 

l’Impost sobre la renda de l’exercici del 2018, analitza·

rem quines són les competències legislatives cedides a 

les comunitats autònomes (CA) a través de la Llei 

22/2009 per la qual es regula el sistema de fnançament 

de les CA de règim comú. Una d’aquestes competènci·

es és la possibilitat d’aprovació del 50% de l’escala ge·

neral de l’impost que, a Catalunya, des de la declaració 

de l’IRPF del 2015, es va elevar i es va situar entre un 

21,5% de mínim a un màxim del 48%. Això implica que 

l’escala de retencions dels rendiments del treball, en 

molts casos, no cobrirà la tributació. 

El Regne Unit és el cinquè soci comercial de Catalunya. 

Les empreses catalanes hi exporten uns 4.000 milions 

d’euros l’any, que representen un 6,4% de les exporta·

cions, i importen productes per valor d’aproximadament 

2.600 milions, un 3,5% de les importacions. Tot i que 

són xi�res signifcatives, no es tem per l’e�ecte del 

Brèxit. Esperem que la sensatesa i l’interès general tor·

nin al Regne Unit i s’acostin a l’acord previst, i q ue fnal·

ment hi hagi una relació comercial, social i política, amb 

sinergies positives, �et que generaria confança i estabi·

litat a Europa, que ja ens convé.
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IRPF: aspectes 
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de treball per naixement, 
adopció o acolliment
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Agroalimentària

Noticiari de la Comissió 
d ’Economia de la Salut

Noticiari j urídic 

pensió del contracte laboral durant 

les setze setmanes posteriors al nai-

xement/adopció.

Amb data 1 de març s’aprovà la Llei 

2/2019, que modifca el text re�ós pre-

vi aprovat pel Reial Decret legislatiu 

1/1996, de 12 d’abril, integrant la Di-

rectiva 2014/26/UE del Parlament Eu-

ropeu i del Consell, de 26 de �ebrer de  

2014, i la Directiva (UE) 2017/1564 del 

Parlament Europeu i del Consell, de Els complements alimentaris s’han 

13 de setembre de 2017.  convertit en una peça clau i neces-

sària a l’hora de �er �ront a determi-

nats problemes de salut arreu del 

món. El progrés, en termes d’investi-

gació científca i a nivell legislatiu, ha 

permès que aquests productes mai 

hagin estat tan basats en l’evidència 

científca i tan regulats com ho estan 

S’analitza la gestió del Brèxit des del avui en dia. 

La normativa legal amb què els pro�es- re�erèndum fns al moment actual. Els 

sionals de l’economia han de treballar resultats, la di�ícil gestió, les difcultats 

va canviant amb el pas del temps. Per al Parlament britànic per trobar con-

això, la  �a un repàs de sens, les possibles conseqüències, la 

les novetats més importants. incertesa per les empreses i els ciuta-

dans, i els escenaris de �utur són les 

  n. qüestions que es tracte

La segona taula del Cicle “40 

anys d’economia de la salut” va 

incorporar les aportacions de 

Recordem que la declaració per l’IRPF quatre economistes de la salut que 

es basa en el sistema d’autoliquidació, exerceixen càrrecs de responsabi-

però que molts contribuents únicament litat en institucions: Guillem López 

L’1 de març, es va aprovar el Reial confrmen l’esborrany que els �acilita Casasnovas, Roser Fernández, 

Decret Llei per garantir la igualtat en- l’Administració tributària. Pot tenir això Ivan Planas i Anna Garcia-Altés. Els 

tre dones i homes en matèria laboral, conseqüències si l’esborrany és erroni? ponents varen presentar la seva his-

on es modifquen els articles 45 i 48 Analitzarem també les competències tòria personal respecte a l’economia 

ET, amb la fnalitat que, al 2021, tots legislatives que tenen les comunitats de la salut i varen aportar temes 

dos progenitors tinguin dret a la sus- autònomes en l’àmbit de l’IRPF.  d’actualitat i perspectives de �utur.
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17
Orientació internacional  
i finançament de l’activi-
tat emprenedora naixent 
segons l’estudi GEM 
(2017-2018) a Catalunya
Noticiari del Grup de 
Treball d’Emprenedoria
L’estudi GEM 2017·2018 a Catalunya 
estudia l’orientació internacional i el fi·
nançament dels nous negocis com a 
característiques inherents per determi·
nar la qualitat de l’emprenedoria i la 
seva evolució. Un aspecte de recone·
guda importància en el moment de po·
sar en funcionament nous negocis és el 
finançament.

18-19
Declaració de  
la renda 2018
Noticiari de la Comissió 
d’Assessors Fiscals 
El dia 2 d’abril va començar el període de 
presentació de la renda de l’exercici 2018. 
A aquestes alçades poca cosa es pot fer 
per reduir la quota a pagar de l’IRPF, però 
va bé recordar algunes qüestions. 

20
Completada la 
transposició de MiFID II
Noticiari de la Comissió 
d’Economia Financera /
Grup de Treball EAFI
Al desembre de 2018 es va aprovar el De·
cret Llei per a la transposició de MiFID II 
amb quasi un any d’endarreriment i sota la 
pressió de la demanda interposada pel Tri·
bunal Europeu de Justícia des del juliol del 
2017. La MiFID II pretén incrementar la pro·
tecció a l’inversor i establir un marc comú a 
tota la UE, sota el qual l’inversor pugui tenir 
la confiança que el que li estan recomanant 
és la millor opció segons sigui la seva situa·
ció personal en termes de coneixements, 
experiència i expectatives. 

21
El concurs necessari. 
Explorant possibilitats
Noticiari de la Comissió 
Mercantil, Concursal i 
d’Experts Judicials
Tot i que hi ha dues modalitats de con·
curs de creditors previstes en la llei 
concursal, el voluntari i el necessari, 
tanmateix les dades demostren que un 
dels dos és el més utilitzat en la pràcti·
ca amb molta diferència. Ens hem 
plantejat per quines causes? En reali·
tat, el concurs necessari instat pels 
creditors és efectiu per obtenir el reco·
brament dels deutes?

22
XXXIII Fòrum d’Inversió 
EconomistesBAN i 
“Fiscalitat de les 
inversions en startups” 
EconomistesBAN
EconomistesBAN celebra el XXXIII Fò·
rum presentant set noves startups:  
Optimus Price, Sharify, Apartool, 
Clubberize, Soccer Dream, SAALG 
Geomechanics i Pyjamia, i la ponèn·
cia Fiscalitat de les inversions en 
startups. 
 

23
El turisme de creuers  
a Barcelona. Allò que 
sabem (i allò que no)
Noticiari de la Comissió  
de Turisme
El turisme de creuers ha experimentat 
un creixement espectacular al port de 
Barcelona les darreres dues dècades, 
fins a situar·se entre els primers del 
món. Aquest fet ha estat el fruit de 
l’evolució del mercat global, però tam·
bé de decisions estratègiques, entre 
elles la de posicionar·lo com a port de 
capçalera, fet que ha estat un encert. 

12-13
El balanç de situació 
dels estats comptables 
Noticiari de la Comissió de 
Comptabilitat
La lectura dels estats comptables és 
el pas previ a l’aplicació de les diver·
ses tècniques d’anàlisi (principalment 
el càlcul de ràtios) i ha de permetre 
conèixer en profunditat el patrimoni, 
els resultats i els fluxos d’efectiu, els 
quals poden ser diferents en funció 
del marc normatiu. En aquest article, 
es presenten l’estructura i els compo·
nents del balanç de situació segons la 
normativa local (PGC07).

14-15
Els propers canvis 
de les NIA
Noticiari d’Economistes 
Auditors de Comptes
En aquest article es repassen els can·
vis més significatius que l’IAASB s’es·
tà plantejant introduir en les normes 
internacionals d’auditoria i de control 
de qualitat. 

16
Davos, el PIB 
i el “més enllà”
Noticiari de la Comissió 
d’Economia i Sostenibilitat
El PIB es mostra cada vegada més ina·
dequat per  mesurar el benestar i la sos·
tenibilitat d’una economia. Sembla que 
a Davos també hi circula aquesta idea. 
La consolidació de noves mètriques és 
tan difícil com necessari i possible.  
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del 644 de la declaració informa·
tiva anual sobre la revenda de 
béns mobles susceptibles de tri·
butar per l’impost sobre trans·
missions patrimonials i actes jurí·
dics documentats i s’estableixen 
les condicions i el procediment 
per a la seva presentació. DOGC 
núm. 7816 22/02/2019.

l Ordre VEH/30/2019, de 15 
de febrer, per la qual s’aprova 
el model 643 de la declaració 
informativa anual sobre les 
transmissions realitzades per 
persones que fan subhastes de 
béns susceptibles de tributar 
per l’impost sobre transmissions 
patrimonials i actes jurídics 
documentats i s’estableixen les 
condicions i el procediment per a 
la seva presentació. DOGC núm. 
7816 22/02/2019.

l Resolució VEH/395/2019, de 
19 de febrer, per la qual s’aprova 
el model 943 de la declaració in·
formativa sobre embarcacions 
de creuer turístic relativa a l’im·
post sobre les estades en esta·
bliments turístics i s’estableixen 
les condicions i el procediment 
per a la seva presentació. DOGC 
núm. 7818 26/02/2019.

l Ordre HAC/277/2019, de 4 
de març, per la qual s’aproven 
els models de declaració de l’Im·
post sobre la renda de les perso·
nes físiques i de l’Impost sobre el 
patrimoni, exercici 2018, es de·
terminen el lloc, la forma i els ter·
minis de presentació d’aquests, 
s’estableixen els procediments 
d’obtenció, modificació, confir·
mació i presentació de l’esbor·
rany de declaració de l’Impost 
sobre la renda de les persones 
físiques, es determinen les con·
dicions generals i el procediment 
per a la presentació de tots dos 
per mitjans telemàtics o telefò·
nics i per la qual es modifica l’Or·
dre HAP/2194/2013, de 22 de 
novembre, per la qual es regulen 
els procediments i les condici·
ons generals per a la presentació 

Dret aDministratiu
l Reial Decret 102/2019, 
d’1 de març, pel qual es crea 
l’Autoritat Macroprudencial 
Consell d’Estabilitat Financera, 
s’estableix el seu règim jurídic i 
es desenvolupen determinats 
aspectes relatius a les eines 
macroprudencials. BOE núm. 
53 02/03/2019.

l Reial Decret 161/2019, de 22 
de març, pel qual es modifica el 
Reial Decret 550/2014, de 27 de 
juny, amb el qual es desenvolu·
pen els requisits i el procediment 
per al reconeixement de les enti·
tats associatives prioritàries i per 
a la seva inscripció i baixa en el 
Registre Nacional d’Entitats As·
sociatives Prioritàries, previst en 
la Llei 13/2013, de 2 d’agost, de 
foment de la integració de coo·
peratives i d’altres entitats asso·
ciatives de caràcter agroalimen·
tari. BOE núm. 83 06/04/2019.

l Resolució de 8 d’abril de 
2019, de la Direcció General del 
Tresor i Política Financera, per la 
qual s’actualitza l’annex 1 inclòs 
en la Resolució del 4 de juliol del 
2017, de la Secretaria General 
del Tresor i Política Financera, 
per la qual es defineix el principi 
de prudència financera aplicable 
a les operacions d’endeutament 
i derivats de les comunitats autò·
nomes i entitats locals.

Civil i merCantil
l Llei 1/2019, de 20 de febrer, 
de Secrets Empresarials. BOE 
núm. 45 21/02/2019.

l Llei 2/2019, d’1 de març, per 
la qual es modifica el text refós 
de la Llei de Propietat Intel·
lectual, aprovat pel Reial Decret 
legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, i 
pel qual s’incorporen a l’ordena·
ment jurídic espanyol la Directiva 
2014/26/UE del Parlament Eu·
ropeu i del Consell, de 26 de fe·
brer de 2014, i la Directiva (UE) 
2017/1564 del Parlament Euro·

peu i del Consell, de 13 de se·
tembre del 2017. BOE núm. 53 
02/03/2019.

l Reial Decret Llei 7/2019, d’1 
de març, de mesures urgents en 
matèria d’habitatge i lloguer. 
BOE núm. 55 05/03/2019.

l Llei 5/2019, de 15 de març, 
reguladora dels contractes de 
crèdit immobiliari. BOE núm. 65 
16/03/2019.

l Reial Decret 165/2019, de 22 
de març, pel qual s’aprova el Re·
glament d’Adopció Internacio·
nal. BOE núm. 81 04/04/2019.

FisCal
l Ordre HAC/135/2019, de 31 
de gener, per la qual es modifica 
l’Ordre EHA/3482/2007, de 20 de 
novembre, per la qual s’aproven 
determinats models, es refonen i 
actualitzen diverses normes de 
gestió en relació amb els impostos 
especials de fabricació i amb l’Im·
post sobre les vendes detallistes 
de determinats hidrocarburs i es 
modifica l’Ordre EHA/1308/2005, 
d’11 de maig, per la qual s’aprova 
el model 380 de declaració·liqui·
dació de l’Impost sobre el valor 
afegit en operacions assimilades a 
les importacions, es determinen el 
lloc, forma i termini de presentació, 
així com les condicions generals i 
el procediment per a la seva pre·
sentació per mitjans telemàtics. 
BOE núm. 41 16/02/2019.

l Ordre VEH/28/2019, de 15 de 
febrer, per la qual s’aprova el mo·
del 673 de la declaració informa·
tiva anual sobre indemnitzacions 
per pòlisses d’assegurances de 
vida susceptibles de tributar per 
l’impost sobre successions i do·
nacions i s’estableixen les condi·
cions i el procediment per a la 
seva presentació. DOGC núm. 
7816 22/02/2019.

l Ordre VEH/29/2019, de 15 de 
febrer, per la qual s’aprova el mo·

de determinades autoliquidaci·
ons, declaracions informatives, 
declaracions censals, comuni·
cacions i sol·licituds de devolu·
ció, de naturalesa tributària. BOE 
núm. 62 13/03/2019. Correcció 
d’errors de l’Ordre 
HAC/277/2019, de 4 de març. 
BOE núm. 78 01/04/2019.

l Ordre HAC/350/2019, de 5 
de març, per la qual es modifica 
l’Ordre EHA/1658/2009, de 12 
de juny, per la qual s’estableixen 
el procediment i les condicions 
per a la domiciliació del paga·
ment de determinats deutes la 
gestió dels quals té atribuïda 
l’Agència Estatal d’Administra·
ció Tributària. BOE núm. 75 
28/03/2019.

l Nota de l’AEAT sobre interpo·
sició de societats per persones 
físiques.

l Projecte de Reial Decret, pel 
qual es modifica el Reglament de 
l’Impost de societats, aprovat 
pel Reial Decret 634/2015, de 10 
de juliol.

l Resolució de 5 d’abril de 
2019, de la Direcció General de 
l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària, per la qual s’estableix 
el procediment per a l’aplicació 
de l’exempció en el pagament 
d’aranzels registrals, en virtut de 
la Llei 14/2013, de 27 de setem·
bre, de suport als emprenedors i 
la seva internacionalització.

auDitOria i 
COmPtaBilitat
l Resolució de 5 de març, de 
l’Institut de Comptabilitat i Audi·
toria de Comptes, sobre presen·
tació d’instruments financers i 
altres aspectes comptables rela·
cionats amb la regulació mer·
cantil de les societats de capital.

l ICAC. Consulta sobre deter·
minades qüestions relacionades 
amb l’àmbit d’aplicació de l’obli·

Actualitzem el marc legal
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gació de publicar l’estat d’infor· Reial Decret Llei 8/2019

mació no financera Llei orgànica 1/2019

ICAC. Consulta sobre si el ve·

rificador de l’estat d’informació 

no financera, en aplicació del 

 en que s’estableix la Llei Sentència núm. 579/2018

11/2018, de 28 de desembre, Resolució de 28 de març de 

podria ser l’auditor de comptes 2019

de l’entitat o quines condicions 

ha de reunir aquest

Resolució de 8 de març de 

2019 Circular 1/2019

Reial Decret Llei 9/2019

Reial Decret 17/2019

Sentència del Ple del Tribunal 

Constitucional 28/2019

Ordre TMS/397/2019

Ordre TMS/103/2019

Llei 3/2019

Reial Decret Llei 6/2019

sones jurídiques. Límits de la po·, de 8 

. de març, de mesures urgents de testat tributària de les comuni·, de 20 

protecció social i de lluita contra de febrer, per la qual es modifica tats autònomes: constitucionali·

la precarietat laboral en la jorna· la Llei orgànica 10/1995, de 23 tat de l’impost autonòmic. BOE 

da de treball. BOE núm. 61 de novembre, del Codi Penal, núm. 73 26/03/2019.

12/03/2019. per a traslladar directives de la 

Unió Europea en els àmbits fi· , de 

nancer i de terrorisme, i abordar 15·06·2018, del TSJ de Catalunya. 

qüestions d’índole internacional. En el present cas es dona la cir· , de la Secretaria d’Estat de 

la Seguretat Social, per la qual DOGC núm. 45 21/02/2019. cumstància que la liquidació provi·

. s’estableix el Pla general d’acti· sional es va notificar sense previ avís 

vitats preventives de la Seguretat ·a l’adreça de correu electrònic de 

Social, a aplicar per les mútues la recurrent· que tenia una notifica·

, de la Presidència del Tri· col�laboradores amb la Segure· , de 28 de ció pendent en la seva D.E.H. Si bé, 

bunal de Comptes, per la qual es tat Social en la planificació de les març, de la Comissió Nacional del no es discuteix que aquests avisos 

publica l’Acord del Ple de 7 de seves activitats per a l’any 2019. Mercat de Valors per la qual es no són preceptius per a l’AEAT, no 

març de 2019, pel qual es modi· modifica la Circular 1/2009, de 4 obstant això, la falta d’avís en 

fica el Pla de comptabilitat adap· de febrer, sobre les categories aquest cas va adquirir una rellevàn·, de 29 

tat a les formacions polítiques de març, p q el ual es modifica la d’institucions d’inversió col�lectiva cia transcendental, perquè totes les 

aprovat el 20 de desembre de Llei 14/1994, d’1 de juny, per la en funció de la seva vocació inver· actuacions del procediment es van 

2018. BOE núm. 68 20/03/2019. qual es regulen les empreses de sora, modificada parcialment per realitzar després d’un avís previ 

treball temporal, per a la seva la Circular 3/2011, de 9 de juny. d’existència d’una actuació pen·

adaptació a l’activitat de l’estiba dent de notificació en la seva D.E.H. 

portuària i es conclou l’adaptació Aquests avisos previs van generar 

, de 25 legal del règim dels treballadors en el contribuent una confiança le·

de gener, pel qual es modifica el per a la prestació del servei portu·  gítima respecte a l’existència d’una 

Reglament general sobre cotit· ari de manipulació de mercaderi· notificació pendent de recepcionar. , de 28 

zació i liquidació d’altres drets de es. BOE núm. 77 30/03/2019. de febrer de 2019. Recurs d’in· Es conclou que, encara que la noti·

la Seguretat Social, aprovat pel constitucionalitat 4063·2017. ficació es va realitzar conforme a les 

Reial Decret 2064/1995, de 22 , de 4 Interposat pel president del Go· formalitats legals, no va complir 

de desembre. BOE núm. 33 d’abril, per la qual es modifica vern en relació amb diversos amb la seva finalitat, i no per una ac·

07/02/2019. l’Ordre TAS/2865/2003, de 13 preceptes de la Llei del Parla· tuació negligent de la recurrent, que 

d’octubre, per la qual es regula el ment de Catalunya 6/2017, de 9 esperava que li arribés l’avís, que no 

, de 6 conveni especial en el sistema de maig, de l’Impost sobre els va arribar i, per tant, no va accedir a 

de febrer, per la qual es modifica de la Seguretat Social.   la seva D.E.H. actius no productius de les per·

l’annex del Reial Decret 

1148/2011, de 29 de juliol, per a 

l’aplicació i desenvolupament, 

en el sistema de la Seguretat So·

cial, de la prestació econòmica 

per cura de menors afectats per 

càncer o una altra malaltia greu i 

s’aprova el model de declaració 

mèdica sobre la necessitat de 

cura contínua del menor. BOE 

núm. 34 08/02/2019.

, d’1 de març, de 

millora de la situació d’orfandat 

de les filles i fills de víctimes de 

violència de gènere i altres for·

mes de violència contra la dona. 

BOE núm. 53 02/03/2019.

, d’1 

de març, de mesures urgents per 

a la garantia de la igualtat de trac·

te i d’oportunitats entre dones i 

homes en la feina i l’ocupació. 

BOE núm. 57 07/03/2019.
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3) Quan entrarà en vigor aquesta modificació?
El Reial Decret Llei estableix una aplicació 
gradual d’aquestes noves mesures. 

a) A la mare biològica li seran d’aplicació a 
partir de l’1 d’abril del 2019. 

b) A l’altre progenitor se li aplicaran de la 
següent forma: 

l A partir de l’1 d’abril del 2019: des de l’1 
d’abril fins al 31 de desembre del 2019, l’altre 
progenitor comptarà amb un període de sus·
pensió total de vuit (8) setmanes, de les quals 
les dues (2) primeres són obligatòries. No obs·
tant això, la mare biològica podrà cedir el gau·
diment de quatre (4) setmanes no obligatòries a 
l’altre progenitor. Per tant, en aquest cas, l’altre 
progenitor podrà disposar d’un màxim de dot·
ze (12) setmanes de suspensió del contracte.
 

l A partir de l’1 de gener del 2020: des de l’1 
de gener del 2020 fins al 31 de gener del 
2020, l’altre progenitor comptarà amb un pe·
ríode de suspensió total de dotze (12) setma·
nes, de les quals les quatre (4) primeres seran 
obligatòries. En aquest cas, la mare biològica 
podrà cedir el gaudiment de dues (2) setma·
nes no obligatòries a l’altre progenitor. Simpli·
ficant, des del gener del 2020, l’altre progeni·
tor podrà gaudir d’un màxim de catorze (14) 
setmanes de suspensió del contracte. 

l A partir de l’1 de gener del 2021: cada 
progenitor gaudirà d’igual període de sus·
pensió del contracte de treball, un total de 
setze (16) setmanes. 

c) En els casos d’adopció o acolliment, les 
modificacions s’aplicaran de la següent forma:
 
l A partir de l’1 d’abril del 2019: cada pro·

L’1 de març del 2019, es va aprovar el 
Reial Decret Llei 6/2019, que modifi·
ca alguns preceptes establerts a la 

normativa, per garantir el principi d’igualtat 
entre dones i homes en matèria laboral. En 
aquest article, ens centrarem en les modifi·
cacions dels articles 45 i 48 de l’Estatut dels 
Treballadors, relatives a la suspensió del 
contracte de treball per naixement, adopció 
o acolliment, el que es coneixia fins ara com 
a “suspensió per maternitat o paternitat”. 
L’objectiu d’aquesta modificació és que, a 
partir de l’any 2021, tots dos progenitors de 
manera independent l’un de l’altre, tinguin 
dret a la suspensió del contracte laboral du·
rant setze setmanes (16) posteriors al naixe·
ment/adopció. Per tant, s’equipara la dura·
da del permís de setze (16) setmanes de la 
mare biològica (maternitat) al de l’altre pro·
genitor (paternitat), ampliant les cinc (5) set·
manes contemplades fins ara a l’Estatut 
dels Treballadors. 

1) Situació de la mare biològi-
ca i adoptants: 
Respecte a la situació de la mare 
biològica/adoptants, el naixement 
del fill/a suspèn el contracte labo·
ral durant setze (16) setmanes. 
D’aquestes setze (16) setmanes, les sis (6) 
immediatament posteriors a la naixença són 
obligatòries, ininterrompudes i a jornada 
completa. En el cas de la mare biològica, es 
podrà anticipar el seu exercici fins a quatre 
(4) setmanes abans de la data previsible de 
la naixença.

2) Situació dels dos progenitors: 
Respecte als progenitors, tots dos gaudiran de 
setze (16) setmanes cadascun, si bé, una ve·
gada transcorregudes les sis primeres setma·
nes obligatòries, es podran distribuir les deu 
(10) setmanes següents a voluntat dels proge·
nitors, en períodes acumulats o interromputs, 
a jornada parcial o completa. Cal puntualitzar 
que el gaudiment de cada període haurà de 
comunicar·se a l’empresa amb una antelació 
mínima de quinze (15) dies. Els progenitors po·
dran disposar d’aquestes deu (10) setmanes, 
fins que el fill/a faci els dotze (12) mesos.

genitor disposarà d’un període de suspen·
sió del contracte de treball de sis (6) setma·
nes obligatòries a temps complet, immedia·
tament després de la resolució per la qual es 
constitueix l’adopció o la decisió administra·
tiva de guarda amb finalitats d’adopció o 
d’acolliment. Després d’aquest període, es 
podrà disposar d’un total de dotze (12) set·
manes voluntàries per a tots dos, dins dels 
dotze (12) mesos següents a la resolució. 
No obstant això, un progenitor podrà gaudir 
d’un màxim de deu (10) setmanes, havent 
de ser les dues (2) restants, gaudides per 
l’altre progenitor. Per tant, un progenitor pot 
tenir un màxim de setze (16) setmanes i, en 
aquest cas, l’altre progenitor disposarà d’un 
màxim de vuit (8) setmanes. 

l A partir de l’1 de gener del 2020: cada 
progenitor disposarà d’un període de sus·
pensió de sis (6) setmanes obligatòries a 

temps complet, immediatament 
després de la resolució. Posterior·
ment, es podrà disposar de forma 
ininterrompuda d’un total de setze 
(16) setmanes voluntàries per a tots 
dos, dins dels dotze (12) mesos se·
güents a la resolució. No obstant 
això, un progenitor podrà gaudir un 

màxim de deu (10) de les setze (16) setma·
nes, havent de ser les sis (6) restants gaudi·
des per l’altre progenitor. Per tant, un proge·
nitor pot disposar d’un màxim de setze (16) 
setmanes, i en aquest cas, l’altre tindria un 
màxim de dotze (12) setmanes. 

l A partir de l’1 de gener del 2021: s’aplicarà 
sense restriccions el Reial Decret Llei, gaudint 
cada progenitor d’igual període de suspensió 
del contracte de treball (16 setmanes). 

4) Objectiu de les modificacions: 
En definitiva, amb aquesta modificació, el 
Govern pretén fer un pas endavant en la con·
secució de la igualtat real i efectiva entre ho·
mes i dones, i en la promoció de la conciliació 
de la vida personal i familiar. Això respon a 
l’existència d’una demanda social, així com a 
la pròpia exigència de la Constitució i la nor·
mativa europea. n

CARlOtA llACh CullEll 
Advocada, Guillén Bécares, Legal & Fiscal
cllach@guillenbecares.com

Suspensió del contracte de treball 
per naixement, adopció o acolliment

Noticiari Jurídic

L’homologació dels acords de 
refinançament és una bona eina  

per a solucionar problemes  
financers, però no és una solució  

a problemes estructurals 
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En aquest petit article ens centrarem en 
els canvis que han estat sancionats  
per les autoritats comunitàries i les di·

rectives que s’han transposat a la legislació 
espanyola, tot i que com a directives comuni·
tàries ja eren, en teoria, directament aplicables.

Les principals novetats han estat introduïdes per 
la Llei 2/2019, que modifica el text refós de la Llei 
de Propietat Intel·lectual, integrant a l’ordenament 
jurídic espanyol dues directives prèvies 2014/26/
UE i 2017/1564. Amb data 1 de març s’aprovà 
la Llei 2/2019, que modifica el text refós previ 
aprovat pel Reial Decret legislatiu 1/1996, de 12 
d’abril, integrant la Directiva 2014/26/UE del 
Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer 
de 2014, i la Directiva (UE) 2017/1564 del Parla·
ment Europeu i del Consell, de 13 de setembre 
de 2017. Aquesta norma fou publica·
da al BOE de 2 de març de 2019 i va 
entrar en vigor de manera immediata. 
Algunes de les principals novetats que 
incorpora aquesta norma són: 

Possibilitat de tancament de 
llocs web sense autorització 
De totes les novetats que incorpora la norma, 
la més polèmica, sens dubte, ha estat aques·
ta. Se n’ha parlat molt a la premsa i hi ha molts 
detractors, promoguts, al meu parer, per grans 
corporacions d’internet que de neutres no en 
tenen res, tot i que s’excusen en la ‘neutralitat’ 
de la xarxa. 

La Llei 2/2019 permet que la secció segona de 
la comissió de propietat intel·lectual, que per·
tany al Ministeri de Cultura i Esport, coneguda 
com a ‘comissió Sinde’, pugui procedir al tan·
cament de pàgines sense necessitat 
d’autorització judicial per activitats que es de·
clarin com a infraccions, per un període màxim 
d’un any. Lògicament, l’adopció d’aquestes 
mesures ha de ser motivada d’acord amb 
l’efectivitat d’aquesta, la proporcionalitat de la 
mesura i valorant possibles alternatives. 

Aquesta comissió, per tant, pot procedir al tan·
cament de llocs web sense comptar prèvia·
ment amb una autorització judicial. La hipòtesi 
específica en què es pot prendre aquesta me·
sura és en el context d’una conducta infracto·

ra, sempre que es justifiqui per la seva gravetat 
i repercussió social. És en aquest context que 
és possible sol·licitar la col·laboració necessària 
dels prestadors de serveis d’intermediació (arti·
cle 195,6. b TRLPI). 

Molts opinem que aquesta mesura és apropia·
da per evitar la manca d’agilitat i els llargs ter·
minis produïts pel col·lapse dels tribunals, en·
tenent que existeix un sistema de garanties per 
part de la comissió que ha d’aplicar aquestes 
mesures. La Llei exigeix que aquestes mesu·
res siguin motivades i sempre en situacions 
d’incompliment previ. En definitiva, és l’últim 
recurs quan no es troba col·laboració i no hi ha 
mecanismes alternatius. És una mesura tem·
poral d’impacte immediat i més enllà de l’any 
ha de passar per seu judicial. 

Articles periodístics i dossiers de premsa 
Amb la nova llei per reproduir, distribuir o fer 
una comunicació pública, total o parcial, 
d’articles de premsa aïllats en un dossier de 
premsa, és necessària l’autorització dels titu·
lars dels drets. Així doncs, serà exigible el pa·
gament de drets també en els casos en què la 
seva elaboració, distribució i ús siguin pura·
ment interns de qualsevol empresa.

Canvis a les entitats de gestió de drets de 
propietat intel·lectual 
Es concentren en l’organització interna, la re·
presentació dels posseïdors dels drets de pro·
pietat intel·lectual i la seva pertinença a l’entitat 
gestora, com es gestionen els drets, les obli·
gacions d’informació i transparència així com 
la relació amb els consumidors i usuaris finals. 

Canvis al règim sancionador 
Aquests canvis afecten principalment a qui és 
competent atès que les facultats sancionado·
res corresponen al Ministeri de Cultura i Esport, 
canvien els terminis per resoldre els procedi·
ments per part de la comissió d’infraccions. 

S’implementen mecanismes per a l’intercanvi 
d’informació entre autoritats europees per al·
gunes infraccions greus o molt greus. 
S’introdueix un nou tipus d’infractor extrema·
dament greu, consistent en prestar serveis de 
gestió col·lectiva de drets de propietat 
intel·lectual sense autorització del Ministeri en 
els supòsits definits per la llei. S’especifiquen 
alguns tipus de delicte greu per aquells que in·
fringeixen les obligacions imposades a les enti·
tats de gestió de drets de propietat intel·lectual.

Àmbit territorial de les llicències 
Es regulen per primer cop les llicències plurite·
rritorials a Espanya, amb les quals els proveï·
dors de música online seran habilitats per utilit·
zar els drets de les obres musicals en alguns 
estats de la Unió Europea, fins i tot en tota la 

UE, només amb una única autorit·
zació transfronterera.

Canvis en els terminis 
Es modifiquen els períodes de re·
clamació pels drets per retransmis·
sió per cable per igualar·los amb 

els de reclamació dels drets generals de pro·
pietat intel·lectual, cinc anys. El termini per al 
reemborsament de la compensació per còpia 
privada és ara d’un any. Aquesta acció podrà 
ser exercida per persones físiques o jurídiques 
que no estiguin exemptes de pagament 
d’indemnització. 

Recentment, al final d’un procés que ha durat 
més de dos anys i mig, el Parlament europeu va 
adoptar l’última versió de la Directiva sobre 
drets d’autor en el mercat únic digital. Aquesta 
nova llei haurà de ser aprovada una darrera ve·
gada pels Estats membres (una cosa que és 
molt probable que succeeixi). A partir d’aquí, els 
països tindran dos anys per a transposar·lo en 
les seves pròpies lleis nacionals mitjançant 
l’adopció de la legislació pertinent. Així doncs 
els drets de propietat intel·lectual continuen 
avançant i enfortint·se dins la UE, tot i les críti·
ques provinents de les grans corporacions 
d’internet que fins ara treballaven sense cap re·
gulació. Probablement no és la millor de les lleis 
sorgides a Brussel·les, però tampoc és tan do·
lenta com alguns sectors interessats (perjudi·
cats) afirmen. n

El nou marc legislatiu en 
matèria de propietat intel·lectual

Les principals novetats han estat 
introduïdes per la Llei 2/2019, que 

modifica el text refós de la Llei de  
Propietat Intel·lectual 

julIÀ MANzANAS 
Economista. President de la Comissió d’Economia del Coneixement i Innovació. 
Intellectual Property Rights, Technology transfer & Start Ups Partner Zinco Business 
Solutions,  Founder of Cabier Institute, Barcelona Patent Hub jmanzanas@zincobs.com
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T E N I R  P R E S E N T

Per una altra part, tot i que s’han guanyat uns 

mesos de marge, la possibilitat que no hi hagi  

acord continua vigent i, si �os així, obligaria al RU 

a sortir desordenadament, �et que seria traumà·

tic per a ciutadans i empreses, amb conse·

qüències econòmiques, socials i polítiques que 

a�ectarien controls �ronterers, aspectes logís·

tics, laborals, socials i d’altres. També es podria 

donar el cas que es �acin noves eleccions i que 

a temps que parlem del Brèxit, ja des no es veu tan clar, ja que els diputats britànics el nou govern analitzés la manera més adequa·

del llunyà juny de �a tres anys, quan la mostren clares postures en contra de l’actual da de sortir, fns i tot amb la possibilitat de plan·

sortida del Regne Unit (RU) de la Unió acord, i des de la UE no es vol canviar res es· tejar un segon re�erèndum.

Europea va guanyar, contra pronòstic i per es· sencial.

càs marge de vots, el re�erèndum plantejat pel Entre tanta incertesa, les empreses britàniques 

primer ministre James Cameron. Sense massa Així les coses, diverses votacions en contra a i europees que tenen relacions comercials, ja 

entusiasme, tant la UE com el RU varen comen· Westminster han abocat a la política britànica a la estan �ent plans de contingència avaluant el 

çar a gestionar el Brèxit, l’anàlisi detallada del incertesa. La pressió d’acostar·se a la data de   cost i l’estratègia aseguir en �unció dels escena· 

qual dona pistes de la difcultat d’una imple· sortida ha provocat que hi hagués una petició de ris que es vagin produint. 

mentació �àcil i còmoda, atès que a Escòcia va May a la UE de retardar·la. La resposta de Brussel·

guanyar el  amb el 62% de vots (i, amb les, després que el Consell Europeu deliberés 

menys marge, també a Irlanda del Nord i Lon· durant hores, va ser d’esperar uns dies per veure Respecte a la �acilitat de treballar en el RU, pre·

dres) i que generacionalment els joves varen si els parlamentaris britànics donaven suport a visiblement es revisarà el marc limitant els drets 

optar més per quedar·se a la UE i els més grans l’acord, posant la data de sortida de la UE en el 22 dels immigrants. Actualment hi ha tres milions 

pel Brèxit. de maig, pocs dies abans de les eleccions euro· de comunitaris no britànics que hi treballen i 

pees. En canvi, la UE posava la data de 12 d’abril, 1.200.000 treballadors britànics a altres Estats 

Aquests �ets mostren la difcultat d’una gestió per una possible sortida sense acord. membres de la UE. La gestió de la immigració,  

�àcil, consensuada i efcaç per part del Govern autèntic cavall de batalla de la campanya del 

britànic. Tot i això, la UE, capitanejada per Finalment, un cop més, M ya  ha anat a Brussel· re�erèndum, serà també un element important a 

Michel Barnier, i el RU, dirig pit er la les, sense l’acord dels seus parlamentaris, i el  valorar en �unció de l’acord que se signi. 

Theresa May, varen elaborar un acord que ha Consell Europeu ha determinat establir una 

encallat en el Parlament britànic. I allò que no nova pròrroga fns al 31 d’octubre, amb l’ex· De �et, la incidència econòmica entre l’Estat i 

es volia, però que s’anava gestionant, ara, ja cepció que el RU sortirà abans d’aquesta data, Catalunya amb el RU és signifcativa. Així, els 

si es posen d’acord. Cal valorar que, si l’acord ciutadans britànics són propietaris de 700.000 

arriba abans del 22 de maig, els britànics s’es· habitatges a territori espanyol, i 15,5 milions de 

talviarien participar en les eleccions europees, turistes britànics ens visiten cada any i gasten 

�et que evitaria un terratrèmol polític al RU i mol· 14.400 milions d’euros. Aquestes xi�res indi·

tes dis�uncions a la UE, començant per redistri· quen que l’intercanvi econòmic és important i 

buir el nombre de diputats per cada Estat mem· pot quedar a�ectat segons com acabin les ne·

bre, per donar cabuda als britànics, atès que el gociacions. Pel que �a a Catalunya, el RU és el 

nombre total d’europarlamentaris és de 751. cinquè soci comercial. Les empreses catalanes 

hi exporten uns 4.000 milions d’euros l’any, el 

que representa un 6,4% de les exportacions 

catalanes, i hi importen productes per valor 

d’aproximadament 2.600 milions, un 3,5% de 

les importacions. Tot i que són xi�res signifcati·

ves, en principi no es tem per l’e�ecte del Brèxit.

Un cop més, una situació impensable �a un 

temps s’està convertint en realitat, �et que de·

mostra la incertesa general que hi ha en la políti·

ca, que a�ecta de ple la confança de la ciutada·

nia i de les empreses. Sempre s’ha dit que els 

britànics es caracteritzen pel seu p ag atisme.  r m

De �et, es diu que no tenen aliats, tenen interes·

sos. Esperem que la sensatesa i l’interès gene·

ral tornin al Regne Unit i s’acostin a l’acord pre·

vist, i que fnalment hi hagi una relació comerci·

al, social i política, amb sinergies positives, �et 

que generaria confança i estabilitat a Europa, 

que ja ens convé. 

Algunes dades i possibles conseqüències

Conclusió

n

El Brèxit: la gestió 
de la incertesa 
XAvIER FERRER
Economista i politòleg. Doctor per la UB. President de la Comissió 
d ’Economia Internacional i de la UE del CEC i president del Consell 
Català del Moviment Europeu 
xferrer@economistes.com

Tot i que, a Catalunya, el 
Regne Unit és el cinquè soci 

comercial amb xi� res 
signif catives, no es tem 

per l’e� ecte del Brèxit 

F

remain

premier
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L ’any 2018 es preveu que 
per primera vegada se 
superi el llindar dels 20 
milions de declaracions

I

sentar la seva declaració, hauran de deter·
minar el deute tributari corresponent i in·
gressar·lo en lloc, �orma i terminis determi·
nats. Això vol dir que la declaració per l’IRPF 
es basa en el sistema d’autoliquidació, és a 
dir, és el mateix contribuent qui quantifca la 
seva prestació tributària i, evidentment, és 
responsable del seu consignat.

mmersos en plena campanya per a la sitiu, la recaptació de l’Impost de societats 
presentació de l’Impost sobre la renda se situa en uns 24.000 milions d’euros, i la I què és l’esborrany? L’esborrany es troba 
de l’exercici del 2018, realitzarem una de l’Impost sobre el valor a�egit en uns regulat en l’article 98 de la mateixa Llei, que 

anàlisi d’alguns conceptes importants a te· 70.000 milions d’euros. Per tant, queda pa· preceptua que l’Administració tributària po·
nir en compte. tent que l’IRPF és, de bon tros, l’impost que drà posar a la disposició dels contribuents, 

suporta la major càrrega del nostre sistema a e�ectes merament in�ormatius, un esbor·
L’IRPF és un impost parcialment cedit a les tributari. rany de declaració, sense perjudici del que 
comunitats autònomes, que poden legislar es disposa en l’article 97.1.
en tres aspectes de la declaració: L’any 2018 es preveu que per primera vega·

da se superi el llindar dels 20 milions de de· Així, l’esborrany és merament in�ormatiu, 
 Aquest claracions. tret que el presentem i, per tant, el confr·

mínim quantifca la situació �amiliar del con· mem, i així el convertim en autoliquidació 
tribuent i es grava a tipus zero. Catalunya no Amb les xi�res indicades pot apreciar·se cla· amb totes les conseqüències que això com·
ha exercit la seva competència normativa i rament la importància que té l’IRPF en el porta. 
no ha modifcat els mínims aprovats per la panorama tributari i el gran nombre de con·
normativa estatal. Les úniques comunitats tribuents que el presenten. I això ens porta a Serveixin aquestes dues notes perquè el 
autònomes que han exercit aquesta com· plantejar·nos si és un impost senzill d’em· contribuent que confrma un esborrany, 
petència i han augmentat algun dels mínims plenar i si les seves normes són de �àcil abans d’això, hi analitzi totes les dades con·
són Madrid, Balears i La Rioja. comprensió per a aquests més de 20 mili· signades i corrobori que està en poder de la 

ons de contribuents. documentació �ísica que confrma aquests 
imports, ja que l’Administració tributària úni·

Si una comunitat autònoma únicament repli· cament con�ecciona l’esborrany amb les 
ca l’escala estatal, els tipus impositius gene· dades obtingudes per altres contribuents, 
rals estarien entre un 19% i un 45%. Catalu· que evidentment poden estar sotmesos tant 
nya ha exercit la seva competència normativa a comprovació com a errors. 
i, per tant, aquests tipus se situen entre un   
21,5% i un 48%. Diverses comunitats autò· Quant a les novetats pràctiques i no tècni·
nomes tenen un marginal màxim del 48% ques de l’impost, destacaríem que aquest 
com, per exemple, Andalusia, Astúries i Co· serà el primer any que la declaració ja no pot 
munitat Valenciana, entre altres, però cap presentar·se en paper, i només podrà realit·
comunitat autònoma té un mínim del 21,5%, La resposta és clarament negativa. Es tracta zar·se de �orma telemàtica, per a evitar du·
som l’única amb un marginal mínim tan ele· d’un impost complicat, i cada vegada més plicitats. 
vat. I quant al marginal màxim, només està arran de les di�erents interpretacions que re·
superat per 10 països de la Unió Europea, alitza la pròpia Direcció de Tributs (dins dels Veurem com acaba la campanya de renda, 
com, per exemple, Suècia, Bèlgica,  Dinamar· òrgans de l’Administració tributària, l’encar· en la qual es preveu que més del 70% de les 
ca, França i Portugal, entre altres. regada de la interpretació de les normes) i declaracions presentades seran a retornar. 

dels di�erents tribunals. És impossible que el L’Administració tributària pretén tenir retor·
Dins d’uns límits po· contribuent del carrer sigui capaç de seguir nades, abans de fnal d’any, la gran majoria 

den millorar les deduccions estatals i apro· totes aquestes interpretacions i, per tant, hi de les declaracions. 
var deduccions pròpies. Pràcticament totes ha moltes possibilitats que sorgeixin errors 
les comunitats autònomes tenen deducci· en les presentacions, en desconèixer els cri·
ons pròpies que han d’analitzar·se detingu· teris que segueix l’Administració en una nor·
dament abans de presentar l’autoliquidació. ma d’aquesta importància. 

Establertes les bases de les possibles di�e· És cert, com pensaran molts contribuents, 
rències entre comunitats autònomes, analit· que l’Administració tributària ens ajuda en el 
zem què representa la recaptació de l’IRPF, compliment de la principal obligació tributà·
en relació amb altres impostos. Es preveu ria amb la con�ecció de l’esborrany. Analit·
que la recaptació per a l’exercici 2018 sigui zem, per tant, la naturalesa de l’esborrany. 
d’uns 82.000 milions d’euros. Si comparem 
aquesta recaptació amb els següents dos L’article 97.1 de la Llei 35/2006 de l’IRPF 
impostos més importants del sistema impo· indica que els contribuents, a l’hora de pre·

1) E� mínim persona� i fami�iar.

2) E� 50% de �’esca�a genera� de �’impost. 

3) les deduccions. 

CARMEN jOvER
Economista-assessora f scal, membre de la Comissió 
Assessors Fiscals del CEC
carmen.jover@economistes.com

IRPF: aspectes 
a tenir en compte

n
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Comissió d ’Economia Agroalimentària

(cardiovasculars, òssies, de visió, 

etc.) amb un augment considera-

ble dels costos d’atenció sanitària.

 (FSE) 

recull en un dels seus in�ormes 

que la despesa sanitària al conti-

nent arribarà als 1,8bn€ el 2020. 

Davant del risc de col·lapse dels 

ls complements alimenta- sada al nostre ordenament jurídic persones amb una dieta desequi- sistemes sanitaris, alguns ingredi-

ris s’han convertit en una mitjançant el Reial Decret librada, entre d’altres, poden tenir ents han demostrat científcament 

peça clau i necessària a 1487/2009. un dèfcit de determinats nutri- ser útils a l’hora de disminuir el risc 

l’hora de �er �ront determinats pro- ents. En aquests casos, els com- de determinades malalties. Els f-

blemes de salut. El progrés, en ter- plements alimentaris resulten ne- tosterols, per exemple, ajuden a 

mes d’investigació científca i a nivell Els seus benefcis són contribuir, cessaris i útils. reduir els nivells de colesterol i, per 

legislatiu, ha permès que aquests �acilitar i ajudar a gaudir d’una tant, el risc d’una malaltia cardio-

productes mai hagin estat tan ba- bona salut, sempre i quan se se- vascular. També  els complements 

sats en l’evidència científca i tan gueixi un estil de vida saludable i La seguretat dels complements amb vitamina D a partir dels 60 

regulats com ho estan avui en dia. una dieta variada i equilibrada, alimentaris a la UE està garantida anys ajuden a disminuir el risc de 

amb activitat �ísica regular i, sobre- amb di�erents mesures. Per una de �ractures òssies, especialment 

Els complements alimentaris són tot, se’n �aci un ús adient a partir banda, la legislació alimentària re- davant les caigudes.

aliments que, presentats en càp- de les indicacions del �abricant.  gula tot el procés des de la matèria 

sules, pastilles o com a líquids, es primera fns que el producte arriba 

prenen en petites quantitats diàri- Un complement alimentari mai al consumidor. A més, existeixen 

es i contenen substàncies amb pot substituir aquesta dieta. En procediments d’autocontrol que Davant d’aquesta evidència, les 

un e�ecte fsiològic o nutricional, circumstàncies normals, una die- les empreses tenen implantats i empreses del sector treballen, des 

és a dir, aporten un benefci a l’or- ta adequada, com la mediterrà- mecanismes de control per part de �a anys, per donar a conèixer 

ganisme. Són productes que nia, hauria d’aportar els nutrients de les administracions. els benefcis i la seguretat dels 

complementen la dieta i poden necessaris per al normal desen- complements alimentaris i, sobre-

contenir vitamines, minerals, ami- volupament i manteniment d’un La protecció del consumidor i la tot, per aconseguir que les autori-

noàcids, àcids grassos essenci- organisme sa. El problema sor- seva seguretat queden re�orçades tats acabin incloent-los dintre de 

als, fbres, plantes i extractes geix perquè aquesta situació ideal a través de l’etiquetatge. El �abri- les polítiques de reducció del risc 

d’herbes, entre d’altres substàn- no es dona a la pràctica per a tots cant està obligat per llei a incloure de determinades malalties.

cies. Per considerar-se aliments, els nutrients ni per a tots els grups determinats advertiments per as-

estan regulats per la normativa de població, com han demostrat segurar que el consumidor dispo- Al nostre país, A�epadi és l’associ-

d’alimentació general i, des del di�erents investigacions. Emba- sa de la in�ormació necessària per ació que, amb més de 75 anys, 

2002, per una norma específca rassades, esportistes amb una �er-ne un ús correcte, com, per representa i vetlla pels interessos 

(Directiva 2002/46/CE) transpo- activitat �ísica intensa, vegans o exemple, el tipus de consumidors d’aquesta indústria. Des de la 

per als quals estan indicats i la re- seva �undació, s’ha convertit en 

comanació de no excedir-ne la l’interlocutor davant les adminis-

dosi diària recomanada. tracions per garantir el desenvolu-

pament del sector a tots els nivells 

En el cas de persones malaltes o (legislatiu, social i econòmic). Un 

que estan prenent medicació, ho dels seus compromisos principals 

han de posar en coneixement del és protegir el consumidor i garantir 

metge. En determinats g pru s de uns complements alimentaris se-

població (embarassades, dones en gurs, efcaços i de qualitat. Bona 

període de lactància o nens, entre mostra d’això és la 

d’altres) és recomanable el consell 

d’un pro�essional de la salut.

que acaba de 

veure la llum en la seva 5a edició. 

En els últims anys, la investigació 

ha demostrat l’important paper Més de 2.000 empreses amb seu 

que poden tenir aquests comple- social a Espanya operen en el 

ments a l’hora de reduir la despe- camp dels complements alimen-

sa sanitària mundial. El progressiu tosos, segons dades del registre 

envelliment de la població i l’apari- sanitari, de les quals una gran 

ció d’epidèmies com l’obesitat, part són pimes. Més del 30% 

han �et que es dispari el nombre d’aquestes empreses tenen la 

de malalties no transmissibles seva seu social a Catalunya. 

Be�ef��s pr����pals

Segure�a� elevada

El paper de la ��dús�r�a � les 

ass���a����s

Redu���ó de la despesa sa���àr�a

Food Supplements Europe

Guía de Bue-

nas Prácticas para la Fabricación y 

Comercialización de Complemen-

tos Alimenticios 

n

E

Antoni GARciA GABARRA  
Economista i vicepresident de la Comissió d’Economia 
Agroalimentària. Consultor en regulació alimentària
antoni@ggabarra.com

Complements alimentaris:  
un mercat en expansió

La investigació ha demostrat l’important 
paper que poden tenir aquests 

complements a l’hora de reduir la despesa 
sanitària mundial

http://www.foodsupplementseurope.org/
http://www.foodsupplementseurope.org/sites/0023/uploads/content/hccs-public-health-in-europe/fse-report-hccs-public-health-europe.pdf?1548938887
http://www.afepadi.org/
http://www.afepadi.org/modules/mod_flipbook_13/tmpl/book.html
http://www.afepadi.org/modules/mod_flipbook_13/tmpl/book.html
http://www.afepadi.org/modules/mod_flipbook_13/tmpl/book.html
http://www.afepadi.org/modules/mod_flipbook_13/tmpl/book.html
https://www.boe.es/boe/dias/2009/10/09/pdfs/BOE-A-2009-16109.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2009/10/09/pdfs/BOE-A-2009-16109.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0046&from=ES
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Comissió d ’Economia de la Salut

C

analítica així com la incorporació 
de l’economia del comporta·
ment. Com a actius va destacar 
l’acceptació per part del sector 
sanitari que l’efciència és una 
exigència ètica. 

Finalment va intervenir la met·
gessa i economista 

ontinuant amb els 40 anys que “cal �er millor les coses; l’eco· El següent ponent va ser . Des de la seva posició 
de la creació de la Comis· nomia de la salut és disciplina”. . Va explicar com es va com a responsable de l’Obser·
sió d’Economia de la Sa· iniciar en el sector sanitari �a 25 vatori del Sistema de Salut a 

lut, el Col�legi d’Economistes va Tot seguit, va intervenir anys. També va recordar el seu l’AQuAS, va �er una intervenció 
ser escenari d’una segona taula . Fernández va expli· pas pel CRES i pel Departament tècnica, centrant·se en la medi·
titulada: car que l’any 1987 es va incorpo· de Salut en di�erents responsabi· cació hospitalària de dispensació 

rar a l’ICS, i a partir d’aquí el seu litats. Va �ormular dues afrmaci· ambulatòria (MHDA) com a 
. La taula, presidida pe recorregut pro�essional l’ha por·r  ons: “la intersecció entre econo· exemple del que ens està pas·

, exdegà del Col· tat pel CatSalut, l’Institut Gutt· mistes i metges ha permès inno· sant, i va destacar alguns reptes 
legi, va comptar amb ponents mann i la Unió Catalana d’Hospi· var” i “l’economia de la salut ha que el sistema sanitari català té 
com Guillem López Casasnoves, tals, sempre relacionada amb tingut repercussió en altres disci· plantejats: l’1% de la població �a 
catedràtic d’Economia de la UPF; l’economia de la salut. Va repas· plines”. Va destacar la Llei Gene· el 25% de la despesa sanitària, i 
Roser Fernández, presidenta sar conceptes que en aquella ral de Sanitat impulsada per un altre 4% �a el 50% de la des·
d’UCH; Ivan Planas, director de època eren objecte de debat a la l’economista Ernest Lluch com pesa. Per tant, un 5% de la po·
l’Àrea de Recursos Econòmics del sanitat: recursos escassos, l’ef· un �et molt important. Va mostrar blació �a el 75% de la despesa 
CatSalut, i Anna Garcia Altés, res· ciència i l’efcàcia, / , pessimisme en el camp de la sanitària. Només la MHDA repre·
ponsable de l’Observatori del Sis· etcètera. I en tota aquesta trajec· cartera de serveis, àmbit en el senta el 10% de la despesa sani·
tema de Salut a l’AQuAS. En Ca· tòria pro�essional ha après la qual l’economia de la salut no ha tària, i el seu cost s’ha multiplicat 
sas va donar la benvinguda als bondat del Sistema de Salut, la p go ut ser del tot e�ectiva, i es va per 6 des de l’any 2000.
presents i, �ent re�erència a la inici· potencialitat del model sanitari preguntar si la cirurgia robòtica 
ativa d’aquells pioners que amb el com a instrument de polítiques avui és cost·e�ectiva. El mateix Les desigualtats socioeconòmi·
suport del Col�legi varen �er les pri· públiques i per la governança de es pot dir de les discussions so· ques en salut representen un 
meres passes en l’economia de la les institucions, el sector salut bre el copagament. També va greu problema sanitari. Aquells 
salut, va demanar als ponents que com a generador de riquesa, el destacar alguns èxits, com grups socials amb menys recur·
expliquessin què ha aportat pressupost com estratègia de l’AQuAS, la part variable dels sos tenen una mortalitat més ele·
aquesta disciplina a la política sa·  i que generar excedents gestió contractes, la DMA de �armàcia, vada i cal trobar·hi solucions. 
nitària. és bo, entre altres qüestions. etc. Respecte al �utur, va asse· També el gènere és un determi·

Respecte al �utur, Fernández va nyalar mancances en la �ormació nant de les desigualtats. Cal ava·
El primer a intervenir va ser destacar que caldrà donar res· d’economistes que es vulguin luar i analitzar bé els resultats de 

, que postes a nous paradigmes que implicar pro�essionalment en el tot el que s’està �ent i si realment 
va dir que “no entenia l’economia estan sorgint, re�orçant el con· sector de la salut, i va reclamar sempre compensa tot allò que 
de la salut com una disciplina di�e· cepte ètic de l’efciència. l’adopció de la comptabilitat estem gastant en els serveis sa·
rent de l’economia aplicada”. Ló· nitaris. L’avaluació és un element 
pez es va iniciar en el sector sani· imprescindible per a la presa de 
tari gràcies a la seva tesi que ver· decisions. 
sava sobre hospitals i on parlava 
de GDR, i el llavors conseller La·
porte es va interessar pel tema. 
Posteriorment, juntament amb 
Joan Rovira, va crear el postgrau 
d’Economia de la Salut. Quan es 
va incorporar a la UPF va endegar 
el màster d’Economia de la Salut i, 
més tard, va venir la creació del 
CRES. Gràcies al Col�legi, aquells 
economistes que exploraven 
aquesta �aceta de l’economia va·
ren irradiar aquesta disciplina a al·
tres llocs. Va destacar que “l’eco·
nomia de la salut s’ha expandit 
arreu gràcies a la seva �orça”. 
Com a repte de �utur va destacar 

Èxits i Fracassos de l ’Eco-
nomia de la Salut en la Política 
Sanitària

input output

Anna Gar-

Ivan cia A�tés

P�anas

Roser 

Fernández

joan B. Casas

Gui-

��em lópez Casasnoves

El cost de la mediació hospitalària de 
dispensació ambulatòria (MHDA) s ’ha 

multiplicat per 6 des de l’any 2000

40 anys d’Economia de la Salut: 
Segona taula

RICARD BOSCh
Editor del blog ‘RBA Salut i Gestió’ 
bosch.ricard@gmail.com
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N OO TT II CC II AA RR II SS   DD EE  LLEESS  CCOOMMIISSSSIIOONNSS  DDEE  TTRREEBBAALLLL

Comissió de Comp tabilitat

A
bans d’analitzar els 

estats comptables Els actius es classi�quen en no 

d’una empresa cal sa· corrents i corrents, de �orma si·

ber quina normativa compta· milar a la distinció establerta en el 

ble s’ha aplicat (USGAAP, IFRS PGC90 entre immobilitzat i circu·

o PGC07) , quins criteris valo· lant. L’actiu no corrent comprèn 

ratius s’han emprat i quin mo· els actius destinats a servir de 

del de comptes anuals s’ha �orma duradora a les activitats de versions �nanceres en GMA, tres comptes a cobrar de l’actiu  

escollit (normal, abreujats o pi· l’empresa, incloses les inversions empreses del g p, corrent, es desglossarà per re·ru  multigrup i 

mes) . Els resultats, la p osició �nanceres el venciment, aliena· collir separadament els clients a associades, i d’altres.  

�nancera i/o els fuxos d’e�ec· ció o realització dels quals s’es· llarg termini i a curt termini. 

t iu poden ser di�erents en �un· pera que s’haurà de produir en Una partida que mereix una Però, si el termini de venciment 

ció del marc normatiu escollit . I un termini superior a un any. menció especial és la d’actius és superior al cicle normal d'ex·

aquesta elecció pot condicio· per impostos di�erits. Inclou ac· plotació, es crearà un epígra� en 

nar la diagnosi i les decisions En l’actiu intangible cal parar tius per di�erències temporàries l'actiu no corrent, amb la deno·

que se’n derivin. atenció amb la possible capitalit· deduïbles, crèdits pel dret a minació “Deutors comercials no 

compensar en exercicis posteri· corrents”. 

ors a les bases imposables ne·

 Coneixement del patrimoni, gatives pendents de compensa· Pel que �a a l’actiu corrent, la 

 resultats i fuxos ció, i deduccions i altres avan· norma d’elaboració sisena de la 

 Examen i observació mitjançant tatges �scals no actualitzats, tercera part del PGC07 és prou 

 tècniques i procediments que queden pendents d’aplicar clara.  L’actiu corrent comprèn: 

 Deducció de conclusions en la liquidació dels impostos els actius vinculats al cicle nor·

 Previsió de �utur i presa de decisions sobre el bene�ci. La prudència mal d’explotació que l’empresa 

valorativa incideix de �orma es· espera vendre, consumir o rea·

L’objecte d’aquest article és zació de les despeses de recer· pecí�ca en el seu reconeixe· litzar en el transcurs del mateix;  

presentar l’estructura i els com· ca, o en el correcte deteriora· ment. La resolució de l’ICAC de aquells actius, di�erents dels an·

ponents del balanç de situació ment del �ons de comerç. Per 9 de �ebrer de 2019 recull la ne· teriors, el venciment, alienació o 

segons la normativa local contra, cal ser conscients de les cessitat de donar de baixa un realització s’espera que es pro·

(PGC07) . La lectura dels estats restriccions normatives a l’acti· actiu reconegut anteriorment si dueixi en el curt termini, és a dir, 

comptables és el pas previ a vació de certs intangibles de la ja no resulta probable la seva re· en el termini màxim d’un any, 

l’aplicació de les diverses tècni· companyia com pot ser el cas de cuperació en un període màxim comptat a partir de la data de 

ques d’anàlisi dels estats la marca. de 10 anys. tancament de l’exercici; els ac·

comptables (principalment el tius �nancers classi�cats com a 

càlcul de ràtios) i ha de perme· Si l’empresa manté inversions Per acabar amb els compo· mantinguts per negociar, ex·

tre conèixer en pro�unditat el immobiliàries, caldrà esbrinar si nents de l’actiu no corrent, cal cepte els derivats �nancers, 

patrimoni, els resultats i els fu· la seva explotació es pot sepa· �er esment dels deutors comer· amb el termini de liquidació su·

xos d’e�ectiu.  rar de la resta d’activitats, el cials no corrents. Quan l'empre· perior a un any, i l’e�ectiu i altres 

que, en �unció de la seva impor· sa tingui crèdits amb clients per actius líquids equivalents.

Som del parer que el balanç de tància relativa, pot aconsellar un vendes i prestacions de serveis 

situació no s’ha de preparar pel càlcul del rendiment di�erenciat. amb venciment superior a un Ara bé, el Pla estableix que els 

seu anàlisi, més enllà d’incor· any, aquesta partida, inclosa actius no corrents mantinguts 

porar les excepcions per errors S’haurà de distingir entre in· dins els deutors comercials i al· per a la venda i els grups aliena·

materials que es puguin derivar  bles d’elements mantinguts per 

de l’in�orme d’auditoria.  a la venda �guraran en una parti·

da especí�ca dins de l’actiu i 

passiu corrent. El seu caràcter 

4

6

3 5

1

2  Vegeu l’esquema de balanç adjunt. 4  Aquesta distinció també es produirà 

en les partides de passiu fnancer, de 

clients i de proveïdors.

3  Rejón, M. i González, C. (2017). 

5  A títol d’exemple, el lector pot veure 

l’e�ecte sobre el patrimoni net de l’em- 6  Imprescindible la lectura de les nor-

1  Tot i així, a vegades pot ajudar vi- presa Zinkia corresponent als exerci- mes d’elaboració dels comptes anu-

sualitzar el balanç amb el �ormat de cis 2016-2015 si hagués de donar de als, a la tercera part del PGC07. I l’es-

balanç fnancer o sintètic com el que . Técnica Contable baixa la partida corresponent als ac- tructura detallada del balanç segons 

s’adjunta. tius per impostos di�erits.y Financiera, núm. 2, pp. 56-65. l’Ordre JUS/318/2018 de 21 de març.

Ac�i�  2

l�

l�

l� l�

l�

Pa-

trimonio contable versus patrimonio 

real e informe de auditoría. Análisis de 

un dictamen pericial sobre las cuentas 

anuales del Fútbol Club Barcelona de 

30 de junio de 2010

MARtí GARCIA PONS jOSé luIS MARtíNEz FERNáNDEz
President de la Comissió de Comptabilitat Economista, soci de Marca Cardinal i prof essor 
(Comissió conj unta CEC-ACCID) i prof essor associat de l’Escola Superior de Ciències Socials i 
associat d’Economia i Empresa de la UB. de l’Empresa del Tecnocampus (Centre adscrit a 

la UPF). martigarcia@economistes.cat jlm@marcacardinal.com

Anàlisi d’estats comptables (I): 
El balanç de situació

El balanç de situació no s’ha de preparar 
per a la seva anàlisi, més enllà d’incorporar 

les excepcions per errors materials que es 
puguin derivar de l’inf orme d’auditoria

E�apes de �’anà�isi d’es�a�s comp�ab�es

Lectura

Anàlisi

Interpretació

Prospecció
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“eventual” �a que s’hagi de con· Pel que �a als �ons propis, els 

siderar el seu e�ecte en el càlcul desemborsaments pendents 

del �ons de maniobra i de les rà· d’exigir a la data de tancament 

tios anomenades de solvència o minoren la xi�ra de capital, com 

liquiditat, i que desdibuixi la ten· també minoren la xi�ra dels �ons 

dència en el període analitzat. En p pro is els instruments de patri·

cas que l’empresa tingui existèn· moni p pro i i els dividends pa·

cies de producció de cicle supe· gats a compte. En darrer terme, si el pes dels corrents i no corrents. El passiu 

rior a un any, les partides de pro· ajustos de valor i/o de les sub· corrent comprendrà les obliga·

ductes en curs i productes aca· Cal parar atenció al �et que el vencions és signifcatiu amb re· cions vinculades al cicle normal 

bats es desglossaran per recollir capital social i la prima d’emis· lació al total de patrimoni net, en d’explotació, les obligacions 

separadament les de cicle curt i sió només fguraran en els �ons el càlcul la rendibilitat fnancera amb venciment a curt termini i 

les de cicle llarg de producció, propis sempre que s’hagués s’haurà de distingir entre la ren· els passius fnancers mantin·

desglossament a considerar en produït la inscripció en el Regis· dibilitat dels �ons propis, dividint guts per a negociar, excepte els   

el càlcul de rotacions i terminis tre Mercantil abans de �ormular el benefci net pels �ons propis, i derivats amb venciment superi·

d’emmagatzematge. els comptes anuals. En cas la rendibilitat del patrimoni net, or a un any. Els altres elements 

contrari, fguraran en el passiu com a relació entre el resultat de passiu es classifcaran com a 

corrent. Sens dubte, aquesta global i el patrimoni net, resultat no corrents.

Constitueix la part residual dels restricció a�ecta al càlcul de les global que inclou el resultat del 

actius de l’empresa un cop de· ràtios de capitalització o d’en· compte de pèrdues i guanys, els Quan l’empresa tingui deutes 

duïts tots els seus passius. In· deutament. ingressos i despeses que s’im· amb proveïdors amb venciment 

clou els �ons propis, els ajustos puten directament a patrimoni superior a un any, aquesta parti·

de valor  i les subvencions pen· net i les trans�erències realitza· da del passiu es desglossarà En aquest sentit, la defnició de  

dents d’imputar a resultats. passiu i la prevalença del �ons so· des al compte de resultats. per a recollir per separat els pro·

bre la �orma condicionarà el re· veïdors a llarg termini. Si el ter·

gistre d’alguns instruments fnan· mini de venciment �os superior 

cers que hauran de registrar·se En aquesta massa és d’aplica· al cicle normal d’explotació, 

com a passius quan, , des ció la classifcació entre partides s’inclourà en el passiu no cor·

d’un punt de vista estrictament rent un epígra� amb la denomi·

jurídic tinguin l’aparença d’instru· nació “creditors comercials no 

ments de patrimoni. corrents”. 

Patrimoni net

Passiu

7

8

7  Determinats ingressos i despeses 

es comptabilitzen directament al patri-

moni net fns que es produeix el reco-

neixement, baixa o deteriorament de 

l’element amb el qual estiguin relaci-

onats, moment en què, amb caràcter 

general, es comptabilitzaran al comp- 8  Veure el cas de Criteria Caixacorp 

te de pèrdues i guanys. SA 2009 i 

l�

l�

l�

l�

a priori

�ernandoruizlamas.es

La lectura dels estats comptables  
ha de permetre conèixer en 
pro� unditat el patrimoni, 

els resultats i els � luxos d’e� ectiuff

n

http://fernandoruizlamas.es/?p=754
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N O T I C I A R I S  D E  L E S  C O M I S S I O N S  D E  T R E B A L LN O T I C I A R I S  D E  L E S  C O M I S S I O N S  D E  T R E B A L L
Comissió d’Economistes Auditors de Comptes

empresarial i d’auditoria actual, 
sinó que també ser prou adapta·
ble per a bregar amb l’entorn 
empresarial i d’auditoria en ràpi·
da evolució (en particular, el ma·
jor ús de la tecnologia).
b) Ser aplicat més eficaçment 
pels auditors, que apliquen la 
norma en auditories d’entitats de 
diverses grandàries.
c) Establir una base millorada 
per a altres normes que tenen 
requisits d’avaluació de riscos 
més específics (com les NIA 540 
i 600). 
d) Millorar l’aplicació de l’escep·
ticisme professional per part dels 
auditors en realitzar procedi·
ments d’avaluació de riscos.

Si bé hi ha coincidència en la ne·
cessitat de revisar la NIA 315, els 
comentaris rebuts han evidenciat 
que un major suport (com el de·
senvolupament d’eines orientati·
ves) seria útil per aconseguir els 
objectius previstos. L’IAASB pre·
tén, en primer lloc, revisar i millo·
rar els requisits perquè siguin ro·
bustos, però prou flexibles, per 
aconseguir avaluacions de risc 
apropiades; i, en segon lloc, de·
senvolupar aplicacions apropia·
des i un altre material explicatiu 
que s’inclourà en la norma revi·
sada. 

A més,  reconeix que una orien·
tació més específica en circums·
tàncies particulars (que no seria 
apropiat incloure en una norma 
destinada a aplicar·se a audito·
ries de totes les grandàries) pot 
ser necessària. Això podria in·
cloure, per exemple, orientació 

Tot i que pot semblar que la 
professió d’auditoria té 
unes normes i regulacions 

bastant estables i poc subjectes 
a canvis, la veritat és que les NIA 
estan contínuament en estudi i 
subjectes a revisió per part de 
l’IAASB (International Auditing 
and Assurance Standards Bo·
ard), organisme independent que 
estableix les normes d’auditoria i 
altres àrees relacionades en l’àm·
bit internacional i ajuda a l’adop·
ció i implementació d’aquestes 
normes, de manera que contribu·
eix molt significativament a millo·
rar la qualitat i consistència de la 
pràctica d’auditoria i enforteix la 
confiança pública en la nostra 
professió. Un cop aquest orga·
nisme publica noves normes o en 
revisa les existents, només és 
qüestió de temps que s’acabin 
adoptant a Espanya. 

En aquest article es comenten les 
principals normes internacionals 
d’auditoria que estan sent objec·
te de revisió durant el 2019, així 
com la Norma Internacional de 
Control de Qualitat (ISQC). 

NIA 315 (revisada): identifica-
ció i valoració dels riscos 
d’incorrecció material mitjan-
çant el coneixement de l’enti-
tat i del seu entorn. Al juliol del 
2018, l’IAASB va emetre un es·
borrany de la NIA 315 (revisada). 
Està analitzant els comentaris re·
buts durant el període d’exposició 
pública i avaluant la introducció 
de canvis sobre la base d’aquests 
comentaris, amb l’objectiu de 
completar les revisions al juny del 
2019.
 
Els objectius de la revisió 
d’aquesta NIA són:
a) Establir requisits més sòlids i 
guies detallades per a impulsar 
als auditors a realitzar procedi·

ments apropiats d’avaluació de 
riscos d’acord amb la grandària i 
la naturalesa de l’entitat. S’antici·
pa que aquestes revisions se 
centraran en millorar l’enfoca·
ment de l’auditor per a compren·
dre l’entitat, el seu entorn (inclòs 
el seu control intern) i les activi·
tats d’avaluació de riscos en un 
entorn canviant.
b) Determinar com la NIA 315 
pot ser modificada en la seva or·
ganització i estructura per a pro·
moure una avaluació de riscos 
més efectiva.
c) Proposar les consegüents 
modificacions en altres normes 
que puguin ser necessàries com 
a resultat de les revisions de la 

NIA 315, tals com les NIA 220, 
240, 330, 540 i 600.
d) Determinar quines eines de 
guia i suport han de ser desen·
volupades per l’IAASB, o uns al·
tres, per complementar les revisi·
ons a aquesta NIA, ajudant així a 
la seva implementació efectiva. 
Les guies i eines de suport po·
den incloure Notes de Pràcti·
ques d’Auditoria Internacional 
(IAPN, per les sigles en anglès), 
publicacions del personal, actua·
litzacions de projectes o il·
lustracions, exemples per a brin·
dar assistència sobre com es pot 
aplicar la NIA 315 (revisada), 
prestant especial atenció en com 
abordar en particular les inquie·
tuds dels auditors de pimes.

Aquestes revisions i millores 
abordaran qüestions com la ne·
cessitat de la NIA 315 a:
a) No només reflectir l’entorn 

sobre l’ús d’anàlisi de dades per 
a realitzar avaluacions de risc i 
exemples il·lustratius de com 
l’enfocament basat en el risc per 
a les NIA podria aplicar·se a les 
auditories d’entitats més peti·
tes. S’espera que el desenvolu·
pament d’orientació addicional 
ajudi en la implementació de 
l’estàndard i, per tant, ajudi a 
impulsar la qualitat de l’audito·
ria. 

Actualment, el grup de treball 
està debatent sobre les preocu·
pacions rebudes dels enques·
tats sobre l’extensió i complexi·
tat de l’esborrany i les possibles 
dificultats per a entendre·ho i 
aplicar·ho en la pràctica, amb 
especial referència al grau 
d’aplicació en funció de la gran·
dària de l’entitat auditada. En 
aquest context, per a facilitar la 
implementació de la NIA, es re·
coneix que han de potenciar·se 
els diagrames de flux, els parà·
grafs introductoris, el detall dels 
factors de risc inherent, les mi·
llores en TU i l’enfocament 
adoptat en relació amb les eines 
i tècniques automatitzades. 

Tal com s’ha comentat, s’espera 
la publicació de la NIA 315 (revi·
sada) a mitjan 2019.

Control de qualitat de projec-
tes ISQM 1, ISQM 2 i NIA 220 
(revisada). L’IAASB ha emès un 
paquet integrat de tres esbor·
ranys que aborden la gestió de la 
qualitat en les signatures d’audi·
toria i en els seus encàrrecs. La 
previsió és debatre i analitzar les 
respostes rebudes durant el perí·
ode d’exposició pública durant el 
2019, per poder procedir a 
l’emissió definitiva dels projectes 
durant el primer semestre del 
2020.

Els tres esborranys de norma, 
que estan actualment en perío·
de públic de consultes, són l’IS·
QM1 (International Standar on 
Quality Management 1), que vin·
drà a substituir l’actualment en 
vigor ISQC1 (Norma Internacio·
nal de Control de Qualitat 1); 
l’ISQM2, nova norma que de·

Les NIA estan contínuament en estudi  
i subjectes a revisió per part de l’IAASB, 

organisme independent que estableix les 
normes d’auditoria i altres àrees 

relacionades en l’àmbit internacional

AGuStí SAuBI
Economista i membre del Comitè de Normativa i Procediments 
del REA-REGA, i soci de Crowe/departament de Qualitat
agusti.saubi@crowe.es

Els propers canvis que 
ens venen de les NIA
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Si bé hi ha coincidència en la necessitat de 
revisar la NIA 315, els comentaris 

rebuts han evidenciat que un maj or 
suport seria útil per aconseguir els 

obj ectius previstos

senvolupa les revisions de quali·

tat dels treballs, i una revisió de 

la NIA 220, que poden consul·

tar·se al web de l’IAASB.

En aquest 

cas, per assegurar que la utilitat 

de les revisions de qualitat dels 

encàrrecs (EQC, popularmen t 

conegudes com a revisions del 

segon soci) i que contribueixen 

signifcativament a l’alta qualitat 

de les auditories i d’altres encàr·

Per a assegurar·se que recs, l’IAASB ha proposat diver·

els sistemes interns de les signa· ses millores per a les revisions de 

tures continuen sent �orts i con· qualitat dels treballs, que es re·

tribueixen amb efcàcia a acon· cullen en aquesta nova norma 

seguir auditories d’alta qualitat, proposada.

l’IAASB ha proposat diverses mi·

llores a introduir en els sistemes L’objectiu d’aquest projecte és mi·

de gestió de la qualitat de les sig· llorar els requisits i el material 

natures, prèviament coneguts d’aplicació en relació amb les revi·

com els sistemes de control de sions de segon soci, que inclouen:

qualitat. 

aplicar per les signatures en de·

Aquest projecte de norma inclou terminar quins compromisos han 

un nou en�ocament basat en el d’estar subjectes a una revisió 

risc proactiu per a un sistema ef· de segon soci.

caç de gestió de qualitat que es· · ·

tableix les bases per a una cons· pus de revisions. un entorn evolutiu, incloent can· dència d’auditoria).

tant qualitat dels treballs. Altres vis en els models de lliurament · ·

millores que incorpora el projecte dari i l’abast de la revisió. d’auditoria i l’ús de la tecnologia. ques automatitzades (inclosa 

de norma ISQM1 inclouen: l’anàlisi de dades).·

· gibilitat de les persones que rea· 220 i les normes ISQC/ISQM.

tats del lideratge de les signatu· litzen la revisió.

res, així com la millora del govern abastar la revisió de les NIA 230 

de les signatures. També s’ha tingut en especial L’IAASB va (documentació), 520 (procedi·

consideració el manteniment de començar aquest p jro ecte el ments analítics), 530 (mostreig), 

�ront a un entorn canviant i cada l’equilibri adequat entre les �unci· 2014, encara que va p 320 (materialitat), així com altres re�erir 

vegada més complex, la qual ons i responsabilitats respectives centrar els seus es�orços en al· canvis que poden produir·se a 

cosa inclou abordar l’impacte de del revisor d’EQC i el soci de tres assumptes, atès que algu· conseqüència dels avanços tec·

la tecnologia, les xarxes i l’ús de l’encàrrec, que reté sempre la nes de les qüestions �onamen· nològics.

proveïdors de serveis externs. responsabilitat fnal de l’auditoria. tals que han d’abordar·se en la 

revisió de la NIA 600 han de ser 

sistemes de gestió de qualitat i pro· prèviament considerades i abor· Finalment, davant 

posar remeis a les defciències.  L’IA· dades en altres projectes, com de tant canvi normatiu que el 

ASB ha sotmès a revisió aquesta l’ISQM 1, l’ISQM 2, la NIA 220 que provoca habitualment és 

Addicionalment als aspectes an· NIA amb els objectius de: (revisada) i la NIA 315 (revisada). una major càrrega per a les sig·

teriors, l’equip de treball ha pres· A mesura que aquests projectes natures, és motiu de celebració 

tat especial atenció a models al· �unció d’interès públic de les audi· avancin, l’IAASB intensifcarà i que l’IAASB no s’oblidi dels de·

ternatius de lliurament de les tories i donar més èm�asi a la im· avançarà signifcativament el seu safaments i problemes relacio·

auditories, als problemes especí· portància de l’adequada aplicació treball en la revisió de la NIA 600, nats amb les auditories d’enti·

fcs relacionats amb les signatu· del judici pro�essional i l’exercici amb la previsió de publicar un tats menys complexes. A causa 

res de grandària pet ta i i mitjana, de l’escepticisme pro�essional. esborrany a la f del 2019. de l’entorn canviant per a les 

a la necessitat que les signatures pimes, i a mesura que augmen··  

estableixin objectius de qualitat bilitats del soci del treball, en par· ta la complexitat de les normes, 

addicionals als requerits per la ticular la participació requerida  L’IAASB està recopilant existeix una creixent necessitat 

norma, la conveniència de millo· del soci del treball durant tota in�ormació i avaluant la possibili· d’actuar en aquest aspecte, 

rar en la identifcació i avaluació l’auditoria, i em�atitzar la respon· tat de revisar altres NIA. per la qual cosa preveuen pre·

dels riscos de qualitat i els reque· sabilitat del soci del treball per a sentar durant el 2019 una bate·

riments a la xarxa d’auditors o als la gestió i l’assoliment de la qua· Alguns dels temes que s’estan ria de propostes per abordar 

serveis de la xarxa. litat a nivell de l’encàrrec. considerant són: aquests problemes. 

ISQM 2 – Projecte de norma, 

Norma Internacional de Gestió 

de la Qualitat, a nivell de l’encàr·

rec, incloses les revisions de 

qualitat dels treballs. 

ISQM 1 – Projecte de norma, 

Norma Internacional de Gestió 

de la Qualitat 1, gestió de qualitat 

per a empreses que realitzen au·

ditories o revisions d’estats f·

nancers, o d’altres compromisos 

d’assegurament o rerveis relaci·

onats. 

NIA 600 · Auditories d’estats f·

nancers de grups.

NIA 220 – Control de qualitat de 

l’auditoria d’estats fnancers.

• Establir criteris més sòlids a 

• Establint l’objectiu d’aquest ti • Modernitzar la NIA 220 per a • Una revisió de la NIA 500 (evi

• Aclarir la naturalesa, el calen • Aspectes de les eines i tècni

• Millora dels requisits per a l’ele • Aclarir la relació entre la NIA 

• L’augment de les responsabili • L’escepticisme professional.

• Un possible projecte que podria 

• Modernitzar la norma per fer 

• Una supervisió més rigorosa dels 

• Ressaltar la importància de la 

• Aclarir el paper i les responsa

 

Auditories d’entitats menys 

complexes. 

D’altres NIA: evidència d’au-

ditoria.

n
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lectura de context: un treball de 

l’economista anglesa Diane 

Coyle i de l’economista australià 

Benjamin Mitra·Kahn. El títol del 

treball és prou eloqüent en rela·

ció amb la sostenibilitat: 

(

) . La sostenibilitat no es 

pot comprendre si no es té un 

ntre l’extensa i nodrida Per la seva banda, Mazzucato va nestar personal i de com tractar i ull �xat en el �utur. 

miríada de presentaci· assenyalar la pro�unditat de les mesurar la sostenibilitat. 

ons, sessions in�ormati· esquerdes en el càlcul del PIB, El treball de Coyle i de Mitra·

ves, entrevistes i taules rodones tot posant sobre la taula la distin· En relació amb el tema del be· Kahn ens proposa la substitució 

que any rere any es �an en la reu· ció �onamental entre les activi· nestar, cal apuntar que del que de l’actual mètrica del PIB per 

nió anual del Fòrum Econòmic tats que realment creen i aporten es parla no és tant de les presta· un �utur balanç de sis compo·

Mundial, sempre hi ha un �orat valor ( ) i aquelles que, com cions de l’estat del benestar, re· nents, un quadre de comanda·

per col�locar·hi el tema del PIB. ment basat en sis actius: el ca·els serveis �nancers, només be· collides més o menys laboriosa·

L’acceptació que el PIB és un lluguen les coses ( ) . Aquest ment en el PIB, sinó de com re· pital natural, el capital humà, els 

constructe molt important per �er és un tema no menor que enlla· collir el benestar de les persones actius intangibles, el capital �ísic, 

el seguiment de l’activitat econò· ça directament amb la polèmica els actius �nancers nets i el ca·que es deriva del �et que puguin 

mica, potser �ns i tot el construc· sobre l’origen del valor.  (Val la assolir una vida que les satis�aci. pital social. En el sistema de 

te més important –valoració atri· pena destacar que aquest és el Es tracta del mètriques proposat, el benestar i no del 

buïda a Paul Samuelson–, �a pa· tema central del seu últim llibre, . no es mesuraria en termes de 

rella amb l’a�rmació que, així i tot, , de lectu· producció i consum, sinó en 

el PIB no explica prou bé l’evolu· ra recomanable). El  s’associa a les presta· l’accés als actius que permeten 

ció de l’economia. cions socials, com ara l’educa· atendre i possibilitar una bona 

Brynjol�sson va insistir a no me· ció, la salut i l’atenció a la vellesa vida tant ara com en el �utur. La 

El 23 de gener d’aquest any, a nysprear el PIB: “El PIB ha arribat i la dependència, totes elles in· producció i el consum actuals 

Davos, es va presentar una taula �ns aquí per quedar·s’hi”. En corporades en el PIB. El “més són importants, però el realment 

rodona, un panel, com se’n diu aquest punt, Gurría va �er un co· enllà”, el , es vincula a rellevant és posseir una mètrica 

avui dia, per parlar del PIB, sota mentari interessant: “Si el PIB és la valoració subjectiva que es té que indiqui que les persones 

el títol . El panel un arte�acte prou sòlid però que de la pròpia vida. Avançar en el poden, i podran, disposar de la 

estava compost per Jacinda Ar· no resol gaire bé la visió de l’es·  és avançar en “estar renda necessària i de manera 

dern i Ohood Bint Khal�an Al tructura i de l’evolució d’una bé”, en satis�er la mateixa vida, sostenible, és a dir, i cal insistir·

Roumi, primera ministra de Nova economia, potser no hauríem de inclús avançar en la �elicitat, és hi: ara i en el �utur. 

Zelanda i ministra del Govern complicar·lo encara més, no progressar cap a una “bona 

dels Emirats Àrabs Units, res· hauríem de buscar un vida”. Aquest és un objectiu am· Cal, doncs, mesurar estocs i no 

pectivament. El col�lectiu dels  (“un PIB més enllà” biciós al qual s’ha d’en�ocar l’ac· només fuxos. Cal pensar en ter·), 

economistes estava representat sinó pensar en tivitat econòmica. De �et, aquest mes de riquesa i no només de 

per Erik Brynjol�sson i Mariana , és a dir, “retenir el PIB” i objectiu ens parla més de pro· renda. El canvi proposat és de 

grés que de creixement. gran importància i caldrà veure 

com es pot �er la transició a una 

L’altre gran tema que incorpora nova mètrica o conjunt de mètri·

el “més enllà” és la sostenibilitat. ques viable i universalment ac·

El desenvolupament es consi· ceptada. Els autors coneixen la 

dera sostenible si satis�à les ne· di�cultat i p pro osen, en aquest 

cessitats del present sense sentit ,  una primera �ase d’ade·

Mazzucato. Al centre, el secreta· buscar altres mètriques per anar comprometre la satis�acció de quació de la valoració del PIB 

ri general de l’OCDE, José Ángel més enllà. les necessitats de les generaci· que incorpori els intangibles i la 

Gurría. ons �utures. Les mesures del distribució de la renda i que re·

Aquesta idea no és nova, de �et, PIB no pretenen, en absolut, baixi el pes atribuït als serveis 

Les intervencions van girar al vol· es pot trobar, també, en docu· donar cap mètrica ni cap orien· del sistema �nancer.

tant de les dues idees que s’han ments de la mateixa OCDE, si tació en relació amb si el desen·

comentat al començament. Ar· més no des de l’any 2015, do· volupament present compromet La realitat econòmica ha evolu·

dern i Al Roumi van detallar al· cuments que analitzen com es o no compromet el desenvolu· cionat molt de mitjan els anys 

guns es�orços que s’han iniciat, pot transitar d’un sistema de pament �utur. cinquanta del segle passat, 

tant a Nova Zelanda com als comptabilitat nacional a una quan es va imposar el PIB, però 

Emirats, per buscar el benestar comptabilitat nacional del be· L’escrit de resum que la reunió cada cop es �a més evident el 

de les poblacions respectives nestar. Perquè darrere del PIB i anual del Fòrum Econòmic �et que, amb mètriques d’ahir, 

més enllà de les dades recollides en el “més enllà”, hi ha el tema Mundial �a sobre la sessió, es �a impossible pilotar l’econo·

pel PIB. de com tractar i mesurar el be· , ens recomana una mia del demà. 

Fer que 

el �utur compti Making the �utu-

re count

profts

rents

wellbeing 

well�are

The value o� everything

well�are

wellbeing

More than GDP

wellbeing

beyond 

the GDP

the GDP and 

beyond

More 

than GDP

E

n

Darrere del PIB, hi ha el tema de  
com tractar i mesurar el benestar 

personal i de com tractar i mesurar 
 la sostenibilitat

AlBERt GARCIA PujOl

Economista i membre de la Comissió  

d’Economia i Sostenibilitat

agarciapujol@economistes.cat

Davos, el PIB  
i el “més enllà”

Comissió d ’Economia i Sostenibilitat

https://es.weforum.org/
https://es.weforum.org/
https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting/sessions/more-than-gdp-measuring-economic-progress#
http://global-perspectives.org.uk/wp-content/uploads/2017/10/making-the-future-count.pdf
http://global-perspectives.org.uk/wp-content/uploads/2017/10/making-the-future-count.pdf
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Grup de Treball d ’Emprenedoria i Creació d ’Empreses

’estudi GEM 2017·2018 en �ase inicial amb una proporció històrica i queda gairebé quatre tal dels di�erents projectes. Ate·
a Catalunya estudia l’ori· de vendes a clients estrangers punts per sobre d’Espanya. No nint·nos a la mediana d’aquesta 
entació internacional i el entre el 25 i el 75% són un 5,6%, obstant això, el seu valor és enca· variable, s’observa que el 50% 

fnançament dels nous negocis i els que en tenen entre un 1% i ra 5,6 punts menor al dels països dels projectes ha necessitat una 
com a característiques inhe· un 25% representen un 11,6%. basats en la innovació. inversió de com a mínim 19.000 
rents per determinar la qualitat euros, un valor similar al del 2015 
de l’emprenedoria i la seva evo· A partir de les marques de classe i 2016.  Un aspecte de reconeguda im·
lució. Un aspecte de reconegu· de cada categoria considerada, portància en el moment de po·
da importància en el moment de hem estimat la intensitat exporta· sar en �uncionament nous ne· A la demarcació de Barcelona, 
posar en �uncionament nous dora mitjana de Catalunya, d’Es· gocis és el fnançament. És ben tant la mitjana (76.671 euros) 
negocis és el fnançament. panya i de la resta de països ba· sabut que els estalvis perso· com la mediana (20.000 euros) 

sats en la innovació. Observem, nals, la �amília i els amics solen del capital total necessari per en·
Per la seva banda, una caracterís· en primer lloc, una disminució al ser les �onts de fnançament gegar el negoci són lleugerament 
tica inherent a la qualitat de l’em· llarg de tota la sèrie de la intensitat més comunes. La majoria superiors a les de Catalunya.
prenedoria és, sense dubte, l’ori· exportadora de les noves empre· d’emprenedors tenen difcultats 
entació internacional dels nous ses de Catalunya i Espanya. El l fnançament ban· Pel que �a a l’o�erta de fnança·per accedir a
negocis. En alguns articles i inves· 2017 observem, tanmateix, un cari, p ment, s’observa que en el darrer rincipalment per �alta 
tigacions es constata que cada important augment d’aquest indi· d’historial o de garanties. exercici, el percentatge de po·
vegada es concep més la nova blació que ha invertit en negocis 
empresa des d’una perspectiva de terceres persones en els úl·
internacional a partir de les �ases tims tres anys ha augmentat 
més primerenques de la seva cre· lleugerament (0,5 punts a Bar·
ació (són les anomenades empre· celona i 0,2 punts a Catalunya) .
ses ). Aquestes empre·
ses, que ja neixen amb vocació  Respecte a les recomanacions 
global (Hisrich, 2013), tendeixen a cador, que passa del 5,5% el Així doncs, el desenvolupament dels experts per millorar el suport 
assolir un creixement i acompli· 2016 al 9,1% el 2017. Malgrat de mercats alternatius de capital fnancer a les noves iniciatives em·
ment considerables des dels pri· aquest augment, la intensitat ex· té un paper important per �acilitar presarials destaquen:
mers anys de vida. portadora de les noves empreses el llançament de nous negocis i la 

catalanes (superior a la d’Espa· seva consolidació posterior. Tot i Pro�essionalitzar el sector inversor.
En el projecte GEM es quantifca nya) queda encara 12,4 punts això, la incidència de la manca de 
l’orientació internacional dels em· percentuals per sota dels països fnançament ha perdut pes com a  Augmentar el capital disponible 
prenedors a través del percentat· basats en la innovació. obstacle a l’activitat emprenedo· per a inversions i millorar l’accés al 
ge de vendes de la seva empresa ra, amb valors similars a la resta crèdit.
a clients estrangers. Els resultats Quant als emprenedors consoli· d’Europa, i és el �actor de l’entorn 
són, per a Catalunya, �orça esta· dats, si bé la situació de partida que més ha millorat en l’últim any.  Focalitzar es�orços no només 
bles: des de l’any 2009 fns a l’ac· és similar, el 2017 es produeix en capital llavor o estadis inici·
tualitat els emprenedors en �ase una intensifcació de la internacio· Pel que �a a la demanda de fnan· als, sinó també en expansió i 
inicial (TEA) que se centren en el nalització molt més acusada que çament que requereixen les no· creixement. 
mercat interior (això és, que no en el cas dels nous empresaris. ves empreses, el projecte GEM 
exporten) representen xi�res su· Així, el percentatge d’empreses incorpora dades sobre la inversió  Donar suport al capital risc 
periors al 70%, i arriben en els que no exporten baixa més de 10 necessària per posar en marxa un amb un volum signifcatiu que 
darrers anys a gairebé el 80%. nou negoci. L’any 2017 el capitalpunts percentuals, i el de les que   pugui tenir impacte real, amb 

exporten més del 75%, puja 4,5 llavor necessari per a cadascun un programa copiat del FONDI· 
En el darrer any, malgrat l‘exigüi· punts. La resta de categories ex· dels projectes naixents va ser de CO GLOBAL. Extraordinària·
tat, el percentatge de noves em· portadores pugen prop de quatre 69.372 euros de mitjana a Catalu· ment dissenyat, amb resultats 
preses amb una elevada orienta· punts cadascuna. El 2017 la in· nya. Aquest valor mitjà és in�erior palpables. 
ció internacional (entre el 75 i el tensitat exportadora de les em· al dels dos exercicis anteriors. 
100% de les vendes són a cli· preses consolidades passa del  Facilitar l’adopció d’esque·
ents estrangers) ha passat de 4,5% al 10,7%, de manera que Existeix, amb tot, una gran dis· mes de fnançament alternatiu: 
l’1,5% al 5,5%. Els emprenedors ateny el valor més alt de la sèrie persió en les necessitats de capi·  i .

L

born global
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Cada vegada es concep més la nova 
empresa des d’una perspectiva 

internacional a partir de les f ases més 
primerenques de la seva creació

AMADEu IBARz  

Economista i vicepresident del Grup de Treball d’Emprenedoria 
i Creació d’Empreses del CEC 
emprenedoria@coleconomistes.cat

Orientació internacional i fnançament 
de l’emprenedoria naixent a Catalunya

https://www.diba.cat/documents/36150622/187833827/INFORME+GEM+CATALUNYA+2017-2018+_+CAT.pdf/4624cdde-cb22-4084-bf63-6d81322a0fe5
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cament que es justifquin. Si es 

percep de l’empresa un val o xec 

per menjar, l’import diari exempt 

és d’11 €.

Si s’utilitza 

el vehicle propietat de l’empresa 

per a realitzar desplaçaments en·

tre el domicili i el centre de treball 

Des Els contribuents que hagin ob· hagi treballat s’apliqui un impost o qualsevol altre en l’àmbit parti·

del dia 2 d’abril fns a l’1 de juliol tingut durant el 2018 exclusiva· de naturalesa idèntica o anàloga cular, s’haurà d’imputar com a 

s’ha de presentar la declaració ment rendiments íntegres del a l’IRPF espanyol –essent sufci· renda del treball el 20% del cost 

de renda corresponent a l’exer· treball, del capital (mobiliari o im· ent que existeixi un conveni per a del vehicle per al seu pagador. En 

cici 2018. En el cas de domiciliar mobiliari) o d’activitats econòmi· evitar la doble imposició– i no es el cas que el vehicle no sigui pro·

el pagament, el termini per a ques, com també guanys patri· tracti d’un país o territori conside· pietat del pagador, el 20% s’apli·

presentar la declaració o confr· monials, sotmesos a retenció o rat com paradís fscal. ca sobre el valor de mercat que 

mar l’esborrany fnalitzarà el dia no, que supe rin conjuntament correspondria al vehicle si �os  

26 de juny. els 1.000 € anuals, i pèrdues pa·  Les nou. Si el vehicle és considerat 

trimonials de quantia superior a dietes es consideren rendiments efcient energèticament, la valora·

Per a 500 €, en tributació individual o del treball. Ara bé, fns a certs im· ció en espècie es podrà reduir fns 

accedir a l’esborrany de la decla· conjunta. ports estan exemptes. Per a un 30%, en �unció de les carac·

ració i/o les dades fscals per in· exemple, per manutenció pel ter· terístiques del vehicle.

ternet s’haurà d’in�ormar del nú·  Estan exemp· ritori espanyol i sense pernoctar, 

mero del DNI, la seva data de tes les beques públiques i les con· amb caràcter general, està 

caducitat (però si és perpetu, la cedides per les entitats benefcià· exempt de gravamen fns a Si heu rebut un rendiment del tre·

data d’expedició), i l’import de la ries de mecenatge per a cursar 26,67 euros per dia. Pel que �a a   ball irregular com, per exemple, un   

casella 475 de la declaració de estudis reglats, tant a Espanya despeses de locomoció, quan el “bonus” o un premi extraordinari 

renda del 2017. Si es tracta d’un com a l’estranger, de tots els ni· treballador utilitzi mitjans de per antiguitat, és possible aplicar 

contribuent no declarant l’any im· una reducció del 30% sobre un 

mediat anterior, s’haurà d’aportar import màxim de 300.000 €, sem·

l’IBAN d’un compte bancari on f· pre que el seu període de genera·

guri com a titular, a e�ectes d’ob· ció sigui superior a 2 anys i els 

tenir el número de re�erència. rendiments s’imputin en un únic 

període impositiu. Però no es po·

 drà aplicar aquesta reducció si 

Les persones �ísiques que ha· vells i graus del sistema educatiu. transport públic s’exclourà de heu obtingut altres rendiments de  

gin obtingut rendiments íntegres La dotació econòmica exempta gravamen l’import que es justif· la mateixa naturalesa en els 5 

del treball per sobre dels 22.000 € és de 6.000 € anuals i de 18.000 qui. En altres casos, sempre q ue anys anteriors i als quals s’hague·

anuals, amb caràcter general. € a l’any si la beca té per objecte quedi justifcada la realitat del ra aplicat aquesta reducció. Tam·

Les persones �ísiques que ha· compensar despeses de trans· desplaçament, la quantitat que bé s’aplica als rendiments deri·

gin obtingut 12.643 € (12.000 € port i allotjament. Si es tracta d’es· resulti de multiplicar per 0,19 € vats de l’extinció d’una relació 

si l’impost s’hagués meritat tudis a l’estranger, l’import exempt per quilòmetre recorregut, més laboral, pels quals no s’estableix 

abans del 5 de juliol del 2018), si és de 21.000 €. les despeses de peatges i apar· cap límit temporal anterior. 

els imports obtinguts del segon i 

restants pagadors, per ordre de En el cas de beques per a la realit·

quantia, no superen en conjunt zació del doctorat. l’import exempt 

els 1.500 € anuals. és de 21.000 €, si es cursa a Es·

S’està obligat si els rendiments panya, i de 24.600 €, si es realitza 

íntegres del capital mobiliari i a l’estranger.  

guanys patrimonials superen els 

1.600 € anuals. I també, si no su·

peren els 1.600 € anuals i  Si 

aquests no han estat subjectes a durant el 2018 s’ha desplaçat 

retenció o ingrés a compte. �ora d’Espanya per a prestar els  

També, quan les rendes im· seus serveis en un altre o diversos 

mobiliàries imputades, els inte· països, no haurà de declarar la 

ressos de les lletres del Tresor i totalitat del sou que hagi perce·

les subvencions per a l’adquisi· but, ja que està exempta la part 

ció d’habitatges de protecció of· dels dies treballats a l’estranger 

cial o de preu taxat superin con· amb un límit màxim de 60.100 €, 

juntament els 1.000 € anuals. sempre que en els països en què 

Cessió del �ehicle. 

Període de presentació. 

Dietes i �als per menjar. 

Número de referència.

Beques públiques.
Rendiment irregular del treball. 

Obligats a presentar-la.

Què passa si m’han destinat 
a fer treballs a l’estranger.

 

l�

l�

l�

l�

l�

Amb el mètode d’estimació directa,  
els que iniciïn l’exercici d’una activitat 
poden reduir en un 20% el rendiment 

net positiu declarat

Comissió d ’Assessors Fiscals

RICARD vIñA ARASA
Economista. Servei d’Assessorament Fiscal 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
geafbcn@economistes.cat
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A partir del 2018 es regulen de 
deduïbilitat les despeses de subministres 

dels contribuents que desenvolupin 
l’activitat en el seu habitatge habitual

Despeses ded�ïbles dels rendi-
men�s del �reball.

Q�è passa si ��ili�zo el vehicle 
en l’ac�ivi�a�?

A q�in període imposi�i� s’im-
p��en els rendimen�s del �re-
ball? 

uni�a�s �amiliars: declaració 
Incen�i� en cas d’inici d’�na conj�n�a o individ�al?
ac�ivi�a� econòmica.

En cas de separació, a q�i cor-
respon aplicar-se el mínim 
pels flls com�ns? 

Ac�ivi�a� econòmica (empre-
sarial o pro�essional). Q�ines red�ccions es poden 

aplicar sobre la base imposa-
ble de l’IRPF? 

regulen de deduïbilitat les despe·

 Les cotitzaci· ses dels subministres, a e�ectes 

ons a la Seguretat Social o mutuali· de determinar el rendiment net en 

tats generals obligatòries de el cas dels contribuents que de·

�uncionaris, les cotitzacions al col· senvolupin la seva activitat en el 

legi d’or�es o institucions similars, seu habitatge habitual, com ara 

les detraccions per drets passius, aigua, gas, electricitat, telè�on, in·

les quotes satis�etes a sindicats, les ternet, en un 30% de la proporció 

quotes satis�etes a col�legis pro�es· dels metres quadrats de l’habitat·

sionals, si la col�legiació té caràcter ge destinats a l’activitat, en relació 

obligatori per a l’exercici del treball, amb la super�ície total. També les 

amb el límit de 500 € anuals. Les despeses de restauració ocasiona·

despeses de de�ensa jurídica per des en l’exercici de l’activitat, sem·

litigis amb l’empresa, amb el límit de pre que es paguin per qualsevol 

300 € anuals. I amb caràcter gene· mitjà electrònic de pagament fns a 

ral 2.000 € anuals per obtenir rendi· un màxim de 26,67 o 48,08 € per 

ments del treball. L’import anterior dia sense pernoctació, en �unció 

s’augmenta en 2.000 € addicionals de si el desplaçament és per terri·

en el cas d’aturats que acceptin un tori espanyol o a l’estranger, res·

nou lloc de treball que impliqui un pectivament. En el cas de pernoc·

canvi de residència, i també s’incre· tar �ora del domicili habitual, 

menta en 3.500 € o 7.750 € anuals l’import serà de 53,34 o 91,35 €, 

en el cas de treballadors actius dis· respectivament. 

capacitats, en �unció del grau de 

discapacitat. 

 Per a poder deduir 

les despeses ocasionades per l’ús 

del vehicle en l’activitat, la normati· amb prima fxa d’esportistes pro· d’oblidar que en el cas d’optar per 

Amb caràcter general s’im· va de l’IRPF exigeix provar l’a�ecta· �essionals i d’alt nivell. La base li· la declaració conjunta s’han de 

puten al període impositiu en què ció exclusiva a l’activitat econòmica quidable no podrà resultar negati· sumar les rendes percebudes per 

el seu perceptor els pot exigir. Els i, per tant, si s’utilitza simultània· va a conseqüència d’aquestes tots els membres de la unitat �ami·

endarreriments d’exercicis anteri· ment per a fns particulars, no s’ad· reduccions. liar i que la progressivitat de la tari·

ors percebuts durant el 2018 met cap mena de deducció. �a de l’IRPF pot ser que no com·

s’hauran d’imputar als períodes en  pensi l’import de la reducció de la 

què eren exigibles i, si no va ser el base imposable. Un cop presen· Cal tenir 

2018, s’haurà de presentar una  Els qui ini· clar que la unitat �amiliar, a e�ectes tada la declaració de la renda i 

autoliquidació complementària per ciïn l’exercici d’una activitat eco· de l’IRPF, està integrada per amb· acabat el termini de presentació, 

a cada exercici al qual correspo· nòmica i determinin el rendiment dós cònjuges no separats legal· l’Administració tributària no ac·

nen. En canvi, si els endarreri· net d’acord amb el mètode d’esti· ment i, si n’hi ha, els flls menors cepta el canvi d’opció de conjunta 

ments s’han percebut a conse· mació directa poden reduir en un que hi conviuen, com també els o individual. 

qüència d’una resolució judicial, 20%, amb un límit de 100.000 €, majors d’edat incapacitats judici·

els imports no satis�ets s’han d’im· el rendiment net positiu declarat. alment subjectes a pàtria potestat 

putar al període impositiu en què la S’entén que s’inicia una activitat prorrogada o rehabilitada. La re·

sentència sigui �erma i no importa econòmica quan no s’ha exercit ducció de la base imposable és La normativa 

els anys en què eren exigibles. cap activitat econòmica l’any an· de 3.400 €. També existeix la uni· de l’IRPF assimila a descendents 

terior a la data d’inici d’aquesta. tat �amiliar monoparental, és a dir, a totes aquelles persones respec·

la �ormada, en els casos de sepa· te de les que el contribuent tingui 

 Si deter· ració legal o quan no hi hagi un atribuïda la seva guarda i custòdia 

mineu el rendiment de la vostra vincle matrimonial, per la mare o el per resolució judicial, i diu que cor·

activitat econòmica pel mètode Es pot reduir la pare i tots els flls menors o majors respondrà a qui, d’acord amb el 

d’estimació directa, heu de tenir base imposable per presentar la d’edat incapacitats judicialment conveni regulador aprovat judicial·

en compte que, per a què les des· declaració conjunta (3.400 €), per subjectes a pàtria potestat prorro· ment, tingui la guarda i custòdia 

peses siguin deduïbles fscalment aportacions a sistemes de previ· gada o rehabilitada que convis· dels flls a la data de meritació de 

cal que estiguin vinculades a l’ac· sió social (plans de pensions), per  quin amb l’una o amb l’altre. La l’impost (en general, el 31 de de·

tivitat desenvolupada i complir aportacions a patrimonis protegits reducció de la base imposable en sembre), en tractar·se del subjec·

amb els requisits de correcta im· de persones amb discapacitat, aquest cas és de 2.150 €. te passiu que ha de conviure amb 

putació temporal, tenir els corres· per pensions compensatòries i  No es pot aplicar ells. Ara bé, quan sigui comparti·

ponents justifcants (�actures o anualitats per aliments, anualitats aquesta reducció quan el contri· da, s’haurà de prorratejar entre els 

documents) i que estiguin regis· per aliments a �avor de persones buent conviu amb la mare o el excònjuges, amb independència 

trades als llibres·registre o a la di�erents dels flls, per aportacions pare d’algun dels flls que �ormen d’aquells amb qui estiguin convi·

comptabilitat. A partir del 2018 es a la mutualitat de previsió social part de la unitat �amiliar. No s’ha vint a 31 de desembre. 

AtENCIÓ:

n
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Completada la transposició
 de MiFID II 

rents instruments financers. 
D’altra banda, manté l’edat de 
l’inversor com un criteri rellevant 
en el procés de perfilar el client.

Retrocessions o incentius
Aquest és un punt que històrica·
ment ha generat debat entre les 
ESI. La llei estableix la limitació 
del cobrament d’incentius o re·
trocessions al fet que es produ·
eixi una millora del servei per tal 
de poder cobrar aquest incentiu. 

D’altra banda, també institueix 
criteris pels anomenats incentius 
no monetaris i per aquelles ESI 
independents; així com l’orienta·
ció en relació amb els terminis 

per retornar al clients els possi·
bles incentius rebuts, per exem·
ple, en cas que el client es pugui 
subscriure la “classe neta” d’un 
fons d’inversió perquè no exis·
teix; i els requisits, entre d’altres, 
com la comercialització d’al·
menys un 25% de productes fi·
nancers de tercers i dues alter·
natives de terceres parts en 
cada categoria de fons comerci·
alitzada.

vigilància i control de 
productes financers 
En relació amb la vigilància i el 
control del disseny i distribució 
de productes financers, es dis·
posa que el procés previ d’apro·
vació de cada producte d’inver·
sió serà responsabilitat del propi 
consell d’administració de l’em·
presa de serveis d’inversió. La 
finalitat és que les característi·
ques dels productes siguin les 

MiFID són les sigles de 
Markets in Financial 
Instruments Directive, 

que va entrar en vigor l’1 de no·
vembre del 2007, que suposen 
un mercat únic i un règim regula·
dor comú per als serveis finan·
cers en tots els Estats membres 
de la Unió Europea i altres Estats 
de l’Àrea Econòmica Europea. 

MiFID regula la prestació de ser·
veis d’inversió, afectant a totes 
les entitats financeres i d’inversió 
en la forma en què informen, as·
sessoren o venen productes fi·
nancers als seus clients o poten·
cials clients, així com en la ma·
nera en què els ofereixen serveis 
d’execució d’operacions sobre 
instruments financers.

Els objectius de la MiFID són mi·
llorar la transparència i l’eficièn·
cia dels mercats financers euro·
peus, augmentar la competèn·
cia entre entitats i reforçar la 
protecció a l’inversor. En definiti·
va, protegir al client regulant el 
comportament de l’entitat finan·
cera i d’inversió.

Quant al MiFID, podem parlar de 
MiFID I, MiFID II i, en un futur, 
parlarem de MiFID III. En con·
cret, avui parlarem de MiFID II, 
aprovada en tres fases:
 
l Reial Decret 21/2017 de 29 
desembre.
l Reial Decret 14/2018 de 28 de 
setembre.
l Reial Decret 1464/2018 de 21 
de desembre.

En funció d’aquestes normes ju·
rídiques i, en concret, amb 
aquest últim reial decret, el text 
refós de la Llei del mercat de va·
lors es va modificar.

“La urgència per completar la 
transposició ve donada per la fi·
nalització del termini el juliol del 
2017 i de la interposició d’una 
demanda per incompliment da·
vant el Tribunal de Justícia de la 
Unió Europea (TJUE), amb la 
corresponent proposta de san·
ció”, segons un comunicat del 
Ministeri d’Economia.

MiFID II regula principalment 
l’activitat de les empreses de 
serveis d’inversió (ESI) entre les 
quals ens trobem les EAF (em·
preses d’assessorament finan·
cer, abans EAFI).

Protecció de l’inversor
El reial decret aborda aspectes 
com les obligacions de les em·
preses d’inversió amb l’objectiu 
de protegir l’inversor principal·
ment minorista (l’inversor mino·
rista, segons defineix la directiva, 
és aquell amb menys coneixe·
ments i menys experiència, per 
tant, aquell que necessita més 
informació i acompanyament en 
la presa de decisions). 

En relació amb els coneixe·
ments, la llei destaca la necessi·
tat de perfilar amb més profundi·
tat i filant més prim els anome·
nats “test d’idoneïtat” amb la fi·
nalitat d’evitar el risc que els 
propis clients tinguin tendència a 
autodefinir·se amb un perfil més 
arriscat del que realment tenen, i 
convida a introduir noves pre·
guntes concretes sobre conei·
xements específics dels dife·

més adequades per a cada tipus 
de client. 

D’aquesta forma es reforça l’ob·
jectiu principal de protecció del 
client, ja que els aspectes rela·
tius a la idoneïtat de l’instrument 
financer per al client concret al 
qual es dirigeix no estan pre·
sents únicament en el moment 
de la comercialització, sinó des 
de la pròpia concepció d’aquest.

Avaluació de les propostes 
d’inversió
En relació amb la presa de deci·
sions en el procés d’emissió de 
recomanacions o de gestió de 
carteres, es desenvolupa l’obli·
gació d’avaluar si instruments fi·
nancers equivalents poden ajus·
tar·se al perfil del client, tenint en 
compte el cost i la complexitat 
dels productes. 

Les directrius estableixen que 
les entitats han d’adoptar políti·
ques i procediments que asse·
gurin que, abans de recomanar 
un producte o adquirir·lo per a la 
cartera gestionada en nom del 
client, es realitzi una àmplia ava·
luació de les possibles alternati·
ves d’inversió, per al que s’ha de 
tenir en compte el cost i la com·
plexitat dels productes. Per tant, 
a l’hora de proposar qualsevol 
canvi, s’ha de poder demostrar 
de manera raonable que en 
aquella proposta concreta els 
beneficis per al client són superi·
ors als costos que genera aquell 
canvi.

Es considera que quan una enti·
tat ofereixi una gamma restringi·
da de productes o recomani no·
més un tipus de producte és 
important que els clients siguin 
plenament conscients d’aquesta 
circumstància. En cas que l’enti·
tat triés o recomanés al client un 
producte amb major cost o 
complexitat que un altre equiva·
lent, hauria de ser capaç de jus·
tificar·ho. Aquest tipus de decisi·
ons han de ser documentades i 
registrades i hauran d’estar sot·
meses a una especial atenció 
per part de la funció de control 
de l’entitat. n

Els objectius de la MiFID són millorar la 
transparència i eficiència dels mercats, 

augmentar la competència entre entitats 
i reforçar la protecció a l’inversor

Comissió d’Economia Financera /GT EAFI

2 0  •  R e v i s t a  t è c n i c a

http://www.cnmv.es/portal/MiFIDII_MiFIR/MapaMiFID.aspx


R e v i s t a  t è c n i c a  •  2 1

necessàriament a l’absència de 
béns per embargar. La manca de 
patrimoni amb què �er �ront als 
deutes és incerta, ens la podem 
trobar de manera sobrevinguda 
un cop iniciat el procediment a di·
�erència del cas anterior quan ja 
ha estat comprovada en �racas·
sar l’execució prèvia. 

ovint ens plantegem qui· de concurs presentada pel credi· del concurs necessari per part del El cost en temps i diners de tota 
na pot ser la utilitat pràcti· tor i els altres legitimats. creditor i, en conseqüència, es po· aquesta tramitació cobriria la re·
ca de determinades fgu· drien obrir unes possibilitats de cuperació del deute? Ens hem de 

res previstes legalment. Amb una El primer supòsit de l’art. 2.4 LC negociació. Per tant, no es pot, en plantejar quins avantatges o in·
existència virtual sobre el paper, parteix de la reclamació dinerària termes genèrics, seguint la idea centius obté el creditor instant del 
però que en realitat pot semblar prèvia, que ha derivat en una exe· del que dèiem abans, desestimar concurs necessari i si aquests 
que aplicades a la vida real dels cució �allida. Tenim un crèdit, docu· d’entrada l’inici del procediment compensen tots els es�orços de· 
ciutadans o de les empreses no mentat, líquid, vençut i exig judicial per reclamar el deute, per· dicats per arribar al punt de deci·ible. El 
donaran un resultat satis�actori creditor ha interposat amb base en què cada cas és un món i convé dir si iniciar o no el procediment. 
per resoldre les controvèrsies per aquesta documentació una de· conèixer la situació i l’entorn eco·
les quals teòricament han estat manda judicial de reclamació de nòmic del deutor. Sense perjudici En els arts. 18 a 20 LC s’establei·
pensades i plasmades en el text quantitat. Iniciarà un procediment del  en què podria actuar·se xen les conseqüències de la inter·
legal. Aquest és el cas del con· que tindrà, això sí, segons el cas, en relació amb l’art. 19 LC del qual posició de la demanda de con·
curs necessari de creditors. una durada més o menys llarga en parlarem més endavant. curs necessari en cas d’oposició 

(més més que menys, atès el col· del deutor i existeix la possibilitat 
Segons les recents estadístiques lapse judicial en el qual ens trobem) En el segon supòsit de �et de l’a  rt. hipotètica que el deutor �aci �ront 
publicades per l’INE el 7 de �ebrer i acabarà amb la consegüent sen· 2.4 LC, no partim del �racàs de la al deute mitjançant la consignació 
del 2019, basades en dades pro· tència estimatòria. Aquesta sen· reclamació dinerària interposada a �avor del creditor. 
visionals, durant l’any 2018 es van tència comportarà la posterior sol· pel creditor, sinó del coneixement 
declarar a tot Espanya 5.635 con· licitud d’execució i, si és el cas, que pugui tenir del seu sector Pel que �a a la posició que ocupa el 
cursos de creditors, dels quals l’embargament de béns sufcients d’activitat i de la situació dels al· creditor instant del concurs neces·
només 348 varen ser instats com per al pagament del deute. tres operadors amb els quals té sari en el llistat de creditors de la 
a concursos necessaris, un 6%. relacions comercials. El problema massa passiva, segons l’art. 91.7 

Aquí serà quan ens trobem, al en aquest cas és que es depèn de LC es reconeixerà el 50% del seu 
La Llei Concursal (LC) concreta la capdavall de tot aquest les �onts d’in�ormació externes deute amb caràcter privilegiat ge·procedi·
defnició del concurs necessari en ment llarg i �eixuc, que no hi ha res per poder saber si es donen els neral i per darrere dels creditors per 
dos articles, en l’article 2.4 i en l’ar· per embargar. És a partir d’aquest requisits exigits legalment per ins· deutes salarials i de les administra·
ticle 7. moment en què podrà sol�licitar· tar el concurs. El creditor ha de cions públiques. El 50% restant es 

se el concurs necessari de l’entitat saber si el deutor es troba en al· qualifca de crèdit ordinari junt amb 
En el numeral 4 de l’article 2 es deutora. Sovint la iniciativa arribarà gun dels quatre casos enumerats els altres creditors que han mantin·
concreten els supòsits de �et en tard per obtenir la satis�acció, ni en la segona part de l’art. 2.4 LC. gut una actitud passiva en�ront de 
els quals el creditor pot plantejar el que sigui parcial, del deute. Instar Si acumula impagaments genera· l’acumulació d’impagaments. 
concurs necessari. Es plantegen la declaració de concurs necessa· litzats a altres creditors. Si ha so· D’altra banda, les despeses cau·
dues opcions. La primera és que ri en el moment en què se sap po· �ert altres embargaments de ma·  sades al creditor per la presentació 
hagi resultat in�ructuosa una exe· sitivament que en el procediment nera general sobre els seus béns. del concurs es qualifcaran de crè·
cució dinerària interposada direc· d’execució seguit contra el deutor Si està �ent desaparèixer el seu dit contra la massa d’acord amb 
tament pel creditor contra el deu· morós no s’han trobat béns per patrimoni de manera sobtada. Si l’art. 84.2 segon paràgra�. 
tor (paràgra� primer). La segona embargar, sembla innecessari per no compleix regularment les se·
opció que es pot plantejar (punts inútil a la fnalitat pretesa, que és el ves obligacions tributàries, socials Analitzat tot l’anterior, podem en·
1 a 4) és que, per altres mitjans, no recobrament del deute. i laborals. Però amb sospitar·ho o tendre el perquè de les dades re·
de manera directa sinó per altres saber·ho del cert no n’hi ha prou. collides per l’INE en el seu in�orme. 
�onts, es pugui conèixer la situació Això no obstant, en la societat pot Cal aportar proves materials. Així El concurs necessari no sembla 
d’insolvència actual o imminent existir un �ons de comerç, unes  ho exigeix l’art. 7 LC Si es vol aco·. una eina prou efcient per a la sa· 
del deutor. Cadascuna mereix expectatives de creixement, exis· llir a aquesta segona via per instar tis�acció del creditor, o, si més no, 
una consideració separada. Al tència de benefcis ocults i, per el concurs necessari, el creditor no p pro orciona uns avantatges 
seu torn, l’article 7 parla sobre tant, al potencial concursat li po· es veu obligat a assumir una tasca evidents que benefciïn prou al 
com ha d’articular·se la sol�licitud dria no interessar la presentació d’investigació prèvia molt carre· creditor que l’insta sobre els altres 

gosa i sovint difcultada pels obs· creditors que han mantingut una 
tacles de la protecció de dades. actitud més passiva o no prou vigi·
En aquesta segona via la situació lant. És una qüestió a debatre de 
d’insolvència no ha d’anar lligada cara a �utures re�ormes legals. n

tempo
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El concurs necessari. 
Explorant possibilitats

L ’any 2018 es van declarar 5.635 concursos 
de creditors, dels quals només varen ser 

instaurats com a necessaris un 6%

https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-13813-consolidado.pdf
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producció nacional, materials 
naturals i dissenys atractius i 
combinats familiars.

Fiscalitat de les inversions en 
startups 
Emilio Pérez Pombo, economista 
i soci director de Pérez Pombo, 
Abogados & Economistas, va 
desgranar alguns dels incentius 
fiscals que es poden aconseguir 
a l’hora d’invertir en projectes o 
empreses i que recomana tenir en 
compte tant a emprenedors com 
a inversors: “Trobem incentius 
que hem de valorar, tant si som 
emprenedors com inversors”. 

En aquest sentit, va explicar que, 
segons la legislació vigent, exis-
teixen incentius fiscals per a 
Inversor – Persona física de 
fins al 30% dels imports apor-
tats per a persones que invertei·
xin en empreses de nova o re·
cent creació, fins a un màxim de 

60.000 euros base d’inversió en 
la versió estatal, art. 68.1 de la 
Llei de l’IRPF (20% i 50.000 € fins 
a 31.12.2017) i 30% dels imports 
aportats fins a 20.000 € en la ver·
sió autonòmica, art. 20 de la Llei 
26/2009, de 23 de desembre. 
L’estatal és incompatible amb 
l’autonòmica, si bé amb l’opinió 
de Pérez Pombo poden combi·
nar·se les dues, segons ens con·
vingui. 

Les empreses en les quals s’ad·
quireixen aquestes accions o 
participacions han de complir 
una sèrie de requisits i condici·
ons, entre molts altres, que la in·

EconomistesBAN, la xar·
xa de Business Angels 
del Col·legi, va celebrar 

el seu XXXIII Fòrum inversor i  va 
presentar la ponència Fiscalitat 
de les inversions en start·ups.  

33è Fòrum EconomistesBAN
Pol Font, president d’Economis·
tesBAN, va fer públics els resul·
tats aconseguits per la xarxa Bu·
siness Angels al llarg del 2018, 
on gairebé es va duplicar el per·
centatge de projectes presentats 
als Fòrums Inversors que van 
aconseguir finançament. Con·
cretament, el 16,6% dels pro-
jectes presentats van acon-
seguir finançament al llarg 
del 2018, vers el 9,52% acon-
seguit l’any 2017. “Hem acon·
seguit una millora de l’eficiència 
important que ens permet seguir 
creant noves oportunitats de ne·
goci”, va assegurar Pol Font. Al 
llarg del 2018, la xarxa d’Econo·
mistesBAN va acollir prop de 200 
projectes i el percentatge de fi·
nançament del total de projectes 
es va situar en el 3% (vers el 
2,5% del 2017). En els darrers 
cinc anys, la xarxa Economistes·
BAN ha atès 994 projectes. 

Projectes presentats relacionats 
amb la intel·ligència artificial, la 
realitat virtual, solucions de con·
nexió i localització intel·ligent, 
l’anàlisi de dades i l’e-commerce 
entre d’altres:

l Optimus Price
És un SaaS que utilitza intel·
ligència artificial per predir la de·
manda i establir preus per maxi·
mitzar els beneficis, permetent 
automatitzar i optimitzar les 
compres.

l Sharify
És una eina de col·laboració que 

permet a una ciutat mantenir·se 
més ben connectada i comuni·
car totes les activitats que es fan 
a la ciutat. Dona resposta a la 
pregunta “Vull fer alguna cosa 
ara mateix”.

l Apartool
Central de reserves d’aparta·
ments turístics. Marca B2B Apar·
tool per a client corporatiu (long 
term rental) i distribució B2B2C a 
portals de vacation rental. 

l Clubberize
És un producte de tecnologia de 
localització intel·ligent i màrque·
ting de proximitat per esdeveni·
ments i patrocinadors. Monitorit·
zen l’activitat de l’assistent a un 
esdeveniment.

l Soccer Dream
Primera plataforma basada en 
realitat virtual per accelerar les 
habilitats tàctiques del futbolista. 

Eina on reconstruir exercicis 
d’entrenament.

l SAALG Geomechanics
Startup d’enginyeria i software, 
especialitzada en l’anàlisi de da·
des en temps real, que permet 
analitzar el comportament de ter·
reny, fent possible l’optimització 
del disseny i el procediment 
constructiu de gran part dels 
projectes d’enginyeria i edifica·
ció.

l Pyjamia
És un e-commerce vertical que 
crea i comercialitza pijames i 
sleepwear de marca pròpia, 

versió s’hagi produït com a mà·
xim al cap de tres anys de la seva 
constitució i mantenir la inversió 
almenys tres anys.

Va advertir als emprenedors que 
deslocalitzen els seus negocis 
que han de conèixer com els hi 
afecten les legislacions de cada 
país i tenir previst que hauran de 
lidiar amb el risc tributari. 

També va advertir, si hem invertit 
mitjançant una societat, que 
quan tenim més del 5% del capi·
tal i la societat genera dividends, 
aquests estan exempts de tribu·
tació, però “atenció a les se·
güents rondes, habituals en les 
startups”. Si no anem a les am·
pliacions i ens diluïm i passem a 
disposar menys del 5%, perdrí·
em aquest avantatge. 

Per últim, va recordar els incentius 
per a la nova societat, destacant 
el tipus reduït del 15% per a em·
preses de nova creació (art. 29.1 
LIS) i va insistir a explotar els 
avantatges del concepte “Patent 
Box” (article 23 LIS), com “el petit 
gran oblidat de la normativa” que 
“ens eximeix de tributar pel 60% 
dels ingressos provinents de les 
llicències i cessions d’ús de pa·
tents i assimilats” i també estar 
molt atents a les deduccions en la 
quota per R+D+I, la possible mo·
netització de la deducció i les de·
duccions per creació d’ocupació. 

Es pot consultar la presentació al 
web del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya. Si esteu interes·
sats en algun dels projectes, am·
pliar·ne la informació i contactar 
amb els emprenedors, així com 
incorporar·vos al Club Inversors 
EconomistesBAN, feu·nos·ho 
saber a: economistesban@eco·
nomistes.cat. n

MIQuEl SACRIStáN 
Economista i director d’EconomistesBAN 
economistesban@coleconomistes.cat

XXXIII Fòrum d’inversió i 
‘Fiscalitat de les inversions en ‘startups’’

EconomistesBAN va celebrar el seu 
XXXIII Fòrum inversor i va presentar  

la ponència ‘Fiscalitat de les  
inversions en ‘start-ups’’
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https://optimusprice.ai/optimus-price-automatiza-tus-ventas-con-ia/
https://sharifyapp.com/
https://www.apartool.com/
http://www.clubberize.com/
https://www.soccerdream.com/
https://www.saalg.com/
https://www.pyjamia.com/
http://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/XXXIIIFORUM_INFOWEB_070219.pdf
http://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/XXXIIIFORUM_INFOWEB_070219.pdf
http:economistesban@economistes.cat
http:economistesban@economistes.cat
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Comissió d ’Economia del Turisme

E
n una de les darreres disposar d’una o�erta de terminals surten del vaixell. El �et de ser port que van �er escala el 2018, 3.238 

temporades de envejable a nivell europeu. I, �nal· d’origen i destinació té també van ser �erris i només 778 creuers. 

, un dels ment, el �et de disposar d’aeroport e�ectes sobre l’activitat a les termi· Precisament són els vaixells de 

episodis discorria a Barcelona. a escassos quilòmetres, amb un nals, �orça intensiva en treballa· passatgers els primers que estan 

Les escenes, però, es van gravar trànsit de 50 milions de passat· dors, però  també en els aprovi· transicionant a combustibles al·

a Gènova, cosa gens sorprenent: gers i destinacions que, ara sí, sionaments, el sector del trans· ternatius com el gas liquat, que 

en aquella època Barcelona era arriben a bona part del món. port en carretera o l’activitat a redueixen les emissions d’NO .

tan poc atractiva turísticament l’aeroport del Prat.

que �ns i tot hi havia companyies No obstant això, aquesta evolució  A partir d’aquests �ets podem 

que evitaven �er·hi escala. ha estat lluny del consens, espe· discutir si tenim un model de tu·

cialment durant els darrers anys, i risme que aporta més que molès·

Les dades així ho demostren: amb han crescut les veus que parlen ties o pot generar, i, si no és el 

prou �eines hi passaven 100.000 de limitar, quan no d’eliminar, cas, si és possible tenir·lo. En 

passatgers anuals, majoritària· aquest tipus de turisme. Com  so·  Tots els qualsevol cas: tota estratègia que 

ment en trànsit, i la primera imatge vint en aquest debat es barregen vaixells generen pol�lució atmos· passi per tenir un port de capça·

que s’enduien de la ciutat era una �ets objectivables amb percep· �èrica mentre són a port. S’estima lera serà guanyadora. I precisa·

terminal decrèpita. La situació va  que sobre el 7% a Barcelona ve ment aquesta ha estat la que hicions o pre�erències personals,   

canviar radicalment arran dels intentarem �er recompte dels �ets generada pel conjunt de l’activitat ha hagut a Barcelona des de �a 

Jocs Olímpics. En un moment en objectivables. del Port. Els creuers, però, són mi· 25 anys. Potser �ora bo consen·

què hi havia un �ort debat sobre si noria entre els vaixells. Dels 9.308 suar una altra per consolidar·lo. 

calia ampliar la planta hotelera 

(l’Ajuntament n’era partidari, i els 

hotelers s’hi oposaven), es va op· , però també desconcentrar 

tar per la contractació de vaixells el turisme. Qui hagi aga�at un 

que servissin com a hotels fo· creuer recordarà alguna escala en 

tants. Aquelles setmanes d’estiu temporada (Tallinn, Dubrovnik o 

van ser l’inici de l’era moderna dels Palma), on el centre de la ciutat 

creuers a Barcelona. esdevenia literalment in�estat de 

 creueristes. En ciutats més grans, 

La resta ja és conegut: dels però, aquesta situació és més 

100.000 passatgers/any de �nals matisable, ja que la capacitat 

de segle s’ha passat als 2,5 mi· d’absorció és més elevada, di·

lions, situant el Port entre els prin· luint·se completament als ports 

cipals en trànsit de creuers. Carni· de capçalera. Així mateix, una part 

val, el principal actor d’aquest important del passatge en escala 

mercat,  ha �et importants inver· és encaminat a excursions a pa·

sions en terminals, la darrera inau· ratges sovint allunyats del centre, 

gurada el 2018. Royal Caribbean desconcentrant així el turisme. 

i MSC també han expressat el seu 

interès en invertir en noves o que·

dar·se’n d’existents.  

. 

Aquest creixement s’explica per Segons els darrers estudis, 

una quàdruple combinació. La l’activitat de creuers a Barcelona 

primera, el creixement global del genera 1.083 milions de �actura·

sector, que ha passat de trans· ció i 9.056 llocs de �eina. Si ens 

portar 7 milions de passatgers el �xem amb els turistes que hi em·

2000 a trencar la barrera dels 25 barquen i hi pernocten, la despe·

el 2017. La segona, l’èxit de Bar· sa per persona i dia s’en�la �ns als 

celona com a destinació turística, 230 euros. Si, en canvi, només 

passant dels 2 milions de turistes s’hi �a escala, la xi�ra baixa als 57 

el 1990 als 12 el 2018. La tercera, per persona i dia entre aquells qui 

Vacacio-

nes en el Mar

Sabem q�e els �aixells són �n 
important �oc�s emissor de 
contaminació atmos�èrica, on 
el trànsit de cre�ers hi j�ga 
�na part molt petita.

Sabem q�e el t�risme de 
cre�ers pot massifcar les ci�-
tats

Sabem q�e el t�risme de 
cre�ers pot deixar diners, però 
també q�e pot no deixar-ne

2

n

El turisme de creuers a Barcelona, 
allò que sabem (i allò que no)

DAvID RODRíGuEz BORRÀS 
Economista i Secretari Tècnic del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona 
drodriguez@pemb.cat

Tota estratègia que passi per tenir un 
port de capçalera serà guanyadora; i 
aquesta ha estat la que hi ha hagut a 

Barcelona des de f a 25 anys
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