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Estratègies per a una re�orma fscal

La missió social de 
l’economista ha de  
ser paritària

L’activitat recent del CEC al voltant d’aspectes 

l’avenç cap a una activitat paritària, també evi-

que requereixen una lectura en clau de gènere 

part de les notícies econòmiques des d’inics d’any. A la 

posen al descobert dades que, si bé mostren 

Els plantejaments sobre la necessària re�orma fscal han subministrat bona 

del CEC �em una re�erència als principals documents elaborats sobre 

les línies estratègiques per en�ocar la millor re�orma fscal: l’Instituto de Estu-

dios Económicos, l’Asociación Pro�esional de Inspectores de Hacienda del 

Estado i del Consejo General de Economistas, però amb una especial sín-

d’Experts Tributaris de Foment.

dencien el llarg camí que manca per recórrer. En 

complexos la missió social dels economistes és 

mics no conté cap biaix de gènere.

tesi sobre els elaborats pel comitè d’experts del Ministeri d’Hisenda i pel Grup 

àmbits com els re�erents acadèmics, les posicions 

en òrgans de decisió empresarial o l’emprenedo-

aportar la mirada econòmica al debat, hem d’as-

segurar que aquesta aproximació als �ets econò-

ria, la situació actual demanda un es�orç per 

reduir la bretxa �emenina. Si davant dels reptes 
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La missió social de  Propers reptes de  
l’economista ha  l'establiment del sistema 
de ser paritària d'organització interna 

(SOI) i de la gestió de la 
qualitat en auditoria

La nova proposta de la 
Unió Europea per a la 
regulació de l'IVA en  Crisi alimentària a Europa 
l'economia digital 

Novetats i qüestions a tenir 
en compte en la Campanya 
de la Renda 2021

Sobre ,  
ràtios i deute (II)

Estratègies per  
a una re�orma fscal

El gran dilema: com aplico 
i mesuro els ODS (i la 
sostenibilitat) a la meva 
empresa?

Comissió d'Economistes 
Auditors de Comptes

Comissió d’Economia 
Noticiari Jurídic Agroalimentària

Comissió d'Assessors Fiscals

Comissió de Comptabilitat

L’activitat del CEC al voltant de temes que 

cap a la igualtat, també evidencien el llarg 
camí per recórrer. En re�erents acadèmics, 

tenint en compte les expectatives super-

es�orç per reduir la bretxa �emenina. etapes d'implantació de la gestió de qua-

riscos i respostes.

parlaments dels di�erents països dels nous  
rer els propers mesos amb l’alimentació.

tes Econòmics i Financers de la UE. 

Ha començat la campanya de la declara-

aspectes de l’IRPF, com ara, qui no està 

duccions encara vigents.
L’autor torna a apro�undir en tot allò rela-
cionat amb els covenants, que són clàu-

Aquest 2022 la �scalitat és un dels temes 

ció del creditor és obligar el deutor a ope-
l’enorme quantitat de documents que han rar d’una manera �nancerament prudent.

aquest article presentem els principals do-

estratègies de re�orma �scal.

assenyalen dades que, si bé mostren l’avenç 

litat (NIGC1 i 2 ES, NIA-ES 220R): objectius, 

Amb el �ocus en els nostres propers reptes, 

l’any 2022 seran el marc normatiu de l’impost 
En era postpandèmia ens esclata una guer-

en la nova economia digital i l'aprovació pels 

que, junt amb la guerra Rússia-Ucraïna, els 

�ns a �nals de març de 2022 i que pot ocór-

parlat sobre la re�orma �scal espanyola. En 

tipus d'IVA acordats pel Consell d'Assump-

obligat a presentar la declaració i les de-

increments de preus de l’energia i la infació, prestador el retorn del seu crèdit. La inten-

cuments elaborats que plantegen di�erents 

nedoria, la situació actual demanda un visores de l’ICAC respecte al SOI i les 

sules incorporades a un contracte de 

ra al continent europeu, a les portes de la 

més ha estat en portada periodística per 

Unió Europea. Analitzarem què ha passat 

posicions en òrgans executius o l’empre-

Les principals novetats que a�ectaran l’IVA 

ció de la renda 2021. Comentem alguns 

Comissió d’Economia 
i Sostenibiltat

9
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permeten una lectura en clau de gènere 

covenants

préstec. La seva �nalitat és garantir” al “
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conferència-col·loqui en línia sobre el futur 
de la Universitat en un mercat laboral que 
està canviant exponencialment en oferta i 
demanda. Induït per la transformació digi-
tal i tecnològica, i accelerat per la pandè-
mia de COVID-19, amb noves formes de 
treball i estudi i noves tendències socials.
 

22
Pla d’Acció pel Creixement  
Financer Sostenible
Comissió d’Economia Financera 
L’any 2015 l’Acord de París va establir les 
bases per tal que la Comissió Europea 
desenvolupés l’any 2018 el Pla d’Acció 
pel Creixement Financer Sostenible, que 
ha entrat en vigor recentment. Pocs ima-
ginaven els anys convulsos que hem vis-
cut en aquest ínterim, fent que la imple-
mentació dels criteris ESG en matèria 
d’inversions plantegi uns grans reptes. 

23
De què parlem quan  
parlem d’igualtat?
Comissió d’Economia de la 
Igualtat i de la Diversitat 
En aquest article es defineixen alguns dels 
conceptes més útils per identificar i poder 
anomenar pel seu nom les causes de la 
desigualtat de gènere. 

24
Els efectes econòmics  
i polítics de la guerra a 
Ucraïna
Comissió d’Economia 
Internacional i UE 
S’analitzen els motius que han portat a la 
guerra d’Ucraïna i també la situació sobre 
el terreny. Són motiu d’anàlisi la reacció dels 
estats davant el conflicte, els posiciona-
ments de cadascun i les accions que han 
anat adoptant, així com les conseqüències 
econòmiques, polítiques o socials genera-
des pel conflicte.

25
Conversió de Societats de 
Capital en Cooperatives
Comissió d’Economistes 
per una Economia Social 
En tractar la conversió de Societats de 
Capital a Cooperatives, caldria tenir en 
compte tres aspectes: la gestió, en sen-
tit ampli; la producció de béns o serveis, 
i la comercialització. En la gestió s’hi inclou 
la gerència, l’equip humà, el marc legal i 
la propietat, principalment. 

26
La transparència  
econòmica i el control 
extern en el sector públic
Comissió de Gestió Pública 
La transparència econòmica constitueix un 
dels objectius en una societat moderna per 
garantir l’eficiència. La informació comptable 
pública ha de ser fiscalitzada pel corresponent 
òrgan de control extern. El control extern ha 
de millorar en aspectes del retiment de comp-
tes i evolucionar cap a un control més enfo-
cat als indicadors de gestió. 

27
Determinació de la funció 
comercial d’un municipi
Comissió de Retail 
En les anàlisis d’economia sectorial, deter-
minar la funció comercial dels municipis 
permet entendre la realitat d’una activitat 
econòmica en el territori, i tenir una base 
per desenvolupar tant polítiques d’ordena-
ció i implantació d’infraestructures per part 
de les Administracions, com accedir a un 
coneixement que permet prendre decisions 
amb una millor base per part de les empre-
ses del nostre país. S’utilitza una metodo-
logia d’anàlisi estadística aplicada avança-
da (l’anàlisi “clúster”), a l’abast avui dia de 
tothom, especialment dels professionals de 
l’economia.  

La sostenibilitat i els ODS s’han d’incorpo-
rar a les estratègies empresarials, però la 
majoria d’empreses desconeixen com fer-
ho o si els hi és rendible. Guies com SDG 
Compass, GRI o el recent acord amb IASB 
posen la primera pedra per a una aplicació 
estandarditzada dels ODS, així com la seva 
mesura i posterior reporting. 

19
De la prescripció dels  
crèdits contra la massa 
(CCM). La importància de  
la seva comunicació i la  
notificació correcta
Comissió Mercantil, Concursal 
i d’Experts judicials 
Si bé la insinuació de CCM no està subjecta 
a preclusió, el retard pot comportar la pos-
tergació respecte a crèdits amb venciment 
posterior, la temperació i, fins i tot, la pres-
cripció. Per al cas del crèdit tributari, la seva 
notificació s'ha de fer segons les especialitats 
previstes per al concurs de creditores. 

20
Segona edició especial  
del Fòrum d’Inversió 
d’EconomistesBAN:  
projectes liderats per 
emprenedores
Comissió d’Economia 
Financera / EconomistesBAN
La xarxa EconomistesBAN va presentar 
sis projectes emprenedors liderats per 
dones de sectors variats i amb elevat 
potencial de creixement amb l'objectiu 
de donar suport a l'emprenedoria feme-
nina i la creació de riquesa i ocupació. 

21
El futur de la universitat 
en un nou mercat laboral
Comissions d’Economia del 
Coneixement i Innovació
El passat 21 de febrer vam celebrar una 

S U M A R I

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2018)97&lang=es
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2018)97&lang=es
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quest any 2022 la fiscalitat és un dels 

tractades: 1) línies mestres de la reforma fiscal 

redactat sota la premissa que la fiscalitat és un 

mit en un document de 44 pàgines les con- 118 concretes propostes sobre les quals s’hau-

la Resolució de 12 d’abril de 2021, de la Secre-

temes que, junt amb la guerra Rússia-

l’impost sobre el patrimoni –IP– i l’impost sobre 

clusions de les sis sessions dutes a terme entre rien de sustentar les bases d’una reforma tri-

Ucraïna, els increments de preus de 

l’energia i la inflació, més ha estat en portada  (Consejo 

General de Economistas REAF, 2022), en les tributari espanyol.

espanyola. Propostes més significatives:

millora de la definició de seu de direcció efec-

mica i local, 4) la reforma de la tributació de la 

taria d’Estat d’Hisenda, per la qual es crea el 

Comitè de persones expertes per a elaborar 

a reduir el frau fiscal.

entitats patrimonials.

pàgines que pretén servir de fonament per a 

una reforma del sistema tributari que garan-

qüestions que són, sovint, complementàries.

En aquesta breu anàlisi ens centrarem, fona-

de la despesa pública, contribuint a reduir el mentalment, en el llibre blanc del Comitè pro-

dèficit estructural i al manteniment de l’Estat posat per la Secretaria d’Estat d’Hisenda i en 

del Benestar. el llibre verd de Foment del Treball.

taula. La patronal Foment del Treball va cons-

El  s’estructura en cinc capítols:

si en l’anàlisi dels dos grans impostos del sis-

físiques –IRPF– (pàg. 126) i l’impost sobre el 

valor afegit –IVA– (pàg. 149), apuntant consi-

nisme per quadrar els comptes públics. ment normatiu i Administració tributària (pàg. 

188).

ha publicat un 

ca: la fiscalitat mediambiental (capítol II, pàg. 

més de 60 experts.

document de 146 pàgines titulat 

613).

de Inspectores de Hacienda, 2022).

El Consejo General de Economistas ha resu-

juliol de 2021 i febrer de 2022, titulades 

tit, es proposa una potencial substitució de la 

integrat per més d'una vintena de prestigiosos 

professionals, així com per representants de la 

 Els capítols II a V es dediquen a l’estudi dels 

Hacienda del Estado (IHE) ha publicat un altre 

modernitzi i incrementi l’eficiència del sistema 

que varen participar alguns dels millors experts 

el llibre blanc sobre la reforma tributària (Comi-

dels seus efectes recaptatoris. En aquest sen-

Societats, 3) la reforma de la fiscalitat autonò-

riquesa, 5) la reforma de la imposició indirecta 

Quant a la base imposable, es recomana una 

Però no és l’únic que hem tingut damunt de la 

 El capítol I realitza un diagnòstic del sistema 

pròpia institució, que ha elaborat el 

d’Hisenda va suggerir una major anàlisi tècni-

permanents en la normativa de l’IS, major pre-

disseny d’un sistema fiscal, on han participat 

l’emprenedoria i les activitats emergents (capí-

successions i donacions –ISD– (capítol V, pàg. 

establertes en el capítol I en relació amb l’IRPF 

i de la tributació mediambiental i 6) les vies per cisió en la normativa antideslocalització i recu-

Tant des del punt de vista acadèmic, com des 

teixi la sostenibilitat de les finances públiques, 

Respecte a la correcció de la doble imposició 

perar el règim de transparència fiscal per a les 

 (Foment tema, l’impost sobre la renda de las persones 

deracions específiques en matèria de compli-

té Personas Expertas, 2022), una obra de 786 

tributari actual (pàg. 55), posant especial èmfa-

instrument de política econòmica i no un meca-

Económicos, 2022) una obra de 834 pàgines 

simplificació dels ajustos al resultat comptable.

economia digital, l’incentiu fiscal a la innovació, 

de manera que pugui respondre al finançament 

tol IV, pàg. 476), i l’aplicació harmonitzada dels 

 (Asociación Profesional 

Encu-

entros REAF sobre la reforma fiscal

Libro Blanco

Libro Blanco para la reforma 

Propuestas 

Llibre Verd 

per a la Reforma del Sistema Tributari

contra el fraude fiscal y de reforma de las admi-

nistraciones tributarias

en cadascuna de les respectives matèries 

del Treball, 2022), un llibre de 107 pàgines 

impostos patrimonials, fonamentalment, a 

a Espanya, 2) la reforma de l’Impost sobre 

del professional i l'empresarial, tots tracten 

temes sobre els quals la Secretaria d’Estat 

Amb independència de les recomanacions 

317); el gravamen sobre les activitats de la 

1. El 'Libro Blanco sobre la Reforma 
Tributaria' 

•

•

El més conegut és el 

internacional, es recomana tornar a avaluar 

la reducció de l’exempció al 95% en funció 

tituir el Grup d’Experts Tributaris de Foment, 

L'Instituto de Estudios Económicos també 

207); la imposició societària (capítol III, pàg. 

periodística per l’enorme quantitat de docu-

ments que han parlat sobre la reforma fiscal 

que pretén plantejar una visió precisa, tèc-

i l’IVA, els capítols II a V inclouen un total de 

Es proposen qüestions relacionades amb la 

, que dona compliment a 

nica, plural i objectiva de com ha de ser el 

A

Libro Blanco sobre la 

Reforma Tributaria

fiscal en España (Inst ituto de Estudios 

butària estructural a mitjà i llarg termini que 

L'Asociación Profesional de Inspectores de 

Impost sobre societats (IS)

tiva, integrar la regulació dels establiments 

JAUME MENÉNDEZ FERNÁNDEZ
Economista. Membre de la Junta de Govern del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya
jmenendez@economistes.cat

Estratègies per a una reforma fiscal

https://economistas.es/Contenido/Consejo/Estudios%20y%20trabajos/Informe%20Conclusiones%20y%20Propuestas%20de%20los%20Encuentros%20REAF%20sobre%20la%20reforma%20fiscal.pdf 
https://economistas.es/Contenido/Consejo/Estudios%20y%20trabajos/Informe%20Conclusiones%20y%20Propuestas%20de%20los%20Encuentros%20REAF%20sobre%20la%20reforma%20fiscal.pdf 
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/PortalVarios/Plan-Recuperacion/Resolucion-SEH-Libro-Blanco-Reforma-Tributaria.pdf 
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/PortalVarios/Plan-Recuperacion/Resolucion-SEH-Libro-Blanco-Reforma-Tributaria.pdf 
https://www.ief.es/docs/investigacion/comiteexpertos/LibroBlancoReformaTributaria_2022.pdf 
https://www.ief.es/docs/investigacion/comiteexpertos/LibroBlancoReformaTributaria_2022.pdf 
https://www.foment.com/llibre-verd-reforma-fiscal-prioritza-lluita-contra-frau-espanya-i-proposa-fiscalitat-competitiva-equitativa-sostenible/
https://www.foment.com/llibre-verd-reforma-fiscal-prioritza-lluita-contra-frau-espanya-i-proposa-fiscalitat-competitiva-equitativa-sostenible/
https://www.ieemadrid.es/wp-content/uploads/IEE.-LIBRO-BLANCO-para-la-reforma-fiscal-en-Espana-1.pdf 
https://www.ieemadrid.es/wp-content/uploads/IEE.-LIBRO-BLANCO-para-la-reforma-fiscal-en-Espana-1.pdf 
https://www.inspectoresdehacienda.org/doc/LIBRO%20MEDIDAS%20IHE%202022%20.pdf 
https://www.inspectoresdehacienda.org/doc/LIBRO%20MEDIDAS%20IHE%202022%20.pdf 
https://www.inspectoresdehacienda.org/doc/LIBRO%20MEDIDAS%20IHE%202022%20.pdf 
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mateixa per un enduriment dels requisits per En qualsevol cas, l’eliminació dels tipus reduïts 
a aplicar l’exempció (10% de participació, 2 tius perseguits pel legislador.

l’exterior) .

, règim SICAV i SOCIMI, deducció pensacions es podrien produir establint un sis-
per donatius i esdeveniments d’especial inte-
rès públic.

posen les següents millores: descartar l’increment del tipus impositiu per als 
contribueixin a la transició energètica. béns i serveis de primera necessitat.

gravamen del 15% recentment aprovat.
Comptabilització amb les bonificacions a la 

Seguretat Social experts proposen eliminar, de manera gradu-
la franquícia del milió d’euros, establir un per- Millora de la seguretat jurídica i simplificació al, els tres règims especials existents en l’ac-

del procediment d’acreditació.

període indefinit de compensació.
afecte i per a les inversions.

També proposa modificar el tractament fiscal  Inclusió de les despeses relacionades amb En referència a l’IRPF, el document proposa 
de la càrrega financera introduint una deduc-

4.0. i els vinculats a les àrees finançades pel 
Programa Next Generation EU.

cions i, en el seu cas, aplicació de la mone-
interessos.

descompte i sense requisits addicionals per 

d’euros.
tipus de gravamen i es recomana la compro-

Addicionalment, s’inclou una anàlisi del siste-

sobre la base imposable del propi període i el 

onat mínim.

de 65 anys, en determinats nivells de renda i 
sobre activitats econòmiques. patrimoni del contribuent.

Proposa també la supressió del tractament 
privilegiat de l’exempció total de les dietes i 

siva del tipus reduït i superreduït per arribar a 
la convergència en un tipus.

Europeu, al ps di utats i senadors de les Cor-

recapta menys en aquest impost que la mit-

rior al de Romania i Itàlia) i, en conseqüència, 
planteja reduir els beneficis fiscals en aquest 
tribut, ja que són molt elevats.

al 15%. Si es mantingués el tipus vigent, l’eli-

ximadament, al 15%. 

aquests incentius estan aconseguint els objec-

anys de tinència i tributació efectiva mínima a 

nòmica, simplificació dels mètodes d’amortit-

tualitat: el règim simplificat, el recàrrec d’equi-

forma gradual, un cop consolidada la recupe-

taules per a adequar-ho a la depreciació eco-

tir un mecanisme de compensació, s’hauria de 

ves de capitalització i anivellament, mantenint 

En matèria d'IVA, s’argumenta que Espanya 

pràctica totalitat dels incentius fiscals existents: 

exempcions, reduccions, deduccions o règims 

s’abonen als diputats espanyols al Parlament 

dels sectors més dèbils afectats. Aquestes com-

d’amortització: actualització periòdica de les 

imposables negatives, s’advoca per eliminar 

ma de pagaments fraccionats: han d’operar 

es proposa l’eliminació del pagament fracci-

El  planteja l’eliminació progres-

amb menys recursos o introduint una deducció 
reemborsable en l’IRPF. De no poder-se garan-

En relació amb la deducció per R+D+i es pro-
i donar un tractament privilegiat als actius que 

Big Data, la Intel·ligència Artificial o la Indústria 

Finalment, es proposa l’eliminació de l’impost 

jana de la UE (el tipus implícit només és supe-

zació, revisió de l’amortització dels intangibles 

timació directa, fet que posen generalitzar l’es

assignacions per a despeses de viatges que 

És per això que el  proposa man-

recaptació, el tipus podria reduir-se fins, apro-

Quan fa referència a la compensació de bases 

que es finançaria amb l’eliminació de les reser-
 Eliminació del límit d’aplicació de les deduc-

centatge únic de compensació màxima (70%)  

l’aprovació d’una deducció o prestació reem-

anys per reduir la pobresa infantil. També pro-

valència i el de l’agricultura, ramaderia p i esca.

guanys patrimonials obtinguts per la transmis-

tenir el tipus únic de l’IVA en el 21% o baixar-lo 

borsable per als treballadors amb sous baixos 

tització en l’exercici de la liquidació, sense cap 

Es refusa incloure una tributació mínima basa-

sió de l'habitatge habitual per persones majors 

implicaria acabar amb la tributació per mòduls.

vació periòdica dels beneficis fiscals i els règims 
ment de la base imposable suprimint aquelles 

Es proposen també reformes en matèria 

especials amb l’objectiu de verif icar que 

recaptació en 27.100 milions d’euros; per 
contra, si es volgués mantenir constant la 

Tanmateix, s’advoca pel manteniment de la 

per a tot tipus de contribuents i mantenir el 

(10%) i superreduïts (4%) hauria de fer-se de 

ció basada en l’increment dels fons propis, 

les actuals restriccions a la deduïbilitat dels 

da en el resultat comptable o modificar els 

ració econòmica, mitjançant la compensació 

 Millores en els percentatges de deducció 

a quanties inferiors a 1 (IT) i 5 (I+D) milions 

mesura que es poguessin incloure aquests 

tema de prestacions directes a les persones 

i una altra deducció per fills menors de 18 

 No afectarà al còmput del tipus mínim de 

De la mateixa manera, en matèria d’IVA, els 

També proposa la supressió de la deducció 

Deduccions en l’IRPF 

Tipus únic de l’IVA

per arrendament d'habitatge en l’IRPF, en la 

rendiments en base de l’estalvi, i l’eixampla-

tipus hauria de ser 5/7 del tipus final; també especials no justificades. Entre d’altres, pro-

per al personal investigador exclusivament 

posa el replantejament de l’exempció dels 

patent box

Libro Blanco

Libro Blanco

•
•  
•  

•

•

•

minació dels tipus reduïts incrementaria la 

Els capítols II a V del 
'Libro Blanco' inclouen un 

total de 118 propostes 
concretes sobre les quals 
s’haurien de sustentar les 

bases d’una reforma 
tributària estructural a 

mitjà i llarg termini
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tes Generales, als membres de les assem-

tació de peatges per al pagament per ús de 

d’ajuntaments i membres de les diputacions 

l’impost especial sobre les cigarretes per con- 

pel Comitè d’Experts en el incre-

D'altra banda, proposa la tributació dels com-

més netes, arribant a plantejar fins i tot un nou 

provincials, cabildos insulars i altres entitats 

locals.

tegen integrar a la base de l’estalvi les rendes 

del capital immobiliari i les rendes immobilià-

ries imputades. 

dels tipus de gravamen de determinats con-

es proposa gravar la cigarreta electrònica.

Les propostes de fiscalitat verda plantejades 

milions d’euros.

també ho fa en relació amb els residus i l’aigua.

milions d'euros, segons aquesta estimació. 

parar la fiscalitat del dièsel a la gasolina, aug-

sobre els bitllets d’avió, generalitzar peatges, poral, en el 10%, des del 21%). 

una taxa municipal sobre el trànsit per acce- nant la seva introducció gradual i un ús majo-

dir a les grans ciutats i la rebaixa de la fisca-

sectorials per buscar alternatives), que podri-

elèctrica (IVPEE) i rebaixant l’impost especial 

sobre l'electricitat (IEE). 1,5% i un 13% les emissions de CO . 

 

dus.  

impostos mediambientals, amb , 

en comparació amb la resta de països euro-

Al transport, el Comitè planteja revisar i crear taxa municipal sobre la congestió per enfron-

tar els problemes de contaminació i dreceres 

component regressiu. a les grans ciutats. 

Baixos el 2021 de 7,85 euros per passatger. per quilòmetre per a vehicles lleugers i 3 cèn-

Amb aquest impost, el preu final s'elevaria fins 

milions), actualment en el mínim legal. fins a 4,9 cèntims per quilòmetre.

vols internacionals, provocant una caiguda en 

Tot això dirigit a reduir el preu de l'electricitat i el nombre de viatgers del 8,5% i d'un 5,6% en 

 recomana mantenir-ho, tot i que plan-

vertir el component específic de gravamen en 

L'augment de la recaptació arribaria a uns 952 

Els experts recomanen incrementar la fiscalitat 

el principal element del tributs, a la vegad qa ue 

sobre l'energia nuclear per garantir una com-

Les principals propostes passen per la implan-

calitat en 2.717 milions d'euros amb la supres-

relació amb l’energia elèctrica i el transport, sec-

bustibles d'aviació, marítims i agraris (recoma-

simulacions: una amb el pagament d'1 cèntim 

permanent del tipus d'IVA  (ara, de forma tem-

litat aplicada a l'electricitat, suprimint l’impost 

en assolir fins a 1.701 milions en la recaptació 

seves instal·lacions i la gestió dels seus resi-

D'altra banda, també crida als poders públics 

a reflexionar sobre la possible reforma de les 

les vies d'alta capacitat i la creació d'una nova 

pensacions per a persones amb menor capa-

nous impostos dirigits a moderar l'ús de pràc-

figures tributàries i no tributàries que recauen 

Al seu informe, conclouen que el sistema fiscal 

espanyol es caracteritza per un  dels 

pleta cobertura dels elevats costos que supo-

fomentar-ne l'electrificació. Amb les dues rebai-

peus, i apunten a la necessitat d'introduir com-

un altre en el qual els segons arribarien a pagar 

el volum d'emissions de diòxid de carboni (CO ). 

blees legislatives autonòmiques, regidors 

sums d’alcohol, el canvi en l’estructura de 

impost sobre els bitllets d'avió, per al qual   

Respecte al caràcter dual de l’IRPF, el  

Entre les seves propostes estan les d’equi-

mentar impostos als carburants, un impost 

Libro 

Blanco

Libro Blanco 

reduït pes

tipus baixos

Impostos especials 

Fiscalitat verda

mentarien la recaptació en 5.941 i 15.023 

1.172 milions d'euros, no lluny dels 1.241 

Amb els peatges, el Comitè planteja dues    

En aquest àmbit, es p propostes en lantegen 

rebaixes addicionals, rebutjant una baixada 

simula el tipus impositiu aplicat pels Països 

tors que considera d’actuació prioritària, però 

(mínim de 206 milions) per rebaixar entre un 

Al sector elèctric aposten per rebaixar la fis-

a un 15% per a vols domèstics i un 6,6% en 

sarà l'operació i el desmantellament de les 

tims per quilòmetre per a vehicles pesants; i 

aquests objectius i, per tant, no recomana 

(actualment suspès), i rebaixar l'IEE (1.487 

sobre el valor de la producció de l’energia 

ritari dels ingressos a compensacions 

citat i ajudes sectorials, davant el seu 

sió de l'IVPEE, al voltant de 1.230 milions 

3

3

3

 

 

Vinyetes: peatges i taxes d'entrada a la 

ciutat

Creació d’un impost sobre els bitllets 

d'avió 

La fiscalitat del sector elèctric

xes, subratllen, n'hi ha prou per aconseguir 

tiques contaminants i fomentar alternatives 

Al primer exemple, la recaptació arribaria a 

2

2
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podria arribar a 3.236 milions d'euros en com-

l'impost al CO  portaria a una recaptació addi-

al, 1.043 milions en gasolina 95 i 2.515 milions 

advoca per una reducció de la tarifa, mantenint 

esmentades. 

 

En l'automoció, els experts avaluen elevar les 

cialment en el cas dièsel, en el rang alt de la 

cional de 4.946 milions en el dièsel residenci-

en el transport professional. 

cació gradual que limiti efectes inflacionistes i rar concentrar la tributació a la part alta de la  

distribució de la riquesa. Finalment, el comitè 

renda i ajuts per a l'adaptació i transformació 

a vehicles alternatius. en tot cas el seu caràcter progressiu. 

El Comitè també contempla al seu informe la 

d'euros en l'Iimpost sobre vehicles de tracció 

mecànica (IVTM). d'aquest benefici fiscal. 

en particular l'establiment d'un import màxim 

de base imposable que pogués beneficiar-se 

gairebé els 1.400 milions. els principals impostos patrimonials, així com 

Per a la taxa sobre els embussos no planteja 

grups I i II de parentiu. 

regulació de les quals ha estat en part cedida 

a les comunitats autònomes de règim comú i 

i hora del dia, enfront de la solució de zones 

àmbit. 

ritats locals.

les comunitats de règim comú per assegurar 

 l'enfortiment dels seus ingressos tributaris.

fiscal del dièsel a la gasolina. és més àmplia que la de la renda. A més, han cies normatives de les comunitats en l'àmbit 

del mínim exempt, les escales de gravamen i 

cera, de manera que una proporció rellevant 

i creixent de la riquesa es concentra en espe- 

binaria amb el futur Fons Nacional de Soste- cial a la part més alta de la distribució. i s'asseguraria una quantia mínima de grava-

nibilitat del Sistema Elèctric (FNSSE) i l'actual men efectiu.

sistema de drets d'emissió de CO . 

na el seu manteniment. A més, es proposa el 

L’objectiu del de Foment és poder 

Quant al mínim exempt, es considera conve-

(i reduir un 7,5% les emissions de CO ), que 

accisses espanyoles sobre carburants, espe-

sable, el Comitè proposa mantenir la reducció 

de transport (IEDMT), i entre 276 i 610 milions 

En el darrer capítol del s'analitzen 

la reforma d'aquests impostos a la riquesa ha 

Un impacte que, apunten, aconsella una apli-

el volum de trànsit, en funció de la localització 

entre altres propostes per ampliar la base impo-

fet més profunda des dels anys de la crisi finan-

, amb canvis que provocarien 

d'un tribut sobre els vehicles que variï , segons 

El comitè s'inclina per la conveniència d'avan-

recaptació d'entre 634 i 1.960 milions d'euros 

milions d'euros recollits en els Pressupostos 

Amb tot, el Comitè suggereix al Govern que 

A més, el comitè aconsella revisar la regulació 

çar cap a una concentració de les competèn-

Entrant en detall, sobre l'IP, el Comitè recoma-

la conveniència i necessitat d'ordenar l'exer-

cici de determinades competències relatives i una escala de gravamen moderada per als 

rent delimitació de la capacitat normativa de 

en l'IP, el comitè proposa un mínim exempt alt 

d'acompanyar-se necessàriament d'una dife-

En el cas del gas natural, preveuen una accis-

nient establir-lo en un milió d'euros, per procu-

de baixa emissió, solució habitual per les auto-

el territori de les bases imposables i liquidables 

Així mateix, el Comitè recupera el conegut com 

productiva, per generar riquesa, poder-la redis-

quota. Així, es mantindria la coordinació en tot 

fiscalitat aplicada als hidrocarburs, que es com-

manteniment del límit conjunt IRPF-IP, amb una 

sa sobre el gas natural per incrementar la seva 

binar-ho amb les eines fiscals anteriorment 

Pel que fa a la necessària reforma de l'ISD, 

es proposen possibles reformes en aquest 

l'adopció de compensacions per nivells de 

per a la conservació de carreteres, segons 

un augment generalitzat i substancial de la 

possibles deduccions o bonificacions de la 

entre 862 milions i 2.335 milions d'euros en 

possible elevació de l'impost mínim a pagar. 

apunten a l'informe els experts, mentre que 

recordat que a Espanya, igual que en altres 

països de l'entorn, la desigualtat de riquesa 

Els experts d'Hisenda també advoquen per 

modificació de l'impost de matriculació i de 

en el segon cas la recaptació podria assolir 

l' , en proposar l'equiparació 

que, igual que succeeix amb l'exempció del 

dels requisits exigits per a la seva aplicació, 

Unió Europea, que combinat amb l'FNSSE i 

apuntat que la bretxa entre els extrems s'ha 

contribuir a posar els pilars bàsics d’una fis-

d'aquesta reducció. I en la mateixa línia que 

cap simulació, però manifesta la preferència 

jurídics d'aquests impostos, els experts han 

3

3

Reforma dels impostos de matriculació 

i circulació 

Pujada generalitzada d'hidrocarburs 

impost al dièsel

2

2

2

circulació per adaptar-los al principi de 

calitat competitiva, al servei de l’economia 

qui 

contamina paga

Llibre Blanc 

Llibre Verd 

professional i participacions en entitats, tot i 

l'impost especial sobre determinats mitjans 

Manteniment de l’impost sobre 

el patrimoni (IP) i el de successions  

i donacions (ISD)

per adquisició d'empresa individual, negoci 

als impostos personals sobre la riquesa, la 

En relació amb els fonaments econòmics i 

patrimoni empresarial i professional en l'IP, 

urgeix a avaluar periòdicament l'efectivitat 

2. El 'Llibre Verd' de Foment del Treball

Les propostes de fiscalitat 
verda plantejades  

pel Comitè d’Experts al 
'Libro Blanco sobre la 
Reforma Tributaria' 

incrementarien la 
recaptació en 5.941  

i 15.023 milions d’euros
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tribuir equitativament, crear llocs de treball, 
contribuir al finançament de la societat del 
benestar, eliminar les desigualtats socials i 
reforçar la cohesió social.

La principal conclusió de l’anàlisi de Foment 
és que la pressió fiscal no és baixa, però sí ho 
és el nombre de contribuents.

Els principals aspectes proposats són:
Supressió de l’IP
Motius:
• L’IP és un impost confiscatori, que penalitza 
l’estalvi i perjudica la inversió, la competitivitat 
i el creixement econòmic i que no existeix a 
cap país de la UE, excepte a Espanya.
• Des de Foment s’espera la sentència del 
Tribunal Constitucional que ha estat interpo-
sada.
• Mentre es mantingui l’IP, es planteja la boni-
ficació del 100% per part de la Generalitat de 
Catalunya, ja que es tracta d’un impost cedit.

Aflorar l'economia submergida
Foment insta al Govern de l’Estat a elaborar 
un pla estratègic de 4 anys per aflorar 10 punts 
de l’economia submergida que a Espanya 
representa un 25% del PIB.

Això representaria un increment de la recap-
tació fiscal al voltant del 3,5 punts del PIB, o 
sigui, 33 mil milions d’euros en finalitzar el Pla.

Amb aquesta mesura aflorarien 1,5 milions 
d’assalariats.

Impost sobre successions i donacions
Es proposa:
• Bonificació del 100% per patrimonis adqui-
rits pel cònjuge, ascendents i descendents, 
sempre que no superi 1 milió d’euros, així com 
per a l’adquisició de l’habitatge habitual del 
causant.
• Reducció dels trams aplicant un tipus mínim 
del 4% i un màxim del 9%.

Protegir fiscalment la continuïtat de l’em-
presa familiar
El Llibre Verd de Foment proposa ampliar l’àm-
bit familiar en un mínim del 20% a oncles i 
nebots (parents col·laterals de 3r i 4t grau).

Reducció de l’IS pels beneficis reinvertits
Proposar un tipus mínim del 15% pels bene-
ficis reinvertits de les empreses.

IRPF. Desgravació fiscal per les quotes 
pagades per despeses sanitàries
Davant d'un context de tensió assistencial en 
l'àmbit sanitari i de la necessitat de recuperar 
els nivells d'atenció precrisi, resultaria adequat 

incorporar una desgravació fiscal del 15% de 
les despeses sanitàries realitzades pel contri-
buent (que incorporaria les primes per asse-
gurances o mutualitat de salut) en l'IRPF o bé 
l'extensió de l'actual exoneració fiscal com a 
despesa en espècie, però introduint un meca-
nisme que permeti la seva millor implementa-
ció per als treballadors de les pimes.

3. Conclusions
La caiguda del PIB espanyol l’any 2020 va ser 
la més gran dels països membres de la UE-27 
(-10,8%) i la recuperació pel 2021 (+5,0%) no 
va compensar ni la meitat del que es va perdre. 
Espanya serà dels darrers països en retornar 
al nivell d’activitat econòmica anterior a la pan-
dèmia. 

L’escenari fiscal europeu es avui pitjor i més 
asimètric entre països que el de 2019. Dèficit 
i deute públic es troben més lluny que mai dels 
límits del 3% i del 60%, respectivament, que 
fixava el Pacte d’Estabilitat i Creixement, i 
aquestes distàncies varien sensiblement entre 
països, un escenari preocupant davant la futu-
ra reactivació de les regles fiscals. 

La tornada de les regles fiscals, tot i conside-
rant un possible retard motivat per l’impacte 
econòmic de la guerra a Ucraïna, suposa un 
repte molt important, i la forma en la qual es 
concreti condicionarà la política pressupostà-
ria dels propers anys. 

Espanya té un dèficit estructural del 4,3% del 
PIB que s’acumula sobre un deute públic que 
el 2024 seguirà per sobre del 110% del PIB, 
continuant en el quartil de països de la UE-27 
més endeutats, al costat de Grècia, Itàlia, 
Portugal, França i Bèlgica i més de 50 punts 
de PIB sobre el nivell de referència avui vigent 
(60%). D’aquí que sigui recomanable definir 
una estratègia de consolidació fiscal a mitjà 
termini, mitjançant canvis en el sistema tribu-
tari i/o ajustos pel costat de la despesa, per 
reduir el dèficit estructural. 

La consolidació pressupostària a Espanya no 
només és necessària per complir amb normes 
externes; l’estabilitat fiscal té valor per ella 
mateixa i exigeix compromís social i polític amb 
una estratègia a mitjà termini creïble i coherent. 

Uns comptes estructuralment molt desequili-
brats limiten la capacitat de resposta a les cri-
sis futures, ens fan vulnerables a les tensions 
als mercats financers internacionals, ens fan 
perdre reputació i pes als fòrums econòmics 
internacionals i distorsiona la relació entre els 
beneficis de la despesa i el sacrifici que supo-
sen els impostos, traslladant els costos a les 

generacions futures. Les regles fiscals europe-
es han ser reformades i adaptades i és molt 
raonable demandar que s’adaptin a la realitat 
dels diferents països. (Lago Peñas, 2022).

Per tot això es fa necessari que, un cop aca-
bades les polítiques econòmiques expansives, 
sigui necessari pensar en un pla de reformes 
i de consolidació fiscal, a mitjà i llarg termini, i 
de sanejament de les finances públiques, amb 
un pla tributari de transparència que generi 
certesa. I, per aquest motiu, es fa necessària 
la discussió sobre quin sistema fiscal ha de 
tenir l’Estat espanyol per fer front a aquestes 
necessitats: increment d’impostos, eficiència 
en la despesa pública, crear riquesa per poder-
la redistribuir equitativament, generar llocs de 
treball, eliminar les desigualtats socials i seguir 
gaudint d’una sanejada societat del benestar. 
Les lectures d’aquests llibres ens poden fer 
reflexionar sobre quina ha de ser la millor estra-
tègia a adoptar: més impostos per disposar 
de més i millors serveis socials versus menys 
impostos amb menys serveis socials. 

Socialitzar pèrdues privatitzant els beneficis 
no semblaria la millor de les solucions. 

L’increment de la desigualtat és un fet demos-
trat; revertir-ho està en mans d’una societat 
solidària, participativa i igualitària en gènere, 
mèrits i oportunitats. 

Com ha de ser la reforma fiscal necessària? 
Per opinar, conèixer i prendre decisions tenim 
material al nostre abast. El vot està a les nos-
tres mans. n 
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A
quests dies, l’activitat institucional del 

preservar en moments com l’actual, quan ens 

lligada a la cooperació i no a la competició. En 

poder e�ectiu, tot just arriba al 18,3% del total. 

Entrepreneurship Monitor) España, en les dar-

portat a ser considerada avui dia com una de 

CEC m’ha brindat l’oportunitat d’in- gran es�orç col·lectiu”. I és en aquesta reivin-

dagar l’estat d’alguns indicadors en 

pròpia de les ciències naturals que no pas de 

una  de pro�essionals de l’economia i l’empresa, a 

venir una de les pensadores més estimulants 

segregació vertical i horitzontal a les carreres i originals de la seva generació.

cientí�ques és rellevant ja que si bé la repre- resposta als grans reptes globals. 

�emenina. esdevenia un clar mecanisme d’evolució bio-

lògica. Precisament, aquest vincle entre evo- cap biaix de gènere. I cal admetre que estem 

lució (o progrés), amb supervivència (o resili- encara lluny de poder garantir-ho. 

de la 

creatiu i trencador que va mostrar la biòloga, 

introduir l’economista Mazzucato. 

Empreses Públiques són dones. En el cas de d’impulsar una exposició protagonitzada pe r 

es redueix al 34%, si bé les que participen als 

aquesta contribució ha estat ignorada o rele-

gada a un segon pla. 

Precisament, reconèixer la tasca d’aquestes 

prenedoria �emenina, per donar el tret de sor-

reres dècades s’ha produït un gran avenç en noves generacions d’economistes que con-

les xi�res de participació de les dones en l’ac-

di�cultat d’accés al mercat laboral. 

pel CEC m’han �et rememorar l’acte del pas-

balladores. Dones que han contribuït, contri-

Catalunya va investir Doctora Honoris Causa 

ria i paritària. 

paraules seves, “la innovació és el resultat d’un 

introduir la pro�essora Mazzucato, vaig esmen-

empresarial del darrer any, només un 37% dels 

l’economista Mariana Mazzucato i on vaig tenir 

les economistes més infuents del planeta. Per 

coneixement, contribuir positivament a la qua-

I si davant aquests reptes complexos la nostra 

ca del Col·legi d’Economistes, per iniciativa de 

Com Margulis, la doctora Mazzucato �a temps 

dre, en part, com a conseqüència d’una major 

i reivindica el paper de les dones que reconeix 

sat 3 de �ebrer al Saló de Cent de l’Ajuntament 

clau de gènere. He buscat dades acadèmiques 

hauríem de sentir interpel·lats, com a col·lectiu 

membres dels Consells d’Administració de les 

aquesta ocasió avaluava projectes liderats per 

les socials. Feia esment a l’estatunidenca Lynn 

d’estudis, el rang de direcció i gestió o la cate-

tivitat emprenedora, si bé aquestes xi�res sem-

baules que con�gura el llegat del coneixement 

atrevir-se a canviar el relat dominant, va esde-

missió social és aportar la perspectiva econò-

emprendre, ens hem d’assegurar que aques-

També he cercat més dades per �er l’obertura 

En aquest punt vull destacar novament la tas-

envers la societat que no és altre que, des del 

que de�ensa que l’evolució de la humanitat va 

blen indicar que les dones opten per empren-

cooperació o la simbiosi entre microorganismes 

Diversitat, i de la Societat Catalana d’Economia, 

la seva Comissió d’Economia de la Igualtat i 

�emení, impulsar l’emprenedoria �emenina o 

bueixen o contribuiran a què el col·lectiu de 

les empreses de l’IBEX35 aquest percentatge 26 dones economistes que han tingut un paper 

pro�essionals de l’economia i l’empresa desen-

economistes re�erents, donar veu al lideratge 

dones. Segons el darrer in�orme GEM (Global 

democràtica de manera constructiva, solidà-

per inaugurar, a la Universitat de Barcelona, 

que han �et aportacions rellevants en la his-

de rebatre el mite sobre la supervivència del 

compromís del CEC, per no només in ps irar 

in�orme d’enguany de la Fundación CyD, la 

successors, Margulis va cometre la gosadia 

rellevant al llarg de la història, malgrat sovint 

Finalment he consultat in�ormes sobre l’em-

i la pràctica econòmica mostra una cadena 

exposició sobre dones economistes

taula de debat sobre el talent feme-

tòria del pensament econòmic. Segons un 

Aquest seguit d’esdeveniments organitzats 

. Segons dades sobre la 

monitorar la pròpia evolució del Col·legi en  

tribueixin a assolir un debat més equilibrat, 

de pro�essionals igualitària, una genealogia 

Margulis, una biòloga de re�erència que, en    

creixent durant els darrers 20 anys, encara 

goria pro�essional, menor és la participació 

volupi la seva missió social en una societat 

sentació de la dona a la universitat ha anat 

l’honor de glosar-ne la seva trajectòria. Una 

resulta evident que com major és el nivell 

mica al debat sobre les accions que cal 

ència) i amb simbiosi (o cooperació), però 

sobretot el caràcter constructiu, altament 

clau de gènere és només una mostra del 

de Barcelona, on la Universitat Oberta de 

ní al món laboral
presència �emenina als òrgans de direcció 

Consells Executius, és a dir, els òrgans de 

en l’economia, ja sigui com a cientí�ques, 

ta aproximació als �ets econòmics no conté 

tida del que en 

pro�essionals, directives, empresàries o tre-

Fòrum Economistes BAN 

litat del debat democràtic que ha de donar 

més �ort, demostrant cientí�cament com la 

trajectòria acadèmica i intel·lectual que l’ha 

tar una altra cientí�ca, en aquest cas més 

acomplir la nostra missió social. Un deure 

sinó també per garantir que el conjunt de 

dicació de la cooperació, tan important de 

és el que vaig utilitzar, com a analogia, per 

Sense contradir del tot a Darwin i els seus 

n

La missió social de l’economista  
ha de ser paritària
ÀNGELS FITÓ BERTRAN 
Vicedegana del Col·legi d’Economistes de Catalunya.  
Vicerectora de Competitivitat i Ocupabilitat de la Universitat Oberta de Catalunya 
aftob@uoc.edu
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A
ctualment existeixen milers d'empre-

que es caracteritza per l'ús de les tecnologies 

de la in�ormació, generalment a través de pla-

identifcar les operacions que realitzen cadas-

han de complir les plata�ormes a través de les 

ses que operen sota l'economia col-

ta�ormes digitals, per posar en contacte per-

sones o empreses que o�ereixen determinats 

d'adquirir-los. 

servei.

ritat a l'aparició d'aquests �enòmens.

de la Unió Europea, la qual cosa pe rmetrà als 

Estats membres aplicar el nou sistema a par-

tir d'aquesta data.

quan les operacions tenen caràcter internaci-

i ha creat l'imperatiu d'aprovar una legislació 

d'activitats. que contempli i reguli aquestes activitats.

taris dels di�erents països de la Unió Europea 

Les descrites noves realitats de col·laboració 

entre privats per aconseguir de manera més pel Consell d'Assumptes Econòmics i Finan-

efcient els seus fns econòmics o de consum 

desembre de 2021. Aquesta actualització de 

es pretén aplicar tan sols cinc tipus d'IVA, en 

actualment. 

són només intermediadores o si són les pres-

Tot l'anterior ho podrem veure al llarg de l'any 

d'elles. Les dues opcions compten amb unes  

rant grans expectatives i que suposa un gran 

o l'altra poden variar els tipus impositius d'IVA 

o les exempcions.  �ort perquè s'aprovi. Tot i així, esperem que la 

algunes respostes s'incloguin en la proposta 

més raonable i justa possible. 

laborativa, que és un model econòmic 

La segona gran novetat que a�ectarà a l'impost 

ca perquè tots els interessats poguessin expres-

això és, que no tenen caràcter d'empresaris 

repte per a la Unió Europea, ja que necessi-

�orma d'internet que serveix com a nexe entre 

que es preveu que s'aprovi l'últim trimestre de 

d'aquesta mena d'economia. En aquest sentit, 

el mes de gener de 2022, la Comissió Europea 

sar la seva visió en relació al tipus de servei que 

tadores dels serveis que es contracten a través 

nova regulació s'adapti millor als nous models 

generalment, cobrant una comissió per aquest 

centra principalment en defnir si les plata�ormes 

2022 en una re�orma legislativa que està gene-

regles molt particulars quant a la seva tributació, 

obsoletes les normes aplicables amb anterio-

de l'IVA el 2022 és l'aprovació pels parlamen-

La Unió Europea està tenint un paper protago- de l'estructura dels nous tipus d'IVA acordats 

2022. Un cop adoptada �ormalment pels Estats 

membres, la legislació entrarà en vigor 20 dies 

i depenent del �et que se les consideri una cosa 

L'objectiu de la citada consulta pública és que 

Així doncs, l'economia col·laborativa ha gene-

cun dels operadors. Aquesta tasca pot arribar 

quals es gestionen aquest tipus d'operacions, 

onal, una cosa molt habitual en aquesta mena 

panorama actual d'una manera radical, ja que 

comparació als 250 tipus d'IVA que existeixen 

han posat sobre la taula nous patrons de nego-

va posar en marxa el tràmit de la consulta públi-

de negoci i a les millores tecnològiques perquè 

serveis amb persones que tenen la intenció 

existeix una situació triangular: dos extrems 

–que, en general, ho con�ormen particulars, 

tots dos extrems, posant-los en contacte, i, 

laborativa en l'àmbit de l'IVA, és �onamental després de la seva publicació al Diari Ofcial 

Com que les operacions es realitzen amb 

l'ajuda de les citades plata�ormes digitals, 

nista per a la determinació d'una tributació 

cers de la Unió Europea (ECOFIN) el 7 de  

ci per als quals estarien, en gran manera, 

podem afrmar que, com a norma general, 

o pro�essionals–; i, d'altra banda, una plata-

Per delimitar la tributació de l'economia col-

les normes relatives als tipus d'IVA canvia el 

o�ereixen les plata�ormes digitals. El debat se 

obligacions fscals (materials o �ormals) que 

a ser summament complexa, especialment 

rat una sèrie de dubtes en relació amb les 

tarà un consens internacional sufcientment 

de modifcació de l'actual directiva de l'IVA, 

l'economia col·laborativa tributi de la �orma 

n

La nova proposta de la Unió Europea per a 
la regulació de l'IVA en l'economia digital

MARTA LILLO LE MONNIER 

Advocada de Guillén Bécares, Legal&Fiscal
mlillo@guillenbecares.com

Noticiari Jurídic

L'economia col·laborativa  
ha generat dubtes en relació 
amb les obligacions fiscals 

(materials o formals)  
que han de complir les 

plataformes a través de les 
quals es gestionen aquest 

tipus d'operacions 

T E N I R  P R E S E N T
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Comissió de Comptabilitat

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 El càlcul del deute financer net, tant pel que 

com la ràtio deute financer/EBITDA.

s’han de restar del deute financer brut.  Per bé que a la informació subministrada per 

significatives com les que recollim a continu-

tades entre si per alguna mena de vinculació, ació a tall d’exemple:

de manera que la variació d'una pot explicar, 

totalment o parcialment, la variació de l'altra]. i certes provisions, la imputació de subven- INDITEX (Memòria consolidada del grup a 31 

cions de capital i els resultats extraordinaris de gener de 2021):

citat de pagament del prestatari. o atípics.  

 La relació entre numerador i denominador. 

Les més habituals són: L’EBITDA, que alguns confonen erròniament explícit (sense considerar el deute per arren-

 , compara l'actiu circulant amb daments), menys caixa i equivalents i Inversi-

el passiu circulant.

 nul·la si el resultat és negatiu”, que relaciona el total passiu .

amb el patrimoni net.

ments anuals del deute a llarg termini.  

finançament amb el valor de l’actiu donat en relacionades amb el Balanç i ràtios de palan-

garantia. quejament 2021:

    (ICR), que relaciona 

D'altra banda, tant el deute financer net com 

mesurar el nivell d'endeutament del Grup. Es 

és la cobertura anual del servei del deute per 

l’EBITDA. calcular el deute brut s'agreguen les partides 

“Obligacions i altres valors negociables” valo-

al voltant de la magnitud : 

 Deute financer net/EBITDA. aplicable en cada cas.

 Deute financer net/fons propis. a entitats de crèdit així com l'ajust derivat de 

 Deute financer net/valor dels actius. l'aplicació de la IFRS16”. 

 Deute financer net/  d'explotació.

per això menys polèmica, és la que relaciona EBITDA

el deute financer net amb l’EBITDA. Segons 

guda emprant el marc d'informació financera 

és la d’analitzar la capacitat de pagar el deu- aplicable.  

Així mateix, l’entrada en vigor de la NIIF 16 ha 

EBITDA .

Com menor sigui el valor de la ràtio més gran 

estan més endeutades, sinó que reflecteixen 

(fins a dos seria un valor acceptable, més de en el balanç un deute que fins ara s’ocultava 

tres implicaria una situació perillosa).

Però com ja anunciàvem, l’ús d’aquesta ràtio de forma sensible els covenants del finança-

és polèmic per:

deutor a mantenir, durant la vigència 

eliminat la distinció entre contractes d’arren-

serà la capacitat de pagament de l'empresa 

financeres en uns nivells determinats [Les ràti-

os expressen relacions funcionals entre deter-

és a dir, al benefici abans d’interessos, d’im-

postos i del cost d’amortització de l’actiu fix.  

 “Deute financer net mitjà: definit com a Deu-

 “L'endeutament financer net o Deute Net és 

únic que implica per l’arrendatari el reconeixe- 

ment en el balanç de quasi tots els contractes 

minades variables, que estan unides o enfron-

fluxos d'efectiu d'una entitat que no apareixen 

Però també sense considerar el deteriorament 

Aquestes ràtios indicaran al prestador la capa-

ENAGAS. Mesures Alternatives de Rendiment 

el principal indicador que utilitza la Direcció per 

més positiva que la mesura directament obtin-

ment de l'empresa. I les ràtios de mesurament 

amb flux de caixa, ha de fer front als interessos 

Però també hi ha un reguitzell de ràtios que giren 

i als impostos abans que al deute financer. En 

tot cas seria més correcte una ràtio que com-

ment. Les mesures alternatives del rendiment 

d’arrendament. I encara que les empreses no 

 , que compara el deute viu d’un 

el nivell d'EBITDA amb els interessos a pagar.

caixa. “

passius financers”, s'inclouen préstecs diferents 

I tot i que s’accepta que l’ús d’aquestes mesu-

dament financer i operatiu, optant per un model 

fa a quines partides s’inclouen i quines no,  

es correspon al benefici brut d’explotació, 

te financer corrent i no corrent, amb interès 

compon del deute brut menys l'efectiu. Per 

1

però també per determinar quines partides 

càlcul de les APM es constaten diferències 

2

3

4 

5

• El càlcul de l’EBITDA. Aquesta magnitud 

rades a cost amortitzat i en relació a “Altres 

Sens dubte una de les més utilitzades, i no 

els partidaris de la seva utilització la finalitat 

de la cobertura del deute d'una companyia, 

subministrada als inversors, també s’ha evi-

parés el  econòmic amb els venci-

l’EBITDA són mesures alternatives de rendi-

deriva de l'aplicació de la norma pot afectar 

 , o DSCR, que 

cash flow

Debt service coverage ratio

ovenants financers més habituals. 

Mesures alternatives de 

rendiment i NIIF 16

del contracte de finançament, certes ràtios 

les empreses cotitzades sobre la definició i 

de Balanç “Deutes amb entitats de crèdit”, 

definides en el marc d'informació financera 

consistent una evolució de les companyies 

són aquelles relatives al rendiment financer 

passat o futur, a la situació financera o als 

Consisteixen en el compromís del 

ons financeres temporals, considerant-se 

res incrementen la utilitat de la informació 

denciat que les APM mostren de manera 

a la memòria, l'augment del passiu que es 

C

Current ratio

Leverage ratio

Interest coverage ratio

deute financer net

cash flow

per l ' ”

Loan to value

És una ràtio que mostra la salut finan-

financer net amb el seu flux de caixa mesurat 

•

te financer net a partir de la generació de 

cera d 'una companyia, relacionant el deute 

n

Sobre , ràtios i deute (II)covenants

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

1 Segons Joan Massons (RAED, 2019), l’únic 

deute que tindria sentit comparar amb l’  

una empresa del grup o prove ïdors industrials.

cer net = + Passiu no corrent (deutes a llarg termi-

ni) de caràcter financer + Passiu corrent (deutes a 

líquids equivalents – Altres inversions financeres a 

curt termini (determinats comptes únicament).

Veure l’article d’Emili Gironella i Carme Barcons 

novembre de 2017 i març de 2018 amb el títol 

.

 Joan Massons (RAED, 2019).

. Guidelines on 

Alternative Performance Measures (APMs).

seria el deute a llarg termini atorgat per un banc, 

curt termini) de caràcter financer – Efectiu i altres 

 Segons Emili Gironella (CEC, 2015): Deute finan-2

3

4

 

publicat per Técnica Contable y Financiera entre 

El 

EBITDA, ¿indicador útil o inútil?

alternatives del rendiment de 2015

5 Veure el document Directrius sobre mesures 
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ta. Els seus períodes d'implantació no haurien 

menys que obligatòria, que constitueixen l'en-

clara pel que fa a les responsabilitats de segui-

mitjançant criteris d'aplicació i notes aclaridores 

riència, coneixement, influència i autoritat ade-

d'organització interna que es recullen a la LAC 

resposta als requeriments d'organització inter-

A l'efecte de facilitar-nos el seu disseny, l’ICAC 

La nota informativa ens ofereix un cronograma 

del Reial Decret 2/2021, de 12 de gener, de distreure’ns de la necessitat de començar 

processos.

envolupament de la Llei 22/2015 d'Auditoria ganització interna que suposarà molt proba-

blement el seu redisseny, així com en la des- D'acord amb l'apartat 20 de la NIGC1 ES, la 

nostres despatxos. D'acord amb la seva dis- cripció dels nostres riscos de qualitat, la seva Firma d'auditoria assignarà: 

posició final segona, el proper 1 de juliol hau- avaluació i els conseqüents procediments en 

resposta, p s de la nova normativa de ges-ilar

tió de la qualitat.

tol IV del Títol II, que inclou el sistema de con-   

trol de qualitat intern.

primer, lletra c):

qualitat sotmeses a informació pública el 2 de 

trasllada el que es disposa a les normes inter-

ria per la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'Audi- En l'assignació d'aquestes funcions, tal com 

t ps, coneixement de les seves fun-quats, em  

legal de les entitats d'interès públic (RUE). 

Acudim a la guia d'aplicació de la mateixa nor-

ES, aquesta lectora de la norma entén que ma, que ens aclareix a l'apartat A34 que no es 

i el RLAC, la NIGC 1 ES aclareix que, a causa 

per tant, sobre la gestió de la qualitat interna, 

me d'auditoria, d'acord amb l'apartat 54 de 

na recollits a la LAC i al RLAC.

de Qualitat Intern vigent: a nivell intern en el 

burocràtiques…) o realitzades per professi-

onals externs a la Firma (susceptibles de no 

ser prou profundes…). 

teniment que té el supervisor sobre l'adequa-

zació interna dels auditors de comptes.

és a dir, convertir veritablement el seguiment D'altra banda, a la nota aclaridora a l'apartat 

A35 s'indica:

Sens dubte, un repte més que se'ns presen- això, la norma és complexa o potser no prou 

pel qual s'aprova el Reglament de des-

toria de Comptes (LAC), el RLAC i el Reglament 

sistema d'organització interna descrit al Capí-

recull l'apartat següent 21, es requereix expe-

requereix la condició de soci en l'assignació de 

respecte a les revisions de seguiment, inclo-

Destaquem del comunicat de l’ICAC l'apartat 

resolució de l'Institut de Comptabilitat i Audito-

En particular, en relació amb els requeriments 

de la influència que aquests preceptes poden 

tenir sobre l'activitat d'auditoria de comptes i, 

nacionals aprovades per l'IAASB i es recullen 

els aspectes regulats i exigits en aquesta matè-

si de la Firma (susceptibles de ser merament 

cions i rendició de comptes del seu compliment. 

En relació amb diversos apartats de la NIGC1 

la identificació i avaluació de riscos i les seves 

 n infor-qualitat (de conclusions semblants a u

la NIGC1), representa un canvi d'enfocament 

El canvi hauria de ser positiu si s'escomet amb 

realitzen d'acord amb la Norma de Control 

da interpretació de les disposicions d'organit-

a treballar en la descripció del sistema d'or-

febrer del corrent i de publicació definitiva en 

informe d'avaluació anual per part del res-

ponsable últim del sistema de gestió de la 

els auditors poden optar voluntàriament pe r 

va publicar el passat 1 d'abril un comunicat 

sobre els requisits específics per a l'auditoria 

“…La asignación de la responsabilidad del 

cados en que una misma persona ostente 

gestió de la qualitat i de rendir comptes sobre 

equivalent) de la Firma d 'auditoria o, en el seu 

elemento de seguimiento del sistema de ges-

específics del sistema de gestió de la qualitat, 

co y, por tanto, se deben establecer las medi-

varias responsabilidades o desempeñe varias 

ma d'auditoria de manera que tenen l 'adequa-

aquest al president executiu o soci director (o 

influència i autoritat dins de la Firma d'auditoria 

cas, al consell directiu de socis (o equivalent)  

de la Firma d 'auditoria.

(b) la responsabilitat operativa del sistema de 

gestió de la qualitat;

tratamiento singular, ya que presenta parale-

inclosos:

dència i 

das oportunas para evitar posibles conflictos (*ii)  el procés de seguiment i correcció.”

preservar la obj etividad.”

en l 'apartat 20 són, en general, socis de la Fir-

funció de l 'estructura legal de la Firma d 'audi-

toria, pot haver-hi circumstàncies en les quals 

Firma d'auditoria o per la seva xarxa.”

lismos funcionales con la auditoría interna que 

da influència i autoritat dins la Firma d'auditoria, 

com requereix l 'apartat 21. No obstant això, en 

se exige a muchas entidades de interés públi-

la responsabilitat de les qüestions enumerades 

“En una Firma d 'auditoria menys complexa, la 

(i)  el compliment dels requeriments d 'indepen-

en las políticas y procedimientos que permitan 

de interés. En los casos debidamente j ustifi-

funciones, se deberán establecer mecanismos 

per exercir la funció que els ha estat assignada 

responsabilitat última del sistema de gestió de 

tión/control de calidad tiene en el RLAC un 

corresponents respostes, així com el nou 

interna i gestió de la qualitat o bé establir i 

ment i la seva col·lusió amb el disseny de 

ses les inspeccions d'encàrrecs, que es 

dissenyar un sistema integrat d'organització 

l'ànim de millorar processos i el seu control, 

de Comptes, (RLAC), de gran impacte als 

rem d'haver dissenyat i posat en marxa el 

Addicionalment, amb les noves normes de 

aplicar procediments específics per donar 

en un procés intern continu de correcció i 

d'expectatives supervisores de lectura poc 

de la coexistència de la diferent normativa. millora organitzativa i funcional. No obstant 

S
'acosta l'entrada en vigor d'una part 

responsabilitats, a excepció per descomptat 

ria de Comptes del passat dia 20 d'abril, es 

(UE) núm. 537/2014, de 16 d'abril de 2014, 

 la responsabilitat última del sistema de “(a)

(c)  la responsabilitat operativa d 'aspectes 

de la responsabilitat última del sistema: “La 

persona o les persones a les quals s 'assigna 

una o diverses persones poden no ser socis 

de la Firma d 'auditoria però tenir l 'adequada 

a causa d 'acords formals aconseguits per la 

Propers reptes de l'establiment  
del sistema d'organització interna  
i de la gestió de la qualitat

LAURA GONZÀLEZ I BEIS 
Economista. Auditora responsable de Qualitat de Crowe Auditors 
laura.gonzalez@crowe.es

Comissió d’Economistes Auditors de Comptes
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la qualitat i de rendir comptes sobre aquest  
es pot assignar a un soci director amb res-

conflictes d 'interessos…”

ponsabilitat única de supervisió de la Firma 
d'auditoria. Aquesta persona pot també assu-
mir la responsabilitat de tots els aspectes del 

responsabilitat operativa d 'aquest sistema, el 

cia i el procés de seguiment i correcció.”

“És pos-
sible que les disposicions legals, reglamentà-

qualitat intern, de manera obj ectiva i lliure de 

compliment dels requeriments d 'independèn-

requeriments addicionals…”

“…almenys, 
una avaluació anual del sistema de control de 

sistema de gestió de la qualitat, inclosa la Els dos components restants són el procés 

Consultades diverses persones qualificades 

Aquesta part del procés requereix sospesar 

serveis no d'auditoria, control d'avanç de la 

El procés d'avaluació de riscos no és lineal. 

la base per al disseny i la implementació de 

dependència financera, control de nomena-

mental seguiment del compliment dels requi-

sits ètics i d'independència, queixes i denún-

posterioritat a l'acceptació o continuïtat d'un 

de govern o amb tercers i l'abordatge de les 

d'acord amb la NIGC2 ES.

a la norma, hi ha molt poques respostes pre-

seus riscos de qualitat, sent aquí on la natu-

nivell de detall requerit a i per les respostes.clients i encàrrecs específics.

 Realització de l'encàrrec.

 Recursos.

ta adequada en funció de les circumstàncies  Informació i comunicació.

de la Firma. Per exemple, el component d'in-

de valoració del risc per la Firma d'auditoria i qual una resposta pot variar significativament 

el procés de seguiment i correcció. d'una Firma a una altra. En una Firma menys 

Els objectius de la norma són obligatoris per 

en la matèria, pertanyents a Corporacions i al i procediments formals que especifiquin com 

objectius de qualitat addicionals requerits per 

la personalització del nostre sistema. nir la informació. 

sones que no ostenten la condició de soci i la 

hem observat, les exigències addicionals a la 

NIGC1 advertides en l'apartat A37 ( Es defineix el risc de qualitat com aquell que 

té una possibilitat raonable d'existir i de, indi-

anual, identificació de clients, control de fac-

diversos objectius de qualitat. d'informació, control de comunicacions d'in-

clients per risc a l'efecte de determinar revisió 

l'Article 67.f) del RLAC. i operatives i el nivell de comunicació interna 

contínua requerit, així com fins i tot la natura-

lesa dels nostres clients. temporada, control de bloqueig d'encàrrecs i 

creació de l'arxiu electrònic…

Per exemple, en dissenyar i implementar res-

endavant! 

de qualitat i, finalment, dissenyar i implemen- s'identifiqui un nou risc.

tar les respostes als riscos.

https://www.icac.gob.es/comunicados

necessaris en la nostra Firma per abordar un risks

objectius per a sis d'ells: o diversos riscos de qualitat.

 Govern i lideratge.

 Requeriments d'ètica aplicables. Les respostes predeterminades per la norma 

dards-isqm-1-risk-responses

encàrrec, comunicació amb els responsables 

revisions de control de qualitat dels encàrrecs 

ralesa i circumstàncies de la Firma i els encàr-

formació i comunicació és una altra àrea en la 

indocumentada…) pot ser adequada. En una 

no siguin aplicables, sen p jse er udici d'establir 

mateix supervisor, no queda clar si, malgrat la 

A diferència dels objectius de qualitat estipulats 

determinades, depenent doncs de la Firma la 

o ens mantin-), n

tius de qualitat, identificar i avaluar els riscos 

A diferència dels sis elements de la Norma de 

L'esforç llavors sorgeix en dissenyar la respos-

a qualsevol Firma i encàrrec, tret que clarament 

supporting-international-standards/discussion/

supporting-international-standards/discussion/

empresa més gran, poden requerir-se polítiques 

s'ha d'identificar, capturar, processar i mante-

dependència, anàlisi de capacitat, càlcul d'in-

la complexitat i les característiques operatives 

En aquest sentit, el disseny de bases de dades 

externes a la Firma a la recerca de 

NIGC1 ES tracta de vuit components, establint 

facilita la gestió d'una llarga llista de processos 

de la nostra Firma, les decisions estratègiques 

L'avaluació dels riscos de qualitat proporciona 

 Acceptació i continuïtat de les relacions amb 

vidualment o en combinació amb altres riscos, 

ES, es distingeixen tres passos: establir objec-

turació i conciliació amb comptabilitat, rendició 

respostes, és a dir, les polítiques i p rocediments 

es detallen al seu apartat 34, abastant el fona-

possibilitat d'assignar responsabilitats a per-

guin en la necessitat de recórrer a persones 

dards-isqm-1-quality-objectives-and-quality-

de control de qualitat i inspecció, control de 

En definitiva, una bona i interessant feina en 

identificació de les respostes apropiades al 

complexa, la comunicació informal (que no 

possibilitat d'acumular responsabilitats que 

ries o les normes professionals estableixin 

de control, tant a nivell d'encàrrecs com de 

, tal com estableix 

D'acord amb els requeriments de la NIGC1 

Firma: llistat de clients per a independència  

Etapes d'implantació de la gestió de 

qualitat

Referències

Identificació i avaluació de riscos d'acon-

Disseny i implementació de respostes als 

seguir els objectius de qualitat

Objectius de qualitat riscos de qualitat

recs passen a un primer pla determinant el 

Control de Qualitat Intern encara vigent, un 

cies, informació invalidant rebuda amb 

postes als riscos pot donar-se el cas que 

https //: www.ifac.org/knowledge-gateway/

preparing-new-quality-management-stan-

sistema de gestió de la qualitat segons la 

https://www.ifac.org/knowledge-gateway/

preparing-new-quality-management-stan-

•

•

•

•

•

•

afectar negativament la consecució d'un o 

ments i inscripcions, rotació, ordenació de 

n
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Comissió d’Economia Agroalimentària

Una mica d'història

Increment de preus dels combustibles 

i energia 

Ucraïna és un dels 15 països resultants de la 

14 van ser Armènia, Azerbaidjan, Bielorússia, 

Ucraïna, sembla que Rússia tingui posada la 

L’eurozona acaba març amb una inflació del 

es produeix aquest escenari quan tot just 

lliure fins a arribar a un 25%. El barril de Brent 

dissolució de l’antiga URSS al 1991. Els altres 

càlcul entre el dia més barat de febrer i el mes 

acabaria passant.

nistan i Uzbekistan (vegeu mapa inferior). 

fortes sancions a Rússia, cosa que ha provo-

van posar fi a la Unió Soviètica. Amb l’atac a 7,5%.

mirada nostàlgica a l'antiga URSS i pensi que 

sinó de la pandèmia. pot tornar a ser el que va ser a la seva època 

Units i Japó. Actualment l’economia russa es 

nivell mundial.que es podria viure a 

més gran del món en superfície, no ho és en 

habitants, tan sols té 146 milions d’habitants, 

segons el cens de 2020.

si més no amb les dades de finals de març Al mes de març hem vist increments de preus 

de 2022.  

trofe humanitària al continent europeu, 

de 2021, l’energia elèctrica un 203% i el gas 

comunicació, però ningú podia creure el que 

Feia molts dies que se’n parlava als mitjans de 

Estònia, Geòrgia, Kazajistan, Kirguistan, Letònia, 

Lituània, Moldàvia, Rússia, Tayikistan, Turkme- car de març). S’ha tancat el mes de març amb 

un IPC històric a Espanya el segle , que s’ha 

La Unió Europea i els Estats Units han imposat  

cat una pujada de preus del gas i del petroli, 

estrenada era postpandèmia? Malaurada-

alguns mesos i no eren fruit d’aquesta situació, 

Aquest fet crea una pujada del preu dels cere-

començàvem a veure brots verds a la recent 

ment serà una pregunta difícil de respondre, 

Problemes polítics, econòmics i estructurals 

tercera economia mundial, seguida d’Estats 

l'onzena economia mundial i tot i ser el país 

d’esplendor, entre 1946-1989, quan era la 

Rússia declarà la guerra a Ucraïna. 

respecte al febrer; combustibles en pujada 

enfilat fins al 9,8%, rondant les dues xifres. 

A
finals de febrer es produí una catàs-

fins al 88% si ho comparem amb desembre 

La p gre unta que tothom es fa és per què 

un 176%. (En l’electricitat i el gas s’ha fet el 

increments que ja s’observaven des de feia 

als i una crisi alimentària sense precedents, 

XXI

Crisi alimentària a Europa

SANDRA CLIMENT 
Economista experta en comerç internacional, membre de la Comissió 
d'Economia Agroalimentària del Col·legi d'Economistes de Catalunya i 
responsable del Departament Internacional de Crisolar 
s.climent@economistes.com

El 2021 Catalunya va 
importar més de 13,5 
milions de tones de 

matèries primeres per fer 
aliments o aliments 

acabats, i va exportar més 
de 7,5 milions de tones 

d'aliments produïts aquí

Estònia
Letònia

Lituània

Bielorússia

Moldàvia Rússia

Ucraïna

Geòrgia Kazakhstan

Armènia

Azerbaidjan

Uzbekistan
Turkmenistan

Kirguizistan

Tadjikistan

https://www.dieselogasolina.com/Estadisticas/Historico
https://cincodias.elpais.com/mercados/materias-primas/petroleo_brent/1/
https://www.epdata.es/datos/precio-factura-luz-datos-estadisticas/594
https://www.epdata.es/datos/precio-factura-luz-datos-estadisticas/594
https://ine.es/?msclkid=5e89b5a9b38e11ecb025f3879d5ef787
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11697316/04/22/La-inflacion-toca-otro-maximo-historico-en-la-Eurozona-y-ya-triplica-el-objetivo-del-BCE.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11697316/04/22/La-inflacion-toca-otro-maximo-historico-en-la-Eurozona-y-ya-triplica-el-objetivo-del-BCE.html
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Gràfic 1. Importacions de cereals de Catalunya 2021 (en tones)

Gràfic 2. Importacions de cereals de França

Font: Elaboració pròpia amb DATACOMEX

Font: Elaboració pròpia amb DATACOMEX Font: Elaboració pròpia amb DATACOMEX

Sens dubte una situació molt preocupant per a 
tots els actors, empreses i ciutadans, però sobre-
tot per a les famílies i persones més vulnerables 
del nostre país, que fins ara ja venien arrossegant 
dificultats i que, amb aquestes dades, no farà 
més que empitjorar la seva situació precària. 

Importacions i exportacions alimentàries 
a Catalunya
Analitzant la situació de dependència o no 
d’aliments adquirits a l’exterior, s’extreu que 
l’any 2021 Catalunya va importar més de 13,5 
milions de Tm de matèries primeres per fer 
aliments o aliments acabats, i va exportar més 
de 7,5 milions de Tm dels aliments produïts a 
Catalunya. 

Es veu clarament que es depèn més de les 
importacions que no pas de les exportacions 
que es realitzen en matèria d’aliments. Con-
cretament s’ha centrat l'anàlisi en el produc-
te estrella que mou la part principal de tota la 
indústria alimentària catalana, el cereal. Amb 
aquest producte s’alimenten els animals de 
granja per a consum nacional o per a expor-
tació. Amb els cereals s’elaboren multitud de 

productes alimentaris per a consum humà. 
Concretament l’any 2021, Catalunya va impor-
tar més de 5,5 milions de Tm principalment 
de França i Ucraïna. L’operació amb França 
no se la pot anomenar tècnicament importa-
ció, ja que és una operació intracomunitària, 
però ens mostra el que es compra fora d’Es-
panya (vegeu el gràfic 1).

Amb la informació que arriba dels mitjans de 
comunicació i observant la figura de sota, es 
fàcil preguntar-se per què es diu que som tan 
dependents dels cereals que venen d’Ucraïna, 
quan arriben les mateixes quantitats de França 
que d’Ucraïna? La resposta és que de França 
venen principalment el blat i el mestall (combi-
nació de blat i sègol) i d’Ucraïna, el blat de moro 
(indispensable per a l’alimentació d’animals de 
granja), és per això que són tan importants i 
necessàries aquestes importacions (vegeu 
gràfic 2 i gràfic 3).
  
Ara bé, l’any 2022 Catalunya ja té gairebé tot 
el blat de moro procedent d’Ucraïna, ja que les 
entrades de cereals al Port de Tarragona s’ha 
produït com cada any, entre novembre i febrer.

El problema greu del possible desaprovisiona-
ment es podria produir l’any 2023, quan es 
posarà en joc si s’han sabut trobar alternatives 
al cereal d’Ucraïna o no. Sembla que una alter-
nativa seria no fer el guaret anual o buscar nous 
mercats com Argentina i Brasil. 

Respecte als preus, els cereals al mes de febrer 
de 2022 van ser un 45,45% superiors al mateix 
període de 2020, segons dades publicades 
per la FAO, i entre febrer i gener de 2022, l’in-
crement va ser d’un 3%. Tot això sense reflec-
tir l’efecte de la guerra, que no es veurà fins a 
les dades que es publiquin en mesos següents. 

La part més dramàtica la patiran els països amb 
estructures alimentàries precàries, atès que 
aquest increment de preus dels cereals podria 
conduir a una crisi alimentària sense precedents. 
A l’Àfrica, per exemple, se suma la crisi alimen-
tària i una sequera no vista en dècades.

Ens trobem a l’any més complicat dels últims 
dos i s’hauran d’anar seguint les variacions de 
preus minut a minut per poder extreure con-
clusions i buscar solucions. n

Gràfic 3. Importacions de cereals d'Ucraïna
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https://www.agrodigital.com/2022/04/06/bruselas-no-cree-que-falten-oleaginosas-en-la-ue/?utm_source=phplist1189&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=Agrodigital  06%2F04%2F22
https://www.mercolleida.com/es/noticias/espana-flexibiliza-las-condiciones-para-importar-maiz-de-argentina-y-brasil
https://obealimentaria.files.wordpress.com/2022/03/qc_s-marc_2022.pdf
https://www.policycenter.ma/sites/default/files/2022-02/PB_11-22_Dadush.pdf


R e v i s t a  T è c n i c a1 6

Comissió d’Assessors Fiscals

E
n el BOE, el dia 18 de març, s’ha publi-

econòmiques desenvolupades pel contribuent.

 

ració és individual com conjunta.

de les declaracions de renda i patrimoni cor-

responents a l’exercici 2021. L’Ordre Ministe-

titats satisfetes en l’exercici 2021 per la subs-

30-06-2022, tots dos inclusivament.

ment de l’IRPF (40 per 100), el termini és fins tir la forma de SA, SAL, SL o SLL, exercir una 

439/2007.

compte el 7-11-2022. dels fons propis no sigui superior als 

.

declaració de l’IRPF per mitjans telemàtics a 

de  anuals. la Seu Electrònica de l’AEAT.

de  anuals, si procedeixen de A) 

els contribuents que van adquirir el seu habi-

la normativa de l’impost sobre societats amb 

percebudes dels pares. O si s’han percebut 

rendes subjectes a un tipus fix de retenció, amb dues excepcions.

l’IRPF la possibilitat d’aplicar la deducció per 

l’estranger, etc.) . .

l’article 35 de la LIS.

ció a més de les quotes del préstec també  Tampoc resulta d’aplicació als contribuents 

 anuals. s’hi pot afegir la prima de l’assegurança de  

matogràfiques estrangeres a Espanya previs-

ta en l’apartat 2 de l’article 36 de la LIS. 

tec.

límit conjunt de  anuals.

2021:

 Donaran dret a la deducció els rendiments 

monials i rendes del treball i del capital (mobi- amb una base imposable de la renda inferior 

2020 o del 2021 que s’inverteixin el 2021 en  

tia inferior a  anuals.

màxima de .

 A Catalunya la deducció autonò- tida.

mica pel lloguer no depèn de la data del con- El percentatge de deducció:

- 5% amb caràcter general.

maternitat, etc.) requisits.

La quantia dels límits no varia, tant si la decla-

març, per la qual s’aproven els models 

Es podrà deduir a la renda el  de les quan-

cat l’Ordre HPFP/207/2022, de 16 de 

l’article 96, a la Disposició Transitòria Divuitena 

. La base màxima de deducció és 

juge o anualitats per a liments diferents de les 

poden continuar aplicant la deducció del  

rial, com sempre, regula l’obligació de declarar 

la Llei 35/2006, de 28 de novembre, i a l’article 

Per calcular la base de la deduc-

(beques públiques per a estudis, anualitats per 

cripció d’accions o participacions en empreses 

de nova o recent creació realitzada a partir del 

i a la Disposició Transitòria Trenta-quatrena de 

és obligat a contractar per concedir el prés-

Tampoc hauran de declarar els contribuents dels exercicis 2020 o 2021 que s’inverteixin el 

6-04-2022 i el 27-06-2022, tots dos inclusi-

al 30-06-2022 inclusiu, i se’ls hi carregarà al 

empresarial establerts o que s’estableixin en 

de l’import pagat pel préstec amb una base 

o quan el pagador no està obligat a retenir 

tant, la deducció máxima anual és de 

per a la compra d’habitatge protegit, amb el 

vament. Si només es domicilia el segon paga-

Rendiments íntegres del treball amb el límit 

de . L’entitat ha de rever-

tatge habitual abans de l’ , 

liari o immobiliari), amb el límit conjunt de 

Rendiments íntegres del treball quan proce-

B) Rendiments nets d’activitats econòmiques 

a , podeu continuar aplicant 

Els contribuents que desenvolupin activitats 

percebin pensions compensatòries del còn-

danys i de vida que l’entitat financera hagu-

que obtinguin exclusivament rendiments ínte-

gres d’activitats econòmiques o guanys patri-

- 2,5%, en determinats casos (consulteu-los).

ingrés a compte, amb el límit conjunt de 

Rendes immobiliàries imputades, rendiments 

de lletres del Tresor i subvencions percebudes 

La base de la deducció serà la quantia inver-

 anuals i pèrdues patrimonials de quan-

a aliments per decisió judicial, prestacions per 

per l’IRPF, d’acord amb el que es disposa a 

En el cas de domiciliació bancària entre el  

de l’IRPF la deducció per produccions cine-

una deducció del  les quantitats , de

igualtat de percentatges i límits de deducció 

(empleades de la llar, pensions rebudes de 

61 del Reglament de l’IRPF, aprovat pel RD 

activitats d’investigació i desenvolupament i 

activitat econòmica i que l’import de la xifra 

Des del 6-04-2022, els contribuents poden 

DEDUCCIONS VIGENTS

TERMINIS DE PRESENTACIÓ DE LES 
DECLARACIONS

RECORDEM QUI NO ESTÀ OBLIGAT 
A DECLARAR EN FUNCIÓ DE LES SOL·LICITUD DE LES DADES FISCALS
DIFERENTS FONTS DE RENDA:

DEDUCCIONS DEROGADES PERÒ QUE 
ALGUNS CONTRIBUENTS ENCARA 
PODEN GAUDIR-NE:

• 

• 

• 

• 

•

•

• 

• 

• 

• 

deixin d’un sol pagador amb el límit general 

innovació tecnològica dels apartats 1 i 2 de 

satisfetes però, amb una base de deducció 

més d’un pagador i la suma de les rendes 

procedents del segon i restants pagadors, 

nets d’activitats econòmiques dels exercicis 

1. DEDUCCIÓ PER INVERSIÓ EN 
EMPRESES DE NOVA O RECENT 
CREACIÓ

400.000 
euros

2. DEDUCCIONS PER INCENTIUS I 
ESTÍMULS A LA INVERSIÓ 
EMPRESARIAL EN ACTIVITATS 

22.000 euros ECONÒMIQUES EN ESTIMACIÓ 
DIRECTA (art. 68.2 i 69.2 LIRPF)

14.000 euros

euros

euros

1.000 euros

500 euros
9.040 euros

ATENCIÓ:

30%

29-09-2013

15%

60.000 euros anuals

1 de gener de 2013

1.000 

1.356 

ATENCIÓ: 
1.600 

24.107,20 euros
euros

no supera els . O es 

de deducció màxima de , per 

tracte. Però s'han de complir una sèrie de 

1.500 euros anuals

9.040 euros •

• 

 No resulta d’aplicació als contribuents de 

Rendiments íntegres del capital mobiliari i 

En general: des del dia 6-04-2022 fins al 

guanys patrimonials sotmesos a retenció o 

lloguer de l’habitatge abans de l’any 2015, 

ATENCIÓ:

econòmiques en estimació directa podran 

 Per calcular els diferents límits 

aplicar els incentius i estímuls a la inversió 

elements nous de l’immobilitzat material o 

anuals no computen les rendes exemptes 

• 

• 

obtenir l’esborrany i les dades fiscals de la 

inversions immobiliàries afectes a activitats 

Si vàreu contractar el 

ADQUISICIÓ D’HABITATGE HABITUAL: 

DEDUCCIÓ PEL LLOGUER DE L’HABI-
TATGE HABITUAL: 

10,05%

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

Novetats i qüestions a tenir en compte  
en la Campanya de la Renda 2021

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

https://www.coleconomistes.cat/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=41CEFEAA-932A-4709-A6F1-31FD4AE21F36&Idioma=ca-ES
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un 7% de la demanda de calefacció i refri-
geració de l'habitatge habitual, de l’habi-

No donen 

tatge de lloguer o en expectativa de llo-

4. DEDUCCIONS PER INVERSIONS A 
LES CANÀRIES Exercici de deducció: 

2. 40%

5. DEDUCCIÓ APLICABLE A LES 
UNITATS FAMILIARS FORMADES PER 
RESIDENTS FISCALS EN ESTATS 
MEMBRES DE LA UNIÓ EUROPEA (UE) 
O DE L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU euros anuals
(EEU)

3. DEDUCCIONS PER DONATIUS I 
ALTRES APORTACIONS

3. 60% 
6. DEDUCCIONS PER OBRES DE fins al 31 
MILLORA D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
EN HABITATGES

fici

dret a la deducció les obres pagades en 
efectiu.

1. 20%
15.000 euros

guer

5.000 

7.500

5.000

euros anuals

Requisit formal: 7%

per millorar l'eficiència energètica de l’edi-

Les inversions que romanguin a l’arxipèlag 

que contribueixin a la millora en el consum 

, sempre que es llogui abans del 31 de 

discapacitat és igual o superior al 65 per 100.

no renovable, o millorin la qualificació energè-

requisits mitjançant l'expedició per un tècnic 

desembre de 2023.

següents:

rà de provar mitjançant l'expedició d'un certi-

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

treballadors amb discapacitat.  serà en el període 

canari, realitzades per persones físiques que 

discapacitat dels treballadors: Deducció del  de les quantitats satis-

 9.000 euros per cada persona/any d'incre- Canàries i determinin els seus rendiments en fetes, entre el 6 d'octubre de 2021 i el 31 de 

ment de la mitjana de plantilla de treballadors estimació directa, podran acollir-se al Règim desembre de 2022, per la realització d'obres 

amb discapacitat en un grau igual o superior 

l’Impost sobre Societats. 

pel contribuent respecte a la plantilla mitjana 

tativa de lloguer, sempre que es llogui abans 

període immediatament anterior. del 31 de desembre de 2023.

 sempre que es compleixin els 

requisits següents:

favor d’aquells contribuents integrants d’una 

d’aquests incentius fiscals (A, B i C) per a les resideix en un altre Estat membre de la UE o 

de l’EEU, la qual cosa els impedeix presentar 

la declaració de renda conjunta. gètica “A” o “B”.

Aquesta deducció no resultarà aplicable quan 

optat per tributar en el règim especial aplicable d'un certificat d'eficiència energètica anterior 

als treballadors desplaçats a territori espanyol, a l'1 de gener de 2023.

Llei de l’IRPF o hagi optat per tributar pel règim Exercici de deducció: serà el període imposi-

tiu en què s'expedeixi el certificat en qüestió.

coalicions o agrupacions electorals. Estats membres de la UE o no disposi del NIF.

Deducció del de les quantitats satis-

fetes, des del 6 d'octubre de 2021 

deduir de la quota íntegra el resultat d’aplicar 

en edificis d'ús predominantment residencial, 

amb els articles 68.3, 69.1 de la LIRPF i 69.2 

del RIPF. Deducció del 80% dels primers 150 : que les obres contribueixin a la reducció 

euros i 35% de la resta. En cas de reiteració 

tatge serà del 40%.  

se energètica “A” o “B”.

La deducció per rendes obtingudes a Ceuta 

o Melilla presenta diferents modalitats en fun-  Deducció del  de les quantitats satis-

fetes, des del 6 d'octubre de 2021 i fins al 31  . Si en un exercici s'excedeix la 

ta o Melilla i, en cas de residir-hi, si el període 

de residència és igual o inferior a 3 anys. exercicis següents. 

La base màxima de la deducció serà de 

La base màxima de la deducció serà de  

que executin les obres i que aquest pagament 

La base màxima de la deducció serà de  

 quan es compleixin els requisits 

activitats econòmiques en estimació objectiva.

  la reducció del  s'hau-

d'energia primària no renovable de l'habitatge 

a la base de la deducció corresponent al con- d'obres, per part dels propietaris d'habitatges 

deduccions,cal que el pagament de les obres 

impositiu en què s'expedeixi el certificat indicat.

al 33 per 100 i inferior al 65 per 100, contractats 

habitual, de l’habitatge de lloguer o en expec-

primària no renovable, o millorin la qualificació 

ció de què el contribuent resideixi o no a Ceu-

 12.000 euros per cada persona/any d'incre-

menys un 30% del consum d'energia primària 

tica de l'habitatge per obtenir una classe ener-

ment de la mitjana de plantilla de treballadors, 

Que les obres contribueixin a la reducció d'al-

entitats incloses en l’àmbit de la Llei 49/2002, 

de règim fiscal de les entitats sense fins lucra-

en compte d’una entitat de crèdit. 

establert reglamentàriament l’aplicació de cap 

s'efectuï directament a les persones o entitats 

transferència bancària, xec nominatiu o ingrés 

base màxima, l'excés es pot aplicar als quatre 

unitat familiar en la qual un dels seus membres 

algun dels membres de la unitat familiar hagués 

energètica de l'habitatge per obte nir una clas-

de donacions a una mateixa entitat, el percen-

de desembre de 2022, per la realització d'obres 

quantitats deduïbles en funció del grau de 

desenvolupin activitats econòmiques a les 

General de deduccions previst a la Llei de 

S’estableix una deducció sobre la quota a 

d’acord amb el que disposa l’article 93 de la 

incloses en l’àmbit de la Llei 49/2002 i, per 

es faci mitjançant targeta de crèdit o dèbit, 

previst per a contribuents residents en altres 

ATENCIÓ:

de desembre de 2023

ATENCIÓ:

30%

ficat d'eficiència energètica per un tècnic 

 Per a l’exercici 2021, NO s’ha 

tius, per donatius realitzats a activitats no 

aportacions a partits polítics, federacions, 

, per la realització 

 Per a l'aplicació d’aquestes 

d'almenys un  del consum d'energia 

de treballadors de la mateixa naturalesa del 

Requisit formal: s'hauran de provar aquests 

màxima acumulada d'aquesta d'un total de 

que contribueixin a la reducció d’almenys 

•

•

•

•

euros anuals

C) Deducció per creació d’ocupació per a 

Aquesta deducció determina les següents 

amb les mateixes condicions si el grau de 

Hi ha deduccions per donatius realitzats a 

En general, els contribuents tindran dret a 

 , i no podrà superar la base 

n

junt de donatius i altres aportacions d’acord 

DEDUCCIÓ PER RENDES OBTINGUDES 
A CEUTA O MELILLA
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L
a sostenibilitat com a tendència empre- te de l'RSC), a una compensació de les exter-

però �a molts que se’n parla. Un dels 

ten una empresa en concret, l’empre-

Però el més complicat de tot no és 

mateix in�orme és radicalment di�erent, per la de crear les normes internacionals de comp-

Tot i que la sostenibilitat és necessària per tal 

sarial ha aga�at �orça els últims anys, 

ta, indicava que aplicar la sostenibilitat a 

la empresa provocava una reducció en sa PwC o�ereix una eina que ajuda a 

els resultats i, per tant, era una inversió 

el SDG Selector. 

de la sostenibilitat ha �et un canvi radi-

que la sostenibilitat s’inclou en l’estra-

cipals: a) l’increment del benefci (radical-

ment en contra de Friedman) i b) la millora 

una millora de la fdelitat, de les vendes i, per 

tant, d’un increment en el resultat. 

Per posar un exemple, l’in�orme de sosteni-

aplicació en �unció de les empreses i del ter-

que tracten els tres pilars de la sostenibilitat: decisiu, però la in�ormació que s’inclou en el un acord amb l'IASB, organisme encarregat 

tabilitat i auditoria, per tal d’arribar a compa-

tercers. 

�et que difculta la seva aplicació. Els ODS, com a eina d’aplicació de la soste- en uns estàndards comuns. 

�acilitar-ne l’aplicació, com és el cas de SDG rable, que no deixa de ser allò que les pròpi-

duir la sostenibilitat en l’estratègia. En la rea-

per recórrer per arribar a un “PGC de la sos-

no tenen una guia clara d’aplicació i, el que defnir les prioritats de les empreses, marcar 

aquesta direcció. 

ens trobem que cada empresa aplica la sos- El que ningú dubta avui en dia és que l’apli-

midor. di�erenciació i és essencial per tal d’aconse-

fns i tot, siguin competència directa. 

(on s’inclou part d’aquesta in�ormació), però 

una inversió amb un clar retorn positiu. 

primers va ser Friedman, que als anys setan-

i, fnalment, explicar-ho cap en�ora. Les empre-

seleccionar els principals ODS que a�ec-

rar aquest impacte de la sostenibilitat 

litat empresarial ens trobem que les empreses 

millora d’imatge de cara al client (seguint l’e�ec-

triar aquells que tenen més impacte: 

Les institucions han intentat ajudar en aques-

es empreses demanen. Queda un infnit camí 

de sostenibilitat sense un pla de comunicació 

la in�ormació poder comparar empreses que, 

És cert que les grans empreses han de publi-

negatiu. 50 anys després, la percepció 

base de la majoria d’in�ormes de sostenibilitat 

Aquests estàndards, però, no són cap norma 

sostenibilitat de les empreses i poder avançar 

uns objectius, integrar els ODS en l’estratègia 

tampoc hi ha una guia �erma de com crear-la. 

cal. Les principals teories ens indiquen 

Per suposat que el nombre de pàgines no és 

Compass, que marca el procés d’implemen-

�a que sigui molt complicat per als usuaris de 

guir una millor imatge de cara a clients, inver-

punt més dèbil de l’esglaó és mesu-

di�ícilment atribuïbles a empreses i particulars, 

tègia de l’empresa per dues visions prin-

difcultat d’aterrar la seva realitat a les empre-

tenibilitat com vol i la mesura com vol, �et que 

i permeten di�erències substancials en la seva 

ses. En els darrers anys estan sortint di�erents 

per a una millora de la seva imatge. Sigui com 

fables que permetin mesurar-la. A la pràctica, 

ta tasca i l’Organització de les Nacions Unides 

l’ambiental, el social i l’econòmic. A la vegada, 

de salvaguardar els recursos, no podem igno-

Tot i que SDG Compass doni una primera guia, 

ritori on s’apliquen. Per tal de �er un pas més, 

d’una �orma estandarditzada, fable i compa-

ses han de ser conscients que les pràctiques 

Objectius de Desenvolupament Sostenibles 

màtica, que encara s’accentua més amb la 

en�ocades a països i, per tant, moltes vegades, 

nibilitat, no estan exempts d’aquesta proble-

mètodes per tal de reduir aquesta debilitat i 

sigui, el gran problema és com aplicar i intro-

rar que part de les empreses només l’aplique n 

cal continuar treballant en quins ODS cal inclou-

què. Les causes poden ser múltiples: des d’una 

extra a l’accionista. Per tal d’ajudar a 

(més aviat un cost) , amb un retorn 

que actualment publiquen les empreses. 

va crear l’Agenda 2030, �ormada per 17 

tibilitzar i interconnectar la in�ormació de 

de la imatge de l’empresa amb accionistes,  

aquests ODS estan �ormats per 169 metes 

GRI (Global Reporting Initiative) que són la 

L’acord entre el GRI i IASB ha de ser la pri-

mera pedra per tal de �acilitar la mesura i el 

cació de la sostenibilitat i dels ODS en l’es-

externa no tenen un e�ecte sobre el consu-

sors i tercers, a més de cuidar els recursos 

re a l’estratègia de l’empresa i, sobretot, per 

clients i proveïdors, que poden donar lloc a 

el darrer març del 2022, el GRI ha arribat a 

nalitats negatives o bé o�erir un intangible 

bilitat d’Iberdrola del 2020 té 556 pàgines, 

mentre que el de Solaria, només en té 16. 

tenibilitat”, però els reguladors treballen en 

indica que l’aplicació de la sostenibilitat és 

qual cosa no es pot comparar per part de 

és més important, no hi ha uns indicadors 

limitats que el planeta disposa. El canvi de 

defnir aquest procés, sinó que el 

tratègia empresarial és un element més de 

car els In�ormes d’In�ormació no Financera 

i explicar-lo. Per tal de començar a 

 de la in�ormació de sostenibilitat 

tació dels ODS en cinc �ases: entendre’ls, 

crear un marc similar per a totes les 

paradigma 50 anys després de Friedman 

empreses, es van crear els estàndards 

reporting

n

El gran dilema: com aplico i mesuro els 
ODS (i la sostenibilitat) a la meva empresa?

ANDREI BOAR 

Economista, membre de la Comissió d’Economia i Sostenibilitat del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya i Professor de Finances i Comptabilitat de la UPF Barcelona School of Management
andrei.boar@bsm.upf.edu 

Comissió d’Economia i Sostenibilitat 

https://sdgcompass.org/
https://sdgcompass.org/
https://datatech.pwc.com/SDGSelector/
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Comissió Mercantil, Concursal i d’Experts judicials

L
'art. 155 del TRLC preveu expressa-

ment la interrupció –que no pas sus-

pensió– de la prescripció de les acci-

ons contra el deutor “pels crèdits anteriors a 

la declaració!. Això no obstant, aquesta regla 

de prescripció no opera en el cas dels crèdits ció i de disposició. Si s'ha acordat la suspen-

contra la massa (CCM), tal com recull la STS 

1a, núm. 181/2017 de 13 març: “Justament el concursat per mitjà de l'administració con-

cursal”.

estableix, a l'article 109, que “el règim de noti-

fcacions serà el previst a les normes adminis-

compensar amb crèdits del concursat, s'han 

que es meritin, no se suspèn el dret de reten-

ció ni s'interromp la prescripció de l'acció per pràctica de les notifcacions, les persones legi-

exigir-ne el pagament”.

LGT estén necessàriament els e�ectes de l'art. 

cada tipus de deute. LGT, persones legitimades per rebre les notif-

cacions. I, per extensió, a�ectarà també el que 

preveu l'art.112 LGT, en què es regula la notif-

massa no es troba reglada a la Llei concursal mini determinat per plantejar aquest incident 

seguretat jurídica en el desenvolupament del 

independentment que siguin comunicats pel procés concursal, i a aquests e�ectes és rao- 108.2 R.D. 1065/2007. En tot cas, la correcció 

creditor. Però això no vol dir que la manca de 

en què el creditor a�ectat hagi adquirit conei-

16 de novembre, que exigeix  a l'Administració 

l'AC rebutja la consideració del crèdit com a 

pagament”.

bla obvi que la manca de diligència dels cre-

ditors a comunicar els seus CCM a l'adminis-

Central, que estableixen que l'Administració ha 

provisional, textos defnitius i in�ormes trimes-

crèdits amb venciment posteriors satis�ets, la d'iniciar la via edictal.

seva temperació d'acord amb la doctrina del prescripció.

retard deslleial i, en extrem, la prescripció del En defnitiva, sembla evident que el crèdit tri-

seu crèdit. Esment especial correspon �er a les notifca- butari contra la massa també estarà sotmès 

les especialitats respecte de les notifcacions vegada s'acordi la suspensió de �acultats. 

esmentades en concurs de creditors. En con-

de pagar amb els interessos, legals o pactats, 

per compareixença. Per tant, aquest article 109 

rec d'administrador concursal i les seves dades 

preclusió, pot comportar conseqüències com 

No són poques les sentències que a f de limi- El R.D. 1065/2007 pel qual s'aprova el Regla-

cret, l'art. 108.2 estableix que “les actuacions 

administratives s'entenen amb el concursat o 

segon del títol tercer de la Llei concursal, arts. 

58 a 60, els crèdits contra la massa es poden 

juliol de 2009, indica que “l'absència d'un ter-

al contrari del que passa amb els crèdits con- notifcació edictal al �et d'haver realitzat els pas-

tència del Tribunal Constitucional 160/2020, de 

a prescripció en cas que no s'hagin seguit les 

el seu representant quan el jutge no hagi acor-

dat la suspensió de les �acultats d'administra-

aplicables els e�ectes que respecte d'aquests 

personal a la interessada –recordem que el càr-

la postergació del pagament respecte a altres 

sió de �acultats, les actuacions s'entenen amb 

timades per rebre les notifcacions i la notifcació 

que correspon a l'administració concursal una 

per no tractar-se de crèdits concursals, no són 

empresa té múltiples relacions jurídiques i eco-

qualsevol deute contra la massa i d'acord al 

Certament, la notifcació de crèdits contra la 

termini de prescripció que correspongui segons 

nable l'exigència de la interposició de la deman-

cació edictal, per dependre la validesa de la dita 

d'acord amb la interpretació realitzada a la Sen-

i la doctrina del Tribunal Econòmic Administratiu 

da incidental sense dilació, a partir del moment 

xement, sense ambigüitat ni imprecisions, que 

nòmiques amb tercers i sovint els CCM poden la diligència exigible per �er possible la notifcació 

l'administració concursal. De tal manera, sem-

in�ormes de l'administrador concursal (in�orme 

reiterada per la jurisprudència del Tribunal Suprem 

actuacions amb l'òrgan establert per reglament, 

d'esgotar prèviament totes les possibilitats abans 

tar possibles abusos apliquen la doctrina sobre 

crèdits preveu la secció tercera del capítol 

evitar la seva prescripció. És obvi que una 

s'ha d'integrar en tot cas, procurant així la 

Aquesta prescripció operarà, per tant, per a 

cions dels crèdits tributaris contra la massa. 

cursals, i és obvi que els CCM poden existir 

Al seu torn, la mateixa Llei General Tributària 

blertes en aquesta Llei per a l'àmbit tributari, 

de pràctica de les notifcacions, i a l'art. 111 

la comunicació de la seva existència pugui 

de contacte es publiquen al BOE– diligència 

Per contra, sembla raonable pensar que el 

el retard deslleial respecte dels CCM. L'AP 

Barcelona,  sec. 15a, en sentència de 8 de 

quedar �ora de l'abast del coneixement de 

de les notifcacions edictals s'ha de valorar 

trador concursal, si bé no està subjecta a 

trals) ha de comportar la interrupció de la 

sos previs de con�ormitat al que preveu l'art. 

crèdit contra la massa, o que en denega el 

especialment en relació amb el lloc per a la 

reconeixement dels CCM a qualsevol dels 

ment de Gestió i Inspecció Tributària, conté 

tratives generals”, amb les especialitats esta-

108.2 RD 1065/2007 a l'article 110 LGT, lloc 

n

JORGE CRUZ DE PABLO 

Economista, membre de la Comissió Mercantil, Concursal i d’Experts  
Judicials del CEC. Soci d'Alfa Forensis, SLP 
jorge.cruz@alfaforensis.com

De la prescripció dels crèdits contra
la massa (CCM). La importància de la seva 
comunicació i la notificació correcta
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L
a xarxa d'inversors/es privats del Col-

liderats per dones emprenedores es va acon-

es va comptar amb la intervenció de la co�un-

A continuació, el president d'EconomistesBAN, basat en un caramel intel·ligent, que diagnos-

nitzar el passat 7 d’abril, amb la col·laboració 

del CEC, la segona edició del Fòrum Inversor  

Pol Font, va recordar que EconomistesBAN 

els estudis clínics a l'Hospital Sant Joan de 
tes emprenedors liderats per dones de sec-
tors variats i amb elevat potencial de creixe-

tica malalties a través d'una mostra de saliva 

això ens anima a continuar endavant i donar d'estacions de transport urbà que permet la  

té com a objectiu crear un espai empresarial 

i emprenedors, presentar els seus projectes, 

projectes que es van seleccionar: Déu i l'Hospital HN de Nens de Barcelona.
 

riquesa i ocupació. 

En la primera edició del Fòrum de projectes intuïtiva de la tecnologia consisteix en realitzar 

parlant o escrivint text lliure. L'objectiu és can-

2024.
dels projectes que han aconseguit tancar la 
seva ronda d’inversió a través d’Economis-

tecnologia.
 

està molt per sobre de la mitjana del sector, 

suport a les emprenedores. càrrega elèctrica i l'aparcament segur per a 
bicicletes i patinets. A més, permet la cap-
tura de dades de mobilitat urbana monetit-

ses, municipis i ciutadans. emprenedores d'èxit.

Posterior a les presentacions del projectes, 
Blue Box és un dispositiu mèdic/eNose ali- tots ells varen despertar interès d’inversors 

l’entrada en el capital i algun d’ells estan en 
tat a nivell laboral, �amiliar i institucional”. converses avançades.

la preindustrialització de l'aparell a fnals de 
2023 i sortir al mercat el 2024.
 

 dispositiu que ajuda a redu- aquí.

Si esteu interessats en algun dels projectes i 

inter�ície �àcil d'utilitzar, amb botons i textos per invertir que s’han creat en aquesta sego-

específcament per a aquest col·lectiu. com ser membres del Club Inversors d’Eco-
 nomistesBAN, podeu posar-vos en contacte 

economistesban@coleconomistes.cat 

i digitalitza els resultats en una plata�orma en 

de les Comissions d’Igualtat i Emprenedoria 

Durant el seu primer any en �uncionament ja 
tenen més de 60.000 usuaris. El seu mercat 

presidenta de la Comissió d'Economia de la 

i d'emprenedoria que permeti, als empresaris 

 la primera plata-

altres) i productes amb clients de tot el món. 

validar-los i buscar recursos per al seu des- preclínics amb usuaris. Aquest 2022 es �aran 

és necessari que també es promogui la pari-

d'EconomistesBAN per presentar sis projec-

mistes de Catalunya Ester Oliveras en el qual 

Catalunya, Àngels Fitó Bertran, que va donar 

“si volem que l'emprenedoria �emenina tingui 

envolupament. Tot seguit es van presentar els 

�acilitar l'automatització de processos i integra-
ció d'  a les empreses, mitjançant un entorn 

voleu contactar amb les emprenedores o incor-

d’un dels projectes presentats. A més a més, 
amb les eines de , de mane-

del Fòrum d'EconomistesBAN recordant que 

utilitzant l'olor de l'orina. Es preveu començar 

amb vendes mensuals en creixement. Té una 

tesBAN han estat projectes liderats per dones 
emprenedores, aquest percentatge del 50% 

prova del càncer de mama d'una manera no 

zables en temps real, donant solució a empre-

legi d'Economistes de Catalunya 

ment amb l'objectiu de donar suport a 
l'emprenedoria �emenina i la creació de 

conversacional per veu o per text. La idea 

dadora i CPO d’  Beatriz 

(CEC)  va orga-

cal destacar que durant el 2021, la meitat 
ra que tots els perfls d'una organització, no 

En aquesta ocasió vàrem comptar amb la 

na edició especial del Fòrum d’Inversió, així 

vicedegana del Col·legi d'Economistes de 

gravació de la Segona Edició Especial del 

EconomistesBAN

les dues etapes (modelatge i automatització) 

igual o més èxit que la liderada per homes 

seguir elevar fnançament i tancar la ronda 

invasiva, lliure de radiacions i de baix cost, 

la benvinguda a la segona edició especial 

porar-vos a algun dels grups de seguiment 

Si us ho vàreu perdre, podeu accedir a la 

ir la bretxa digital en les persones grans a 

línia. Compten amb un primer prototip que 

�orma digital espanyola que connecta pro-

 xarxa 

Igualtat i la Diversitat del Col·legi d'Econo-

varen compartir la seva experiència com a 

Fòrum Inversor d’EconomistesBAN clicant 

amb nosaltres a través del correu electrònic 

Fòrum Inversor d'EconomistesBAN també 

iniciat converses peque ja han r valorar-ne 

els ha permès realitzar els primers estudis 

objectiu s'estima en 2,4 bilions d'euros al 

Mesas, que a v  mantenir un diàleg amb la 

d'acompanyament. Producte ja al mercat 

The Smart Lollipop és el dispositiu mèdic, 

MIISTICO (Marketplace):

BLETA (Tech):

�essionals de serveis místics de qualitat i 
confança (tarot, astrologia, numerologia i 

 The 

mentat amb intel·ligència artifcial per a la  

 tecnologia per 

viar completament la �orma d'interaccionar 

Finalment, en aquesta Segona Edició del 

grans,  dissenyades i seleccionades 

només els perfls tècnics, puguin utilitzar la 

través de tauletes �àcils d'utilitzar i servei 

Incapto Coffee

n

PROCESS TALKS (SaaS):

apps

low-code/no-code

VADECITY (Mobilitat Sostenible):

THE BLUE BOX (Medical Device):

THE SMART LOLLIPOP (Health Tech): 

apps

Segona edició especial del Fòrum 
d’Inversió d’EconomistesBAN:  
projectes liderats per emprenedores

A la segona edició del 
Fòrum Inversor 

d'EconomistesBAN es van 
presentar sis projectes 

emprenedors liderats per 
dones de sectors variats i 
amb elevat potencial de 

creixement 

POL FONT  MARTA ALSINELLA 
Economista, president d'EconomistesBAN i Economista i directora d’EconomistesBAN
Co-Founder & Managing Partner d'Addenda 
Capital Agencia de Valores SA 

economistesban@coleconomistes.cat

pol.font@economistes.com
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La nova economia digital i global, on 

universitats han d'adaptar la seva o�erta de 

on els alumnes poden personalitzar la seva 

tí-Costa, on vaig tenir el plaer de participar, 
humans i màquines intel·ligents col-

La presidenta de la Comissió d'Economistes 

demà tindran �eines que avui no existeixen, 
“l'envelliment de la població i el desequilibri 

millorant alhora l'ocupabilitat de les nostres 

juntament amb l'Eduard Cristóbal, degà de la 

El WEF estima que el 2025 emergiran 97 mili-

bé que algunes trajectòries pro�essionals ten-

del CEC, Montserrat Casanovas, va obrir l'acte 

trans�ormació digital, però “són capaços d'o�e-

ment de complementarietats” i “una �ormació 

laboraran al 50% en pocs anys, està els processos d'automatització”. 

cada cop més de noves capacitats, habilitats 
ons de nous llocs de treball que desplaçaran 
uns 85 milions de llocs tradicionals, cosa que de la UOC, i Mercedes Teruel, directora de la 
produeix un desajust entre �ormació i ocupa-

clau de la trans�ormació. bilitat, a causa del desacord entre demanda i 
o�erta d'aquestes noves qualifcacions, i tam-

deixen ràpidament a l'obsolescència. universitats –catalanes i japonesa– estan rea-

posant èm�asi en què “s'ha de produir un ajust Àngels Fitó va aportar ressaltar el rol trans�or- citant Àngels Fitó, per assegurar que “la uni-
a les universitats espanyoles, on la taxa d'atur mador de les universitats: “com més alt és el 

nivell educatiu, més alta és la inserció laboral, talent conscient i trans�ormador”.
notòria”. Les universitats, tant presencials com i hi ha més contractes a temps complet i sala-

ris més alts” i, en particular, la situació a Cata-

Els trets culturals tenen un pes signifcatiu en 
necessaris per preparar els nostres estudiants 
per als llocs de treball del �utur?” les universitats “aconsegueixen que les seves 

vicedegana del CEC i vicerectora de Compe-
canvi constant, sinó impulsant-lo. Per això les 

positiva i ambiciosa davant del canvi, conver-

el rol de la universitat al nou mercat de treball canvi, projectant les seves capacitats i habili-
en què enumero els principals �actors mundi-
als: “la trans�ormació digital, la globalització i �ormació d'acord amb els seus interessos.

a una �ormació trans�ormadora, personalitza- �utur, sinó també perquè siguin elles i ells els 
tències molt centrades en la capacitat analíti- da i continuada al llarg de la vida, que empo- qui creïn aquests nous llocs de treball �uturs, 

dera, aporta amplitud de mires, complemen-

per millorar la presa de decisions a partir del a l'enllaç: https://youtu.be/DLhFWRR4�zk 

dor”, aportant valor al mercat.

A continuació, va seguir un col·loqui moderat 

del Coneixement i Innovació CEC, Jordi Mar-

Facultat de Dret, Economia i Turisme de la UdL 

que va obrir la sessió amb la con�erència sobre 

i membre del Comitè Executiu del CEC Lleida; 

empleats, i per a les universitats com a agents 

l'ocupabilitat i condicionen com els estudiants 

perquè puguin ocupar efcaçment els llocs del  

Enric Serradell, pro�essor d'estudis econòmics 

d'Economia i Empresa de la UOC, Àngels Fitó, 

–tant toves com tècniques– i competències. 

i empleabilitat es reverteixi dependrà de com 

i empresa, vicedegà de programes emergents 

Comitè Executiu del CEC Tarragona, compar-

estudiants per als llocs de treball del �utur, que 
és cada cop més volàtil, incert, ambigu i com-

tint visions i les trans�ormacions que les nostres 

plex. Comportarà preparar-los amb una actitud 

litzant. Montserrat Casanovas va tancar l'acte 

aplicaran els coneixements i les habilitats. Les 

Per brodar aquesta qüestió, comptem amb la 
no només adaptant-se de manera proactiva al 

darditzada, massiva i en�ocada als més joves, 

Es pot veure el vídeo de la con�erència-col·loqui 

que col·labora amb les organitzacions del seu 

és desorbitada i la precarietat de les �eines és 

En defnitiva, el gran repte de la trans�ormació 
lunya “que mostra un nivell baix de �ormació al 

decidir i gestionar la seva carrera pro�essional” 

tats al seu entorn de �orma efcaç. En un mer-

empreses i de la nostra economia en general.

reconeixement de capacitat i el desenvolupa-

entorn per promoure prosperitat mitjançant la 
incorporació de talent conscient i trans�orma-

llarg de la vida”. Que el desajust entre �ormació 

territorial”, afrmant que “aquests canvis gene-
Evolucionem d'una �ormació universitària estan-

per al vicepresident de la Comissió d'Economia 

creant un context innovador que requereix 

versitat del present i del �utur ha de �ormar 

universitats hauran de preparar els nostres 

Nous reptes per a empreses, ocupadors i 

hem de preparar els estudiants no només 

en línia, estan �ent passos signifcatius en la 

�órmules d'ocupació organitzades de �orma 

Docents i Investigadors i Col·legiada de Mèrit 

rir l'aprenentatge de coneixements i habilitats 

cat canviant on el 65% dels treballadors del 

transversal i noves complementarietats amb 

titivitat i Empleabilitat i directora dels Estudis 

ren nous nínxols d'ocupació, noves compe-

continuada que, mitjançant l'ús de la tecno-

digital és a les persones, no a la tecnologia. 

càtedra per a la promoció de la innovació 

la urgència climàtica”, i a més a Espanya: 

ca i de resolució de problemes, noves 
tarietat, resiliència i agilitat. “Una �ormació 

graduades i graduats estiguin preparats per 

trajectòries contínues amb itineraris oberts”, 
�ormació, perquè sigui “contínua, mitjançant 

logia i el tractament de dades, o�ereix eines 

empresarial de la URV i vicepresidenta del 

tint-se en agents actius i responsables del 

n

JORGE CALVO 

Membre de la Comissió d’Economia del Coneixement i Innovació del CEC.Vicedegà, 
professor d'Innovació Estratègica, GLOBIS University Graduate School of Business a Japó. 
jorge.calvo@globis.ac.jp

El futur de la universitat 
en un nou mercat laboral

Comissions d’Economia del Coneixement i Innovació

Àngels Fitó va ressaltar  
el rol transformador de les 
universitats: com més alt 
és el nivell educatiu, més 
alta és la inserció laboral,  

i hi ha més contractes  
a temps complet  
i salaris més alts

https://youtu.be/DLhFWRR4fzk
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N O T I C I A R I S  D E  L E S  C O M I S S I O N S  D E  T R E B A L L

Comissió d’Economia Financera 

L
’any 2015 l’Acord de París va establir 

d’Acció pel Creixement Financer Sostenible, 

en aquest ínterim, �ent que la implementació 

tegi  uns grans reptes. 

Per tal que una inversió pugui ser anomenada 

tres.

9, sis objectius mediambientals bàsics:
 Mitigació del canvi climàtic. una sèrie de conjuntures crítiques i les seves 
 Adaptació al canvi climàtic.

hídrics i marins. econòmicament o no. del llarg termini? D'altra banda, ja no em sem-
Transició a una economia circular. bla que estigui tan llunyà aquest llarg termini.
Prevenció i control de la contaminació.
Protecció i restauració de la biodiversitat. ïna �an que la pregunta que els economistes 

dels inversors, sinó també de l’exemple que 

l’extensió geogrà�ca i de població sota quin 
models d’organització política es basen.

re, quantes dones ocupen un paper prepon-
empresarial) .

estem vivint, gairebé no se’n veu cap (i quan 
Però aconseguir adoptar tots aquests princi-

un rang que va del 82% de Síria al 2% d'In- algun cas se les ha posat en un so�à lluny del 
donèsia. L’any 2022 la xi�ra del 2020 pot ser 

gènere les coses canviarien a millor.

en de�ensa en 100.000 milions d’euros).

lladar-ho a l’inversor minorista, ja que correm 

di�ícil per l’assessor poder con�eccionar una 
críptics per a la majoria dels inversors. La tas-

rendibilitat atractiva per a l’inversor.  
criteris ESG esdevingui la predominant.

Sembla clar, no obstant, que, en el llarg termi-

teris ESG han de ser les que s’han d’imposar 
i les que més valor podran aportar a l’inversor. nomia, però no me n’he pogut estar. 

les bases per tal que la Comissió Euro-

en el sentit de: Per què �racassen els planetes? 

que ha entrat en vigor recentment. Pocs ima-

derives en les institucions polítiques dels di�e-

als (drets humans, condicions laborals justes, 

Finalment, la �eina de divulgació i �ormació que 

petroli, a l’or i a les in�raestructures, es �a molt 

dels criteris ESG en matèria d’inversions plan-

sostenible, cal que compleixi diversos paràme-

a escenaris globals gens desitjats. És la refexió 

En primer lloc, el reglament de la UE 2020/852 
de 18 de Juny de 2020 estableix al seu article 

no serà gens senzilla, sobretot a l’hora de tras-

La implicació de pensar el contrari ens portaria 

ha anunciat que augmentarà la seva despesa 

Ús sostenible i la protecció dels recursos 

esmentats propugnen la puguem reescriure 

Segons l'Institute �or Economics and Peace 

superada �àcilment (per exemple: Alemanya 

d’acrònims i divulgacions que poden resultar 

�erm propòsit de no utilitzar la paraula taxo-

La pandèmia i el recent conficte bèl·lic a Ucra-

darrers temps, si parléssim d'igualtat de gène-

L’èxit d’aquestes mesures dependrà no només 

l’anterior, sinó també amb condicionants soci-

pis en l’entorn actual requerirà molts es�orços.

els requeriments ESG i, a més, pugui tenir una 

missatge a la societat en general. En aquests 

(IEP), durant l’any 2020 el cost de la violència 

els pro�essionals �nancers hem d’emprendre 
En un entorn com l’actual, on les inversions 

pea desenvolupés l’any 2018 el Pla 

recomanació de cartera que compleixi tots 

ginaven els anys convulsos que hem viscut 

diversitat i inclusió...) i de govern corporatiu 

al món va ser de l'11,6% del seu PIB, amb 

el seu assaig transversal 

ca d’aconseguir que sigui comprensible aju-

Sobre la deriva política només cal observar 

 de�neixen al llarg de la història 

1.

2.

4. 

5. 

6. 

3. que em �eia una clienta, què podem esperar 

Per altra banda, cal complir no només amb 

(bàsicament tot el que �a re�erència a l’ètica 

Els economistes Acemoglou i Robinson, en 

ni, les inversions que compleixin amb els cri-

dels pro�essionals del món de les �nances i 

Per acabar, al llarg de l’article m’havia �et el 

Per què fracassen 

els països?,

els di�erents governs puguin donar com a 

pla principal) . Potser amb més igualtat de 

darà al �et que la tendència d’inversió amb 

derant als governs? En tot el conficte que 

podríem tenir l’oportunitat de veure-les, en 

el risc de quedar-nos encallats en una sèrie 

n

rents països que els han conduït a reeixir 

guanyadores estan sent les vinculades al 

DAVID PASTOR 

Economista, European Financial Planner (EFPA), membre de la Comissió 
d'Economia Financera del Col·legi d'Economistes de Catalunya i Agent 
Financer a GVC Gaesco 
dpastorp@economistes.com

Pla d’Acció pel Creixement  
Financer Sostenible

En el llarg termini les 
inversions que compleixin 
amb els criteris ESG han 

de ser les que s’han 
d’imposar i les que més 
valor podran aportar a 

l’inversor

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2018)97&lang=es
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2018)97&lang=es
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-80947
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-80947
https://www.google.com/search?q=ursula+von+der+leyen+arrinconada+en+sofa&client=firefox-b-d&channel=trow5&sxsrf=APq-WBt2VO2w8_qSRmHSOt-phjlLN0WaRw:1649005327911&tbm=isch&source=iu&ictx=1&vet=1&fir=3v3JkNxqRZCPlM%2Ca_qvzia54GID7M%2C_%3BF8jIycwmkUKDZM%2CFqpIRC83uAHI2M%2C_%3B1ds3B5-YQoI-xM%2CzPjXNRMq7S7kyM%2C_%3BpNEPYJxo79nZAM%2CxVHtMv4aCrfdzM%2C_%3B6X5MFXaZ0gAA8M%2CfR5jzlslHqVaUM%2C_%3B_oM2BWxCJgSDwM%2CqrN5EYzfAcFfvM%2C_%3Bs5cHkA2_Bwy_tM%2CbOI393D1K8EBIM%2C_%3BU04gpc5#imgrc=F8jIycwmkUKDZM
https://www.google.com/search?q=ursula+von+der+leyen+arrinconada+en+sofa&client=firefox-b-d&channel=trow5&sxsrf=APq-WBt2VO2w8_qSRmHSOt-phjlLN0WaRw:1649005327911&tbm=isch&source=iu&ictx=1&vet=1&fir=3v3JkNxqRZCPlM%2Ca_qvzia54GID7M%2C_%3BF8jIycwmkUKDZM%2CFqpIRC83uAHI2M%2C_%3B1ds3B5-YQoI-xM%2CzPjXNRMq7S7kyM%2C_%3BpNEPYJxo79nZAM%2CxVHtMv4aCrfdzM%2C_%3B6X5MFXaZ0gAA8M%2CfR5jzlslHqVaUM%2C_%3B_oM2BWxCJgSDwM%2CqrN5EYzfAcFfvM%2C_%3Bs5cHkA2_Bwy_tM%2CbOI393D1K8EBIM%2C_%3BU04gpc5#imgrc=F8jIycwmkUKDZM
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2018)97&lang=es
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2018)97&lang=es
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E
n aquest article es defneixen alguns 

sitat col·labora amb l’associació Copersona, 

clisme molt evident que insulta i degrada les 

no hi ha lleis, dispositius socials establerts ni 

reiteratives que, molt sovint, són legitimades 

porta una menor participació política i social. 

el de les dones, expressat com a percentatge 
del salari brut per hora dels homes. La bretxa 

causes de la desigualtat de gènere.
consideren micromasclismes les accions i els 

La Comissió d’Economia de la Igualtat i Diver-
al treball de cures i del treball retribuït, �ora de 
l’es�era pública. Per tant, impossibilita la dedi- dones, que contribueixen a la dominació i vio-

Joana Amat, que té com a objectiu �omentar lència contra les dones en la vida quotidiana. 
“Micro” no �a re�erència a pràctiques de poca 

meres tasques que ha realitzat és l’elaboració ceptibles.

duir alguns conceptes, comentar i ampliar-ne la seva salut, doncs es troben en una situació 
de desgast (�ísic i mental) per l’intent constant  

tar-ho a la nostra pro�essió. de cobrir-ho tot (què sent que s’hauria de �er), 
patint una �rustració contínua ja que això no és dones, el sexisme benevolent és subtil. Con-

els nivells: personal, �amiliar i col·lectiu. Tot i la sempre que encaixin en un determinat perfl i 
a prevenir i combatre la discriminació i desi- que col·labora a perpetuar l’encasellament de 

mercantil, aquesta segueix assumit majoritàri-
ament el treball de cures i, per tant, carregant ple, seria evitar donar �eedback que pugui ser 
amb aquesta doble presència.

a poder assolir posicions de lideratge.
perpetuar la pròpia estructura i biaixos i que, 

 Expressió que �a re�erència 
es trigarà més de cent anys a assolir la igual- al topall de creixement en el món laboral, aca-
tat real. altre grup social, al qual es pretén dominar i dèmic i polític que es troben les dones pel �et 

mantenir aliè a les decisions i al control soci-
al i polític. normalment invisible, que es troben les dones 

jana entre homes i dones ocupats. És un indi-
cador de la desigualtat retributiva que mostra Altrament, �a re�erència a aquelles conductes 

El seu caràcter d’invisibilitat es deu al �et que que estan tan normalitzades que no les iden-

codis visibles que imposin a les dones aques-
entre el salari per hora mitjà brut dels homes i generen. ta limitació, sinó que aquesta està construïda 

sobre bases socials, molt arrelades i naturalit-
zades, que són di�ícils de detectar i, per tant, 

als, cultura empresarial, etc.

cia a un topall de creixement en el món labo-

vegades derivat de la manca de re�erents, o 

situació. 

És el masclisme normalitzat 

d’un glossari de conceptes. Em permeto repro-

dels conceptes més útils per identifcar 

Men-

salarial a Catalunya l’any 2019 va ser del 20,6%. 

Situació en la qual recau sobre 

 Es tracta d’aplicar mesu- possible. Aquest �et a�ecta a les persones a tots 

les dones en posicions �eminitzades. Un exem-

nició d’Eurostat, aquesta bretxa és la di�erència 

una mateixa persona la necessitat de respondre comportaments interpersonals, els comentaris  

gualtat envers persones o grups desa�avorits. 

i impulsar els elements clau per avançar cap a 
importància, sinó al �et que siguin quasi imper-

d’altres i, fns i tot, a�egir-ne de nous per adap- 

dolorós per no �erir i privant-les d’aprendre per 

de menys respecte els homes. Segons la def-

 Expressió que �a re�erèn-

Les conseqüències a�ecten també negativament 

sense introduir accions positives, possiblement 

tre que el sexisme hostil és una �orma de mas-

sisteix en tractar a les dones amb paternalisme 
res, accions, polítiques i programes dissenyats 

canvi social. S’ha demostrat  que les organit-

Fa al·lusió al conjunt de meca-

 Distància en la retribució mit-
de ser dones. Es �a re�erència a una barrera, 

quan volen accedir a llocs de responsabilitat o 

de combatre: normes no escrites, valors soci-

bé perquè assumeixen que han arribat al seu 

i poder anomenar pel seu nom les 

verbals i les actituds exercides, per homes o 
una entitat sense ànim de lucre, liderada per 

cació plena a cap dels treballs, donat que és 
inviable assumir simultàniament les dues res-

a les categories pro�essionals més elevades. 

una corresponsabilitat social. Una de les pri-

la part de retribució que les dones perceben  

ral, acadèmic i polític que les dones s’auto-

Micromasclisme: 

Doble jornada: 

Accions positives:

Sexisme hostil / sexisme benevolent: 

Invisibilitzar: 

Bretxa salarial:

Sostre de vidre:

Sostre de ciment:

ponsabilitats. A aquestes persones els com-

incorporació de la fgura de la dona al treball 

Es tracta de mecanismes per a propiciar el 

potencial màxim. L’apoderament �emení és 

prenem consciència de les desigualtats que 

socialment, a través de pràctiques subtils i 

zacions, públiques i privades, tendeixen a 

nismes culturals dirigits per un grup social 

tifquem com a pràctiques nocives fns que 

imposen, sovint de manera inconscient. A 

hegemònic (predominant) per ometre a un 

Comissió d’Economia de la Igualtat i de la Diversitat

per l’entorn i estructures socials actuals. Es 

l’eina que pot ajudar a combatre aquesta 
n

De què parlem quan  
parlem d’igualtat?

ESTER OLIVERAS BERTA RIERA 
Economista, presidenta de la Comissió d’Economia de Coordinadora de l'Associació  
la Igualtat i de la Diversitat del Col·legi d’Economistes Copersona 
de Catalunya i vicerectora de Compromís Social i  https://www.linkedin.com/in/bertariera/
Sostenibilitat de la UPF berta@copersona.org
ester.oliveras@upf.edu
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V
agi per endavant la condemna a 

amb Ucraïna. D’aquí ve el posicionament 

a�ecta a nosaltres, com ja es percep amb 

econòmiques i �nanceres, no sembla que 

l’agressió de Rússia a Ucraïna. Mai 

de la península ibèrica i es permet a l’Estat 

per què veu la realitat tan di�erent i per què 

amb el beneplàcit de Brussel·les i també la 

proclames anti-Rússia i les dures sancions 

les operacions amb bancs russos vinculats 

�uncionament de Rússia a curt termini, tot i 

Rússia s’ha preparat per contenir les sancions 

tar una guerra que ningú s’acabava de creure. 

A l’ambient russò�on hi ha un ressentiment de 

patiment a la població autòctona, el moviment 

poguéssim trobar amb una situació tan catas-

al llop i s’ha agrupat per actuar en contra de 

i disposa d’unes reserves de 630.000 milions 

res ha de donar validesa a una guer- de dòlars per aguantar el cop que ja preveia. 

ra i sempre s’ha de buscar el diàleg, la nego- de decisions que �eia temps que no es veia i, 

derrota de la diplomàcia que no ha sabut evi- per altra banda, la OTAN, recentment qüesti-

da i cadascú la veu des del seu costat i quasi onada per la seva utilitat i e�càcia, ha revi�at i 

actua amb uns paràmetres tan allunyats dels Serà que contra un enemic concret i comú la 

nostres. I tot i que s’expliquen els motius del de ben segur seran di�ícils, incomprensibles i unitat és més �àcil o, si més no, més neces-

posicionament, massa sovint no se’n �a cas, sària. 

i es continua amb els propis i condemnant el 

que diu i �a l’altre. 

pitjors obliga a situacions incomprensibles. 

Situacions així han estat habituals en les rela-

de Rússia, amb el suport o almenys l’absten-

monia mundial. dels EUA) i, pel que �a a l’alt preu, s’ha optat 

bocar en el conficte de 2014, que va acabar 

ficte a les zones de Lugansk i de Donetsk. 

al preu del gas, que haurà d’aprovar Brussel-

de �er tots els es�orços perquè això no passi i 

la desaparició de la URSS, incrementat inte-

no pel que �a a la guerra. 

a la UE i de voler entrar a l'OTAN. Tot això ha Si ens �xem en l’economia, el conficte ja ha 

servit a Putin com a pretext per �er la guerra. europeus. 

Els EUA i la UE no hi volen participar, tot i les ple en el marc global. La UE, els EUA, el Reg-

ne Unit, Canadà i d’altres estats han apostat 

econòmiques. 

l’economia i la geopolítica, que vol dir establir 

un escenari adequat per a la llibertat, la segu-

retat i el benestar de les persones. 

de les borses i la pujada del preu del gas, del 

ons econòmiques de la UE, tancant el �nan-

que si hi hagués una guerra global . 

trò�ca per les seves conseqüències actuals i 

�utures. Ara s’ha de gestionar el desastre i el 

millor �ora trobar un acord que aturés la guer-

de petroli i gas. El món europeu i occidental ha vist les orelles 

l’opressor i a �avor d’Ucraïna. Així les coses, 

amb l’annexió de Crimea i un �ocus de con-

ressadament per Putin, i encara més darre-

la UE ha sorprès amb una coordinació i presa 

estats poderosos del món, i també en coor-

De moment, el conficte bèl·lic està situat en 

un marc regional, entre Rússia i Ucraïna. S’ha 

çament i el comerç de Rússia, actuant contra 

ciació i la diplomàcia. Però la realitat és tossu-

mai ens posem a la pell de l’altre per entendre  

per acceptar la di�cultat de connexió elèctrica 

es mostra ara com una aliança �onamental per 

espanyol i a Portugal establir topalls temporals 

a�ectant Europa i d’altres parts del món. S’han 

directament, i entrar en unes negociacions que 

també nous camins en la geoestratègia i hege-

dels �ons Next Generation, ens han caigut com 

a Ucraïna i els seus habitants, però també amb 

de carbó de Rússia i en limitar les importacions 

democràtic, però el pragmatisme d’evitar mals 

d’evitar que pugui saltar a un marc més global, 

es quedi el conficte en el marc regional, si més 

rament amb la posició d’Ucraïna d’apropar-se 

que tindrà conseqüències importants en l’eco-

nomia i ciutadania russes, però que també ens 

ra i o�erís un present i un �utur als més a�ectats. 

�undir en l’Europa de la de�ensa i avançar cap 

aturar la guerra i a mitjà termini per estabilitzar 

petroli i dels productes alimentaris. Les sanci-

Veurem com evoluciona tot plegat, però l’atac 

dinar sinergies en la gestió de l’energia (ja s’ha 

una llosa els e�ectes de la guerra, ne�astos per 

ments, i tot això repercutirà en una major infa-

sigui regional, també serà bo per a l’economia 

perquè els e�ectes negatius seran més limitats 

amb el �nançament de productes estratègics, 

conseqüent protesta de Rússia, que va desem-

Esperem que les mesures preses serveixin per 

Semblava impossible que en ple segle  ens 

que s’està plantejant incidir en les importacions 

Sigui com sigui, el que està passant és una 

que s’hauran d’acceptar coses que són del 

establert, con�rmat per Biden, la possibilitat 

que arribi a la UE el 86% més de gas liquat 

Al si de la UE es planteja seriosament apro-

cions entre Rússia i la UE i els EUA i també 

per les sancions econòmiques a Rússia, �et 

d’Ucraïna a �avor d’iniciar l’entrada a la UE 

l’increment del preus de l’energia i dels ali-

a empreses importants i a les transaccions 

El que convindria ara és aturar-la, sigui com  

un signi�catiu cost econòmic i social per als 

Els e�ectes immediats de la guerra són molt 

com Occident va tractar Rússia després de 

persones vinculades a l’agressió, bloquejant 

puguin a�ectar seriosament l’economia i el 

sigui, pel bé de la ciutadania que la pateix 

tot reprovables des del punt de vista ètic i 

ció de la crítica per part de la Xina, augura 

contenir les ànsies expansionistes de Putin. 

a una UE política que sigui respectada pels 

les. De �et, és evident que quan ja estàvem 

sortint de la crisi de la COVID-19 amb l’ajut 

superat aquest marc regional i ha entrat de 

ció. Si s’aconsegueix que el conficte bèl·lic 

XXI

n

Comissió d’Economia Internacional i UE

XAVIER FERRER 

Economista i politòleg. President de la Comissió d’Economia Internacional i UE 
del CEC. President del Consell Català del Moviment Europeu 
xavierferrerj@gmail.com

Els efectes econòmics i polítics  
de la guerra a Ucraïna

L’atac de Rússia, amb el 
suport o si més no 

l’abstenció de la crítica per 
part de la Xina, augura 

també nous camins en la 
geoestratègia i hegemonia 

mundial
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E
n tractar la conversió de Societats de 

compte : la gestió, en cotitzades i comanditàries per accions) parlen cap al seu objectiu de �orma destacada. Així, 

sentit ampli; la producció de béns o serveis, i 

socials i, a més, que no respondran personal-

gerència, l’equip humà, el marc legal i la pro- ment dels deutes socials.

pietat, principalment. 

 Per interns no tenien sortides laborals i les va cre-

La  és el que canvia més, en p el as de passar d'una Societat de Capital a un �uncio-

una Societat de Capital vol �er aquest pas, ha mental, ja que la propietat, és a dir, la decisió 

de partir d’uns altres principis. En primer lloc, última, ha canviat de posició. I no sempre és 

la propietat passa a ser dels treballadors que 

tar. El �uncionament operatiu en el �ons no és 

massa di�erent, però la posició de la propietat Estilo de Relaciones ) va crear una manera de 

en pot �er variar el �uncionament. 

té res de senzill. De vegades, però, la situació haurien de conèixer. Estan basats, com diuen 

econòmica o �nancera ho precipita. La direc- Generalment les  

ció sovint passa de ser personalista a delega-

Decisions conjuntes, la Visió de �utur i la Soli-

hi ha un líder (o un equip líder).  daritat.

En les Societats de Capital, la  està propietaris, les relacions entre tots han de ser 

d’Administració, d’acord amb les aportacions convenç als propietaris que dilueixin la propi-

responsables dels equips ha de canviar subs- etat? Com es convencen els treballadors per 

peratives, els propietaris són tots (o la majoria) tancialment. què es converteixin en “amos”? Com es can-

per tant, el seu pes en les decisions no és en 

d’una cooperativa és similar al d'una Societat 

sions que sàpiguen prendre. de Capital, però, en els arguments de venda, 

Com que tots els treballadors són propietaris, 

a les cooperatives la direcció a�egeix al seu rol 

de lideratge la representativitat dels “p pro ieta-

director d'Irizar que hem esmentat, per tal de 

personal a les relacions. reconvertir Societats de Capital en Cooperati-

responsable. La majoria de cooperatives que 

justes i sostenibles. 

que les �an tirar endavant. 

La és di�erent. La llei que 

ara Llei de Societats de Capital (2010) és di�e-

rent de la Llei de Cooperatives (1999), per les 

rències. Si les cooperatives diu que són soci-

els membres del Consell Rector responen de 

manera solidària, les Societats de Capital (anò-

solen ser piramidals, a les Societats de Capital. 

tècnics i les habilitats respectives. El treball dels 

Capital a Cooperatives caldria tenir en 

Cristóbal Coln, psicòleg i �undador de la Fage-

comprès pels uns, ni els altres se saben adap-

personalitat i les habilitats del director o l’equip 

ductes lactis de la província de Girona, treballant 

nal de base? Com es reestructura la producció? 

comunicació als clients de la nova organització? 

les Societats de Capital a Cooperatives. Quan 

estructures solen ser més planes, amb menys 

de capital de cada soci. En les Societats Coo-

tra banda, el �et de ser cooperativa dona (o ho 

hauria de donar) una sensació de més qualitat 

Koldo Saratxaga, antic responsable de l'equip 

ministració) que prendrà les decisions. La pro-

comandaments alts o mitjans, com del perso-

de l'empresa Irizar, �abricant d'autocars i cami-

la �loso�a que després nomenarà NER (Nuevo 

�et de contribuir a una causa comunitària. D’al-

�uncionen bé tenen equips competents i hàbils 

ons del grup, en moments complicats. Aplicant 

da, �ormant part d’un consell, on cada membre 

�ormaran el Consell Rector (equivalent al d’Ad-

té un vot. Però en els bons traspassos sempre 

via de comportament de les persones, tant els 

nitzar les relacions a les empreses i �er-les més 

gestionats, la Llibertat, la Responsabilitat, les 

Però 

el �et de ser una cooperativa generalment es 

Coneixem una empresa, K2K emocionando, 

nivells. Però quan els treballadors són també 

exquisides, ja que sols els separen els nivells 

�unció del capital, sinó en la lògica de les deci-

�a constar i infueix sobre els compradors pel 

ris” treballadors. No obstant, l’èxit dels projec-

etats de persones que s’associen (art. 1) i que 

ves, responent a noves necessitats i per huma-

regula les Societats Anònimes, Limitades i altres, 

quals s’hauran de regir aquestes organitzacions. 

tres aspectes

Les persones són la clau del procés.

gestió

estructures de producció

propietat

legislació a aplicar 

com es transforma una Societat de 

nimes, de responsabilitat limitada, anònimes 

que el capital estarà dividit en participacions 

la comercialització. En la gestió s’hi inclou la 

ar en �orma de cooperativa, el 1982. També 

d’empreses de Mondragón, va �er-se càrrec 

El redactat inicial de les lleis ja indiquen di�e-

Hi ha empreses que han tingut al capdavant 

da SCCL, una �àbrica de iogurts i altres pro-

pietat anterior ha de cedir el poder  i això no 

Comunicació, la Con�ança, els Equips auto-

1

3

2

representada percentualment en el Consell 

 que han sabut menar el timó 

treballadors de base. A les cooperatives les 

del treballadors, amb participacions petites, 

nament cooperatiu hi ha d’haver un canvi 

crear de la mà de Koldo Saratxaga, l’antic 

tes depèn, pensem ran manera de la , en g

Els caps alts o intermedis manen sobre els 

La comercialització dels béns o serveis 

Comissió d’Economia Social

personatges

en un hospital psiquiàtric va pensar que els 

�er equips i de treballar que tots els gerents 

Com s’en�oca la nova comercialització? I la 

 Es va que es dedica a aquestes qüestions. 

ells mateixos, en l'Ètica, la Transparència, la 

Capital amb una Cooperativa? Com es 

n

RICARD PEDREIRA
Economista, membre de la Comissió d’Economistes per una Economia Social
ricardpedreira1@gmail.com

Conversió de Societats de Capital  
en Cooperatives

1

3

2

 Hi ha un llibret revelador (i gratuït) sobre el tema. 

d’Oscar Garcia. Ed. K2K emocionando, 2010. 

. Ed. Maxwell Motivation, Inc. USA.

 Saratxaga, K. (2007). 

Ed. Pearson Educación.

 Maxwell, J. C. (1998). 

Cuando la propiedad no quiere ceder el poder

ones. Para el cambio organizacional pendiente

, 

. 

Las 21 leyes irrefutables 

del liderazgo

Un nuevo estilo de relaci-

Per passar d'una societat 
de capital a un 

funcionament cooperatiu 
hi ha d’haver un canvi 

mental, ja que la propietat, 
és a dir, la decisió última, 

ha canviat de posició
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L
a transparència i l'accés a la in�or-

retiment de comptes i evolucionar cap a un 

extern al sector públic, que ha consistit en 

d'auditoria per millorar el dè�cit d'auditories 

mateix pla la transparència, la comptabilitat 

mació pública són uns principis 

parència econòmica constitueix un dels 

materials i humans; en altres casos, poca 

màtiques sobre l'e�ciència i l’e�càcia dels 

pública i el control extern, si �uncionen de 

dotació tècnica i humana dels organismes 

Així mateix, cal tenir en compte que, perquè 

tableixin els subjectes que estan obligats a 

seguit per l’Estat espanyol) i el model anglo-

mentre que d’altres opinen que és pre�erible 

tics per diversos motius: per la descon�ança 

ria de �er a partir dels conceptes d'e�ciència 

els OCEX puguin realitzar les seves �uncions, i e�càcia dels serveis públics, a través d'indi-

aprovats per les entitats públiques correspo- esmentada.

proporcionar la in�ormació, els llocs on s'ha Aquests �ets, que se suposen com una auto-

de publicar i els òrgans que han de vigilar el 

substitució de l'exactitud de les dades per la 

nyoles. 

de les entitats, és a dir, un model d'avaluació 

Així doncs, la rendició de comptes als OCEX 

ponsabilitat.

d’equitat social.

Però no a tot Europa se segueixen les matei-

voluntat política, però és un primer esglaó del xes directrius. Existeix una clàssica separació 

s'ajusta als objectius de la in�ormació comp- entre el model �rancès (de tipus jurisdiccional, 

table pública, refectits en la imatge �del dels consideren que s'han de �er més exigents els 

comptes anuals de les seves organitzacions. saxó (amb més llibertat en la metodologia de 

Un cop e�ectuat el retiment de comptes, han 

de ser �scalitzats pel corresponent òrgan de 

control extern (OCEX). La �unció de �scalitza- tes a l’hora de garantir-ne el compliment.

Històricament ha existit un en�ocament més organismes �scalitzats. 

d'auditoria pública. 

Així doncs, l'avaluació de resultats s'hauria de 

estan �ent les seves �uncions, és a dir, si gas- darrers anys, ha intentat enlairar-se, però que 

s'ha trobat amb nombrosos problemes pràc-

pleixen les disposicions legals i reglamentàri-

es. D'altra banda, apareix la necessitat d'un 

tracions. als organismes de control extern, per l'escas-

tos per objectius i programes, i per l'escassa 

esmentats. En aquesta evolució per a la millo-

operatives, així com sobre la necessitat de la 

implicació de pro�essionals amb competènci-

assessorament tècnic especí�c. 

trol extern, cal millorar en alguns aspectes del 

sense oblidar el compliment de la legalitat. 

essencials en una societat democrà-

manera coordinada, poden generar un procés 

sa tradició a l’hora de dissenyar els pressupos-

tica i, per això, cal tenir disposicions on s'es-

ten els �ons per a les �nalitats previstes i com-

nents, i retuts davant el citat òrgan �scalitzador. 

matització, no es compleixen de manera igual 

l'ús dels principis generals i normes tècniques 

compliment de la norma. Així mateix, la trans- a les di�erents administracions públiques espa-

objectius que han de caracteritzar una soci-

e�ciència econòmica, així com un mínim nivell 

cia econòmica de les administracions públiques 

presenta un relatiu marge de millora. En alguns 

requisits i els terminis de rendició de comptes, 

incidir en els ja existents però sent més estric-

maneres di�erents d’establir valoracions siste-

institucional d'alguns gestors públics respecte 

certa esperança en la millora de la transparèn-

relacionar amb l'auditoria operativa que, en els 

exigent. Tot i així, perquè es per�eccioni el con-

en�ocament de gestió en què el control s'hau-

etat moderna per garantir una adequada 

casos s'ha detectat escassetat de mitjans 

de la despesa pública i, en conseqüència, 

comprovar si les entitats del sector públic 

D’altra banda, la transparència econòmica 

control públic cap als resultats suposen una 

idea que aquestes refecteixin la imatge �del 

ció inherent als OCEX es de�neix a partir de 

control) a l’hora de realitzar el control extern 

de millora contínua en les di�erents adminis-

Per tant, quan la gestió pública posa en el  

els comptes anuals han de ser �ormulats i 

es en altres àmbits que podrien prestar un 

a partir d’una normativa cada vegada més 

procés que requereix alguns canvis. Alguns 

ra tampoc ha existit una claredat d'opinions 

sobre la col·laboració de les �rmes privades 

Per tant, la nova orientació de la gestió i el 

clàssic per avaluar les �uncions del control 

cadors quantitatius i qualitatius de la gestió 

de resultats en què confueixen gestió i res-

Per tant, podríem concloure expressant una 

control més en�ocat als indicadors de gestió 

n

Comissió de Gestió Pública 

JOSEP VIÑAS I XIFRA 
President de la comissió de Gestió Pública del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
josep.vinas@udg.edu

La transparència econòmica i el  
control extern en el sector públic



R e v i s t a  T è c n i c a  • 2 7

C
onèixer la realitat econòmica d’un ter-

que cabdal, especialment en analitzar Barcelona 1

Atracció nivell 1 4
partir del vuitè no es guanya res i en algun cas 

Atracció nivell 2 5es perd explicació (vegeu el grà�c 1). 
Atracció nivell 3 13

i ciutats, és necessari conèixer d’una manera Atracció nivell 4 17

objectiva quina es la �unció que desenvolupa Proximitat nivell 1 50
cipis en set grups o conjunt de municip , is de Proximitat nivell 2 97

Proximitat nivell 3 411
quadrats dels valors de les variables de cada 

Conveniència 297

Sense quotidià 52

comercial) semblants. 
barris semblants als que ja tenen presència).

guatge de programació R. Abans d’aplicar la 
població envers el seu entorn d’infuència), es �unció kmeans() per determinar els grups, els 
parteix d’una sèrie de variables bàsiques que valors de cada variable utilitzada per a l’anàlisi 
de�neixen el potencial comercial d’un munici- “clúster” s’han estandarditzat (mitjana 0 i des- �oment i manteniment, ja que desenvolupen 

segons siguin els valors de les variables en el 
moment de la classi�cació.  

gràcies a les empreses que s’hi ubiquen, tot 
considerant les di�cultats de tenir un mercat 

7 grups es pot veure al grà�c 2, on s’obser- potencial limitat. 
comerç d’atracció). Totes aquestes dades les 
proporciona el Cens d’Establiments Comerci-

ells més di�erències que els municipis petits en el mapa 1, on es posa en relleu la mor�o-
per a tots els municipis del país. logia del territori pel que �a a la �unció comer-

cial dels seus municipis. Un exemple que es 
pot veure en el mapa següent, amb detall de 

a Lleida, on clarament s’observa l’atractiu de 
primer grup de 4 ciutats (a banda de Barce- la capital, re�orçada amb uns nuclis amb una 

dins del territori. 
capitals de província i Mataró, i, a continua- una �unció de proximitat als seus habitants i 

poblacions limítro�es). 

cial de venda de quotidià, la ciutat de Barce- segona corona de l’Àrea Metropolitana bar-
lona per les seves característiques especials celonina (“clústers” 1 i 6) . 

Cal ressaltar el grup 6, con�ormat per poblaci-
ons metropolitanes mitjanes i poblacions que 

conveniència.

del nostre país, utilitzant les eines i el conei-
o grups de municipis en què es dividirà el con- xement avançat que avui dia tenim a l’abast 

d’atracció: tots els pro�essionals de l’economia. 

de grups de manera que a�egint-hi un grup més 

obligada), el nombre de comerços (importància 

ritori és una qüestió complexa alhora 

El resultat de l’agrupació dels municipis en 

Aquesta in�ormació també es pot visualitzar 

de�nir quina �unció comercial desenvolupen 

cions que no tenen cap establiment comer-

no es guanya en l’explicació de la variabilitat de 

stats i la llibreria �actoextra pels grà�cs del llen-

i aquelles poblacions que tenen menys de sis 

tenen una �orta demanda externa derivada del 

seva mixtura d’activitats terciàries ben di�erents. 
Per poder de�nir tant polítiques de �oment com 

“k-means” a l’anàlisi clúster, agrupant els muni-

d’ordenació de les activitats als nostres pobles 

Per modelitzar la �unció comercial (entesa com 

tradició comercial consolidada (Balaguer, Tàr-
ció comercial (“clúster” 5), seguit pel grup de 

D’entrada, es descarten, a l’anàlisi, les pobla-

El primer pas és decidir el nombre de “clústers” 

cada municipi en�ront al seu entorn i en el con-

municipi i el centre és mínima i, per tant, grups 

l’atractiu comercial, d’o�erta, en 30 municipis 
del país. La resta exerceixen bàsicament una 

als de la Generalitat de Catalunya, disponibles 
i mitjans. Aquest grà�c també mostra que la 

eines avançades a disposició de tothom (l’ei-

l’atractivitat que exerceix l’o�erta comercial d’una 

dues dimensions resta explicada en un 99,1% 

viació estàndard 1), per tal d’eliminar distorsions 

determinant quins conjunts de municipis tenen 

una �unció bàsica de cohesió territorial i, alho-

turisme (com Lloret de Mar, Cambrils o Sitges). 

ra, de contribució a una economia del territo-

(determinant de la demanda interna), el nombre 

les �uncions comercials dels municipis propers 

lona), que presenten un nivell més alt d’atrac-

ció, un grup de ciutats majoritàriament veïnes 

geogrà�ca [q-gis]). Per tant, un camí per avan-

va que els grups amb municipis amb un major 

La metodologia proposada es l’anàlisi “clúster”, 

rega i d’altres que complementen l’o�erta amb 

de l’anàlisi territorial estadística es pot �er amb 

les dades del conjunt. El següent grà�c ens 

prova del nivell de pels 7 grups generats, 

les activitats econòmiques urbanes, amb la 

precisió del mètode aplicat. S’observa un 

Es conclou que hi ha una concentració de 

municipis que es classi�quen en cada nivell 

indica que el nombre òptim són 7 grups, a 

junt del país. Aquesta necessitat també es 
presenta a les empreses del sector que han 

També cal remarcar que avui dia l’aplicació 

de de�nir les polítiques d’expansió d'acord 

A la taula següent es mostra el nombre de 

amb les característiques de localització dels 
establiments actuals (generalment, ciutats o 

S’ha utilitzat la �unció kmeans() de la llibreria 

de l’o�erta comercial), el nombre d’habitants 

nivell d’atracció comercial presenten entre 

çar en el coneixement econòmic i territorial 

A continuació, s’aplica la metodologia 

de municipis amb característiques (�unció 

�unció comercial de servei de proximitat . 

pi o àmbit territorial: el nombre d’activitats 

ri més sostenible, evitant desplaçaments 

de la ciutat de Barcelona i capitals de la 

“tractora”, han de disposar de polítiques de 

característiques semblants, segons la com-

establiments comercials, a les quals s’els hi 

econòmiques (com a generador de mobilitat 

junt de municipis del país. S’aga�a el nombre 

de botigues de roba (com a paradigma del 

binació de les variables utilitzades, i poder 

na emprada, l’R, és un llenguatge de codi 

manera que la di�erència entre la suma dels 

Aquests municipis, tot i no tenir una �unció 

variació de les variables representades en 

assigna directament la �unció comercial de obert, igual que el p gro ramari d’in�ormació 

Comissió de Retail

MANUEL AMADO MARTÍ
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Determinació de la funció comercial 
d’un municipi
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El passat 1 de �ebrer va quedar convalidat pel Congrés dels 

redu r es elevades taxes de temporalitat i atur al nostre país. 

persona

tica de la re�orma laboral operada en l'any 2012.

l. La norma hereta la nota de “fexibi itat”, caracterís-

El Col·legi d’Economistes de Catalunya posa a 

ponsabilitat Civil Pro�essional, per tal de que els 

imports.

ampli ventall de mesures que a�ecten la majoria de les lleis 

del Dret de la Unió Europea en matèria de pràctiques d'elu-

sió �sca

mesures tendents a preven

l, i incrementar l'anhelada justícia tributària que pre-

ir i lluitar contra el �rau �scal.

Diputats, no sense certa polèmica, el RD Llei 32/2021, de 28 

ció d’un tercer, sense haver de desemborsar els 

de desembre, de mesures urgents per a la re�orma labora , 

nascuda �ruit del consens i diàleg social, amb a �nalitat de 

Es tracta d’una norma complexa però de gran importància 

la disposició de tots els Col·leg

co ·ll egiats que hi estiguin adherits puguin tenir 

iats del Col·legi 

entrar en vigor l'11/07/2021, anticipa la incorporació d'un 

que incideixen directament en el �uncionament del mercat 

d E’ conomistes de Catalunya una pò issa de Res-

la tranquil·litat de que l’asseguradora �arà �ront 

al perjudici causat, en cas de rebre una reclama-

matèria de regulació del oc. Aquestes normes persegueixen 

substantives i procedimentals del nostre sistema tributari. 

interior, de modi�cació de diverses normes tributàries i en 

b e objectiu: la incorporació al nostre ordenament intern un do

conitza tota re�orma de aquestes característ iques, introduint 

pels canvis que introdueix en matèries nuclears del nostre 

sistema de relacions laborals, com ara la contractació del 

La Llei de Prevenció i Lluita contra el Frau Fiscal, que va 

S'estableixen normes contra les pràctiques d'elusió �scal 

Aspectes rellevants 
de la re�orma laboral

Protegeix el teu patrimo-
ni, assegura la teva acti-
vitat pro�essional

Mesures de prevenció  
i lluita contra el �rau fscal

desembre 2021 • núm. 20
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El Pacte Verd Europeu té com a objectiu 

’any 2050 una Europa neutra en carbon . 

�ormadora de la nova indústria verda i 

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

d gi ita ,l  impulsant nous modes de negoci 

materas, a serv t tzació i les plata�ormes 

monedes v rtuals ha estat (i segueix sent) un repte 

que promoguin l’ecod sseny, ’efciènca 

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

de l’ús des recursos, a recuperació dels 

compartides. 

com un �enomen tecnològic, econòmic i social. 

vinculants publicades en els darrers anys per la 

actius d

gacions d’in�ormac

igitals, pel que �a a la tributació directa, 

ió.

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

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

generat crít iques per tots els operadors concursals.

En els últims anys es criptomonedes han rromput 

jurisprudència comunitària com de les consultes 

D recció General de Tr buts, avui d a estan defn ts 

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

inhabilitacions, i sobre mesures per augmentar l’efciència 

de s proced ments de reestructurac ó, insolvència i exoneració 

Aquesta re�orma sense precedents de la normat va concursal 

L’economia circular és l’eina trans-

Desxi�rar la tributació associada a aquestes 

per als assessors fscals. A partir tant de la 

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

de reestructuració preventiva, exoneració de deutes i 

molts dels aspectes de la fscalitat d’aquests 

la tributació indirecta, la titularitat i altres obli-

2017/1132 (Directiva sobre reestructuració i insolvència) . 

comporta noves regles del joc i nous procediments, i ha 

Models de negoci de 
l'economia circular

Tributació de les 
criptomonedes

Llei concursal: 
l’esperada reforma?
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La base de l’èxit que ha anat acumulant Bitcoin, 

Ethereum i e

tecnologia que les sustenta, 

ls milers de criptoactius rau en la 

, i a la 

�uncionalitat dels contractes intel·ligents o 

. El �enòmen  és la “revolució 

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

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

L'autor exposa les mesures correctores que s'han d ctat davant el co ·lapse 

uti itat per a es empreses en general, i per a s experts comptables en particuar. 

blockchain

contracts blockchain

smart 

industrial d’nternet”. Amb  hem passat de 

xe �del de a direccó que l'act vitat pro�ess onal des experts comptabes està prenent 

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

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

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

cac

europees al capdavant de la trans�ormació dig

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

ital i ecològica.

ies 

l'EINF pub icades pel Consejo General de Economistas de España, juntament amb 

el cont nu treball que es �a sobre aquesta àrea des de es corporacons, és un refe-

a es quals aquests pro�ess ona s han de �er �ront. es noves exigènces i de

ses des de pl unt de v sta comptab e . D'una banda, l’art ce 13 de a Lei 3/2020, 

i com procedir amb les que es puguin produ r aquest any 2021. D'altra banda, 

 setembre, que estabex com cons derar les pèrdues de 'exercci 2020 de 18 de

'art cle 6 de a Llei 3/2020, que va prolongar la suspens ó del deure de sol· c tar 

el concurs �ns al 31 de desembre del 2021.

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

El Registre d'Experts Comptabes REC] ha pub icat quatre gues, documents de gran 

econòmc p rovocat per a COVID-19 a 'hora de tractar el patrimoni de es empre-

L'elaboració de les gues del REC], així com de es gues d'elaboració i revisió de 

b ockchain

Criptoactius 

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

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

stenibilitat corporativasobre informes de so

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

elevada. La COVID-19 ha s gnifcat un daltabaix eco-

c ons d’insolvènc a. El Reial Decret Llei 34/2020 ha estès fns al 14 març 2021 

nòmic i continuarà tenint e�ectes directes sobre la 

recuperació, que ja es contempla que serà asimètri-

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

ha estat descarrilat per la pandèmia. 

El pres dent de ’ICAC, Sant ago Durán, ana itza es modfcacions del P

crters comptabes en matèra d’instruments fnancers i en reacó amb els ngressos ord nars, 

es N

a General de Comp-

’1 de gener del 2018 per a �ormuacó dels comptes anuas conso dats de es societats amb 

vaors admesos a negocacó. Segons l’estratèga de convergència que se seguex a Espanya 

IF-UE 9 i 15 respect vament, que varen entrar en v gor en es exercic s nicats a part r de 

en ’àmb

normes ctades d’acord amb es criters de proporcona tat, adequació i simplfcacó.

it de a comptabi tat, s’ha produït l’adaptac ó del Pa General de Comptab ltat a es 

de �orça major, clàusula de garantia de �eina i sancions en cas d’incom-

p

qual fcació de ’acomiadament com nul (amb oblgació de readmiss ó i 

l ment, nidoneidad de es causes ETOP per a l’ext nció del contracte i 

d’assessorament i de�ensa judicial.

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

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

l’obligació

a�ectant a empr

 de la so ·ll icitud de concurs, l’e�ecte de 

eses viables.

la insolvència hagi acabat 

nir ’estratègia per retornar al �utur que, trans tòr ament, 

tab l tat recentment aprovat a conseqüència de ’adopcó per part de la Unó Europea, de nous 

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

generat d sparitat de criteris en relació amb ’existència de es causes 

abonament de salaris de tramitació) o improcedent . Les resolucions 

judicials han anat fxant criteris d spars, que ob igaran a afnar a �eina 

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

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

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

Retorn al �utur:  
escenaris econòmics 2021

Modifcacions del Pla General de Comptabilitat

ERTO: al·luvió normatiu  
i inseguretat jurídica

Crisis empresarials i �exibilització  
dels concursos de creditors

http://www.coleconomistes.cat/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=1e333773-ef9d-4d24-a878-86732e3a51dd&Cod=fc367d11-cb0b-48f2-8d69-2e4ecf6ddfd7&Idioma=ca-ES
https://www.coleconomistes.cat/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=1e333773-ef9d-4d24-a878-86732e3a51dd&Cod=3823e387-337b-4933-b856-b5d2c87905ee&Idioma=ca-ES
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