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El Pacte Verd Europeu té com a objectiu 

l’any 2050 una Europa neutra en carboni. 

digital, impulsant nous models de negoci 

materials, la servitització i les plata�ormes 

que promoguin l’ecodisseny, l’efciència 

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

de l’ús dels recursos, la recuperació dels 

Direcció General de Tributs, avui dia estan defnits 

compartides. 

com un �enomen tecnològic, econòmic i social. 

vinculants publicades en els darrers anys per la 

actius digitals, p qel ue �a a la tributació directa, 

gacions d’in�ormació.

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

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

generat crítiques per tots els operadors concursals.

En els últims anys les criptomonedes han irromput 

monedes virtuals ha estat (i segueix sent) un repte 

jurisprudència comunitària com de les consultes 

dels procediments de reestructuració, insolvència i exoneració 

Aquesta re�orma sense precedents de la normativa concursal 

L’economia circular és l’eina trans-

Desxi�rar la tributació associada a aquestes 

per als assessors fscals. A partir tant de la 

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

de reestructuració preventiva, exoneració de deutes i 

�ormadora de la nova indústria verda i 

inhabilitacions, i sobre mesures per augmentar l’efciència 

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

Models de negoci de 
l'economia circular

Tributació de les 
criptomonedes

Llei concursal: 
l’esperada reforma?

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

2017/1132 (Directiva sobre reestructuració i insolvència) . 

la tributació indirecta, la titularitat i altres obli-

comporta noves regles del joc i nous procediments, i ha 

molts dels aspectes de la fscalitat d’aquests 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/european-green-deal-communication_en.pdf
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6-7

8-10

Novetats de  
l'avantprojecte de  

Models de negoci de la Llei d'habitatge
l'economia circular

Creuers, pesca i qualitat 
del sol marí 

Tributació de les 
criptomonedes 

Llei concursal:  
l’esperada re�orma? Les operacions de  

reestructuració  
fnancera i la seva  
comptabilitazació

Noticiari Jurídic
S’inicia el tràmit parlamentari de l'Avant-

externalitats positives, però que també 

dels aspectes de la fscalitat d’aquests 

en l’àmbit de les pimes. Les empreses 

projecte de la nova Llei d'habitatge, amb 

l'habitatge i l’augment de l’o�erta a preus 

produeixen externalitats negatives, molt 

i els benefcis, i ha augmentat el risc de 

recursos, la recuperació dels materials, la 

importants novetats. La proposta de llei 

econòmica que habitualment millora la 

posa el �ocus en la millora de l’accés a 
nous models de negoci que promoguin 

l’any 2050 una Europa neutra en carboni. 

assequibles.

servitització i les plata�ormes compartides. 

global del 8,6% al 17%. L'ús intensiu dels 

productiu.

prudència comunitària com de la doctrina 

actius digitals.
contaminació de l’aire.

per tots els operadors concursals.

L’economia circular és l’eina trans�ormadora 
de la nova indústria verda i digital, impulsant 

caldria duplicar la circularitat de l’economia 

recursos naturals i la dependència d'aquests 

criptomonedes en les di�erents vessants ha renda dels habitants d’una ciutat i generen 

administrativa, avui dia estan defnits molts 

precedents de la normativa concursal que 

d’algunes poblacions d’algues, l’empitjo-

tivament en el teixit empresarial i sobretot 

han reduït les seves vendes, la productivitat 

liquiditat i d’insolvència. Per això, empreses, 

12

13

Comissió d’Economia 
Agroalimentària

Comissió de Comptabilitat

l’ecodisseny, l’e� iciència de l’ús dels 

és el que predomina al nostre sistema 

Els creuers turístics són una activitat 
Desxi�rar la tributació associada a les 

estat (i segueix sent) un repte per als 

especialment les relacionades amb el 

rament de la qualitat del sol marí o la 

La transposició de la Direct iva (UE) 

comporta noves regles del joc i nous 
La COVID-19 ha impactat molt nega-

Segons el Circularity Gap Report 2021, 

El Pacte Verd Europeu té com a objectiu 

sector pesquer, així com la desaparició 

procediments, i que ha generat crítiques 

entitats fnanceres i altres inversors de 

T E N I R  

P R E S E N T

N O T I C I A R I S

D E  L E S

C O M I S S I O N S 

D E  T R E B A L L

assessors fscals. A partir tant de la juris-

2019/1023 provoca una re�orma sense 

S U M A R I
R e v i s t a  t è c n i c a

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/european-green-deal-communication_en.pdf
https://www.circle-economy.com/resources/circularity-gap-report-2021
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18
Les dones emprenedores 
en l’iceberg de la 
desigualtat
Comissió d'Emprenedoria 
i Creació d'Empresa
La des igua l ta t  obstacu l i tza  e l 
desenvolupament social, genera injustícies 
i pobresa. Hi ha moltes desigualtats, amb 
les seves conseqüències i, al final, se 
sumen creant un gran iceberg. Un iceberg 
de problemes. La bretxa de gènere és una 
d’aquestes desigualtats i les emprenedores, 
una mostra. Tenim la diagnosi, cal actuar.

19
46a edició del  
Fòrum d’Inversió 
d’EconomistesBAN i 
tancament de ronda 
de finançament de  
Qualla Systems 
i de les vendes a distància
Comissió d'Economia 
Financera / EconomistesBAN
EconomistesBAN celebra la 46a edició 
del Fòrum d’Inversió presentant 6 start-
ups del sector health i tots els projectes 
van generar interès per part dels inversors. 
A més, vam comptar amb la participació 
de Melqui Calzado, secretari general de 
CataloniaBio & HealthTech, entitat que 
representa les empreses del sector health.

20
El valor de les marques
Comissió d’Economia 
del Coneixement i Innovació 
Una marca atresora la identitat del 
producte o els serveis d'una empresa. Es 
compon d'elements tangibles i intangibles 
relatius a l'empresa. Un component 
important d'una marca és la seva marca 
registrada (o combinació de marques), 
que, a través de la promoció i l'ús, han 
adquirit importància en la distinció de 

l'origen dels productes o serveis oferts. 
Hi ha diverses maneres d'abordar la 
valoració d'una marca i quin mètode trieu 
dependrà del negoci, la indústria, la 
situació i l'objectiu.

21
Brots verds en retail, 
recuperació del consum
Comissió de Retail
L'Associació Catalana de l'Empresa 
Familiar del Retail (Comertia) torna a 
somriure després de superar la situació 
de crisi pandèmica que ha patit tot el país, 
i el comerç i la restauració en particular. 
 

22
Clàusules earn-out:  
el preu complementari  
de compra variable
Comissió d’Economia 
Financera / Grup de 
Treball M&A 
Les clàusules earn-out són freqüents en 
operacions de M&A i impliquen que una 
part del preu d’una compravenda vagi 
lligada als resultats futurs de l’empresa 
transmesa. Tot i que aquestes clàusules 
són eines atractives, és important que 
estiguin molt ben definides i regulades 
per evitar crear problemes a futur.

23
Empreses 
corresponsables
Comissió d’Economia de la 
Igualtat i de la Diversitat 
Les organitzacions han d’afavorir 
l’emergència de noves masculinitats, 
obrint el ventall d’opcions més enllà dels 
rols que s’han atribuït tradicionalment als 
homes. Aquesta és la clau de volta per 
assolir una igualtat efectiva entre homes 
i dones. 

deute s'han vist abocats a renegociar i 
reestructurar els seus contractes de 
préstec. La renegociació de deutes pretén 
facilitar el pagament dels deutes amb 
noves condicions més flexibles i pot 
suposar quitances al nostre favor, rebaixes 
d'interessos o ajornaments de quotes.

14-15
Norma internacional 
d'auditoria per a entitats 
menys complexes:  
ja falta menys
Comissió d'Economistes 
Auditors de Comptes
El sector portava temps reclamant unes 
normes específiques per a les auditories 
a pimes que simplifiqués les actuals 
Normes internacionals d'auditoria (NIA), 
que s'han tornat certament enrevessades 
per a les necessitats de les entitats menys 
complexes. L'IAASB ha optat per de-
senvolupar una norma d'auditoria separada 
i el mes de juliol passat va emetre un 
esborrany, en fase de consulta, de la Norma 
internacional d'auditoria per a auditories 
d'estats financers per a entitats menys 
complexes (NIA per a EMC).

16-17
Noves deduccions en 
l'IRPF per les obres  
de rehabilitació dels 
habitatges orientades a 
reduir el consum energètic 
i Projecte de Llei de 
pressupostos
Comissió d’Assessors Fiscals
Comentem les deduccions fiscals en 
l'IRPF per les obres de rehabilitació dels 
habitatges que permetin l'estalvi en el 
consum d'energia. També fem un breu 
repàs de les mesures fiscals previstes en 
el Projecte de Llei dels pressupostos de 
l'Estat per al 2021, que en principi, a 
manca del tràmit parlamentari, conté 
poques novetats destacades.

https://www.cataloniabioht.org/
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presentació de Maria Rincón Liébana, 
objectiu per a Europa l’any 2050 

neutra en carboni, i considera l’economia 

culturals, contribuir des de les instàncies 

instruments públics (f iscalitat , ajuts...) a 
de productes de moda femenina com a 

global del 8,6% al 17% per assegurar una incorporen el  a la venda 

de canviar. La sostenibilitat no és només vehicles amb les mateixes destinacions i 

les grans inversions en infraestructures i 
l'augment del nivell de vida als països en   

consumidores de gasos, com el nitrogen i 

“el 60% del contingut d’una bossa tipus 

també el conductor autònom queda alliberat 

marc de política de productes que garanteixi 

de venir de la mà de la marca, que ha d’oferir 

, director de Sostenibilitat de 

del risc de la inversió en vehicle, en un mercat 

responsable de l’equip d’Economia Circular a 
el que no funciona cal canviar-ho". 

circular com l’eina transformadora de la nova 

dels materials, la servitització i les plataformes 
compartides. 

requereixen canvis en la forma de produir i de 
Platform per seguir les experiències a Europa.
 

va presentar el seu model de pagament per ús 

sentit, per exemple, Trias apunta el cas de les 
desgravacions per R+D en les empreses que 

tradicional. El model és obert i escalable a tota 

creixen al 3,2% anual com a conseqüència de 

nous models als clients”, va afirmar la ponent. costos a les empreses. 
desenvolupament i en transició, especialment 

que predomina al nostre sistema productiu. tecnologies, a donar solucions a les empreses 

productiu”.
té molt a veure amb la professionalització de la  

.
diners”, segons va afirmar Roman Trias.

pràctiques empresarials. 
, de MERCTRANS, va presentar de Residus del Maresme, , va 

d’escombraries es genera per la posada en el 

professionals que ja són presents al transport. 

María va presentar les línies mestres del Pacte 

del productes i la circularitat de processos fins 

consumir. Per això cal eliminar certes barreres 

plataforma compartida per grans marques que 

com el plantejat. També Mejías clama per una 

producció, sinó també consum, i el consum ha 

"Que provin altres formats i altres models perquè 

2021, caldria duplicar la circularitat de l’economia 

l’oxigen, cedint-los l’equip generador i assegurant 

esdevenir la primera economia mundial la DG de Medi Ambient de la Comissió Europea. 

no preveuen la possibilitat d’un model de lloguer 
mena d’empreses. “La moda, si no és sostenible, 

major cooperació entre empreses per compartir 

Des de la Comissió de Sostenibilitat, hem cregut 

verd europeu i de la proposta en curs d’un nou 

l’eficiència de l’ús dels recursos, la recuperació 
riscos per als clients, siguin consumidors finals 

de la sostenibilitat. L’any 2019, només un 8,6% 

promís: “Tenim molta feina a fer en la promoció 

convenient contribuir a apropar el concepte de 

pot aconseguir un millor servei, estalviant també 

vehicles i transportistes segons demanda. Així, 

models de negoci que promoguin l’ecodisseny, 

societat pròspera. Entre 1970 i 2017, l'extracció 

milions. Des de l'any 2000, les taxes d'extracció 

aquesta transformació industrial, des del disseny 
servei i menors costos d’inversió i, per tant, de 

reciclaven. Segons el Circularity Gap Report de  

La primera sessió va abordar tres experiències 

a l’empoderament del consumidor. Finalment, 

recursos del planeta que ens situïn en la senda 

el manteniment de l’equip. “Les empreses hem 

gestió dels recursos, de tal manera que el client 

afirmar que “qui contamina no paga”, ja que si 

en línia amb l’objectiu del seminari, va recomanar 

La segona sessió es va centrar en la 

o empreses. Segon, aquests models disruptius 

a l'Àsia. No cal dir que l'ús intensiu dels recursos 

nistracions per demanar que escoltin el sistema 

, fundadora de PISLOW, 

aquestes noves formes de consum. En aquest 

de donar servei que afegeixi valor al client. I això 

El director general del Consorci de Tractament 

aquesta tardor s’ha celebrat el cicle de jornades 

molt canviant. “Venen temps de canvi”, diu  

la European Circular Economy Stakeholder 

Foment, va cloure la jornada amb un com-

podem fer-ho amb pressió sobre les admi-

donar serveis a mida del client, configurant 

Maria José González

Salvador Sedó

recuperació 
de materials i la simbiosi industrial

Toni Mejías Carles Salesa

fashion renting

mundial anual de materials es va triplicar i va 
passar de 27.000 milions de tones a 92.000 

va presentar l’empresa dedicada, entre altres 

economistes professionals, i per això durant 

no serà. Marques, usuaris i consumidors han 

de models de negoci de l’economia circular, 

Roman Trias

Dues constants en les intervencions. Primer, 

eliminar al màxim el trànsit de vehicles buits, 

públiques a divulgar-los i també adequar els 

, director comercial de GASN2, 

Toni Mejías, i demana a l’empresa que sigui 

producte, junt amb la flexibilitat, garantia de 

dels recursos i materials es reprocessaven o 

on, en tres sessions, s’han presentat bones 

aquesta operadora de transport dedicada a 

l’economia circular al col·lectiu d'empreses i 

E
l Pacte verd europeu marca com a 

indústria, verda i digital, tot impulsant nous 

, després de la 

valenta i faci el pas de rodejar-se de grans 

l’interès per la durabilitat i el rendiment del 

Som encara lluny d’un ús de materials i de 

fet que permetria reduir emissions i també 

empresarials en models de 

naturals i la dependència que en tenim és el 

servitització i 
plataformes compartides

de bones pràctiques en economia circular i 

ANA GARCÍA MARTA CALVET MAR ISLA 
Economista. Presidenta  Economista. Membre de la Economista. Membre de la 
de la Comissió d’Economia Comissió d'Economia i  Comissió d'Economia i  
i Sostenibilitat del Col·legi Sostenibilitat del Col·legi Sostenibilitat del Col·legi  
d’Economistes de Catalunya d’Economistes de Catalunya d’Economistes de Catalunya  
ana.garcia@economistes.com martacfr@hotmail.com mar.isla2010@gmail.com

Models de negoci  
de l'economia circular

https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/good-practices
https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/good-practices
https://www.pislow.com/
https://gasn2.com/
http://www.merctrans.com/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/european-green-deal-communication_en.pdf
https://www.circle-economy.com/resources/circularity-gap-report-2021
https://www.youtube.com/watch?v=UZEFI_R0ufo
https://www.youtube.com/watch?v=UZEFI_R0ufo
https://www.youtube.com/watch?v=UZEFI_R0ufo
https://coleconomistes.cat/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=899e482a-f1b2-4ab3-aa89-b0d1fd4be788&Cod=f4f7581d-6284-43e8-8afa-e8061dbc9fb1&Idioma=ca-ES
https://www.youtube.com/watch?v=6kfwd0RAvN0
https://www.youtube.com/watch?v=6kfwd0RAvN0
https://maresmecircular.cat/consorci-per-al-tractament-de-residus-solids-urbans-del-maresme/
https://maresmecircular.cat/consorci-per-al-tractament-de-residus-solids-urbans-del-maresme/
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baixa qualitat i de poca durabilitat, que “genera 

en valor aquests productes (reparats) per sobre 

evolucionat per crear la seva marca de màquines 

“existeixen molts projectes de moda sostenible”, 

productor”. Cal ampliar, doncs, la responsabilitat 

individuals de recollida selectiva de cada individu 

. Si es repara 

canvi cultural i de paradigma evident en el model 

aposten estratègicament per l'economia circular 

de cafè professional, afegint valor al producte 

ha darrere la seva producció i tenir en compte 

El mercat ha de posar 

aquests siguin de més qualitat”. del producte nou, i aquest és el gran repte. No 

es pot considerar sostenible una empresa si el 

mercat d’algun tipus de producte”, només el llençar”.

“10% del cost de gestió d’aquests residus és 

nou paradigma”, acceptant aquests costos   fundador de CyG It  . El , CEO i

que hauria de ser car és contaminar i, a través Sustainable Tech, empresa tecnològica dedi-

cada a la reparació de dispositius tecnològics 

La cloenda de la jornada va anar a càrrec de fallada. 

(pagament per generació)”.

Sostenibilitat de PIMEC, que va remarcar "un 

i la Fundación de Restaurantes Sostenibles. un cop utilitzada per un entorn domèstic, que 

circular". és menys exigent, tot allargant així la vida del 

En la tercera sessió, centrada en el model de genera”.

recalcular el consum i afrontar amb valentia el 

Tant la legislació com els inversors i el mercat 

ningú endarrere” “Si la sostenibilitat ha de ser . 

en el sector de la restauració ha de servir per decisions d'ús del producte o compra, ja que 

tindrà més coneixement de tot el cicle de vida 

per els treballadors. 

producció de productes amb menys energia i 

consum es pugui portar a terme.

A la reparació futura, el fet d'introduir IoT que 

ja incorporen les màquines en tota la cadena 

durin més pel bon ús.

aquest nou model de simbiosi industrial s’han 

d’entendre, col·laborar i trobar solucions”. en altres productes.

formació per a empreses i consumidors si es 

va néixer com a recanvista de peces amb les 

problema, que és el model de consum d’usar que els fabricants no donaven valor al negoci 

de residus. 

econòmicament”, és necessari “un canvi en la 

de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals 

com el  proporciona dades de com 

possible. 

, integrant-hi tots els agents 

 , CEO d'IBERITAL. La companyia 

vol avançar en la transformació. Com a govern, 

que hi intervenen. 

perquè utilitzen la tecnologia intel·ligent i a partir 

de salaris baixos. En definitiva, “la sostenibilitat” 

afrontar és com “apropar el consumidor a aquest 

per trobar les solucions més eficients i òptimes”. 

ampliada del productor, alhora que “la fiscalitat d’eines com la fiscalitat verda, s’hauria de tendir 

incorporessin la contaminació com a externalitat. 

per la simbiosi industrial: CANUSSA, Simbiosy 

nous materials, remanufacturació, reutilització, 

compra verda perquè l'ecocicle de producció-

indirectes permeten transformar els productes  , secretària d'Acció Climàtica 

models de negoci basats en el reciclatge amb 

un nou , com treballar per a 

nibles, va apostar per “deixar de contaminar, 

en termes de salaris i formació, en un sector 

reptes de canvi de model”, però, “sense deixar 

empreses , però també per part 

i tirar, de baix cost, basat en productes de molt 

pressionen perquè cada vegada hi hagi viabilitat  

un consum sostenible, com fomentar la compra 

de valor permetrà treballar de forma més eficient 

i s'està treballant en una nova llei de recuperació 

administracions públiques i empreses privades, 

aquelles tecnologies més eficients”. En definitiva, 

però “perquè siguin sostenibles, també perquè estigui al mercat el màxim temps 

ha d’estar “disposat a pagar el preu de 

cobert per la responsabilitat ampliada del 

a fer que els preus dels productes i serveis 

real del servei a través de les taxes i que 

aquestes es paguin en funció dels hàbits 

producte. “El millor residu és el que no es 

negoci de 

econòmica dins del món de la reparació-

de nous  per a nous l'usuari final i/o el consumidor prendrà les 

consumidors, desenvolupament de nous 

models de negoci més sostenibles , 

desacoblament del consum de recursos i 

, cofundadora i directora de la de les administracions que han de fer una 

seguir la col·laboració de tots els sectors, 

Va posar èmfasi amb “la necessitat de 

col·laboració amb la universitat, per trobar 

. Les estratègies 

jornada emfatitzant la necessitat de més 

, fundadora de l’empresa de 

de reparació. “S´ha creat la necessitat de 

municipal ha de repercutir al ciutadà el cost 

empreses de diferents sectors que aposten 

“aportar valor”, tant per els empresaris com 

els models de negoci basats en l'economia 

quals es reparaven les màquines de cafè, ja 

una gran quantitat de residus”. Per Cano ja 

de grans fabricants. El valor afegit ve donat 

La taula rodona posterior la van formar tres 

Sergio Gil

ecoinnovació industrial

productes més durable, preguntar-se què hi 

el cost per ús”. En definitiva, “el consumidor 

ha de consumir menys productes, però que 

“tots els costos”, també “els costos socials” 

de consum" i va demanar "no confondre els 

i reducció de la petjada de carboni. Com fer 

, director de Restaurantes Soste-

models d' , creació 

“les diferents entitats que volen participar en 

Els tres ponents van coincidir en el fet que la 

consultora Símbiosy, va afirmar que “el més 

el dispositiu i no es fabrica, es redueixen les 

. Es tracta, per exemple, 

la resposta a la crisis“ aquesta ha d’incloure 

l’extensió de la vida útil dels 

ecoproductes

Anna Lluís

de vida del producte

Maria Cano

mentalitat dels consumidors”. El consumidor 

de  generen models de predicció de 

emissions de CO . Treballen 

d'aprofitar la bateria de liti del vehicle elèctric 

verda. 

els processos preventius dels equips perquè 

sostenibilitat té un preu i que un dels reptes a 

, , investigador 

important d’aquest nou paradigma és acon-

remanufactura. L'aplicació de la tecnologia 

complements de moda Canussa, va posar 

, president de la Comissió de 

persegueixen allargar la vida útil van cap a 

èmfasi en la “necessitat d’anar a l’arrel del 

Jaume Puig

contra l’obso-

Aquesta filosofia ens ha de portar 

productes Joan Rieradevall

l' ”. IBERITAL ha 

producte no és sostenible. “Fabricar per no 

(ICTA-UAB) va comentar que les idees que 

del producte. Es requereix un esforç de les 

de la Generalitat de Catalunya, va cloure la 

Estan desenvolupant un estudi de 

sentir-se responsable de tota la cadena de 
valor del producte  

Aurora Farré

Quina acceptació hi haurà 
per part dels clients? 

Alejandro Costa

És l'aplicació de la tecnologia per 
generar nous models de negoci

ecosensibles

poder tancar el cercle i tenir visió del cicle 

ecomàrqueting

Anna Barnadas

cap a l'economia verda i circular. Nous 

lescència induïda

ecoproductes per a nous consumidors. 

obsolescència comercial

Hem de pensar d'una altra manera per 

viabilitat per veure si el fabricant podria 

big data

2

blockchain

n

https://www.canussa.com/
https://www.simbiosy.com/
https://www.restaurantessostenibles.com/
https://www.pimec.org/
https://www.coleconomistes.cat/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=899e482a-f1b2-4ab3-aa89-b0d1fd4be788&Cod=ff74597f-f5f4-444c-b905-f14c608bd672&Idioma=ca-ES
https://www.youtube.com/watch?v=2k35DmmIAEU
https://www.youtube.com/watch?v=2k35DmmIAEU
https://www.iberital.com/
https://cygit.com/
https://cygit.com/
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i bé és cert que els experts en la matèria 

opinions relatius a l’alta  que 

bitcoins per Ethereums, per exemple), per tenir 

ofereix la tecnologia  (o cadena de 

blocs); és a dir, la tecnologia que sustenta la 

ja que cal recordar que  és una forma 

'amagat' o 'ocult', i que, per tant, pot aportar 

precedeix. 

i que exposarem seguidament, ja sigui per la 

criptomonedes. 

mació, etc.), i moltes vegades la interpretació 

raonable de la norma és l’últim (i únic) recurs En l’àmbit de les persones físiques, el supòsit 

al qual hem hagut de recórrer. més habitual, és que s’actuï com a 

aquestes criptomonedes, o bé per la  tinença 

i titularitat i altres obligacions fiscals regulades 

d’aquestes normes a les quals fem referència i i introduïdes per la Llei 11/2021 de 9 de juliol, 

la Llei antifrau. 

de la primera criptomoneda i la més utilitzada: 

(Art. 33.1 i 46.b) LIRPF) amb tipus impositius 

i la d’IRPF, més moderna, de 2006). 

Així, si bé és cert que per clarificar l’aplicació 

General de Tributs (en endavant, DGT) per tal 

(V2012-21 de 06/07/2021, entre d’altres).

és que la DGT ha anat resolent amb compta-

Considerant que en els últims anys hi ha una 

anuals resoltes per la DGT, només n’hi ha un ”. transmissió de criptodivises a canvi de diners 

"bitcoin" i un total de 18 si la recerca es fa per 

“criptomonedas”.

aquesta transacció consideració de permuta. 

Tot i aquestes dificultats, s’ha de dir que avui Cal remarcar que en el cas, molt habitual, que 

existeixin diferents dates d’adquisició o venda 

utilitzada per parlar d’aquests actius digitals, 

prefixada del mot grec gnifica , que si

 la tributació i obligacions tributàries 

ben dit, increments patrimonials) 

qualificació de 

els diferents aspectes relatius a la tributació, la 

respecte a la tributació d’aquests actius digitals 

el 2009 (com a exemple, la Llei d’IVA és de 1992 

definició juridicotributària de "monedes virtuals" 

d’adquisició (és a dir, com tributaríem amb una 

18 de 18/04/2018) que aquest guany o pèrdua   

operem com a persona física o com a persona 

relacionades amb les criptomonedes (obtenció 

; d’aquesta manera, el guany 

que aquesta en determini la tributació, la realitat 

intercanvi de monedes virtuals (és a dir, canviem 

a què està subjecta la tributació d’aquests actius 

digitals són d’anys previs a l’entrada en circulació 

l’arxiconegut bitcoin, que va entrar en circulació 

aprovada pel arla ent Europeu en l’Art. 3.18)  P m

de la norma, respecte a com s’ha d’interpretar 

no tindrà la consideració d’activitat econòmica 

Cal remarcar que la DGT ja ha manifestat (V099-

total de 19 de resoltes que continguin la paraula 

jurídica, i, en segon lloc, si ho fem amb la finalitat 

ens il·lustren sovint amb articles i 

el mateix de la terminologia generalment 

un element d’opacitat a la paraula que 

agosarat , si no s’és expert en aquesta 

tecnologia, profunditzar en aquest tema),  

certament , els professionals de l’

d’invertir o bé ho fem com una activitat 

tributació directa, és a dir, els rendiments 

(o pèrdua) que obtinguem derivat de la 

transmissió de criptomonedes tindrà la 

que oscil·len entre el 19 i el 26%; per la 

de la Directiva (UE) 2015/849 en la seva 

venda d’accions i/o fons d’inversió, entre 

gotes les referents a les criptomonedes. 

patrimonial no es produirà només amb la 

, sinó que també es produirà si fem un 

s’haurà de distingir primerament entre si 

obtinguts (com a inversors o com a activitat 

en un cas concret, existeix la possibilitat de 

No obstant això, abans d’entrar en aquesta 

majoria de , no es desprèn 

econòmica habitual), ja sigui per la tributació 

anàlisi, cal apuntar, per la seva incidència en 

redacció vigent a dia d’avui: “

Sigui un món opac o no (segurament seria 

indirecta de les operacions realitzades amb 

representación 

digital de valor no emitida ni garantizada por 

no necesariamente asociada a una moneda 

blockchain

electrónicos

kryptos

un banco central ni por una autoridad pública, 

aceptada por personas físicas o j urídicas como 

establecida legalmente, que no posee el 

almacenarse y negociarse por medios 

fiat

estatuto j urídico de moneda o dinero, pero 

medio de cambio y que puede transferirse,  

La tributació directa: IRPF-IS

 hem tingut alguns problemes per 

(o més 

Ara, començant per la , 

Per entendre’ns, cal recordar que la majoria 

d’altres). En aquest sentit, segons el criteri 

tributari

i/o esperant obtenir rendiments 

tributació directa

S seguretat

desxifrar

derivats de 

guany o pèrdua patrimonial 

inversor 

la compravenda

a integrar en la base imposable de l’estalvi 

criptomonedes

cripto

àmbit 

de rendiments, tinença, obligacions d’infor-

formular una consulta vinculant a la Direcció administratiu, queda clar que en aquest cas 

econòmica, com és el cas dels miners de 

mitjana d’unes 3.500 consultes vinculants 

dia estan resoltes moltes de les incògnites 

diferència entre l’import de transmissió i el 

ARNAU FARRÉ
Economista, membre del Comitè Permanent de la Comissió d'Assessors Fiscals del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya i soci d'ETL Global ADD
afarre@etl.es

Tributació de les criptomonedes

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/10/pdfs/BOE-A-2021-11473.pdf
https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas
https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas
https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V2012-21
https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V0999-18
https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V0999-18
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de les diferents criptomonedes, ens haurem 
d’atendre al mètode FIFO (V1604-18 de 
l'11/06/2018) i podrem considerar com a major 
cost d’adquisició/transmissió l’eventual 
comissió que cobri la casa de canvi o exchange, 
si el que fem, com és el més comú, és operar 
a través d’una d’aquestes plataformes online 
que actua com intermediari en la compravenda 
de bitcoins o altres monedes virtuals. Una 
operació susceptible de generar guanys 
patrimonials és el pagament de béns i serveis 
mitjançant criptomonedes, en meritar-se la 
plusvàlua latent que puguin tenir les monedes 
digitals en el nostre patrimoni en aquell moment.

En relació amb aquestes plataformes virtuals, 
un dels fets que, tot i no ser comú, s’han produït 
en algun cas és el de ser víctima d’alguna estafa 
a través d’algun d’aquests webs o d’algun 
robatori perpetrat per hackers. En aquest cas, 
el gran inconvenient que ens trobarem per poder 
imputar aquesta pèrdua patrimonial en el nostre 
IRPF (cal tenir en compte que s’integraria a la 
base imposable general per no derivar d’una 
transmissió d’elements patrimonials) serà la 
justificació documental (acreditar titularitat dels 
actius, denúncia, etc.) així com l’estat del 
procediment legal en què es trobi la reclamació 
d’aquest robatori/estafa, sense que la denúncia 
sigui suficient i arribant a exigir la DGT, en un cas 
com l’exposat, que hagi passat un any des de 
l’inici del procediment judicial que tingui per 
objecte l’execució del crèdit (V1098-20 de 
28/04/2018).

Per contra, i per acabar en l’àmbit de la 
tributació com a persones físiques, una altra 
forma d’operar amb les criptomonedes en lloc 
de fer-ho a través de la compravenda per un 
mateix, com hem explicat en els paràgrafs 
previs, seria en el marc d’una activitat 
econòmica. Alguns dels casos més comuns 
serien el minat de criptodivises o els 
exchanges (tot i que en aquests últims, és 
molt més habitual fer-ho com a persona jurídica). 

Així doncs, en el supòsit de desenvolupar 
l’activitat econòmica de minat de criptomonedes 
(en termes molt generals, encarregats de, 
mitjançant processos informàtics, validar 
transaccions a la xarxa de la criptomoneda en 
qüestió i verificar-la, per les quals es percep 
una recompensa), com que es consideren 
rendiments d’activitats econòmiques, 
s’integraran a la base imposable general (la 
més progressiva de l’impost) i es meritaran les 
obligacions de caràcter formal de qualsevol 
activitat per compte propi: alta censal AEAT, 
pagaments fraccionats, alta al corresponent 
règim de la Seguretat Social, etc. Tanmateix, 
existirà la possibilitat de deduir aquelles 

deducció anual deduïble del 5%. I dic que s’obre 
el debat, perquè aquest és un dels temes més 
controvertits tant a nivell fiscal com comptable 
de les criptomonedes, ja que si bé és cert que 
amb el literal de la norma actual, i arran de la 
qualificació com a immobilitzat intangible 
correspon una amortització comptable del 10% 
anual i una fiscal del 5% (i si no es canvia la norma 
comptable o el criteri dels organismes 
corresponents), pot existir la discussió respecte 
a si és lògica (o correcta) aquesta amortització 
sistemàtica pel simple pas del temps, pel que fa 
a la valoració de les monedes digitals.

La tributació indirecta: IVA 
Si, pel que fa a la tributació indirecta, i més en 
concret, pel que fa a l’IVA, el criteri administratiu 
ha determinat en diverses consultes vinculants 
la no tributació per aquest impost, d’entrada la 
mateixa transmissió de criptomonedes està 
exempta segons l’Art. 20.Uno.18.j) arran de la 
sentència del TJUE de 22/10/2015 assumpte 
C-264/14 que les equipara a divises i com a mitjà 
de pagament (V2034/18 de 09/07/2018 entre 
d’altres), i, per extensió, també és aplicable 
aquesta exempció, en concret la corresponent 
a l'Art. 20.Uno.18.m), a les operacions d’inter-
mediació en les compravendes de criptodivises 
(com les realitzades per exchangers), exempció 
corresponent a la mediació en operacions 
financeres. Finalment, cal recordar que es 
considera com a no subjecta a IVA l’activitat 
econòmica desenvolupada pels miners, i per tant, 
de la mateixa manera que l’activitat exempta 
d’intermediació en aquests criptoactius, sense 
dret a la deducció de l’IVA suportat en el 
desenvolupament d’aquesta activitat. 

La titularitat/tinença: impost sobre el 
patrimoni i obligacions d'informació 
També cal destacar que la mera titularitat/
tinença de criptomonedes també implica la 
subjecció a l’impost sobre el patrimoni, i cal 
declarar, junt amb els altres béns de titularitat 
de la persona física, de la mateixa manera que 
es faria amb un capital en divises (V2289-18 
de 03/08/2018, entre d’altres). Això sí, cal 
recordar que actualment a Catalunya hi ha un 
import mínim exempt de 500.000 euros.

Finalment, respecte a les noves obligacions 
informatives establertes per la Llei de prevenció 
del frau fiscal (Llei 11/2021) que afecten directament 
les monedes virtuals, cal remarcar l’obligació per 
part de titulars de criptomonedes a l’estranger de 
declarar-les en el model 720 de béns i drets situats 
a l’estranger, en el supòsit que superin els 50.000 
euros de valor, així com l’obligació establerta pels 
exchangers de comunicar les dades identificatives 
dels titulars així com els saldos i informació respecte 
a les operacions que realitzen. n

despeses necessàries per al desenvolupament 
de l’activitat, sempre que es justifiqui el caràcter 
de despesa exclusivament afecta a aquesta 
(no obstant, com veurem seguidament, en 
l’àmbit d’IVA no procedirà aquesta deducció).

Per acabar amb la tributació directa, però ara 
traslladant-nos a l’àmbit de les persones 
jurídiques, els rendiments obtinguts per 
qualsevol de les operatives comentades 
prèviament (compravenda, minat, comissions 
com a intermediari, etc.) formaran part de la 
base imposable de l’impost sobre societats, 
amb un tipus impositiu general del 25%.

En aquest sentit, com que es remeten les 
normes fiscals per la determinació de la base 
imposable a les normes comptables (tenint en 
compte els ajustos fiscals que corresponguin), 
té especial rellevància el criteri comptable 
respecte a la qualificació d’aquests actius, 
tema que ha estat resolt per l’ICAC en la 
consulta 4 del BOICAC número 120/2019 (i 
arribant a la mateixa conclusió, en termes 
generals, que l’IFRIC – Comitè d’Interpretacions 
de les NIIF) en considerar que podran ser 
enteses com a existències (aquelles des-
tinades a la venda en el curs ordinari de les 
operacions de l’entitat tenidora d'aquestes) o, 
en cas contrari, aquelles monedes virtuals 
vinculades com a inversió a l’empresa es 
qualificaran d'immobilitzat intangible. 

Per tant, en el supòsit que una empresa tingui 
com a activitat habitual la compravenda d’aquests 
cripto actius i per tant, tinguin la qualificació 
d’existències, s’hauran d’atendre a la NRV 10 
del PGC a efectes comptables. Així, correspondria 
dotar deteriorament de valor si el valor net 
realitzable és inferior al cost d’adquisició o 
producció i en la mesura que la Llei de l’impost 
sobre societats 7/2014 (LIS en endavant) no 
regula especialitats fiscals respecte a la norma 
comptable en aquesta matèria, aquest 
deteriorament tindria la consideració de 
fiscalment deduïble (si es compleixen requisits 
establerts per la doctrina i jurisprudència respecte 
a la deducció fiscal del deteriorament d’exis-
tències). 

En canvi, en el cas que probablement ens 
trobem més sovint, és a dir, quan una societat 
disposa en l’actiu de criptomonedes 
considerant-les com una inversió, el fet de 
tenir la consideració d’immobilitzat 
intangible, i en aquest cas, amb una vida útil 
que no es pot estimar de manera fiable, s’obre 
el debat respecte a l’amortització regulada en 
la norma comptable (termini de 10 anys i, per 
tant, a un 10% anual) i la fiscal; en aquest cas, 
l’Art. 12.2 de la LIS estableix un límit de 

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V1604-18 
https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V1604-18 
https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V1098-20 
https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V1098-20 
https://www.icac.gob.es/node/303 
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fins ara de notaris, registradors mercantils i 

reestructuració, insolvència i exoneració de 

nou mecanisme, el denominat pla de rees-

la composició, de les condicions o de 

cambres de comerç nomenant mediador 

concursal en supòsits d’endeutament de 

plans de reestructuració, eximint tant la Així doncs, l’aprovació d’un pla de rees-

deutes, mitjançant el qual es modifica la 

Directiva (UE) 2017/1132 (Directiva sobre 

En essència, els plans de reestructuració 

conviurà amb les f igures ja conegudes 

Vinculat amb la probabilitat d’insolvència, 

es del darrer mes d’agost coneixem 

intervenció notarial per a la seva formalització 

l’avantprojecte de llei de reforma del 

Consell, de 20 de juny de 2019, sobre marcs  

l’estructura de l’actiu i del passiu del deutor, 

persones físiques que desenvolupin activitat 

empresarial o no.

(UE) 2019/1023 del Parlament Europeu i del 

elements.

de reestructuració preventiva, exoneració de 

augmentar l’eficiència dels procediments de 

com la certificació de l’auditor de comptes. que també pot incidir en el seu actiu, en els 

drets dels socis o en el valor nominal de les 

La pròpia definició que ens dona l’article 617 accions o participacions.

reestructuració i insolvència). de l’avantprojecte ja denota el nou abast de 

la figura. Es considera pla de reestructuració 

del sistema d’insolvència”.

d’insolvència actual o imminent, i que pretén 

als jutjats mercantils. 

judicials de pagaments, i canviant-los per un 

Text refós de la Llei concursal (TRLC), 

aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2020, de 

aquell que tingui per objecte la modificació de  

mediació concursal i la necessària intervenció 

missions d’actius, unitats productives o de la 

tructuració no afectarà només al passiu, sinó 

totalitat de l’empresa, així com qualsevol canvi 

operatiu necessari, o una combinació d’aquests 

Per tal d’agilitzar-ne i potenciar-ne la utilització, 

es preveu l’elaboració de models oficials de 

deutes i inhabilitacions, i sobre mesures per 

preconcursals, fent desaparèixer els actuals 

tructuració. En conseqüència, desapareix la 

Tal com preveu l’exposició de motius, es pretén 

incentivar que s’anticipin les reestructuracions 

D
5 maig, per a la transposició de la Directiva 

una “reforma estructural de transcendència 

En primer lloc, destaca una nova figura, la 

o dels seus fons propis, incloses les trans-

denominada probabilitat d’insolvència, que 

presenten un caràcter més flexible que els 

d’empreses, buscant majors percentatges 

d’èxits i, en conseqüència, menys col· pla se 

acords de refinançament i els acords extra-

s’estableix un nou règim dels instruments 

L’aprovació d’un pla de 
reestructuració no afectarà 

només al passiu, sinó que 
també pot incidir en el  
seu actiu, en els drets  
dels socis o en el valor 
nominal de les accions  

o participacions

JORDI ALBIOL PLANS CRISTIAN VALCÁRCEL BERNAL 
Economista, president de la Comissió  Advocat i associat de DWF-RCD
Mercantil, Concursal i d'Experts 
Judicials del Col·legi d'Economistes de 
Catalunya i soci de DWF-RCD

Cristian.Valcarcel@dwf-rcd.law

Jordi.Albiol@dwf-rcd.law

Llei concursal: l’esperada reforma?

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4859
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4859
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S’instaura el denominat 
“procediment especial 
per a microempreses”,  
és a dir, a la majoria de  
les empreses de l’Estat 

espanyol (el 94% segons  
la mateixa exposició de 

motius)

actuals acords de refinançament. Així ho 

demostra el fet que els creditors estaran 

i, si escau, aprovat, amb la publicació al 

haurà de validar el jutge competent per a 

l'homologació del pla) , i que permetrà la preveure friccions entre els participants, 

votat a favor, sempre que s'esdevinguin 

Sense perjudici de l’esmentada flexibilitat, 

sol·licitud, pugui quedar afectat pel pla de  

necessari per salvaguardar l’interès dels 

el deutor o qualsevol legit imat sol·licit i 

es pugui veure afectat per l’acord de 

anterior a la presentació de la sol·licitud de 

del jutge per homologar el pla que s’hagi votat 

els professionals economistes tindran un paper 

de menys de deu treballadors, i tinguin un volum 

agrupats per classes de crèdits, en funció de 

quan ho sol·liciti el deutor; (ii) quan ho sol·licitin 

experimental en un moment en què es preveu 

l’existència d’un interès comú (agrupació que 

almenys, el trenta-cinc per cent del passiu que 

Registre Públic Concursal (article 651). Sens 

ressos totalment oposats.

l’article 674 de l’avantprojecte especifica que 

serà obligatori el nomenament d’un expert en 

ha, almenys una classe que, en funció de la 

favor del pla.

la suspensió general d’execucions singulars o 

ció de la deutora com a empresa en funcio- la pròrroga de la suspensió, el jutge consideri, 

nament (article 642).

possibles afectats per la suspensió; i (iv) quan la retribució de l’expert, tret que en el pla de 

constar expressament que la retribució sigui 

a càrrec del deutor.

tibilitats i prohibicions similars a les de l’actual 

perjudici del posterior projecte de llei i del text 

part de l’expert en reestructuració.

En segon lloc, s’instaura el denominat “proce-

anterior a la declaració de concurs una mitjana 

de negoci anual inferior a dos milions d’euros o 

un passiu inferior a dos milions d’euros segons 

declaració de concurs, és a dir, a la majoria de 

la mateixa exposició de motius).

un gran nombre de procediments concursals 

un cop conclogui l’actual moratòria concursal 

dubte, un escenari sense intervenció que fa 

possibilitat d’arrossegar creditors dissidents 

de creditors o als socis que no hagin votat a 

i així ho justifiqui, que el nomenament resulta 

Aquesta flexibilitat també es desprèn pel fet 

inevitables en un context sempre tens i d’inte-

o classes de creditors senceres que no hagin 

concret, que hagi estat aprovat per una majoria 

votació del pla són informals i sense intervenció 

simple de les classes, sempre que una d’elles 

pagament com a conseqüència d’una valora-

(ja prorrogada fins al 30 de juny de 2022), crida 

sigui de crèdits que mereixerien la classificació 

d’assumir expressament l'obligació de satisfer 

que es parteix del principi d’intervenció judicial 

encara per concretar, que també serà nomenat 

reestructuració; (iii) quan, sol·licitada pel deutor 

nament per part dels creditors, aquests hauran 

l‘homologació judicial d’un pla de reestructuració 

els darrers comptes anuals tancats en l’exercici 

les empreses de l’Estat espanyol (el 94% segons 

determinades circumstàncies i majories, en 

posterior concurs de creditors, o, si no n'hi 

definitiu que s’aprovi, tot sembla indicar que 

tructuració i en l’activitat a desenvolupar per 

de crèdit privilegiat especial o general en el 

creditors que representin més del cinquanta 

Es tracta d’una figura amb un estatut jurídic 

quan ho demanin creditors que representin, 

administrador concursal (article 677). Sense 

rellevant en la confecció dels plans de rees-

seva classificació de crèdits, pugui raona-

blement preveure que hagués rebut algun 

judicial, i en què aparegui finalment la figura 

els efectes del qual s’extenguin a una classe 

687), que s'aplicarà a les persones naturals o 

per cent del passiu que, en el moment de la 

mínima i a posteriori, en què la negociació i 

diment especial per a microempreses” (article 

la reestructuració en els següents casos: (i) 

reestructuració (article 675), amb incompa-

Cal fer notar que, per al supòsit de nome-

reestructuració homologat pel jutge es faci 

A més de ser un procediment nou, és a dir, 

jurídiques que hagin contractat durant l’any 
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l’atenció perquè no requereix nomenament 
d’administrador concursal ni tampoc intervenció 
lletrada obligatòria al deutor ni als creditors. És 
a dir, la preceptiva i necessària intervenció fins 
ara d’un expert en la matèria i neutral (l’ad-
ministrador concursal), que donava suport al 
jutjat mercantil durant la tramitació del pro-
cediment i gestionava tots els tràmits propis i 
vinculats a la insolvència (expedients de 
regulació d’ocupació, intervenció en proce-
diments judicials en què el deutor és part, 
reconeixement i classificació de crèdits, anàlisi 
de les causes d’insolvència, elaboració d’un 
pla de liquidació, d’un informe de qualificació, 
avaluació de la proposta de conveni, venda 
d’actius, liquidacions tributàries, etc.), sembla 
quedar en mans del deutor i dels mateixos 
creditors.

El legislador vol simplificar el procediment, 
implantant el que anomena formularis oficials 
accessibles en línia i sense cost, penalitzant 
el deutor en seu de qualificació concursal si 
es donen certes imprecisions o omissions a 
la sol·licitud d’inici del procediment. Per aquest 
motiu, entre d’altres, la majoria d’intervinents 
en tot procediment concursal consideren que 
s’està vulnerant el dret de defensa i la tutela 
judicial efectiva, i això provoca que els deutors, 
sense coneixements tècnics en la matèria, 
s’aventurin a tramitar el procediment concursal 
de la seva empresa sense conèixer majories 
necessàries, terminis, tràmits, forma de liquidar 
els actius, forma de tramitació de la secció de 
qualificació, etc.

Com dèiem, el nomenament d’administrador 
concursal queda limitat a la sol·licitud expressa 
de creditors que titulin cert percentatge sobre 
el passiu, en concret, el vint per cent, i queda 
reduït el percentatge al deu per cent en el 
supòsit de paralització de l’activitat professional 
o empresarial del deutor (article 714).

Fora d’aquest cas, la seva participació en el 
procediment queda reduïda a supòsits 
excepcionals. A tall d’exemple, a la secció de 
qualificació, que no sempre es tramitarà sinó 
en determinades circumstàncies, o per a 
l’exercici d’eventuals accions rescissòries.

On sembla que l’administrador concursal pot 
tenir un protagonisme que abans no tenia és 
en el denominat concurs exprés, és a dir, aquell 
sense massa activa susceptible de liquidació 
en què el jutge resol la declaració i conclusió 
a la mateixa resolució, fins ara, sense 
nomenament d’administrador concursal.

Aquest tipus de declaració es regula a l’article 
37 de l’avantprojecte, amb la novetat que, un 
cop publicat el corresponent edicte al Butlletí 
Oficial de l’Estat i al Registre Públic Concursal, 
els creditors que representin, com a mínim, el 
cinc per cent del passiu, poden sol·licitar el 
nomenament d’un administrador concursal en 
el termini de quinze dies des de l’esmentada 
publicació.

El nomenament té com a objectiu analitzar 
l’eventual existència d’indicis suficients d’actes 
susceptibles de perjudicar la massa activa, de 
fets susceptibles d’exercir l’acció social de 
responsabilitat, o de qualificar el procediment 
com a culpable. Si el jutge nomena admi-
nistrador concursal, fixarà la seva retribució, 
que serà abonada pel creditor o creditors que 
hagin pretès el nomenament, i emetrà l’informe 
en el termini d’un mes.

En darrer lloc, cal esmentar el tractament que 
l’avantprojecte dona a l’exoneració de passius, 
matèria controvertida des de la sentència del 
Tribunal Suprem de data 2 de juliol de 2019 i 
el contingut del Text refós de la Llei concursal, 
vigent des de setembre de 2020.

El prelegislador elimina la denominació de 
“benefici”, configura l’exoneració del passiu 
insatisfet com un dret, i no com un benefici 
(així es regula a l’article 486 i següents de 
l’avant-projecte), i torna la competència per 
conèixer dels procediments concursals de 
persones físiques no empresàries als jutjats 
mercantils.

D’altra banda, es regula per primera vegada la 
possibilitat de no liquidar l’habitatge habitual i 
els actius necessaris per desenvolupar l’activitat 
professional, amb el compliment previ de 
diversos requisits i vinculat a un pla de 
pagaments que, en el cas concret de pretendre 
conservar l’habitatge habitual, ha de ser de 
cinc anys. Fora d’aquests casos, el pla de 
pagaments té una durada prevista de tres anys.

Com a contrapartida, l’avantprojecte continua 
amb la literalitat del Text refós de la Llei 
concursal, i exclou els deutes derivats de 
crèdits de dret públic. A més, incorpora com 
a crèdits no exonerables els deutes per 
responsabilitat civil extracontractual, els deutes 
per salaris corresponents als darrers seixanta 
dies de feina efectiva previs a la declaració de 
concurs, els deutes per multes en proce-
diments penals i sancions administratives molt 
greus i els deutes per costes i despeses 
judicials derivades de la tramitació de la 
sol·licitud d’exoneració. De la mateixa manera, 
manté com a no exonerables els deutes per 
aliments (article 489).

En aplicació del contingut de la referida 
Directiva/UE 2019/1023, es preveu també 
que, excepcionalment, el jutge podrà declarar 
que no són totalment o parcialment exone-
rables altres deutes quan sigui necessari per 
evitar la insolvència del creditor afectat per 
l’extinció del dret de crèdit.

I a més d’ampliar els supòsits de no exoneració, 
l’avantprojecte estableix nous supòsits 
d’excepcions i prohibicions que impedeixen 
obtenir l’exoneració del passiu, com són (i) 
l’existència de sancions per resolució admi-
nistrativa ferma per infraccions tributàries, de 
seguretat social o de l’ordre social, acords 
ferms de derivació de responsabilitat (sempre 
que els fets mereixin la qualificació de dolosos) 
i esdevinguin en els darrers deu anys anteriors 
a la declaració del concurs; (ii) haver estat 
declarat persona afectada a la sentència de 
qualificació del concurs d’un tercer qualificat 
com a culpable, tret que s’hagi satisfet ínte-
grament la responsabilitat; i (iii) quan s’hagi 
proporcionat informació falsa o enganyosa o 
s’hagi comportat de manera temerària o 
negligent en el moment de contreure el deutes 
(article 487).

Com dèiem, una reforma concursal sense 
precedents que genera molts dubtes, tant 
de la correcta transposició de la Directiva 
(UE) 2019/1023, interpretable en molts dels 
seus preceptes i que, probablement, 
generarà qüestions prejudicials al Tribunal 
Europeu de la Unió Europea, com de la seva 
necessitat i bonança per a l’aplicació pràctica 
del nostre dret concursal amb l’actual context 
post-pandèmia i un esdevenidor del tot 
imprevisible.

Veurem la redacció del projecte de llei i, 
sobretot, la redacció final, publicació del text 
normatiu i règim transitori, el qual determinarà 
un nou marc legal, és a dir, unes noves regles 
del joc concursal. n

La intervenció fins ara de 
l’administrador concursal, 
que donava suport al jutjat 

mercantil durant la 
tramitació del procediment, 

i gestionava tots els 
tràmits propis i vinculats a 

la insolvència, sembla 
quedar en mans del deutor 

i dels propis creditors

T E N I R  P R E S E N T
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E
l passat 26 d'octubre de 2021, el 

Ministeri de Transports, Mobilitat i 

Llei d'habitatge per regular el sector de 

provisionals que eleva un ministre o un 

aprovar incorpo ar  importants mesures i 

� ins ara havia estat del 50%, i es pretén 

augmentar fns a un màxim del 150% als  

 S'introdueix el concepte 

�ins al 28 de �ebrer de 2022, així com la 

corporen aspectes com el d'habitabilitat, 

Les administracions podran declarar La tramitació de l'avantprojecte constarà 

d'audiència i in�ormació pública, in�ormes 

S'introdueix un

Agenda Urbana (MITMA) i el Ministeri 

buits durant més de dos anys, amb un mínim 

de Drets Socials i Agenda 2030 van presentar 

s'adopten mesures urgents complementàries 

l'habitatge a nivell estatal. 

A saber, els avantprojectes de llei són textos 

conseller al Consell de Ministres o al Consell 

projecte de llei o el presenti al Parlament. 

i subjecta a possible modifcacions.

Les principals novetats són les següents: 

judicial i els serveis socials. 

una estricta regulació de parcs públics.

A això s'a�egeix l'anunci de l'ampliació de la 

de quatre habitatges per propiet ari, excepte 

regulades per la Llei. 

d'habitatges a preus reduïts.

a les �amílies vulnerables. Es preveu la creació de la 

d'energies renovables. objectius generals de la política d'habitatge.

de més de 1.500 m², en els termes del Reial 

decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual 

en l'àmbit social i econòmic per �er �ront a la 

COVID-19. d'un text fnal que s'elevarà de nou a Consell 

de Ministres per a la seva aprovació i remissió 

posterior a les Corts Generals.

reducció del preu de l'habitatge, per mitjà de 

de les rendes del lloguer. del 50% al 90% en �unció del supòsit.

preveu que sigui defnitivament aprovat en el 

, que segon semestre de 2022. 

Executiu per tal que redacti defnitivament un 

a l'habitatge, tot i trobar-se en una �ase inicial 

ser alienat. Per això, l'avantprojecte estableix 

caràcter permanent. A�ectarà els habitatges 

instruments per aconseguir la millora de l’accés 

 El  estarà 

fgura a la qual s'atorgaran benefcis urbanístics 

una comunicació e�ectiva i ràpida entre l'òrgan 

suspensió dels procediments de desnonament 

. Es tracta d'una nova 

àrees amb un especial risc d'o�erta insufcient 

i dels llançaments d'habitatge per a arrendataris 

preceptius, i altres tràmits previs a la con�ormació 

que es considerin vulnerables econòmicament causes justifcades de desocupació temporal, 

prohibició de tallar subministraments bàsics 

com la persona �ísica o jurídica que sigui titular 

accessibilitat, efciència energètica o utilització de més de deu immobles urbans, excloent-ne 

garatges i trasters, o una super�ície construïda 

a través d'un pla específc en què s'inclouran 

Haurem de �er seguiment de les modifcacions 

per garantir 

al Consell de Ministres l'avantprojecte de la 

dels desequilibris. Entre aquestes mesures, 

s'inclou la congelació o limitació dels preus 

Es modifca el concepte existe nt 

S'inclou la defnició de  

com a missió l'orientació de les actuacions 

La nova normativa d'habitatge que es vol 

(i.)

(ix.)

“parc públic d'habitatge social”

assequible incentivat

Comissió de 

recàrrec de la quota líquida de l'IBInonaments de llars vulnerables” 

subjecte a protecció permanent i no podrà 

S'estableix un sistema per incentivar la 

tal de veure el resultat fnal del text, que es 

(ii.)

(iv.) 

(viii.)

d'habitatge 

Coordinació Financera d'Actuacions 

 

 increment en el 

i fscals a canvi de ser destinada al lloguer 

, que tindrà 

(iii.)

(vi.)

 d'ha-

 "gran tenidor"bitatge digne i adequat

immobles d'ús residencial desocupats amb 

. En concret, s'in-

d'habitatge, establint regles procedimentals 

que s'incorporen en els tràmits descrits per 

“zones de mercat residencial tens” en 

immobiliàries públiques al compliment dels 

les mesures necessàries per a la correcció 

. Les deduccions van 

(v.) Es modifca el “procediment de des-

 

(vii.) 

deduccions a l'IRPF

 

 

Immobiliàries i Patrimonials

n

Novetats de l'avantprojecte  
de la Llei d'habitatge

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

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

grau de biodiversitat al port (que afavoreix el 

turística general s’aproxima als 713,8 euros. 

que tant la indústria pesquera com la turística 
empreses turístiques productores de 

d’una altra manera es veuria molt afectat per 
sen de preu. En l’actualitat, el reconeixement altres activitats econòmiques.
a l’existència d’externalitats positives i nega- d’externalitats, dintre de la mateixa ciutat. 
tives, especialment en activitats relacionades 

pesca), s’ha convertit en una partida més de 
qualsevol projecte empresarial (per exemple, socioeconòmics que no han de tenir un preu 

per gestionar un port pesquer. En el cas dels la posidònia és una alga que produeix serveis 
pesquer local. 

del sol marí, o la protecció de les condicions 
turístics. 

manteniment del mateix sector pesquer. emissions dels creuers turístics són els òxids 

del volum de negoci es mantingui en el futur. 

negoci dels creuers al port de Barcelona.
de grans creuers). negoci mundial. 

canvis substancials en el comportament de la 

alga permet sustentar no solament un elevat 
mateix servei (i, per tant, a la minimització o la 

per tal de mantenir la sostenibilitat ambiental i 

descrites i quantificades. com de les possibles emissions. 

De fet, alguns estudis sobre el comportament 

a la despesa en altres zones (Garay, Cànoves 
, 14,1, 23-49.

creuers estan recollits pel mercat, però ciutat de Barcelona, i que existeix una interacció 

La posidònia és una alga productora de serveis 

dintre del sistema ambiental que produeix béns 

si no fos pels visitants que arriben en els vaixells 

Una hipòtesi essencial és el fet que la diferència 

també la millora en la qualitat del sol marí, que 

El càlcul de les externalitats relacionades amb 

darrers anys, i s’espera que aquest incremen t 

pesquera són les que incideixen en el sol marí 

n’hi ha d’altres que no. Es a dir, que no dispo-

ciutat (com ara hotels, restaurants o museus), 

dedicades a l’oferta de creuers, però al mateix 

i una interdependència entre elles que determina 

residuals per al reg agrari) . O els que serveixen 

creuers turístics ha crescut intensament en els 

relacionat amb un sistema natural. En concret, 

utilitzades per la seva relació amb la producció 

En aquests moments, és innegable l’increment 

amb una taxa de creixement del 4,5% per any,  

i Prat, 2008). De l’anterior, podria considerar-se 

que poden empitjorar les condicions del sector 
ecosistèmics, com el manteniment de la qualitat 

que no disposarien del mateix volum de negoci 

En conseqüència, tant el volum de negoci,com 

malalties pulmonars i cardiovasculars. Segons 

de sofre, òxids de nitrogen, amoni, compostos 

Tot i així, cal destacar que es tracta d’un sector 

(com ara les relacionades amb l’entrada al port 

creuers al món l’any 2015 va ser de 25 milions, 

negatives) i el desenvolupament de regulacions 

orgànics volàtils i altres partícules en suspensió. 

seva demanda, més orientada a la consideració 

solament l’aigua i el sol marí, sinó també l’aire. 

d’aspectes relacionats amb la sostenibilitat del 

destination in cruise-passenger tourism: keys, 

la qualitat del sector pesquer podrien empitjorar 

). El manteniment d’aquesta ( bilions d’euros. En aquest mercat, la despesa 
dels passatgers de creuers és aproximadament 

voltant dels ports és substancialment superior 

manteniment de l’activitat pesquera), sinó 

Per exemple, els creuers a la ciutat de 
Barcelona, a més de generar externalitats 
positives, també p ernalitats rodueixen ext

el d’una planta de regeneració d’aigües necessàriament , i que està directament negatives com ara les relacionades amb 

de l’aigua marina, l’absorció de CO , la 
A més, una altra de les conseqüències 

amb el canvi climàtic, la producció de 

l’Agència Europea del Medi Ambient, els 
ambientals de la costa que permeten el 

de variables afectades i les dif icultats És a dir, que la contaminació no afectaria 
metodològiques en la seva quantificació. 

Un dels aspectes més vinculats amb la en el volum de negoci de les companyies 

poblacions d’una alga molt rellevant a les 
costes mediterrànies, com la posidònia 

desaparició de les possibles externalitats 

indústries rau en la presència d’unes 

 (2014) . "Barcelona a leader 

ecosistèmics. És a dir, es tracta d’un agent 

la pesca és complex, atès el nombre elevat 

externalitats que no estan encara totalment 

2

lguns dels costos i beneficis de les 

ports (com podria ser el de Barcelona), les 

amb els recursos naturals (per exemple, la 

protecció dels efectes negatius relacionats 

es comporten com ecosistemes dintre de la 

sediments terrestres per mantenir la qualitat 

(que en algun cas poden ser internacionals), 

millorar la gestió dels residus, tant de l’aigua  

d’aquestes emissions és la intensificació de 

principals contaminants relacionats amb les 

com a conseqüència de la intensificació del 
empreses representen el 82% del volum de 

La indústria relacionada amb el sector dels 

de 1.545,42 euros, mentre que la despesa 

impacts and facts". 

amb algunes activitats econòmiques de la  

oligopolístic (molt concentrat) , en què tres 

principals externalitats positives es vinculen 

producció pesquera tenen a veure amb les 

significativa entre les despeses de les dues 

D’altra banda, el nombre de passatgers en 

i un volum total de negoci mundial de 34,4 

la gestió dels recursos naturals productors 

Algunes de les variables més generalment 

dels turistes demostren que la despesa en 
consum ambiental en zones localitzades al 

A

Posidonia oceanica

Tourism Sciences

possibles emissions de gasos contaminants 

temps també s’ha d’acceptar l’existència de 

n
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s’ha de registrar la baixa del passiu financer 

que sorgeixi. De la mateixa manera, s’ha de 

Des del punt de vista de la comptabilitat del  

la modificació del valor comptable dels passius 

i dels imports a llarg i curt termini. Així doncs, a 

la pràctica s’haurà d’efectuar un assentament 

per presentar correctament aquests valors.

condicions actuals d’un passiu financer. 

La diferència entre el valor en llibres del passiu 

d’insolvència. financer o de la part d’aquest que s’hagi donat 

cialment diferents, el passiu financer original no 

56% a Catalunya entre gener i agost de 2021, 

respecte a les dates anteriors a la pandèmia, i 

de l’exercici en què tingui lloc. passiu financer. A partir d’aquesta data, el cost 

que representa un 25% mé qs ue el 2020, tot i 

d’efectiu a pagar segons les noves condicions.

cialment diferents, entre altres casos, quan:

per pèrdues (art. 363.1.e) LSC). contracte, inclosa qualsevol comissió pagada, 

almenys en un 10% del valor actual dels fluxos 

en una modificació de les condicions del deute 

efectiu d’aquest últim. 

Certes modificacions en la determinació dels 

pagament dels deutes amb noves condicions 

més flexibles i pot suposar quitances al nostre modificació substancial del passiu, com ara:

- un canvi de tipus d’interès fix a variable en 

quotes. la remuneració del passiu; 

deute, per a la qual cosa ha de descomptar els 

altres casos. (si el canvi és substancial), 

Donem de baixa el passiu antic pel seu 

valor comptable.

què fer amb les comissions per la modificació 

de les condicions, o quin tipus d'interès utilitzar raonable tenint en compte tots els costos 

de la transacció. 

o taxa d’interès que hauria de pagar en aquell 

moment per obtenir finançament en moneda i 

passius financers". en el compte de resultats.

en què s’ha aprovat el conveni). 

Segons la Norma de registre i valoració 9a.4.3 

del Pla general de comptabilitat, si es produeix 

Aquest paràgraf recull i sintetitza 

resultats. les consultes de l’ICAC 76/2008/1 i 

102/2015/6.

original i s’ha de reconèixer el nou passiu financer 

 Registrar la baixa del deute original i reconèixer 

només una dada estadística. Les empreses han 

de reconèixer en el compte de pèrdues i guanys 

quantitativa, però poden donar lloc també a una 

tipus d’interès inicial per, posteriorment, si escau 

el nou passiu pel seu valor raonable (implica que 

En el cas d’un intercanvi d’instruments 

els costos o les comissions en què s’incorri i en 

cedit diferent de l’efectiu o passiu assumit, s’ha 

de desembre de 2021. També durant el mateix 

forma racional se’n prevegi el compliment, i que 

comptabilitzi a partir d’aquest moment aplicant 

L’objecte de la norma no es tant obligar o evitar 

la qual s’ha de recollir, així mateix, qualsevol actiu 

sol·licitar el concurs està prorrogada fins al 31 

d’un conveni amb els creditors que consisteixi 

aquests s'han de comptabilitzar com si fossin 

prestador i un prestatari, sempre que aquests 

amortitzat del passiu financer s’ha de determinar 

dels anteriors. També poden sorgir dubtes sobre 

La renegociació de passius suposa generalment 

període, 20.173 societats es van dissoldre, xifra 

 A aquests efectes, 

Les empreses, entitats financeres i altres inversors 

valor en llibres del passiu financer amb els fluxos 

concurrència de la causa de dissolució obligatòria 

s’ha de reflectir en els comptes anuals de l’exercici 

el deutor ha d’efectuar un registre en dues etapes: 

reestructurar els seus contractes de préstec. La 

nous, o els hem de tractar com una modificació 

fluxos d’efectiu poden no superar aquesta anàlisi 

- la reexpressió del passiu a una divisa diferent, 

això és, el tipus d’interès incremental del deutor 

termini equivalent al que ha resultat dels termes 

a COV ID-19 ha impactat molt 

registrar una modificació substancial de les 

això malgrat que la suspensió del deure de 

consideració als efectes de determinar la 

d’efectiu romanents del contracte original, 

de deute s'han vist abocats a renegociar i 

renegociació de deutes pretén facilitar el l’empresa pugui seguir aplicant el principi 

 Primer ha d’analitzar si s’ha produït una 

- un préstec a tipus d’interès fix que es 

prestatari, cal plantejar-se si, després de la 

reestructuració o renegociació de deutes, 

la despesa per interessos del nou deute es 

Donem d'alta el nou passiu a valor 

en els nostres càlculs. Comptablement, el 

tractament de la reestructuració de deutes  La diferència entre ambdós valors 

limitar els casos en què es pot reconèixer 

negativament en el teixit empresarial i 

s'anotarà com una pèrdua o un benefici 

de baixa i la contraprestació pagada inclosos 

s’ha de donar de baixa del balanç. Qualsevol 

favor, rebaixes d'interessos o ajornaments de 

diferents? 

Quan es considera que les condicions són 
substancialment diferents?

b)

cost de transacció o comissió en què s'hagi 

aplicant el tipus d’interès efectiu que iguali el 

les condicions s’han de considerar substan-

El valor actual dels fluxos d’efectiu del nou 

s'emmarca en l'àrea de "baixa de balanç de 

actualitzats els dos imports al tipus d’interès  

• 

neta de qualsevol comissió rebuda, difereixi 

en què s’aprovi judicialment sempre que de 

• 

 

reducció del PIB en un 11,5% el 2020 no és 

el tipus d’interès de mercat en aquesta data; 

de deute que no tinguin condicions substan-

fluxos d’efectiu de l’antic i del nou utilitzant el 

converteix en un préstec participatiu, entre 

modificació substancial de les condicions del 

L’intercanvi d’intruments de deute 
en el cas d’una empresa concursada

El tractament comptable de les 
reestructuracions financeres

1.

2. 

3.

sobretot en l’àmbit de les pimes. La 

incorregut ha d’ajustar l’import en llibres del 

reduït les seves vendes, la productivitat i els 

que es doni de baixa el passiu original, sinó 

L
beneficis, i ha augmentat el risc de liquiditat i 

tinguin condicions substancialment diferents, 

que les pèrdues de 2020 no es prendran en 

La comptabilització de l’efecte de l’aprovació 

Els concursos de creditors van augmentar un 

d’empresa en funcionament. A aquest efecte, 

un intercanvi d’instruments de deute entre un 

Com comptabilitzem l'operació si les 
condicions no són substancialment 

a)

1

n

1 

Les operacions de reestructuració  
financera i la seva comptabilització

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

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

L
es petites i mitjanes empreses repre- innovador que es gesta des de �a més de 10 

anys i que avui dia ja gairebé és una realitat. 

resta del món. S'estima que aquest tipus de 

societats suposen al voltant del 90% del total norma independent i separada de les NIA que classes d'entitats són les següents:

tots coneixem, com una alternativa disponible, 

 p cable a les auditories d'entitats però només a li

regulació i supervisió fnancera signifcatives.

sobre aquest tema, el grau del qual dependrà assegurances al públic.

de com s'adopti la norma en cada país i de les 

�a a quan pot/ha d'aplicar-se. 

importants a mitjà i llarg termini en nom d'un 

gran nombre de parts interessades.

instruments fnancers redimibles al públic.

auditories rendibles i d'alta qualitat. 

Les NIA estan dissenyades per ser aplicades 

redactada per a assumptes complexos. l'ús de la norma a aquest subgrup d'entitats, 

aquesta nova norma emesa per l'IAASB. Per 

auditors i això ha suposat qüestionar-se si les 

NIA continuen sent rellevants i poden aplicar- es recullen dues categories de restriccions a 

se de manera rendible a totes les auditories.

i certes característiques qualitatives. 

La primera categoria de restriccions, re�erent 

i les EMC. Entre aquestes, adaptar les NIA a d'entitats, com per exemple en auditories de 

societats que cotitzin en borsa, en auditories 

l'IAASB va optar per aquesta segona opció, i 

cada país en prohibeixen l'ús explícitament.

d'auditoria per a auditories d'estats fnancers 

l'ús de la norma, però es dona la potestat a les 

mitjanes, tenen poca complexitat, la capacitat 

autoritats competents de cada país a modifcar-

Entitats amb �uncions de captació de dipòsits 

longitud excessivament extensa que han pogut 

classe d'entitats a les quals també es restringeix 

Aquesta nova norma està elaborada per ser una originalment s'inclouen en la norma. Aquestes 

benefcis postocupació, com per exemple els 

nacionals d'auditoria (NIA) de manera propor-

En els últims anys, l'International Auditing and 

99% en el cas d'Espanya. Per tant, extrapolant 

subconjunts dins d'alguna classe per permetre 

subjectiu, amb tota g se uretat es generarà debat 

de manera consistent. Cal destacar que conté 

desenvolupar una norma d'auditoria separada aquestes, per si soles, ja presenten un alt nivell 

el mes de juliol passat va emetre un esborrany, 

particularitats que hi a�egeixi el regulador pel que 

�ons de pensions que solen realitzar inversions 

seguretat raonable igual que una auditoria que 

de complexitat. A més de l'anterior, òbviament 

en �ase de consulta, de la Norma internacional 

utilitzi les NIA al complet. Aquesta norma inclou 

ajudar els auditors d'entitats de petita dimensió 

els procediments bàsics d'auditoria de tal �orma 

jurisdiccions locals de cada país podran ser, 

per exemple, a�egir classes addicionals a llista 

certament enrevessades per a les necessitats 

l'ús de la norma: les prohibicions específques 

a les prohibicions específques, exposa que la 

d'entitats que ja exposa la NIA per a EMC, �er 

actuar com una barrera en la comprensió dels 

bona guia sobre la seva aplicabilitat, en la qual 

jurisdicció local o les autoritats competents de 

senten una part important del teixit 

principal objectiu d'aconseguir un grau de 

Les modifcacions que podran realitzar les 

públics, pel �et que estan subjectes a una 

dels auditors per aplicar les Normes inter-

empresarial tant a Espanya com a la 

cional i escalable és �onamental per realitzar 

que l'auditor pugui �er un treball de qualitat i 

d'entitats de tot el món, arribant fns i tot al 

endavant, EMC). Un entorn regulador cada 

marcar com a objectiu trobar solucions per 

d'interès públic, atès que es considera que  

aquestes dades al món de l'auditoria, i 

quantitativament parlant, la majoria de les  Entitats amb �uncions de p pro orcionar 

 Entitats amb �uncions de proporcionar 

normes específques per a aquesta mena 

La NIA per a EMC s'ha dissenyat amb el 

 Entitats d'inversió col·lectiva i que emeti 

de les entitats menys complexes (d'ara 

Com s'ha esmentat, una de les principals 

problemàtiques és el t ipus d'encàrrecs 

d'auditoria en els quals es podrà utilitzar 

norma no pot utilitzar-se per a certs tipus 

les EMC. Després de cert debat entre els 

partidaris d'a�egir en cada NIA un apartat d'estats �inancers consolidats o entitats 

específc per a les EMC i els partidaris de  

per a les auditories de les EMC, fnalment 

la norma tampoc es podrà utilitzar si la 

EMC). Es tracta d'un projecte important i 

auditories són a entitats de petita i mitjana 

sector porti tant de temps reclamant unes 

normes d'auditoria molt detallades i d'una 

menys complexes. Sent aquest un concepte 

dimensió. En aquest context s'entén que el 

vegada més complex ha anat donant lloc a 

a això, la pròpia normativa proporciona una 

Quan aquestes entitats, a més de petites o 

treballs menys complexos, és a dir, no està 

seva grandària o complexitat, i s'han tornat 

o establir un llindar quantitatiu, com un cert 

les, sempre sense arribar a eliminar les que 

D'altra banda, la NIA per a EMC inclou una 

d'auditories, simplifcant l'actual normativa. 

requisits que només serien rellevants per a 

a totes les entitats, independentment de la 

per a entitats menys complexes (NIA per a 

Assurance Standards Board (IAASB) es va 

• 

•

•

•

Comissió d'Economistes Auditors de Comptes

Restriccions a l'ús de la norma

DANIEL GUTIÉRREZ ARDOY
Graduat en Comptabilitat i Finances per la UAB, Màster en Auditoria i Comptabilitat 
Superior per la URJC i supervisor d'auditoria a Crowe Auditores
dani.gutierrez@crowe.es 

Norma internacional d'auditoria per a 
entitats menys complexes: ja falta menys
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nivell de xi�ra de negocis o nombre de tre-

 Una entitat on coincideixi la propietat i la 

Addicionalment, les signatures d'auditoria 

grau d'incertesa o mètodes complexos de 

conceptes bàsics de les NIA actuals. Per 

d'entrada en vigor exacta, i resta oberta a 

ambigu. A més, la mateixa norma compta 

balladors, que limiti l'aplicació de la norma a 

metrà �er auditories de qualitat adaptades a 

d'auditoria. incorporat procediments específcs per a l'ús 

qui ho compleixi.

A la guia complementària de la NIA per a EMC 

pressuposa que no és propi d'una EMC.

s'engloben certs aspectes qualitatius que, si  En relació amb l'ús d'una organització de 

no es compleixen, també prohibeixen l'ús de número 28. serveis per part de l'entitat, la NIA per a EMC  

la NIA per a EMC. Aquestes característiques 

bàsics, atès que, per exemple, es pot donar 

procediments per a l'ús de la norma, ja que 

complexes, com aquelles que requereixen a 

si la norma és adequada per al seu ús. l'ús de la NIA per a EMC segons el risc que l'auditor els in�ormes per confar en l'efcàcia 

Entre d'altres, la norma destaca les següents de serveis s'han exclòs de la norma.

d'avaluar si l'ús de la norma és adequat per  No s'inclouen requeriments detallats en el 

usualment amb una EMC:

que això sigui in�reqüent en les EMC.

comentades anteriorment. 

fnancers. i repeticions excessives, així com llenguatge 

sobre si l'entitat a auditar és complexa o no, la 

un petit nombre de persones.

complex.

 Estimacions comptables de valor raonable descartada l'aplicació d'aquesta nova NIA.

és a dir, estimacions que no continguin un alt 

un impediment al �et que els clients acceptin 

la podria percebre com menys rigorosa.

en �ase d'esborrany i encara no té una data 

l'ús de la importància relativa o el model de comentaris es poden deixar en aquest enllaç 

riscos d'auditoria (risc inherent, de control i després de registrar-se a la web de l'IAASB. 

com, entre d'altres, els relacionats amb les l'ICAC per a la seva adopció a Espanya. Per 

dels auditors interns (NIA 610), en entendre 

canvis que es derivin en la norma.

�ora de l'abast d'aquesta norma. En aquest 

sentit , s'han descartat aquells requeriments 

NIA amb el contingut de la NIA per a EMC. cediments interns a aquesta, ja que ens per-

la difcultat, estructura i complexitat de cada 

di�erència de requeriments en tres aspectes: entitat. 

inclouen circumstàncies relacionades amb les 

vegada emès l'in�orme, ja que es pressuposa 

in�ormació que un in�orme d'auditoria de NIA, 

Encara �alta un temps per a la seva aprovació 

ha �et un “mapatge” entre el contingut de les 

que les EMC tinguin externalitzat el procés de 

d'in�orme d'auditoria en auditories d'EMC, en 

que utilitzen preus cotitzats en mercats actius, 

requereixen el judici pro�essional per determinar 

papers de treball, perquè automàticament estaria 

defnitiva, però val la pena conèixer el contingut 

alguna frma podrà voler restringir encara més 

auditories de grups (NIA 600) o l'ús del treball 

operativa dels controls de l'entitat proveïdora 

mateix, el soci d'un encàrrec específc haurà 

 Una estructura organitzacional senzilla, en la 

o petites modifcacions, és a dir, que no tingui clarament la recomanació que cal evitar costi el 

característiques com aquelles que s'associen 

productes dins d'aquestes línies, i requereixen 

complementària de la NIA per a EMC i la guia 

que costi evidenciar algun tipus de dubte en els 

de tots coneguts com l'ús de l'escepticisme 

interna són complexes i, per tant, quedarien 

cas que es modifquin els estats fnancers una  

però amb la singularitat d'especifcar que s'ha 

redactat amb l'objectiu de ser comprensibles, 

d'aquesta norma, que crec que podrà ajudar-

clars i concisos, evitant paraules innecessàries 

 L'entitat utilitza  sense modifcacions 

que apliquem aquesta norma, perquè el mercat 

consegüent, la NIA per a EMC inclou aspectes 

detecció), però al seu torn exclou requeriments 

auditoria d'una EMC. En aquest enllaç l'IAASB 

nos a simplifcar el nostre treball com a auditors 

càlcul i que sigui senzill obtenir evidència 

alta incertesa en l'estimació, ja que es 

En la segona categoria de restriccions s 'inclouen exemples addicionals de 

tindran el deure de crear les polít iques i 

la preparació dels estats �inancers, i que nòmines , però alt res situacions més 

determini en els seus propis clients. Així 

a aquest encàrrec. Per a això, en la �ase  

d'acceptació i continuació de l'encàrrec, 

qual les activitats comercials de l'entitat 

o no, prenent en consideració totes les 

Tots els requeriments de la norma s'han 

pocs empleats involucrats en �uncions 

relacionades amb la realització d'in�ormes 

amb material de suport , com la guia 

apropiat aplicar la NIA per a EMC. En 

conseqüència, d' qa uest aspecte sorgeix 

les quals s'inclouen exemples d'in�ormes 

un entorn de TI altament personalitzat ni d'auditoria. En relació amb els in�ormes, 

aquests han de proporcionar la mateixa 

en�ocament basat en el risc per a una 

auditoria i considerant els requeriments i 

part de totes les parts interessades. Els 

consegüent , caldrà parar esment a les 

En relació amb l'anterior, cal destacar la 

de models complexos i situacions amb una 

operacions i esdeveniments rellevants per a 

direcció, i inclogui un sol propietari-gerent o  

i judici pro�essional, la necessitat d'obtenir 

Després caldrà veure quins canvis proposa 

complexes i que no serien típiques en una 

•

•

•

només ha tingut en compte requeriments 

comprenen poques línies de negoci i pocs 

qüestions que es plantegin i els possibles 

que les entitats que disposen d'auditoria 

•

softwares

característiques qualitatives en el seu apartat 

evidència d'auditoria sufcient i adequada, 

l'auditor haurà d'avaluar si aplicar la norma 

utilitzat la NIA per a EMC. Això pot suposar 

Actualment, la norma internacional es troba 

comentaris fns al 31 de gener de 2022 per 

de les NIA que comprenen circumstàncies 

d'EMC i hem d'estar preparats per adaptar 

prohibicions i característiques qualitatives 

mateixa normativa exposa que no resultaria  

D'igual �orma, sempre que sorgeixin dubtes 

de manera ràpida i efcaç els nostres pro-

Conceptes fonamentals 

i contingut de la norma

En les estimacions comptables no s'han 

La NIA per a EMC s'ha dissenyat sota un 

1. 

2.

3.

n

https://www.iaasb.org/publications/norma-internacional-de-auditor-para-auditor-de-estados-financieros-para-entidades-menos-complejas
https://www.iaasb.org/publications/mapping-documents-isas-proposed-isa-lce
https://www.iaasb.org/exposure-draft/submit-comment?exposure-draft=289733
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Comissió d’Assessors Fiscals

L
a rehabilitació de l’habitatge orientada s'aplicarà els anys 2021, 

a assolir estalvi en el consum d’energia 

A més, en els dos primers supòsits, tampoc no 

impositiu en què s'expedeixi el certificat indicat.

podrà donar lloc a una deducció en la satisfetes en cadascun.

declaració de la renda de fins al 40% del cost i 

 En tots tres casos, no generen dret 

Amb aquest objectiu, el RD-llei 19/2021, de 5 

econòmica.

diferents vinculades amb l'execució d'obres de 

energètica. s'aplicarà deducció sobre la part corresponent 

detallen tot seguit, cal que el pagament de les “A” o “B”. s'assimilaran a habitatge les places de garatge 

en l’IRPF, s'efectuï directament a les persones l'habitatge.

requisits mitjançant l'expedició per un tècnic 

Com a mesura de control, es preveu que, per 

anterior a l'1 de gener de 2023.

deducció les obres pagades en efectiu.

qüestió.

següents:

La base màxima de la deducció serà de 

 anuals quan les obres contribueixin a la 

reducció d’almenys un  en la demanda de 

calefacció i refrigeració. exercicis següents.

aquesta reducció s'haurà de A aquests efectes, s'ha de complir el requisit 

competent, abans de l'1 de gener de 2023.

energètica “A” o “B”.

 abans de la finalització del 

energètica en qüestió.

una base màxima de deducció de 7.500 euros.

La base màxima de la deducció serà de 

d'altres. En canvi, pel que fa a la tercera deducció, 

energètica de l'habitatge per obtenir una classe 

rehabilitació d'habitatges per millorar l’eficiència 

. Si en un exercici s'excedeix la 

contribueixin a la reducció d’almenys un  

del consum d'energia primària no renovable, 

primària no renovable, o millorin la qualificació 

l'habitatge per obtenir una classe energètica 

hagin d'informar sobre els certificats d'eficiència 

s'hauran de provar aquests 

mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència 

període impositiu en què s'aplicarà la deducció, 

norma reglamentària, les comunitats autònomes 

La base màxima de la deducció serà de 

base màxima, l'excés es pot aplicar als quatre 

d’octubre, introdueix tres deduccions fiscals 

Per a l'aplicació de les deduccions, que es 

provar mitjançant l'expedició d'un 

quantitats que generaran el dret a desgravar 

s'ha d'haver expedit el certificat d'eficiència 

2022 i 2023, en relació amb les quantitats 

anuals sempre que les obres 

o millorin la qualif icació energèt ica de 

o entitats que executin les obres i es faci 

d'un  

bancari. Per exclusió, no donen dret a la 

serà el període 

Les noves deduccions aplicables són les 

 anuals, i no podrà superar la base 

que les obres contribueixin a la reducció 

 per un tècnic d’almenys un  del consum d'energia 

 serà en el període 

l'habitatge que es troba afecta a una activitat 

bancària, xec nominatiu o ingrés en compte 

impositiu en què s'expedeixi el certificat en 

1. Deducció del 20% de les quantitats 

realització d'obres, per part dels pro-
pietaris d'habitatges en edificis d'ús 

2. Deducció del 40% de les quantitats 

 

d'obres que contribueixin a la millora en 

de 2023.

d'obres que contribueixin a la reducció de 
la demanda de calefacció i refrigeració de 
l'habitatge habitual, a habitatge de lloguer l'eficiència energètica de l’edifici.

llogui abans del 31 de desembre de 2023. 

satisfetes, entre el 6 d'octubre de 2021 i el 

el consum d'energia primària no renovable 

pre que es llogui abans del 31 de desembre 
lloguer o en expectativa de lloguer, sem-

satisfetes, des del 6 d'octubre de 2021 i fins 
al 31 de desembre de 2022, per la realització 

predominantment residencial, per millorar 

o en expectativa de lloguer, sempre que es 

31 de desembre de 2022, per la realització 

Exercici de deducció: 

ATENCIÓ:

5.000 
euros

7%

Requisit formal: 

Requisit formal:

7.500 

 30%

Requisit formal: 

5.000 

15.000 euros

certificat 

euros 

certificat d'eficiència energètica

Exercici de deducció: 

euros

d'eficiència energètica 30%

Exercici de deducció:

de l'habitatge habitual, en habitatge de 

3. Deducció del 60% de les quantitats 

fins al 31 de desembre de 2023, per la 
satisfetes, des del 6 d'octubre de 2021 

a places de garatge, trasters i jardins, entre 

màxima acumulada d'aquesta un total de 

a deducció les obres realitzades a la part de 

i trasters que s'hagin adquirit juntament amb  

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

Noves deduccions en l’IRPF per les obres  
de rehabilitació dels habitatges orientades  
a reduir el consum energètic i projecte de  
llei de pressupostos

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

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-16230
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-16230
https://www.coleconomistes.cat/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=41CEFEAA-932A-4709-A6F1-31FD4AE21F36&Idioma=ca-ES
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energètica registrats i les resolucions definitives En el cas de les Cooperatives, la quota líquida 

a sistemes de previsió social, la pròrroga dels no podrà ser inferior al resultat d’aplicar el  

a la quota íntegra.

referència cadastrals a què es refereixin.

A més a més, es regulen unes excepcions de 

tributació a determinades subvencions per a la se’ls aplicarà també la quota mínima del . 

millora d'edificis.

i actualització de l’IPREM. 

parcial, per part de l'Estat, del finançament de  

ramaderia i pesca de l'IVA. 

comunitats de propietaris que hagin d'efectuar 

les obres esmentades. Es crea un nou epígraf 863 a l’agrupació 86 de 

la secció segona de les tarifes de l'IAE, a fi de 

El RD-llei també incorpora mesures per facilitar 

Per adoptar aquest acord n’hi haurà prou amb un epígraf específic. 

una majoria simple.

no superi la de l’empresa. 

S'actualitza en un 1% respecte a la vigent. 

 

S'augmenta en un  l'import a exigir per les 

taxes de quantia fixa, excepte les que s'hagin 

ramaderes i forestals, que tenen el seu prop i creat o actualitzat específicament per normes 

límit quantitatiu per volum d'ingressos, a fi de 

el mètode d'estimació objectiva per al càlcul prestació o realització dels serveis o activitats 

formals i de facturació. cadastral.

S'estableix una tributació mínima del  de 

tivament.

cas, sigui quin sigui l'import de la seva xifra de 

negocis. 

Se'n fixen les quanties per al 2022, les quals es 

cent a les entitats de nova creació, el tipus de 

subterranis d'hidrocarburs. l'IPREM, serà de 8.106,28 € quan les normes 

Això suposa que, com a resultat de l’aplicació 

extraordinàries; en aquest cas, la quantia serà 

líquida per sota d'aquest import. de 6.948,24 €. 

aplicable a la base imposable de les aportacions 

periodistes, actualització de taxes, manteniment 

permetre als petits autònoms continuar aplicant 

579,02 €; c) anual, 6.948,24 €, i d) en els supòsits 

a les entitats de crèdit i d'exploració, investigació 

d'ajut que hagin estat concedides per obres de 

dels mateixos tipus d’interès legal i de demora Es prorroguen per al període impositiu 2022 els 

l’esmentat límit sempre que la seva aportació 

i són les següents: a) diari, 19,30 €; b) mensual, 

es refereixin a l'SMI en còmput anual, llevat que 

creació d'una línia d'avals ICO per a la cobertura 

classificar de forma específica l'activitat exercida 

límits establerts el 2021 per a l'aplicació del règim 

i explotació de jaciments i emmagatzemaments 

contribueixin a la millora de l'eficiència energètica, 

l’aportació màxima als plans empresarials. En 

i evitar, a més, un increment de les obligacions 

les quals actualment és del 15%, i del 18% per 

energètica en les . cas que les aportacions empresarials no arribin informació i la comunicació, que fins ara no tenia 

Butlletí Oficial del Congrés dels Diputats conté 

Es prorroguen per al període impositiu 2022 

objectiva, a excepció de les activitats agrícoles, 

de les deduccions, no es podrà rebaixar la quota 

del rendiment net de la seva activitat econòmica 

veuen incrementades respecte a anys anteriors 

en què la referència al salari mínim interprofessional 

límits excloents en la modalitat d’estimació 

de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA, 

aportar al pla d’ocupació fins a completar 

l'àmbit d'aplicació del mètode d'estimació 

dictades des de l'1 de gener de 2021, per 

L’interès legal del diner i l'interès de demora 

(SMI) ha estat substituïda per la referència a 

objectiva (mòduls), la pròrroga dels límits per 

un import net de la 

 o que tributin 

en el règim de consolidació fiscal, en aquest 

aplicar el règim simplificat i el règim especial 

al límit de 8.500 euros, el treballador podrà 

Als no residents amb establiment permanent 

la base imposable per als contribuents amb 

juntament amb la relació de números de 

l'establiment de tributació mínima per a 

societats, en l’IAE un nou epígraf per als 

les obres de rehabilitació descrites que 

de la qual es podran beneficiar propietaris i 

S’augmenta de 8.000 a  

la presa de decisions sobre rehabilitació per periodistes i altres professionals de la 

El Projecte de pressupostos publicat en el 

impostos com, per exemple, la reducció 

pels quals s'exigeixen. L'excepció anterior 

excloguessin expressament les pagues 

determinats contribuents de l’impost sobre 

simplificat i el règim especial de l'agricultura, 

RESIDENTS 

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT 

IMPOST SOBRE LA RENDA DE 
LES PERSONES FÍSIQUES 

TRIBUTS LOCALS 

IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS 
PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTOS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS 
GENERALS DE L’ESTAT PER AL 2022 DOCUMENTATS 

TAXES

IMPOST SOBRE SOCIETATS INTERÈS DE DEMORA TRIBUTARI 
I INTERÈS LEGAL DELS DINERS

MÚLTIPLES (IPREM):
INDICADOR PÚBLIC DE RENDA D'EFECTES 

1. Es minora el límit general de reducció 

mètode d'estimació objectiva a l'IRPF 

aplicable a la base imposable per 

 8.500 euros

2. Pròrroga dels límits excloents del 

60%

15%

Impost sobre activitats econòmiques 
aportacions i contribucions a sistemes de 
previsió social, de 2.000 a 1.500 euros.

Escala per transmissions i rehabilitacions 
de grandeses i títols nobiliaris 

per al 2022 

1%

15%

comunitats de propietaris

els límits quantitatius que delimiten a l'IRPF 

adequar aquell a l'augment de costos de la 

s'estén igualment a la taxa de regularització 

xifra de negoci igual o 
superior a 20.000.000 euros

millora de l'eficiència energètica d'habitatges, 

Finalment, la mateixa norma també aprova la 

diverses mesures de caire fiscal en diferents 

El tipus de tributació mínima serà del 10 per 

IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO 

continuarà sent un 3% i un 3,75%, respec-

n
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Comissió d'Emprenedoria i Creació d'Empresa

E
sther Dufo  és una economista �rancesa 

és el �et que 
. Aquest �enomen 

Un altre �actor rellevant és el  

senzill conèixer les persones que destaquen en 

La bretxa de gènere encara es dona en gairebé 

avançat a reconèixer el problema i diagnosticar 
prejudicis, que juguen en contra de la diversitat 

per �er per canviar la realitat. i perpetuen la situació de desigualtat. 
d’atenció, també, a una segona qüestió.

. 

El problema és clar: el 50% de la població que 
pobresa econòmica, és el �et que és la segona suposem les dones no queda ben representat 

només dos han estat per a dones. actuacions per a la conciliació �amiliar. 

per contribuir al creixement.
aposta �erma i contundent per aconseguir-les, 

�ossin homes? 
espanyol: assolir-les sent conscients de la necessitat del 

dona
 35% dels autònoms són dones

del �nançament no bancari
en trobéssim 37 on els primers directius �ossin  2 de cada 10 inversors són dones Accelerator.
homes? 

(Venture Capital, plata�ormes i corporatius) són  La Comissió Europea, com a exemple d’abast   
dones

busquen recursos per créixer.

realitat? i en la magnitud. Revisant les dades queda clar 
que l’accés al �nançament és un obstacle molt 

de contactes amb poder.
etc.) �ns a altres iniciatives (Pla Dona Tic, Stem 

realitat?

empreses: Dona Emprèn.

d’aquest pas necessari cap a la diversitat i les 
s’avança en la carrera pro�essional s’anomena 

ens anem despenjant d’aquesta cursa a mida 

 que patim.  

les causes, però sembla que queda molt encara 

del joc, ni tampoc per aportar tot el que podríem 

La segona qüestió, després de la seva brillant 

d’administració, impulsar programes de suport 

comptaven amb una CEO dona. Com veuríem 

conegudes: apropar les �ormacions STEM a les 
nenes, a�avorir la paritat en els càrrecs directius, 

més de 900 premiats amb un Nobel, només 58 

, ha posat en marxa una web on les 

. L’altra dada a remarcar 

a les emprenedores i, entre d’altres, implementar 
no estem tenint (prou) veu per canviar les regles 

. Com ens sonaria que, dels 

La llista Forbes, que recull les 500 corporacions 

Algunes d’aquestes mesures requereixen una 

noves prioritats del �utur que ve. 

amb regulació especí�ca. Però d’altres, podem 

canvi i la millora que ens comportaria socialment. 
més grans dels Estats Units, va publicar el 2020 

 Les dones emprenedores només reben el 2% 
que, entre les 500 empreses més grans, només 

50a50, Technovation Girls, i més!). Recentment, 

dones emprenedores poden trobar els recursos 

possiblement les di�erències es troben en el com 

Les dones emprenedores són part activa i visible 

Aquest exercici el podem �er també quan assistim 

, la canonada �oradada; les dones 

Impulse4Women, WeRockCapital, Netmentora, 
taules rodones on no hi ha cap dona. Si hagués 

Women Congress, Aula Magna, Valkiria Intech, 

tots els àmbits amb impacte en la vida econòmica 

que s’avancen posicions. D’aquí també la 

1

que el 2019 va rebre el Nobel 
d’Economia, tot un reconeixement 

aportació sobre l’aplicació de metodologia 
cientí�ca en la presa de decisions contra la 

, segons un estudi de l’EIT Digital 

 12% dels socis de �ons inversió regulats 

Tenim a l’abast nombrosos rànquings de europeu, ha posat en marxa la plata�orma 
WeGate, amb l’objectiu de ser un punt de 

Les dones emprenedores s’en�ronten als trobada entre emprenedores europees que 
mateixos reptes que els homes, però 

en cadascun. És prou representativa de la 
A Catalunya trobem bons exemples d’enti- 

internacional que serveix per posar el �ocus 

i social. És cert que en els darrers anys s’ha 
que �a que prenguem decisions basades en 

dona en aconseguir aquest guardó. Dels 40 
Premis Nobel atorgats en Economia �ns ara, 

estat a l’inrevés, no hi trobaríem a �altar algun 
trobem part de l’explicació en �actors com la 

directius, inversors, cientí�cs, etc. Així que és 

biaix inconscient

L’estudi realitzat 

bretxa ens costarà encara uns 135 anys

De tots els 

d’equitat i benestar social, podria aportar 
�ns a un increment del 26% del PIB anual 

incloure tota la població i no deixar ningú 

visibilitat de re�erents �emenins Desenvolupament Mundial Sostenible.

mateix any ha calculat que eliminar aquesta 

Emprenedoria, del Departament d’Empresa 

Premis Nobel atorgats, només el 6,2% han 

i Ocupació

menor al dels homes

estat per a dones

total de llicenciats, en el cas de les carreres 

ciències) el nombre de dones és 2,5 vegades 

només el 13% de les llicenciades 
arriba a posicions directives

Cal apostar 
per la diversitat per tenir un millor �utur, per 

menor 

Les solucions que s’han proposat són també 

�omentar la participació de dones en consells 

temes que sí que ens a�ectaran. En de�nitiva, 

Per donar alguna dada sobre l’ecosistema 

l’actualització del rànquing, en què només 37 

cada àmbit i veure la relació d’homes i dones 

 1 de cada 5  està liderada per una 

més �ort per a elles, així com l’accés a xarxes 

, en el sentit que, 

en els àmbits on es prenen decisions sobre 

xarxes d’inversores i mentores (WA4Steam, 
a congressos: tots ens hem trobat escoltant 

La diagnosi també és clara. En aquest punt 
home, per sentir-la més realista i propera a la 

La necessitat d’actuar

La bretxa de gènere en la 
creació d’empreses 

1  ha escrit àmpliament sobre l’àmbit 
de la desigualtat, incloent el tema de la desigualtat 

, 

.

BEGOÑA PERDIGUERO GINABREDA 

Esther Dufo

política canvia la manera d’exercir-la i en els 
temes que es prioritzen

de gènere, �et sobre el qual tracta Women 

Empowerment and Economic Development

on exposa com la presència de dones en la 

pel Fòrum Econòmic Mundial d’aquest 

mundial

la Direcció General d’Innovació i 

STEM (enginyeries, matemàtiques i 

enrere. Per aconseguir l’anhelat 

• start-ups

•

•

•

•

�ormació i l'educació tot i 
comptar amb un 60% de dones entre el 

tats que sumen es�orços a la causa, des de 

de trobar cada cop menys dones con�orme 

leaky pipeline

Acceptar la diversitat, a banda de temes 

de l’ecosistema català per impulsar les seves 

n

Llicenciada en Economia, Tech-entrepreneurship Team Leader, ACCIÓ 
bperdiguero@gencat.cat

Les dones emprenedores  
en l’iceberg de la desigualtat

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

https://www.ted.com/talks/esther_duflo_social_experiments_to_fight_poverty?language=es
https://www.ted.com/talks/esther_duflo_social_experiments_to_fight_poverty?language=es
https://economics.mit.edu/files/7417
https://economics.mit.edu/files/7417
https://es.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2021
https://2020.stateofeuropeantech.com/
https://2020.stateofeuropeantech.com/
https://www.pimec.org/sites/default/files/mujer_y_autoempleo_en_espana_perspectiva_de_genero_y_medidas_para_su_incorporacion.pdf
https://www.diba.cat/documents/36150622/359651660/INFORME+GEM+CATALUNYA+2020-2021.pdf/81793352-e559-71c7-a82b-05acaf5d6ad3?t=1636022647495
https://www.eitdigital.eu/newsroom/news/2020/european-female-led-digital-deep-tech-startup-scaleup-landscape
https://www.eitdigital.eu/newsroom/news/2020/european-female-led-digital-deep-tech-startup-scaleup-landscape
https://www.wegate.eu
https://wa4steam.com
https://www.impulse4women.org
https://linktr.ee/werockcapital
https://netmentoracatalunya.org
https://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/tic/pla-dona-tic/
https://stemwomen.eu
https://stemwomen.eu
https://aulamagnabs.com
https://www.instituteforfutures.org/valkiria-intech
https://www.50a50.org/es/50a50-lideratge-compartit-cap-a-una-societat-mes-equitativa/
https://ciberespiral.org/es/girls4change-3
http://empresa.gencat.cat/donaempren
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Comissió d'Economia Financera/ EconomistesBAN

E
conomistesBAN, la xarxa d’inversors 

de diagnòstic de grau mèdic per a trastorns 
El passat dijous 2 de desembre va tenir lloc 

invasiva, aplicable al diagnòstic precoç de la 

biomedicina i la salut a Catalunya. Melqui Calzado 

d’Inversió  el passat 2 de desembre i aquest 

un risc tecnològic i una necessitat de fnançament 

privats del Col.legi d’Economistes que 

(el principal tipus de càncer de pell) . Es tracta el microbioma o la genòmica per salvar vides, i 

del melanoma de �orma automàtica.
1 de juliol.

arriba al mercat, el risc tecnològic, la necessitat 
de fnançament, el retorn i el termini del retorn". 

l’última edició del Fòrum d’Inversió  de problemes comuns amb el TEAF, com són el 
l’any 2021 que va ser presidida per Pol Font, 

presentar sis projectes del sector .
És la primera eina per atendre pro�essionals i elevats en el sector  i ".

cura i a�ecten el 19% de la població mundial.
que analitza com s'activen tots els gens del 

personalitzades.
una única lectura �àcilment comprensible per 

de Déu, Hospital Sant Pau i Quirón Salut.

complir el “compliance” de la ISO 9001.
han iniciat converses per valorar-ne l’entrada 
en el capital.

del qual pot arribar als 20.000 milions d’euros 
a l’any.

activitats de màrqueting.

ambientals. economistesban@coleconomistes.cat. 

Dermavision ha desenvolupat un aparell mèdic 
per al control i la detecció precoç del melanoma 

l'activació dels gens que perjudiquen el nostre  

emprenedors o incorporar-vos a algun dels grups 

vertiginós amb tecnologies com la nanorobòtica, 

presentada al nostre Fòrum d’Inversió del passat 

�a �alta capital perquè arribi als pacients". A més, 

clínicament en més de 500 persones. La prova 

va recordar que en el sector de la salut hi ha tres 

neurocognitius que comparteixen una base de 

d’Inversió d’EconomistesBAN del passat 1 de 

artifcial, és capaç de digitalitzar en 5  minuts 

dispositius i �acilita al pro�essional de la salut 

evitant que puguin ser recollits per persones 

d’aplicacions de diagnòstic tant en humans, 

tota la in�ormació necessària per al diagnòstic 

En aquest sentit, va explicar que "les empreses 

Adicionalment, EconomistesBAN, la xarxa de 

diagnòstica és rápida, senzilla, económica, no 

Bioeclosion utilitza el seu dispositiu mèdic per 

subsector té les seves pròpies regles de joc amb 

ue ha desenvolupat un test genètic  q

3 pilots en �uncionament a l’Hospital Sant Joan 

no autoritzades pels seus tutors. A més a més, 

diagnòstic de l’esclerosi múltiple, el cost sanitari 

relació al temps que necessita una idea fns que 

Aquestes eines estan basades en intel·ligència 
més moderats, mentre que els retorns són més 

mercat, que garanteix, de manera ràpida, �àcil 

Psicoteràpia VR ha creat Visual FASD, una eina 

necessiten per accedir al mercat i les que tenen 

capacitat �uncional i de mobilitat d’un pacient. 

activitats extraescolars o espais de vacances, 

EconomistesBAN ha participat en la ronda de 

artifcial,  i realitat virtual immersiva. 

determinar l’estat de salut del pacient. Ja tenen 

diagnòstic de l’esclerosi múltiple en sang validat 

Posteriorment a les presentacions del projectes, 

vament el mes de gener, de 250.000 €, a través 

�ocalitzat en el desenvolupament de biosensors 

mistesBAN també va comptar amb la con�erència 

posa en contacte emprenedors i 

any 2021 ha tancat una altra ronda de  
�inançament de l’  Qualla Systems, grans tipologies de p jro ecte, , 

de  són les que menys temps 

president d’EconomistesBAN i on es van 

organisme mitjançant recomanacions Integra les dades de salut de di�erents 

Tenen l’únic biomarcador especí�ic per al 

l’  a�egeix els elements necessaris per 

La 46a edició del Fòrum Inversor d'Econo-
d’aportacions de capital d’inversors. Una 

de , secretari general de 
CataloniaBio & Health Tech, l'entitat que re�orçar l’estructura i seguretat digital i a 
representa les empreses del sector de la 

malalties que a�ecten la salut global. S’ha ampliar-ne la in�ormació, contactar amb els 

magnèt ics que proporc ionen una 

animals, seguretat alimentària i controls 

va destacar que "la ciència avança a un ritme 

cos mitjançant l'anàlisi de l'ARN i la intel·li-

que va ser presentada en l’edició del Fòrum 

solucióntransversal amb una àmplia gamma 

inversors, va celebrar la 46a edició del Fòrum 

trastorn del comportament, autisme i THDA. 

tots van despertar interès d’inversors que ja 

al diagnòstic ràpid en la detecció precoç de 

de seguiment per invertir que s’han creat, així 

online

online

health

biopharma medtech

deep learning

Start-up

start-up armabio-ph

digital health

app

46a edició del Fòrum d’Inversió 
EconomistesBAN

DERMAVISION

PSICOTERÀPIA XR

EXHEUS

EPHION HEALTH

ALA DIAGNOSTICS

BIOECLOSION

gència artifcial. EXHEUS permet corregir 

malalti i de �àcil integració en la rutina clíni- 

quantitat que destinaran a ampliar l’equip, 

diagnòstic que permet eliminar l’error en el 

amb nosaltres a través del correu electrònic 

fnançament amb Qualla Systems,  

ca. Han desenvolupat i validat un algoritme 

d’un dispositiu que, mitjançant intel·ligència 

 i , i va explicar que "cada 

juliol. Aquesta  és una , única al 

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

�amílies per aquests trastorns que no tenen 

de Catalunya, ha tancat una altra ronda de 

com ser membres del Club Inversors d’Eco-

 del Col·legi d’Economistes 

Plata�orma digital que permet determinar la 

fnançament que l’empresa tancarà defniti-

nomistesBAN, podeu posar-vos en contacte 

Melqui Calzado

medtech digitaltech

start-up app

business angels

start-up

Si esteu interessats en algun dels projectes, 

n

MARTA ALSINELLA 
Economista i directora d’EconomistesBAN 
economistesban@coleconomistes.cat

46a edició del Fòrum d’Inversió 
d’EconomistesBAN i tancament de ronda  
de finançament de Qualla Systems

https://exheus.com/
https://aladiagnostics.com/
https://bioeclosion.com/
https://dermavisions.com/
mailto:https://www.cataloniabioht.org/?subject=
mailto:economistesban%40coleconomistes.cat?subject=
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N O T I C I A R I S  D E  L E S  C O M I S S I O N S  D E  T R E B A L L

Comissió d’Economia del Coneixement i Innovació

U
na marca atresora la identitat del 

en números, dissenys, lletres estilitzades, 

d'aquests, així com, entre altres coses, llista al�abètica de productes i una altra de 

de màrqueting única i la resta d’intangibles les marques d'altres companyies abans 

Aquesta di�erència representa el �ons de 

pressupostos, nous productes i desenvo-

lupament d'anàlisi de mercats, avaluació 

mètodes economètrics i matemàtics que 

Classi� icació de Niça, establerta per 

�ormes. Mentre que una marca sovint es 

Di�erents empreses solen tenir di�erents 

suma exacta del valor d'una marca en un 

per al registre de marques. La Classi�cació de 

associïn amb la vostra marca i imatge, com ara 

moment particular; tanmateix, les valoracions 

producte o els serveis d'una empresa. 

d'agències de publicitat, relacions amb inversors 

externs i comunicacions internes de màrqueting.

intangibles relatius a l'empresa, com l'estil, la 

serveis, que indica la classe a la qual pertany 

i proposta de valor. Un component important envasos. cadascun dels productes o serveis.

combinació de marques), que, a través de la El valor d'una marca sovint es de�neix com la 

promoció i l'ús, han a qd uirit importància en la 

distinció de l'origen dels productes o serveis 

o�erts sota la marca respecte dels o�erts per d'una marca solen ser: empresa adquireix una marca sense adquirir 

altres competidors al mercat. 1. Trobar-ne un comprador

3. Proporcionar in�ormació als inversors

determina què inclou. Heu de tenir en compte 

5. Per raons �scals al seu càlcul.

6. Determinar els  a cobrar a tercers...

En moltes ocasions, el valor d'una marca, o 

cartera de marques, es considera equivalent 

vinculats a la marca. una empresa i el valor dels seus actius �xos. 

o els seus actius. La valoració de la marca és 

de l'empresa.

dependrà del vostre negoci, indústria i situació. 

de qualsevol marca. Tanmateix, hi ha alguns 

Les marques són propietat intel·lectual de les 

s'usen comunament per a aquest propòsit. 

o venuda igual que altres actius o propietats. 

considera com una paraula, �rase o logo, les aplicable segons el cas per calcular el valor 

a la marca.

la sostenibilitat dels bene�cis, etc. Aquestes i 

aproximació del valor d'aquesta. 

cultura, el posicionament, missatges, promeses 

visuals com ara un logotip o colors, una estratègia 

l'aspecte o la �orma dels productes o els seus 

Abans de calcular la valoració de la teva marca, 

actual net del corrent de bene�cis atribuïbles 

Les empreses solen valorar les seves marques 

Els compradors potencials també solen valorar 

a la di�erència entre l'import pagat en comprar 

suma de capital que algú està disposat a pagar 

intangibles i del �ons de comerç d'una empresa. 

generats per la marca), i un cop periodi�cades 

per ella. Això resulta �àcil d'observar quan una 

El valor de marca és una eina imprescindible per 

riscos del mercat, oportunitats de creixement, 

2. Valorar-la com a actiu intangible en el balanç

del teu negoci. Hi ha diverses maneres d'abordar 

És di�ícil avaluar amb precisió el veritable valor 

Altres models estimen els probables bene�cis 

4. Utilitzar la marca com a garantia d'un préstec

En conseqüència, una marca pot ser comprada 

durant un període de temps (ja sigui per venda 

existeixen diverses teories i mètodes aplicables 

Així doncs, a les marques se'ls pot atribuir valor.

el valor de qualsevol cosa que els consumidors 

directa, costos de llicència o altres ingressos 

Les marques es poden expressar en diverses 

la vostra marca registrada, nom de marca, actius 

internacional de productes i serveis que s'aplica 

una eina que s'utilitza en �usions i adquisicions, 

preus de venda de marques similars al mercat. 

l'Arranjament de Niça (1957), és una classi�cació 

expectatives quant a la longevitat de la marca, 

resultants després de l'aplicació de diversos 

mètodes són una guia molt útil per obtenir una 

Es compon d'elements tangibles i colors, sons, olors o qualsevol combinació 

habituals, les raons per determinar el valor 

marques registrades també poden consistir 

d'una marca és la seva marca registrada (o 

però, la determinació del valor d'una marca 

les marques, les patents i altres intangibles 

empreses i, com a tals, són part dels actius 

és considerablement més complicat, ja que 

desenvolupar la teva marca i preveure el valor 

la valoració d'una marca i el mètode que trieu 

les dades s'utilitza una taxa de descompte 

Niça està composta d'una llista de classes, 

amb molts �ns di�erents. En els casos més 

Les marques es cataloguen d'acord amb la 

altres variables �an molt di�ícil de precisar la 

acompanyada de notes explicatives i d'una 

plani�cació, negociacions de , 

préstecs garantits, administració concursal, 

altres actius; en la majoria de les situacions, 

d'e�ectuar una o�erta per comprar l'empresa 

comerç, i en aquest es refecteix el valor de 

assumint les amenaces competitives i altres 

Alguns models de valoració examinen els 

n

royalties

j oint-ventures

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

El valor de les marques

LES 100 MARQUES AMB MÉS VALOR 

D’ACORD AMB PR NEWSWIRE EL 2020

En moltes ocasions el 
valor d'una marca, o 

cartera de marques, es 
considera equivalent a la 
diferència entre l'import 

pagat en comprar una 
empresa i el valor dels 

actius fixos de la mateixa 

https://www.prnewswire.com/il/news-releases/zoom-y-tesla-entran-en-el-ranking-del-best-global-brands-report-2020-de-interbrand-824544128.html
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Comissió de Retail

L
'Associació Catalana de l'Empresa 

creixent, recuperar demanda i la posició de 

dels continus tancaments, les restriccions 

enrere un període de vendes negatives. A 

La recuperació d’aquest teixit empresarial 

Familiar del Retail (Comertia) torna a 

llar, complements de la persona i serveis, la 

han registrat augments de vendes respecte   

projectes que tenien previst desenvolupar a 

del mes de juliol passat, aquesta dada s’ha 

sectors del teixit econòmic de l'empresariat 

somriure després de superar la situació 

de crisi pandèmica que ha patit tot el país, i 

el comerç i la restauració en particular.

de consum positiu i tots els mesos següents 

de l'exercici anterior, i respecte dels resultats 

de l’any 2019.

clau en el moment més àlgid de tancaments 

temps de crisi epidemiològica, les empreses i restriccions per salvar vendes. teixit empresarial.

cials, especialment l’alimentació bàsica, que 

han obtingut vendes rècord, i altres negocis 

destinats a l’oci i la restauració, que han patit 

 representen de mitjana entre un 5 i un 

situaríem empreses del sector de la moda, la 6% de la �acturació total de les empreses.

pels di�erents contextos. intensiu en persones i en punts de venda. En nalització per l’any vinent.

l’àmbit laboral, les empreses de Comertia es 

�amiliar a Catalunya, l’eix comú dels quals és 

el seu caràcter �amiliar. El que hi té més pes en un context d’extrema incertesa. Di�erents 

deixat palès la seva capacitat de resiliència.

altres (12%), oci i cultura (11%) i restauració a més de reivindicar la necessitat d'un pla de 

(11%).

sectorial per a la recuperació.

variants de la COVID-19.

adaptar-se a la incertesa del moment i poder 

lideratge en el seu sector d’activitat, invertint i 

innovant en la millora contínua de tots els seus 

econòmica i empresarial del nostre país. 

El 2020 va ser per a la majoria de les empreses 

economicosanitària davant de possibles noves 

acompanyar els seus clients en aquest context 

horàries i d’a�orament. Segons l'indicador de 

econòmica de l’entitat), el tomb es va detectar 

a partir del mes de setembre de 2021, deixant 

els va permetre donar una resposta als equips 

és el de l’alimentació (23%), seguit de la moda 

dos anys vista. L’aposta per l’  i 

la venda a través de canals digitals ha estat 

sostenibilitat a través dels �ons Next Generation.

de venda �ísics de cara al 2022, el 51% preveu 

fnancer, laboral, fscal i de lloguers comercials, 

que els �ons Next Generation arribin al nostre 

empreses de Comertia té previst potenciar el 

El sector del  català a�ronta el 2022 amb 

En tot aquest temps, les empreses s’han vist 

que han implementat en tres o quatre mesos 

membres de Comertia han viscut una situació 

reactivació del consum i la creació d'una taula 

recuperació i en una �utura gestió amb mirada 

polaritzada, amb empreses de serveis essen-

de digitalització i els projectes d’innovació per 

increments de les vendes  de tres dígits 

l’haurà de reduir. D'altra banda, el 44% de les 

�acturació de les quals s’ha vist condicionada 

nou i estrany per a tothom. Hi ha companyies 

en pics de pandèmia i mesos posteriors. Des 

catalanes dins de l’escenari de reconstrucció 

empreses té previst ampliar la xarxa de punts 

Bona part del teixit empresarial es troba en una 

qüència de la COVID-19. Entre els dos extrems, 

D’altra banda, el sector  és principalment 

A l'associació hi ha representats els principals  

ERTO, sobretot en un primer moment, �et que empreses han demostrat la capacitat d’adaptar-

l’habilitat per plantejar solucions i donar resposta 

entitats de comerç, restauració i hostaleria no 

processos tant interns com externs, i per poder 

un any destinat a la supervivència, a causa 

processos interns, avançant els seus plans 

empreses inclou com a repte la internacio-

Retail de Comertia (que mesura l'activitat 

compensar p jro ectes de digitalització i 

De �et , l’indicador de  ha registrat 

canal  per créixer i un 10% de les 

Les �amílies que són al capdavant de les 

(18%) , equipament per a la llar (13%) , 

totes les esperances dipositades en la 

això, els plans de �utur passen per seguir Des de Comertia seguirem treballant per 

posant en valor les empreses comercials 

partir d’aleshores, s’observa una tendència 

una dràstica davallada de vendes a conse- anat normalitzant i, a dia d’avui, les vendes 

a curt termini. En defnitiva, un cop més han 

El que hem observat és que en tot aquest 

mantenir-se estable, i el 8% probablement 

passa sí o sí per l’expansió. El 41% de les 

van sentir recon�ortades amb l’agilitat dels 

situació d’apalancament fnancer, però, tot i 

El principal repte de l’entitat és aconseguir 

complements i serveis a la persona (12%), 

se a entorns canviants i decisions ràpides, i 

hem deixat de reclamar mesures de tipus 

obligades a revisar les seves estructures i 

identifcar oportunitats i reptes, per seguir 

retail

online

e-commerce

retail

online

online

retail

n

ELISABET VILALTA 

Economista i directora general de Comertia 
elisabet.vilalta@comertia.net

Brots verds en 'retail', 
recuperació del consum
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Comissió d’Economia Financera /  Grup de Treball M&A

Cada vegada és mes habitual que en 

d'empreses el preu de la transacció 

venda vagi sovint lligada als resultats �uturs 

resultats de l’empresa en qüestió o del seu 

una solució atractiva per resoldre possibles  En el cas d'una concentració signi�cativa 

l'empresa. Això, degut a la velocitat de canvi 

de litigis, i originar disputes entre les parts pel 

després del tancament, de manera que les 

els processos de compravenda 

es divideixi en una part �xa i en una part 

variable del preu es desemborsa en un 

Les clàusules  acostumen a anar 

objectius �inancers o altres paràmetres i/o 

d'aquests clients marxin poc després del 

de "bene�ci abans d'interessos, impostos, estan prou de�inits en els contractes de 

acords comercials pendents de re�lectir 

es poden utilitzar per salvar la bretxa de 

valoració entre la valoració que busca un 

Les clàusules  s'utilitzen amb més 

tecnològiques, de  i de serveis 

pot situar-se en la normativa comptable, la 

alguna partida especí�ica per al càlcul de assolir alguna �ita positiva (generalment 

preveure que davant potencials di�erències 

de�inides i regulades en els contractes. 

D’aquesta manera s’evitarà substituir la 

variable ( ) . Les clàusules  

de la companyia transmesa. Aquesta part 

de compravenda pot estalviar controvèrsies 

eines atractives, però han d'estar molt ben 

d’interpretació, pugui intervienir-hi un expert 

earn-out earn-out

dels negocis tradicionals, és di�erent en el cas 

de companyies industrials on, tot i que l'equip 

creixement de l'empresa després del tanca-

Malgrat que els  tradicionalment han 

una valoració més alta quan s'assoleixen els   

ció i el seu import depèn, habitualment, dels ni de la rendibilitat històrica i projectada.

creixement �utur. al tancament de la transacció.

desacords entre la part compradora i la part de clients, els  vinculats a la retenció 

d'aquests clients clau redueixen el risc per al 

�tes basades en la consecució de determinats comprador i refecteixen amb més precisió el  

(normalment 1-3 anys) després del tancament. per unes expectatives que no es compliran, 

Un dels criteris més �reqüents consisteix a lligar o el risc del venedor d’acceptar un preu més a la retenció dels empleats clau.

baix del que realment podria haver demanat 

com a re�erència l'EBITDA (acrònim en anglès 

ingressos al compte d'explotació.

 Igual que per als compradors, els 

de càlcul per quanti�car el preu complementari 

variable que correspon als venedors.

entre les parts i no acabar en la via judicial per 

dirimir les di�erents interpretacions. determinat.

 De vegades, els  poden marcar la 

resideix en l'equip, els clients i l'escalabilitat de composició de l'EBITDA pactat entre les parts 

habitual trobar-se disputes sobre si inclou o no que les clàusules  s'estructuren per 

l'EBITDA. El contracte de compravenda ha de 

venedors com per als compradors.

El comprador ha de ser capaç de capturar 

xi�res refecteixin amb precisió el rendiment.

discussió sobre el preu de transacció per una 

preu variable o . que puguin di�cultar els seus objectius. 

tangibles i ingressos amb una major recurrència.

ment. Les clàusules  s'utilitzen sovint 

No obstant això, quan aquests mecanismes no 

impliquen que una part del preu de la compra- per salvar els buits de valoració entre compra-

anat lligats a transaccions de base tecnològica, 

manera, els  també es poden vincular 

dors i venedors: els compradors poden pagar 

moment posterior al tancament de la transac-

relacionades amb l’assoliment de determinades 

la part variable al compliment d'un pla de negoci 

ingressos), o�ereixen un avantatge tant per als 

ús en tots els sectors, ja que els resultats de 

El pagament variable permet regular el preu 

venedor i la valoració que un comprador ha 

sigui més atractiva que la resta d’o�ertes de 

l’exercici no estan sent indicatius del creixement 

negoci adquirit, de manera que es pugui limitar 

si es conegués l'evolució real de la companyia. 

redactat precís d’aquestes clàusules al contracte 

capacitat d'aconseguir el valor que busquen.

el risc del comprador de pagar un major preu 

compradors competitius, ja que generalment 

Proporcionen als compradors una �orma de 

Aquests mecanismes d'  representen 

En de�nitiva, les clàusules de preu variable són els bene�cis obtinguts del negoci del venedor 

continuar dirigint el negoci sense inter�erències 

�nançament d'adquisició reduint l'e�ectiu pagat 

independent que actuï com a àrbitre en el procés. 

el pla de negoci, les parts consensuaran la �orma 

o les qüestions �scals. En aquest sentit, és molt poden ser més quantioses. Tenint en compte 

discussió contractual sobre com quanti�car el indegudes ni càrregues de costos addicionals 

earn-out

earn-out

software

i els clients tenen un gran valor, hi ha actius 

mètriques, com ara la retenció de clients i/o 

empleats clau durant un període determinat tancament de la transacció. De la mateixa 

di�erència i �er que l'o�erta que els inclogui 

Mantenen el venedor actiu i centrat en el 

que �a a la �orma de càlcul dels . Un 

acordat entre les parts, prenent habitualment 

la pandèmia ha contribuït a catapultar el seu 

venedora respecte al preu de la transacció. 

compravenda poden convertir-se en una �ont 

grau de compliment de l'EBITDA establert en 

En altres ocasions, la discussió, per exemple,  

objectius de previsió i els venedors tenen la 

valor de l'empresa, en el cas que un o més 

Proporcionen als venedors posar en valor 

depreciació i amortització"). Així, en �unció del 

�reqüència en les transaccions d'empreses 

in�ormàtics, atès que gran part del seu valor 

 El venedor necessita la seguretat que pot 

Els avantatges de les clàusules

Els avantatges de les clàusules  

per als compradors inclouen:

per als venedors inclouen:

Cal tenir en compte:

 earn-out 

earn-out

• 

earn-out

earn-out

earn-out

earn-out 

earn-out

earn-out

earn-out

earn-out

earn-out

• 

•

•

• 

•

• 

•

n

de la transacció en �unció de la realitat del 

earn-out

JOSEP PERE GUTIÉRREZ 
Economista, president del Grup de Treball M&A del  
Col·legi d’Economistes de Catalunya i Partner Windco pr  Translink 

utierrez@windcorp.netjpg

Clàusules Earn-Out: el preu 
complementari de compra variablÉ

Els mecanismes de preus 
diferits representen una 

solució atractiva per 
resoldre possibles 

desacords entre la part 
compradora i la part 

venedora respecte al preu 
de la transacció
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L
a pèrdua de talent �emení a�ecta la 

Si �em una mica d’història, durant la dècada 

les di�erències laborals entre homes i dones. 

les economies desenvolupades, les dones 

comptes de seguir el que es consideraria 

es�orç per erradicar els estereotips que les 

homes com dones tenen responsabilitat per 

competit iv itat de les orga- amb poques perspect ives de 

De manera conscient, cap empresa 

amb les dones. Si partim de la base, 
bé aga�ant mesures que a�ecten la 

remuneració, tant a curt com a llarg 
en els llocs de direcció només hi ha 

descartat dones més vàlides per a 

de dones, han d’abandonar les �ormes 

perspectiva de gènere. En aquest sentit , 

aquest article �aig una re�lexió entorn del incorporats des de la seva �undació o bé 
a determinades pro�essions. És vital que 
s’adreci aquest biaix perquè l’increment 

de conciliació, que estaven dissenyades En aquest sentit , està ha ajudant molt la 
progressiva equiparació dels permisos de 

A hores d’ara, la problemàtica sobre la L’edat de maternitat natural arriba quan 
desigualtat de gènere està molt ben 

només de cara a la galeria. Els dobles 
normalment va associat a una dedicació 
intensa d’hores de �eina i també a una 

dels in�ants o optar per una vida pro�essional 

nitzacions i també de la societat. 

Per tant, aquelles empreses que vulguin captar 

la corresponsabilitat a les empreses organitzada 

per persones joves que ja tenen aquests valors 
cultural, empeny les dones, des de ben petites,  

dels 90 i principis de segle es parlava de mesures 

promoció. Aquesta decisió d’una cosa 

aquestes posicions. Això ja ho ha constatat 

per FemCAT i l’Associació Co-persona liderada 

establertes, però haver de suportar represàlies 
ampliació en la �ormació. És per aquest motiu 

ètica. Si encara no es poden, o volen, assumir, 

voldria perdre actius que poden aportar 

més fuides, anomenades , 
�etes a mida pels seus interessos vitals, en 

el Consell de la Unió Europea quan a�rma 
que “les polítiques d’igualtat són vitals per 
al creixement econòmic, la prosperitat i la establerta cap a llocs de direcció.
competitivitat”.

i mantenir el millor talent, tant d’homes com 

estan disponibles en la seva pàgina web. En molt arrelat que, d’una manera sistemàtica i 

concepte d’empreses corresponsables.
posar el benestar de les persones en un lloc 

enrere. 
principalment per a dones, que renunciaven a 

L’altra variable, la maternitat, a�ecta més de 
o per la possibilitat de treballar a mitja jornada. 

Les dades de l’enquesta de població activa 
suposa el mateix cost pro�essional davant de 

Per aquest motiu, el conc p qe te ue cal utilitzar l’empresa. Aquestes polítiques ajuden a crear 

dos. En canvi, el nivell d’ocupació entre els 
allò que passa �ora de l’horari laboral.

pro�essional. Quan es mostra qui té dots de 

en cas d’acollir-se a aquestes, genera molta 
seva elecció educativa i la maternitat. que algunes dones amb desig de ser mare ansietat entre les persones treballadores i es 

tenen la sensació que han de triar entre una 
Per la primera d’elles, cal que les �amílies, la cosa o l’altra. Poden ser mares però sabent 

és millor anar de cara. 

és com comença a generar-se aquesta 

i la Diversitat va participar en una jornada sobre 

serà exponencial i les dones no poden quedar 

dones tenen les mateixes capacitats, quan 

dones és construir unes carreres pro�essionals 

homes i dones es troben en plena consolidació 

El 9 de novembre, la Comissió per a la Igualtat 

predominant en les seves polítiques internes.

que encara disminueix més quan els �lls són 

dones no tenen aptituds en aquelles ciències 

com a corresponsables davant del naixement 

mesures de conciliació en la cura de la �amília. 

considera una eina de control i repressió poc 

societat, les escoles i les universitats �acin un 

una part del seu salari per tenir un horari fexible 

d’un nou membre de la �amília i que, d’entrada, 

nivell d’ocupació creix amb el nombre de �lls. 

mostren com el nivell d’ocupació de les dones 

és el de corresponsabilitat, que implica que tant 
la tendència re�ractària de l’home per acceptar 

important que se les creguin i que no les �acin 
que treballin per erradicar-les, que no és poc. 

que tindran poques hores per cuidar i gaudir 

molt valor. I això és el que està passant 

matemàtica o tecnologia. És un estereotip 

impulsar mesures de corresponsabilitat és 

demostrada cientí�cament, que homes i 

Aquestes polítiques no han servit per el iminar 

noves �ormes de masculinitat, sobrepassant 

En el mercat de treball, en ple segle  i en 

encara són penalitzades per dos �actors: la 

una progressió pro�essional més pautada i 

és un mica in�erior quan es té un �ll o �lla i 

diagnosticada i ara només cal �er polítiques  

bretxa de gènere. O bé abandonant 

homes, és un 100% segur que s’han 

d’organització que no incorporen aquesta 

maternitat i paternitat, que situa els homes 

Finalment: aquelles empreses que vulguin 

organitzacions del tercer sector que solen 

d’aquests llocs de treball els p pro ers anys 

missatges de tenir d’una banda polítiques 

o l’altra no s’hauria de produir. I així 

ple les polítiques que tenen les empreses. 

lideratge i habilitats per promocionar i que 

que impliquen un component important de 
per Joana Amat. Els vídeos de les sessions poden servir d’exemple empreses creades 

XXI

completament el mercat de treball, o 

termini. Una altra opció a què recorren les 

homes es comporta de manera inversa: el 

Comissió d’Economia de la Igualtat i de la Diversitat

protean careers

n

ESTER OLIVERAS

Economista, presidenta de la Comissió d’Economia de la Igualtat  
i de la Diversitat del Col·legi d’Economistes de Catalunya i vicerectora  
de Compromís Social i Sostenibilitat de la UPF
ester.oliveras@upf.edu

Empreses corresponsables

https://www.youtube.com/channel/UC_LuPXXYDg14vFBf5GVjnbA
https://www.youtube.com/channel/UC_LuPXXYDg14vFBf5GVjnbA
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La base de l’èxit que ha anat acumulant Bitcoin, 

Ethereum i els m

tecnologia que les sustenta, 

ilers de criptoactius rau en la 

, i a la 

�uncionalitat dels contractes intel·ligents o 

. El �enòmen  és la “revolució 

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

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

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

ut litat per a les empreses en general, i per als experts comptabes en particular. 

blockchain

contracts blockchain

smart 

ndustrial d’internet”. Amb  passat de  hem

xe �del de la d recc ó que 'act vitat p ro�essional des experts comptabes està prenent 

l’internet de a in�ormació al nternet del valor.

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

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

cac

europees al capdavant de la trans�ormació d

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

ig al i eco g a.it lò ic

'EINF pub cades pel Conseo General de Economstas de España, untament amb 

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

sts pro�essionals han de �er �ront.i de es noves ex gències a les quas aque

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

de 18 de setembre, que estab

i com proced r amb es que es pugu n produir aquest any 2021. D'a tra banda, 

l'artic e 6 de la Lei 3/2020, que va pro ongar a suspensió del deure de so

el concurs �ns al 31 de desembre del 2021.

eix com considerar es pèrdues de l'exercici 2020 

l·l citar 

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

El Regstre d'Experts Comptables REC] ha pub cat quatre gues, documents de gran 

econòmic provocat per a COVID-19 a l'hora de tractar el patr moni de les empre-

L'elaboració de les guies del REC], així com de les guies d'elaboracó i revis ó de 

blockchan

Criptoactius 

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

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

ormes de sostenibilitat corporativasobre inf

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

elevada. La COVID-19 ha signifcat un da tabaix eco-

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

nòmic i continuarà tenint e�ectes directes sobre la 

recuperac

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

ha estat descarr lat per la pandèmia. 

ió, que ja es contempla que serà as mètri-

El pres dent de ’ICAC, Sant ago Durán, ana tza es modfcacons del Pa General de Comp-

crteris comptables en matèria d’nstruments fnancers i en relacó amb es ngressos ord naris, 

les NIF-UE 9 i 15 respect vament, que varen entrar en vigor en es exerccis nciats a part r de 

l’1 de gener del 2018 per a �ormulacó des comptes anuals consolidats de es socetats amb 

valors admesos a negociacó. Segons ’estratèg

en ’àmbt de la comptab ltat, s’ha produt ’adaptacó del P

a de convergènca que se seguex a Espanya 

normes citades d’acord amb els crters de proporcional tat, adequacó i s mp ifcac ó.

la General de Comptab tat a es 

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

p

qua ifcacó de l’acomiadament com nul (amb ob igació de readmssió i 

iment, indoneidad de les causes ETOP per a ’extinció del contracte i 

d’assessorament i de�ensa udicia .

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

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

l’obligació d

a�ectant a empreses viables.

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

n r l’estratèg a per retornar al �utur que, transtòrament, 

tab tat recentment aprovat a conseqüènca de ’adopció per part de a Unió Europea, de nous 

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

generat dispartat de cr ter s en re ació amb l’existènca de les causes 

abonament de salaris de tramitació) o improcedent. Les reso ucions 

udic a s han anat fxant crteris dispars, que obligaran a afnar la �eina 

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

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

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

Retorn al �utur:  
escenaris econòmics 2021

Modifcacions del Pla General de Comptabilitat

ERTO: al·luvió normatiu  
i inseguretat jurídica

Crisis empresarials i �exibilització  
dels concursos de creditors

https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/RT16.pdf
http://www.coleconomistes.cat/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=1e333773-ef9d-4d24-a878-86732e3a51dd&Cod=fc367d11-cb0b-48f2-8d69-2e4ecf6ddfd7&Idioma=ca-ES
https://www.coleconomistes.cat/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=1e333773-ef9d-4d24-a878-86732e3a51dd&Cod=3823e387-337b-4933-b856-b5d2c87905ee&Idioma=ca-ES
https://www.coleconomistes.cat/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=1e333773-ef9d-4d24-a878-86732e3a51dd&Cod=4c67be94-1508-421a-a668-d3291eeeb10a&Idioma=ca-ES
http://www.coleconomistes.cat/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=1e333773-ef9d-4d24-a878-86732e3a51dd&Cod=476c0c7f-5c84-4dda-9661-167b259a2819&Idioma=ca-ES
https://www.coleconomistes.cat/informatiu/
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/informatiu176.pdf
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/informatiu175.pdf
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/Informatiu%20174.pdf
http://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/Informatiu173.pdf
http://www.coleconomistes.cat/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=bfc7fbc7-d47f-44f7-8352-c5cf1a2e33c9&Cod=66b481f8-57a1-461b-9dad-86fc422cd00a&Idioma=ca-ES
http://www.coleconomistes.cat/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=bfc7fbc7-d47f-44f7-8352-c5cf1a2e33c9&Cod=e730bf60-279d-4792-a4a4-4b4c5caef206&Idioma=ca-ES
http://www.coleconomistes.cat/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=bfc7fbc7-d47f-44f7-8352-c5cf1a2e33c9&Cod=e730bf60-279d-4792-a4a4-4b4c5caef206&Idioma=ca-ES
https://fr.zone-secure.net/91572/1406281/#page=1
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/revista-tecnica-n18.pdf
https://fr.zone-secure.net/91572/1297473/#page=1
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/2020_15_JULIOL.pdf

