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Prevenir

els ciberatacs

a les empreses

Mercat laboral

a Catalunya

i a Espanya

Condicions per activar el tractament

comptable de la despesa en R+D

És una realitat, moltes empreses
d’arreu del món són vulnerables als
atacs cibernètics. Sigui quin sigui
el sector, la mida o els recursos de
l’empresa víctima, els la
poden atacar. Aproften les vulne-
rabilitats dels entorns web associ-
ats a servidors i de les
empreses, poques de les quals
disposen de prou pressupost per
de�ensar-se. En aquest article ex-
pliquem com es �an les primeres
passes que ha de seguir una em-
presa per reduir les possibilitats de
patir atacs d’aquest tipus.

Què ens diu l’EPA del tercer trimes-
tre d’enguany? En el context actual
de crisi oberta entre Catalunya i
l’Estat espanyol, pren especial-
ment rellevància l’anàlisi de les
eventuals repercussions que
aquesta està tenint en les respecti-
ves economies. Tot i la presència
d’aquest context d’incertesa, les

han estat prou positives per
al conjunt de l’Estat (1,25%, 2,82%
interanual) , però també, i encara
millors, per a Catalunya (1,41%,
2,88% interanual) .

Les despeses incorregudes en la �ase de recerca no es po-
den activar. En canvi, les despeses en la �ase de desenvolu-
pament sí. Per això, cal distingir ambdues activitats. Recer-
ca, com a activitat original que busca la generació de conei-
xement nou tot i que normalment no es pot demostrar que
es generaran benefcis �uturs. Desenvolupament, com a uti-
lització (prèvia a la producció o comercialització) de coneixe-
ment ja existent.

hackers

softwares

dades trimestrals més recents de
l’EPA
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Índex de Competitivitat
Global: Espanya

Primers passos per evitar
ciberatacs a una empresa

Valoració de les
Activació de despeses condicions de l’entorn per
en R+D emprendre a Catalunya

La normativa jurídica,
posada al dia

Mercat laboral a Catalunya
i a Espanya. Què ens
diu l’EPA del tercer Pla d’inspecció sectorial

El Tribunal Constitucional trimestre d’enguany? d’ofci a hospitals públics
declara inconstitucional i de l’Agència Espanyola
nul·la la plusvàlua municipal de Protecció de Dades

a�ecta totes les transmissions d’immo-
bles ni tindrà implicació real fns que no
es modifqui la llei, i caldrà examinar cas
per cas la improcedència de la tributació.

Segons l’In�orme de Competitivitat Global
2017-2018 del Fòrum Econòmic Mundial Els mètodes tradicionals de seguretat a
(WEF), les perspectives d’una recuperació Internet de la majoria de les empreses
econòmica continuen en risc, atès la inca- no són sufcients per protegir-la davant
pacitat de posar en marxa les re�ormes d’amenaces cibernètiques i atacs de
necessàries. Apunta el desplaçament . Calen mesures de de�ensa de
“des de l’edat del capitalisme a l’edat del diversos nivells que detectin ciberatacs i
talentisme”, en què el talent serà el més que aportin solucions de recuperació.
important. Suïssa apareix com el país més
competitiu del món, mentre que Espanya
té la posició 34a. En la competitivitat esta-
tal destaquen positivament les in�raestruc-
tures i la grandària del mercat.

La possibilitat d’activar determinades
despeses relacionades amb l’R+D és un

Recull de novetats legislatives en matè- tema que genera dubtes en moltes em- L’in�orme GEM Catalunya 2016 valora les
ria de normativa civil i mercantil, fscal, preses. Aquest article tracta les princi- condicions de l’entorn per emprendre a
laboral, auditoria i comptabilitat, interna- pals qüestions que es plantegen. Catalunya i destaca que l’educació em-
cional, d’àmbit general i d’altres. prenedora en l’etapa escolar es mantingui

com una de les assignatures pendents.

Tot i el context actual de crisi oberta en-
tre Catalunya i l’Estat espanyol, les da-
des de l’EPA del tercer trimestre d’en-

El Tribunal Constitucional ha declarat in- guany han estat prou positives, tant per
constitucional i nul·la la plusvàlua munici- a Espanya com, encara millors, per a L’Agència Espanyola de Protecció de Da-
pal únicament en la mida que sotmet a Catalunya. Això no ha d’amagar, però, des ha �et públic el Pla d’inspecció sectori-
tributació situacions inexpressives de ca- que som �orça lluny de poder conside- al d’ofci �et a hospitals públics on destaca
pacitat econòmica. La sentència no rar-les com a mínimament satis�actòries. la tendència �avorable a la progressiva as-
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16
La nova NIIF 16 
d’arrendaments:  
un canvi substancial
Comissió de Comptabilitat

L’1 de gener de 2019 entrarà en vigor la 
nova NIIF 16 dedicada als arrendaments, 
que substitueix la NIC 17 i portarà canvis 
importants als comptes anuals de les em-
preses. L’article explica, entre altres coses, 
com amb desapareix la distinció entre ar-
rendament financer i arrendament operatiu.

17
Els informes integrats:  
una realitat inevitable
Comissió d’Economia  
i Sostenibilitat

El 5 de juliol s’ha publicat al Diari Oficial 
de la Unió Europea una Comunicació de 
la Comissió (2017/C215/01) amb les di-
rectrius sobre la presentació d’informes 
no financers. Sembla que la realitat dels 
informes integrats obligatoris s’imposa. 

18-19
El client digital
Comissió d’Economia Financera

Els clients volen simplicitat, disseny, im-
mediatesa, privacitat, autoservei o quali-
tat. Els ho ofereixen els grans d’Internet, 
com Amazon o Google, i ara ho exigei-
xen a altres proveïdors. Tot un repte per 
a les empreses tradicionals.

20
Sóc o m’he convertit en 
una societat patrimonial?
Comissió d’Assessors Fiscals

La nova Llei de l’impost sobre societats (Llei 
27/2014), entre altres novetats, ens va por-

tar l’anomenada patrimonialitat sobrevingu-
da. L’article 5 regula el concepte d’entitat 
patrimonial i què s’entén per l’activitat eco-
nòmica, i estableix que una entitat patrimo-
nial no fa una activitat econòmica.

21
La predicció de la insolvència
Comissió Mercantil, Concursal 
i d’Experts Judicials

Per tal d’aprofitar l’efecte palanquejament 
cal que les empreses el puguin utilitzar 
sense entrar en risc d’insolvència. Analit-
zem un derivat de la Z d’Altman amb re-
sultats interessants aplicada a totes les 
empreses de Madrid i de Barcelona.

22
XXVI Fòrum d’Inversió  
i ‘La sindicació dels 
minoritaris en les ‘start-ups’’
Economistes BAN 

El XXVI Fòrum va presentar set start-ups: 
BUYYOURSELF, BEBOOKNESS, AGROP- 
TIMA, DENTAL RESIDENCY, UNIFYME, 
IOMED MEDICAL SOLUTIONS i MYPOP-
PINS i la ponència La sindicació dels mino-
ritaris en les start-ups, d’Iñaki Frías, advo-
cat i soci de l’Àrea Mercantil del despatx 
RCD-Rousaud Costas Duran SLP. 

23
Resultats del Baròmetre 
del Sector Tecnològic  
a Catalunya
Comissió d’Organització  
i Sistemes d’Informació

La novena edició del Baròmetre del Sector 
Tecnològic, presentat pel Cercle Tecnològic 
de Catalunya, recull els indicadors, els reptes 
i les perspectives de futur del sector tecnolò-
gic català. L’estudi planteja missatges claus 
per entendre els resultats de l’anàlisi quanti-
tativa i qualitativa, i recomanacions que con-
tribueixen a la millora del sector. 

sumpció, de la normativa i de la cultura 
sobre el tractament i protecció de les da-
des. Amb tot, cal millorar aspectes de pes. 

13
Quant val un hotel?
Comissió d’Economia  
del Turisme

Valorar un hotel és valorar una empresa 
complexa amb un considerable pes de 
l’actiu fix. S’ha de partir del resultat, però 
calen modulacions afinades del resultat i 
de l’immobilitzat. Sols una metodologia ri-
gorosa i l’experiència del valorador orienta 
amb precisió sobre el seu valor. 

14
Cap a una nova PAC
Comissió d’Economia  
Agroalimentària 

La UE debat sobre com hauria de ser la 
nova PAC. A més d’una enquesta 
d’àmbit europeu, l’article valora tres 
nous motius de reflexió: el Brexit, l’ac-
tual estructura de la PAC o temes medi-
ambientals.
 

15
L’informe integrat, un 
producte de qualitat per 
oferir als clients (1a part)
Comissió d’Economistes 
Auditors de Comptes

El REA-REGA ha estat acreditat per do-
nar formació sobre els informes integrats 
i és una de les dues entitats homologa-
des a Espanya per formar en aquest 
producte, que pot esdevenir una opor-
tunitat interesantíssima per ampliar el 
ventall de serveis dels economistes-au-
ditors. Aquest article en resumeix les ca-
racterístiques principals.
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Novetats legislatives

FISCAL I AUDITORIA
l Llei 17/2017, d’1 d’agost, del 
Codi tributari de Catalunya i 
d’aprovació dels llibres primer, 
segon i tercer, relatius a l’Admi-
nistració tributària de la Genera-
litat. DOGC núm. 7426 
03/08/2017.

l Ordre HFP/816/2017, de 28 
d’agost, per la qual s’aprova el 
model 232 de declaració infor-
mativa d’operacions vinculades i 
d’operacions i situacions relacio-
nades amb països o territoris 
qualificats com a paradisos fis-
cals. BOE núm. 208 30/08/2017.

l Resolució de 24 d’agost de 
2017, de la Sotssecretaria, per 
la qual es publica la Resolució 
de 25 de juliol de 2017, de la 
Secretaria d’Estat per a la Soci-
etat de la Informació i l’Agenda 
Digital i de les secretaries d’Es-
tat d’Hisenda i de Pressupostos 
i Despeses, per la qual es publi-
ca una nova versió, la 3.2.2,  
del format de factura electròni- 
ca facturae. BOE núm. 204 
25/08/2017.

l Decret 141/2017, de 19 de 
setembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de l’impost sobre les 
estades en establiments turís-
tics. DOGC núm. 7459 
21/09/2017.

l Ordre VEH/216/2017, de 22 
de setembre, per la qual s’apro-
ven els models d’autoliquidació 
920, 940 i 950 de l’impost sobre 
les estades en establiments tu-
rístics. DOGC núm. 7463 
28/09/2017.

l Ordre HFP/928/2017, de 29 
de setembre, per la qual es de-
clara la insuficiència de mitjans 
de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, que 
justifica la contractació amb em-
preses privades d’auditoria.

ADMINISTRATIU
l Llei 14/2017, de 20 de juliol, 
de la renda garantida de ciuta-
dania. DOGC 7418 24/07/2017.

l Reial Decret 769/2017, de 28 
de juliol, pel qual es desenvolu-
pa l’estructura orgànica bàsica 
del Ministeri d’Hisenda i Funció 
Pública i es modifica el Reial De-
cret 424/2016, d’11 de novem-
bre, pel qual s’estableix l’estruc-
tura orgànica bàsica dels depar-
taments ministerials. BOE núm. 
180 29/07/2017.

l Resolució VEH/1881/2017, 
de 27 de juliol, per la qual es de-
termina l’àmbit territorial de refe-
rència de les delegacions i ofici-
nes territorials de l’Agència Tri-
butària de Catalunya. DOGC 
núm. 7425 02/08/2017.

l Decret 127/2017, d’1 
d’agost, de derogació del De-
cret 4/2006, de 17 de gener, pel 
qual s’atribueixen als registra-
dors i a les registradores de la 
propietat i mercantils i de béns 
mobles funcions en la gestió, li-
quidació i recaptació de deter-
minats tributs cedits a la Gene-
ralitat de Catalunya, i s’aprova el 
règim de creació, divisió i su-
pressió d’oficines liquidadores. 
DOGC núm. 7426 03/08/2017.

l Decret 133/2017, d’1 
d’agost, de modificació del De-
cret 60/2014, de 29 d’abril, del 
Consell Català de l’Empresa. 
DOGC núm. 7426 03/08/2017.

l Ordre EMC/190/2017, d’1 
d’agost, per la qual es dóna pu-
blicitat a la relació de les taxes 
vigents al Departament d’Em-
presa i Coneixement. DOGC 
núm. 7428 07/08/2017. 

l Ordre HFP/886/2017, de 20 de 
setembre, per la qual es declara la 
no disponibilitat de crèdits al Pres-

supost de la Comunitat Autòno-
ma de Catalunya per al 2017. 
BOE núm. 228 21/09/2017.

CIVIL I MERCANTIL
l Llei 10/2017, de 27 de juny, 
de les voluntats digitals i de mo-
dificació dels llibres segon i 
quart del Codi civil de Catalu-
nya. BOE núm. 173 21/07/2017.

l Reial Decret 827/2017, d’1 de 
setembre, pel qual es modifica el 
Reial Decret 878/2015, de 2 d’oc-
tubre, sobre compensació, liqui-
dació i registre de valors negocia-
bles representats mitjançant ano-
tacions en compte, sobre el règim 
jurídic dels dipositaris centrals de 
valors i de les entitats de contra-
partida central i sobre requisits de 
transparència dels emissors de 
valors admesos a negociació en 
un mercat secundari oficial. BOE 
núm. 211 02/09/17.

l Resolució de 5 de setembre 
de 2017, de la Secretaria d’Es-
tat d’Economia i Suport a l’Em-
presa, per la qual es publica la 
llista d’entitats que han comuni-
cat la seva adhesió al Codi de 
Bones Pràctiques per a la rees-
tructuració viable dels deutes 
amb garantia hipotecària sobre 
habitatge habitual. BOE núm. 
225 18/09/2017.

l Resolució de 3 d’octubre de 
2017, de la Direcció General 
d’Assegurances i Fons de Pen-
sions, per la qual es publiquen 
les quanties de les indemnitzaci-
ons actualitzades del sistema 
per a valoració dels danys i per-
judicis causats a les persones 
en accidents de circulació.

l Reial Decret Llei 15/2017, de 
6 d’octubre, de mesures ur-
gents en matèria de mobilitat 
d’operadors econòmics dins del 
territori nacional. BOE núm. 242 
07/10/2017.

l Resolució de 29 de setembre 
de 2017 de l’ICAC, per la qual 
es modifiquen els models 02 i 
03, d’informació a remetre pels 
auditors de comptes exercents i 
societats d’auditoria, respecti-
vament, aprovats per la Resolu-
ció de 29 de juny de 2012. Web 
ICAC. Les modificacions intro-
duïdes afecten els models 02 i 
03 que es presentin a partir de 
l’1 d’octubre de 2017.

l Consulta ICAC sobre el règim 
de l’auditoria dels comptes anu-
als en societats de capital de ti-
tularitat municipal, arran de 
l’aprovació del Reial Decret 
424/2017, de 28 d’abril, pel 
qual es regula el règim jurídic de 
control intern en les entitats del 
sector públic local.

l Reial Decret Llei 15/2017, de 
6 d’octubre, de mesures ur-
gents en matèria de mobilitat 
d’operadors econòmics dins del 
territori nacional.

l Resolució de 6 de novembre 
de 2017, de la Direcció General 
del Tresor, per la qual s’actualit-
za l’annex 1 inclòs en la Resolu-
ció de 4 de juliol de 2017, de la 
Secretaria General del Tresor i 
Política Financera, per la qual es 
defineix el principi de prudència 
financera aplicable a les opera-
cions d’endeutament i derivats 
de les comunitats autònomes i 
entitats locals.

LABORAL
l Reial Decret Llei 14/2017, de 
6 d’octubre, pel qual s’aprova la 
reactivació extraordinària i per 
temps limitat del programa de 
requalificació professional de les 
persones que esgotin la seva 
protecció per desocupació. 
BOE núm. 242 07/10/2017.

l Resolució de 9 d’octubre de 
2017, de la Direcció General 

La normativa jurídica, 
posada al dia
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d’Ocupació, per la qual es pu-
blica la relació de festes labo-
rals per a l’any 2018. BOE núm. 
245 11/10/2017.

l Llei 6/2017, de 24 d’octubre, 
de reformes urgents del treball 
autònom. BOE núm. 257 
25/10/2017.

l Resolució TSF/2442/2017, 
de 18 de setembre, per la qual 
es disposa la inscripció i la pu-
blicació del Conveni col·lectiu 
de treball del sector d’oficines i 
despatxos de Catalunya per als 
anys 2017 i 2018 (codi de con-
veni núm. 7900037501994). 
DOGC núm. 7481 25/10/2017.

NOTÍCIES I ARTICLES 
D’ACTUALITAT
l Llei de reformes urgents del 
treball autònom. Comentaris i 
novetats més importants reco-
llides en la nova Llei de refor-
mes urgents del treball autò-
nom.

l Nota sobre canvi de domicili 
fiscal. Breus consideracions so-
bre el canvi de domicili fiscal: 
concepte de domicili fiscal, les 
seves implicacions, canvi i 
comprovació del domicili fiscal, 
domicili fiscal d’una entitat que 
operi a Espanya.

l Tramitació d’expedients EAFI. 
Les empreses d’assessorament 
financer –EAFI– són empreses 
de serveis d’inversió regulades 
en l’art. 64 de la Llei del mercat 
de valors i són aquelles perso-
nes físiques o jurídiques que ex-
clusivament poden prestar ser-
veis d’inversió com a assesso-
rament en matèria d’inversió, 
assessorament sobre estructu-
ra del capital, estratègia indus-
trial i qüestions afins, etcètera.

RESOLUCIONS DE  
LA DIRECCIÓ GENERAL 
DEL REGISTRE  
I DEL NOTARIAT
l Resolució de 21 de setem-
bre. BOE núm. 249, de 16 
d’octubre. Reitera la DGRN 
que una vegada tancat l’exer-

cici social sense que la junta 
general hagi designat auditor, 
quan la societat està obligada 
a auditar-se, la competència 
per al nomenament correspon 
al registrador mercantil, sense 
que aquesta regla es vegi alte-
rada pel fet que la societat es-
tigui integrada en el sector pú-
blic de l’Administració i sigui 
unipersonal. 

l Resolució d’11 de setembre. 
BOE núm. 240, de 5 d’octubre. 
El registrador suspèn la inscrip-
ció d’una societat d’auditoria 
per no haver-se constituït com 
a societat professional, quan 
les activitats relatives a l’objecte 
social tenen caràcter professio-
nal. La DGRN revoca aquesta 
qualificació, recordant que la 
Llei 2/2007, de 15 de març, de 
societats professionals és 
d’aplicació subsidiària a les so-
cietats d’auditoria constituïdes 
amb els requisits establerts en 
la Llei d’auditoria de comptes, 
règim específic que en l’essèn-
cia es considera suficientment 
garantista, última raó de ser 
també de la Llei de societats 
professionals. 

l Resolució de 30 d’agost. 
BOE núm. 228, de 21 de se-
tembre. Encara que la resolució 
judicial que declara la conclusió 
del concurs per insuficiència de 
la massa activa del deutor per-
sona jurídica disposi la cancel-
lació de la seva inscripció en els 
registres públics (art. 178.3 de la 
Llei concursal), atès que, en 
aquest supòsit, el concurs es 
declara i conclou sense passar 
pel tràmit intermedi de l’obertura 
de la liquidació, en existir relaci-
ons jurídiques pendents (les 
operacions de liquidació reflecti-
des en l’escriptura qualificada), 
la liquidació societària comple-
mentària fora del concurs no ha 
de quedar al marge del Registre 
Mercantil, per la qual cosa està 
justificat el seu reflex registral. 

l Resolució de 21 de juny. BOE 
núm. 173, de 21 de juliol. La 
DGRN reitera que no es pot re-

butjar el dipòsit d’uns comptes 
anuals acompanyats d’un infor-
me d’auditoria amb opinió dene-
gada quan el contingut de l’infor-
me proporciona informació relle-
vant per a socis i tercers. En el 
supòsit concret, la DGRN analit-
za la rellevància de cadascuna 
de les excepcions de l’informe 
(per incompliment i per limitació 
a l’abast), concloent que sí pro-
porcionen informació rellevant. 

l Resolució de 4 d’octubre de 
2017. BOE núm. 263/2017, de 
30 d’octubre. El registrador de-
nega la inscripció d’un acord de 
la junta general d’una societat 
anònima en afirmar que, per 
poder practicar la inscripció 
dels desemborsaments de divi-
dends passius, caldria que 
aquests constessin en escrip-
tura pública atorgada no per 
l’entitat aportant, sinó per l’òr-
gan d’administració de la socie-
tat de referència, a qui corres-
pondria donar nova redacció a 
l’article dels estatuts socials 
corresponent al capital social, a 
fi que inclogui el nou percentat-
ge d’aquest capital pendent de 
desemborsar.

l Resolució d’11 d’octubre. 
BOE núm. 269/2017, de 6 de 
novembre. La DGRN desestima 
el recurs per entendre que, vi-
gent la nota marginal de tanca-
ment, no podrà practicar cap 
seient en la fulla oberta a la so-
cietat afectada, tret d’excepci-
ons, en les quals no té cabuda 
la inscripció del cessament de 
l’administrador que no pot ser 
considerat com a acte que 
constitueixi pressupost neces-
sari per a la reobertura de la 
baixa registral.

l Resolució de 18 de setembre 
de 2017. BOE núm. 247/2017, 
de 13 d’octubre. Es planteja si 
la denominació de la societat 
constituïda pot o no incloure el 
terme arquitectes quan no és 
una societat professional sinó 
que, entre altres activitats, té 
per objecte la “intermediació en 
serveis tècnics d’arquitectura”.

SENTÈNCIES
l Sentència del Tribunal Su-
prem, Sala civil, de 10 de gener 
de 2017. Sobre la validesa 
d’una clàusula en el conveni de 
creditors, per la qual aquests 
han de comunicar, en un deter-
minat termini, el compte corrent 
en el qual s’han d’ingressar els 
pagaments estipulats en el 
conveni, i s’entén, en cas de no 
fer-ho, que renuncien al cobra-
ment dels seus crèdits sense 
necessitat de comunicació o 
formalitat alguna.

l Interlocutòria del Jutjat Mer-
cantil núm. 2 de Barcelona, de 
13 d’abril de 2016, d’adjudica-
ció de finques en liquidació con-
cursal. Sobre la cancel·lació de 
totes les càrregues que graven 
els béns adjudicats en subhas-
ta, en el marc d’una liquidació 
concursal, incloses les càrre-
gues contretes per la concursa-
da com a hipotecant no deutor.

l Sentència del Tribunal Su-
prem, Sala civil, d’11 d’octubre 
de 2017. Formació del contrac-
te. Oferta d’adquisició de béns 
del concursat subjecta a termini 
de caducitat. Doctrina jurispru-
dencial aplicable.

l Sentència del Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea, de 
25 d’octubre de 2017, sobre 
domicili social. Els Estats mem-
bres no poden imposar les so-
cietats que volen traslladar el 
seu domicili social a un altre Es-
tat membre una obligació de li-
quidació.

l Sentència de l’Audiència Na-
cional, d’11 de maig de 2017 
(Recurs 315/2015). Impost de 
societats. Davant la incompati-
bilitat, preval la deducció per 
doble imposició respecte a 
l’aplicable per reinversió en cas 
de coincidir. n
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Noticiarij urídic

No tots els supòsits que tributin per l’IIVT-

NU es poden benefciar de la declaració

d’inconstitucionalitat i nul·litat dels articles

107.1 i 2 a) i 110.4 LRHL, sinó només

aquelles situacions en què no hi hagi un

augment del valor del terreny en el moment

de la transmissió de l’immoble, i que es li-

quidin a partir de la publicació de la sentèn-

cia així com aquelles autoliquidacions que

es trobin dins del període de prescripció

La transmissió d’un immoble comporta el tributària de quatre anys.

compliment d’obligacions legals i tributàries.

Entre altres obligacions del transmetent, El Tribunal Constitucional no ha precisat

s’exigeix el pagament de l’impost sobre l’in- l’abast dels e�ectes retroactius de la sentència

crement del valor dels terrenys de naturalesa respecte de les transmissions d’immobles

urbana (IIVTNU o també anomenat plusvàlua e�ectuades més enllà del termini de prescrip-

municipal) , que es regula en els articles 104 i ció de les obligacions tributàries, per la qual

següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, cosa queda oberta la possibilitat de valorar

de 5 de març, pel qual s’aprova el text re�ós l’aplicació dels e�ectes de la nul·litat de ple dret

de la reconeguda per l’esmentat Tribunal

, que grava l’“increment del valor dels per considerar l’extensió dels e�ectes de la

terrenys, posat de mani�est en el moment de sentència en les liquidacions e�ectuades més

la meritació i experimentat al llarg d’un perío- enllà del període de prescripció.

de màxim de 20 anys”.

quan pressuposen que, amb la mera titulari-

Moltes són les transmissions d’immobles tat del terreny entre 1 i 20 anys (mínim i mà- Sempre que es compleixin les condicions

que fns a la data han tributat per l’IIVTNU xim respectivament) , ha existit un increment abans exposades, és possible sol·licitar la

sense que hagi existit un increment del valor del valor, que es quantifca de manera auto- devolució d’ingressos indeguts a l’ajunta-

de l’immoble en el moment de la transmis- màtica –mitjançant l’aplicació al valor que ment o a l’administració recaptadora de

sió, pel mer �et que el càlcul de l’impost està tingui el terreny en el moment de la trans- l’impost, o bé recórrer la liquidació mitjan-

vinculat al valor cadastral de l’immoble i no missió, d’un percentatge fx per cada any de çant recurs de reposició (art. 14 LRHL).

al valor de transmissió. tinença– amb independència que l’incre-

ment sigui real. Per �onamentar la improcedència de l’apli-

El passat 15 de juny de 2017 es va publicar cació de l’IIVTNU, no seria sufcient la pre-

al El Tribunal Constitucional indica que els arti- sentació dels contractes com a documenta-

cles de la LRHL vulneren l’ ció, sinó que seria recomanable presentar

que proclama el prin-en què es de- conjuntament un taxació pericial contradic-

claraven inconstitucionals i nuls els articles tòria que acrediti la inexistència de l’incre-

107.1, 107.2 a) i 110.4 de la LRHL. ment de valor i la visita de l’immoble (com

s’ha mani�estat de manera reiterada pel Tri-

Amb la pronunciació del Tribunal Constituci- bunal Suprem).

onal, s’obre una via perquè aquelles perso-

nes que transmetin un immoble i no hagin

obtingut un increment del valor, en �unció Encara que el Tribunal Constitucional ha re-

del preu de la transmissió, ni per tant un be- solt de manera clara la incoherència de

nefci econòmic, puguin reclamar la devolu- cipi de capacitat econòmica –entesa com a l’aplicació de l’IIVTNU per a aquelles situaci-

ció d’ingressos indeguts, de con�ormitat riquesa o renda real o potencial i, per tant, ons en què no hi hagi un increment del valor

amb les condicions i requisits que s’analit- una capacitat contributiva per part del sub- del terreny transmès, l’e�ectivitat de la pro-

zen a continuació. jecte passiu–, d’aquesta manera estarien nunciació no té implicació real i directa fns

�ent tributar al transmetent per una riquesa que el legislador no modifqui els articles de-

inexistent derivada d’increments patrimoni- clarats inconstitucionals i nuls, i ha d’exami-

El Tribunal Constitucional conclou que els als que no s’han generat. nar i demostrar cas per cas la improcedèn-

articles 107.1, 107.2 a) i 110.4 de la LRHL cia de la tributació.

són inconstitucionals i nuls “únicament en la Per tant, els articles declarats inconstitucio-

mesura que sotmeten a tributació situacions nals són nuls, encara que només en la mesu- Per tant, de moment i fns a la modifcació

d’inexistència d’increment de valor”. ra en què no han previst excloure del tribut les de la Llei, han de ser les persones a�ectades

situacions inexpressives de capacitat econò- aquelles que reclamin l’aplicació indeguda

En primer lloc, l’IIVTNU no és inconstitucio- mica per no presentar el terreny augment de de l’IIVTNU, pels mitjans que exposa aquest

nal , sinó la redacció dels articles valor en el moment de la transmissió. article.

Llei reguladora de les hisendes locals

(LRHL)

Butlletí Ofcial de l’Estat la Sentència del

Tribunal Constitucional núm. 59/2017, d’11 article 31.1 de la

de maig de 2017 (sentència) , Constitució espanyola

3. Supòsits benefciats

1. Introducció

4. Reclamació

5. Conclusions

2. Fonament de la sentència

ex origini

per se n

ITZIAR OSINAGA
Advocada. GuillénBécares, Legal&Fiscal
info@guillenbecares.com

ElTribunalConstitucionaldeclara
inconstitucional inul·la
laplusvàluamunicipal

Demoment, i� ns a la
modi� cacióde laLlei,

haurandeser lespersones
af ectades les quereclamin
l’aplicació de l’IIVTNU
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Noticiari d’Economia

Portugal (del 43 al 38 i del 46 al 42, respectiva-
ment). D’altra banda, la Xina guanya un lloc
(lloc 17) i és la millor classi�cada del grup de
països BRICS (posició 27). A l’Àsia oriental i
Pací�c, es pot esmentar que Bhutan i el Nepal
són els països que més han millorat en el ràn-
quing de tot el món (15 llocs �ns al 82 i 10 llocs
�ns al 88, respectivament). Finalment, a l’Amè-

�nals del mes de setembre passat el fexibilitat en el mercat laboral amb una protec- rica Llatina Xile continua liderant la regió, seguit
Fòrum Econòmic Mundial (WEF per ció adequada dels drets dels treballadors, es- de Costa Rica (posicions 33 i 47, respectiva-
les sigles en anglès) va tornar a pre- pecialment en el marc de la Quarta Revolució ment) encara que l’Argentina és el que més ha

sentar l’ en Industrial. Entre les àrees concretes de preocu- pujat en la classi�cació (del 104 al 92).
l’edició 2017-2018. Cobreix 137 països i pació destaca el sistema �nancer, amb uns
abasta tres grans grups d’indicadors, que nivells de robustesa que encara s’han de recu-
són els Requeriments bàsics, els Potencia- perar de la crisi del 2007. Espanya ocupa la posició 34 en el rànquing de
dors d’e�ciència i els Factors d’innovació i la competitivitat mundial del WEF de l’edició
so�sticació. El primer preveu quatre pilars 2017-2018: perd dos llocs en relació amb
d’indicadors, com són les institucions, les in- A l’edició 2017-2018 el rànquing mundial de l’edició anterior. En els Requeriments bàsics
�raestructures, l’entorn macroeconòmic i la competitivitat torna a estar encapçalat per Su- se situa en el 33, en Potenciadors de l’e�cièn-
salut i ensenyament primari. Els Potenciadors ïssa, seguida dels Estats Units, que guanya un cia en el 30 i en Factors d’innovació i so�stica-
d’e�ciència inclouen sis pilars, que són l’ense- lloc respecte de l’edició anterior, i Singapur, ció en el 38.
nyament i �ormació superior, l’e�ciència dels que perd una posició en �avor de l’anterior. Els
mercats de béns, l’e�ciència del mercat labo- segueixen els Països Baixos i Alemanya, que Els pilars d’indicadors en els quals Espanya
ral, el desenvolupament del mercat �nancer, mantenen la situació en el rànquing. De la resta mani�esta millors posicionaments són els re-
la preparació tecnològica i la grandària del latius a in�raestructures i a grandària del
mercat. Finalment, els Factors d’innovació i mercat, ubicant-se en els llocs 12 i 17 del
so�sticació s’agrupen en dos pilars, com són món, respectivament. En el primer cas des-
la so�sticació de negocis i la innovació. taca la qualitat de la in�raestructura �errovià-

ria, la disponibilitat de capacitat en compa-
L’In�orme apunta que les perspectives d’una nyies aèries, la qualitat de les in�raestructu-
recuperació econòmica sostinguda continuen res portuàries i la qualitat de les in�raestruc-
estant en risc, a causa de la incapacitat per tures de transport aeri. Mentrestant, en el
implementar les re�ormes necessàries per do- dels deu primers països perden un lloc Suècia, segon grup cal remarcar la grandària del
nar suport a la competitivitat i a l’augment de la Gran Bretanya i el Japó, i el manté Finlàndia. mercat domèstic. Espanya també presenta
productivitat. La competitivitat global es de�ni- La gran guanyadora del és Hong Kong, un panorama relativament positiu en els pi-
rà cada vegada més per la capacitat d’innova- que passa del novè lloc a l’edició passada al lars d’indicadors corresponents a l’ense-
ció de cada país, i el talent serà més important sisè en la present. De la resta dels principals nyament i la �ormació superior, la preparació
que el capital, produint-se un desplaçament països, cal esmentar la important pujada de tecnològica i la so�sticació de negocis (llocs
“des de l’edat del capitalisme a l’edat del talen- llocs d’Israel (del 24 al 16) i la consolidació al 28, 28 i 29, respectivament) . En aquests
tisme”.A més, conclou que la competitivitat es rànquing dels EmiratsÀrabs Units. Pel que �a a grups s’ha d’assenyalar la qualitat de les es-
veu re�orçada si es combina un cert grau de Europa, destaquen les pujades de Rússia i de coles de gestió i la taxa de matriculació en

ensenyament terciari i secundari, seguides
de la quantitat i qualitat de proveïdors locals,
i l’amplitud de la cadena de valor.Altres indi-
cadors en què destaca positivament la posi-
ció estatal són l’esperança de vida, les tari-
�es comercials, la taxa d’escolarització
d’educació primària, la �abilitat dels serveis
policials i les línies de telè�on �x.

En l’apartat negatiu, cal esmentar el dolent po-
sicionament d’Espanya en els pilars relatius a
l’entornmacroeconòmic, l’e�ciència del mercat
laboral i el desenvolupament del mercat �nan-
cer (llocs 90, 70 i 68 del món, respectivament).
Els indicadors concrets enquè la ubicació esta-
tal és pitjor (lloc 100 o superior) són la càrrega
de la regulació governamental, la taxa impositi-
va total, la con�ança pública en els polítics i el
saldo pressupostari del Govern.

Espanya

Rànquing mundial

top 10

A
In�orme de Competitivitat Global,

n

ÀNGEL HERMOSILLA
Economista

hermosilla@economistes.com

ÍndexdeCompetitivat
Global:Espanya

Espanya és al lloc 34 del
rànquing decompetitivitat
mundial del WEF 2017-
2018:perd dos llocs amb
relació a l’edició anterior
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Normes internacionals

Amortització i deteriorament

Distinció entre recerca

i desenvolupament

El cas de Grifols

Despeses que no es poden activar

Condicions per poder activar

el desenvolupament (actiu intangible)

Conceptes que s’inclouen

en la despesa activable

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l l

l

l

l l

l

l

l

l

l

l

l

l

una explotació (costos de preobertura), o bé

costos de llançament de nous productes o

processos (costos previs a l’explotació).

Despeses d’activitats �ormatives.

Despeses de reubicació o reorganització

d’una part o de la totalitat d’una entitat.

Despeses reconegudes inicialment com a

despeses de l’exercici.

a possibilitat d’activar determinades

despeses relacionades amb l’R+D és El reconeixement dels costos d’un actiu in-

un tema que genera dubtes en mol- tangible fnalitzarà quan l’actiu es trobi en el

tes empreses.Aquest article tracta les princi- lloc i condicions necessàries per operar de la

pals qüestions que es plantegen, tenint en manera prevista per la direcció.

compte que es tracta d’un tema regulat a la

NIC 38 (Intangibles).

L’import amortitzable de l’actiu intangible

amb una vida útil fnita es distribuirà sobre

una base sistemàtica al llarg de la vida útil.

Les despeses incorregudes en la �ase de re- L’amortització començarà quan l’actiu estigui

cerca no es poden activar. En canvi, les des- disponible per a la seva utilització.

peses en la �ase de desenvolupament es

poden activar. Per això, cal distingir bé les Els actius intangibles amb una vida útil indef-

dues activitats: nida no s’amortitzaran. En canvi, l’entitat

És l’activitat original que busca comprovarà cada any si s’ha produït o no un

la generació de coneixement nou. Exemples: deteriorament en l’actiu intangible. En cas

investigació d’alternatives noves per a mate- afrmatiu, el deteriorament produït es comp-

rials, aparells, productes, processos, siste- tabilitzarà com a despesa.

mes o serveis. Normalment, no es pot de-

mostrar que es generaran benefcis �uturs. Per fnalitzar, acompanyem els criteris que

utilitza l’empresa Gri�ols per a les seves des-

És la utilització (prèvia peses en R+D.

a la producció o comercialització) de conei-

xement ja existent. Exemples: disseny, cons-

trucció i prova, anterior a la producció, de Seguidament, s’inclou la política de Gri�ols en

prototips o d’una alternativa triada per a ma- relació amb el tractament comptable de

terials, productes o processos que siguin Costos d’introducció d’un nou producte o l’R+D:

nous o que s’hagin millorat. servei (incloent-hi els costos d’activitats pu- “

blicitàries i promocionals). Les eventuals despeses de recerca i desen-

Quan en un projecte l’empresa no és capaç Costos d’obertura del negoci en una nova volupament incorregudes durant la �ase de

de distingir la �ase de recerca de la �ase de localització o de dirigir-lo a un nou segment recerca de projectes es reconeixen com una

desenvolupament es considerarà que es de clientela. despesa quan s’incorre en elles.

tracta de recerca. Costos d’administració i altres costos indi-

rectes generals. Els costos relacionats amb les activitats de

Costs suportats quan l’actiu, capaç d’ope- desenvolupament es capitalitzen en la mesu-

rar de la manera prevista per la direcció, no ra que:

S’ha de complir la defnició d’actiu intangible: ha començat a utilitzar-se. El Grup disposa d’estudis tècnics que jus-

Ha de ser identifcable (es pot utilitzar, llo- Pèrdues operatives inicials, com les gene- tifquen la viabilitat del procés productiu.

gar o vendre). rades mentre es desenvolupa la demanda Hi ha un compromís del Grup per comple-

Controlat per l’empresa (hi té el dret legal) . dels productes que s’elaboren amb l’actiu. tar la producció de l’actiu de manera que es

Es preveu que generarà benefcis econò- Marques, capçaleres de diaris o revistes, trobi en condicions de venda o ús intern.

mics �uturs valorables de manera fable. segells o denominacions editorials, llistes de L’actiu generarà benefcis econòmics suf-

clients o altres partides similars que s’hagin cients.

generat internament. El Grup disposa dels recursos tècnics i

Despeses de �ormació del personal. fnancers per completar el desenvolupa-

S’inclouen els costos següents consumits Despeses d’establiment. És a dir, costos ment de l’actiu i ha desenvolupat sistemes

per generar l’actiu intangible: de posada enmarxa d’activitats comara cos- de control pressupostari i de comptabilitat

Costos de materials i serveis. tos legals i administratius suportats en la cre- analítica que permeten �er un seguiment

Remuneracions als empleats. ació d’una entitat amb personalitat jurídica, dels costos pressupostats, les modifcaci-

Honoraris per registrar els drets legals. desemborsaments necessaris per obrir una ons introduïdes i els costos realment impu-

Amortització de patents i llicències. nova instal·lació, una activitat o per començar tats als di�erents projectes”.

L

Recerca.

Desenvolupament.

Actius intangibles generats internament

n

ORIOL AMAT
Comissió de Comptabilitat (CEC-ACCID)
i catedràtic de Comptabilitat de la UPF
oriol.amat@upf.edu

Activacióde
despesesenR+D

Les despeses
incorregudes en laf ase
de recercano espoden
activar, però les de
desenvolupament, sí
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n el context actual de crisi oberta en- però en termes interanuals hi ha hagut una EPA per a Catalunya és de 3,317 milions, xi-
tre Catalunya i l’Estat espanyol, pren disminució (-0,29%). Quant a Catalunya el �ra encara �orça in�erior a la que teníem el se-
especialment rellevància l’anàlisi de creixement ha estat superior aquest darrer gon trimestre del 2008, �a més de nou anys,

les eventuals repercussions que aquesta trimestre (0,65%) i igualment positiu en ter- que era de 3,637 milions, i molt similar a la de
està tenint en les respectives economies. I mes interanuals (0,42%). 3,291 milions que teníem el primer trimestre

del 2005, �a més de 12 anys.per objectivar-les al màxim possible res millor
que �er-ho a la llum de les dades. D’aquí que El nombre d’aturats s’ha reduït també �orça.
s’esperés amb lògica expectació l’aparició En un 4,66% el darrer trimestre i en un Si la variable de re�erència que considerem
de l’ 13,63% interanual en el conjunt d’Espanya. és la del nombre d’actius, veurem que l’EPAper
tenir una re�erència del que està passant, a Per a Catalunya la reducció de l’atur ha estat del tercer trimestre del 2017 ens diu que a
Catalunya i a Espanya, respecte a un com- d’un 4,38% en termes trimestrals (una mica Catalunya n’eren 3,792 milions, xi�ra també
ponent tan clau de l’economia com ho és el menor en termes relatius que en el conjunt signi�cativament in�erior als 3,986 milions
mercat de treball. de l’Estat) i d’un 13,92% en termes interanu- que enregistrava l’EPA del tercer trimestre del

als (una mica superior a la de l’Estat) . 2011, �a sis anys, i molt similar a la del segon
Certament l’enquesta de l’INE, en estar re�e- trimestre del 2007, 3,800 milions del segon
rida al tercer trimestre, no pot recollir els im- trimestre del 2007, �a més de deu anys.
pactes que s’hagin produït en l’ocupació a
partir de l’1 d’octubre, data a partir de la qual Si mirem la xi�ra d’aturats, la darrera EPA ens
es va entrar en la �ase més dura del conficte, diu que a Catalunya en tenim ara 475,6 mi-
que ha portat al �et que el passat 27 d’octu- lers, molt menys que els 949,0 milers que hi
bre, el Parlament de Catalunya proclamés havia, però molt similar als 465,0 milers
que Catalunya esdevenia una república inde- d’aturats que teníem al �nal del quart trimes-
pendent i sobirana i el Senat espanyol apro- En termes de la taxa d’atur la reducció expe- tre del 2008. Per tant, tot just ens apropem a
vés l’aplicació de l’article 155 a Catalunya. rimentada en l’àmbit espanyol el tercer tri- recuperar el nivell d’atur que teníem �a pràcti-

mestre d’enguany respecte a l’anterior ha cament nou anys. I si ho mirem en termes de
Així, doncs, malgrat que els esdeveniments estat de 0,84 punts percentuals i respecte a taxa d’atur, el 12,54% actual, és e�ectiva-
més importants s’hagin produït l’octubre i, la del tercer trimestre del 2016 de 2,53 punts. ment molt més baixa que la terrible del
per tant, ja dins el darrer trimestre d’enguany, A Catalunya aquestes reduccions han estat 24,45% que vam arribar el primer trimestre
el �et cert és que dins el tercer trimestre d’en- de 0,66 punts i de 2,09 punts percentuals, del 2013, però només propera a la que tení-
guany ja es van produir a Catalunya �ets d’ex- respectivament. És a dir, in�eriors en ambdós em el quart trimestre del 2008 (11,75%).
traordinària transcendència (atemptat a les casos a les que s’han produït a Espanya,
Rambles de Barcelona, aprovació pel Parla- però superiors en termes relatius, atès que la En de�nitiva, doncs, ens trobem davant una
ment de Catalunya de les lleis de desconne- taxa d’atur és, com refecteix la darrera EPA, tendència general vers a la recuperació del
xió, �ortes tensions al voltant de la preparació clarament in�erior aquí (12,54%) que a Espa- mercat de treball a Catalunya, un alt nivell
del re�erèndum de l’1 d’octubre...) amb po- nya (16,38%). d’incertesa sobre com els esdeveniments
tencial incidència en l’activitat econòmica. polítics poden a�ectar aquesta dinàmica i una

Aquesta evolució recent relativament positiva constatació sobre que, en qualsevol cas, el
Tot i això, de les dades d’ocupació a Catalunya i del recorregut pendent �ns que l’ocupació, no
han estat prou positives per al conjunt de seu contrast �avorable respecte a la mitjana solament en termes quantitatius sinó també
l’Estat, però també ho han estat, i encara estatal, no ha d’amagar, però, que aquestes qualitatius, assoleixi uns estàndards que es
millors, per a Catalunya. Així, en termes tri- dades són lluny de poder-se considerar míni- puguin considerar mínimament satis�actoris
mestrals, l’ocupació a escala estatal ha cres- mament satis�actòries i que el camí que cal és encara molt llarg.
cut un 1,25% i, en termes interanuals, un recórrer �ns reconduir-les a estàndards ac-
2,82%. Quant a Catalunya aquests percen- ceptables és encara molt llarg.
tatges han estat, respectivament, un 1,41%
i un 2,88%. E�ectivament, tot i que hem vist que les taxes

recents de creixement de l’ocupació a Cata-
Pel que �a a l’evolució del nombre d’actius, lunya han estat positives i més elevades que
també s’ha produït, en l’àmbit espanyol, un les del conjunt d’Espanya, la dada absoluta
increment el darrer trimestre, d’un 0,23%, d’ocupats que ens proporciona la darrera

n
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EPA del tercer trimestre d’enguany

les dades més recents de l’EPA
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Situació del mercat laboral
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Seguretat inf ormàtica

l

l

l

l

l

Establir rols interns per a la seguretat ci-
bernètica

Crear barreres de protecció per a les xar-
xes i in�ormació de l’empresa

Posseir sistemes que identifquin les acti-
vitats no autoritzades.

s una realitat, moltes empreses a tot actius crítics i el perfl o la sofsticació de pos-
el món són vulnerables als atacs ci- sibles atacants. Els riscos de seguretat no La capacitació i la conscienciació dels
bernètics. És igual quin sigui el seu sempre són obvis, per això és important co- empleats són �onamentals per a la segu-

sector, la mida o els recursos, els no nèixer aquests riscos i planifcar per mitigar- retat de l’empresa. El fltre de les perso-
tenen pietat, estan ben pagats i motivats i los en el curt, mitjà i llarg termini. La tecnolo- nes és una de les principals �ortaleses,
poques empreses tenen el pressupost suf- gia no és l’única �ont de riscos de seguretat. però si no estan �ormades, es convertei-
cient per millorar en seguretat. La ciberdelin- Els aspectes psicològics i sociològics també xen en una debilitat .

hi estan involucrats. Aquesta és la raó per laqüència ha ascendit com el segon delicte
econòmic més reportat en el que portem de qual la cultura empresarial juga un paper im- I encara que la totalitat de les empreses
2017, i no cal veure estadístiques per de- portant en la �orma com �a anar i percep la creu que la capacitació en seguretat per a
mostrar-ho, ja que ho veiem diàriament al seguretat cibernètica i el seu paper. empleats nous i actuals és una prioritat, la
nostre voltant. Els atacs per Internet, que majoria no s’ha preocupat encara per im-
abans ens semblaven de pel·lícula de cièn- plantar programes de �ormació que co-
cia-fcció, ja són una realitat impactant, en- La creixent �reqüència d’incompliments breixin aquest aspecte.
cara que intangible i, pel general, abstracta. de seguretat ha �et que els directors d’em-
Semblaria que només aquells amb habilitats preses siguin més conscient de l’assump- Per crear un programa de capacitació, no-
tècniques comprenen realment la te. Aquest és un pas important, però un més es necessita identifcar els tipus d’ar-gravetat
del problema, però aquestes persones no de molts. xius més comuns que els atacants ciber-
poden solucionar els problemes per elles nètics usen per penetrar en el sistema.
mateixes. És per això que tots els que treba- Això permetrà incloure una �ormació espe-
llen per a una empresa haurien d’acabar de cífca en les capacitacions que els col-
llegir aquest article, per entendre la gravetat laboradors rebran sobre ciberseguretat.
de l’assumpte. Les principals amenaces a la
seguretat a través d’Internet ja a�ecten el
creixement de les empreses i aquestes vul-
nerabilitats impacten en la in�raestructura, Estar preparat per a un atac de seguretat
�et que en compromet la situació fnancera. Els estàndards de seguretat són una neces- signifca tenir un pla complet de seguretat i

sitat per a qualsevol empresa que �aci nego- resguard, però també un de recuperació en
A continuació deixo els cinc primers passos, cis avui dia i vulgui prosperar en ell. Els delin- cas que els delinqüents hagin pogut arribar
a manera de consells, que poden ajudar a qüents cibernètics no sols estan dirigits a a �er mal.Aquest pla ha d’incloure el que pot
crear un pla d’acció corporatiu en matèria empreses en els sectors fnancers o tecno- succeir per prevenir l’atac cibernètic, però
de ciberseguretat per en�ortir l’empresa da- lògics. Amenacen totes les companyies. també com es minimitza el dany si passa.
vant dels delinqüents cibernètics. Redactar manuals específcs per neutralitzar

els atacs externs, més enllà del perímetre Lamentablement, les empreses no es
tradicional, és necessari. El �et de no priorit- prenen seriosament aquestes amenaces i

Encara que és una mica més costós, tenir zar la política de seguretat cibernètica com per això no estan preparades per �er �ront
un servidor dedicat en lloc d’un de compar- un problema i no aconseguir que els emple- a situacions tan crítiques, per la qual cosa
tit, prevé que els entrin a través de ats s’involucrin amb ella és una cosa que les la majoria de les organitzacions no estan
les vulnerabilitats d’altres webs que s’han empreses no es poden permetre. Així com preparades ni tenen un pla �ormal per res-
allotjat juntament amb la nostra. Els ciberde- les empreses busquen experiència externa pondre als incidents.
linqüents només necessiten unes poques per a assumptes legals i fnancers, ara hau-
vulnerabilitats per piratejar les organitzaci- rien de buscar experts en ciberseguretat i Un pla és �onamental per donar un temps
ons i els sistemes, perquè no necessiten res privacitat de dades, com a part de la seva de resposta adequat i per reprendre sen-
més. Per exemple, quelcom tan simple com se demora les activitats comercials. Elpolítica de seguretat cibernètica.
un servidor dedicat podria bloquejar el 80% millor que es pot �er és que un pro�essio-
de les vulnerabilitats que tenen els webs de Els principals aspectes que hauria de tenir nal de ciberseguretat �aci una avaluació
les empreses. un manual són els següents: dels riscos de l’empresa, ja que cada or-

Desenvolupar polítiques, p ganització, sector o cas és un món i no hirocediments i
processos de supervisió. ha dos plans iguals.

Identifcar els riscos relacionats amb la se-
Les empreses sovint no comprenen la vul- guretat cibernètica i amb l’accés remot a la
nerabilitat que tenen a l’atac, el valor dels in�ormació.

4. Formar i capacitar els col·laboradors

en seguretat de la informació

3. Crear una política de ciberseguretat

5. Establir un pla de recuperació

després de l’atac

1. Escollir un servidor dedicat

2. Entendre el que genera

el risc en ciberseguretat

n
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hackers

hackers

PEDRO ROJAS
Consultor especialistaen estratègiadigitaliprof essordel curs
Ciberseguretatigestióestratègicadexarxes socials aempreses
@seniormanager

Primerspassosperevitar
ciberatacsaunaempresa

Lamentablement,
les empresesnoes

prenenseriosament
aquestesamenaces
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’in�orme GEM Catalunya d’habitatges de lloguer per atraure

2016 analitza la valoració i retenir talent.

de les condicions de l’en-

torn per emprendre a Catalunya. Les normes socials i culturals

(4,77) i l’educació i �ormació em-

Encara que han millorat respecte prenedora en l’etapa postescolar

del 2015, els experts catalans (4,73), com l’any passat, han re-

entrevistats encara consideren but una valoració que s’acosta al

que les condicions de l’entorn cinc. Respecte de la primera, �or-

per emprendre són poc �avora- ça experts han �et re�erència a la

bles, tal com es desprèn del �et necessitat de “visualitzar en la so-

que la majoria de les variables cietat els casos d’èxit i d’aprenen-

encara han obtingut valoracions tatge (que no �racàs) d’iniciatives

in�eriors a 5. Amb tot, més de la emprenedores en moltes àrees

meitat han millorat respecte de d’activitat i de di�erents nivells”,

l’any anterior. i segura, perquè no existeix”.O en temes de comunicació; cost i així com “em�atitzar la cultura de

les d’un altre: “Desenvolupar en la accés als serveis bàsics i de te- l’es�or ”ç . Les administracions pú-

Les que han rebut una puntuació �ormació obligatòria i la següent lecomunicacions (gas, aigua, bliques són les primeres respon-

més baixa s’assemblen a les les competències que conduei- electricitat, telè�on, Internet, et- sables de promoure-ho, però no

dels últims anys: xen a l’èxit del projecte”. Precisa- cètera) (6,19) . pas les úniques. Aquesta respon-

L’educació i la �ormació em- ment s’em�atitza en la gestió de sabilitat recau en tots els agents

prenedora a l’etapa escolar projectes, tant perquè el projecte Existència i accés a in�raes- socials i organitzacions públiques i

(3,28). és al capdavall el subjecte actiu de tructura comercial i pro�essional, privades i, especialment, en els

la innovació com d’una nova inici- com l’existència de proveïdors, mitjans de comunicació. Per can-

Les polítiques públiques: em- ativa emprenedora. consultors i subcontractistes; as- viar d’actituds i valors no només

prenedoria com a prioritat i su- sessorament legal, laboral, compta el que es �a, sinó, sobre-

port a l’emprenedoria (3,79). Les polítiques públiques associ- comptable i fscal; serveis fnan- tot, el coneixement que la pobla-

ades amb impostos, regulaci- cers i bancaris (5,52). ció adquireix sobre això, que va

El fnançament per emprene- millorant.

dors (3,89).

De la mateixa manera que cal mi-

Les polítiques públiques asso- llorar la imatge social de l’empre-

ciades amb impostos, regulaci- sari, diversos experts han esmen-

ons i burocràcia (3,93). tat que s’hauria de �er el mateix

amb la indústria, que és prioritari i

A l’in�orme de l’any passat ja es- ons i burocràcia, que el 2015 Programes públics, com aju- urgent d’introduir als discursos,

mentàvem positivament projectes havien obtingut la puntuació des a la creació i creixement de en el relat, el valor de la indústria i

com Cultura emprenedora a l’es- més baixa (en línia amb els re- noves empreses; parcs científcs del teixit empresarial en el marc

cola de la Diputació de Barcelona, sultats de l’in�orme i incubadores; programes de �o- d’una economia moderna, en la

que té per objectiu �omentar la ment a la creació i al creixement qual indústria i serveis són com-

cultura emprenedora i les compe- són les que han millorat de les noves empreses (5,19). plementaris. El �et que el Parla-

tències bàsiques en el cicle supe- més en la valoració segurament ment de Catalunya hagi aprovat el

rior de l’educació primària. a causa, entre altres raons, de la Tot i la bona valoració que es �a de juliol passat el Pacte nacional per

la in�raestructura �ísica i de serveis,política fscal expansiva. la indústria és un pas en la línia

En paraules d’un dels experts,cal: alguns experts destaquen dos as- adequada.

“Impulsar la cultura empresarial D’altra banda, les tres que obte- pectes que cal millorar: la qualitat

coma creació de valor per a la so- nen puntuacions més bones dels polígons i l’adequació a la

cietat des de l’escola primària i són les mateixes que els últims nova realitat d’indústria urbana o

secundària”, així com “�omentar dos anys: serviindústria (hi ha un excés

una cultura del projecte i desenvo- Existència i accés a in�raes- d’o�erta inadequada de polígons

lupament pro�essional més que tructura �ísica i de serveis, com industrials, que no s’adapta a la

una �eina per a tota la vida estable carreteres, aeroports i altres sis- demanda real), i la disponibilitat

l
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l
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Catalonia in

World Competitiveness 2014 de

l’IMD),
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Calintroduirals discursos elvalorde la
indústriaidel teixitempresarialen
elmarcd’unaeconomiamodernaon
indústriaiserveissón complementaris
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Vicepresidentdel Grup de Treball d’Emprenedoria i Creació d’Empresa
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Comissió d’Economia de laSalut

ins del Pla estratègic deguda protecció. Amb tot, en-

2015-2019 de l’Agèn- cara s’han de millorar i es poden

cia Espanyola de Pro- millorar, entre altres aspectes,

tecció de Dades (AEPD), en l’eix els relacionats amb la qualitat i

estratègic 1, denominat “Pre- amb la confdencialitat de les da-

venció per a una protecció més des conservades, la in�ormació

efcaç”, es preveu un p gro rama o�erta als pacients, així com als

dedicat a la sanitat, on s’englo- subjectes participants en els as-

ba el Pla sectorial d’ofci que se saigs clínics, l’obtenció dels

centra en els procediments tèc- consentiments en els casos ne-

nics i les polítiques d’actuació cessaris i el re�orçament de les

dels hospitals públics, valora el mesures de seguretat, potenci-

seu nivell d’adequació a les pre- ant, amb caràcter general, els

visions de la normativa de pro- mecanismes de control d’accés.

tecció de dades i emet recoma-

nacions amb l’objectiu fnal A més, amb el diagnòstic que

d’elevar el nivell de compliment deriva de l’in�orme, l’AEPD pre-

del sector en aquesta matèria, aquesta autoritat de control rea- Com a continuació al que s’es- tén també o�erir un punt de re�e-

així com generar confança en litza en el sector, sinó que ja menta al paràgra� precedent, rència amb el que tots els inte-

les actuacions de les instituci- l’any 1995 va ser dissenyat un durant el passat 2016 l’Agència grants del sector sanitari puguin

ons sanitàries tant en l’àmbit Pla sectorial d’ofci amb l’objec- va �er noves actuacions d’ins- abordar l’adaptació dels seus

assistencial com també en el de tiu d’analitzar el nivell d’adequa- pecció dirigides als centres hos- sistemes i procediments als

la recerca. ció a la normativa de protecció pitalaris de titularitat pública, nous requeriments que imposa

de dades en el sector de l’assis- centrant-se en l’auditoria dels el RGPD, que serà de plena apli-

L’AEPD va �er públic recentment cació a partir del p pro er 25 de

el Pla d’inspecció sectorial d’of- maig de 2018 (Reglament UE

ci realitzat a hospitals públics, 2016/679 del Parlament Euro-

en el qual es recullen els resul- peu i del Consell, de 27 d’abril

tats i les conclusions de l’anàlisi de 2016, relatiu a la protecció de

e�ectuada sobre el nivell de les persones �ísiques pel que �a

compliment de les garanties en al tractament de dades perso-

matèria de protecció de dades tència hospitalària pública, a les aspectes amb més mancances nals i a la lliure circulació

detectats en les actuacions d’aquestes dades i pel qual esper part dels hospitals públics. conclusions del qual es posaven

de mani�est nombroses defci- abans re�erenciades. A més, deroga la Directiva 95/46/CE).

ències. Posteriorment, el 2010, conscient que en els hospitals Sobre el RGPD, l’in�orme en

l’AEPD va �er un seguiment mit- es realitzen tractaments de da- destaca dos aspectes clau: per

des personals amb dues fnali-jançant qüestionari remès a tots una banda, l’obligació de �er una

. els hospitals del Catàleg Nacio- tats di�erents, això és, la fnalitat avaluació d’impacte de manera

nal, del qual va obtenir un in�or- assistencial i la de recerca mèdi- prèvia a la posada en marxa de

Cal recordar que els plans d’of- me de situació que reportava ca, l’AEPD va dur a terme les nous tractaments que compor-

ci de l’AEPD, que es duen a ter- certes mancances, si bé, en ge- actuacions per comprovar tin un alt risc i, per l’altra banda,

me amb caràcter preventiu, neral, es va detectar una evolu- l’adequació d’ambdós tracta- la necessitat de tot hospital d’in-

analitzen el compliment de la ció positiva en el sector amb re- ments a la normativa. En l’in�or- corporar un delegat de protec-

normativa en àrees específques lació al compliment de la norma- me fnal es posa de mani�est la ció de dades.

per obtenir una visió integral i tiva de protecció de dades. El tendència general �avorable a la

conjunta que permeti detectar detall de les actuacions anteri- progressiva assumpció no no-

defciències i e�ectuar les reco- ors es troba a més de la normativa, sinó dels

manacions corresponents de principis i la cultura sobre la re-

manera transversal. Aquest pla llevància del tractament de les

d’inspecció no és el primer que . dades en aquest sector i la seva

D

http://www.agpd.es/portalwe-

bAGPD/canaldocumentacion/

publicaciones/common/Gui-

as/2017/PlanInspeccionHospi-

talesPublicos.pd�

http://www.agpd.

es/portalwebAGPD/canaldocu-

mentacion/ recomendaciones/

index-ides-idphp.php#0107
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Centrant-nos, doncs, en aquest que l’èxit d’un hotel és “

subjecte observem que una em- ”, però tam-

presa hotelera està a�ectada per bé pot ser que sigui la seva im-

un atribut que la separa de bona possibilitat de deslocalització la

part de la resta d’empreses, es causa del �racàs. A més a més,

tracta del gran pes del seu actiu un edi�ci hoteler està subjecte a

�x, de l’actiu no corrent, pes de normes urbanístiques sotmeses

tal magnitud que moltes vega- a tot tipus de pressions, des de

des es con�on l’hotel amb el seu criteris de benestar social orien-

edi�ci i es recorre a valoracions tats a l’opinió pública �ns a

eterminar elvalor d’un bé com encara es diu a l’Amèrica de simple taxació immobiliària. I, amb interessos especu-

és instal·lar-se de ple en Llatina: evidentment, no és tracta d’això.Així, per valo- latius o a altres condicionants.

una de les qüestions rar empreses, hem d’abandonar Per altra banda, el �nançament a

més àmpliament debatudes pels la idea clàssica de valor com a Una empresa, sigui o no hotele- llarg termini, sovint necessari,

economistes clàssics i va ser un treball incorporat i �er-la derivar ra, és una realitat composta, per a l’adquisició de l’actiu impli-

dels problemes essencials del del “valor d’ús” a partir del con- complexa i dinàmica encarada a ca uns compromisos de caixa

�utur. El mateix compte de resul- que malgrat uns bons resultatspensament econòmic de l’època. cepte neoclàssic d’utilitat.

Els neoclàssics, en bona part, van tats és un polinomi de membres d’explotació poden deteriorar

obviar el problema i es van centrar Un cop acceptat aquest principi interdependents. Són membres seriosament l’empresa hotelera

en la �ormació de preus, �nalitat se’ns presenten, de manera im- d’aquest polinomi la gestió dels i, de �et, la seva valoració.

per a la qual van incorporar la idea mediata, noves di�cultats que recursos operatius tant materials

d’utilitat com a conseqüència eco- modulen la deducció del valor a com humans; l’acció comercial, Finalment entrem en els motius

nòmica del “valor d’ús”. El valor partir del bene�ci. Ens adonem posicionament, marca, política en què és indicada una valora-

podria ser considerat com la cau- que en la valoració d’una empre- de preus, ; ció. No només cal en una com-

sa e�cient però la que econòmica- sa no n’hi ha prou amb aquesta a més dels condicionants de pravenda, també hi ha altres si-

ment comptava era la satis�acció o variable. Un adquirent potencial l’entorn competència i altres tuacions en què és recomana-

utilitat que el bé proporcionava. ble, com un arrendament, un

contracte una

Això no obstant, la di�cultat era presa de participació, una suc-

quanti�car la utilitat. La solució cessió hereditària, integració o

va ser relativitzar-la a partir de la divisió de l’empresa, asseguran-

utilitat marginal i de les corbes ces... De la successiva necessi-

d’indi�erència, solució que �nal- tat de valoracions s’ha generat

ment conduïa a un equilibri eco- considerarà també altres �ac- contingències, potser remotes, un vademècum de bones pràc-

nòmic a través del mecanisme tors, com la seguretat del subja- però no per això menys infuents. tiques de valoració i, especí�ca-

del preu en una economia de cent i la continuïtat de les ren- ment, d’empreses hoteleres,

mercat i en un context de com- des; la liquiditat de la inversió en Però en cas d’hotels és neces- que condueixen a diversos va-

petència per�ecta. cas de voler-la �er; les regulaci- sari, però no és su�cient, el lors de manera que una valora-

ons (�scals, administratives, ur- compte de resultats. No es pot ció correcta la proporciona un

Malgrat tot, els economistes an- banístiques, etcètera) a què està obviar a e�ectes de valoració conjunt de magnituds dins de

corats en el pensament clàssic i subjecte, tot ponderant el pes l’elevat actiu no corrent centrat les quals se situa el valor més

també alguns destacats mem- especí�c de cadascun d’aquests en un immoble que per la seva probable amb l’objectiu de con-

bres de l’escola de Cambridge �actors segons el moment i la lo- naturalesa tant pot presentar tribuir a �xar un preu satis�actori.

avantatges com inconvenients.qüestionaven certs principis tant calització, en el nostre cas, de

de competència per�ecta com l’hotel que cal valorar. S’atribueix a Conrad Hilton el Voldria acabar amb una �rase po-

d’equilibri dinàmic a través de pular en el sector �nancer: “

l’ajust de preus. De �et, l’aparell ”,

conceptual neoclàssic, de certa i e�ectivament ho és. Però també

elegància matemàtica, ha estat seria d’enzes obviar la infuència

lentament abandonat per la que el valor té sobre el preu. Quan

seva desconnexió del món real i aquest valor s’ha aconseguit amb

les di�cultats de quanti�cació. l’anàlisi correcta dels components

de�nitoris de la realitat empresarial

Però la idea d’utilitat continua i s’ha dut a terme amb su�cient

sent protagonista, sobretot quan experiència i rigor. El valor és una

es tracta de valorar una empresa. categoria de l’àmbit econòmic

En aquest cas la utilitat de l’em- subjecte a variables econòmiques.

presa és per�ectament quanti�- El preu, també, però a més a més

cable, és allò que mani�esta el infuït per �actors emocionals i ex-

compte de resultats. El bene�ci pectatives. Per això no els podem

d’una empresa és la seva utilitat con�ondre!

location,

location and location

lobbys

utilidades.

revenue management

management,

Es de

necios confundir valor conprecio

D

n

JOAN BÓVEDA
Economista i soci director de
BurgMasterHospitality Consultants
jboveda@burgmaster.es

Quantvalunhotel?

En el cas dels hotels no és su� cient
el compte de resultats. No espot obviar
a ef ectes de valoració l’elevat actiu no

corrent centrat en un immoble
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motor econòmic d’un territori. Hi

ha actualment de�ensors de les

tres postures. També incideix la

preocupació mediambiental.

Però �ns ara no he sabut veure,

�ora d’alguns cercles minoritaris,

una refexió més a �ons sobre

a PAC és la Política de 3.600 M€. Hi ha països que mètodes compatibles amb el aquesta probable re�orma.

Agrària Comunitària. El ho de�ensen, mentre que d’al- medi i que produís una alimen-

programa té una vigèn- tres, com pot ser Espanya, de- tació sana i de qualitat. En els orígens de la PAC, hi tro-

cia de set anys i l’actual és vi- manen que es mantingui el pres- bem dos objectius bàsics que la

gent �ns al 2020. supost agrari. Una de les mesu- Avui podem dir que mai no haví- justi�caven: proveir la població

res que es preveu és que la em tingut tants aliments ni tan sa- europea d’aliments i assegurar

Per a Espanya això es tradueix en possible reducció pogués ser nitàriament correctes, s’estan uti- al productor una renda similar a

un fux total de 42.000 M€. Són compensada voluntàriament per litzant unes tècniques de produc- la d’altres sectors socials.

34.580 M€ que van directament cada Estat, solució a què s’opo- ció cada vegada més semblants a

als titulars d’explotacions, i 8.300 sen les organitzacions agràries. les ecològiques i molts cops amb En un moment que es vol �er un

milions els que es destinen al su- més garanties. El tema és com es canvi en pro�unditat, valdria la

port de projectes d’emprenedors conserva la diversitat, es combat pena �er una anàlisi més acura-

per desenvolupar dins dels terri- Tema de concepció de la matei- el canvi climàtic o es promouen da sobre el compliment

toris de�nits com a rurals. xa política agrària.Actualment la consums responsables. d’aquestes metes. A primer cop

PAC es basa �onamentalment d’ull, podríem dir que avui el

El comissari Hogan ja va posar en dos pilars, els ajuts directes, Hi ha sectors mediambientals consumidor europeu té al seu

en marxa a principis d’any una que creuen que di�ícilment es abast una gran quantitat i varie-que van directament al titular

enquesta d’àmbit europeu per- dels drets d’explotació, i el de poden portar a terme polítiques tat d’aliments i amb uns nivells

què la societat es mani�estés desenvolupament rural. Sempre ambientals de país sense tenir de qualitat extraordinaris, i a

sobre la PAC i tenir criteris per la hi ha hagut una discussió entre present el territori, i aquest és preus assequibles. Podríem a�r-

seva revisió. els que tenen una visió més ma- gestionat en unes dues terceres mar que el primer desideràtum

s’ha assolit .

El nivell de respostes va ser altís-

sim, gairebé 323.000. En resum, Pel que �a al segon, hi ha més

els europeus volem un marc re- dubtes. Per què s’està perden

gulador d’allò que mengem, el sector? Per què les seves ren-

apostem pels alimentes de qua- des són de mitjana in�eriors a les

litat, respectuosos amb la natura d’altres? I això malgrat tots els

i creiem que els productors te- cro del territori i que sustenta el parts pel sector agrari, motiu pel diners invertits i tota la burocrà-

nen un percentatge de participa- segon pilar, ja que creuen que qual volen també infuir directa- cia creada al seu voltant.

ció en la cadena de valor in�erior és el que pot servir per �er una ment sobre la PAC. I aquí s’obre

al que els pertocaria. política íntegra en zones rurals, i un escenari que ha de ser con- Seria hora de meditar-hi i anar a

els que critiquen que �ons que sensuat, i aplicar mesures gra- contracorrent dels que proposen

Sectorialment els pagesos de- surten del pressupost agrari va- duals i incentivadores però as- suprimir el segon pilar i incremen-

manen més ajuts a la renda, els gin a parar tot sovint a activitats sumibles per una pagesia que tar el primer, què passaria si es

consumidors volen una agricul- no relaciones amb el sector pri- tendeix a anar envellint i desa- deixés o s’incrementés el segon i

tura més verda, i productors i mari. També els crítics amb els pareixent amb el que comporta el primer s’anul·lés i se substituís

administracions critiquen l’ex- primer pilar consideren que els d’abandó del territori i manca per una política més decidida de

cés de burocràcia. ajuts directes no resolen proble- d’un recurs tan vital com és l’ali- participació de la producció en la

mes estructurals. mentari. cadena de valor, i per una asse-

Aquests resultats condicionaran gurança de preus?

la �utura PAC, però també cal te- Alguns Estats serien partidaris

nir presents altres �actors i aquí d’uni�car aquestes dues polítiques.

en voldria destacar només tres. El comissari europeu ha anunciat

que posa ja en marxa la discus-

Ja en la PAC anterior es va tenir sió sobre la nova PAC. Fets com

Amb la sortida del Regne Unit el en compte l’opinió del ciutadà el Brexit, que la poden condicio-

pressupost anual comunitari es europeu, que deia que estava nar �nancerament, o d’altres

veurà reduït en uns 9.300 M€ i, si d’acord que una part dels im- més de �ons, com si ha de ser

es �a un ajust de la despesa pro- postos �ossin per ajudar a tenir només una ajuda a la renda o

porcional, implicarà una baixada una agricultura pròpia, però mantenir, anul·lar o potenciar el

del pressupost agrícola de prop sempre que aquesta utilitzés desenvolupament rural com a

Conclusió i algunes

propostes

2. Mantenir els dos pilars

3. El component verd

1. El Brexit

L

n

Avuipodemdirquemainohavíemtingut
tantsalimentsni tansanitàriament
correctes, ambtècniquesdeproducció
més ecològiques iambmésgaranties

JORDI SALA I CASARRAMONA
Directorde l’Àread’AgriculturaiMediAmbient
del CEES (Centred’EstudisEconòmics iSocials)
jordisalac@yahoo.es

CapaunanovaPAC

Comissió d’EconomiaAgroalimentària
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ls auditors sempre hem p qer uè els economistes auditors entre d’altres, empleats, clients, ra, aquesta situació canviarà

estat intentant diversi�- obtinguin l’ proveïdors (inclosos els de �-necessari amb el temps, ja que la creixent

car i ampliar el ventall de per o�erir el servei. nançament) , socis empresarials, digitalització de les empreses �a

serveis per o�erir als clients. Tas- comunitats locals, legisladors i més accessible l’accés a in�or-

ca gens senzilla, ja que o bé per Dels articles i comunicats es- reguladors, etcètera. mació de qualitat, i els proveï-

la di�cultat de sempre de vendre mentats es resumeixen a conti- dors de capital �nancer no de-

els nostres serveis, o bé pel cost nuació alguns aspectes que es- És evident que per assolir moraran a ampliar els seus re-

econòmic i en temps de �ormar- aquest objectiu de comunicar el queriments d’in�ormació cap apero que despertin interès en el

se en noves àrees, o bé per la lector i animin a apro�undir en valor d’una organització no n’hi aquella in�ormació que té im-

di�cultat d’escapar dels requeri- l’assumpte tant els empresaris ha prou amb la in�ormació �nan- pacte real en el negoci.

ments d’independència que ens com els pro�essionals. cera per ella mateixa i per això

imposa el legislador, sempre es- sorgeix com a necessitat la in-

devé complicat trobar en què �ormació integrada.

podem augmentar la nostra En poques paraules podria de�-

o�erta de serveis. nir-se l’in�orme integrat com un És un dels temes més impor-

document concís que explica tants, però també més esbiai-

El REA+REGA va detectar �a com es crea el valor en una or- xats en la implementació dels

anys una oportunitat i la Comis- ganització. Així doncs, és una El marc en el qual es desenvolu- in�ormes integrats. Fins i tot te-

sió de Responsabilitat Social comunicació resumida sobre la pen els in�ormes integrats està nim molta reticència a explicar

Corporativa (RSC) i In�ormes In- manera en què l’estratègia concebut �onamentalment per a com veiem el �utur, però en els

tegrats (II) , a la vista de la de- d’una organització, així com el la seva aplicació en el sector pri- negocis el que importa és el

manda social i la necessitat crei- seu govern, exercici i perspecti- vat, en empreses de qualsevol present i el �utur i ens obsessio-

xent de transparència en totes va, en el context del seu entorn, mida, si bé també pot ser utilit- nem cada vegada més amb re�-

les organitzacions, va apostar condueixen a crear valor en el zat, convenientment adaptat, en nar com reportem sobre el pas-

per millorar el coneixement de curt, mitjà i llarg termini. el sector públic i en organitzaci- sat. Aquesta visió de �utur és

la RSC com a part de la �orma- ons sense ànim de lucre. En re- probablement una de les contri-

ció de l’auditor; així o�eria noves Es tracta d’apro�tar la in�orma- alitat, l’in�orme integrat és un bucions més grans de l’in�orme

oportunitats pro�essionals. ció �nancera i no �nancera exis- document concís i de gran utili- integrat i sorgeix de la tendència

actual que els in�ormes corpora-

Per aquest motiu, el 2014 la Co- tius han d’evolucionar per con-

missió va decidir iniciar una sèrie vertir-se en una comunicació

d’articles in�ormatius sobre RSC, que permeti entendre millor l’es-

In�ormes Integrats (II) i la infuèn- tratègia de l’empresa i la seva

cia d’aquests conceptes en relació amb la capacitat que té

l’exercici pro�essional de l’audi- de crear valor a curt, mitjà i llarg

tor, articles que podeu trobar en tent per respondre a dues ten- tat que té com a �nalitat refectir termini, així com amb l’ús dels

l’àrea corresponent del web del dències que són de plena actu- la gestió de les empreses i com capitals que posseeix i l’e�ecte

REA+REGA, conjuntament amb alitat, com són, per un costat, la aquestes s’orienten a la genera- que tenen sobre ells.

la Comunicació núm. 40 sobre el necessitat de transparència em- ció de valor, i no hagués d’impli-

Marc Internacional d’Elaboració presarial i la capacitat de res- car un enorme es�orç la seva

d’In�ormes Integrats. posta a les parts interessades; i, elaboració i, per això, tampoc

per l’altre costat, la necessitat pot ser aliè a les pimes.

Apro�tant que el REA+REGA ha de donar a conèixer la in�orma-

estat recentment acreditat per ció necessària que guia l’estra- No obstant l’anterior, és cert

l’International Integrated Repor- tègia corporativa, la gestió del que hi ha moltes pimes que no

ting Council (IIRC) per actuar com risc i l’assignació de recursos en tenen avui dia sistemes d’in�or-

a �ormador d’experts en in�ormes les empreses. mació i eines de gestió que per-

integrats (un dels dos únics ho- metin elaborar aquests in�ormes

mologats a Espanya), des de la El propòsit de l’in�orme integrat sense que impliqui un es�orç ad-

Corporació s’estan redoblant els és subministrar in�ormació molt dicional. Tampoc no ajuda el �et

es�orços per donar-lo a conèixer, bene�ciosa a tots els grups d’in- que els que �nancen les pimes

així com a augmentar la �ormació terès, entre els quals s’inclouen, no se’ls exigeixin. De tota mane-

És cert que està més orien-
Què és un informe integrat? tat cap al futur en detriment

de la informació històrica?
Per a quin tipus d’entitats
és apropiat? És indicat
per a les pimes?

expertiseE

n

L ’inf ormeintegratespodriade�nir
comundocumentconcís

queexplicacomes creaelvalor
enunaorganització

AGUSTÍ SAUBÍ
Vocal del Comitè deNormativa iProcediments delREA
agusti.saubi@crowehorwath.es

L’informeintegrat,unproductede
qualitatperoferiralsclients(1apart)

Comissió d’EconomistesAuditors de Comptes
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Comissió de Comptabilitat

partir de l’1 de gener un contracte de lloguer, l’arren- a patrimoni net. Aquest e�ecte per a operacions amb un �ons

de 2019 entrarà en vi- datari obté un dret d’us d’un bé depèn, en tot cas, del volum econòmic similar.

gor la nova de- d’endeutament i de les caracte-(actiu) i assumeix a la vegada una

dicada als arrendaments.Aques- obligació de pagament basat en rístiques intrínseques del conjunt Per part de les empreses hi ha

ta NIIF substitueix la NIC 17 tam- el compromís de �er e�ectives de contractes d’arrendament hagut molta oposició atès que es

bé d’arrendaments i portarà unes quotes �utures (passiu). El que cada empresa tingui. considera que, a�egit a la com-

canvis importants a la comptabi- passiu serà reconegut inicialment plexitat i al cost d’implantació, es

litat de les empreses, als estats pel valor actual dels pagaments I pel que �a al compte de resul- perjudica la imatge patrimonial i

�nancers i, al �nal, a la seva imat- �uturs d’arrendament, descomp- tats, també observem canvis re- �nancera de les empreses i pot

ge patrimonial i �nancera. tats al tipus d’interès implícit de latius a la di�erent classi�cació de di�cultar �ns i tot el seu accés a

l’arrendament i si aquest no es les despeses associades als crèdit �utur o a altres �onts de �-

La NIIF 16 ha estat en procés pogués saber llavors al tipus d’in- nous contractes, ja que estem nançament.

més de set anys. Els primers es- terès incremental per l’arrendatari substituint una despesa operati-

borranys són ja de l’any 2010, d’una operació de venciment i va com era la despesa de lloguer Per tant veiem que l’impacte es-

però ha trobat molts entrebancs risc similar. Pel que �a a la valora- per una depreciació, per un cos- perat és prou important. De �et,

pel camí per la �orta oposició de en un estudi portat a terme per

les empreses a la seva aprovació, una mostra d’empreses espa-

principalment pel temor a l’e�ecte nyoles (Fitó, Moya i Orgaz ,2013)

perjudicial en la situació patrimo- es va trobar que els compromi-

nial i �nancera i, per tant, en la sos per arrendaments operatius

reputació. Però l’IASB ha estat suposaven un 18,3% del total

sempre �orça determinat a apro- passiu i que els drets d’ús no re-

var-la per considerar que respon ció inicial de l’actiu, serà la matei- tat, més una despesa �nancera coneguts representaven un 19%

a una manca d’in�ormació que, xa que del passiu. per l’altre costat, amb l’oportuna dels actius no corrents que pas-

�ns ara, tenim els usuaris de la conseqüència als marges calcu- sarien a estar refectits en el ba-

in�ormació �nancera, en relació Una vegada l’arrendatari hagi re- lats en el compte de resultats lanç amb la nova NIIF 16.

amb la veritable situació d’en- conegut l’actiu i el passiu al ba- com ara podria ser l’EBITDA.

deutament de les empreses. lanç, ha d’amortitzar l’actiu i re- En aquest mateix estudi s’avan-

conèixer el pagament periòdic I quin es l’impacte esperat çava que els sectors més a�ectats

Un dels principals canvis que in- de les quotes amb el correspo- d’aquesta normativa per als re- seran aquells amb un ús més in-

corpora la NIIF 16 és que desa- nent meritament d’interessos. El guladors i per a les empreses? tensiu de l’arrendament com ara

pareix la distinció entre arrenda- reconeixement de despesa total les companyies aèries, el comerç

ment �nancer i arrendament serà per tant decreixent atès L’objectiu principal del regulador al detall, el turisme i l’oci i les tele-

operatiu en canviar l’en�ocament que, si suposem una amortitza- ha estat incrementar la transpa- comunicacions. Empreses com

de transmissió substancial de ció lineal i per tant constant, els rència i la comparabilitat de la in- IAG,Tele�ónica, Inditex o Meliá se-

riscos i bene�cis per la propietat interessos decreixeran a mesura �ormació �nancera a les empre- rien, doncs, empreses potencial-

a un model, el de la nova NIIF que el deute també sigui menor. ses. L’argument principal del re- ment molt a�ectades pel canvi.

16, basat en drets d’us. Sota gulador era que, distingint entre

aquest nou model, l’arrendador A més a més dels e�ectes sobre arrendaments �nancers i opera- Però el regulador ha estat deter-

ha de reconèixer en el balanç de l’actiu i el passiu, algunes empre- tius com veníem �ent �ns ara, minat, com ja hem comentat, i

situació la gran majoria dels ar- ses podrien veure també �orça estàvem deixant de reconèixer �nalment ha aprovat la norma

rendaments i no únicament els a�ectat el seu patrimoni net amb compromisos de pagament (ar- d’entrada en vigor en menys de

�nancers, com es venia �ent �ns la nova norma a causa del di�e- rendaments operatius) que podi- dos anys. Caldrà veure si les

ara. Les úniques excepcions en alterar i molt els nivells d’en-rent repartiment en el temps que empreses realment es compro-

que es preveuen són els con- es �arà servir pel que �a al reco- deutament de les empreses. meten amb aquesta nova nor-

tractes d’arrendament de termini neixement al resultat tant de la ma, si els objectius de transpa-

in�erior a l’any i sense opció de depreciació de l’actiu com dels Amb aquest nou canvi, el regula- rència i millor qualitat de la in�or-

compra i els arrendaments de interessos al passiu. Suposant dor considera que es guanya en mació �nancera s’assoleixen i,

poc valor. una depreciació constant cal es- transparència i qualitat i també per tant, si al �nal hem aconse-

perar que la disminució neta de amb comparabilitat perquè totes guit una veritable millora en la

Llavors, el principi �onamental de l’actiu sigui més gran que la del les empreses han de seguir un qualitat de la in�ormació �nance-

la nova NIIF 16 és que, en signar passiu amb el conseqüent e�ecte mateix tractament comptable ra disponible.

A NIIF 16

n

LanovaNIIF 16d’arrendaments:

uncanvi substancial

SOLEDAD MOYA

Economistai directoraacadèmicade l’MScFinance,prof essoracontractadadoctora
delDepartamentd’Economia, Finances i Comptabilitat, ESADEBusinessSchool
soledad.moya@esade.edu

Undelsprincipals canvis que
incorpora laNIIF 16és quedesapareix

ladistincióentrearrendament
fnanceriarrendamentoperatiu
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Respecte als drets humans,per

exemple la in�ormació sobre la

prevenció d’abusos als drets hu-

mans.

Lluita contra la corrupció i as-

sumptes de suborn, per exemple

la in�ormació sobre instruments

e �a un temps ençà exis- p gle ades per establir un organis- Existeix un esborrany d’avantpro- existents per a la lluita contra la

teix l’opinió entre els usu- me internacional per supervisar la jecte de llei, de data de gener del corrupció i el suborn.

aris de la in�ormació em- creació d’un marc d’in�ormació 2017, que modi�ca tota aquesta

presarial que la in�ormació �nan- integrada generalment acceptat. normativa en els temes que �an Les EIPque siguin cotitzades,a

cera, principalment els comptes re�erència a la in�ormació no �- més a més, hauran de recollir la

anuals, no és su�cient per com- La de�nició que l’International In- nancera i diversitat. Aquests són in�ormació sobre diversitat reque-

pensar la realitat de l’empresa. La tegrated Reporting Council �a de els punts més rellevants. rida a l’in�orme de govern corpo-

imatge de solvència i rendibilitat l’in�orme integrat és el d’“Una co- ratiu.

dels comptes anuals és rellevant municació concisa de com l’es-

per a tots els grups d’interès amb tratègia d’una organització, el Aquesta declaració ha d’incloure

qui es relaciona la companyia: seu govern corporatiu, l’acompli- una descripció de polítiques, els

proveïdors, treballadors, entitats ment i perspectives, en el context Ho seran aquelles empreses con- resultats i els riscos relacionats

�nanceres, administracions públi- del seu entorn extern, la conduei- siderades d’interès públic amb amb aquests assumptes. També

ques, i també els inversors i propi- xen a crear un valor a curt, mitjà i més de 500 empleats a partir de s’hi haurà d’incloure els procedi-

etaris de l’empresa, però cada llarg termini”. l’exercici 2017. També ho seran ments de diligència deguda apli-

cop es �a més evident que la sol- els grups consolidats, sempre cada per l’empresa incloent-hi les

vència i rendibilitat a curt termini A hores d’ara aquest in�orme con- que l’empresa que consolida sigui cadenes de subministrament i

no és l’únic objectiu de tots els tinua sent voluntari, no obstant considerada d’interès públic. subcontractació amb la �nalitat

grups d’interès i això és el això la Unió Europea va publicar el d’identi�car, prevenir i mitigar els

que bàsicament refecteixen els 15 de novembre de 2014 al seu impactes negatius existents i po-

comptes anuals �nancers. tencials. Igualment l’empresa

relativa a la divulga- haurà d’explicar, si cal, les omis-

És evident que hi ha intangibles ció d’in�ormació no �nancera i la Assumptes ambientals (per sions per risc comercial o per �al-

molt importants, com la reputació diversitat en la que part de la in�or- exemple salut i seguretat, l’ús ta de RSC.

social o mediambiental d’una mació inclosa en aquests docu- d’energies renovables o no reno-

companyia que sónmolt di�ícils de ments voluntaris passarà a ser vables, les emissions de gasos

valorar i d’incloure en uns estats

�nancers,és per això que ja �a uns A l’in�orme de gestió o a un docu-

quants anys, sobretot les grans ment separat, sempre que es �aci

corporacions, �aciliten in�ormació públic en la mateixa data i condi-

no �nancera mitjançant altres do- cions que l’in�orme de gestió, i a

cuments no obligatoris que donen més aquest en �aci re�erència.

una visió més àmplia de les activi-

tats de la companyia, i de l’evolu- obligatòria per a les grans corpo- d’e�ecte hivernacle, l’ús de l’aigua Hi ha aspectes en els quals cal-

ció �utura així com de la seva mis- racions. Així mateix, el 5 de juliol i la contaminació de l’aire...). dria avançar, per exemple en la

sió, visió i valors. de 2017 s’ha publicat al veri�cació. Aquest és un dels

Assumptes socials i relacio- grans desa�aments que ni la di-

És per aquest motiu que sorgeix nats amb els empleats, per rectiva europea ni la legislació

la necessitat del que es denomi- on es publiquen les directrius (me- exemple la igualtat de gènere, la espanyola no han volgut abordar,

na una in�ormació integrada, re- todologia) sobre la presentació implementació de les convenci- en aquests moments, l’auditor

collida en el que es coneix per d’in�ormes no �nancers. ons �onamentals de l’organitza- només ha de posar de mani�est

l’in�orme integrat ció internacional del treball, les si la in�ormació no s’inclou.

L’Estat espanyol disposava de condicions de treball, el diàleg

La Iniciativa de l’In�orme Integrat social, el respecte pel dret dels Amb totes les di�cultats i limita-temps �ns al 6 de desembre de

IIRC (International Integrated Re- 2016 per incorporar a la legislació treballadors a ser in�ormats i cions, sembla que els in�ormes

porting Council) neix l’agost del local aquesta directiva, no obs- consultats, el respecte dels drets integrants seran una realitat ine-

2010 quan un grup d’institucions tant això, la realitat és que les sindicals, la salut i la seguretat en vitable.

relacionades amb el món econò- normes que havien de ser modi�- el treball i el diàleg amb les co-

mic i social, entre ells l’Accoun- cades, el Codi de comerç, el text munitats locals o les mesu-

ting �or Sustainability (A4S), el re�ós de la Llei de societats de res adoptades per garantir la

FASB, l’IASB i la Global Repor- capital i la Llei d’auditoria, encara protecció i el desenvolupament

ting Initiative, van decidir treballar no ho han estat. d’aquestes comunitats, etcètera.

Quines seran les empreses
obligades a elaborar l’estat
no fnancer?

Quin és el contingut
d’aquests in�ormes no fnan-
cers obligatoris?

On s’haurà d’incloure tota
aquesta in�ormació?

l

l

l

l

l

Diari O�cial la nova Directiva

2014/95/UE

Diari de la

Unió Europea una Comunicació

de la Comissió (2017/C215/01)

D

n

Els informesintegrats:
unarealitat inevitable

La verif cació és un dels grans
desafaments que ni la directiva
europea ni la legislació espanyola

no han volgut abordar

M. EUGÈNIA BAILACH
Sòciad’Auren i auditorade comptes.Membrede
la Comissiód’EconomiaiSostenibilitat
me.bailach@bcn.auren.es
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L
es expectatives dels p qer uè els consumidors triessin Fins �a poc la majoria dels con- sumir endarreriments. Avui dia

consumidors estan can- el seu model. De sobte, el para- sumidors assumien un rol més o això no és possible. Pensem en

viant ràpidament. Inter- digma havia canviat. S’havia menys passiu a l’hora d’adquirir l’èxit de negocis com Ikea, que

net està col·laborant activament passat d’un mercat de deman- un producte o servei. Tanma- entre altres valors aporten

en aquest canvi introduint trans- da a un mercat d’o�erta. I amb teix, ara, cada vegada més, el aquesta característica. La im-

parència en els mercats, posant això va aparèixer el model de consumidor adopta un paper mediatesa dels serveis obtin-

en contacte uns clients amb els competència que ara coneixem. més actiu en la seva relació amb guts a Internet ha acostumat els

altres. Els clients exigeixen sim- Les empreses van haver de de- el producte o servei. Ho comen- clients a exigir-la en qualsevol

plicitat, disseny, immediatesa, senvolupar les marques comer- ta i critica aproftant la multitud servei o producte amb què es

privacitat, autoservei o qualitat. cials, va aparèixer el màrqueting de plata�ormes disponibles a In- relacionin.

Valors que o�ereixen els grans massiu, els anuncis a la premsa, ternet i consulta allò que altres

d’Internet, com Amazon o Goo- ràdio i televisió. Calia generar consumidors com ell han co- El consumidor actual no valora

gle, i que, ara, els clients exigei- valors intangibles sobre els pro- mentat del producte. Vol ser tant com abans la propietat del

xen a la resta dels proveïdors. bé com el seu ús. L’actual dis-

Les empreses tradicionals tenen ponibilitat de catàleg de produc-

un important repte a l’hora tes i serveis és gairebé il-

d’a�rontar aquesta trans�orma- limitada. L’usuari no necessita

ció, aquest autèntic canvi de �er provisió de reserves de res,

paradigma dels mercats. sempre que necessiti l’ús d’al-

gun recurs, si pot pagar per ell,

Un cop fnalitzada la Segona ductes que di�erenciessin uns més actiu en les �ases de dis- en disposarà. Això devalua la

Guerra Mundial, els Estats Units �abricants dels altres. També ca- seny del producte. Busca molta propietat davant la disponibilitat.

havien quedat desproveïts. La lia competir en preus. Va aparèi- més personalització. Internet ha Hi ha plata�ormes a Internet

majoria de les indústries s’havi- xer la departamentalització a les acostumat els usuaris a la pos- com Uber, Airbnb o Spoti�y que

en dedicat a generar subminis- empreses per optimitzar costos. sibilitat d’una relació més perso- construeixen la seva proposta

traments per a la guerra, obli- La �abricació del producte o ser- nalitzada, un per un, que ara de valor en aquesta disponibili-

dant-se de moltes de les neces- vei es va descompondre en �a- exigeixen en la resta de serveis. tat gairebé immediata en lloc de

sitats internes del país. Ara calia ses que s’executaven de la ma- L’estandardització es percep la p pro ietat dels actius que hi

proveir la pau. Faltava de tot: ei- nera més òptima possible en les com un element negatiu. són subjacents.

nes i maquinària per al camp, di�erents àrees. I aquest és el

per a les indústries, fns i tot per paradigma en el qual la majoria Anteriorment els usuaris enteni- La qualitat és un altre aspecte al

a les llars. Les empreses �abri- de nosaltres hem crescut i en en que, si volien obtenir valor qual l’usuari no renunciarà.

caven sense parar. Hi havia llista què ens basem a l’hora de pren- d’un producte, possiblement L’excel·lència operacional és

d’espera per a gairebé tot. Un dre decisions. Mercats d’o�erta, haurien de tractar amb la com- una característica de les empre-

agricultor havia d’esperar me- plexitat. Per exemple, en adqui-on la marca i la publicitat són ses líders del món digital. Trac-

sos per obtenir un tractor. D’al- importants, on ens p rir un reproductor de DVD, era ten amb mim els seus proces-reocupa

guna manera es pot dir que el molt la nostra competència i necessari llegir un complex ma- sos, especialment aquells en

país es trobava en un mercat de potser quelcom menys la ne- nual d’instruccions per aprendre què està implicat el client, gene-

demanda, on aquesta superava cessitat exacta que estem reso- a utilitzar-lo. Avui dia, el consu- rant avantatges competitius da-

amb molt l’o�erta. lent al client. midor no està disposat a llegir vant d’altres. El client s’ha acos-

aquest manual. Considera que tumat a això i ja ho dóna per

Les �àbriques van continuar pro- No obstant això, aquest para- si el producte és complex descomptat.

duint sense parar fns que l’o�er- digma podria estar canviant i és que està malament disse-

ta va començar a superar la de- moltes empreses potser encara nyat. Ara els usuaris volen la Estem sens dubte davant un

manda. Hi va haver un moment no ho han entès. màxima simplicitat i no per això nou canvi de paradigma, on es

en què va començar a haver-hi renunciar a obtenir el valor més deixa enrere els mercats d’o�er-

més maquinària a la venda de la L’actual revolució digital està alt possible. ta i ens en�rontem als mercats

que es necessitava. Hi havia portant canvis importants en els de client . Entendre el client i la

més o�erta de cotxes que de- hàbits dels clients i en les ex- La instantaneïtat és un altre as- necessitat que satis�em és molt

manda, més tractors dels que pectatives que aquests tenen pecte �onamental d’aquest can- més important que preocupar-

es podien comprar. Els �abri- sobre els productes i serveis vi de paradigma. Fins �a poc els nos pel competidor. Les em-

cants de rentadores lluitaven que consumeixen. usuaris estaven disposats a as- preses actuals, moltes vegades

Elclientdigital

Cada vegadamés, el consumidor adopta
unpapermés actiu en la seva relació amb
elproducte o servei. No valora tant com
abans lapropietat del bé com el seu ús

NICOLÁS MOYA
DirectordeNegocisDigitals.Bankinter
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ció de postvenda, que és inde-

pendent del preu pagat pel pro-

ducte o servei.

El màrqueting massiu i unidirec-

cional ja no és tan important

com abans. Cal arribar al client

de maneres noves. A través dels

continguts a Internet, a través

dels comentaris �avorables d’al-

tres clients, del boca a boca, als

llocs on és el client, en essència,

desenvolupar millor el màrque-

ting personalitzat.

I sens dubte ser innovador.

Creure’s de veritat la innovació

com a �ont de trans�ormació de

l’empresa cap a models de més

generació de valor. Generar en-

torns dins d’aquestes que �o-

mentin l’aparició de noves ide-

altament departamentalitzades, qui mantenen la relació amb el Entendre la relació del client es, com ara la diversitat de la

han perdut part de la visió del client o amb la generació de amb la tecnologia és també un plantilla o la desjerarquització de

client . Cal una nova verticalitza- l’o�erta poden capturar valor. Els aspecte important. En ocasions l’organització. Mantenir en l’em-

ció de l’empresa, que posi de altres intermediaris es converti- l’oportunitat no apareix en la in- presa una cultura d’experimen-

nou tots els empleats alineats ran en “mers transmissors de corporació d’una tecnologia en tació. Tenir una relació de com-

amb el client . Els models orga- zeros i uns” que no aporten res l’empresa sinó en incorporar al- plicitat amb el client que perme-

nitzatius moderns busquen a la cadena de valor del produc- guna característica del producte ti a l’organització provar nous

aquest nou en�ocament i per te, i tendiran a desaparèixer. o�ert en la tecnologia que el cli- productes o serveis sense por.

això creen estructures menys ent utilitza i entendre què no �arà A més, els empleats de les em-

departamentals i més orien- Moltes de les empreses líders un client. Per exemple, algunes preses innovadores han de tenir

tades a la proposta de valor de la trans�ormació digital, com entitats �nanceres van o�erir als un esperit en el qual in-

subministrada. El seu paradig- Amazon o Netfix , tenen entre seus clients adhesius tentin resoldre els problemes

ma moltes vegades són les abans de buscar ajuda, de tenir

independència mental i un cert

“totterrenisme” dins de l’empre-

Per adaptar-se a aquest nou pa- sa. I sobretot, una organització

radigma, l’empresa actual ha innovadora és aquella que té la

d’escometre canvis importants su�cient humilitat per entendre

que a�ectin tant el seu model de que la majoria de noves idees

negoci com la manera d’orga- els avantatges competitius la per poder pagar amb el telè�on no procediran de dins sinó dels

nitzar-se. gestió estratègica de les dades. mòbil. La solució podia semblar usuaris, de la competència, de

Sobretot està orientada a l’apor- interessant. Un adhesiu en la la indústria, d’altres països o

Per començar, han d’aprendre a tació de valor addicional al client part del darrere del telè�on actu- d’altres sectors. Mantenint els

capturar valor en un mercat més en el procés de selecció i com- ava com a targeta de paga- ulls ben oberts.

transparent. Ja no és possible pra dels productes que o�erei- ments El problema

construir avantatges competi- xen. No sols passa això en el estava en el �et que el client no En conclusió, adaptar una em-

tius basant-se en l’opacitat d’un món digital. El gegant de la dis- enganxava un adhesiu al telè�on presa a la nova trans�ormació

mercat. El client ho sap tot. tribució nord-americana Wal- de la mateixa manera que molts digital del client no implica ne-

Quan entra a un establiment ja mart és ben conegut per la inte- conductors no enganxen l’ad- cessàriament obrir un lloc web

s’ha in�ormat prèviament a Inter- gració de dades amb els prove- hesiu de la ITV al cotxe un cop on o�erir els productes o serveis.

net de l’o�erta de productes i ïdors, que dota d’un important han passat una revisió. Es tracta sobretot d’entendre

serveis, dels preus, de les ca- avantatge competitiu davant molt millor la p pro osta de valor

racterístiques i de com compe- dels competidors, en permetre El compromís amb l’excel·lència que s’o�ereix al client, de satis�er

teix amb altres. a aquells conèixer en temps real operacional és �onamental per millor les noves exigències, com

el ritme de vendes dels seus a�rontar aquest canvi de para- ara la immediatesa o la simplici-

També s’han d’adaptar a treba- productes i la distribució digma. El client espera una ab- tat, i estar molt més disposat a

llar en un mercat menys inter- d’aquests en els di�erents su- sència de �allades en el produc- innovar en els models i oblidar-se

mediat. En el món digital sols els permercats. te, una conveniència en la rela- una mica de la competència.

maker

stickers,

start-ups.

contactless.

Moltes de les empreses líders de la
transf ormació digital, comAmazon o

Netf lix, tenen com a avantatge competitiu
lagestió estratègica de les dades

n
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cle 21 de la Llei 27/2014 a les
rendes derivades de la transmis-
sió de societats patrimonials.

Aquest règim d’exempció és
una de les novetats destacades
de la Llei 27/2014 i suposa
que, amb caràcter general i

mb caràcter general, missió d’elements patrimonials tòria amb la que paral·lelament acomplint certs requisits, no tri-
tant la a�ectes a activitats econòmi- ha introduït la mateixa Llei buten en l’impost sobre socie-

ques que s’hagin generat en el 27/2014 de l’impost sobre soci- tats les plusvàlues o guanys
com la període impositiu i en els dos etats, atorgant determinats be- derivats de la transmissió de

períodes anteriors. nefcis fscals (com la reserva de participacions en altres socie-
consideren que una societat és capitalització i la d’anivellació) tats espanyoles.
patrimonial i que, per tant, no Aquesta circumstància tan res- amb la fnalitat d’estimular el sa-
realitza una activitat econòmica trictiva obliga a vigilar sovint la nejament de les empreses i la Com a excepció a aquesta regla
si més de la meitat del seu actiu tresoreria i els drets de crèdit de seva capitalització mitjançant general, quan el que es trans-
està integrat per valors o no les societats operatives perquè l’augment del patrimoni net. met són participacions d’una
està a�ecte a una activitat eco- el saldo que excedeixi dels be- societat patrimonial, l’exempció
nòmica. nefcis acumulats durant l’exer- està limitada a l’import de les

cici i en els dos anteriors es con- reserves generades per la soci-
Però mentre que als e�ectes de sidera actiu no a�ecte a l’exercici Doncs, a di�erència de normati- etat participada durant el temps
l’impost sobre el patrimoni s’ha de l’activitat. ves i regulacions anteriors, la de tinença de la participació, és
d’analitzar si aquesta circums- a dir que normalment quedarà
tància es compleix durant més gravat el �ons de comerç i les
de 90 dies de l’exercici social, a plusvàlues tàcites dels actius de
la Llei de l’impost sobre socie- la societat.
tats el valor de l’actiu, dels va-
lors i dels elements patrimonials Aquesta limitació resultarà apli-
no a�ectes a una activitat eco- cable quan la societat transme-
nòmica serà el que resulti de la Amb aquesta sorprenent regu- regulació actual no estableix sa reuneixi les circumstàncies
mitjana dels balanços trimes- lació algunes societats, que de- cap règim específc i propi per a per tenir la consideració de so-
trals de l’exercici de la societat senvolupen activitats econòmi- les societats patrimonials, però cietat patrimonial en alguns dels

ques i que obtenen guanys, es sí que pot tenir e�ectes limitatius exercicis durant la tinença de la(o dels balanços consolidats si
es tracta d’una societat domi- poden veure obligades a repartir a l’hora de poder gaudir de participació, fns i tot tractant-se
nant d’un grup d’empreses) . benefcis disminuint els �ons certs benefcis fscals. d’un exercici anterior a l’entrada

propis per evitar incórrer en el en vigor de la nova defnició de
que s’ha anomenat patrimoniali- No podrà aplicar el règim es- societat patrimonial. En aquests
tat sobrevinguda. pecial d’empreses de reduïda casos, es permet �er l’anàlisi a

Una societat esdevindrà patri- dimensió, ni el tipus reduït del partir de la suma agregada dels
monial quan més de la meitat És a dir, aquelles societats que 15% de l’impost sobre socie- balanços a anuals des de l’1 de
del seu actiu estigui constituït durant els exercicis anteriors ha- tats, previst per a les entitats de gener de 2009. Si de l’anàlisi

gin tingut guanys i no els hagin nova creació.per valors o per elements no resulta que en algun exercici
a�ectes a una activitat econò- repartit perquè volien capitalitzar dels compresos dins del perío-
mica. l’empresa i autofnançar-se es Tampoc no podrà compensar de de tinença de la participació,

poden veure a�ectades per la les bases imposables negatives la societat reunirà les circums-
Ara bé, en l’impost sobre el pa- nova normativa i ser considera- quan l’entitat sigui adquirida amb la tàncies per ser considerada so-
trimoni, no es computen ni com des entitats patrimonials, sem- intenció, per part del comprador, cietat patrimonial, l’import de
a valors ni com a actius no a�ec- pre que aquests guanys no els d’aproftar-les (la qual cosa sí que l’exempció s’haurà de determi-
tes aquells en què el preu d’ad- hagin invertit en l’activitat eco- és possible quan la majoria del ca- nar a través d’un càlcul propor-
quisició no superi l’import dels nòmica, sinó que els hagin in- pital social o dels drets a participar cional complex.
benefcis no distribuïts obtinguts vertit en un altre tipus d’actius, en els resultats de l’entitat hagues-
els últims deu anys anteriors com per exemple valors, inversi- sin adquirit perquè ostentés una
que provinguin de la realització ons fnanceres no a�ectes o im- participació in�erior al 25% en l’enti-
d’activitats econòmiques. Però, mobles no a�ectes a una activi- tat a la conclusió del període impo-
la Llei de l’impost sobre socie- tat econòmica. sitiu al que correspongui la base
tats és més restrictiva perquè imposable negativa).
només computa com a actiu no De tota manera, la conseqüèn-
a�ecte la tresoreria o drets de cia d’aquesta nova regulació re- Tampoc no es podrà aplicar el
crèdit procedents de la trans- sulta en certa manera contradic- règim d’exempció previst a l’arti-

I què passa si la societat
esdevé patrimonial?

Compte amb l’excés
de tresoreria

l

l

l

A Llei de l’impost
sobre el patrimoni (Llei

19/1991) Llei de l’impost
sobre societats (Llei 27/2014)

n

Sóc om’he convertit en
una societat patrimonial?
RICARD VIÑA ARASA
Servei d’AssessoramentFiscaldel Col·legi
d’Economistes de Catalunya
geafbcn@economistes.com

Unasocietatesdevindràpatrimonial
quanmésdelameitatdelseuactiuestigui

constituïtpervalorsoperelements
noaf ectesaunaactivitateconòmica
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P
er tal d’emprendre pro-

jectes empresarials ren-

dibles, cal sovint l’accés

al crèdit, sigui sense cost (el dels

proveïdors i entitats públiques) o

amb cost (el de les entitats fnan-

ceres). Una bona gestió empre-

sarial ha de saber utilitzar aquest

palanquejament i evitar incórrer

en risc d’insolvència. I sobretot a

Espanya, atès que tant la norma-

tiva legal com la percepció social

castiga excessivament les em-

preses que es declaren insol-

vents i les expulsa quasi sempre

del mercat.

El pro�essor Oriol Amat ha imple-

mentat per a empreses espanyo-

les el següent predictor de la insol- En canvi, si l’anàlisi es �eia sobre tenen les grans companyies insol- dades dels incompliments de

vència, derivat de la Z d’Altman: les companyies que havien con- vents abans de recórrer al proce- conveni, en quin cas les dades de

cursat durant el 2015, les compa- diment concursal en�ront de les recuperació podrien variar sensi-

Z = -3,9 + 1,28 AC / PC + 6,1 PN nyies d’actiu superior als deu mili- pimes. A més, un cop dins del blement. Costa d’entendre com a

/ A + 6,5 BN/ A + 4,8 BN/ PN,en ons d’euros tenien unes media- procediment concursal, els costa Espanya no s’hagi aconseguit re-

què AC = actiu circulant, PC = nes de -1,83 a la província de més a les pimes aconseguir un collir dades de recuperació del

passiu circulant, PN = patrimoni crèdit concursal i això seria molt

net,A = actius BN = benefci net. senzill unifcant la in�ormació que

els administradors concursals han

Com més positiu és el resultat, de recollir a l’in�orme fnal de rendi-

més solvent és l’empresa, mentre ció de comptes.

que el resultant negatiu indica una

situació d’insolvència. Cal recordar que a Espanya exis-

Barcelona i de -1,25 a les de Ma- conveni que a les companyies teix una proporció de pimes joves

Hemaplicat aquest predictor a les drid. Les d’actiu comprès entre un grans, tal com ens mostra l’Esta- més gran que la de la mitjana dels

empreses que, segons dades del i deu milions d’euros o�erien unes dística Concursal del 2016 edita- països de l’OCDE, tal com desta-

BOE, van sol·licitar el concurs de medianes a Barcelona de -1,47 i a da pel Col·legi de Registradors ca un estudi recent elaborat per

creditors el 2015, prenent com a Madrid, de -1,10. d’Espanya. En e�ecte, durant el Juan Carlos Fariñas i Elena Huer-

dades d’anàlisi les dels darrers 2015 la mediana d’actiu de les g po er a FEDEA, a causa d’una

comptes anuals dipositats al Re- En conseqüència,a més de l’efci- companyies que aconseguien un taxa d’entrada més elevada al

gistre Mercantil, a les províncies ència del predictor, podem com- conveni (sense entrar en liquidació mercat i a la típica resistència a

de Barcelona i de Madrid. Hem provar que, si bé les companyies durant el termini del primer any) créixer, �et que podríem denomi-

distingit dues mostres: les d’aque- grans que no van acabar concur- era de 3.238.735 d’euros, mentre nar com un cert e�ecte Peter Pan.

lles companyies que tenien un ac- sant mostren un grau més gran que la de les que anaven directa- D’altra banda,segons les darreres

tiu superior a deu milions d’euros i de solvència que les pimes, per a ment a liquidació era de 972.343 dades del DIRCE (Directori Cen-

les d’un actiu comprès entre un i les quals van acabar sol·licitant el euros. En canvi, les pimes que tral d’Empreses), en comparació

deu milions d’euros. Aplicant el concurs, la situació és a la inversa: acabaven aconseguint un conveni amb la Unió Europea, les micro-

predictor al conjunt de les compa- les companyies grans que es van o�erien més recuperació de crèdit empreses, és a dir, les que tenen

nyies de Barcelona i Madrid amb declarar insolvents mostraven als als creditors, probablement a cau- fns a nou empleats, suposen el

actiu superior als deu milions comptes anteriors al concurs una sa de la seva �orça de negociació 95,7% del total, 2,9 punts per so-

d’euros, hem comprovat que la predicció d’insolvència més més baixa en fxar els termes del bre de l’estimació que es disposa

mediana de la mostra era a Bar- agreujada que les pimes.Això ens pla de pagaments del conveni. per al conjunt de la Unió Europea

celona de 2,47 i a Madrid de 2,44. mostra la capacitat d’aguant que Una altra cosa seria poder tenir el 2014, que era del 92,8%.n

Lapredicció
delainsolvència

RAIMON CASANELLAS

Economista i soci-director d’Insolnet, SLP
rcasanellas@insolnet.es

Les companyiesgransqueesvandeclarar
insolventsmostravenals comptes
anteriorsalconcursunapredicció

d’insolvènciamésagreujadaquelespimes
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conomistes BAN, la xarxa barrera de la mobilitat i apropant 300.000 euros per a màrque- Contracte de sindicació com

de del l’odontologia a persones depen- ting, IT i . una participació directa dels socis

Col·legi, va celebrar el 5 dents. Sergi Comas, el seu CEO en la societat.

d’octubre el XXVI Fòrum Inver- i co�undador, sol·licita 250.000

sor i va presentar la ponència euros per a l’expansió geogràfca. Participació mitjançant una en-

Iñaki Frias, advocat i soci de l’Àrea titat o vehicle jurídic amb els seus

start-ups Albert Coll, CEO Mercantil del despatx RCD-Rou- òrgans propis de representació i

i �undador, presenta una saud Costas Duran, SLP, és es- decisió.plata-

�orma de comunicacions unif- pecialista en la sindicació i pacte

Al es van presentar set cades al núvol: xat corporatiu, de socis per a noves Va Del contracte de sindicació va res-

projectes, d’un molt bon nivell, de iniciar la presentació indicant que saltar que té per objectiu regular latele�onia IP, SMS,

sectors diversifcats i que van intercanvi d’arxius i escriptori cada vegada és més �reqüent, relació dels socis entre ells i la ne-

despertar l’interès dels assistents: remot. Tot el de les co- en l’àmbit de les una gociació i �ormalització d’acords

municacions empresarials en atomització del capital social en entre els socis sindicats i la matei-

Sistema una plata�orma integrada amb mans de molts inversors i, davant xa societat en què participen, en-

de compra intel·ligent per pagar SalesForce. Necessiten 250.000 d’aquesta situació, va apuntar tre d’altres. De l’opció com a so-

sense passar per caixa, amb es- que les noves empreses s’han de cietat participada va destacar queeuros per desenvolupar nou

caneig pel mòbil dels productes preguntar “com gestionen tants, màrqueting i vendes. �acilita la gestió de l’accionariat en

i, un cop acceptat el pagament, la companyia, tant en les juntes

que també es pot �er remot entre generals com en la celebració de

usuaris, la compra es �a e�ectiva. contractes d’inversió i pactes de

Presenta Guillermo Villalón, que socis i té uns costos d’estructura-

sol·licita 300.000 euros per de- ció i de gestió més alts.

senvolupar producte i vendes.

Per últim, va apuntar que la sindi-

Enric Sagrera, socis durant tota la vida de la cació mitjançant una SRL és més

�undador, presenta una plata�orma IOMED ha desenvolupat companyia i com ho �an durant la recomanable, com a vehicle amb

tecnològica per publicar qualsevol una tecnologia que permet als següent ronda d’inversió”. personalitat jurídica, per a socis

llibre electrònic en les majors bo- p gro ramaris de gestió de la his- que coinverteixen junts en diver-

tigues internacionals i �acilitar que Per això, va a�egir, hem de plante-tòria clínica dels hospitals codif- ses companyies, l’SRL �acilita una

els escriptors novells publiquin les car i estructurar en temps real les jar-nos models de sindicació que agrupació i control de tots els so-

seves obres. La ronda d’inversió dades que el metge introdueix en ens �acilitin “l’agrupació de diver- cis amb una única veu.

és de 200.000 euros per millorar la història clínica, sense modifcar sos socis en�ront de la mateixa

la plata�orma i màrqueting la manera en què aquest els in- companyia o en�ront de tercers” Es pot consultar la presentació al

trodueix. Presenta Javier de Oca amb l’objectiu de tenir “una veu

És una aplicació i demanen 150.000 euros per a única per a la de�ensa d’interes- . Els interes-

per a la gestió efcient d’explotaci- desenvolupament de producte i sos comuns”. sats en algun dels p jroectes pre-

ons agrícoles amb més de 1.200 comercialització. sentats, a ampliar la in�ormació i a

clients. Recull dades del camp Va continuar repassant els models contactar amb els emprenedors,

�àcilment i les analitza per millorar Aleix Castellar, jurídics de la sindicació, centrant- escriviu a

la rendibilitat i efciència de l’explo- el seu co�undador, presenta el se en les dues opcions: .

tació agrícola. Presenta la seva seu , que connec-

�undadora Emília Vila. Tenen ron- ta els usuaris ( ) , que sol-

da oberta d’1.000.000 euros per liciten serveis de neteja amb

obrir l’expansió al mercat �rancès. netejadors pro�essionals (

) , automatitzant i escalant

Prime- en ambdós costats, o�erta i de-

ra companyia de prestació odon- manda, i tot el procés de reclu-

tològica exclusivament a 300 cen- tament. El sistema disposa d’un

tres geriàtrics i de discapacitats. (assistent virtual per a

Fan revisions bucodentals i tracta- ) que agilitza el procés

ments al mateix centre, trencant la d’operacions intern. Sol·liciten

business angels recruiting

La

sindicació dels minoritaris en les

.

start-ups.

video meeting,

big data start-ups,

soft-

ware

on-line.

marketplace

lovers
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pins

chatbot

poppins

‘La sindicació dels
minoritaris en les ‘start-ups’’
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BUYYOURSELF.

BEBOOKNESS. IOMED MEDICAL SOLUTI-
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MYPOPPINS.

DENTAL RESIDENCY.

XXVIFòrumd’Inversiói ‘Lasindicació
delsminoritarisenles ‘start-ups’’

MIQUEL SACRISTÁN
Economista i director d’EconomistesBAN

economistesban@coleconomistes.cat

Economistes BAN

Cadavegadaésmésf reqüent,
en l’àmbitde les ‘start-ups’,

unaatomitzaciódelcapitalsocial
enmansdemolts inversors
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D

tilla �ormada per un 69% d’ho-

mes i un 31% de dones. Les

empreses del sector cada cop

contracten més dones, però

aquestes no ocupen majoritària-

ment posicions vinculades a les

àrees operatives ni de sistemes.

La contractació de dones res-

es de �a nou anys el Cer- sector TIC català el darrer any ha també s’observa un canvi en pecte d’homes a les empreses

cle Tecnològic de Cata- estat notablement superior al del aquesta tendència. L’edició del del sector mostra una tendència

lunya, �undació privada conjunt de l’economia. Així, el Baròmetre del 2012 apuntava que lleugerament positiva i, de �et,

sense ànim de lucre oberta a les 2015-2016, el nombre d’ocu- un 30% de les empreses del sec- una de cada quatre empreses

persones, empreses i pro�essio- pats en el sector tecnològic va tor van reduir el nombre de treba- tecnològiques ha mani�estat que

nals de les TIC, per crear opinió, augmentar un 26,3% mentre lladors, mentre que actualment cada cop contracta més dones.

generar debat i promoure políti- que en el conjunt de l’economia més del 63% de les empreses ha

ques tecnològiques, ha tingut la catalana només va créixer un incrementat la plantilla. Com en

iniciativa d’elaborar el Baròmetre 3,2%. En de�nitiva, la població les edicions anteriors, les empre- A partir de la situació actual

del Sector Tecnològic a Catalu- ocupada en el sector TIC és de ses continuen percebent la �uga analitzada a l’estudi del Barò-

nya. L’estudi consisteix en una 103.300 persones, així s’asso- de talent, problema que comba- metre del Sector Tecnològic a

anàlisi qualitativa i quantitativa de leix el màxim històric d’ocupació ten amb plans de retenció i poten- Catalunya 2017, es proposen

la situació del sector de les tecno- en aquest sector cada cop més ciació, on destaquen la virtualitza- les recomanacions següents:

logies de la in�ormació i la comuni- estratègic per a l’economia cata- ció dels llocs de treball i la fexibilit-

cació a Catalunya. Encada edició, lana.Aquesta dada representa el zació. En aquest sentit, els resul- Cal �omentar la diversitat

el baròmetre ha anat creixent 3,2% del total de l’ocupació, una tats de l’enquesta d’o�erta mos- en els equips i crear programes

quant a l’anàlisi prospectiva de les dada amb tendència a l’alça i tren que més del 75% de les em- per atraure in�ants en l’àmbit de

tendències del sector i a la pro- que recupera els valors més bai- preses enquestades a�rmen dis- les TIC.

posta de recomanacions i �ull de xos emmarcats en els anys de posar d’algun tipus de pla per

ruta per esdevenir una eina de tre- crisi econòmica. atraure, captar, �delitzar, promoci-

ball imprescindible per a una millor onar o retenir el talent dins de les L’o�erta ha de millorar la com-

comprensió del sector. Els resul- empreses. prensió dels negocis dels clients

tats de la novena edició van ser per arribar a digitalitzar el nucli.

presentats el passat mes de juliol. De l’estudi es desprèn que la línia Com s’indica en el Baròmetre També cal apro�undir en les tec-

que separa l’o�erta (empreses tec- del 2017, un 38% de les empre- nologies amb perspectives més

L’edició del 2017 aporta sòlids nològiques que proveeixen ser- ses enquestades de demanda altes de creixement.

arguments que estem davant veis o productes) i la demanda es proveeix amb personal TIC

una �ase de creixement del sec- (empreses d’altres sectors que p pro i. D’aquestes, un 80% ar-

tor que s’exempli�ca en els re- necessiten serveis tecnològics) es gumenta que ho �a perquè les Cal millorar la comunicació del

sultats següents: valor a�egit dels productes i ser-

veis tecnològics als clients, així

com l’exposició de l’ecosistema

TIC català cap a l’exterior.

L’ecosistema tecnològic català

està �ormat per 13.794 empreses, Cal estendre

el 2,3%del nombre total d’empre- l’apro�tament i l’impacte dels

ses a Catalunya. El darrer any el troba desdibuixada. L’aportació TIC són una àrea estratègica per esdeveniments de re�erència al

nombre d’empreses tecnològi- de valor cap a una societat inten- a l’empresa. territori i gestionar la coexistèn-

ques s’ha incrementat en un5,7% sament digitalitzada �a que cada cia dels nous models de negoci

respecte a l’any 2015, amb la in- cop més les empreses de la de- impulsats per les TIC.

corporació de 738 noves �rmes. manda incorporin la tecnologia

Seguint el model de teixit empre- com a eix estratègic del negoci, La manca de vocacions TIC Podeu trobar més detalls del

sarial català caracteritzat per les �et que di�culta distingir la �rontera s’acusa per la necessitat d’inte- Baròmetre del Sector Tecnolò-

pimes, el 91% d’empreses del entre l’o�erta i la demanda. grar pro�essionals TIC no només gic a Catalunya al web

sector tecnològic compten amb en empreses d’o�erta, sinó tam- .

menys de deu assalariats i el bé ara en tot el teixit empresarial,

60,2% de les empreses no té as- Tot i que com ja hem apuntat el i per la minoritària presència de la

salariats. sector TIC ha estat un dels sec- dona en el sector. Tot i que la di-

tors amb més creixement d’ocu- �erència entre homes i dones es

pació, l’estudi ha detectat una va reduint cada any, actualment

escassetat de pro�essionals �or- les empreses tecnològiques ca-

El creixement de l’ocupació en el mats en aquest àmbit, tot i que talanes comptem amb una plan-

Les accions

3. La tecnologia al nucli

de totes les empreses

1. El sector TIC com a motor

de l’economia catalana

5. El paper de la dona

en el sector

4. La necessitat de talent

2. Contractació

en el sector tecnològic

1. Atracció i generació de ta-

lent.

2. L’impacte en el negoci.

3. El posicionament del sector.

4. Ecosistema.

www.

ctecno.cat n

ResultatsdelBaròmetredel
SectorTecnològicaCatalunya

JORDIWILLIAM CARNES
Presidentdel CTecno
ctecno@ctecno.net

Calmillorar la comunicació del valor
af egit dels productes i serveis tecnològics

als clients, així com l’exposició de
l’ecosistema TIC català cap a l’exterior
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