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Novacampanyadel’impost
sobre societatsal Col·legi

Revista tècnica
DE LES COMISSIONS I GRUPS DE TREBALL DEL COL·LEGI D’ECONOMISTES DE CATALUNYA

Com cada any, i a similitud de la campa· tiva de la comptabilitat. Destaquen els cur· A més a més, cal d’a�egir els cursos �o·

nya de l’impost sobre la renda de les sos sobre calitzats en aspectes concrets de l’im·

persones �ísiques (IRPF), el Col�legi post que mereixen l’atenció.

d’Economistes de Catalunya prepara la (7 i 8 de juny) i

campanya de l’impost sobre societats, Un és el dedicat a l’

el termini de presentació del qual acaba (5 de juliol). D’altra banda, hi haurà

el proper 25 de juliol. un tractament específc de la declaració (20, 22 i 27 de juny) i l’altre, el cen·

pel que �a a les �undacions i a altres entitats trat en

Enguany, l’activitat es divideix entre ses· sense ànim de lucre (14 de juny). En un al·

sions in�ormatives i debats, cursos i ta· tre sentit, cal esmentar el curs sobre

llers, consultes i atenció als mitjans de

comunicació. Quant a les sessions in�or· (15 de juny). (3 de juliol) .

matives, cal destacar la celebració del

tradicional acte sobre Com és habitual, tota l’activitat del Col·

legi relativa a la campanya de l’impost

(20 de juny) . sobre societats comptarà amb la parti·

cipació com a ponents i pro�essors

Pel que �a a �ormació, cal esmentar el do· d’inspectors d’Hisenda, d’experts con·

ble tractament de la temàtica, tant des del sultors fscals i també de pro�essors

punt de vista fscal com des de la perspec· acadèmics.

Declaració de l ’impost sobre

societats de l ’exercici 2016 i sobre nove-

tats per al 2017 Liquidació

de l’impost sobre societats del 2016 i mo- Exempció i deduc-

del 200 ció per evitar la doble imposició de ren-

des

Com benefciar-se dels canvis en

l ’impost sobre societats en relació amb

l ’exempció de dividends, de vendes de

Comptabilització de l’impost sobre benef- les accions, de reversió amb el deterio-

cis en el tancament 2016 rament...

Novetats en la de-

claració de l ’impost sobre societats

2016

n

Lacampanyadel’impost
sobresocietatsalCol·legi

inclousessions
inf ormatives, debats,

cursos, tallers i consultes

- sessions informatives

- debats

- cursos

- tallers

- consultes

- atenció a mitjans

COLLEGI D’ECONOMISTES DE CATALUNYA

CAMPANYA DE L’IMPOST sobre SOCIETATS

DEL 7 DE JUNY AL 5 DE JULIOL

TRACTAMENT DES DELS PUNTS DE

VISTA FISCAL I COMPTABLE
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Què vol dir ser un bon cap?

Actualitat jurídica
per matèries 2017

Models de prevenció
de delictes: ha arribat
el moment

Cursos previstos Benestar personal: índex
maig-setembre 2017 per a una vida millor

Nou marc normatiu
de protecció de
dades de caràcter
personals Impacte del ‘big data’

en el sector salut

La re�orma fscal de l’impost
de societats el 2016

Com es valora Turisme i sistema
una empresa o projecte
en l’entorn actual?

Destacats tècnics

Sabem del contrast entre el que és i el per

què serveix un cap? Iquè �a que un pro�es·

sional sigui reconegut com un bon cap?

Novetats legislatives en els àmbits del Assumir una posició directiva és molt més

dret civil i mercantil, dret fscal, dret labo· que acceptar unes �uncions i unes respon·

ral i auditoria i comptabilitat. sabilitats, és assumir un rol que ha de per·

metre traslladar idees, creences i es�orços

a través de l’organització. Després de la re�orma del Codi penal del

2015, les persones jurídiques poden que·

dar exemptes de responsabilitat penal si

instauren un model de prevenció de delic·

tes (MPD) efcaç. Amb això, l’MPD s’ha

convertit en peça indispensable de l’actual

engranatge empresarial espanyol. Perquè

sigui efcaç cal que es compleixin els requi·

sits previstos en l’article 31 bis CP.

L’OCDE elabora l’índex per a una vida

millor per a un total de 36 països, ba·

sant·se en 11 temes i 24 indicadors. Es·

panya hi ocupa una posició intermèdia

(18), amb un panorama positiu en equili·

bri vida·treball, comunitat i seguretat,

però bastant negatiu en ocupació, ense·

nyament i medi ambient.

L’adaptació de la normativa al Regla·

ment UE de protecció de dades, a ban·

da d’elevar la protecció dels ciutadans Bioin�ormatics Barcelona (BIB) col�labora

quant al tractament de les dades, ha amb agents del sistema del sector salut i

de comportar que les organitzacions ciències de la vida i amb agents del sector

adoptin una actitud proactiva en l’adop· del coneixement en l’entorn de tecnologies

ció de codis i sistemes de prevenció en S’hi analitzen les mesures de la darrera re· amb l’objectiu de �acilitar l’execu·

el seu si per reduir o eliminar el risc d’in· �orma de l’impost de societats, algunes de ció de projectes que millorin la qualitat dels

compliment. les quals incideixen ja en la declaració de serveis de salut a tota la població.

l’exercici 2016.

El pla d’empresa i la valoració de les com· El sistema econòmic actual i global és

panyies �ormen part d’un curs impartit a Sessions temàtiques fscalistes CEC, la l’economia de mercat, que no és el mateix

mitjan mes de maig, dirigit a empresaris, nova indústria alimentària, els aspectes que l’economia amb mercat prèvia a la re·

directors generals, directors fnancers i in�ormàtics més destacats del SII, la volució industrial.A l’economia de mercat li

d’activitats d’adquisició d’empreses, as· marca personal a Europa, el pla de con· calen nous productes per generar riquesa i

sessors fscals, auditories i pro�essionals trol en matèria de recaptació i la 2a Jor· ocupació. El turisme és sens dubte un dels

de la compravenda de frmes nada Tributària. més necessaris. I amb més �utur.

Aula d’Economia

Comissiód’EconomiadelaSalut

Comissió d’Economia
del Turisme

big data

.
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torn tan dinàmic i complex com l’actual? 
Una part molt important de la resposta re·
sideix en la gestió de la informació: han de 
ser aspectes fonamentals que cal tenir 
presents en l’estratègia de tota organitza·
ció i són claus per a la seva competitivitat.

25
Anàlisi dels obstacles, 
suports i recomanacions  
a l’activitat emprenedora  
a Catalunya (I)
Grup de Treball  
d’Emprenedoria

Els tres principals obstacles a Catalunya 
el 2015 per impulsar l’activitat emprene·
dora són accés al finançament, polítiques 
públiques i capacitat emprenedora. Els 
principals suports han estat els progra·
mes públics; l’educació i la formació; 
l’econòmic; el mercat laboral, i la capaci·
tat emprenedora.

26-27
Nous impostos a 
Catalunya i modificacions 
en els tributs cedits
Comissió d’Assessors Fiscals

Comentem les normes tributàries de la Llei 
5/2017, de mesures fiscals, administrati·
ves, financeres i del sector públic i de crea·
ció de nous impostos a Catalunya, així 
com les normes tributàries dels pressu·
postos generals de l’Estat per al 2017.

28
La informació 
normalitzada a l’inversor 
minorista en la 
comercialització dels  
fons d’inversió o IIC
Comissió d’Economia 
Financera/GT EAFI 

La informació que, obligatòriament, s’ha 
de donar a l’inversor minorista, en rela·

ció amb els instruments d’inversió, ha 
augmentat significativament per fer la 
seva redacció més entenedora pel gran 
públic. 

29
Les màximes de 
l’experiència als informes 
de l’economista
Comissió Mercantil, Concursal 
i d’Experts Judicials

Les màximes d’experiència diferencien els 
economistes als seus informes. La seva 
aplicació ha de facilitar la comprensió 
d’uns fets o situacions. Intentant arribar al 
convenciment dels fets contravertits, l’eco·
nomista ha d’acudir a tota la ciència al seu 
abast... Sense confondre l’objecte del judi·
ci i el de l’informe proposat.

30
ObeAlimentària,  
una eina de gestió  
del coneixement

El Col·legi d’Economistes, a través de la 
Comissió d’Economia Agroalimentària, va 
impulsar fa prop d’un any l’Observatori 
d’Economia Agroalimentària (ObeAlimen·
tària). ObeAlimentària, pretén ser una eina 
de gestió del coneixement útil per al sector, 
els economistes i la societat. 
 

31
XXIII i XXIV fòrums 
d’inversió i projecte 
europeu Social Investment 
Ready (SIR)
Economistes BAN

Economistes BAN presenta al XXIII i al XXIV 
fòrum 14 start-ups de sectors diversificats, 
el projecte europeu Social Investment Re·
ady (SIR), en què el CEC participa com a 
associat, i la ponència Coinvertir amb in-
versors privats per impulsar el pla de nego-
ci-préstecs participatius IFEM. 

20
Agricultura en els espais 
urbans i periurbans
Comissió d’Economia  
Agroalimentària

L’agricultura urbana té uns objectius soci·
als i educatius, mentre que la periurbana té 
un fi productiu. A l’article es descriuen es·
tratègies de com els agricultors periurbans 
s’adapten a la proximitat de les ciutats. 

21
La felicitat també compta
Comissió d’Economia  
i Sostenibilitat

Les avaluacions subjectives directes es 
postulen com una bona eina per mesurar  
el benestar. El 5è Informe sobre la felicitat al 
món de la Xarxa de Solucions per al De·
senvolupament Sostenible, vinculada a les 
Nacions Unides, va en aquesta direcció. 

22-23
Com s’aborda el Reglament 
de la Llei d’auditoria
Comissió d’Economistes  
Auditors de Comptes 

Les claus en l’elaboració del reglament són 
facilitar l’aplicació de la llei, proporcionar als 
auditors una normativa àgil, moderna i en 
línia amb els països del nostre entorn i que 
no perjudiqui els petits i mitjans auditors. 

24
La gestió de la informació 
com a estratègia  
de creixement
Comissió d’Organització  
i Sistemes d’Informació

Com podem mantenir la continuïtat i la ren·
dibilitat de les nostres empreses en un en·
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Novetats legislatives

el model 231 de declaració d’in·
formació país per país. BOE núm. 
315. 30/12/2016.

l Instrucció 1/2017, de 18 de ge·
ner, del Departament de Recapta·
ció de l’Agència Estatal de l’Admi·
nistració Tributària, sobre gestió 
d’ajornaments i fraccionaments 
de pagament.

l Resolució de 19 de gener de 
2017, de la Direcció General de 
l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària, per la qual s’aproven les 
directrius generals del Pla anual 
de control tributari i duaner del 
2017.

l Ordre GAH/16/2017, de 31 de 
gener, per la qual es determinen 
les rendes màximes que poden 
ser considerades de lloguer asse·
quible a l’efecte de les bonificaci·
ons de la quota de l’impost sobre 
habitatges buits previstes en la 
Llei 14/2015, de 21 de juliol, de 
l’impost sobre els habitatges 
buits. DOGC núm. 7304. 08/02/  
2017.

l Ordre HFP/105/2017, de 6 de 
febrer, per la qual s’aprova el mo·
del 121 impost sobre la renda  
de les persones físiques. Deducci·
ons per família nombrosa o per 
persones amb discapacitat a càr·
rec. Comunicació de la cessió del  
dret a la deducció per contri· 
buents no obligats a presentar 
declaració, i el model 122 impost 
sobre la renda de les persones fí·
siques. Deduccions per família 
nombrosa, per persones amb dis·
capacitat a càrrec o per ascen·
dent amb dos fills separat legal·
ment o sense vincle matrimonial. 
Regularització del dret a la deduc·
ció per a contribuents no obligats 
a presentar declaració, s’estableix 
el lloc, la forma i el termini per a la 
seva presentació i es modifica al·
tra normativa tributària. BOE núm. 
35. 10/02/2017.

DRET CIVIL I MERCANTIL
l Resolució de 27 de desembre 
de 2016, de la Secretaria Gene·
ral del Tresor i Política Financera, 
per la qual es publica el tipus le·
gal d’interès de demora aplicable 
a les operacions comercials du·
rant el primer semestre natural 
de l’any 2017. BOE núm. 314 
29/12/2016.

l Llei 4/2016, del 23 de desem·
bre, de mesures de protecció del 
dret a l’habitatge de les persones 
en risc d’exclusió residencial. 
DOGC núm. 7276. 29/12/2016.

l Reial Decret Llei 1/2017, de 20 
de gener, de mesures urgents de 
protecció de consumidors en ma·
tèria de clàusules sòl. BOE núm. 
18. 21/01/2017.

l Llei 3/2017, de 15 de febrer, del 
llibre sisè del Codi civil de Catalu·
nya, relatiu a les obligacions i als 
contractes, i de modificació dels 
llibres primer, segon, tercer, quart i 
cinquè. DOGC núm. 7314. 
22/02/2017.

l Reial Decret Llei 5/2017, de 17 
de març, pel qual es modifica el 
Reial Decret Llei 6/2012, de 9 de 
març, de mesures urgents de pro·
tecció de deutors hipotecaris sen·
se recursos, i la Llei 1/2013, de 14 
de maig, de mesures per reforçar 
la protecció als deutors hipoteca·
ris, reestructuració del deute i llo·
guer social. BOE núm. 66. 
18/03/2017.

l Resolució de 21 de febrer de 
2017, de la Direcció General dels 
Registres i del Notariat, per la qual 
s’aproven els models de contrac·
tes de béns mobles d’ús general a 
què es refereix l’article 10.1 de 
l’Ordenança per al Registre de 
Venda a Terminis de Béns Mo·
bles, aprovada per l’Ordre de 19 
de juliol de 1999, i s’autoritza al 
Registre de Béns Mobles Central 

la seva digitalització. BOE núm. 
62. 14/03/2017.

l Reial Decret 316/2017, de 31 
de març, pel qual s’aprova el Re·
glament per a l’execució de la Llei 
24/2015, de 24 de juliol, de pa·
tents. BOE núm. 78. 01/04/2017.

l Resolució de 30 de març de 
2017, del Congrés dels Diputats, 
per la qual s’ordena la publicació 
de l’Acord de convalidació del Re·
ial Decret Llei 5/2017, de 17 de 
març, pel qual es modifica el Reial 
Decret Llei 6/2012, de 9 de març, 
de mesures urgents de protecció 
de deutors hipotecaris sense re·
cursos i la Llei 1/2013, de 14 de 
maig, de mesures per reforçar la 
protecció als deutors hipotecaris, 
reestructuració de deute i lloguer 
social. BOE núm. 83. 07/04/2017.

l Ordre ETU/296/2017, de 31 de 
març, per la qual s’estableixen els 
terminis màxims de resolució en 
els procediments regulats en la 
Llei 24/2015, de 24 de juliol, de 
patents. BOE núm. 78. 01/04/  
2017.

l Reial Decret 316/2017, de 31 
de març, pel qual s’aprova el Re·
glament per a l’execució de la Llei 
24/2015, de 24 de juliol, de pa·
tents. BOE núm. 78. 01/04/2017.

DRET FISCAL
l Calendari del contribuent 2017 
AEAT.

l Ordre HFP/1823/2016, de 25 
de novembre, per la qual es de·
senvolupen per a l’any 2017 el 
mètode d’estimació objectiva de 
l’impost sobre la renda de les per·
sones físiques i el règim especial 
simplificat de l’impost sobre el va·
lor afegit. BOE núm. 288. 
29/11/2016.

l Ordre HFP/1978/2016, de 28 
de desembre, per la qual s’aprova 

l Acord GOV/14/2017, de 21 de 
febrer, pel qual es crea la seu elec·
trònica derivada de l’Agència Tri·
butària de Catalunya. DOGC 
núm. 7315. 23/02/2017.

l Ordre HFP/227/2017, de 13 
de març, per la qual s’aprova el 
model 202 per efectuar els pa· 
gaments fraccionats a compte 
de l’impost sobre societats i de 
l’impost sobre la renda dels no 
residents corresponent a establi·
ments permanents i entitats en 
règim d’atribució de rendes 
constituïdes a l’estranger amb 
presència al territori espanyol, i el 
model 222 per efectuar els paga·
ments fraccionats a compte de 
l’impost sobre societats en règim 
de consolidació fiscal i s’establei·
xen les condicions generals i el 
procediment per a la seva pre·
sentació electrònica. BOE núm. 
63. 15/03/2017. 

l Ordre HFP/255/2017, de 21 
de març, per la qual s’aproven 
els models de declaració de l’im·
post sobre la renda de les perso·
nes físiques i de l’impost sobre el 
patrimoni, exercici 2016, se’n 
determinen el lloc, la forma i els 
terminis de presentació, s’esta·
bleixen els procediments d’ob·
tenció, modificació, confirmació i 
presentació de l’esborrany de 
declaració de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques, 
es determinen les condicions ge·
nerals i el procediment per a la 
presentació d’ambdós per mit·
jans telemàtics o telefònics i per 
la qual es modifica l’Ordre 
HAP/2194/2013, de 22 de no·
vembre, per la qual es regulen els 
procediments i les condicions 
generals per a la presentació de 
determinades autoliquidacions, 
declaracions informatives, decla·
racions censals, comunicacions i 
sol·licituds de devolució, de na·
turalesa tributària. BOE núm. 70. 
23/03/2017.

Actualitat jurídica  
per matèries 2017
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l’impost sobre el valor a�egit a

de pressupostos de la Generali· través de la seu electrònica de de la Direcció Ge· pel qual es modifca el RD

tat de Catalunya per a l’any l’Agència Estatal d’Administració neral d’Ocupació, per la qual es 706/1997,de 16 demaig, pel qual

2017. DOGC núm. 7340.30/03/ Tributària establerta en l’article registra i es publica el VI Con· es desenvolupa el règim de con·

2017. 62.6 del Reglament de l’impost veni Col�lectiu estatal per a les trol intern exercit per la Intervenció

sobre el valor a�egit, aprovat pel empreses de gestió i mediació General de la Seguretat Social.

RD 1624/1992, de 29 de de· immobiliària. BOE núm. 1. 02/ BOE núm. 96. 22/04/ 2017.

de mesures fscals, administrati· sembre, i es modifca una altra 01/2017.

ves, fnanceres i del sector pú· normativa tributària.

blic i de creació i regulació dels

impostos sobre grans establi· de la Direcció General sobre el còmput del

ments comercials, sobre esta· per la qual s’estableix d’Ocupació, per la qual es regis· termini màxim de l’encàrrec d’au·

des en establiments turístics, l’obligació de l’ús dels mitjans tra i es publica el XXI Conveni ditoria en entitats d’interès públic,

sobre elements radiotòxics, so· electrònics en les presentacions i Col�lectiu per a les societats co· en relació amb la rotació de l’audi·

bre begudes ensucrades enva· pagament de diverses autoliqui· operatives de crèdit . BOE núm. tor de comptes, de con�ormitat

sades i sobre emissions de diò· dacions per a determinats obli· 10. 12/01/2017. amb l’article 17 del Reglament

xid de carboni. DOGC núm. gats tributaris. (UE) núm. 537/2014, del Parla·

7340. 30/03/2017. ment Europeu i del Consell, de 16

de la Direcció General d’abril de 2014, i per l’article 40.1 i

d’Ocupació, per la qual es regis· 2 de la Llei 22/2015, de 20 de juli·

pel qual es modifca l’en· pel qual es fxa el tra i es publica el VII Conveni ol, d’auditoria de comptes.

trada en vigor de l’impost sobre salari mínim interpro�essional per a Col�lectiu d’àmbit estatal de

begudes ensucrades envasades l’any 2017. BOE núm. 316. gestories administratives. BOE

i s’estableix una regla de deter· 31/12/2016. núm. 46. 23/02/2017. sobre la �orma de

minació de la tari�a aplicable de calcular els límits per presentar

l’impost sobre les estades en es· comptes anuals abreujats quan

tabliments turístics. DOGC núm. sobre revaloració i pel qual es regula l’es· una empresa �ormi part d’un grup.

7345. 06/04/2017. complements de pensions de les tabliment d’un sistema de re·

classes passives i sobre revalora· ducció de les cotitzacions per

ció de les pensions del sistema de contingències pro�essionals a sobre el projecte de RD

per la qual es regulen la Seguretat Social i altres presta· les empreses que hagin dismi· re�erit a la regulació de l’activitat

les especifcacions normatives i cions socials públiques per a nuït de manera considerable la d’auditoria de comptes. Desen·

tècniques que desenvolupen la l’exercici 2017. BOE núm. 316. sinistralitat laboral. BOE núm. volupament reglamentari de la

gestió dels llibres de registre de 31/12/2016. 71. 24/03/2017. Llei 22/2015.

Llei 4/2017, de 28 de març, Resolució de 15 de desem· Reial Decret 396/2017, de 21

bre de 2016, d’abril,

Llei 5/2017, de 28 de març,

Resolució de 20 de desembre Resposta a la consulta e�ectua·

ORDRE VEH/85/2017, d’11 de 2016, da per l’ICAC

de maig,

Resolució de 13 de �ebrer de

2017,

Decret Llei 2/2017, de 4 Reial Decret 742/2016, de 30

d’abril, de desembre,

Resposta a la consulta e�ectua·

da per l’ICAC

Reial Decret 746/2016, de 30 Reial Decret 231/2017, de 10

de desembre, de març,

Consulta Pública Prèvia per

Ordre HFP/417/2017, de 12 l’ICAC

de maig,

AUDITORIA ICOMPTABILITAT

DRET LABORAL

n
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Aula d’Economia

CURSOS PREVISTOS MAIG-SETEMBRE 2017
FISCAL

SEU DE BARCELONA
Fiscalitat de les  
entitats esportives
Durada: 4 hores.
Data: 31 de maig.

Fiscalitat de les inversions  
en start-ups
Durada: 4 hores.
Data: 1 de juny.

Declaració de l’impost sobre 
societats de l’exercici 2016  
i novetats per al 2017
Durada: 8 hores.
Data: 7 i 8 de juny.

Fiscalitat internacional
Durada: 12 hores.
Data: 12 i 19 de juny.

La declaració de l’impost  
sobre societats de les 
fundacions i altres entitats 
sense ànim de lucre 2016
Durada: 5 hores.
Data: 14 de juny. 

El procediment de revisió 
dels actes dictats per  
l’Administració tributària
Durada: 3 hores.
Data: 15 de juny.

Exempció i deducció per 
evitar la doble imposició  
de rendes de fonts  
espanyola i estrangera
Durada: 12 hores.
Data: 20, 22 i 27 de juny. 

Com beneficiar-se dels  
canvis en l’impost sobre  
societats en relació amb 
l’exempció de dividends,  
de vendes de les accions, de  
reversió amb el deteriorament
Durada: 4 hores.
Data: 3 de juliol.

Liquidació de l’impost  
sobre societats del 2016  
i model 200
Durada: 5 hores.
Data: 5 de juliol.

SEU DE LLEIDA
Seminari impost  
sobre societats 2016
Durada: 3 hores.
Data: 28 de juny. 

AUDITORIA DE COMPTES 
I COMPTABILITAT 

Actuació del Registre  
Mercantil amb relació 
als auditors de comptes: 
novetats de la legislació 
recent
Durada: 4 hores.
Data: 31 de maig.

Auditoria d’empreses  
en liquidació
Durada: 3 hores.
Data: 8 de juny.

Comptabilització de  
l’impost sobre beneficis  
en el tancament 2016
Durada: 5 hores.
Data: 15 de juny.

Dubtes pràctics  
dels informes d’auditoria
Durada: 3 hores.
Data: juny.

Problemàtica comptable  
dels arrendaments i altres 
operacions connexes
Durada: 5 hores.
Data: 4 de juliol.

Curs intensiu de  
comptabilitat per  
a pime: compte  
de resultats i balanç
Durada: 20 hores.
Data: 4, 6, 11, 13 i 18 de juliol.

Control de subvencions  
des del punt de vista  
de l’empresa
Durada: 2,5 hores.
Data: juliol.

Responsabilitat  
de l’auditor en un  
entorn de compliance
Durada: 4 hores.
Data: juliol.

FINANCES

Programa de formació  
en matèria d’anàlisi de  
risc amb clients
Durada: 16 hores.
Data: del 29 de maig 
al 12 de juny.

Matemàtiques financeres
Durada: 8 hores.
Data: 6 i 13 de juny. 

Com millorar el finançament 
de les entitats locals?
Durada: 10 hores.
Data: 9 i 15 de juny.

Cobrament de crèdits  
i recuperació extrajudicial 
d’impagats
Durada: 8 hores.
Data: 19 i 21 de juny.

SEU DE TARRAGONA
Planificació econòmica  
i financera: elaboració  
i posada en pràctica  
del pla de gestió operatiu
Durada: 8 hores.
Data: 8 i 14 de juny. 

ÀREA EMPRESA

Model de control de gestió 
per a despatxos professionals
Durada: 4 hores.
Data: 24 de maig. 

Workshop on effective  
negotiation
Durada: 4 hores.
Data: 30 de maig i 1 de juny.

Retribució per a despatxos
Durada: 8 hores.
Data: 12 i 14 de juny. 

Model de negoci i marca  
personal per a professionals
Durada: 4 hores.
Data: 14 de juny. 

Com elaborar propostes  
o cartes d’encàrrec per  
part dels economistes
Durada: 4 hores.
Data: 5 de juliol. 

MERCANTIL

II Jornada sobre l’Economista 
davant del Compliance
Durada: 7 hores.
Data: 30 de maig.

ÀREA LABORAL 
Infraccions i sancions en  
l’ordre social: actes d’infracció 
i actes de liquidació
Durada: 9 hores.
Data: 31 de maig i 2 de juny. 

Relació laboral  
versus relació formativa
Durada: 8 hores.
Data: 9 i 16 de juny.

Com millorar les relacions 
interpersonals a l’entorn laboral
Durada: 4 hores.
Data: 20 de juny. 

Anàlisi de les bonificacions  
i reduccions de quotes de  
la Seguretat Social vigent
Durada: 6 hores.
Data: 20 i 22 de juny. 

ALTRES ÀREES 
Introducció al mindfulness
Durada: 4 hores.
Data: 6 de juny. 

Introducció al big data
Durada: 5 hores.
Data: 14 de juny.

Curs intensiu d’anglès  
per a economistes
Durada: 30 hores.
Data: del 26 de juny al 
27 de juny (de dilluns a dijous).

Iniciació al PowerPivot  
amb Excel per a finances  
i control de gestió
Durada: 8 hores.
Data: 27 i 29 de juny. 

Aplicació pràctica d’un  
sistema de reporting i quadres 
de comandament amb taules 
dinàmiques d’Excel
Durada: 8 hores.
Data: 11 i 13 de juliol. 
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 FORMACIÓ
 ‘ON-LINE’

AUDITORIA DE COMPTES 
I COMPTABILITAT

El auditor ante la normativa 
de PBC y FT-RASI
Durada: 10 hores.

Cómo afectan las NIA  
a las pequeñas y medianas 
sociedades y economistas 
auditores
Durada: 2 hores.

NIA ES 320 y 450.  
Guía orientativa de  
importancia relativa.  
Actualización  
diciembre de 2015
Durada: 2 hores.

Contabilidad avanzada:  
inmovilizados  
y arrendamientos  
de activos
Durada: 15 hores.

Contabilidad avanzada:  
existencias
Durada: 12 hores.

Contabilidad avanzada:  
instrumentos financieros
Durada: 10 hores.

Contabilidad  
avanzada:  
administraciones  
públicas, sociedades  
e IVA
Durada: 15 hores.

Contabilidad  
avanzada:  
patrimonio
Durada: 8 hores.

Contabilidad  
avanzada:  
provisiones  
y contingencias
Durada: 8 hores.

Contabilidad  
avanzada:  
ingresos y gastos  
relacionados
Durada: 5 hores.

MERCANTIL 

Aspectos del preconcurso y 
concurso de acreedores desde 
las perspectivas financieras
Durada: 3 hores.

Aspectos del preconcurso  
y concurso de acreedores 
desde las perspectivas  
laborales
Durada: 3 hores.

Aspectos del preconcurso 
y concurso de acreedores 
desde las perspectivas  
tributarias
Durada: 3 hores.

Aspectos del preconcurso 
y concurso de acreedores 
desde las perspectivas  
contables-auditoría
Durada: 3 hores.

Ley 25/2015. Exoneración  
del pasivo de personas  
naturales y refinanciación  
de empresas
Durada: 4 hores.

La insuficiencia de masa 
activa y el orden de pagos 
establecido por la Ley  
concursal y acción de  
rescisión concursal
Durada: 4 hores.

La venta de las unidades 
productivas en el seno del 
concurso de acreedores  
y el régimen de los bienes  
sometidos a privilegio  
especial en la Ley concursal: 
valoración, tasación  
y procedimiento de venta 
dentro del concurso
Durada: 4 hores.

Determinación de la masa 
pasiva del concurso
Durada: 2,50 hores.

Determinación de la masa 
activa del concurso
Durada: 2,50 hores.

El crédito tributario  
en el proceso concursal
Durada: 2,50 hores.

Aspectos contables  
del concurso
Durada: 2,50 hores.

Seguridad Social,  
FOGASA y concurso  
de acreedores
Durada: 2,50 hores.

Efectos del concurso  
sobre determinados  
actos y negocios  
jurídicos. El leasing 
y sus problemas  
prácticos. La acción  
de recuperación. Efectos  
sobre otros contratos  
y sobre la persona  
del deudor
Durada: 2,50 hores.

La responsabilidad  
concursal del  
administrador social
Durada: 2,50 hores.

Reforma de la Ley  
concursal: RDL 1/2015  
sobre la segunda  
oportunidad
Durada: 2,50 hores.

La venta de la unidad  
productiva. Perspectiva  
material y procesal.  
Cargas subsistentes para  
el adjudicatario y sucesión  
de empresas
Durada: 2,50 hores.

Extinción colectiva de  
los contratos de trabajo  
en sede concursal. Especial 
referencia a su relación  
con el ámbito laboral
Durada: 2,50 hores.

El tratamiento de las garantías 
financieras en sede  
concursal. Perspectivas de 
su clasificación y liquidación
Durada: 2,50 hores.

JURÍDICA 
Curso para expertos  
en prevención de blanqueo 
de capitales y financiación 
del terrorismo-RASI
Durada: 30 hores.

Prevención de blanqueo  
de capitales y financiación 
del terrorismo para socios  
y directivos-RASI
Durada: 15 hores.

ALTRES ÀREES 

Excel nivel avanzado
Durada: 15 hores.

Herramientas de Office.  
Uso avanzado para  
economistas y auditores
Durada: 24 hores.

Herramientas de  
gestión y estrategia  
empresarial: CRM
Durada: 2,50 hores.

Anglès on-line: Gold Pack
Durada: 20 hores.

Anglès on-line: Silver Pack
Durada: 20 hores.

PROGRAMA DE CURSOS 
SUBVENCIONATS PEL 
CONSORCI PER A LA 
FORMACIÓ CONTINUADA 
DE CATALUNYA 

Gestió de tresoreria
Durada: 40 hores.
Data: 13, 16, 19, 22, 27 i 30 de 
juny; 4 i 7 de juliol.

Gestió empresarial  
per a treballadors  
autònoms
Durada: 30 hores.
Data: 13, 15, 19, 21, 
27 i 30 de juny.

Fiscalitat i altres  
obligacions per a  
empresaris i autònoms
Durada: 25 hores.
Data: 4, 7, 11, 14 i 18 de juliol.

Impost sobre la renda de les 
persones físiques (IRPF)
Durada: 20 hores.
Data: 4, 7, 13 
i 15 de setembre.

Anàlisi i control de costos
Durada: 25 hores.
Data: 4, 7, 13, 15 
i 19 de setembre.
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L’interessat pot

sol�licitar traslladar les seves dades a un

altre proveïdor responsable.

El responsable del tracta·

ment ha de noti�car la violació de seguretat

de les dades personals a l’Autoritat

de Control dins de les 72 hores posteriors.

Aquesta noti�cació també s’ha de �er a l’in·

teressat en determinats supòsits quan hi

’augment dels fuxos de dades per· tàcit , entenent com a tal el transcurs de 30 hagi un alt risc pels drets i llibertats de l’in·

sonals a causa de l’evolució tecno· dies des que és in�ormat l’interessat del teressat.

lògica (Internet, comerç electrò· tractament de les dades, sense que mani·

nic...) ha comportat que es generin situaci· �esti la negativa al tractament. Amb la nova

ons d’inseguretat pels di�erents nivells de regulació, el consentiment ha de ser inequí· Els interessats poden interposar una

protecció que o�ereix cada país. Per aquest voc, ja sigui mitjançant una declaració o reclamació a l’autoritat de control del seu

motiu, el 25 de maig de 2016 va entrar en una clara acció a�rmativa d’acceptació del país independentment que el responsable

vigor el tractament. tingui la seu en un altre Estat membre.

(Reglament UE) per tal de

re�orçar la protecció de la privacitat de les Una altra En els casos

dades dels ciutadans europeus –ampliant· novetat introduïda pel Reglament UE és en què s’utilitzin noves tecnologies (drons,

ne l’àmbit d’aplicació del Reglament a res· que el consentiment pot ser retirat en qual· geolocalització...) , els responsables del

ponsables i encarregats del tractament de sevol moment, sense necessitat d’al�legar tractament han de �er, abans del tracta·

dades no establerts a la UE–, de dotar de justa causa, i l’interessat és in�ormat de ment, una avaluació en protecció de dades

més control els ciutadans sobre la in�orma· l’opció de revocació prèviament. personals de l’impacte de les operacions

ció que volen compartir i per uni�car la nor· de tractament, obtenint l’assessorament

mativa dels Estats membres. del delegat de protecció de dades.

A di�erència de l’actual regulació, és

No obstant això, �ns al 25 de maig de 2018, obligatori nomenar el En el cas

continuarà sent d’aplicació tant (i) la (delegat de protecció de dades) només que s’incompleixin les previsions del Regla·

ment UE s’imposen unes multes de �ns al

4% de la �acturació global de l’empresa in·

(LOPD) com (ii) el �ractora.

que desenvolupa la

LOPD (RLOPD). Així, doncs, aquest període

de transició està previst per harmonitzar la L’adaptació de la normativa al Reglament

normativa actual amb el Reglament UE. En UE, a banda d’elevar la protecció dels ciuta·

aquest sentit, Espanya és un dels països pi· dans quant al tractament de les seves da·

oners a adaptar la normativa, ja que té pre· en determinats casos: (i) administracions des, comporta que les organitzacions adop·

vist presentar l’avantprojecte de llei de pro· públiques, (ii) entitats l’activitat de les quals tin una actitud proactiva en l’adopció de

tecció de dades els pròxims mesos. monitori dades personals a gran escala i (iii) codis i sistemes de prevenció en el seu si

entitats l’activitat de les quals tracti amb per reduir o eliminar el risc d’incompliment.

A continuació s’exposen les principals mo· dades especialment protegides a gran es·

di�cacions que ha introduït el Reglament cala així com antecedents penals. En línia amb l’anterior, les organitzacions

UE per tal d’o�erir una aproximació als can· han de �er una anàlisi del risc dels tracta·

vis que ha d’experimentar la legislació en L’interessat té dret a obte· ments de dades per determinar quines me·

protecció de dades. nir sense cap dilació del responsable del sures necessiten aplicar per alinear·se amb

tractament la supressió de les seves dades la nova normativa.

personals en les següents circumstàncies:

(i) no siguin necessàries per la �nalitat amb Aquesta adaptació ha de servir per actua·

El responsable del tractament la qual van ser recollides, (ii) s’hagi retirat el litzar el sistema que les organitzacions teni·

té l’obligació d’aplicar mesures que per de· consentiment o (iii) aquestes s’hagin recollit en establert o per crear·ne un de nou per al

�ecte o�ereixin la màxima protecció a les de �orma il�lícita. D’acord amb el Tribunal tractament de les dades.

dades dels interessats sense que aquests de Justícia de la UE, el dret a l’oblit permet

hagin de �er cap acció per tal que la seva a l’interessat sol�licitar que es bloquegi en En de�nitiva, aquesta nova normativa ha de

privacitat es vegi protegida. les llistes de resultats dels cercadors els permetre als ciutadans controlar la in�or·

enllaços d’in�ormació que l’a�ectin i la in�or· mació que volen compartir, ajudar les em·

En l’actualitat no s’exi· mació dels quals resulti incompleta, �alsa o preses a evitar in�raccions i les sancions

geix cap �orma concreta de prestar el con· irrellevant i que a més a més no sigui d’in· corresponents i, en última instància, evitar

sentiment i és admissible el consentiment terès públic. causar danys irreparables als ciutadans.

l

l

l

l l

l

l

l

l

l

Dret a la portabilitat.

Notifcació de violació de la seguretat

de les dades.

Competència de les autoritats de con-

trol.

Revocació del consentiment. Avaluacions d’impacte.

Nomenament del

.

Sancions administratives.

Dret a l’oblit.

Mesures de protecció de les dades

per de�ecte.

Consentiment.

Data Protection O�-

fcer

Data Protection O�f-

cer

L

Reglament (UE) 216/679 de pro·

tecció de dades

Llei or·

gànica 15/1999, de 13 de desembre, de

protecció de dades de caràcter personal

Reial Decret 1720/2007,

de 21 de desembre,

Conclusions

Principals modifcacions

n

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

Noumarcnormatiude
protecciódedadesde
caràcterpersonal

Lanovanormativa
ajudarà les empreses
a evitar inf raccions

i les sancions
corresponents
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P la d ’emp resa i valoració de la comp anyia

els permet quanti�car i mesurar la creació de
valor en un període determinat de temps.
Això vol dir aplicar les tècniques de valoració
d’empreses per identi�car les palanques de
creació de valor i �er·ne un adequat segui·
ment de l’evolució al llarg del temps. Aquest
punt és especialment rellevant per a empre·
ses petites i mitjanes on amb prou �eines es
con�ecciona un pressupost amb un horitzó
temporal no més enllà de l’any. Com a part
d’aquest procés de creació de valor, hem de

a �orma d’abordar la valoració d’em· època d’estudiants o nosaltres som més avi· tenir molt presents els aspectes ambientals
preses ha evolucionat de manera ac· at de lletres i això de l’estadística ens �a una ( ), socials ( ) i de bon govern
celerada. El darrers anys de crisi han mica de basarda? Avui dia mitjans no �alten ( ) . Són palanques de valor cada

portat les empreses a haver de treballar i evo· per �er·nos la vida molt més �àcil i, per tant, cop més rellevants, re�erides en alguns àm·
lucionar envoltades d’una altíssima incertesa també alhora d’actualitzar·nos en aquests bits com l’ESG.
en els mercats naturals. Això ha �et que al· temes.
guns dels �onaments tradicionals de la valo· En el cas que la valoració es �aci en el marc
ració d’empreses es posin en qüestió. Hi ha altres alternatives que també ens per· d’una operació corporativa entre dues orga·

meten incorporar aquesta volatilitat. Per nitzacions, em permeto recordar alguns dels
D’altra banda, han sorgit algunes teories o exemple aplicar conceptes i metodologia aspectes que augmenten el valor com són:
corrents que tenen en comú menystenir la d’altres disciplines de l’àmbit �nancer com la
importància dels mètodes de valoració d’em· teoria d’opcions reals aplicada a l’àmbit de Quanti�cació i valoració de les sinergies
preses mal re�erits com a “tradicionals”, prin· valoració d’empreses. Pro�essionals de reco· que se cerquen amb l’operació plantejada.
cipalment el descompte de fuxos de caixa. negut prestigi en l’àmbit de les valoracions S’estima en un 28% la probabilitat més alta
Els arguments que són al darrere d’aquest d’empreses com el doctor Pablo Fernández de crear valor en les operacions corporatives
corrent és que en aquest entorn d’alta incer· de l’IESEja �a anys que van obrir aquest camí. que porten a terme aquesta anàlisi, en �ront
tesa, qualsevol previsió economico�nancera de les que no ho �an.
a mitjà o llarg termini (entre dos i quatre anys) No és l’objectiu d’aquest article apro�undir en
és poc creïble o �able. aquestes metodologies o tècniques. Però sí Gestionar correctament la comunicació de

que ho és traslladar al pro�essional que es tro· tot el procés. S’estima que augmenta un
Però són aquests mateixos arguments els ba en la necessitat d’abordar un procés de 25% la probabilitat de crear valor.
que s’han d’interpretar de manera inversa. valoració, sigui pel motiu que sigui, que hi ha
Precisament el �et d’haver d’en�rontar·se �ormes i tècniques que permetenactualitzar els Plani�cació del projecte d’integració cultu·
amb aquests entorns d’alta incertesa i volati· mètodes tradicionals de valoració d’empreses ral. S’estima que augmenta un 13% la pro·
litat dels mercats �a més necessari que mai a l’entorn de la incertesa que ens està tocant babilitat de crear valor.
treballar amb rigor i pro�essionalitat a l’hora
de construir les previsions economico�nan· Evidentment, són aspectes especialment re·
ceres. És el temps del o recu· llevants que cal considerar per part de les po·
perar els principis �onamentals de les �nan· sicions venedores,dins d’una operació corpo·
ces quant a rigor i prudència. I això aplica rativa. L’experiència de més de 20 anys coma
també a la valoració d’empreses. assessors en aquest tipus de transaccions

ens ha demostrat que alguns d’aquests as·
Això sí, es �a necessari replantejar·se si les pectes, treballats amb prou anticipació dins
eines utilitzades �ns ara per construir aques· viure, independentment del sector o de si és del mateix procés de valoració de l’empresa,
tes previsions són les adequades. Probable· una activitat al mercat nacional o internacional. permeten augmentar el valor de la companyia.
ment s’han d’utilitzar noves eines que per·
metin incorporar aquests entorns d’incertesa D’altra banda, és convenient recordar aquella Finalment, voldria recordar que una de les ei·
i de volatilitat. coneguda �rase on els autors clàssics ens de· nes que sempre hauria d’acompanyar un pro·

ien allò que es de necios con�undir valor y cés de valoració és el protocol d’inversió/des·
En aquest sentit, és bo recordar, per exem· precio”; sempre necessitarem una re�erència inversió, que ens permetrà aportar metodolo·
ple, els conceptes més elementals que l’es· inicial de “valor” que ens permeti iniciar un pro· gia i rigor a la valoració. Aquest document vol
tadística ens proporciona com l’esperança cés de negociació per acabar en un “precio”. recollir tots aquells aspectes que hem
matemàtica i el càlcul de la variància o la des· de considerar com a rellevants al llarg d’un
viació estàndard com a �orma de “recollir i És important remarcar que el procés de valo· procés de valoració i negociació d’una opera·
mesurar” la volatilitat o risc de di�erents varia· ració no és només aplicable a possibles ope· ció corporativa. No oblidem que la valoració,
bles. En aquest cas només cal considerar els racions corporatives entre dues organitzaci· en de�nitiva, és el punt de partida de qualsevol
fuxos de caixa com a variables aleatòries en ons (compra, venda, inversions, desinversi· procés de negociació en operacions corpora·
lloc de variables deterministes, com �ns ara ons...) . De �et, cada cop més les empreses tives. S’hi recullen aspectes com el perímetre
es �eia. Que ens �a mandra desempolsar utilitzen els di�erents mètodes de valoració de de l’operació o les condicions de �xació de
aquests conceptes estadístics de la nostra �orma recurrent com una metodologia que preu i el pagament, entre d’altres.

enviroment social

goverment

back to basis,

“

L

a)

b)

c)

n

EMILI BATLLE

Membre del Grup M&A del Col·legi Economistes de Catalunya.
Soci-director de Star Coop eration Sp ain
emili.batlle@star-cooperation.com

Comesvaloraunaempresa
oprojecteen
l’entornactual?

Lavaloració és
elpuntdepartida
de qualsevolprocés
denegociació en
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El rol del directiu

Relacionar i relacionar·se, tant amb les

idees, els objectius, els recursos o les per·

sones de l’organització com amb les de

�ora. I aquí sí que hi ha consens. De �et, els

equips avaluen els seus caps a partir, es·

sencialment, d’aquesta dimensió; així, un

bon cap és aquell que escolta, que sap va·

lorar les persones dels equips, aquells de

qui s’aprèn, que són justos i equitatius, que

n el marc de les trobades anuals del pondre de manera clara: què és i per a què es mostren valents, que comuniquen amb

Fòrum Econòmic Mundial a la loca· serveix un cap? claredat, etcètera. És a dir, el que es rela·

litat de Davos, i en el qual participa ciona bé.

un escollit grup de directius de tot el món, Quan he tingut l’oportunitat de preguntar·ho

s’ha convertit en tradició �er estudis d’opi· a directius, tant del món privat com del pú· Integrar les persones, però també les ide·

nió i tendències entre els assistents. Sens blic, sovint la resposta és del tipus: “És el es, objectius i sistemes de l’organització. Un

dubte que es tracta d’un estudi absoluta· responsable d’aconseguir els objectius de la bon cap sap integrar el seu equip a l’orga·

ment esbiaixat en tractar·se d’un col�lectiu seva unitat, de plani�car les accions dels nització, sap alinear·lo i està alineat, sap

tan especí�c però, més enllà de les exigèn· membres de l’equip, de controlar les seves com convertir els es�orços individuals en re·

cies cientí�ques de tota enquesta, ens per· actuacions, de representar el grup i de mo· sultats d’equip. Aquesta és la dimensió que

met conèixer els �ocus que orienten l’alta tivar les persones que són al seu càrrec”. valora especialment l’organització (els caps

direcció de les principals organitzacions Aquesta resposta és �ormalment correcta, del cap) .

mundials. però sospito que poc realista.

I, per sobre de tot, un cap crea realitats,

L’any 2016, l’in�orme publicat portava per Si pregunto què �an al llarg del dia les res· és a dir, �a que les coses siguin d’una certa

títol postes més habituals inclouen: “Reunions, manera, aporta la pròpia personalitat, les

seves idees, ideologies, creences i voluntats

i, en ell, s’analitzen qui· personals al projecte que comparteix amb el

nes són les tendències que a�ectaran el seu equip i la seva organització. Impulsa el

món del treball la pròxima dècada. L’in�orme propi projecte directiu. I, possiblement,

també inclou les respostes a la pregunta aquesta és la raó principal per la qual val la

quines seran les deu habilitats més dema· pena �er de cap. Per cert, un mal cap també

nades als directius els propers anys? Es provoca realitats, però ni n’és conscient, ni

tracta d’una pregunta recurrent que permet sap la realitat que vol crear.

observar certes evolucions en el temps. trucades, apagar �ocs, més reunions, �er

cas a les demandes del seu cap, gestionar És per aquest element de transcendència

Aquestes han estat les respostes d’aquesta petits confictes, més reunions...”. Res a que assumir una posició directiva és molt

edició: veure amb la resposta anterior. I quan els més que acceptar unes �uncions i unes res·

Resolució de problemes complexos. demano que em parlin del millor cap que ponsabilitats, és assumir un rol que ha de

Pensament crític. han tingut mai o del comandament que vol· permetre traslladar les seves idees, experi·

Creativitat. drien al seu equip la resposta és del tipus: ències, creences i es�orços a través de l’or·

Gestió de persones. “Pro�essional que sàpiga el que vol, valent i ganització. També és per aquesta raó que

Coordinació amb altres treballadors. integrat en l’organització, amb capacitat els llocs directius són, per de�nició, singu·

Intel�ligència emocional. d’escoltar i de reconèixer els valors del seu lars i complexos; és a dir, no hi ha dos llocs

Judici i presa de decisions. equip, entusiasta i que encomani il�lusió”. de treball directius que siguin intercanvia·

Orientació al servei. bles i no poden ser de�nits per les seves

Negociació. Com pot ser que hi hagi respostes tan sensi· �uncions i tasques.

Flexibilitat cognitiva. blement di�erents per a cada pregunta? I, en

tot cas, quina és la resposta més certa? Per· En de�nitiva, del directiu depèn saber on va

Cal destacar que la primera d’aquestes ha· sonalment, valoro més les segones respostes l’organització o la part d’organització que li·

bilitats és la més estable en els di�erents es· que la primera. Les segones són �ruit de l’ex· dera, d’ell depèn que el seu equip sàpiga on

tudis que s’han �et els darrers anys, mentre periència i la primera, de l’aprenentatge. va i que tingui sentit el seu es�orç, d’ell de·

que la segona i la tercera estan clarament pèn que sàpiga avaluar els es�orços més

marcades pel moment d’incertesa i trans· Potser per resoldre la pregunta inicial és mi· enllà de les conductes. I tot això, sigui en

�ormació; les tres següents són clarament llor preguntar·nos què distingeix realment positiu o en negatiu, és el que recordaran

habilitats relacionals del lideratge. un cap de la resta de persones de l’organit· d’un quan deixi el càrrec.

zació i què �a que un pro�essional sigui reco·

Sens dubte, la in�ormació que ens aporta negut com a bon o mal cap. El passat Carles

aquesta enquesta és de gran interès però, Mendieta va impartir un curs sobre

més enllà de saber quines competències Hi ha tres aspectes que ens permeten dis· En aquest curs va abordar el lide·

són les més desitjades en els directius i co· tingir·lo i que anomenem les dimensions del ratge, la direcció, la integració en l’organit·

mandaments, hi ha una qüestió que cal res· lideratge: zació i la relació interna i externa.
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setmana, �ront el 0,2% de la Federació Rus·
sa, millor país en aquest sentit. Respecte
del sentit de comunitat, es pot assenyalar
que el conjunt estatal se situa en els primers
llocs del rànquing en qualitat de suport en
l’àmbit social, atès que un 95,5% de les per·
sones mani�esta disposar d’amics o parents
en els quals confar en cas de necessitat,
proper al 98,6% de Nova Zelanda, que ocu·
pa la primera posició. Finalment, quant a se·
guretat, la posició estatal es caracteritza per

l benestar de les societats sempre ha L’OCDE no classifca els diversos països 0,6 homicidis per cada 100.000 persones,
estat un tema controvertit i �ortament d’acord amb els temes i indicadors, sinó que prop del millor país, la Gran Bretanya (0,2),
discutit. És un concepte multidimen· pretén que cada persona que vulgui pugui alhora que un 81,6% de les persones afrma

sional que requereix una àmplia gamma de dissenyar·se el seu propi índex d’acord amb sentir·se segura en caminar sola a la nit, per
mecanismes de mesura que cobreixi diver· criteris propis sobre la importància que té sota de Noruega, país que palesa el senti·
sos aspectes de la vida de la gent. De �et, cada tema per a ella. Es tracta, doncs, d’una ment de seguretat més alt (89,6%).
resulta di�ícil obtenir una visió senzilla d’un eina interactiva que permet veure i comparar
panorama tan complex. Però l’elaboració de com es comporten els països d’acord amb la Per la banda més negativa, s’ha d’assenyalar
les polítiques més convenients per �er la vida importància que cadascun dels usuaris dóna que en el tema d’ocupació s’observa que el
millor exigeix una comprensió més gran del als onze temes que l’OCDE considera que �a 56,8% dels actius té un lloc de �eina remune·
benestar de les persones. la vida millor, �acilitant que cada persona es rat, per sota de la mitjana de l’OCDE (66%),

construeixi el seu propi índex. mentre que els ingressos personals anuals
L’OCDE ha estat pionera en aquest camp, ja en cas de temps complert és de 36.013 dò·
que ha treballat durant més d’una dècada Atenent la situació d’Espanya en el rànquing lars, in�erior a la mitjana de 40.974 dòlars de
per identifcar les millors maneres de mesurar dels 36 països als diversos temes i indica· l’OCDE. Pel que �a la seguretat en l’ocupa·
el progrés de les societats, examinant des del dors, es pot estimar que l’Estat ocupa una ció, cal esmentar que un 26,6% dels treballa·
PIB fns a les di�erents àrees que incideixen posició intermèdia (18a posició, amb un va· dors dependents té �eina de menys de sis
en la vida de les persones. L’any 2011 tot lor de 6,2 de mitjana sobre un total de 10,0) . mesos, substancialment superior al 0,7%
aquest treball va culminar amb la presentació Cal esmentar que el rànquing estaria encap· que palesa el país que encapçala aquest in·
de l’OECD Better Li�e Initiative. Aquesta inici· çalat per Noruega, Nova Zelanda i els Estats dicador, Islàndia. Es pot a�egir que s’estima
ativa es �ocalitza en el desenvolupament que les persones que perden la �eina reduei·
d’estadístiques que capten aspectes de la xen de mitjana els ingressos un 6,3% a l’OC·
vida que preocupen la gent i que donen �or· DE, mentre que a Espanya baixen més d’un
ma a la qualitat de les seves vides. Els dos 25%. En relació amb l’ensenyament, cal es·
resultats d’aquesta iniciativa van ser els in�or· mentar que un 56,6% de persones de l’Estat
mes How’s Li�e? i el Better Li�e Index o índex de 25 a 64 anys són graduades almenys en
per a una vida millor. ensenyament mitjà/superior, per sota del

76% de mitjana de l’OCDE. Segons l’In�orme
Basant·se en les recomanacions de la Co· Units, en �unció dels apartats. Espanya ocu· PISA 2012, en competències estudiantils en
missió per a la Mesura del Rendiment Eco· pa les millors posicions en els temes d’equi· matemàtiques, lectura i ciències Espanya va
nòmic i el Progrés Social, l’OCDE va identif· libri vida·treball i comunitat (4a en ambdós, obtenir una puntuació de 490 punts, proper a
car onze temes que es poden considerar amb valors de 8,8 i 8,8, respectivament) i l’estudiant mitjà de l’OCDE (497 punts), però
essencials per al benestar, que componen seguretat (6a, amb valor 9,1) . També se si· in�erior als 542 punts del millor país en aquest
l’índex per a una vida millor, i que permeten tua per sobre de la mitjana en habitatge i en sentit, Corea del Sud. Finalment, a l’apartat
mesurar el benestar des d’una perspectiva salut. Per contra, les pitjors posicions del del medi ambient, es pot apuntar que un
àmplia i comparativa. Cada tema es basa en conjunt estatal corresponen a ocupació 70,9% de les persones assenyala estar satis·
un o diversos indicadors, fns totalitzar un (36a, amb un valor 3,5) , ensenyament (30a, �et amb la qualitat de l’aigua local, in�erior al
global de 24, que es van triar a partir de di· amb unvalor de 5,5) i medi ambient (25a,amb 97,5% del país líder, Islàndia, i a la mitjana de
versos criteris estadístics. En el �utur, aquests un valor de 6,0) . Cal a�egir que altres àmbits l’OCDE (81%), mentre que la contaminació
es podran complementar amb altres indica· en els quals Espanya se situa per sota de de l’aire en termes de concentració de partí·
dors que puguin descriure la sostenibilitat la mitjana general són ingressos i compro· cules en ciutats de més de 10.000 persones
del benestar amb el temps. L’índex comprèn mís cívic. resulta gairebé el doble que la del país que
34 països membres de l’OCDE, així com el encapçala aquest indicador, Austràlia, enca·
Brasil i Rússia, als quals s’incorporaran més Pel costat més positiu, cal esmentar que en ra que per sota de la mitjana de l’OCDE.
endavant la Xina, l’Índia, Indonèsia i Sud· l’àmbit de l’equilibri vida·treball a Espanya es
à�rica. La in�ormació utilitzada prové, princi· dediquen 15,9 hores diàries al lleure i a la
palment, de �onts ofcials (OCDE, ONU, ins· cura personal (incloent·hi dormir i alimenta·
tituts d’estadística nacionals...) i en alguns ció), gairebé similar al millor país, França
casos es recorre a l’Enquesta Mundial Ga· (16,4 hores), mentre que un 5,6% dels ocu·
llup, que es �a periòdicament. pats afrma treballar més de 50 hores a la
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oques mesures fscals han estat Limitacions a la deducció per doble im· motiu, s’ha dit que aquesta discriminació

tan injuriades per les empreses i els posició interna i internacional generada en podria ser contrària al principi constitucional

experts com les que es van aprovar l’exercici o pendent d’aplicació. de capacitat econòmica.

l’últim trimestre del 2016 amb la fnalitat

d’augmentar la recaptació a l’impost de Reversió de deterioraments que van ser Limitacions a la deducció per doble impo·

societats per complir els objectius de dèf· deduïbles abans de l’any 2013. sició interna i internacional. També amb

cit i consolidar les fnances públiques. Ens e�ectes per a l’exercici 2016, però només

re�erim als decrets llei 2 i 3 del 2016, de 30 No deduïbilitat de pèrdues per transmis· per a entitats amb volum de negoci superior

de setembre i de 2 de desembre, respecti· sió de participacions signifcatives amb dret a 20 milions d’euros, s’estableix una limita·

vament. a exempció de dividends i plusvàlues. ció del 50% sobre la quota íntegra de l’enti·

tat corresponent a deduccions per evitar la

L’objectiu del era curtterminis· No deduïbilitat de rendes negatives per doble imposició jurídica o econòmica inter·

ta: avançar recaptació a l’exercici 2016 per transmissió d’establiments permanents a nacional ; doble imposició

complir l’objectiu de dèfcit acordat amb l’estranger. per transparència fscal internacional

Brussel�les. I la tècnica utilitzada va ser la i deduccions pendents per evi·

d’incrementar els dos últims pagaments Les tres primeres mesures a�ecten ja l’IS del tar doble imposició interna derivades del

�raccionats de l’IS (20 d’octubre i 20 de de· 2016 i les altres dues, l’IS del 2017. Vegem règim transitori del TRLIS.

sembre) per a les empreses que en el perío· breument l’abast d’aquestes mesures.

de impositiu anterior haguessin tingut un Integració en la base imposable, a partir

volum de negoci (CN) superior a 10 milions del 2016, de deterioraments d’instruments

d’euros (grans empreses) . El tipus del paga· de patrimoni que van ser deduïbles fns al

ment �raccionat es va incrementar en 7 2012. Com es recordarà, els deterioraments

punts (de 17 al 24% en entitats que tributen de cartera van ser fscalment deduïbles en

al tipus general del 25% de l’IS) i en 9 punts certes condicions fns a l’exercici 2012. Els

(del 21 al 29% en el cas de les entitats de esmentats deterioraments revertien a la

crèdit i d’explotació d’hidrocarburs, que tri· base imposable als exercicis en què es pro·

buten al 30%). Limitacions a la compensació de bases duïa la recuperació del valor. Doncs bé, amb

imposables negatives d’exercicis anteriors: aquesta mesura s’obliga a integrar en la

La base de càlcul d’aquests pagaments a s’ha establert un límit per al 2016 que depèn base imposable de l’exercici 2016 a 2020

compte és el resultat positiu del compte de del volum de �acturació que hagi tingut l’em· per cinquenes parts el deteriorament que va

PiG del període dels tres, nou i onze primers presa en l’exercici anterior: ser deduïble en exercicis anteriors al 2013

mesos de l’exercici (minorat en l’import de Grans empreses: 50% quan el CN hagi que encara no s’hagi integrat per la recupe·

les rendes derivades d’operacions de quita· estat entre 20 i 60 milions d’euros i 25% si el ració de valor de la cartera.Aquesta reversió

ció i espera concursals) . Però, en tot cas, CN és superior 60 milions d’euros. no està vinculada a la recuperació de valor

s’ha establert un import mínim de manera sinó que és automàtica; si bé, no obstant

que el pagament �raccionat de les grans Entitats que no són grans empreses: 60% això, si la cartera es recupera, ha d’integrar·

empreses no pot ser in�erior al 23%. el 2016 i 70% el 2017 i següents. se l’import recuperat, amb el mínim del 20%

i la resta de deteriorament pendent s’inte·

L’augment dels pagaments �raccionats de Aquests límits no s’apliquen en el cas grarà linealment en el període que resti fns

les grans empreses ha estat una mesura d’empreses de nova creació, que poden al 2020. La transmissió de la participació

que ha permès complir l’objectiu de dèfcit compensar BINS sense límit durant els tres deteriorada consolida el deteriorament pen·

el 2016, però en tant que només suposa un primers exercicis en què obtinguin rendes dent de reversió en aquell moment.

avançament de recaptació, ha hagut de ser positives. I, amb caràcter general, es per·

completada amb noves mesures compen· met la compensació de BINS a totes les Sens dubte ha estat aquesta la mesura més

satòries d’aquesta minva en els ingressos empreses fns a un milió d’euros, sense criticada de les aprovades pel RDL 3/2016, ja

esperats en la declaració de l’IS que es pre· cap limitació. que suposa el gravamen de rendes fctícies i

sentarà el pròxim mes de juliol. pot portar a haver de tributar a societats que

Aquesta mesura s’ha criticat perquè discri· no hagin obtingut rendes positives. Aquesta

Aquestes mesures van venir de la mà del mina les entitats en �unció de la �acturació i situació es produirà quan, tot i havent·se ob·

i van consistir en: no en �unció del benefci, magnitud més tingut pèrdues en un exercici, aquestes siguin

Limitacions a la compensació de bases adequada per mesurar la veritable capacitat superades per l’import del deteriorament que

imposables negatives d’exercicis anteriors. econòmica dels contribuents. Per aquest hagi de revertir en l’exercici.

b)

c) 2)

d)

e)

3)

1)

a)

RDL 2/2016

(art. 31 i 32 LIS)

(art .

100.11 LIS)

RDL 3/2016

l

l
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S’ha tractat de justifcar aquesta mesura No deduïbilitat fscal de pèrdues genera· 500.000 milions d’euros, �et que suposa un

com una correcció de l’asimètric tractament des en transmissió de participacions amb crèdit fscal contra els comptes públics dels

que des del 2015 reben les plusvàlues per dret a exempció de l’ La justif· exercicis propers de 100.000 milions d’eu·

transmissió de participacions signifcatives cació és que l’exempció de les rendes és ros, que aplicats sense cap límit hauria su·

en entitats (participacions d’almenys el 5% total i a�ecta tant les rendes positives com les posat l’en�onsament de la recaptació de

o l’import d’adquisició del qual va ser supe· negatives. Per tant, les rendes negatives no· l’impost durant molts anys. Per tant, des del

rior a 20 milions d’euros i posseïdes durant més resultaran compensables quan es tracti punt de vista de la recaptació, les mesures

més d’un any) . L’asimetria es produeix en la de participacions que no arriben al llindar del han estat un instrument necessari, un salva·

mesura en què, respecte d’aquestes partici· 5% (o 20 milions d’euros de cost) o no s’han vides de la recaptació de l’impost. No obs·

pacions signifcatives, els deterioraments mantingut durant el termini mínim de l’any. tant això, la seva instrumentació per la via

anteriors al 2013 van ser deduïbles i les del decret llei i el �et que puguin arribar a

plusvàlues generades en la transmissió es· gravar rendes fctícies �ent tributar empreses

taran exemptes, de manera que a escala que han obtingut pèrdues pot suposar una

global, en el conjunt dels contribuents es vulneració del principi constitucional de ca·

produirà una minva de recaptació, ja que els pacitat econòmica en repartir l’es�orç recap·

qui van perdre van computar la pèrdua i els tatori de manera discriminatòria entre els

qui guanyen en la venda no tributaran per a subjectes de l’impost.

la plusvàlua. No obstant això, a escala indi·

vidual és clar que novament el principi de No deduïbilitat de les pèrdues generades Per altra banda, les limitacions a la correcció

capacitat econòmica es ressent, ja que es en transmissions d’establiments perma· de la doble imposició internacional introduï·

justifca malament el �et que es pugui arribar nents a l’estranger. des mitjançant una llei interna podrien atemp·

a tributar per e�ecte de la reversió del deteri· tar contra els convenis de doble imposició en

orament fns i tot havent tingut pèrdues en No se’ns escapa que la fnalitat d’aquestes vigor i atemptar contra el principi de llibertat

l’exercici. mesures ha estat evitar la minva de recapta· d’establiment. I, en la mesura en què incre·

ció que hauria produït en l’erari públic la menten la tributació de les rendes generades

Per últim, amb e�ectes per als exercicis que compensació de les ingents quantitats de a l’estranger, difculten la internacionalització

s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2017, el pèrdues que han tingut les empreses espa· de les empreses espanyoles. El �utur dirà si

RDL 3/2016 va aprovar altres dues mesures nyoles durant els pitjors anys de la llarga els possibles recursos d’inconstitucionalitat

molt rellevants, la justifcació de les quals és crisi econòmica iniciada a fnals del 2007. que s’interposin contra aquestes mesures

també molt discutible, excepte des del punt Només els primers cinc anys de crisi s’esti· prosperaran o no. De moment, s’han salvat

de vista recaptatori: ma un volum global de pèrdues d’uns els mobles; vull dir, la recaptació.

art. 21 del LIS.

n

Desdelpuntdevista
de larecaptació,

lesmesureshanestatun
instrumentnecessari, un
salvavides de larecaptació
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Destacats tècnics sobre actesf ets

Sessionstemàtiques
�scalistesCEC.AEAT
declaracionsinformatives2017

‘Lanova indústria
alimentària i l’alimentació.
El casdeNostrum’

Com ve sent habitual, les novetats i la tecnifcació en els tràmits i la

gestió de declaracions generen nombrosos dubtes que enguany

han tingut com a gran protagonista l’IVA i el projecte SII, Subminis·

trament Immediat d’In�ormació. El SII entrarà en vigor el proper 1 de

juliol de 2017, tot i que encara està pendent d’aprovació l’OM que

el regula.

El SII és un canvi en el sistema de gestió actual de l’IVA pel qual es

modifca el sistema de gestió dels llibres de registre de l’IVA, que

s’haurà de realitzar a través de la seu electrònica de l’AEAT, mitjan·

çant el subministrament dels registres de �acturació. El subministra·

ment es realitzarà de manera immediata, la qual cosa permetrà

apropar el moment del registre de les �actures al de la realització

e�ectiva de l’operació econòmica.

Aquesta novetat implicarà l’eliminació d’obligacions in�ormatives

dels models 347, 340 i 390, així com l’eliminació dels llibres de re·

gistre de l’IVA.

Con�erència a càrrec de Quirze Salomó (CEO de l’empresa Nos·

trum) i organitzada per la Comissió d’Economia Agroalimentària

del CEC. A l’acte es va analitzar l’actual política empresarial de

Nostrum (líder en el sector del ) i es van

descriure els seus principals projectes de �utur.

Salomó va plantejar que Nostrum �onamenta la seva estratègia

d’expansió en dos punts principals: les economies d’escala i la

innovació. L’aproftament de les economies d’escala en la pro·

ducció a�avoreix una gran efciència en els costos i la possibilitat

d’o�erir el producte fnal a uns preus molt reduïts. La polít ica d’in·

novació els ha permès la creació de nous productes i l’obtenció

de posicions de lideratge, tant a mercats nacionals com interna·

cionals.

L’acte va ser presentat per Francesc Reguant, vicepresident de la

Comissió d’Economia Agroalimentària, i moderat per Oscar Al·

�ranca, membre de la mateixa Comissió.

Per accedir a la videocon�erència, �eu clic .

Per accedir a la documentació, �eu clic .

Intercanvid’informació
�scal automàtic

José Maria Alfn, expert fscalista andorrà especialitzat en dret

bancari i fnancer, va participar en la sessió temàtica sobre

A fnals del 2012, el G20 i l’OCDE, amb l’objectiu de lluitar con·

tra l’evasió i el �rau fscal a escala internacional, van iniciar ac·

tuacions per establir un marc mundial d’intercanvi d’in�ormació

fscal basant·se en un acord marc uni�orme.

Els di�erents sistemes d’in�ormació utilitzats als EUA i a la Unió

Europea (FATCA, CRS i DAC) persegueixen uns objectius que

es regeixen sota una sèrie de principis �onamentals: l’estàn·

dard, que ha de ser únic i mundial; les dades que s’utilitzin

només tindran la fnalitat per a la qual s’envien (exclusivament

fscal) ; reciprocitat; protecció de dades; identifcació dels últims

benefciaris, i sense e�ectes retroactius.

In-

tercanvi d’in�ormació fscal automàtic.

home meal replacement

aquí

aquí
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Elsaspectes informàticsmésdestacats
del SII i lesnoti�cacionselectròniques

Lamarcapersonal aEuropa eixen, amb temps, estratègia i creativitat. Finalment, va esmentar

i va donar dades de la importància i de l’e�ecte sobre les marques

La Comissió d’Economia Internacional i Unió Europea va organit· de la trans�ormació digital que estem vivint i va introduir el con·

zar un debat sobre la importància de la marca personal per a les cepte de multiplata�orma, com a idea de consum de comunica·

persones, les empreses i les diverses organitzacions i entitats, ció des de molts canals, posant d’exemple els nous agents rela·

amb dos experts com són Humberto Salerno (periodista i cionats amb les marques, com són Instagram,YouTube i d’altres.

de Krowten, agència especialitzada en marques) i Mer· Collantes va situar la seva exposició en l’e�ecte de la marca en el

cedes Collantes (sòcia de Vallejo & Asociados, i ex· pla més personal i va destacar la importància de les emocions tot

perta en desenvolupament de marca personal en organitzacions). situant aquesta visió en el marc d’una Unió Europea oberta i di·

Salerno, en la seva exposició, nàmica. La nostra marca per·

va detallar quina és la impor· sonal, va dir, és la suma de per·

tància d’una marca corporati· cepcions i emocions, en la qual

va, basant·se en la necessitat s’han d’evitar els aspectes ne·

de transmetre valors, de con· gatius, amb la fnalitat de trans·

nexió directa amb els consumi· metre una marca i una imatge

dors i, en defnitiva, com a per· consistent amb la realitat, però

sonalitat i identitat corporativa. amb visió positiva. Tot allò rela·

Va posar èm�asi en la impor· cionat amb les emocions i el

tància de mantenir i revigoritzar pensament emocional és molt

la marca com a estratègia de més important i té més incidèn·

l’empresa i va apel�lar a la res· cia en la marca personal que

ponsabilitat de les marques. També va donar dades del valor els aspectes racionals, de manera que, sota aquesta realitat, s’ha

econòmic de les marques, situant, en l’àmbit de l’Estat, Movistar de crear i gestionar la marca personal.

al capdavant amb 12.000 milions d’euros, seguida de Zara i En conclusió, una sessió molt suggestiva sobre un aspecte, la mar·

Santander. Va destacar que, entre les deu primeres, hi ha tres ca personal, que sovint deixem de banda i, com s’ha demostrat

entitats fnanceres.Va comentar que la confança i les emocions, amb l’excel�lent exposició dels ponents, té cada vegada més im·

molt importants per a les marques, no es compren, es constru· portància. Per accedir a la in�ormació, �eu clic a la icona.

strategy

manager

headhunter

De nou el SII protagonitzava una sessió in�ormativa, el dia 21 de març, especifcacions normatives i tècniques que desenvolupen la gestió

on Jaume Saura,màxim responsable in�ormàtic de l’AEAT a Catalunya, dels llibres de registre de l’impost sobre el valor a�egit a través de la

va assistir al Col�legi per aclarir els dubtes que encara genera la propera seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària esta·

implantació del subministrament immediat d’in�ormació de l’IVA. blerta en l’article 62.6 del Reglament de l’impost sobre el valor a�egit,

Va explicar que el “SII és un sistema intrínsecament en el qual aprovat pel Reial Decret 1624/1992, de 29 de desembre, i es modi·

el contribuent no té incertesa sobre els enviaments i pot, igual que fca una altra normativa tributària.

l’Administració tributària, veure els e�ectes d’aquests enviaments de També va in�ormar que al web de l’Agència Tributària es trobarà àmplia

manera immediata”.Així mateix, va destacar que “les empreses aco· documentació in�ormativa així com un portal de proves accessible per

llides al SII podran consultar tant les dades enviades (llibres de regis· a tothom que el vulgui consultar �ent clic a .

tre declarats) com les dades remeses i imputades pels clients i pro· En la segona part de la intervenció va �er un exhaustiu repàs a les nove·

veïdors que estiguin acollits al sistema (llibres de registre contras· tats més destacades en les notifcacions electròniques que es pot con·

tats)”. per la qual es regulen les sultar �ent clic a la icona de més in�ormació.

on-line,

In�ormació tècnica SII

Ordre HFP/417/2017, de 12 de maig,
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La jornada que va aplegar gairebé 250 assistents va ser inaugurada La inspecció es pot personar a les ofcines de l’empresa i al·

pel degà del Col�legi, Joan B. Casas, pel president del Consell Ge· tres dependències de l’obligat tributari, sense prèvia comunica·

neral d’Economistes, Valentí Pich, i pel president de la Comissió de ció, perquè li ho permet l’article 179 del Reglament general de

Fiscalistes CEC, Nacho Cornet. Els temes destacats van ser: les actuacions inspectores.

La pressió fscal a l’Estat espanyol i a Catalunya és baixa en

relació amb la mitjana europea, però en canvi els tipus impositius La Comissió Europea obre un procediment d’in�racció contra

nominals són bastant alts. l’Estat espanyol i l’obliga a modifcar la norma sobre declaració

d’actius a l’estranger (Model 720).

El SII entrarà en vigor l’1/07/2017, si bé serà obligatori enviar

també els registres de �acturació del primer semestre del 2017 Podeu accedir al resum complet de totes les sessions al web del

en el període des de l’1/07 fns al 31/12/2017. Col�legi o bé �ent clic sobre la icona de més in�ormació.

l

l

l

l

2aJornadaTributària.Elnoupaperdel’assessorfscal
aCatalunyainovetatstributàries2017

Soledad García López, directora del Departament de Recaptació via voluntària i 26.100 en via executiva. Va destacar també que la

de l’AEAT, acompanyada pel delegat especial de l’Agència a Cata· major part del deute estava suspès o en procés concursal.

lunya, Gonzalo García de Castro, en la sessió in�ormativa sobre Va continuar l’exposició comentant àmpliament la

sobre ajornaments i �raccionaments de

va exposar el �uncionament i objectius mar· pagament, va repassar com a�ectava aquesta instrucció sobre ajor·

cats pel seu departament, destacant entre altres qüestions l’eleva· naments els processos concursals i va acabar la dissertació amb

da xi�ra de deute pendent, tot i la millora que s’ha produït en la l’última i tercera part parlant de les línies d’actuació prioritàries per

gestió del cobrament.Va apuntar que el deute a 1 de gener de 2017 a la prevenció i control del �rau tributari en �ase de recaptació esta·

era de 45.850 milions d’euros, el qual estava repartit en 19.750 en blertes en el Pla parcial de control tributari de recaptació del 2017.

Aj ornaments, qüestions concursals i directrius del pla de control en

matèria de recaptació,

Ajornaments,qüestionsconcursals idirectrius
delpladecontrol enmatèriaderecaptació

Instrucció

1/2017, de 18 de gener,



CursAula ‘Compliance’

D
es de l’entrada en vigor als EUA de la Sarbanes·Oxley Act pot arribar a eximir de responsabilitat penal a l’empresa el �et que la

(2002), les persecucions penals a les grans empreses cada societat disposi d’un programa de prevenció de delictes, en els ter·

vegada són més �reqüents. No en va, algunes importants so· mes previstos en l’ Queda tancada, d’aquesta manera,

cietats, com Enron o Arthur Andersen, van arribar a desaparèixer com l’a�errissada discussió doctrinal, oberta des de la LO 5/2010, sobre si

a conseqüència de la seva implicació en escàndols �nancers i de cor· la posada en marxa d’un podria ser·

rupció privada. Des d’aleshores, les grans �rmes d’advocats van co· vir o no per eximir de responsabilitat penal la persona jurídica.

mençar a dedicar·se a la investigació de �ets denunciats per empleats

d’empreses, a � de procedir contra els responsables de la conducta A aquest e�ecte, la re�orma del 2015 estableix els requisits que han de

delictiva, o bé preparar l’empresa ambvistes a �utures denúncies.Com complir els models de prevenció, organització i gestió per ser conside·

a conseqüència d’això, les grans empreses nord·americanes van co· rats e�caços: el mapa de riscos penals; el codi ètic i els protocols es·

mençar ja llavors a introduir als seus respectius organigrames determi· pecí�cs (reglaments de l’òrgan de compliment, de relació amb tercers,

nats mecanismes de control per evitar possibles responsabilitats penals de regals i hospitalitats, del canal de denúncies, d’investigacions inter·

per delicte �scal, blanqueig de capitals, delictes econòmics de de�rau· nes, de política de comunicació, d’ús de tecnologies de la in�ormació,

dació (esta�es, apropiacions indegudes, aixecament de béns, etcètera). anti�rau, etcètera); els models de gestió dels recursos �nancers ade·

És l’inici de l’era dels models de prevenció de delictes (MPD). quats a la prevenció dels riscos detectats al mapa de riscos; el catàleg

de controls generals i especí�cs, inclosos els relatius a l’obligació d’in·

D’acord amb aquesta tradició, el control de les �onts de risc penal �ormar el de l’existència de possibles riscos i incom·

de l’empresa ha de ser portat a terme �onamentalment per la pròpia pliments, i un sistema disciplinari que sancioni adequadament l’incom·

empresa, que ha de posar en marxa, així, mecanismes de control

intern o autoregulació. Les seves modalitats més importants són el

control �nancer i l’administratiu o operacional. El primer se centra

en l’estat �nancer de la societat i s’e�ectua, particularment, mitjan·

çant el control de la documentació de la mercantil. El segon es re·

�ereix a l’ordenació de la producció, a la qualitat dels productes

(ISO), a les relacions laborals, etcètera. L’autocontrol �et per l’em·

presa ha de ser posteriorment avaluat per agents externs indepen· pliment de les mesures que estableixi el model. El model ha d’estar

dents i imparcials. Només d’aquesta manera es poden satis�er e�· adaptat a la naturalesa i a la mida de l’organització, així com al tipus

caçment els postulats dels principis �onamentals del bon govern d’activitats que s’hi porten a terme, garanteixin el desenvolupament de

corporatiu. Només així és possible garantir que una empresa desen· la seva activitat segons la llei i permetin la detecció ràpida i prevenció de

volupa el seu objecte social de manera ètica mitjançant la realització situacions de risc.Requereix,en tot cas,d’unaveri�cació periòdica,amb

d’una avaluació que tingui per objecte tant el contingut del seu codi la corresponent adaptació tant a canvis interns de l’empresa coma mo·

ètic de conducta com l’adequació al mateix de l’activitat de la mer· di�cacions normatives rellevants. En els casos de parcial,

cantil. Com a conseqüència de la clara infuència exercida per aquest això és, aquells models de prevenció de delictes en què les anteriors

corrent de pensament pragmàtic, a Espanya l’elaboració i el desen· circumstàncies només puguin ser objecte d’acreditació parcial, aquesta

volupament de programes de prevenció de riscos ja �orma part de la circumstància ha de ser valorada als e�ectes d’atenuació de la pena.

gestió empresarial quotidiana d’un important nombre d’empreses.

No en va, pràcticament totes les empreses de l’IBEX i cotitzades No hi ha dubte, per tot plegat i en conclusió, que, ara sí, ha arribat ja

a�rmen posseir, de manera voluntària, codis de conducta. el moment del penal al dret d’empresa espanyol.

Dos instruments normatius han contribuït decisivament a aquest El tindrà lloc la II Jornada sobre l’

canvi de paradigma. Per una part, la que va establir, per que abordarà, entre d’altres, la prevenció del blan·

primera vegada en la nostra història legislativa, la responsabilitat pe· queig de capital i de �rau �scal, la responsabilitat dels socis, adminis·

nal de les persones jurídiques. Per una altra, després de la tradors i directius i el marc processal.

art. 31 bis CP.

dia 30 de maig

LO 5/2010,

LO 1/2015

corporate compliance program

compliance o�fcer

compliance

compliance

Economista davant

del ‘compliance’,

n

VÍCTOR GÓMEZ MARTÍN
Catedràtic acreditat deDretPenal. Universitat deBarcelona
Consultor deMolins &SilvaDef ensaPenal

Modelsdeprevenciódedelictes:
haarribat elmoment

El30demaig tindrà lloc laIIJornada
sobre l’‘Economistadavantdel

‘compliance’’, queabordarà temes com
laprevenciódelblanqueig decapital
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den comentar, en primer lloc, la

cessió de les dades i la seva ano·

nimització. L’encreuament de da·

des tan sensibles com les dades

de salut individual i el seu encreua·

ment amb bases de dades re�e·

rents a l’entorn més immediat �a·

miliar, laboral, econòmic, social...

podrien ser una �ont de conficte.

’estat de digitalització ac· màtics habituals amb els quals En el seu conjunt, és �àcil arribar a La importància de la qualitat de

tual de la societat �a que es treballa en els entorns sanita· l’acord que l’objectiu �nal de l’ús les dades és un dels altres pilars

en molts sectors es parli ris i amb tots els agents directa· d’aquelles noves eines i tecnologi· que cal analitzar, ja que es podria

de la generació de grans volums ment relacionats. La interopera· es que giren al voltant del arribar a conclusions errònies de

de dades i de l’ús que se’n �a en· bilitat és un dels grans reptes és la millora de l’atenció i dels trac· gran importància i transcendèn·

caminat a diversos objectius. En que tenen en aquest moment les taments als pacients en tots els cia. En tercer lloc, la seguretat

els mitjans de comunicació, ja si· ciències computacionals i els punts de la cadena de valor sani· amb què aquestes dades són

guin o bé visuals o bé escrits, s’ha sistemes de salut. tària. L’anàlisi de grans volums de tractades i la seva explotació en

vist com el tractament de grans dades, diverses, a gran velocitat i l’àmbit social i, �nalment, la trans·

volums de dades �a que afori in· En el que sí que tothom hi està en temps real, amb els pro�essio· parència ambquè les dades s’uti·

�ormació i s’obtinguin resultats, d’acord és enel �et que és estratè· nals degudament �ormats en litzen i la seva traçabilitat. L’ús de

que van més enllà del pur tracta· gic l’ús que podem donar a aquestes disciplines i les eines les dades de cada individu reque·

ment estadístic. D’altra banda, reix d’un tractament de con�den·

aquest tractament innovador ha cialitat i seguretat que no creï

permès obtenir millores en camps dubtes en cap moment a la soci·

tan diversos comel de les in�raes· etat, ni a cadascun dels pacients

tructures, el dels sistemes de que voluntàriament les ha cedit,

gestió municipals, el de les estra· que té el dret de conèixer l’ús que

tègies comercials, nous models se’n �a en tot moment.

en l’àmbit turístic i un llarg etcète·

ra en sectors industrials impor· Bioin�ormatics Barcelona (BIB),

tants comel de l’automoció i el de com a associació especialitzada

l’agroalimentació. en bioin�ormàtica i en tecnologies

, és sensible a les qüesti·

Dins d’aquest gran oceà de da· ons comentades en l’àmbit de la

des que ja sembla habitual en el salut i a�ns. Així, i des del gran

nostre dia a dia, hi ha un apartat respecte a aquest sector alta·

d’una importància cabdal, i en el ment especialitzat, duu a terme

qual és sabut que hi ha encara �ormació especialitzada en l’àmbit

molt per �er i per millorar; parlem del i dóna suport a diver·

del sector salut en tota la seva sos nivells pro�essionals, assesso·

amplitud i diversitat de serveis. ra en el disseny de projectes que

tinguin com a objectiu detectar

És �àcil imaginar que els siste· aquestes dades. Aquest bon ús més adients, ja existents en l’en· nous patrons que aportin millores

mes de salut d’arreu obtenen un cal per a la retroalimentació del torn acadèmic i empresarial del en el coneixement de projectes

gran volum de dades proce· sistema de salut i per optimitzar·ne nostre país, en aquests moments d’R+D+I, té en compte l’alta com·

dents dels pacients, de caracte· l’organització, la millora constant i amb reconeixement internacional, plexitat del sector, la variabilitat de

rístiques molt semblants a les de l’adaptació a la societat actual. aporten valors tangibles en la re· dades que genera, la seva con�·

la resta de sectors empresarials ducció de costos, d’errors que es dencialitat, els equips i les in�raes·

quant a la seva naturalesa, que Com a exemples d’aquestes mi· vénen produint repetidament, en tructuresexistents i la col�laboració

és de molt diversa procedència, llores es poden destacar la ne· la millora de l’e�ciència, també en entre les mateixes, aportant valor

de dispositius també molt diver· cessitat de la millora constant en l’impacte en el desenvolupament aplicable a la millora contínua del

sos entre ells, de di�ícil comuni· l’atenció al pacient, el desenvolu· de nous sistemes i de noves terà· sistema.

cació directa (interconnectivitat) , pament continu de la qualitat del pies en bene�ci del conjunt de la

que provenen de procediments i sistema, la incorporació de noves societat, que és el bene�ciari �nal El degut processament de dades

aplicacions in�ormàtiques que tecnologies, les millores en la pla· dels sistemes de salut. té com a resultat immediat l’ob·

tenen di�erents llenguatges i ni�cació i, evidentment, l’enorme tenció de nous patrons que per·

que, pel volum i la velocitat a la ajut que la utilització de les dades Hi ha una sèrie d’aspectes molt metin �er prediccions més vàlides,

qual es generen, són de proces· de salut pot suposar en el dis· importants que cal tenir en comp· de gran valor, que millorin la pres·

sament complex, especialment seny, l’execució i l’obtenció de re· te a l’hora de prendre decisions sa de decisions i dóna molta im·

en temps real, i que ultrapassen sultats en recerca i innovació, re· sobre l’aplicació de l’anàlisi de portància al processament de da·

la capacitat dels sistemes in�or· sultats d’impacte socioeconòmic. grans volums de dades. Es po· des en temps real.

big data

big data

big data

Comissió d’Economia de laSalut

L

n

Lainteroperabilitatésundels
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momentles ciències computacionals
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MONTSE ALAVEDRA FARELL
Col·laboradoraBioinf ormaticsBarcelonaBIB
montserrat.alavedra@bioinformaticsbarcelona.eu
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innovació. Però, per tal que la se· a 1.500 el 2015 al món. I el que

qüència sigui operativa, també és més, l’OMT en preveu per al

cal una “demanda solvent”. �utur un creixement exponencial.

Aquesta és la condició necessà· Per satis�er la demanda que el

ria, sense aquesta condició, la turisme genera calen enormes

“nave no va”. inversions. Construir hotels i

creuers, avions, aeroports,

No és útil per al sistema la deman· autopistes i vehicles entre altres

da d’aliments dels a�amats del estructures i tenir·los operatius

ol�gang Streeck, di· , descriu com hem pas· món o les necessitats vitals dels amb el manteniment adequat.

rector emèrit del Max sat d’un sistema d’“economia milions de re�ugiats.Aquesta gent Tot plegat implica pagar una

Planck Institute �or the amb mercat”, prèvia a la revolu· no són “demanda solvent”. Tot el quantitat considerable de salaris

Study o� Societies d’Alemanya, ti· ció industrial, a un sistema contrari, són un pes mort genera· amb l’oportunitat de constituir·se

tulava en un dels seus articles, al d’“economia de mercat”. El canvi dor de despesa improductiva. en demanda solvent.

“HowWill Capi· de preposició en aquest cas no

talism End?”. Segons Streeck, és banal. L’“economia de mer· Però, la qüestió és que la pobla· El turisme és una de les claus de

l’actual sistema socioeconòmic, cat” ha anat “trans�ormant” tots ció amb demanda solvent ja ha volta per al bon �uncionament del

com tants d’altres durant la histò· els components econòmics de comprat molt del que necessita· sistema. El turisme està en con·

ria, també acabarà, però no té l’activitat humana en “productes va i és la població que encara dicions de ser un dels contribuï·

una durada de�nida, com tenim destinats al mercat”. Des d’ali· compra els nous productes i les dors a suavitzar el cercle viciós

els humans i la resta d’éssers ments �ns a la misti�cació de l’ar· seves innovacions, des de de les crisis recurrents del siste·

vius. Els sistemes es di�erencien ma. Sistema irremissiblement

de nosaltres per la manca condemnat però amb possibili·

d’aquesta limitació biològica. Els tats d’anar sobrevivint via noves

sistemes també agonitzen però categories de productes com,

la seva agonia és indeterminada i per exemple, el turisme per allar·

pot durar dècades o segles. I du· gar·li la vida.

rant la decadència van sorgint,

embrionàriament, noves organit· Ignorem completament el �utur i,

zacions que algun dia, alguna en rigor, no podem ni imaginar

d’elles, l’acabarà substituint. com serà. No tenim cap idea

seriosa de com de llarg podrà

Per aWol�gang Streeck, el nostre ser el període de substitució del

sistema va assolir la plenitud el sistema actual. Ni si serà evolu·

segle XIX. Per altra banda, el se· tiu o traumàtic. Per tant, la políti·

gle XX ha estat un període de ca econòmica més prudent és

conficte continuat. Iniciat amb la intentar �er un turisme e�cient

guerra europea, seguit per la que contribueixi a mantenir la

Gran Depressió, marcat per la seqüència de l’actual sistema

terrible Guerra Mundial, continu· (bene� ic i·invers ió·ocupació·

ant amb el �racàs de l’economia consum·bene�ci) eliminant les

plani�cada i, �nalment, rematat mancances i millorant la seva

pel greu, i sorprenent, atemptat a tesania. Des dels serveis perso· electrònics �ns a peces a la e�ectivitat.

les Torres Bessones. Durant el nals �ns a la salut. Des de l’esport moda o articles de luxe, entre

segle XXI ha continuat el declivi. �ns a la cultura. Pràcticament tot molts d’altres. Encara que, en Les alternatives dutes a terme

La crisi del 2008, les desenes de s’ha anat “trans�ormant” o aca· temps de crisi, aquest consum �ns ara, els canvis i les revoluci·

guerres i revolucions generades barà trans�ormant·se en un “pro· no sigui prou gran com per gene· ons han anat �racassant durant

arreu del món, les tensions políti· ducte destinat al mercat”. rar su�cients guanys als inversors tot el segle XX. Si el turisme, com

ques entre els països industrialit· per trans�ormar·se en reactivador a nova categoria de productes,

zats, els milions de desplaçats en Per a Polanyi, la raó de ser de econòmic. S’han acabat els 30 pot contribuir a bene�ciar tant

camps de re�ugiats i el terrorisme l’“economia de mercat” és la gloriosos generats pel Pla Mars· l’economia dels generadors de

internacional ens anuncien que el seva capacitat de generar bene�· hall. S’han hagut de crear noves turistes com la dels receptors,

sistema Les cri· cis, la qual cosa estimula noves categories de productes, nous benvingut sigui el turisme. Fins

sis, des de �a més de cent anys inversions amb el corresponent àmbits de consum, capaços de que l’inde�nit temps de vida que

són recurrents. Potser, en rigor, augment d’ocupació. Cal, per tal generar bene�cis que esdevin· li resta al nostre sistema potser

més que de crisi hauríem de par· que tot �uncioni, un creixement guin inversió i ocupació. resolgui, amb una eventual subs·

lar de lisi, és a dir, d’una lenta econòmic continuat. Cada cop hi titució positiva, bona part dels

descomposició del sistema. ha d’haver més consum per sa· El turisme és, sens dubte, una confictes i injustícies que el sis·

tis�er necessitats,vitals o emocio· d’aquestes noves categories. En tema ha generat, com a subpro·

Karl Polanyi, economista i antro· nals, gràcies a una o�erta de béns poc més de mig segle els turistes ducte de la seva activitat, �ns al

pòleg, en el llibre i serveis competitiva en preus i han passat de 50 milions el 1950 dia d’avui.

re-

sorts,

formació

New Left Review,

gad-

gets

ne marche pas.

La gran trans-
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No tenim cap idea seriosa de
com de llarg podrà ser elperíode
de substitució del sistema actual.
Ni si serà evolutiu o traumàtic

FRANCESC JOAN I VENDRELL

Economista, coordinador de la Comissió
d’Economiadel Turisme
fjoan@burgmaster.es

Turisme

i sistema
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terioritzen en el model produc·

tiu. En aquest cas les explotaci·

ons agrícoles també o�ereixen

serveis relacionats amb el turis·

me, l’oci i els serveis educatius.

Són explotaci·

ons agrícoles convencionals, so·

vint altament tecnifcades que

i ha un especial interès tat no volia i que romanen a l’es· nyosos i els ornamentals. El nom· duen a terme economies d’esca·

en l’agricultura en els pera de trans�ormacions urbanes. bre d’afliacions a la Seguretat la i que s’aproften de la proximi·

espais urbans i periur· La necessitat de convertir les ciu· Social del sector agrari a les co· tat de les ciutats i sobretot de les

bans. Aquest interès rau en les tats en més sostenibles ha tornat marques de l’RMB és de 5.527 in�raestructures de transport per

previsions de l’ONU (2014), a posar en valor aquests espais. afliats (Observatori del Treball i a la distribució de la producció.

aquestes estimen que l’any 2050 Model Productiu,2016).Aquestes

el 75%de la població del mónviu· De les conclusions del projecte representen el 0,28% del total Són sistemes

rà en àrees urbanes i, per tant, hi Europeu COST·Action Urban d’afliacions per a la regió. El valor de producció on els ciutadans

haurà la necessitat de garantir el Agriculture Europe es desprèn a�egit brut (VAB) de la regió, se· no són només consumidors

subministrament d’aliments a que l’agricultura urbana té com a gons el mateix observatori, és de sinó que participen en di�erents

aquesta població. principals objectius l’oci, l’educa· 131.092 milions d’euros, dels aspectes de la producció agrí·

ció i la revitalització d’espais in· quals 169 milions provenen del cola. Aquesta �orma de partici·

La FAO (1999) defneix l’agricultu· �rautilitzats. Mentre que l’agricul· sector agrícola. La comarca que par pot anar des del fnança·

ra urbana així: “...té lloc dins i al tura periurbana té com a princi· té més afliats al sector agrari ment de la producció fns a la

voltant dels límits de les ciutats ar· pal objectiu la producció agríco· (2.176 afliats) i on l’agricultura té participació en la producció.

reu del món i inclou conreus, ani·

mals de granja, pisci�actories i Estan basats

productes �orestals a zones urba· a donar valor a�egit a la produc·

nes i periurbanes. També inclou ció mitjançant o�erir experiènci·

els productes no �ustanyers així es memorables que van més

com els serveis ecosistèmics que enllà d’o�erir productes agríco·

provenen de l’agricultura, la pesca les. En aquesta estratègia sovint

i el bosc”. Ens trobem amb una la, per tant és duta a terme per un VAB més elevat (122 milions és tan important vendre la histò·

defnició no tan sols �ocalitzada en agricultors pro�essionals. d’euros) és el Maresme.Aspectes ria que porta associada el pro·

la producció agrícola, sinó també com la tradició hortícola, orna· ducte com el producte en si.

en els serveis ecosistèmics que La Regió Metropolitana de Barce· mental i vitivinícola de la comarca

ens proporciona l’agricultura i que lona (RMB), �ormada per les co· a�avoreixen aquest pes més des· Aquestes estratègies no són es·

sovint el mercat no recull. Per tant, marques del Baix Llobregat, el tacat del sector agrícola. tanques, hi ha explotacions

ens trobem amb dues situacions Barcelonès, el Maresme, el Vallès agrícoles que en major o menor

geogràfques bendi�erents, per un Occidental i el Vallès Oriental, té Els agricultors dels espais pe· mesura les utilitzen totes per ga·

costat tenim l’agricultura que es una població de 4.772.343 habi· riurbans han vist la ciutat com rantir la seva supervivència.

realitza dins les ciutats i, per l’altre, tants i una super�ície de 2.348,4 una amenaça, però també pot L’agricultura urbana és un tema

l’agricultura que es practica en els quilòmetres quadrats, segons ser una oportunitat. En el pro· complex, que comprèn des

espais periurbans. l’IDESCAT el 2015. La super�ície jecte europeu, citat anterior· d’activitats agrícoles on el prin·

agrícola de l’RMB és de 18.385 ment, es van descriure cinc es· cipal objectiu no és la producció

Els espais periurbans han estat ha, segons el DARPA (2015). Els tratègies de com l’agricultor pe· agrícola fns a explotacions on el

considerats els rereciutats, on principals conreus són els herba· riurbà s’adapta a les demandes que prima és la producció agrí·

s’ubicaven les activitats que la ciu· cis extensius, els d’horta, els lle· o a les oportunitats que els o�e· cola. Estem parlant d’un sector

reix la proximitat amb les ciutats: que genera pocs llocs de treball

Consisteix a i amb un baix valor a�egit brut, si

di�erenciar els productes agríco· ho comparem amb els altres

les dels altres productes que es sectors productius, ara bé

poden trobar als canals habituals gestiona una bona part del terri·

de distribució d’aliments. Aques· tori. Per tant, és un tema de pla·

ta di�erenciació pot venir per l’ús nifcació o d’estratègia, de

de varietats tradicionals, pel sis· construir ciutats cada cop més

tema de producció o per la trans· sostenibles que cuidin el medi

�ormació de la producció. ambient, que aproftin els recur·

sos agraris. Potenciant així l’ac·

Els page· tivitat agrària i els serveis eco·

sos aproften els altres serveis sistèmics que aquesta porta

que o�ereix l’agricultura i els in· associada.

3. El baix cost.

4. Els comunals.

5. L’experiència.

1. La di�erenciació.

2. La diversifcació.

H

n

XAVIER RECASENS GRÀCIA
Enginyer agrònom iMSc en sistemes
agrícolesperiurbans
xavirecasens@gmail.com

Agriculturaenelsespais
urbansiperiurbans

L ’agriculturaperiurbanatécom
aprincipalobj ectiu laproducció
agrícola,per tantés dutaaterme
peragricultorsprof essionals
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Els resultats es mostren sobre gut a l’eurozona amb la pèrdua

una escala de 10 punts (del 0 al de �elicitat d’Espanya, d’Itàlia i

10) . Els deu països més �eliços, de Grècia. En l’In�orme del

amb una mitjana de 7,4 punts, 2017, tant Itàlia com Espanya

se separen en quatre punts dels han sortit de la llista dels deu

deu que ho són menys, amb països amb més pèrdua de be·

una mitjana de 3,4 punts. Una nestar. Hi continua Grècia, situ·

part signifcativa d’aquests qua· ada a la tercera posició entre els

tre punts de de�erència s’explica països que més benestar han

l 20 de març d’aquest sones. La medició del benestar pel nivell de renda, pel PIB. El perdut des del període anterior

any es va emetre el cin· comporta una defnició multidi· PIB explica entre un 25 i un 30% a la Gran Recessió: ha perdut

què In�orme de la Felici· mensional, on cal a�egir a la d’aquest contrast. El PIB explica 1,099 punts. Veneçuela i la Re·

tat al Món. Aquesta edició, igual base material (renda, consum i molt, però no ho explica tot. pública Centrea�ricana encap·

que les quatre anteriors i l’actu· patrimoni) un important nombre Aquesta di�erència s’explica çalen aquesta trista llista, amb

alització de l’any 2016, ha estat de temes com la salut, l’educa· igualment pel suport social re· unes pèrdues d’1,597 i d’1,469

�eta per experts independents i ció, l’activitat personal incloent· but i per la salut i l’esperança de punts respectivament.

editada pels pro�essors J. F. He· hi el treball, la participació políti· vida. Els sis �actors claus indi·

lliwell, R. Layard i J. Sachs, sota ca i la governança, el suport so· cats a dalt expliquen més de les L’In�orme del 2017, igual que es

el paraigua de l’organització cial, el medi ambient i la segure· tres quartes parts de les di�erèn· �eia en el de l’any 2015, surt al

Sustainable Development Solu· tat �ísica i econòmica. Probable· cies de �elicitat que hi ha al llarg pas de les cauteles i reticències

tions Network (SDSN). La pri· ment la conclusió principal de de la geografa mundial. Hi ha que hi ha, o que hi pot haver,

mera edició és de l’any 2012. l’in�orme CMEPSP és que la diversitats culturals que poden sobre aquest tipus d’in�orme

captura de la realitat econòmica esbiaixar lleugerament els resul· basat en la valoració subjectiva

El voluminós in�orme de 188 pà· actual i la que s’entreveu en el tats. Per exemple, els països de del benestar. Es de�ensa, amb

gines s’inscriu dins del que, en �utur no es pot �er a través d’una l’Amèrica Llatina semblen tenir convicció, el mètode d’avalua·

general, s’anomenen mètriques sola mètrica sinó que cal la crea· una predisposició més alta a ció directe que permet a la ma·

de valoració subjectiva directa ció d’un conjunt de mètriques donar una opinió positiva sobre teixa població, a través de les

del benestar i està con�eccionat complementàries, cal un quadre la �elicitat que els països de l’Ex· respostes a preguntes senzilles i

amb el propòsit de ser una guia de comandament. trem Orient. Les persones de ben estructurades, expressar

útil per a les polítiques públiques l’Europa occidental semblem com percep el seu propi benes·

sobre aquest tema. Aquest és el context en el qual més cautes quan parlen de �eli· tar. Es considera que aquest

cal situar l’in�orme sobre la �elici· citat que les dels Estats Units, mètode queda lliure dels “inte·

El desenvolupament d’aquest ti· tat al món. L’in�orme se sustenta on la recerca de la �elicitat està ressos i objectius polítics” que

pus de mètriques s’ha d’interpre· principalment en dades del Ga· inscrita, junt amb la vida i la lli· els promotors d’altres índexs in·

tar com un intent per captar la re· llup i el seu mètode, orientat per bertat, entre els tres drets inalie· evitablement introdueixen quan

alitat d’un món en el qual les mè· trien els components a partir

triques econòmiques sòlidament dels quals es �an els càlculs.

desenvolupades al llarg del segle

passat semblen insufcients per Tot i les cauteles que hi pot ha·

explicar i entendre la seva evolu· ver en relació amb aquest tipus

ció. Aquestes noves mètriques de captació i presentació de la

s’han d’entendre, doncs, en el realitat, hi ha molts senyals que

context que va portar el president la Guia de l’OCDE del 2013 nables proclamats en la seva �an pensar que hi ha un interès

Nicolas Sarkozy, l’any 2008, a ( Declaració d’Independència. creixent per aquest tipus de

llançar la iniciativa de la creació de ) i es basa en mètrica, la qual, sens dubte, ei·

la Comissió per a la Medició del l’avaluació del valor que les per· L’in�orme recull dades de 155 paï· xampla l’aparell estadístic i per·

Comportament Econòmic i del sones donen a les seves vides. sos. Espanya, amb 6,403 punts, met copsar millor la realitat eco·

Progrés Social (CMEPSP per les L’in�orme mostra una geografa ocupa el lloc 34, darrere de Tai· nòmica i social. Sempre és di�í·

sigles en anglès). de la �elicitat amb una medició wan (6,422) i de Tailàndia (6,424) i cil mesurar el nivell de benestar

que té sis prescriptors o �actors al davant deQatar (6,375) i de Co· de la població. Ara sabem,

La CMEPSP va estar integrada clau per explicar·la: renda per lòmbia (6,357). La llista dels 155 però, que tot i les difcultats,

per un important nombre d’eco· capita, suport social, esperança països l’encapçalen Noruega, Di· cauteles i recels, la �elicitat tam·

nomistes que cobrien un ampli de vida saludable en el moment namarca, Islàndia i Suïssa i, trista· bé es compta.

ventall d’especialitats, assesso· del naixement, llibertat d’escollir ment, la tanquen Síria, Tanzània,

rats per Amartya Sen, coordi· diverses opcions en la vida, ge· Burundi i la República Centrea�ri·

nats per Jean·Paul Fitousi i pre· nerositat i percepció de corrup· cana. Els Estats Units ocupen el

sidits per Joseph Stiglitz. Un ció pública i privada, a més a lloc 14 amb 6,993 punts i la Xina,

dels objectius de la Comissió més s’hi a�egeixen els a�ectes el lloc 79 amb 5,273 punts.

era, precisament, buscar mètri· emocionals positius (joia i ale·

ques que posessin l’èm�asi en la gria) i els negatius (preocupació, També es poden veure els e�ec·

medició del benestar de les per· tristesa i indignació) . tes que la Gran Recessió ha tin·

Guidelines on Mesuring of Sub-

j ective Well-being

n

Lafelicitat
tambécompta
ALBERT GARCIA PUJOL

Membre de la Comissió d’Economia

iSostenibilitat

agarciapujol@economistes.cat

Espanya ocupa el lloc 34 d’una llista
de 155 a l’inf orme de l’SDSN sobre

percepció def elicitat, que encapçalen
Noruega, Dinamarca, Islàndia i Suïssa
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l reglament de qualsevol ditoria que iniciïn la seva activitat, fcació d’amenaces i aplicació de principi de diligència deguda com

llei és un tema de gran així com d’auditors de comptes salvaguardes” juntament amb el a element rector. L’auditor ha de

rellevància, ja que en i societats d’auditoria petites. “sistema basat en regles” (causes ser diligent a l’hora d’analitzar la

la majoria dels casos estableix En primer lloc considerem que d’incompatibilitat) que recull una independència respecte a l’entitat

un desenvolupament normatiu aquest precepte s’hauria d’elimi· relació de situacions o circums· auditada. La indagació requerida

ampli i de gran calat. El comte nar per a les auditories d’entitats tàncies en les quals la prohibició per la llei sobre aquest aspecte

de Romanones deia “quedin·se que no són d’interès públic i que de prestar el servei és directa i no pot derivar en molts casos a de·

vostès la llei i donin·me a mi el aquest supòsit podria quedar és possible salvaguarda alguna, tectar situacions que en realitat no

reglament”. L’actual reglament de cobert amb les degudes salva· cosa que no s’acomoda al criteri suposen un risc d’independència

la Llei d’auditoria s’ha d’elaborar guardes. Evidentment això no es de la UE. Per això estimem que el real. Per altra banda, en relació

novament, ja que �a re�erència a pot �er per la via reglamentària reglament s’hauria de basar més amb les incompatibilitats deriva·

la llei anterior i no s’ha actualitzat sinó a través d’una modifcació en el sistema d’amenaces i salva· des de situacions que concorren

amb motiu de la de la llei. Amb independència de guardes. en persones parts relacionades

l’anterior valoració, el percentatge directament amb l’auditor, convin·

fxat continua sent, amb caràcter Es �a di�ícil en poques línies poder dria delimitar el concepte organit·

Les claus que han de guiar l’ela· general, excessivament baix i pot entrar en detall del que s’hauria zació a l’entorn intern de la frma

boració del reglament són �acilitar tenir un e�ecte perniciós sobre les d’abordar en el reglament res· d’auditoria i precisar·se que no

l’aplicació de la llei, proporcionar frmes petites i mitjanes que no pecte a la independència, però és s’estén a la xarxa a la qual pertany

als auditors una normativa àgil, poden, en molts casos, acceptar obvi que haurien de clarifcar·se la frma.

moderna i en línia amb la dels coma clients grups de cert volum, algunes causes de �alta d’inde·

països del nostre entorn i que no la qual cosa n’impedeix el creixe· pendència, deixar ben clar que Altres temes d’independència als

perjudiqui els petits i mitjans audi· ment i �omenta la concentració. els procediments de detecció i quals caldria donar solució en el

tors, col�lectiu en ocasions regu· reglament serien els relacionats

lats en excés. amb els períodes de vigència de

les incompatibilitats i multitud de

El REA+REGA considera que hi qüestions que es plantegen res·

ha cinc punts principals que el re· pecte a les xarxes.

glament hauria d’abordar de ma·

nera clara, que són els següents:

Per tant, i mentre no es modifqui identifcació d’amenaces i les me· En relació amb la �ormació, el re·

la llei, una solució que es proposa sures de salvaguarda han de ser glament hauria d’abordar els as·

L’article 25 de la Llei 22/2015 ens per la via reglamentària és que el adequats a la dimensió de l’activi· pectes següents:

diu que, quan els honoraris de· desenvolupament de l’apartat 3 tat de l’auditor de comptes, que S’hauria d’indicar que els �or·

rivats de la prestació de serveis de l’art. 25 no sigui d’aplicació a s’han de clarifcar les extensions madors siguin organitzacions que

d’auditoria i di�erents del d’audi· determinats petits i mitjans audi· personals, de xarxa i per a deter· desenvolupen l’activitat en l’àmbit

toria, en els tres últims exercicis tors o que, alternativament, se’ls minats serveis per ser con�uses i de la comptabilitat i l’auditoria i

consecutius, representin més fxi el percentatge del 60%. Pel complexes, sobretot per a frmes que l’ICAC no es limiti simplement

del 30% del total dels ingressos que �a als auditors que iniciïn l’ac· d’auditoria petites i mitjanes. a l’homologació de les activitats

anuals de l’auditor de comptes tivitat, aquest requeriment podria mitjançant la revisió de la memò·

o societat d’auditoria, ens hem no ser d’aplicació durant els tres Cal destacar com d’immaneja· ria de l’activitat, sinó que es realitzi

d’abstenir de realitzar l’auditoria. primers anys de l’exercici o aug· bles que resulten les incompatibi· una supervisió adequada de les

També diu que és exigible l’obli· mentar el percentatge al 60%. litats derivades de situacions que activitats de �ormació continuada

gació d’abstenir·se quan es doni concorren en �amiliars, ja que no per garantir·ne la idoneïtat, la del

aquesta circumstància a nivell de hi ha cap control que asseguri material que cal utilitzar i la dels

xarxa i que reglamentàriament Pel que �a a la independència, la identifcar totes les relacions o as· docents seleccionats.

es determinen els criteris que cal llei ha optat per continuar aplicant pectes personals que es pogues·

tenir en compte per al cas d’audi· un sistema mixt, és a dir, l’aplica· sin considerar incompatibilitats. El Reglamentar que les societats

tors de comptes o societats d’au· ció d’un sistema basat en “identi· reglament hauria de consagrar el d’auditoria puguin impartir �orma·

E

Llei 22/2015, de

20 de juny.

3. Formació
1. Causes d’abstenció per
honoraris percebuts (art. 25)

2. Independència

a)

b)

Coms’abordaelReglament
delaLleid’auditoria

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

S ’hauriad’indicarqueelsf ormadors
siguinorganitzacions quedesenvolupen

lasevaactivitaten l’àmbitde la
comptabilitati l’auditoria
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ció continuada exclusivament als 
membres de la societat, així com 
als col·laboradors amb els qui 
mantinguin un vincle contractual 
(tal com estableix la RICAC).

c) En relació amb l’organització i 
impartició de cursos de formació 
teòrica d’accés al ROAC s’hauri·
en de tenir en compte les consi·
deracions següents:
l El model actual restringeix 
la possibilitat de dispensa de 
l’examen d’aptitud professional 
“als qui posseeixin una titulació 
universitària de caràcter oficial i 
validesa en tot el territori nacio·
nal”. A diferència del que venia 
succeint fins al 2010, el títol ofi·
cial s’ha convertit en l’únic camí 
possible per a la dispensa de la 
fase teòrica de l’examen d’accés 
al ROAC. Aquesta és una previsió 
excessivament restrictiva que no 
té el fonament en l’ordenament 
europeu. L’ordenació de qualse·
vol aspecte relacionat amb l’ac·
tivitat d’auditoria hauria d’estar 
dirigida per la professió: els au·
ditors i les corporacions que els 
representen, tutelats i supervisats 
per l’ICAC i la formació no en pot 
ser una excepció. Són les corpo·
racions les que haurien de liderar 
el procés d’accés a la professió, 
tant en el vessant teòric com en 
el pràctic i, per fer·ho, s’hauria de 
reformar la llei introduint·hi altres 
vies formatives, a través de les 
corporacions o per títols propis 
de les universitats. 

l El que sí que s’hauria de trac·
tar en el reglament és eliminar les 
traves sobre el moment en què 
s’ha de fer la formació pràctica 
d’accés. L’article 35.1 del RAC RD 
1517/2011 fixa un reduït nombre 
màxim d’hores de formació pràc·
tica que poden ser computades 
amb anterioritat a la realització dels 
cursos de formació teòrica (425 h) 
o simultàniament (850 h). És una 
restricció que no se sustenta a la 
LAC ni en altres preceptes legals, 
i discrimina els col·laboradors i 
empleats dels auditors i societats 
d’auditoria que posposessin la re·
alització del curs d’ensenyament 
teòric. Així, hem d’advocar per 
la supressió de les restriccions al 

reconeixement de l’experiència 
real (formació pràctica) obtinguda 
abans o durant la realització de la 
formació teòrica específica.

4. Comitè d’Auditoria 
(art. 58) 
En l’apartat 2 de l’art. 58 de la 
LAC s’exclou els professionals en 
exercici del Comitè d’Auditoria. 
Tractant·se aquest d’un òrgan 
consultiu de l’ICAC d’enorme 
importància per a la regulació 
de l’auditoria, aquesta exclusió 
genera una gran preocupació, ja 
que es treu la possibilitat de repre·
sentar els auditors de comptes en 
aquest estament, amb el conse·

güent desemparament, en espe·
cial per als petits i mitjans auditors. 

L’argument que, en ser el comitè 
un òrgan rector, s’han d’excloure 
els auditors en exercici, atenent a 
la normativa europea, manca de 
sentit en tractar·se d’un òrgan 
consultiu, no rector.

Per altra banda, la prohibició de 
consideració de matèries relacio·
nades amb la potestat sanciona·
dora elimina una via de defensa 
que tenien els auditors i, a més, 
també elimina importants ele·
ments de fonamentació que podi·
en donar millor suport a les resolu·
cions de la presidència de l’ICAC.

Una fórmula que permetria a 
l’ICAC mantenir aquest necessari 
contacte amb la realitat diària de 
l’activitat professional consistiria a 
crear un consell assessor d’audi·
toria, com a òrgan d’assessora·
ment de la presidència de l’ICAC, 
en què s’analitzarien les matèries 
relacionades amb l’auditoria en 
general i amb la potestat sancio·
nadora en particular. 

5. Inspeccions 
(arts. 53, 54 i 55)
El control de l’activitat, segons 
l’article 52 de la LAC, es pot realit·

zar a través de les investigacions 
de les actuacions dels auditors 
de comptes i societats d’auditoria 
i mitjançant inspeccions.

La qualitat de l’auditoria de 
comptes està íntimament unida 
al manteniment dels sistemes 
de control de qualitat intern (ar·
ticle 28.2) i cal el compliment de 
plans d’inspeccions continuats 
en el temps per a totes les firmes 
d’auditoria. Davant la insuficiència 
de mitjans humans i econòmics 
que impedeixen a l’ICAC aques·
ta funció del control de qualitat, 
el reglament ha de desenvolupar 
els procediments de les tasques 

instrumentals que permetin la re·
alització d’aquestes funcions per 
part de les corporacions.

Finalment, l’article 54 de la llei 
preveu regular per la via regla·
mentària les condicions per 
portar a terme al mateix temps 
les inspeccions de societats 
d’auditoria que formin part de 
la mateixa xarxa, raó per la qual 
s’ha de desenvolupar reglamen·
tàriament aquest aspecte, per 
primera vegada.

Els cinc aspectes esmentats són 
els més importants però no els 
únics que s’haurien de desenvo·
lupar reglamentàriament, ja que 
temes com l’organització interna 
(art. 28), l’organització del treball 
(art. 29), l’estructura organitzativa 
dels auditors d’EIP (art. 45) i l’in·
forme d’auditoria per a entitats no 
EIP (art. 5) s’haurien de reglamen·
tar degudament.

Sobre el desenvolupament regla·
mentari de l’organització interna 
dels auditors, des del REA·REGA 
continuem insistint per tal que se 
simplifiqui tot el possible la gestió 
dels auditors petits i mitjans que 
no auditen les EIP. La Guia de 
control de qualitat per a petites i 
mitjanes firmes d’auditoria de la 

IFAC pot ser un punt de referèn·
cia per a això. 

L’art. 45 de la LAC relacionat amb 
l’estructura organitzativa dels au·
ditors d’entitats d’interès públic 
suposa una habilitació amplíssima 
per introduir barreres en el mercat 
de l’auditoria, quan el que entenem 
que caldria fer és promoure regu·
lacions encaminades a potenciar 
l’accés de les empreses d’audito·
ria petites i mitjanes a aquest seg·
ment d’entitats. Considerem que 
la normativa vigent (NCCI i NIA·ES 
220) és suficient per garantir la 
competència requerida, raó per 
la qual el reglament hauria de fer 
esment d’aquesta normativa. El 
desenvolupament reglamentari 
d’aquest article s’hauria d’enfocar 
per simple remissió a la NCCI, la 
NIA·ES 220 i la resta de les NIA·
ES aplicables. 

Per últim, cal dir que l’article 5 de la 
LAC inclou qüestions que en l’àm·
bit europeu només són exigides 
en relació amb les EIP. L’extensió 
de certs requisits dels informes 
d’auditoria previstos en el regla·
ment europeu per a les EIP a tots 
els informes d’auditoria, com són 
la descripció de riscos significatius 
i la declaració sobre serveis pres·
tats diferents de l’auditoria, intro·
dueix una complexitat afegida per 
al lector de l’informe d’auditoria de 
pimes. Aquest precepte hauria de 
ser ajustat en futures modificaci·
ons de la llei. Mentrestant, aquests 
nous requisits exigeixen l’elabo·
ració de material de formació 
que ajudi l’auditor a identificar les 
qüestions clau i aspectes més re·
llevants de l’auditoria. Addicional·
ment, és convenient que el regla·
ment estableixi unes pautes més 
objectives, i molt clares, que ajudin 
a discernir les qüestions que cal 
tractar en l’informe i que cal evitar 
l’excessiva subjectivitat de l’audi·
tor que després pot ser refutada o 
qüestionada pel regulador, amb la 
possible imposició d’una sanció. 

El REA+REGA continuarà treba·
llant sobre totes aquestes qües·
tions, en defensa de la professió 
en general, i del petit i mitjà audi·
tor en particular. n

La qualitat de l’auditoria de 
comptes està íntimament unida  

al manteniment dels sistemes  
de control de qualitat intern
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Comissió d’Organització i Sistemes d’Inf ormació

ot i que avui dia les empre· l’entorn, de la innovació constant sident de Sun Microsystems, i tenir accés en temps real a tota la

ses tenen al seu abast un i una presa de decisions en que ha desenvolupat el que ell in�ormació sobre temes que

gran nombre de �onts d’in· temps real. Necessitem disposar va denominar l’economia de la a�ecten les seves decisions. S’ha

�ormació les dades de les quals cada vegada més de més da· participació, “estem entrant en de ser capaç d’extreure el màxim

són emmagatzemats en multitud des, més complexes i accessi· una era en què les persones es· valor de la in�ormació que es pos·

de sistemes capaços de generar bles en menys temps i en qual· tan participant en lloc de tan seeix dels proveïdors, clients,

un gran coneixement de l’activitat sevol lloc. sols rebre in�ormació”. Amb ca· competidors i mercats globals,

empresarial, la seva gestió òptima da interacció es genera més in· els anomenats (=

és tot un repte. Per començar, el Com podem mantenir la continu· �ormació, �ruit que el subjecte grups d’interès) de l’empresa.

primer que ens hauríem de pre· ïtat i la rendibilitat de les empre· ha passat de ser passiu a tenir Aquesta in�ormació és �onamen·

guntar és en quina mesura apor· ses en aquest entorn tan dinàmic un paper actiu en la generació tal per saber el que el mercat vol,

ten valor a l’empresa. Perquè les i complex? Una part molt impor· d’aquesta in�ormació. subministrar·ho de la manera

dades aportin valor, han de pro· tant de la resposta a aquesta pre· més efcient possible i proporcio·

porcionar in�ormació per a la pre· gunta resideix en la gestió de la Cal, doncs, gestionar aquest nar·ho de manera que maximitzi

sa de decisions encaminades a la in�ormació. gran volum de dades. Les conse· la seva posició en el mateix.

consecució dels objectius de l’or·

ganització. No s’ha de perdre de vista que

disposar de dades no és el ma·

Em voldria centrar en la gestió de teix que disposar d’in�ormació.

la in�ormació d’una empresa i el Les dades han d’interpretar·se i

nivell de desenvolupament en el trans�ormar·se en coneixement

tractament de la in�ormació de per tal que siguin útils en la presa

què disposa. Aconseguir que la El volum de dades amb què es qüències de no �er·ho i les possi· de decisions i aportin valor, és a

gestió de la in�ormació �uncioni no treballa i que està en constant cir· bilitats que no s’utilitzin adequa· dir contribueixin a la consecució

és responsabilitat dels adminis· culació avui dia és enorme i la dament poden ser aterridores si dels objectius de la companyia.

tratius ni tampoc és qüestió que tendència és que continuï crei· ens parem a pensar en tot el que Així, doncs, hem de di�erenciar

les xi�res quadrin, o que els in�or· xent de manera exponencial fns es re�ereix a la seguretat de la in· entre la gestió de les dades i la

màtics mantinguin els sistemes a nivells inconcebibles. Un dels �ormació. gestió de la in�ormació.

correctament, com s’ha cregut �actors que ha contribuït més al

durant molt temps. La gestió de la �et que aquestes dades circulin La gestió de la in�ormació ja no La manera en què la in�ormació

in�ormació ha de ser un aspecte cada vegada a més velocitat i en és, doncs, només una estructura s’obté, es valida, s’emmagatze·

�onamental del nucli de l’estratè· més volum ha estat el �et de po· de suport accessori, sinó que, en ma, s’hi accedeix i es distribueix

gia de l’empresa i la clau per a la der accedir·hi des de qualsevol un entorn empresarial, en què es són qüestions �onamentals per

competitivitat de la mateixa. lloc i en qualsevol moment, inde· penalitza la inefciència i la lenti· a la supervivència i la rendibilitat

pendentment del dispositiu a tra· tud, la in�ormació ha passat a ser de l’organització. El seu conei·

El termini de temps entre la con· vés del qual accedim. La mobili· la base essencial del rendiment xement (processos, equip humà

cepció de la idea i la seva comer· tat ha passat a ser un aspecte corporatiu amb un e�ecte sistè· i cultura) i el del nostre entorn

cialització, que abans es mesu· �onamental en aquesta estratè· mic en l’organització. En un en· (clients, proveïdors i associats)

rava en anys, ara es mesura en gia, l’evolució dels dispositius torn tan dinàmic com el que ens és �onamental per identifcar en

setmanes fns i tot en dies. La in· mòbils i de les tecnologies de la trobem, les empreses han de ser quin nivell evolutiu ens trobem.

novació és cada vegada més comunicació de veu i dades ha més ràpides i intel�ligents que Així, doncs, hem d’assignar res·

complexa i, quan aquesta obert nous camins en la gestió de mai, han de ser més innovadores ponsables de la in�ormació que

s’aconsegueix, cada vegada la in�ormació. i adaptables, aconseguir més es genera de la nostra activitat,

més �àcil de copiar. Estem, amb menys: més creixement que es responsabilitzin de ga·

doncs, davant un escurçament Com a conseqüència, no només amb menys recursos, més bene· rantir la qualitat i la integritat de

dels cicles de negoci. Les em· s’està transportant un gran vo· fcis en un termini més breu de les dades i que optimitzin la in·

preses estan operant en mercats lum de dades a un enorme nom· temps per mantenir·se com a lí· �ormació generada. Aquest co·

globals, cada vegada més com· bre de persones, sinó que a més ders del mercat o simplement neixement, amb el suport de

petitius, amb productes més si· s’està produint un canvi en l’ús mantenir·se. La base comuna sistemes orientats a l’anàlisi de

milars; conseqüentment la su· de la in�ormació que contenen necessària per obtenir tot això és la in�ormació, ens ha de perme·

pervivència i rendibilitat requereix per part de qui la rep, com va dir la in�ormació. Els responsables tre operar d’una manera més

d’una comprensió instantània de Jonathan Swartz, qui va ser pre· de la presa de decisions han de productiva i efcaç.

T

stakeholders

n

Lagestiódela informació
comaestratègiadecreixement
JOSEP M. GALLART,
Economista, vicepresidentde la Comissiód’Organització
iSistemes d’Inf ormació
@josepmgallart

Hemd’assignarresponsables de les dades
queesgenerende lanostraactivitat

pergarantir-ne laqualitati laintegritat
i optimitzar lainf ormaciógenerada
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Grup de Treball d’Emprenedoria

n aquesta primera part les �ases inicials i de creixement. És destacable també que, men· que a Catalunya, entre altres �ac·
�em un resum del treball En els últims in�ormes ja dèiem tre que a Europa les polítiques tors, hi ha més di�usió de l’empre·
dut a terme pel GEM res· que a la banca li costa discriminar públiques han estat el segon �ac· nedoria als mitjans de comunica·

pecte als obstacles, els suports i els clients petits o mitjans que són tor de suport en valoració (27%), ció des del 2010. Malgrat això, i
les recomanacions a l’activitat solvents dels que no ho són, la tant a Catalunya (3%) com a Es· per citar paraules textuals d’un
emprenedora a Catalunya. qual cosa resulta singularment panya (15%) han obtingut puntu· dels experts: “encara hi ha massa

perjudicial en el cas de les empre· acions molt in�eriors. soroll de qualsevol pràctica ètica·
Dins de l’estudi GEM 2015, hi ha ses de nova creació o que inten· ment incorrecta el poc so·
una sèrie de preguntes obertes ten establir relacions creditícies Al contrari que els programes pú· roll en pràctiques correctes i
als experts en què cada un pot amb un nou proveïdor, per la qual blics, que són de responsabilitat d’èxit”. Per això caldria incremen·
esmentar fns a tres temes que cosa la majoria d’empreses patei· més autonòmica i local.A Catalu· tar el màrqueting de testimoni de
consideri que poden ser obsta· xen unes condicions de fnança· nya aquest ha estat el �actor de casos d’èxit i ètics, que milloraran
cles a l’activitat emprenedora, ment més restrictives del que se· suport que ha obtingut una pun· la percepció del �et que empren·
suports a l’activitat emprenedora ria justifcat per la seva solvència. tuació més elevada (43%), 15 dre genera un bon estatus social i
i, per últim, les recomanacions punts per sobre d’Europa (28%) i econòmic.
per millorar el context per em· Amb tot, els experts constaten 28 d’Espanya (15%). En desta·
prendre a Catalunya. que el 2015 les entitats fnance· quen els programes de �oment Les quatre principals recomanaci·

res estan aprovant més operaci· de la creació i consolidació d’em· ons per a la millora de les condici·
Els tres principals obstacles as· ons per fnançar noves empre· preses, així com els de transmis· ons de l’entorn de l’activitat em·
senyalats a Catalunya el 2015 ses. També s’apunta com a ne· sió d’empreses; les accions de prenedora són similars a les de
coincideixen amb els del 2014: gativa la desaparició de les cai· sensibilització en l’educació se· l’any passat: polítiques públiques
accés al fnançament 77% (89% xes d’estalvis locals, més sensi· cundària i superior; els progra· (69%), suport fnancer (51%),
el 2014), polítiques públiques bles a les pimes. mes �ormatius; el desenvolupa· educació i �ormació (40%) i pro·
57% (56% el 2014) i capacitat ment d’actes que a�avoreixin el grames d’institucions públiques
emprenedora 43% (42% el Els principals suports han estat i la visualització de (28%). I coincideixen, encara que
2014). Aquestes barreres coinci· aquests: els programes públics casos d’èxit; les incubadores i amb di�erent intensitat, amb les
deixen, en gran mesura, amb les d’Europa: polítiques públiques
que s’assenyalen al Global Com· (53%), educació i �ormació (45%),
petitiveness Report 2015·2016 suport fnancer (32%) i programes
per Schwab i Sala (2015) per a públics (24%). A continuació pre·
Espanya: �alta d’accés al crèdit, sentem una mostra de respostes
mercat laboral rígid, difcultat per obertes dels experts per il�lustrar
a l’atracció i retenció del talent i les recomanacions anteriors.
capacitat d’innovar insufcient, (43%), l’educació i la �ormació parcs; el suport tècnic a l’inici de
resultat de la baixa inversió en (29%), el cicle econòmic (23%), la noves activitats, acompanya· En polítiques públiques s’asse·
R+D i la dèbil col�laboració uni· situació del mercat laboral (23%) i ment i especialment nyala la rellevància de mantenir
versitat·empresa. la capacitat emprenedora (23%). en alguns àmbits com les TIC. una política industrial a llarg termini

alineada amb l’RIS3 (Research
El tema del fnançament és recur· Tot i així, alguns d’aquests su· Les normes socials i culturals, que and Innovation Smart Specializati·
rent durant els últims anys, i sem· ports tenen algun risc, com la havien estat un important obsta· on Strategy), que situï la indústria i
pre ocupa de manera destacada creença que l’emprenedoria és la cle en anys precedents, si excep· la innovació al centre del model de
el primer lloc entre els obstacles a solució a l’atur o que es posin a tuem el 2014, el 2015 continuen creixement. On, per exemple, es
l’activitat emprenedora. No obs· ser empresaris persones que no apareixent tant com un obstacle constitueixin clústers �ocalitzats
tant això, a Catalunya la seva in· estan preparades i la motivació (14%) com un suport (14%), tot i territorialment en pocs objectius i
cidència ha disminuït 12 punts de les quals no és per oportuni· que perden pes en tots dos as· entorns (els �amosos ecosistemes
percentuals respecte del 2014, tat, especialment joves i aturats. pectes.Cal assenyalar també que d’innovació) atractius al talent.
tot i que encara és 34 punts su· com a suport es troba respecte
perior al d’Europa (43%). Aquest 2015 s’ha millorat en d’Europa nou punts per sota.

aquest últim aspecte, i ha coinci·
S’assenyala la manca de fnança· dit la disminució de la TEA amb el Els valors, les percepcions i les
ment públic per engegar compa· descens de la iniciativa emprene· aptituds incideixen en la iniciativa
nyies ( ) i de privat per a dora per necessitat. emprenedora i s’ha assenyalat

versus

networking

mentoring,

pre-seed

E

n

Anàlisidelsobstacles,suports i recomanacions
al’activitat emprenedoraaCatalunya (I)

Caldria incrementar elmàrqueting
de testimoni de casos d’èxit i ètics,

quemilloraran lapercepció delf et que
emprendre genera un bon estatus

AMADEU IBARZ,
VicepresidentdelGrup de Treball
d’Emprenedoriai Creaciód’Empresa
emprenedoria@coleconomistes.cat
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l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

les estades per causes de �orça

major o per motius de salut. Pel

que �a a la quota, s’actualitzen les

tari�es i s’estableix una tari�a es·

pecial per als establiments situats

en centres recreatius turístics en

què es desenvolupin activitats de

joc. També s’estableixen quotes

di�erents per als creuers segons

estiguin amarrats a port més o

menys de 12 hores.

Pel que �a a la gestió de l’impost,

mb la El gravamen, compatible amb al· En l’impost sobre grans establi· cal destacar la regulació de l’as·

(DOGC tres tributs com l’IVA,és de 8 a 12 ments comercials s’estableix una sistent en la recaptació com a

30/03/2017), de me· cèntims d’euro per litre en �unció nova regulació que suposa la de· nou obligat tributari.

sures �scals, administratives, �· del contingut de sucre. Va entrar rogació de la

nanceres i del sector públic i de en vigor l’1 de maig de 2017. i el seu reglament Modi�cacions en la regula·

creació i regulació dels impostos de desenvolupament. Es posa de ció del cànon de l’aigua i també

sobre grans establiments comer· Impost sobre la producció, mani�est el seu caràcter extra�s· en relació amb el gravamen de

cials, sobre estades en establi· manipulació, transport, custòdia i cal i es �a èm�asi en l’impacte me· protecció civil, en què destaca

ments turístics, sobre elements emissió d’elements radiotòxics. Té diambiental que generen aquests l’establiment per als aeroports

radiotòxics, sobre begudes en· caràcter extra�scal i pretén que tipus d’establiments per la mas· i aeròdroms del deure de portar

sucrades i sobre emissions de els agents econòmics que obte· siva afuència de vehicles particu· un llibre·registre dels vols operats

diòxid de carboni, Catalunya s’ha nen un guany per la seva activitat lars. S’amplia la incorporació de durant el període impositiu.

convertit en la primera comunitat en relació amb els elements ra· tots aquells establiments comer·

autònoma a establir un impost diotòxics generats en reaccions cials amb una super�ície de venda En relació amb les taxes i els

sobre les begudes ensucrades. termonuclears assumeixin el cost igual o superior a 1.300 metres preus públics, s’actualitzen quo·

generat per les externalitats nega· quadrats, ubicats �ora de l’entra· tes, es modi�quen alguns supòsits

Atès l’espai de què disposem, tives que la seva activitat provoca mat urbà consolidat o, en el cas d’exempció, s’a�egeixen nous �ets

no ens podem esplaiar gaire en en el medi ambient i en la salut de de no estar de�nit, �ora del nucli imposables en taxes ja existents,

cadascuna de les �gures imposi· les persones. històric i dels seus eixamples. es creenalgunes noves taxes, prin·

tives, però intentarem �er una pin· cipalment en matèria mediambien·

zellada de tots ells per ajudar a �er· Impost sobre les emissions de Es re�ormula la determinació de la tal, i se’n suprimeixen d’altres per

se’n una idea bastant aproximada diòxid de carboni dels vehicles de base imposable i se substitueix el canvis en la prestació dels serveis.

d’una llei que conté 239 articles.

En l’àmbit estrictament �scal Amb e�ectes a partir del 31 de

aquesta llei crea tres nous im· març de 2017, s’introdueixen

postos propis, estableix una canvis en:

nova regulació per a altres dos

impostos ja existents (establi·

ments comercials i establiments tracció mecànica. És un impost criteri anterior, basat en els metres S’introdueixen les modi�cacions

turístics) i introdueix modi�caci· de caràcter �nalista que grava quadrats de super�ície pel nom· següents:

ons en les deduccions, reduc· l’emissió de gasos d’e�ecte d’hi· bre de vehicles reals o potencials Se suprimeix la deducció per

cions i requisits que a�ecten vernacle i destina els imports re· que accedeixen a l’establiment inversió en accions d’entitats que

l’IRPF, l’ISD i l’ITP i l’AJD. captats al Fons Climàtic i al Fons comercial i, en ser aquesta una cotitzen en el segment d’em·

de Patrimoni Natural. Entrarà en magnitud variable en cada exer· preses en expansió del mercat

vigor l’1 de gener de 2018. cici, s’estableix el sistema de de· alternatiu borsari, �et que deroga

Es creen els següents impostos: claració·liquidació anual per part l’article 21 de la

Impost sobre begudes ensu· del subjecte passiu, en lloc del

crades envasades. S’estableix En l’impost sobre els habitatges sistema aplicat �ns ara de liqui·

sobre les begudes que contenen buits es �xa un mínim exempt de dació per part de l’Administració S’amplia la deducció per dona·

edulcorants calòrics a�egits. No 150 metres quadrats i es reduei· i cobrament per rebut. tius a determinades entitats que

queden subjectes les elaborades xen les càrregues administratives. �omenten la llengua occitana.

a partir de sucs de �ruita o verdura No queden obligats a presentar En l’impost sobre les estades a

naturals, la llet o alternatives de les l’autoliquidació aquells subjectes establiments turístics, es deroga Es modi�quen les condicions

llets sense edulcorants a�egits, així passius en què la quota que cal in· el títol IIIde la per gaudir del percentatge incre·

comels iogurts bevibles, begudes gressar resulti zero a conseqüèn· i es modi�quen només as· mentat establert per a determi·

alcohòliques i productes d’ús mè· cia de l’aplicació delmínimexempt pectes concrets. S’introdueixen nats contribuents en la deducció

dic entre d’altres. o per una exempció subjectiva. com a nous supòsits d’exempció per inversió en l’habitatge habi·

Llei 5/2017, de

28 de març

Llei 16/2000, de 29

de desembre,

Llei 26/2009, de

23 de desembre.

Llei 5/2012,de20de

març,

A

Tributs cedits

Tributs propis

Impostos modifcats

1. L’impost sobre la renda de

les persones físiques (IRPF).

NousimpostosaCatalunya
imodifcacions
enelstributscedits
RICARDVIÑA ARASA
Assessorf scal del Col·legi
geafbcn@economistes.com

Elnouimpostsobrebegudes ensucrades
envasades és de8a12 cèntimsd’euro

per litreenfunciódelcontingutdesucre.
Vaentrarenvigor l’1demaig
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tual. Ara, per poder gaudir del Modifcacions puntuals en els

percentatge del 9% de deducció, requisits per gaudir de la reducció

cal que la base imposable total, per l’adquisició o donació de par·

menys el mínim personal i �amiliar, ticipacions en entitats (articles 11 i

no excedeixi de 30.000 euros. 42 de la ).

Per poder aplicar la tari�a de

les transmissions lucratives entre

S’introdu· vius a �avor de contribuents dels

eixen les novetats i modifcacions grups I i II, la donació s’ha de

següents: �ormalitzar en escriptura pública,

En els tipus de gravamen en atorgada en el termini d’un mes a

la modalitat TPO en negocis so· comptar des de la data del lliura·

bre béns immobles s’introdueix ment dels diners.

la modifcació següent: passen

a tributar al tipus mitjà que resulti En l’àmbit de la imposició so·

d’aplicar la següent escala esta· bre el joc, s’incrementen les quo·

blerta en �unció del valor real de tes impositives de les màquines

l’immoble: recreatives o d’atzar.

declara exemptes, entre al·

es manté el tipus del 7% tres operacions fnanceres, les

per a la transmissió d’habitatges operacions de compra, venda

amb protecció ofcial, així com la o canvi i serveis anàlegs que

constitució i cessió de drets re· Atès que s’ha publicat al Butlletí tinguin per objecte divises, ex·

als que recaiguin sobre aquests, Ofcial del Congrés dels Diputats cepte les monedes i bitllets de

tret dels drets reals de garantia. l’esmentat projecte de llei, hem col�lecció.

El tipus de gravamen en la La novetat o canvi és que ara

transmissió de béns mobles, així s’exceptua del concepte de

com per la constitució i cessió de monedes i bitllets de col�lecció

drets reals que recaiguin sobre aquelles monedes de col�lecció

aquests, tret dels drets reials de lliurades per l’emissor per un

garantia, passa del 4 al 5% . import que no sigui superior al

considerat oportú �er un breu re· la quantitat anual de valor �acial.

S’augmenta de l’1,8 al 2,5% el sum d’algunes qüestions d’inte· l’IPREM és de 7.519,59 euros

tipus de gravamen per AJD dels rès que conté el projecte de llei, (7.455,14 euros el 2016), quan Es

documents notarials en què s’ha· en l’àmbit tributari. les corresponents normes es modifca la redacció de l’article

gi renunciat a l’exempció de l’IVA, re�ereixin al salari mínim inter· 91.U.2 (apartats 2n i 6è de la

d’acord amb el que estableix l’ar· pro�essional (SMI) , en còmput Llei de l’IVA. En l’apartat 2n s’ha

ticle 20.2 de la Llei de l’IVA. anual, llevat que expressament suprimit l’excepció de l’aplicació

excloguin les pagues extraordi· del tipus reduït del 10% als ser·

Bonifcacions en els arrenda· nàries, en aquest cas la quantia veis mixtos d’hostaleria, espec·

ments d’habitatges destinats a és de 6.454,03 euros (6.390,13 tacles, discoteques, sales de

lloguer social i en les escriptures euros, el 2016). �esta, barbacoes i altres sem·

de subrogació de préstecs hipo· blants. En l’apartat 6è, s’estén

tecaris atorgats per la secció de l’aplicació del 10% als teatres,

crèdit d’una cooperativa. S’actualitza a S’introdueixen diverses circs, concerts, �estes taurines

l’1% l’escala que grava la trans· modifcacions en les exempci· i altres espectacles culturals en

missió i la rehabilitació de grans ons en operacions fnanceres viu (però no al cinema).

S’han introduït i títols nobiliaris. interiors, així com pel que �a al

les modifcacions següents: tipus de gravamen reduït del D’altra banda, també s’ha mo·

Es considera que l’arrenda· En matè· 10% per a les muntures d’ulle· difcat el primer guió de l’annex

ment d’immobles es �a com a ria d’impostos especials, en l’im· res graduades i per als especta· octau de la Llei de l’IVA, inclo·

activitat empresarial quan per post sobre hidrocarburs, es redu· cles culturals en viu. ent·hi les muntures per a ulleres

l’ordenació de l’activitat es té em· eix l’import de les quotes que cal graduades, que tributen al 10%

pleada com a mínim una persona tornar pel gasoil utilitzat en l’agricul· a partir de l’entrada en vigor de

amb contracte laboral i a jornada tura i ramaderia, que passa a ser L’article la Llei de pressupostos generals

completa. de 78,71euros per cada 1.000 l. 20.U.18è, j) de la Llei de l’IVA de l’Estat per al 2017.

2. L’impost sobre transmissions

patrimonials i actes jurídics do-

cumentals (ITP i AJD).

IPREM (indicador públic de

Nota: renda d’e�ectes múltiples).

Nota:

Tipus impositius reduïts.

Interès de demora i interès

legal del diner.

Impost sobre transmissions

patrimonials i actes jurídics Impost sobre el valor a�egit

documentats. (IVA).

3. L’impost sobre successions i

donacions (ISD).

Impostos especials.

Exempció en operacions

fnanceres interiors.

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l l

l

Llei 19/2010

Projecte de Llei de

pressupostos generals

de l’Estat per al 2017

n

0,00 € 0,00 € 1.000.000 € 10%

1.000.000 € 100.000 € En endavant 11%

anual 6.454,03 € 6.390,13 €

mensual 537,84 € 532,51€

diari 17,93 € 17,75 €

Interès de demora 3,75% 3,75%

Interès legal 3,00% 3,00%

Valor immobiliari Quota íntegra Resta valor Tipus aplicable

IPREM 2017 2016

Any 2017 2016

S ’aplicael tipusdegravamen
reduïtdel 10%pera lesmuntures

d’ulleresgraduades iperals
espectacles culturals enviu
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rendibilitat és la mitjana aritmèti·

ca de les rendibilitats periòdiques

del �ons durant el període .

L’indicador sintètic de rendibilitat i

risc es correspon amb un nombre

enter en �unció de la volatilitat cal·

culada, sobre la base de la taula

següent .

En el document DFI, l’indicador

sintètic de risc ha d’aparèixer de

a in�ormació que obligatò· la Directiva 2009/65/CE,com pels �orma gràfca en aquesta taula

riament s’ha d’emetre i quals només poden ser comerci· .

donar a l’inversor minoris· alitzats a Espanya. El DFI dels �ons

ta en relació amb els instruments espanyols harmonitzats no ha de L’indicador sintètic de rendibilitat· Tal com es pot deduir de tot l’an·

d’inversió ha augmentat signifca· ser di�erent de la seva versió en risc és sencer dins d’una escala terior, l’indicador sintètic de risc no

tivament i ha millorat principalment espanyol, sinó que només pot ser de l’1 al 7 (ordenada de menys a proporciona in�ormació sobre les

quant a la redacció comprensible traduït però no alterat. més risc), basada en el nivell de potencials pèrdues que pugui so·

per a persones no expertes en te· volatilitat històrica de la IIC. Es re· �rir l’inversor, sinó que únicament

mes fnancers o inversions. La Circular 2/2013 de la Comissió cull en la secció 2 del capítol III del relaciona la rendibilitat de la inver·

Nacional del Mercat de Valors Reglament (UE) 583/2010 i en la sió amb la regularitat en l’obtenció

En un intent de millorar la in�orma· (CNMV) en detalla el contingut: documentació tècnica CESR/10· d’aquests retorns, ja que la volati·

ció perquè l’inversor pugui pren· identifcació de la IIC; 673 del Comitè Europeu de Re· litat no és una altra cosa que la

dre les decisions amb prou conei· desviació típica de la sèrie de re·

xement sobre el que ha de con· torns.

tractar s’han iniciat di�erents me·

sures que pretenen �acilitar la La volatilitat, per tant, no és una

comprensió dels riscos associats mesura estàtica, sinó que depèn

a les inversions dirigides al públic de com sigui la sèrie de les rendi·

minorista. La ftxa mensual, el �u· bilitats generades en el passat.

lletó d’emissió o la memòria anual una descripció dels objectius guladors de Mercats de Valors Atesa l’amplitud del període de

i semestral, amb la in�ormació d’inversió i també de la política (CESR), actualment ESMA (Auto· càlcul, cinc anys en total, en perío·

obligatòria detallada per la llei han d’inversió; ritat Europea de Supervisors de des de temps in�eriors, per exem·

vingut a proporcionar in�ormació Mercats). ple en mesos on es donin circum·

àmplia sobre la naturalesa i riscos una presentació dels rendi· stàncies especialment turbulentes

associats als �ons d’inversió. No ments històrics o, si escau, esce· El càlcul de l’indicador sintètic de al mercat o en els actius en els

obstant això, no sempre el contin· naris de rendibilitat; risc és responsabilitat de la gesto· quals inverteix, el �ons pot experi·

gut resulta comprensible per a la ra o, si escau, de la societat d’in· mentar volatilitat substancialment

majoria d’individus que no dispo· els costos i despeses associ· versió. La metodologia de càlcul di�erent de la qual hagi tingut en el

sen d’uns sòlids coneixements f· ats; de l’indicador, basat en la volatili· període de re�erència per al càlcul

nancers. tat de les rendibilitats històriques de l’indicador. La volatilitat tampoc

el perfl risc/remuneració de la de la IIC, és la següent. no és un indicador fable a l’hora

A Espanya, el Reial Decret inversió, amb orientacions i ad· d’estimar pèrdues potencials, ja

1082/2012, en desenvolupament vertiments apropiats en relació Es calcula la sèrie de retorns set· que és una mesura de dispersió

de la Llei 35/2003 d’institucions amb els riscos associats a les manals dels últims cinc anys. En estadística i no té en compte el

d’inversió col�lectiva i seguint el inversions en la IIC considerada. el cas de no poder obtenir·los, es signe positiu o negatiu de la rendi·

contingut del Reglament UE calculen els retorns mensuals. La bilitat de la sèrie sobre la qual es

583/2010, va introduir el docu· El DFI s’ha de redactar amb un volatilitat del �ons es dóna en calcula, i només té en compte da·

ment amb les dades �onamentals llenguatge no tècnic i compren· dada anualitzada. Per al càlcul de des estadístiques passades.

per a l’inversor, conegut en el sec· sible per a l’inversor mitjà a f la volatilitat, es �a servir la �órmula

tor pel terme DFI (dades �onamen· que estigui en condicions rao· següent: Per això, la in�ormació del DFI no

tals per a l’inversor) o KIID ( nables de comprendre les ca· resulta sufcient perquè un inversor

). racterístiques essencials, la na· advers a pèrdues eviti invertir en

turalesa i els riscos del producte productes que puguin no resultar

El document de dades �onamen· d’inversió que se li o�ereix i On els retorns del �ons ( ) es me· aptes. Tal vegada, la incorporació

tals per a l’inversor és obligatori d’adoptar decisions d’inversió surenal llarg del període de temps d’in�ormació sobre potencials pèr·

tant als �ons i IIC harmonitzats, és �undades sense necessitat de en intervals de durada d’1/m dues, com el valor de la màxima

a dir, que compleixen amb els re· recórrer a altres documents. Es anys ( = 52 i = 260 per a da· caiguda ( en anglès)

quisits per ser comercialitzats en considera legalment document des setmanals; i = 12 i = 60 percentual històrica registrada mi·

altres Estats membres con�orme a precontractual. en el cas de dades mensuals). La lloraria la in�ormació a l’inversor.

a)

b)

c)

d)

e)

(feu clic aquí)

Indicador sintètic

de rendibilitat-risc de (feu clic aquí)

fons d’inversió i IIC

T

f

key in-

vestor information document

r

T

m T drawdown

m T

f,t

L

ṝ

n

Lainformaciónormalitzadaal’inversor

minoristaenlacomercialitzaciódels

fonsd’inversióoIIC

BEGOÑA CASTRO
Member of theExecutiveBoard
Anchor CapitalAdvisors EAFI
bcastro@anchoreaf.com

Laincorporaciód’inf ormaciósobre
potencialspèrdues, comelvalorde la
màximacaigudapercentualhistòrica,
milloraria lainf ormacióa l’inversor
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ComissióMercantil, Concursal i d’Experts Judicials

a complexitat de l’actual que pugui realitzar un jutge o tri· deduccions (SAP Las Palmas dels �ets concrets que es jutgen

realitat social, econòmi· bunal, per saber quins extrems de 16 d’abril de 2004) . en el procés, procedents de

ca i empresarial planteja tindran en compte i per poder l’experiència, no pot obviar·se

un escenari extraordinàriament potenciar·los. És en aquest context que resul· no obstant això els perills que

canviant al qual l’ordenament ta de suma importància aturar· comporta en ocasions caure en

jurídic no sempre és capaç En el nostre ordenament la valo· nos en les anomenades màxi· conclusions excessivament sub·

d’adaptar·se o de donar res· ració és una qüestió que es dei· mes de l’experiència, conceptu· jectives. Això comporta, òbvia·

posta a la mateixa velocitat. En xa al lliure arbitri del jutge d’ins· ades per Friedrich Stein com a ment, que en alguns procedi·

aquest context, cal, ara potser tància, mentre que l’activitat “defnicions o judicis hipotètics ments les mateixes màximes de

més que mai, la intervenció de intel�lectual de valoració de la de contingut general, deslligats l’experiència constitueixin ob·

persones amb coneixements prova s’incardina en l’àmbit pro· dels �ets concrets que es jutgen jecte de prova, als e�ectes de

molt especialitzats que puguin pi de les �acultats del jutjador, en el procés, procedents de poder verifcar i concloure la cre·

ajudar els tribunals a adoptar les que resulta sobirà en l’avaluació l’experiència, però indepen· dibilitat del pèrit i en conseqüèn·

decisions jurídicament adequa· de les mateixes basant·se en els dents dels casos particulars cia si a partir de les conclusions

des a la controvèrsia plantejada. principis de la sana crítica (art. l’observació de la qual s’han in· del seu dictamen han de ser

348 LEC) i que ha d’estar presi· duït i que, per sobre d’aquells considerades pel jutge com pro·

Al respecte, la dida per les notes de globalitat, casos, pretenen donar validesa vat o no un �et determinat. En

preveu precisament en lògica, racionalitat i interrelació i per a altres de nous”. aquest sentit , tal com afrma

l’article 335 que, quan siguin ne· dur·se a terme des dels principis Montero Aroca,² “una màxima

cessaris coneixements científcs, d’experiència. És habitual en Per al coneixement i la valoració pot ser provada en la seva exis·

artístics, tècnics o pràctics per aquest sentit que en segona ins· dels �ets objecte de prova, s’han tència i contingut perquè sigui

valorar �ets o circumstàncies re· tància els tribunals re�ereixin que d’utilitzar paràmetres que �or· aplicada pel jutge”.

llevants en l’assumpte o adquirir la valoració de la prova corres· men part de l’experiència comu·

certesa sobre ells, les parts po· pon als tribunals d’instància tret na o del coneixement especialit· En defnitiva, les màximes d’ex·

den aportar al procés el dicta· que la mateixa resulti il�lògica, zat proporcionat per l’econo· periències són aquesta saviesa,

men de pèrits que posseeixin els contrària a les màximes d’expe· mista i, per �er·ho, han d’utilit· experiència i habilitat en una de·

coneixements corresponents o terminada matèria que és ne·

sol�licitar, en els casos previstos cessària per �acilitar la percep·

en aquesta llei, que s’emeti dic· ció i apreciació de �ets concrets

tamen per pèrit designat pel tri· del debat i per dilucidar la qües·

bunal. tió controvertida, tot recordant

això no obstant les di�erències

El pèrit és, per defnició, una per· entre l’objecte del judici i l’ob·

sona amb coneixement especia· riència o a les regles de la sana zar·se tots els procediments jecte de la pericial, qüestió

litzat, que pot i ha d’aportar en el crítica. necessaris per obtenir l’evidèn· igualment controvertida però

procés aquesta in�ormació es· cia sufcient per realitzar l’encàr· que no correspon al pèrit sinó al

pecialitzada sobre un camp que En aquesta tessitura i basant· rec encomanat i que vénen de· jutjador.

en moltes ocasions el jutge des· se en aquests criteris, a l’hora terminats en les normes d’audi·

coneix, i que precisa per diluci· de valorar els dictàmens perici· toria i en la resta de normes

dar la controvèrsia. als es presta una especial con· comptables i mercantils; que hi

sideració a elements com ara la ha hagut compte que certs pro·

No obstant això, no oblidem qualifcació pro�essional o tèc· cediments d’auditoria no són

que ens podem trobar en ocasi· nica dels pèrits; la magnitud exclusius per a l’emissió d’in�or·

ons que cada part aporti el seu quantitativa, classe i importàn· mes d’auditoria i es poden utilit·

pèrit i les respectives conclusi· cia o dimensió qualitativa de les zar com a eina o �ont de prova.

ons di�ereixin sobre el cas en dades compilades i observades

concret, i fns i tot el jutge pot pel pèrit ; operacions realitzades Considerant les màximes de

arribar a conclusions di�erents i mitjans tècnics empleats, i en l’experiència com un element

de les que han obtingut els pè· particular, el detall, l’exactitud, integrador del sistema de la

rits. Per això, per a l’emissió la connexió i la resolució dels sana crítica, enteses com a def·

d’un in�orme pericial, resulta de arguments que suportin l’expo· nicions o judicis hipotètics de

gran utilitat conèixer la valoració sició, així com la solidesa de les contingut general, deslligats

1
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Llei d’enjudicia·

ment civil
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RODRIGO CABEDO

1

2

(tra·
ducció de De la Oliva, A.) , ed. Centre
d’Estudis Ramon Areces, SA.

Civitas.

El coneixement privat del j utge

La prova al procés civil,

ComissióMercantil, Concursal i d’Experts Judicials
rodrigo.cabedo@cabedo.com

Lesmàximesdel’experiència
als informesdel’economista

Les màximes d’experiències són
la saviesa, experiència i habilitat

necessàriaperf acilitar lapercepció
i apreciació def ets concrets del debat
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ObeAlimentària
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viat �arà un any que, a ObeAlimentària es publica en 2050, amb el qual vol contribuir,
iniciativa de la Comissió català, però els continguts de juntament amb un conjunt d’enti·
d’Economia Agroalimen· di�erents �onts no es tradueixen, tats i institucions, a apropar les

tària del Col�legi d’Economistes, així a ObeAlimentària hi són pre· tendències de �utur, les alternati·
es va posar enmarxa l’Observato· sents documents en castellà, ves i les innovacions en el llarg
ri de l’Economia Agroalimentària. anglès i �rancès. termini en un moment de canvis
Tal com avança el títol que encap· revolucionaris. Temes d’especial
çala aquest escrit, es tractava de preocupació en aquest àmbit
crear una eina de gestió del conei· són el canvi climàtic, el malbara·
xement en l’àmbit del sector agro· S’inicia tament alimentari, l’economia cir·
alimentari. És a dir, un marc des sempre amb una entrevista (cinc cular, la bioeconomia, etcètera.
d’on tenir accés a la in�ormació minuts amb...) , les entrevistes
que es va generant en relació amb del 2017 han estat:
aquest sector, des d’on poder co· Malgrat la joventut de la iniciati·
nèixer millor les seves problemàti· va ja es poden valorar positiva·
ques però també les alternatives i ment els aspectes següents:
les experiències més avançades, Uns continguts tècnics i
des d’on albirar les tendències i les In�ormacions d’anà· d’opinió de qualitat.
innovacions que estan obrint la lisi sectorial amb base estadísti·
porta al �utur. Un marc, alhora, ca, de tercers o elaboracions La regularitat. El mes de maig
d’intercanvi d’in�ormació entre tots d’ObeAlimentària a partir de les completarem un any amb tota
els qui hi participem i obert a tot· estadístiques a l’abast. Han tin· regularitat, una dada que és ga·
hom que vulgui participar·hi, dins gut especial ressò el comerç rantia de serietat i de compromís.
dels marges del rigor tècnic, l’ob·
jectivitat i el respecte. La dinàmica d’ObeAlimentà·

ria està plenament integrada
La Comissió d’Economia Agroali· amb la dinàmica de la Comissió
mentària hi va aportar un equip d’Economia Agroalimentària i,
divers i polièdric, des de pro�es· d’aquesta simbiosi, en sorgei·
sors d’universitat, directius i antics xen evidents sinergies.
directius d’empreses agroalimen· exterior, el Brexit, el consum ali·
tàries i de l’Administració pública. mentari, l’ametlla, el porcí, el va· El suport obtingut de patroci·
Immediatament vam trobar el su· cum de carn, la llet, l’oví i ca· nadors i col�laboradors.
port del patrocini de CAJAMAR, brum i un llarg etcètera.
Caja Rural, i la col�laboració d’or· L’interès creixent del sector i
ganitzacions pro�essionals com la Cada número Altres dels economistes, expressat pel
Federació Catalana d’Indústries conté un apartat de conjuntura continguts són documents de nombre de visites que hi ha ha·
de la Carn (FECIC), la Federació que anomenem Quadre de Co· tercers sobre els di�erents te· gut.Amb un ressò també creixent
deCooperativesAgràries deCata· mandament. mes d’actualitat en relació amb en els mitjans de comunicació.
lunya (FCAC), MERCABARNA i la l’agroalimentació. Actualment la
Federació Avícola Catalana (FAC). L’opinió des del ma· revisió de la PAC ocupa bona
Actualment estem en el camí de teix equip i col�laboradors part dels continguts.
concretar nous patrocinis. d’ObeAlimentària és un altre

apartat destacat. Tot seguit as· Així mateix, hem
ObeAlimentària presenta els senyalem els cinc articles més obert una secció incipient desti·
seus continguts de manera es· llegits des del començament nada a temes de gestió empre·
tructurada un cop al mes però d’ObeAlimentària: sarial. Inclou a més d’in�ormació
es pot seguir per subscripció o microeconòmica de l’empresa.
per Facebook, en aquest cas
els continguts es trameten un a Finalment
un en la mesura que es van pre· ObeAlimentària compta amb un
publicant. apartat anomenat Agro�òrum

Nota introductòria a la pro·
ducció agrària ecològica (PAE) a
Catalunya. Karen Hoberg (de·
sembre del 2016) .

Agricultura en els espais ur·
bans i periurbans. Xavier Reca·
sens (gener del 2017).

Agricultura i societat vers un de·
senvolupament sostenible. Fran·
cesc Reguant (gener del 2017).

Cinc minuts amb... Federico Ta· Per què l’agricultura no s’entén?
razona: preocupació davant la Deu raons, deu arguments. Fran·
campanya dels cítrics a Catalunya. cesc Reguant (�ebrer del 2017).

Cinc minuts amb... Joan Ca·
ball: la dignitat de la pagesia.

Cinc minuts amb…Roger Pa·
lau: hi ha bombolla de creixe·
ment al sector de l’ametlla?

Cinc minuts amb… Ramon i
Joan Verdés: radiografa d’una
fnca agrària de secà a la Segar·
ra.

Els preus de les matèries pri·
meres agrícoles s’en�onsen
amb la revisió de les producci·
ons mundials. Paco Yglesias
(novembre del 2016).

a) Cinc minuts amb...

d) Sectors.

b) Conjuntura. e) Estudis i documents.

c) Opinió.

f) Empresa.

g) Agrofòrum 2050.

A

L’estructura informativa

d’ObeAlimentària

Notes per a una valoració

n

FRANCESC REGUANT
Vicepresidentde la Comissió d’Economia
Agroalimentària
francesc@reguant.cat

ObeAlimentària,unaeina
degestiódel coneixement

ObeAlimentàriaésunmarcd’intercanvi
d’inf ormacióentreelsparticipants, obert
a tothomquevulguiprendre-hipartdins

delrigor, l’obj ectivitati elrespecte
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24è Fòrum
Economistes BAN

23è Fòrum
Economistes BAN Ponència Projecte europeu Social

Investment Ready (SIR)

conomistes BAN va cele· El primerdispositiu trònic en el punt de venda �ísic,

brar el passat 9 de �ebrer per �er una cura natural analitzen �onts d’in�ormació i

i 30 de març els XXIII i per a l’artrosi, que redueix �ns a un Projectes presentats: llancen accions promocionals

XXIV �òrums inversors i va presen· 75%el dolor durant més d’un any. en temps real.

tar el projecte europeu Social In· D3,

vestment Ready (SIR), en què el Ho· innovador dispositiu de diagnòstic de llo·

CEC participa com a organització telive és un sistema de gestió per de la dis�àgia. Integra un dispositiu guer d’embarcacions amb tres

associada. a operacions diàries dels di�erents de captura secundari amb senyal modalitats: conavegació, lloguer

departaments d’un hotel de luxe. de vídeo en equip de fuoroscòpia amb patró i lloguer sense patró.

amb un potent mòdul de càlcul.

Projectes presentats: Daniel Rue, analista d’inversions Connecta les per·

Epinium Analytics, de l’ICF, va impartir la ponència sones que creen vídeo en viu

SaaS basat en intel�ligència arti�· va presentar el projecte

cial per a marques i �abricants on europeu Social Investment Re·

o�ereixen estudis de mercat en ady (SIR) en el qual el CEC par·

temps real. Recullen opinions de ticipa com a organització asso·

productes mitjançant ( ciada.

), les analitzen (IA) i les mos·

tren en plata�orma. L’objectiu principal d’aquest

amb els propietaris d’esdeveni· projecte, que està co�nançat

ments, patrocinadors i mitjans per la Comissió Europea, “és

Equip i·cardio, sense cables i que Rue expo· de comunicació a través d’eines donar suport a la inversió social

cap en una butxaca, permet un sa que l’ICF gestiona, a través de de col�laboració. a Catalunya des del punt de vis·

ECG pro�essional realitzat per una l’IFEM (Instruments Financers per ta de l’o�erta i la demanda”. Ro·

persona no experta en cardiologia a Empreses Innovadores), recur· Plata�orma que �a· sell va mani�estar que “se selec·

en un minut i diagnosticat per un sos provinents dels �ons estructu· cilita a �amílies i cuidadors con· cionaran els 20 millors projectes

cardiòleg en un con· rals europeus (principalment del tractar i gestionar els serveis socials de Catalunya per acom·

nectat a l’aparell i·cardio. Programa JEREMIE) per donar d’atenció a persones grans a panyar·los en la preparació per

suport a la creació i al desenvolu· domicili. a la captació de �nançament i

Projecte per al pament d’empreses innovadores inversió social”, es pretén agru·

desenvolupament i la comercialit· de nova creació i a la Plata�orma de par i mapejar el conjunt d’enti·

zació de sistemes que utilitzen la coinversió amb inversors privats. immobiliari, o�e· tats que �nancen empreses so·

�orça del vent amb veles rígides reix la possibilitat d’obrir el mer· cials i estandarditzar la docu·

com a mitjà complementari de L’IFEM articula la inversió en cat d’inversió immobiliària a pe· mentació que sol�liciten i a la

propulsió per a vaixells de càrrega. préstecs participatius a través de tits inversors, així diversi�ca en vegada crear un espai de

tres línies: coinversió amb inver· l’elecció d’actius, el control i la re�erència de l’economia social a

Nahil sors privats, emprenedoria cor· gestió. Catalunya

Diagnostics desenvolupa el porativa i programa indústria del . Les empreses selecciona·

Enthera , un coneixement. Plata�orma com· des tindran accés al d’in·

per al pronòstic i el diagnòstic de pleta de gestió de clients per a versors del SIR per obtenir el �·

diverses malalties, basat en el mi· Els préstecs estanentre els 50.000 petites empreses de serveis que nançament.

crobioma del pacient. i els 200.000 euros, tenen un tipus permet gestionar tot el cicle de

d’interès �x i un de variable que vida dels clients, començant pel Economistes BAN participa en el

Plata�orma es determina en �unció de l’evolu· CRM, la gestió de tasques i la inversor del SIR i té accés

global en la qual pro�essionals sa· ció del pla de negoci. La tramitació �acturació. als 20 projectes, presència i visi·

nitaris interactuen al voltant de de les sol�licituds es pot �er a les bilitat al web del SIR i l’opció de

casos clínics reals basats en imat· xarxes d’inversors privats, com Màrqueting di· valorar i de seleccionar els pro·

ges i vídeos, compartint in�orma· Economistes BAN, on el projecte nàmic en el punt de venda, apli· jectes per presentar·los als

ció clínica de manera segura. emprenedor hagi aixecat inversió. quen tècniques de comerç elec· de la seva xarxa.
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TECH4HEALTHSYSTEMS.

CONCIERGES-HOTELIVE. POPSAIL.

WATCHITY.

EPINIUM.

TELEHEALTH DEVICES.

CUIDEO.

BOUND4BLUE.

INVESLAR.

NAHIL DIAGNOSTICS.
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Coinvertir amb inversors privats

per impulsar el pla denegoci-prés-

tecs participatius IFEM.

Francesc Rosell, director de GI·

COOP,

www.empresasocial.

eu
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MIQUEL SACRISTÁN
Economista i director d’EconomistesBAN

economistesban@coleconomistes.cat

XXIII iXXIV fòrumsd’inversió
iprojecte europeuSocial
InvestmentReady (SIR)

Donar suport a la inversió social
a Catalunya des delpunt de vista

de l’of erta i la demanda és l’obj ectiu
delproj ecte europeu SIR
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