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La re�orma concursal:  
una aposta per l’efciència

Com ens a�ecta la 
transició energètica?

procediment la Directiva europea 2019/1023 i inclou mesures que re�orcen 
el paper dels creditors i �aran més e�cient el procediment. S’eliminen tràmits 

deutor per a la liquidació o continuïtat, es millora el procediment d’exonera-

re�nançament, que passen a denominar-se .

L’actual escenari d’alts costos energètics serà transitori o es conso-
lidarà en el temps? Quins seran els escenaris �uturs tenint en comp-
te la tecnologia actual i �utura? Quins costos se’n derivaran? Quins 

l’objectiu de reducció del 55 % d’emissions per al 2030? Des de la 
Comissió d’Economia i Sostenibilitat del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya refexionem sobre aquestes i moltes d’altres qüestions al 
voltant de la transició energètica.

extrajudicial de pagaments i es re�ormen totalment els anteriors acords de 

problemes ens comporta aquesta plani�cació actual? És realista 

í

í

 

 

l

l

i

i

c

c

 

 

a

a

q

q

u

u

p

p

e

e

r

r

 

 

l

l

 

 

c

c

l

l

e

e

u

u

g

g

i

i

f

f

e

e

r

r

l

l

r

r

’

’

a

a

r

r

e

e

t

t

i

i

c

c

c

c

l

l

e

e

 

 

s

s

e

e

n

n

La Llei de Re�orma del text re�ós de la Llei Concursal transposa al nostre 

innecessaris com els re�erits al pla de liquidació, s’avança la decisió del 

ció de passiu per a persones naturals eliminant l’inútil tràmit de l’acord 

cióplans de reestructura
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Com ens a�ecta la  Novetats per no presentar 
transició energètica? els comptes anuals:  

Reglament d’Auditoria

Actualitat jurídica  
(abril-agost 2022) Comptabilitat �nancera  

+ Comptabilitat analítica 
= Economia circular 

Mesures �scals que conté 
la Llei 12/2022, de 30 de 

Quan arriba l’hora de pagar:   juny, de regulació per a 
diners, infació i l’error l’impuls dels plans de pen-
històric dels bancs centrals sions d’ocupació

La re�orma concursal: una 
aposta per l’e�ciència

Comissió d Auditors de  
Comptes | REA Catalunya

Comissió de Comptabilitat

Comissió d’Economia Catalana Comissió de Fiscalistes | 
REAF Catalunya

’
El debat sobre la transició energètica, pre-
senta un �utur on dominaran els compo-

protagonisme als creditors, es millora el 

nents renovables, lliures d’emissions, que 

Recull de noves disposicions i normatives 

més inèrcia pren la infació, però, més dura 
serà la contracció monetària per revertir-la.

han de comportar uns menors costos de El Reial Decret 2/2021 de 12 d’abril, pel 
generació energètica. El trilema energètic 
d’assegurar el subministrament energètic 

sancionador de l’incompliment de l’obli-
siderablement.

Registre Mercantil.

La comptabilitat �nancera és l’estrella de 

l’economista.

els papers.

La Llei 12/2022 modi�ca la Llei de regu-
pandèmia i que els bancs centrals no van lació dels Plans i Fons de Pensions esta-

blint un nou marc jurídic que permeti im-

moni, de l’impost sobre societats i sobre 
les transaccions �nanceres.

procediment d’exoneració de passiu i es 

de re�nançament.

qual s’aprova el Reglament de desplega-

competitiu, proporcionant a la vegada ac-

gació de dipòsit de comptes anuals en el 

seva disposició addicional onzena el règim 

àmbits del dret �scal, administratiu, laboral, 
internacional i penal, les quals a�ecten d’al-

més e�cient el procediment. Es dona més 

la pel·lícula. La comptabilitat analítica sem-
pre assumeix rols d’artista secundari. Però 

que tothom ha de representar, cal rede�nir 

La Llei de Re�orma del text re�ós de la Llei Europeu sembla voler guanyar temps:co  m 

voler revertir malgrat veure el repunt de preus 

alhora, s’inclouen modi�cacions normati-
Concursal transposa al nostre procediment 

ment de la Llei 22/2015 de 20 de juliol 
d’Auditoria de Comptes, estableix en la 

protecció ambiental, s’ha tensionat con-

ves de l’IRPF, de l’impost sobre el patri-

ara, quan l’economia circular és el guió 

pulsar Plans de Pensions d’ocupació i, 

La infació que patim resulta d’una llarga 

7-9
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cés universal a l’energia i promovent la 

publicades en els darrers mesos en els 

el paper dels creditors i alleugerar i �er 

guna manera a l’exercici pro�essional de 

la Directiva 2019/1023 i pretén re�orçar 

re�ormen totalment els anteriors acords 

expansió monetària, accelerada amb la 

l’any passat. Encara ara, el Banc Central 
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15
Una nova reforma de la 
Política Agrària Comuna 
Comissió d’Economia 
Agroalimentària
El proper any 2023 es posarà en marxa 
la reformada Política Agrària Comunitària 
(PAC) amb el repte de tenir una major cura 
del medi ambient, els paisatges i el can-
vi climàtic en la línia de les grans orienta-
cions del Pacte Verd Europeu i de l’estra-
tègia Del camp a la Taula pel sector 
agroalimentària europeu.

16
El treball a distància: 
exigència normativa i 
jurisprudencial
Comissió de Relacions Laborals 
i Gestió del Capital Humà
La crisi sanitària derivada de la covid-19 
ha introduït alguns canvis en el sistema 
tradicional de les relacions laborals. Aquest 
article analitza la normativa en matèria de 
teletreball i treball a distància, exposant les 
seves diferències i el seu tractament dife-
rencial segons el període estudiat, i en 
posa de manifest l’escassa jurisprudència.

17
La problemàtica actual  
en la contractació de  
subministraments i serveis 
en l’àmbit de salut
Comissió d’Economia de la Salut
Les tensions inflacionistes i la manca de 
determinades matèries primeres estan oca-
sionant incompliments en el subministra-
ment de materials i serveis sanitaris. En la 
majoria dels casos, els proveïdors demanen 
revisions de preus a l’alça per compensar 
els increments de costos derivats. L’article 
analitza aquesta problemàtica i les reper-
cussions en contractació pública.

18
Sí EUR/USD: l’hora de la 
veritat
Comissió d’Economia Financera 
Avui més que mai, amb la paritat EUR/
USD, podem observar que la cotització 
d’una divisa està influenciada per múltiples 
variables econòmiques (tipus d’interès, 
PIB, atur, balança comercial, inflació, dèficit 
o superàvit públic, preus de l’energia i 
matèries primeres, especulació) i 
geopolítiques (guerres, atemptats, tinença 
d’altres divises als bancs centrals, etc.).

19
50a edició del Fòrum  
d’Inversió 
d’EconomistesBAN – 
Especial de projectes del 
sector de l’esport
Comissió d’Economia 
Financera / EconomistesBAN
EconomistesBAN celebra la 50a edició 
del Fòrum d’Inversió on-line presentant 6 
projectes del sector de l’esport. En 
aquesta edició, la xarxa d’inversors privats 
ha celebrat el desè aniversari, de manera 
que hem fet un fòrum especial amb la 
col·laboració de la Comissió de Finances 
i de l’Esport, Indescat i COPLEFC. 

20
Fintech, algorismes  
i propietat intel·lectual  
i industrial
Comissions d’Economia del 
Coneixement i Innovació
Moltes innovacions al sector fintech són pa-
tentables (especialment en regions amb una 
legislació més permissiva, com els Estats 
Units), mentre que en d’altres són més com-
plicades de patentar (Europa). Això, unit al fet 
que les lleis evolucionen ràpidament, fa reco-
manable assessorar-se durant el desenvolu-
pament dels nous mecanismes innovadors, 
o altres aspectes del model de negoci.

S U M A R I

 
21
L’ètica professional,  
més enllà d’Aristòtil
Comissió d’Economistes 
Docents i Investigadors 
Amb una infinita validesa, l’ètica és la nostra 
base com a persones i de la relació amb els 
altres. Els docents hauran de guiar els futurs 
professionals a disposar d’una mirada ho-
nesta i responsable en les seves funcions. 
Els col·legis professionals haurem de ga-
rantir el treball i la divulgació des de la 
vessant professional. 

22
Innovació i lideratge  
en retail
Comissió de Retail 
La innovació és imprescindible per tirar 
endavant les empreses i l’economia. Sense 
innovació, la societat s’atura i veu com es 
perden oportunitats davant dels canvis. En 
aquest article es relaciona la innovació i el 
retail, i es pren com a exemple la innovació 
que va facilitar la gestió de cada unitat de 
producte: el codi de barres. 

23
Què s’entén quan parlem de 
l’economia de l’esport?
Comissió d'Economia 
i Finances de l'Esport 
És evident que el sector de l’esport és una 
palanca generadora d’indústria i riquesa a 
tot el món, que es realitzen a través de 
múltiples activitats i agents, i que constitueixen 
el que alguns economistes denominen 
“ecosistema esportiu”. Podem afirmar que 
el sector esportiu és un sector d’activitat 
econòmica i, fins i tot, podem parlar de la 
indústria de l’esport.
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concursos exprés

quinquies

 en una mateixa interlocutòria, 

part de l’administració concursal i s’estableixen 

algunes normes supletòries a les que pugui 

positivament, atès que la normativa anterior 

de la Llei Concursal) . La reforma transposa 

el facin més eficient.

rellevants.

fins ara molt minvada.

l’activitat durant un mínim de tres anys. Si bé 

això pot fer menys atractiu aquest escenari,  deixessin de tramitar-los i es traspassessin a 

jutjats de primera instància, que no hi tenien S’afegeix un apartat 3 a l’article 424 del text 

cap experiència prèvia. refós que regula que els informes trimestrals 

hauran d’especificar la manera i el temps de 

liquidació dels béns i drets restants. I en els 

propostes vinculants alternatives, que seran 

avaluades per l’administració concursal. 

de conveni. Fins ara, la indefinició del deutor 

previsible que si no s’aconsegueix un pla de 

podrà demanar al jutjat el nomenament d’un 

l’obligació de sol·licitar el concurs.

(els sol·licitats pels creditors), s’estableix que 

excepte en cas de temeritat o mala fe.

S’afegeixen els articles 37 bis a 37  

definint els “concursos sense massa”, per tal 

d’evitar la tramitació del concurs quan no hi 

setembre, de reforma del text refós 

2019/1023 i pretén dotar-lo de mesures que 

vençut sis mesos abans d’aquesta sol·licitud,  

mecanismes suficients per estimar si es podien 

concursal que demani ofertes per a l’adquisició  

nou article 37 ter preveu que els creditors que 

atorga la nova Llei a la iniciativa dels creditors, 

s’evitarà la continuïtat de l’activitat de negocis 

s’estableixen vàries normes, entre elles, la de 

destaquem la que determina que qualsevol 

de l’informe de l’administració concursal, si 

no s’hagués presentat abans una p pro osta 

part de l’administració concursal, i això feia 

mercantils obrien i concloïen els anomenats 

bé o dret de valor superior al 5 % del total de  

fins a la presentació dels textos definitius per 

En resumim, a continuació, els aspectes més 

canvi, creditors que representin més del 50 % 

per fer front a les despeses. Fins ara, els jutjats 

Aquesta és una de les mostres del reforç que 

autorització judicial per transmetre béns i drets 

expert en reestructuracions o un administrador 

La competència dels concursos de persones 

Per tal de potenciar els concursos necessaris 

sol·licitud, si el crèdit del qui fos titular hagués 

del passiu ordinari o total podran deixar sense 

En cas de probabilitat d’insolvència (quan sigui 

inviables perjudiqués la recuperació del crèdit. 

ha possibilitat d’obtenir béns o són insuficients 

l’adquirent haurà de comprometre’s a continuar 

any des de l’apertura de la fase de liquidació 

anys), insolvència imminent o actual, el deutor 

ha publicat al BOE la reforma 

però creiem que no disposaven dels dictar el j utge . A ixò s ’ha de valorar 

aconseguir béns o drets per a la seva suposava una excepció en la legislació 

n sol·licitar el nomenament d’un podra

l’actiu es farà per subhasta. En tot cas, 

l ’administ ració concursal necessitarà 

els mateixos treballadors. A més, a la 

jutge concedirà un termini de quinze dies Per tal d’escurçar la durada del concurs, 

perquè els creditors puguin formular 

reestructuració no es podran complir les 

no procedirà la condemna en costes al 

sol·licitant en cas de desestimació de la 

al nostre procediment la Directiva europea tramitació. Això es podrà evitar, atès que el 

efecte les regles fixades pel jutge. Aquesta 

S’elimina l’emissió del pla de liquidació per 

administrador concursal a aquests efectes. 

representin com a mínim un 5 % del passiu 

termini de quinze dies després de l’emissió 

al marge de les regles fixades pel jutge. En 

pel conveni o la liquidació es podia allargar 

de liquidació que es presentin a partir d’un 

naturals no empresàries retorna als jutjats 

mercantils. De fet, no tenia cap sentit que 

d’unitats productives. Això no l’eximirà de 

següents informes es detallaran els actes 

Sol·licitud i declaració de concurs

Liquidacióinterlocutòria de declaració de concurs, el 

l’apertura de la fase de liquidació dins del 

concursal (Llei 16/2022, de 5 de 

En el concurs amb una proposta inicial de 

és una mostra més de la importància que 

obligacions que vencin en els propers dos 

que l’allargament del procés en empreses 

S' 
comparada i allargava innecessàriament el 

compra d’una o vàries unitats productives, 

procediment. Entre les normes supletòries 

inviables, que sovint perjudicava creditors i 

observacions i perquè es puguin presentar 

dona la Llei a la intervenció dels creditors. 

RAIMON CASANELLAS BASSOLS
Economista i auditor. Vicepresident de la Comissió de Mercantil, 
Concursal i Experts Judicials del CEC. Soci d’Insolnet SLP
rcasanellas@insolnet.es

La reforma concursal: una aposta per 
l’eficiència

En el concurs amb una 
proposta inicial de compra 

d’una o vàries unitats 
productives, l’adquirent 
haurà de comprometre’s 

a continuar l’activitat 
durant un mínim de 

tres anys
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Els plans de 
reestructuració 

substitueixen els anteriors 
acords de refinançament, 
que s’han demostrat poc 
útils per a les pimes i als 

quals s’han acollit un 
nombre petit d’empreses. 
Una de les novetats és que 

podran afectar també 
l’actiu, incloent-hi la venda 

d’actius o d’unitats 
productives 

realitzats per a la seva liquidació o les raons 

que ho haguessin impedit.

dret públic i fins i tot als socis. La separació 

classificació concursal. Es podrà fer segons 

com els afecti el pla de reestructuració. Les 

té total lògica i que, si s’hagués aplicat en el 

quan resulti afectat el 50 % del seu crèdit.

mètode  d’aprovació del conveni mitjançant 

reestructuracions, o bé en un administrador 

presentarà al jutge els informes exigits per la administradors concursals, s’estableix que 

també l’actiu, incloent-hi la venda d’actius o 

d’unitats productives. Els crèdits laborals no 

podran quedar afectats pel pla i els de dret d’execucions de béns i drets no necessaris 

públic només si el deutor està al corrent en per a l’activitat. També per a la sol·licitud de excloure d’aquesta obligació els advocats, 

la pròrroga de tres mesos dels efectes de la 

presentada pel deutor.  les particularitats del concurs. Hi haurà una 

limitació en els nomenaments per a aquells 

homologats judicialment quan hagin estat 

També quan, tot i no haver estat aprovats activitat .

com empresa en funcionament.

inclòs dins dels crèdits imprescindibles per 

es dona als creditors. Quant al seu aranzel, 

homologat.

A la fase de conveni s’introdueix com a motiu 

d’oposició a la seva aprovació que el creditor 

tramitar-se un pla de reestructuració. L’expert 

reformes legislatives ha estat la consideració 

pogués obtenir en la liquidació una quota de 

Els plans de reestructuració substitueixen els 

reestructuració. Els creditors que representin 

aprovats per totes les classes de creditors. 

d’interessos dels creditors o segons la manera 

(regla del regla que ), 

anteriors acords de refinançament, que s’han 

antiguitat inferior a dos anys, si bé en cap cas 

passat, hauria millorat sens dubte el grau de 

Llei. Entre d’altres, l’informe favorable en cas 

reestructuració. El seu nomenament recaurà 

una d’elles sigui privilegiada en el concurs; 

acompanyar-lo d’un informe de l’expert en 

almenys el 50 % del passiu total, en cas de 

especialitzats, jurídics, financers i empresarials, 

procediment per a la modificació del conveni.

complexitat. En cas d’insuficiència de massa 

demostrat poc útils per a les pimes i als quals 

professional complementària, sense tenir en 

situació d’insuficiència de massa activa, una 

intervindrà en les negociacions i en l’elaboració 

de l’administració concursal com una activitat 

un futur reglament fixarà la titulació requerida, 

comunicació d’apertura de negociacions amb 

més del 50 % del passiu afectat per un pla 

complexitat, en els quals ho serà pel jutge 

concursos de creditors en tramitació. Això 

una majoria simple de classes, sempr qe ue 

raonablement presumir-se que rebria algun 

la reestructuració sobre el valor de la deutora activa per pagar els crèdits contra la massa, 

mostra més positiva, del protagonisme que 

Conveni

Plans de reestructuració

Administració concursal

en classes de crèdits va més enllà de la 

sat isfacció del crèdit superior a la que crèdit , tenint en compte els conf lictes 

satisfacció dels crèdits. Se suprimeix el 

Es regula la f igura de l ’expert en la 

j unta de creditors i se subst itueix per 

nou article 401 bis que estableix un nou 

i l’experiència necessària en matèria de 

creditors o del mateix deutor, en cas de 

del pla de reestructuració, i elaborarà i En re lac ió amb la regulac ió de ls 

de sol·licitud de prohibició o suspensió tot i que hauran de superar un examen 

d’apt itud. Excepcionalment es podran 

seguretat social, i els crèdits tenen una 

els creditors per aconseguir un pla de determini reglamentàriament . El seu 

se'n podran reduir els imports. Una altra 

excepte en els concursos de major 

de reest ructurac ió i l ’expert de la 

motivadament, segons l’experiència, els 

suspensió de la sol·licitud de concurs 

que hagin estat j a nomenats en v int 

a ix í mate ix , s i en una d ’e l les pot 

paga me nt  e n cas d ’e mpresa e n compte que es requereix una dedicació 

f unc ionament . En aquest cas , ca l 

a la liquidació. Cal destacar també que 

contra la massa el 50  % dels crèdits 

s’afegeix una nova “regla de durada del 

la naturalesa financera o no financera del 

obtindria amb el compliment del conveni 

que acreditin l’experiència prèvia que es 

Els plans de reestructuració podran ser 

no afavoreix l’especialització en aquesta 

pimes podran constituir-se en una classe 

finançament d’un pla de reestructuració 

best interest of creditors

sinó també als comercials, als creditors de 

adhesions escrites. A més, s’introdueix un 

el compliment d’obligacions tributàries i de 

coneixements o la formació del nomenat i 

el seu aranzel en fase de liquidació estarà 

plena, almenys en els concursos de certa 

qualsevol creditor podrà requerir-lo per tal 

s’han acollit un nombre petit d’empreses. 

Una de les novetats és que podran afectar 

concedits per al finançament intern o nou 

en la persona que tingui els coneixements 

economistes, titulats mercantils i auditors 

reestructuració podran sol·licitar al jutge la 

Un dels inconvenients de les successives 

nomenament ho serà per torn correlatiu, 

que es manifesti en relació amb aquesta 

novetat d’aquests plans és que es podran 

imposar no només als creditors financers, 

per totes les classes, ho hagin estat pe r 

Quan crèdits afectats pel pla representin 

liquidació posterior es considerarà crèdit 

concursal. Serà nomenat a sol·licitud dels 
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concurs” que regula una possible reducció 

d’un 50 % de l’aranzel  de la fase comuna i 

si la de liquidació excedeix els sis mesos.

En la qualificació del concurs es mostra de 

en establir que, si ’ l informe de qualificació 

d’incompliment del conveni i es restringeix 

instància de la persona agreujada (delictes 

públics) . S’estableix també el procediment 

transaccional sobre el contingut econòmic 

de la qualificació.

d’aquesta xifra l’exoneració assolirà el 50 % 

El pla de continuació de l’activitat només es 

podrà presentar juntament amb la sol·licitud 

recursos del deutor. 

que el deutor o els creditors que representin 

Així, per exemple, l’ p a rovació d’un model 

mensuals. 

perquè l’efectivitat de moltes de les seves 

implementació. 

de la de conveni, si duren més de sis mesos, 

i una inevitable reducció d’almenys un 50 % 

per optar per un procediment o l’altre. També 

addicionals i finals, de les quals destaquem 

administrador concursal i haurà d’optar ja pel 

interès legítim podrà personar-se en la secció 

concursal o el d’un expert en la reestructuració. 

cinquanta mil euros. Per facilitar-ne la tramitació 

esperem que es publiquin com més aviat millor. 

la intervenció del Ministeri Fiscal als delictes 

és l’excessiu termini que s’atorga a l’empresa 

perquè un dels defectes de la regulació actual 

durant l’any anterior a la sol·licitud una mitjana 

sobre l’extensió de l’exoneració estableix una 

respecte dels crèdits de l’AEAT, i per als crèdits 

s’aplicarà a les empreses que hagin ocupat 

nomenament d’un mediador que intervingui 

del deute fins al màxim indicat. La durada del 

classes de creditors o per una majoria simple 

volum de negoci anyal inferior a set-cents mil 

Respecte a l’exoneració del passiu insatisfet, 

l’administració concursal. Esperem que els 

fonamentalment de l’evolució de la renda i els 

aquest règim especial sí que es tramita un pla 

privilegiada, o bé pugui raonablement presumir-

especial de microempreses, la implementació 

procurador. En sol·licitar el concurs, l’empresa 

d’empresa en funcionament. Es preveu també 

procediment de continuació o el de liquidació, 

de sol·licitud de declaració de concurs, dels 

que haurà d’aprovar pròximament el Govern. 

l’autodiagnosi de salut empresarial i un portal 

Qualificació

Procediment especial per a 

microempreses

Disposicions addicionals i finals

naturals

nou el major protagonisme dels creditors 

d’apertura del procediment especial o dins  

pla de pagaments s’escurça a tres anys, si 

en la negociació del pla de continuació. En 

de l’administració concursal sol·licita la 

de qualif icació per defensar aquesta 

qualif icació . Es regulen una sèrie de 

presumpcions de culpabilitat en cas  

que no es persegueixen únicament a 

per a la tramitació d’un eventual acord 

S ’inst itueix un règim especial per a el deutor o els creditors que representin 

microempreses que substitueix l’actual almenys el 20  % del passiu total podran 

procediment abreujat . El règim especial sol·licitar el nomenament d’administrador 

bé podrà arribar als cinc quan es vengui 

l’habitatge habitual o quan ’l import dels 

euros o un passiu inferior a tres-cents dels deu dies hàbils següents a la seva p ga aments depengui exclusivament o 

de classes, sempre que una d’elles sigui 

Serà preceptiva la intervenció de lletrat i 

se que rebria algun pagament en cas La Lle i conté diverses disposic ions 

podrà demanar el nomenament d’un 

requeriment que sembla molt convenient 

de liquidació formulat pel deutor o per 

també els corresponents informes de de béns procedents de procediments 

liquidació, que en aquest règim seran especials de liquidació, una web per a 

de liquidacions en el Regist re Públic 

d is pos ic ions de pè n de la  sev a 

qualif icació del concurs com a culpable, 

s’instrumentarà a partir de formularis, que 

reglamentàries, com el Reglament sobre 

s’elimina l’exigència actual de negociar un 

que sovint ha resultat ineficaç, allargava el 

qualsevol creditor o persona que acrediti 

limitació fins a l'import màxim de 10.000 € 

el 20 % del passiu total puguin sol·licitar el 

5.000 € l’exoneració serà integra, i a partir  

l’administrador concursal, que presentaran 

de menys de deu treballadors i tinguin un 

apertura. El pla s’ha d’aprovar per totes les 

acord extrajudicial de pagaments, un tràmit 

d’una plataforma electrònica de liquidació 

Exoneració del passiu per a persones 

les que fan referència a diverses mesures 

procediment i poques vegades aconseguia 

que s’arribés a un acord. La nova redacció 

S’elimina l’exigència 
actual de negociar un acord  

extrajudicial de 
pagaments, un tràmit que 
sovint ha resultat ineficaç, 
allargava el procediment i 
poques vegades aconseguia 

que s’arribés a un acord

de la TGSS. En cada cas, per als primers 

Concursal. També diverses disposicions 

estadística concursal o el Reglament de 

formularis normalitzats referents al règim 

terminis que regula la Llei es compleixin, 

n
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Com ens afecta la transició 
energètica?
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HERBERG ABÁSPresidenta de la 

Comissió d’Economia i Membre de la Membre de la 
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L’actual escenari d’alts costos energètics, 

temps? Quins seran els escenaris futurs 

quins vectors energètics?

Demanda:

Subministrament: 

futura? Quins costos se’n derivaran? De 

serà transitori o es consolidarà en el 

tenint en compte la tecnologia actual i 

l Pacte Verd Europeu s’ha marcat com 

d’hivernacle a un 55 % d’aquí al 2030. Aquests 

a objectiu arribar a la neutralitat climà-
tica el 2050, i amb l’objectiu de reduir 

ses europees com els ciutadans de la UE.

El debat sobre la transició energètica presen-

titiu, proporcionant a la vegada accés univer-

conflicte d’Ucraïna-Rússia.

nistrament, la capacitat i la demanda:

da creixent de la Xina i els països emergents, 
baixes reserves europees, increment del preu 

d’emissions en un mercat on l’oferta està limi-

món està canviant, i això comportarà conse-

justar l’equilibri imperant fins al moment.

parada productiva en generació d’energia per 
empreses com per als ciutadans de la UE.

d’energia per un fort creixement global post-
tesa, s’ha posat de manifest la urgència de la i això ha fet que els productors no estiguessin 
transició cap a una sobirania energètica euro-

el gas i la nuclear, i un gran retard en la p perables en un termini de menys de 5 anys. lani-
  després de la parada producti-

renovables que ens donin sobirania energèti-
com a vectors energètics de transició.

dels vectors energètics tradicionals, que són 

no només a la UE, sinó a escala global.

exigiran esforços significatius de descarbonit-
zació que afectaran directament tant les empre-

reduïssin les inversions en combustibles fòssils, 

ca a Europa, provoca una inflació considerable 

ta un futur on es preveu que dominin els com-

segurar el subministrament energètic compe-

En relació amb les consideracions generals de 

transició energètica tindran clares conseqüèn-

pandèmic, juntament amb el dubte de la con- 

a l’Àsia, així com un increment de la demanda 

generació energètica. El trilema energètic d’as-

La reducció de l’oferta dels vectors tradicionals 

tot Europa a partir de disfuncions en el submi-

sideració d’etiquetar com a energies “verdes” motivats per fer inversions que no fossin recu-

una tendència alcista dels preus de l’energia a 

 increment dels preus del 

i certs manteniments en plantes de gas (menor 

gas natural com a conseqüència de la deman-

qüències en la nostra dependència o no de les 

tada, menor disponibilitat d’energies renovables 

producció de GN/GNL), que tot plegat va desa-

la base actual del desenvolupament econòmic, 

falta de demanda, la qual cosa va provocar un 

va a escala global provocada per la pandèmia, 

tensionar els mercats amb un increment subs-
tancial de la demanda de productes energètics 

ponents renovables, lliures d’emissions, que 

ambiental, s’ha tensionat considerablement, 

aboca a mantenir i potenciar certes energies 

mix energètic, hem de ser conscients que el 

d’Ucraïna- Rússia. En aquest temps d’incer-

energies fòssils. El disseny i l’actuació de la 

internacionals de la UE en l’Acord de París, 

tancament de les plantes menys rendibles. 

agreujat a Europa els últims mesos amb el 

cies econòmiques per a tots, tan pt er a les 

del CO  per la necessitat de més permisos 

A Europa, en matèria de política energètica Això, juntament amb la projecció d’un futur per a la generació energètica a l’entorn del 

les emissions netes de gasos amb efecte 

han de comportar uns menors costos de 

sal a l’energia i promovent la protecció 

tenim un abans i un després del conflicte 

objectius, emmarcats amb els compromisos 

  la pandèmia va ocasionar una 

ficació i el desenvolupament d’instal·lacions 

una forta reactivació econòmica mundial va 

pea sense estar preparats, la qual cosa ens 

fòssils i minerals, destinades a desaparèixer, 

Abans del conflicte, ja al 2021 havíem tingut 

•

•

2

• Capacitat:

conflicte bèl·lic i l’augment de la demanda sense energies fòssils, ha provocat que es 

E

Seguretat de 
subministrament

Accés al 
servei

ambiental
Sostenibilitat 
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T E N I R  P R E S E N T

Les conseqüències 
econòmiques de la guerra 

han agreujat els problemes 
a la zona europea, on la 

disponibilitat i els costos de 
les energies incideixen 

directament en la línia de 
flotació de la competitivitat 

de la indústria

a Europa per restablir les reserves de gas que 

Aquest xoc d’oferta i demanda ja va provocar 

Les conseqüències econòmiques de la guer- centrals tèrmiques de carbó, però no sembla 

èpoques de crisi, però diversificar les fonts de 

l’economia on un dels factors més importants 

sistemes productius i domèstics. Treure com-

bustibles fòssils per introduir energies renova-

estaven molt baixes després de la pandèmia. 

una inflació de preus energètics mai vistos en 

agreujar a finals del 2021 i el primer trimestre 

dels vectors energètics tradicionals importats 

de Rússia fins al moment (gas i petroli) .

aporta una font d’inestabilitat molt important, 

tenir una solució òptima.

Ucraïna i Rússia o el Marroc i Algèria.  es preveu un augment de 

energies incideixen directament en la línia de 

connexió de xarxes de gas, sobretot d’Espa-

estructura no es pot assolir a curt termini. nya i França per portar g as d’Algèria. També 

es preveu augmentar la capacitat de regasifi-

Com a tercer objectiu, emmarcat en el trilema cació en diversos països de la UE.

món i n’importa el 45 %.

un imperatiu geopolític per a Europa, on hi ha 

d’haver una acceleració de la implantació de 

no renovables.

on el  és una variable molt important.

Descrit el panorama actual de context bèl·lic 

màtica, que exigeix una descarbonització de i inflació global de costos de les matèries pri-

envers l’emergència climàtica, la tasca esde-

vé altament complexa i dificultosa. En aquest 

bles clarament va a favor d’aquest objectiu. sentit, la UE ha començat a fer passos per:

i en els terminis per aconseguir la descarbo-

canvi de combustibles fòssils, sobretot en el nització de l’economia.

gètica és la sobirania energètica de la UE. En gas natural com a vector energètic de trans-

El mes de maig passat, la UE va comunicar 

un paquet de primavera del semestre euro-

Rússia i les sancions econòmiques imposades 

ra han agreujat els problemes en la zona euro-

l’objectiu— significa un  per a tothom, 

Rússia s’ha substituït per gas liquat provinent 

dels Estats Units, l’Iraq i l’Aràbia Saudita. Una petroli), produïts en alguns països amb règims 

centri tot els esforços en la seguretat del sub-

ció de fonts energètiques i la generació d’ener-

les energies renovables per substituir les fonts 

com s’ha vist recentment en els conflictes entre 

energia de transició (ja sigui allargant-ne la vida 

subministraments i adaptar-se a aquesta nova 

cenari actual haurà de revertir en la planificació 

Europa consumeix el 14 % del gas natural del 

minimització de l’impacte ambiental en l’obten-

Europa a causa del conflicte bèl·lic d’Ucraïna-

gia no renovable. El desenvolupament d’aques-

potenciant les energies renovables té tres objec-

meres i l’energia, i els objectius marcats per la 

països productors de vectors energètics neces-

el segon semestre de l’any 2021, que es va 

d’energia en tensió i ha provocat que la UE 

ministrament de gas, principalment, perquè 

circumstància i en un moment donats. L’es-

Un altre objectiu buscat en la transició ener-

definitiva, minimitzar la dependència d’altres 

tius clars. El primer fa referència a la crisi cli-

del 2022 amb al conflicte bèl·lic d’Ucraïna-

autoritaris o amb democràcies febles. Això 

ició. La desconnexió del gas i petroli rus a 

per Europa que afecten directament l’oferta 

la indústria europea no perdi competitivitat. 

  la transició verda esdevé 

UE cap a la sobirania energètica i l’actuació 

Tots els objectius s’han d’emmarcar en una 

pea, on la disponibilitat i els costos de les 

Aquesta circumstància ha posat el trilema 

La transició energètica dissenyada a la UE 

són els vectors energètics empleats en els 

la dependència de l’energia nuclear com a 

flotació de la competitivitat de la indústria. 

A mitjà termini 

l’energia? Quin és el full de ruta de la UE 

energètics?
Quins problemes ens comporta aquesta 
planificació actual? És realista l’objectiu 
de reducció del 55 % d’emissions per al 
2030? Quin cost addicional representarà 
mantenir els terminis?

Quina és la prioritat actual de la UE envers 

a partir de la crisi inflacionista dels preus 

saris pel sistema econòmic europeu (gas i 

Generar la nostra pròpia energia ens evita 

dependre d’aquests països poc fiables en 

Bèlgica o el Regne Unit) i potenciar la inter-

 , relaxar la urgència en el 

energètic, hi ha la cura del medi ambient i la 

tes energies renovables —en tenim clar 

win to win

tempo

1. A curt termini

alternativa podria ser allargar la vida de les 

útil, com s’està fent en alguns països, com 

2.

3. A llarg termini
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ons en tecnologies innovadores verdes i 

peu de 2022 en el context de la guerra 

Mecanisme de Recuperació i Resiliència 

matèries primeres, les línies de finançament i 
un marc regulador que protegeixi la competi-
tivitat de la indústria, seran primordials per no 

no serà suficient per a la UE. Cal destacar la 
notícia del 30 de juny del 2022, on el Tribunal 

Estats Units) i limitava el poder del govern per 
limitar les emissions de CO . Aquesta decisió 

lluita contra el canvi climàtic.

Com s’ha esmentat abans, un dels motius de 

tació dels drets d’emissions de CO  per la UE. 

d’energia que estan comprometent la compe-
titivitat de les empreses europees. La UE haurà 

ros en noves capacitat de producció. 
el gas i la nuclear dins de la taxonomia finan-

rEU consisteix a reduir la dependència res- De fet, el RRF (Recovery and Resilience Faci- cera. És una decisió política de la UE que es 

la transició energètica s’ha d’anar adaptant a 

de les inversions que es realitzin.

transició verda i digital. El REPowerEU bus- Com que no es podran electrificar tots els pro-

de la major diversificació, realitzar compres 
conjuntes d’energia a través d’una platafor-

pel vector energètic hidrogen i els biocombus-
blir corredors energètics a través d’infraes-
tructures energètiques. Amb el ees es podrà electrificar, el 40 % de la indústria i el , àr
que exigeixen actuacions ràpides als estats 70 % del sector domèstic i de serveis.  

política energètica per acabar amb aquesta 

. com a pla de política energètica fa èmfasi en

, prin-
(energia eòlica, fotovoltaica i hidràulica).

(mecanisme d’ajust en frontera per les emis-
sions de carbó) l’any 2026 en els sectors del 
ciment, l’alumini, l’acer, els fertilitzants i l’elec-

més de 35 BCM el 2030 mobilitzant la bio-
entals en els productes. Incentivar les inversi-

Xina s’afegeixen a aquest pla mundial, el CBAM 

amb les connexions d’electricitat, gas o hidrogen.

energètic o bé pal·liar els desequilibris existents.

podria tenir serioses conseqüències per a la 

producció de 10 milions de TM d’hidrogen 

massa sostenible, augmentant la capacitat 

l’augment dels preus energètics ha estat la limi-

lity) obliga els estats a fer un nou pla d’energia 

l’objectiu d’aconseguir un sistema energètic 

ca la seguretat del subministrament a través 

d’energies renovables i important 10 milions 

En aquests moments, és un factor dels preus 

transport i emmagatzematge de CO , juntament 

va prendre abans del conflicte, i demostra com 

productiva amb inversions de 83 bilions d’eu-

indústries per avançar cap a energies més netes. 

d’Ucraïna-Rússia amb l’objectiu de mantenir 

ment viables ni tecnològicament possibles, hem 

ma que agregui la demanda d’Europa i esta-

encaixant la decisió d’etiquetar com a “verds” 

del subministrament, i comportarà una revisió 

cipalment al vector energètic hidrogen, amb 

una recuperació verda i sostenible. REPowe-

tibles. S’estima que només el 60 % del transport 

, 
així com en el 

La UE té com a objectiu implementar el CBAM 
“verd” generat amb electròlisi dels excedents 

amb les interconnexions elèctriques, permetran 

(MRR), , 

cessos productius, ja que no seran econòmica-

carbonització de l’economia a la UE, les inver-

d’oblidar la seguretat jurídica que necessiten les 

de TM), així com un augment del biometà en 

membres de la UE, s’ha començat a realitzar 

energèticament eficients a escala de la UE i 

Haurem de seguir molt de prop com acaba 

pecte dels combustibles fòssils accelerant 
amb un finançament addicional on les infra-

si les administracions són flexibles i es poden 

deixar cap sector darrere. Si ni els EUA ni la 

Suprem dels EUA dictaminava en contra de 

la transició neta (energies renovables) amb 

energètica europea ha prioritzat la seguretat 

Podrem avançar cap una transició energètica 

Per assolir els objectius ambiciosos de des-

tricitat per internalitzar els costos mediambi-

estructures transfrontereres (gas), juntament 

és l’eina amb la qual la UE vol accelerar la 

més resilient a la UE, i és per això que el  

dotat amb 724.000 milions d’euros

innovació i la tecnologia podran suplir els 

dèficits d’aquesta transició energètica?

d’euros a l’any  

Es dona prioritat al gas renovable

l’estalvi energètic i l’eficiència energètica

desplegament de renovables 

go-to

buscar la seguretat en el subministrament 

dependència i que costa als ciutadans 

europeus al voltant de 100.000 milions 

de realitzar grans inversions en una xarxa de 

l’objectiu d’arribar a 20 TM el 2030 (entre 

l’EPA (Agència de Protecció Ambiental dels 

sions s’hauran d’accelerar, i el REPowerUE 

de parlar de , coberta transició no elèctrica

Generar energia a la UE 
evitaria dependre de països 

poc fiables en èpoques de 
crisi, però diversificar les 

fonts de subministraments 
i adaptar-se a aquesta 

estructura no es pot assolir 
a curt termini

del món, que, juntament amb l’accés a les 

adaptar al ritme de les innovacions. No hem 

2

2

2

les circumstàncies del moment. La política 

Fins a quin punt el desenvolupament, la  

n 
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DRET FISCAL
• Ordre HFP/379/2022, de 28 d’abril, per la qual 
s’aproven els models de declaració de l’impost 
sobre societats i de l’impost sobre la renda de no 
residents corresponents a establiments perma-
nents i a entitats en règim d’atribució de rendes 
constituïdes a l’estranger amb presència al terri-
tori espanyol, per als períodes impositius iniciats 
entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2021; 
es dicten instruccions relatives al procediment de 
declaració i ingrés, i s’estableixen les condicions 
generals i el procediment per presentar-lo elec-
trònicament. BOE núm. 106, 04/05/2022.

• Decret-llei 4/2022, de 5 d’abril, de mesures 
urgents en l’àmbit tributari i financer. BOE núm. 
113, 12/05/2022. 

• Ordre HFP/480/2022, de 23 de maig, per la qual 
es modifica l’Ordre HAC/590/2021, de 9 de juny, 
per la qual s’aprova el model 490 d’Autoliquidació 
de l’impost sobre determinats serveis digitals i es 
determina la forma i el procediment per presen-
tar-los. BOE núm. 129, 31/05/2022. 

• Ordre HFP/493/2022, de 30 de maig, per la 
qual es modifica l’Ordre HAC/610/2021, de 16 
de juny, per la qual s’aprova el model 369 de 
l’impost sobre el valor afegit. Autoliquidació dels 
règims especials aplicables als subjectes passius 
que prestin serveis a persones que no tinguin la 
condició de subjectes passius, que efectuïn ven-
des a distància de béns i certs lliuraments interi-
ors de béns, i es determinen la forma i el proce-
diment per a la seva presentació. BOE núm. 131, 
02/06/2022.

• Ordre ECO/186/2022, de 25 de juliol, per la 
qual s’autoritza la utilització de la transferència 
bancària com a mitjà de pagament en la gestió 
recaptatòria dels tributs. DOGC 8719, 28/07/2022.

DRET ADMINISTRATIU
• Resolució de 12 de maig de 2022, del Congrés 
dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació 
de l’Acord de convalidació del Reial decret llei 
9/2022, de 26 d’abril, pel qual s’adopten mesu-
res hipotecàries i de gestió de pagaments a l’ex-
terior en el marc de l’aplicació de les mesures 
restrictives aprovades per la Unió Europea en 
resposta a la invasió d’Ucraïna. BOE núm. 119, 
19/05/2022.

• Resolució EMT/1651/2022, de 27 de maig, 
per la qual es fa pública la convocatòria de l’any 
2022 per a la concessió de l’ajut extraordinari 
adreçat a treballadors/ores afectats per un 
expedient de regulació temporal d’ocupació a 
conseqüència de la crisi derivada de la covid-19, 
i també a persones amb contracte fix discontinu 
beneficiàries de la prestació extraordinària (ref. 
BDNS 630305). DOGC núm. 8680, 01/06/2022. 

• Reial Decret 394/2022, de 24 de maig, pel 
qual es modifiquen els estatuts generals dels 
col·legis d’agents comercials d’Espanya i del 
Consell General, aprovats pel Reial Decret 
118/2005, de 4 de febrer. BOE núm. 136, 
08/06/2022.

• Reial Decret 428/2022, de 7 de juny, pel 
qual s’estableixen les bases reguladores per 
a la concessió directa d’una ajuda excepcio-
nal d’adaptació per compensar les dificultats 
econòmiques derivades del conflicte bèl·lic a 
Ucraïna en determinats sectors agraris. BOE 
núm. 136, 08/06/2022.

• Resolució 389/XIV del Parlament de Cata-
lunya, de validació del Decret llei 5/2022, de 
mesures urgents per contribuir a pal·liar els 
efectes del conflicte bèl·lic d’Ucraïna a Cata-
lunya i d’actualització de determinades mesu-
res adoptades durant la pandèmia de la 
covid-19. DOGC núm. 8687, 13/06/2022. 

• Llei orgànica 8/2022, de 27 de juliol, de 
modificació dels articles 570 bis i 599 de la 
Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder 
Judicial. BOE núm. 180, 28/07/2022.

• Decret Legislatiu 1/2022, de 26 de juliol, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Institut 
Català de Finances. DOGC núm. 8719,  
28/07/2022.

• Decret 140/2022, de 26 de juliol, de modi-
ficació del Decret 24/2014, de 25 de febrer, 
d’organització i funcionament de l’Institut 
d’Estadística de Catalunya. DOGC núm. 8719,  
28/07/2022

• Reial decret 662/2022, de 29 de juliol, pel 
qual es reestructura la Presidència del Govern. 
BOE núm. 183, 01/08/2022.

DRET CONSTITUCIONAL
• Llei orgànica 9/2022, de 28 de juliol, per la 
qual s’estableixen normes que facilitin l’ús d’in-
formació financera i d’un altre tipus per a la 
prevenció, detecció, recerca o enjudiciament 
d’infraccions penals, de modificació de la Llei 
orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de Finan-
çament de les Comunitats Autònomes i altres 
disposicions connexes i de modificació de la 
Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del 
Codi Penal. BOE núm. 181, 29/07/2022.

• Resolució CLT/2472/2022 d’1 d’agost, per 
la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell 
d’Administració de l’Institut Català de les Empre-
ses Culturals, pel qual s’aproven les bases 
específiques que han de regir la concessió de 
subvencions a projectes d’internacionalització 
d’empreses i entitats de l’àmbit del videojoc i 
d’empreses emergents (start-ups) que contri-
bueixin a la presència de productes o serveis 
digitals interactius culturals a l’exterior. DOGC 
núm. 8723, 03/08/2022.
 
DRET LABORAL
• Ordre EMT/81/2022, de 21 d’abril, per la 
qual s’estableix el calendari oficial de festes 
laborals a Catalunya per a l’any 2023. BOE 
núm. 8656, 28/04/2022. 

• Instrument d’adhesió al Conveni sobre l’eli-
minació de la violència i l’assetjament en el 
món laboral, fet a Ginebra el 21 de juny de 
2019. BOE núm. 143, 16/06/2022.

DRET INTERNACIONAL
• Instrument d’adhesió al Conveni sobre el 
treball a domicili, fet a Ginebra el 20 de juny 
de 1996. BOE núm. 141, 14/06/2022. 

DRET PENAL
• Proposició de Llei Orgànica de modificació 
de la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novem-
bre, del Codi Penal.

• Resolució de 26 de juliol de 2022, de la Secre-
taria d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de 
Gènere, de transferències per al desenvolupa-
ment de noves o ampliades competències 
reservades a les entitats locals en el Pacte d’Es-
tat contra la violència de gènere per a l’exercici 
2022. BOE núm. 184, 02/08/2022. n
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Comissió d’Economia Catalana 

otser sí que els déus ceguen aquells 

mesos hem vist un premi Nobel com 

bre següent, que era ell qui s’havia equivocat 

tari, faria la mateixa confessió .

vuitanta... I es malmetia així la credibilitat com després (figura 2). Mentre això va compensar 
la caiguda de crèdit d’un sector financer tocat adverteixen tots els llibres de text.

guanyat els darrers quaranta anys —el perío-

ral està ja prenent mesures (encara molt tími-
des) contra la inflació, però a l’eurozona, fins 

ra més expansives... Però, naturalment, amb 
la sortida de la pandèmia, els bancs tornaren 

sota del 2 %; el maig passat, però, la inflació 

cia inflacionària. Pot ser que el BCE temi que 
nya i el 8,2 % a Catalunya). És més, la inflació 
subjacent —que exclou els preus més volàtils Els primers augments de preus es manifesta-

ren en matèries primeres i serveis logístics, on (118 % del PIB a Espanya i 151 % a Itàlia, a 

El perill és que la inflació, si no s’atura de bon 
va, doncs, més enllà dels preus energètics. del dòlar) es va combinar primer amb els colls 

d’ampolla postpandèmia i després amb l’im-
Per què? És de llibre: de fet, molts economis-

de la inflació ha alimentat expectatives inflaci-
cipi opti pel primer, però es fa difícil de creure 
que a la llarga no esculli el segon. 

2021, de “paneroles monetàries” els qui adver-

Aquests economistes van veure la inflació com 

en aquella espiral autoaccelerada contra la qual 

per la crisi, l’impacte net sobre l’oferta de diners 

onàries que ja pressionen a l’alça tots els preus, 

tien del perill inflacionari  a confessar, al novem-

(energia i aliments no elaborats)— assolí al maig 

Yellen, secretària del Tresor nord-americà i una 

És aquí on som. Sembla que la Reserva Fede-

països més endeutats del sud... Potser al prin-

altra defensora aferrissada de l’estímul mone-

bancs centrals van deixar que la inflació asso-

a finançar nova demanda que, en enfrontar-se 

un 6 % als Estats Units i un 3,8 % a l’eurozona 

pacte de la guerra. Tot seguit, però, la indolèn-

vitzar la crisi primer i accelerar la recuperació 

al consum fou de 8,6 % als Estats Units i de 

(incloent-hi el 4,9 % a Espanya): el problema 

inflació subjacent), retroalimentant així la inflació 

ara, hi ha hagut poc més que paraules. El BCE 

8,1 % a l’eurozona (incloent-hi el 8,7 % a Espa- a una oferta més rígida, es va traduir en inflació.

de avui conegut com “la Gran Moderació” —.

a la covid-19 amb polítiques monetàries enca-

probablement vagi també endarrerida en inèr-

un enduriment de les condicions de crèdit faci 

l’experiència, els bancs centrals van respondre 
Val la pena quantificar la magnitud del desastre 

l’objectiu de mantenir la inflació a l’entorn o per a prestar; les empreses, a invertir, i les famílies, 

han fet emissions massives de diners per sua-

a gastar: així, tota aquella liquiditat extra va anar Europa, que va sortir més tard de la pandèmia, 

finals de l’any 2021)  i vulgui guanyar temps... 

antuvi, pren inèrcia i es fa cada cop més difícil 

un fenomen transitori lligat a colls d’ampolla 

i els preus fou negligible. Potser animats per 

(figura 1). Tant la Reserva Federal americana 

l’oferta monetària (les matèries primeres són 
especialment sensibles al tipus d’interès real 

l’eurozona o una crisi especialment greu als 

Paul Krugman passar de tractar, al maig del 

insostenible el deute dels països més febles 

doncs, el dilema del BCE: inflació creixent a 
cia dels bancs centrals permetent l’escalada 

ho justifica dient que la inflació subjacent és 

(i socialment costosa) de controlar. Vet aquí, 

a garants de la baixa inflació que s’havien 

com el Banc Central Europeu (BCE) tenen 

salaris i lloguers (per això creix tan ràpid la 

Pqui volen humiliar... En els darrers 

lís cotes mai vistes des dels primers anys 

1

3

4

7

amb la inflació . Sis mesos després, Janet  

logístics i, seguint el seu consell, els grans 

  (encara) més baixa que a Amèrica ... Però

2

6

tes van fer sonar l’alarma abans i tot que la 
inflació despuntés . Des del 2008 als Estats 5

Units i el 2012 a Europa, els bancs centrals 
n

Quan arriba l’hora de pagar: diners,  
inflació i l’error històric dels bancs centrals

EDUARD GRACIA RODRIGUEZ 

Economista membre de la Comissió d’Economia Catalana del CEC  
Professor d’economia internacional a la UB 
eduard_gracia@yahoo.com 

1
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6
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  “Krugman Wonks Out: Return of the Monetary Cockroaches”. 

com Niall Ferguson. A casa nostra ja ho va veure venir Ramon Tremosa l’any 2019 al seu llibre 

mistes com Olivier Blanchard, Mohammed El-Erian o Larry Summers, i fins i tot un historiador 

, 13 de maig de 2021.

 Per mitjà d’un fil de Twitter del 14 de novembre de 2021 que començava dient: “Trying to ; un any després ho vam assenyalar també Josep Reyner i jo en 

un article titulat “Diners caiguts del cel” ( , 10-9-2020), i més tard jo hi vaig insistir amb 

i que, lògicament, va aixecar una gran polseguera informativa. una sèrie de dos articles amb el títol de 

 A una entrevista al programa de la CNN , el 31 de maig de 2022.  (Fundació Vincle, juliol del 2021).

 Per exemple, a un debat a la cadena americana CNBC, el 21 d’abril del 2020, en el qual 

principis dels 1980) fins a l’inici de la Gran Recessió cap al 2008-2009, però, pel que fa a la van participar, entre altres, Christine Lagarde, presidenta del BCE; Jerome Powell, president 

inflació, la moderació es va perllongar materialment fins l’any 2021. de la Reserva Federal, i Kristalina Georgieva, directora de l'FMI.

 A escala global hi ha molts exemples d’autors que van advertir del perill, incloent-hi  Eurostat.econo-

clarify my own thoughts on inflation. I got inflation wrong; I didn’t see the current surge coming” 

Krugman, Paul (2021): The 

New York Times

Què fan els bancs centrals?

El Món

Quan les carrosses tornin a ser carbasses: la fi dels 

The Situation Room diners fàcils i els escenaris futurs d’Europa

4 Sovint es defineix la “Gran Moderació” com el període de la Segona Crisi del Petroli (a 

FIGURA 1 FIGURA 2
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es societats han de formular llurs comp- el resultat d’aplicar els esmentats percentatges 

a la suma de les partides de l’actiu i les vendes el Registre regulat a l’article 282 del TRLSC. 

fos més del 2 % del capital social, es quantifica-

d’aprovar durant els sis primers mesos i, final- rà la sanció en aquest últim reduït en un 10 %”. dimissió d’administradors, gerents, directors 

cantil dins el mes següent a l’aprovació. de la societat.

cional, ja es pot veure que el cercle es va tan-

més preocupa és el règim sancionador que 

comptes anuals en el Registre Mercantil.

estat gaire esteses.

Comptes (ICAC). Però, a més, si la societat 

fondre la legalització dels llibres en el Registre o el grup de societats té un volum de factu-

Mercantil amb el dipòsit de comptes anuals. ració anual superior a 6.000.000 d’euros, el 

més de 150 han estat expedientades.

El Reial Decret 2/2021 de 12 de juliol, pel qual a 60.000 és molt gran, i d pe èn la sanció de 

total de les partides d’actiu i de la seva xifra 

de vendes.

pliment de l’obligació de dipòsit de comptes, societats que tanquen el seu exercici el 31 de 

i diu: “... Els criteris per determinar l’import de A la pràctica, ha estat poc habitual sancionar 

de Capital, aprovat per Reial Decret Legislatiu 

1/2010, de 2 de juliol, seran els següents:

d’aplicació del resultat...”.

abasten diversos camps:

Es pretén donar publicitat als comptes. Qual-

Aquest increment s’estima com una inversió, 

, l’original 

de tots els documents dipositats. car les actuals.

procediment.

 per exercir la seva tasca.

fer-ho simplement per no perjudicar la imatge 

de l’empresa. En tractar amb tercers (clients, 

les dades obrants al Registre Mercantil. proveïdors, bancs...), és possible que el fet de  per supervisar els 

sancionadors.

seguir finançament...

per a les societats inactives. Fins ara, aquest  

xement, bé sabent l’escassa capacitat sanci-

podem establir així:

seva obligació, com la resta, o bé plantejar-se 

la seva possible dissolució. 

registral que impedeix registrar nous actes en 

Pel que fa al dipòsit dels comptes anuals, la llei 

societat, sinó una obligació. En el capítol VI del 

Comptes, estableix en la seva disposició addi-

ja que s’espera que les sancions puguin dupli-

tes anuals dins dels tres primers mesos 

s’elevarà a 300.000 euros. El ventall de 1.200 

de l’exercici següent, els socis les han 

s’aprova el Reglament de desplegament de la 

no haver dipositat en temps i forma els comp-

generals o liquidadors, així com a la dissolució 

comptes anuals en el Registre Mercantil no han 

cional onzena el règim sancionador de l’incom-

  més incompliments acumulaven. A partir d’ara, 

Per la qual cosa, vista aquesta disposició addi-

de la qual s’haurà d’aportar en la tramitació del 

 En segon lloc, 

onadora, aquest tipus de societats són les que 

Sens dubte, el que 

donarà lloc a la imposició a la societat d’una 

una volta a aquesta situació. Les mesures que 

La primera conseqüència no és realment una 

per l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de 

En primer lloc, hem de tenir cura de no con-

presentaran, per al seu dipòsit en el Registre les empreses per la falta de presentació dels 

En cas que s’aporti la declaració tributària, i 

estimació que més de dos milions d’empreses 

comptes anuals. L’a y 02 s’ha pretès dona n  2 1 r 

tes generi desconfiança i tingui conseqüències 

la dimensió de l’empresa en funció de l’import 

  segons 

(això és, normalment, el mes de juliol, per a les 

 La  serà del 

obligacions amb el Registre. Bé per desconei-

l’article 283 del text refós de la Llei de Societats 

Aquestes novetats són especialment rellevants 

ha pres l’Administració per obligar d’una mane-

com pèrdues de contractes, dificultat per acon-

tipus de societats deixaven de complir les seves 

cant per a tots aquells que no presenten els 

multa per import de 1.200 a 60.000 euros 

Text Refós de la Llei de Societats de Capital 

desembre), els administradors de la societat 

obtenir la informació en el Registre Mercantil 

Ens referim al tancament provisional del full 

Obligació de dipositar els comptes en el 

Registre Mercantil

Novetats a partir del 2021

el Registre Mercantil

S’exceptuen els referits al cessament o la 

(TRLSC), a l’article 279, diu: “Dins del mes 

deixa clar que això no és una elecció de la 

següent a l’aprovació dels comptes anuals 

ment, s’han de dipositar en el Registre Mer-

possibles incompliments i incoar expedients 

Mercantil del domicili social, certificació dels 

ra més efectiva al compliment de l’obligació 

 En tercer lloc, s’introdueix la 

acords de la junta de socis d’aprovació 

d’aquests comptes, degudament signats i 

D’una manera resumida, les sancions les 

desenvolupa l’article 283. L’incompliment 

Moltes empreses no han dipositat els seus 

sevol societat o persona pot consultar-los i 

comptes en el Registre Mercantil, hi ha una 

no dipositen els seus comptes anuals i poc 

Afegim a aquesta obligació la necessitat de 

la societat inactiva haurà de complir amb la 

 En primer lloc, l’ . 

Efectes per no dipositar els comptes en 

2. Règim sancionador. 

a) sanció 0,5 per mil de l’import 

b) En cas de no aportar la declaració tribu-

total de les partides d’actiu, més el 0,5 per 

s’ha reforçat amb una nova  

mil de la xifra de vendes de l’entitat inclo-

davant l’Administració Tributària

regulació a l’ICAC

Registradors Mercantils

s’establirà en el 2 % del capital social 

c) 

1. Tancament provisional del full registral.

límit de la multa per a cada any de retard 

Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’Auditoria de 

sanció, però pot comportar inconvenients. 

L

Fins ara, les sancions per no presentar els 

la sanció, d’acord amb els límits establerts a 

esmentada a la lletra anterior, 

sa en la darrera declaració presentada 

tària la sanció 

• increment de recursos

•

• participació 

de l’Agència Tributària i el Col·legi de 

n

Novetats per no presentar els comptes  
anuals: Reglament d’Auditoria

FRANCESC GARRETA DALMAU 
President de la Comissió d’Auditors de Comptes | REA Catalunya 
fgarreta@garreta.com

Comissió d’Auditors de Comptes | REA Catalunya

Pel que fa al dipòsit  
dels comptes anuals, la llei 

deixa clar que això  
no és una elecció  

de la societat, sinó una 
obligació
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a comptabilitat financera és l’estrella na, llavors, l’empresa ha d’in-

La substitució dels envasos de plàstic (PET) 

ha uns elements que requereixen uns tracta-

ternalitzar el cost d’aquest 

font enllaunada i també podem consumir vi 

enllà del procés de producció, ens obliga a 

productes finals d’envasos plàstics s’ha de 

res de valor afegit, però que han d’assumir 

més complexa de tot el capital 

de la pel·lícula. La comptabilitat ana- natural.

material. Llavors és quan 

és el guió que tothom ha de representar, cal 

redefinir els papers.

és pròpiament cost de i també els de consum. 

producció. Cal introduir en la presa 

per llaunes d’alumini sembla ser una tendèn-

cia que s’imposarà per seguir amb el guió de L’aparició d’un nou cost, 

que no se sap gaire bé on 

ho fem bé, cal entendre que el 

aquest format.

qüestió de costos. Envasar en PET podia ser 

molt rendible fins que les empreses s’han de mateix procés de producció. Però també es 

fer càrrec dels residus plàstics. residu que es produeix, no en el procés pro-

ductiu, sinó en el procés de consum. titat productiva no sap gestionar. 

Aquí emergeix el problema de calcular la ren-

L’economia circular ens obliga a pensar més Aquests residus han de classificar-se en reci-

tos apareixen en un paper secundari.

l’eliminació. Aquí hi ha una classificació addi-

consumit. cional entre el rebuig perillós i el no perillós.

tual de la comptabilitat analítica, i, encara que La manca del marc conceptual de la comp-

correctes. a quin contenidor cal llençar aquestes dei-

resolució sobre el cost de producció. xalles, i el consumidor final, si no sap com 

A partir d’unes matèries primeres i mitjançant gestionar aquests residus, utilitzarà el con-

Però en el procés es generen minves, aparei- residu.

xen subproductes, hi ha materials recuperats quan busquem una visió panoràmica de tota 

Com es pot comprendre, la comptabilització 

s’entenen sempre igual. per quantificar correctament l’impacte medi-

de Comptabilitat que no arriba a definir amb ambiental i social de l’economia circular.

aquests conceptes. Tampoc la legislació que Ens podem trobar amb empreses generado-

fa referència al tractament de residus i subs- sistema tancat. No es poden reciclar ni reutilit-

tàncies contaminants ens aporta més llum. zar tots els materials que ter enen en el pro- in v tals costos per a la gestió de subproductes,  

cés de fabricació i en el procés de consum. Hi 

Resulta que, seguint el cas de les llaunes i el resultat de l’exercici sigui negatiu. 

PET, l’envàs plàstic era el més utilitzat per les 

empreses controladores de les fonts d’aigua. 

Però, quan hom s’adona que el consumidor 

per tant, el que hi ha darrere d’aquest con-

i amb la societat, però que no són rendibles 

des d'un punt de vista financer. 

secundari. Però, ara, quan l’economia circular 

enllaunat, i veurem també llet i altres líquids en gaire bé com cal valorar-lo, fa que 

Però, com ja hem indicat abans, les empre-

tabilitat analítica, la manca d’una incorporació 

En aquesta resolució apareixen definicions de 

que cal eliminar (rebuig). Tenim un Pla General 

tanquen empreses que ho estan fent molt bé, 

guanys ha de reflectir un 

subproductes que, sense gaire modificació, 

gestionar aquests residus. Moltes ja indiquen 

ambient i, per tant, tard o d’hora, la salut huma-

cost addicional, que no 

sobretot, reduir. Un cop això 

serviran com a matèries primeres d’altres pro-

generaran residus, és a dir, materials que l’en-

processos de producció 

cal registrar-lo, que no se sap 

procés de producció generarà uns 

La pregunta que cal respondre és si la línia de 

guanys basat en criteris financers, on els cos-

Disposem d’un marc conceptual de la comp- 

comporta dificultats per prendre les decisions 

la presa de decisions per part dels òrgans 

directius de l’empresa sigui molt complicada. 

no ho sembli, aquesta manca de definicions 

i residus. Resulta que entre els residus n’hi ha 

Ens cal una comptabilitat analítica que perme-

tabilitat financera, però no d’un marc concep-

un procés productiu, apareix el producte final. 

un residu que pot afectar seriosament el medi 

Comptabilitat, va forçar l’ICAC ha publicar una 

de tota aquesta classificació és imprescindible 

ments específics que s’anomenen “eliminació”. 

tenidor del rebuig per despendre’s d’aquest 

empreses responsables amb el medi ambient 

residu, material recuperat i subproductes. Però, 

uns que poden reciclar-se (deixalles) i uns altres 

materials recuperats, deixalles i rebuig, que el 

Tots sabem que la matèria no és pot eliminar, 

el compte de pèrdues i 

la legislació europea i estatal sobre aquests 

la precisió que requereix l’economia circular 

final, un cop beguda l’aigua, es queda amb 

discontinuar degut al cost de la gestió del 

ses han d’explicar als consumidors com 

l’economia circular. Ja consumim aigua de 

producte lliurat al consumidor un cop s’ha 

d’aquests coneixements al Pla General de 

temes, ens adonem que els conceptes no 

sistema de l’economia circular a la gestió 

responsabilitzar-nos del que passa amb el Aquest rebuig hauria de ser el que aniria a 

com reutilitzar, reciclar i, 

ti explicar que l’economia circular no és un 

Si no expliquem bé les xifres veurem com 

L’economia circular ens 

cepte d’eliminació és la porta que obre el 

Llítica sempre assumeix rols d’artista 

cessos de producció. També es generaran 

de decisions premisses 

obliga a repensar els 

No és una qüestió de màrqueting, és una 

materials que poden ser recuperats en el  

dibilitat a partir d’un compte de pèrdues i 

clables (deixalles) i no reciclables (rebuig) . 

n

Comptabilitat financera + Comptabilitat 
analítica = Economia circular
JORDI MARTÍ PIDELASERRA 
Economista. Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials  
Professor titular de la Universitat de Barcelona 
2marti2@ub.edu
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Aquesta Llei modifica, bàsicament, el 
Text Refós de la Llei de Regulació dels 
Plans i Fons de Pensions, amb efec-

tes des del dia 2 de juliol de 2022.

Millora el límit actual d’aportació i deducció en 
l’IRPF de les aportacions de treballadors i autò-
noms, i inclou altres mesures tributàries.

Es creen els fons de pensions d’ocupació de 
promoció pública oberta i els plans de pensi-
ons d’ocupació simplificats (PPES) següents:
• Els Plans de pensions d’ocupació promoguts 
per les empreses incloses en els acords col-
lectius estatutaris de caràcter sectorial que 
instrumentin compromisos per pensions a favor 
dels seus treballadors.
• Els plans de Pensions del sector públic pro-
moguts per les administracions públiques, 
incloses les corporacions locals, les entitats i 
els organismes que en depenen, que instru-
mentin compromisos per a pensions a favor 
del personal al seu servei.
• Els plans de pensions de treballadors per 
compte propi i autònoms, promoguts per les 
associacions, federacions, confederacions, 
unions d’associacions de treballadors autò-
noms pels seus associats, per sindicats, per 
col·legis professionals o per mutualitats de 
previsió social vinculades a aquests, en els 
quals els seus partícips siguin exclusivament 
treballadors per compte propi. No es requeri-
rà la condició prèvia d’associat al partícip que 
desitgi adscriure’s a un pla promogut per una 
associació de treballadors per compte propi 
o autònom.
• Els plans de pensions de socis treballadors 
i de socis de treball de societats cooperatives 
i laborals, promoguts per societats coopera-
tives i laborals, i les organitzacions represen-
tatives d’aquestes.

Els PPES es podran adscriure als fons de pen-
sions de promoció pública o a fons de pensi-
ons privats.

Aportacions
El total d’aportacions i contribucions empre-
sarials anuals màximes als plans de pensions 
no pot excedir, actualment, de 1.500 euros 
anuals, però, des de l’1 de gener de 2023, 
aquest límit pot incrementar-se en 8.500 euros 

anuals, sempre que l’increment provingui de 
contribucions empresarials o d’aportacions 
del treballador al mateix instrument de previsió 
social per un import igual o inferior al resultat 
d’aplicar a la respectiva contribució empre-
sarial el coeficient que resulti del següent 
superior.

NOTA: s’aplica directament el coeficient de 
l’1 quan el treballador obtingui de l’empresa 
que realitza la contribució rendiments íntegres 
del treball superiors a 60.000 euros anuals.

Treballadors autònoms
S’estableix un nou límit d’aportació i deducció 
per a treballadors autònoms per les seves 
contribucions als nous PPES. Aquest nou límit 
addicional als 1.500 euros és de 4.250 euros. 
És a dir, un autònom podria aportar en total 
5.750 euros anuals.

Ara bé, en l’IPRF només podrà deduir-se per 
les aportacions la menor de les següents quan-
titats:
• 5.750 euros.
• El 30 % dels seus rendiments nets del treball 
i activitats econòmiques. 

Mesures fiscals
En les disposicions finals d’aquesta llei trobem 
modificacions normatives de diferents impostos:
• A la disposició final primera es modifica 
l’article 52.1 de la Llei de l’IRPF i a la disposi-
ció addicional setzena, per estendre els límits 
fiscals i financers a les aportacions a plans de 
pensions d’ocupació, i també es regula el règim 
de l’impost dels productes paneuropeus de 
pensions individuals, incorporant a l’efecte la 
disposició addicional cinquantena segona a 
la Llei de l’IRPF.
• A la disposició final segona es modifica 
la Llei de l’impost sobre el patrimoni, afegint-hi 
un paràgraf f) a l’article 4. Cinc, per a equipa-

rar el tractament fiscal dels productes paneu-
ropoeus de pensions individuals als dels plans 
de pensions.

Què son els productes paneuropeus de 
pensions individuals (PEPP)?
Aquests productes estan regulats en el Regla-
ment (UE) 2019/1238, del Parlament Europeu 
i del Consell, de 20 de juny de 2019, relatiu a 
un producte paneuropeu de pensions indivi-
duals, pensat per a tots els perfils d’estalvia-
dors, no només per als que tinguin feina, sinó 
també per als aturats o els estudiants. Fins i 
tot està pensat per a aquells ciutadans que es 
desplacen a un altre país o per als autònoms 
que no tinguin un pla de pensions estatal o 
d’empresa:
• A la disposició final tercera es modifica la 
Llei d’ordenació, supervisió i solvència de les 
entitats asseguradores i reasseguradores, per 
crear una taxa per a l’examen de la documen-
tació necessària per verificar el compliment 
dels requisits per a l’aprovació de la utilització 
de models interns en el càlcul del capital de 
solvència obligatòria d’aquestes entitats. 
• A la disposició final cinquena es modi-
fica la Llei de l’impost sobre societats, addi-
cionant un nou article 38 a la Llei 27/2014, 
de l’impost sobre societats, per incorporar 
una deducció en la quota integra del 10 % 
per a contribucions empresarials a sistemes 
de previsió social empresarial imputades a 
favor dels treballadors.

Aquesta nova deducció, malgrat que la Llei 
12/2022 va entrar en vigor el 2/07/2022, només 
serà aplicable per a períodes impositius que 
comencin a partir d'aquesta data i només per 
a contribucions imputades a favor de treballa-
dors amb retribucions brutes anuals inferiors 
a 27.000 euros. Si les retribucions brutes anu-
als són superiors, la deducció prevista s’apli-
carà sobre la part proporcional. n

RICARD VIÑA ARASA
Economista. Servei d’Assessorament Fiscal del CEC

Mesures fiscals que conté la Llei 12/2022,  
de 30 de juny, de regulació per a l’impuls  
dels plans de pensions d’ocupació

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

Import anual de la contribució empresarial Coeficient

Igual o inferior a 500 € 2,5

Entre 500,01 i 1.000 € 2

Entre 1.000,01 i 1.500 € 1,5

Més de 1.500 € 1
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Comissió d’Economia Agroalimentària

tectura verda

condiciona-

litat reforçada

Ajuts bàsics a la renda per la 

From farm to fork

ecoesque-

mes

arqui-

sostenibilitat

agroalimentari de la Unió Europea. Caldrà veu-

seva discussió i aprovació. A la pàgina web del 

la covid-19 va posar en evidència la rellevància 

cultura de precisió (els anomenats 

creixent inestabilitat dels mercats agraris i tam-

l’excés de nutrients, i dedicar al menys el 25 % 

una nova reforma de la Política Agrària 

les pautes de consum alimentari de la població 

amb els pagaments desacoblats de la produc-

Comunitària (PAC) per al període 2023-

 malgrat que la Comis-passat. Aquesta reforma,

de la PAC (PEPAC) presentats pels estats mem-

Unió la política comercial comuna, majoritàri-

ament els acords de lliure comerç amb altres 

compleix seixanta anys, atès que es va posar 

animals per als productors europeus. 

sió Europea la presenta com un pas més cap Més enllà dels incentius i les reglamentacions 

a una “política agrícola més justa, més ecolò-

molts dels trets bàsics i de les mancances de 

les versions anteriors de la PAC.

al sector, i també de l’evolució i els canvis de 

europea i del conjunt del món.

bres, on es defineixen els objectius específics 

rals de la PAC i on s’especifiquen les interven-

globalitzat. Si la crisi lligada a la pandèmia per 

mentació i informació.

terres cultivables a biodiversitat ( per la guerra d’Ucraïna ha posat en primer pla 

) . També s’ofereix la possibilitat 

Europea, precisament un dels objectius de la 

ció absorbint el gruix dels recursos financers. “vella” PAC del 1962. Caldrà veure fins a quin 

Ara s’anomenen 

els agricultors que mantinguin determinades minats requeriments i incentius ambientals de 

ra de donar suport a la renda de les explota- la PAC reformada i, en darrera instància, amb 

cions agràries sigui amb pagaments per hec- (els ajuts agroambientals). els objectius abans esmentats de l’estratègia 

tàrea lligats a drets adquirits fa just trenta anys “Del camp a la taula”. 

(reforma MacSharry del 1992) per compensar 

També resulta qüestionable un anomenat ajut 

bàsic a la renda desvinculat no sols de la pro-

ducció actual del receptor, sinó també de les ambient per al període 2019-2024. Pel que fa 

camp a la taula” ( ), presenta-

da el maig del 2020, establia una sèrie d’ob-

bians per a animals de granja i d’aqüicultura, i 

crisi) per instrumentar ajuts als sectors agraris 

La política agrària, però, està molt lluny de ser 

països i regions en un context d’augment dels 

Resta per veure com l’arquitectura verda de la 

jectius quantificats a assolir el 2030: reduir l’ús 

requeriments ambientals, socials i de benestar 

una modesta partida anual (fons de reserva de 

de les terres agrícoles a l’agricultura ecològica.

dinàmiques macroeconòmiques, els interessos 

cultura baixa en carboni, l’agroecologia i l’agri-

i les estratègies dels agents econòmics presents 

de cada país en el context dels objectius gene-

favorables al medi ambient, com ara la rotació 

punt és compatible aquest objectiu amb deter-

 per fer referència a tres tipus de 

te Verd Europeu (European Green Deal), el “full 

cions escollides dins del seu menú d’opcions. 

pràctiques agràries. Els receptors dels paga-

estat presentat a la Comissió Europea per a la 

directes resten la principal partida de despesa 

). Finalment, es continuarà compensant 

part de les mesures d’intervenció als mercats. 

l’activitat agrària (preus dels inputs, preus dels 

de plaguicides químics, fertilitzants, antimicro-

mundial. Certament, un actor rellevant —primer 

el perill d’una crisi alimentària global. I en aquest 

. No queda clar, però, que la mane-

bé energètics, la Comissió només compta amb 

exportador i tercer importador agroalimentari—, 

Ministerio de Agricultura se’n troba tota la docu-

marxa de pràctiques agràries pròpies de l’agri-

llavors els productors de la desaparició de bona 

mesures favorables al medi ambient i el clima 

nova PAC donarà resposta als reptes del Pac-

a l’àmbit de l’agroalimentació, l’estratègia “Del 

presents a la nova PAC. Es parla de l’

mesures destinades a promoure algunes 

ments directes han de posar en marxa o 

l proper 1 de gener entrarà en vigor 

mantenir determinades pràctiques agràries 

del sistema alimentari, el nou escenari creat 

en marxa el 1962 i que s'ha anat reformant 

Pel que fa a Espanya, aquest document ha 

context, hem tornat a parlar de la capacitat 

afectats per una situació de crisi cíclica. Els 

2027. Una política comunitària que enguany 

També cal entendre que la Unió Europea no 

de cultius o el fet de dedicar un 4 % de les 

Pel que fa a l’estructura de la despesa de la 

PAC, hi ha poques novetats. Els pagaments 

La reforma ha introduït els Plans Estratègics 

d’augmentar l’ajut bàsic amb la posada en 

aspectes ambientals, com cal esperar, són 

europees enfront del canvi climàtic i el medi 

des de mitjans dels anys vuitanta del segle 

es més que un actor del sistema alimentari 

de ruta” de la Comissió per a les polítiques 

gica i més basada en els resultats”, manté 

però una part més d’un sistema alimentari 

canviants circumstàncies econòmiques de 

productes, rendibilitat...) . En un context de 

l’únic condicionant de l’evolució del sector 

E re com afecta el sector agroalimentari de la 

mentari europeu es mourà en funció de les 

de les polítiques públiques, el sector agroali-

d’autoaprovisionament d’aliments de la Unió 

n

Una nova reforma de la  
Política Agrària Comuna 
JORDI ROSELL FOXÀ 
Departament d’Economia Aplicada de la UAB  
i Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA) 
jordi.rosell@uab.cat

El sector agroalimentari 
europeu es mourà en 

funció de les dinàmiques 
macroeconòmiques, els 

interessos i les estratègies 
dels agents econòmics del 
sector, i de l’evolució i els 

canvis de les pautes de 
consum de la població
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L
a Llei 10/2021, de 9 de juliol, de treball negociació col·lectiva, respectant en tot cas 

organitzatius d’aquesta modalitat de treball. 

Procediment aplicable en cas de problemes 

 per a totes dues parts, sense 

modalitat pugui ser executada per menors o 

pro�essional, en els quals el temps de treball 

presencial serà, com a mínim, del 50 %.

condicions laborals. 

les següents mencions: , i l’empresa haurà avaluar 

en el lloc triat per aquesta, de manera regu-

s’executi un mínim del 30 % de la jornada i de l’empresa.

en un període de re�erència de tres mesos. Horari de treball i regles de disponibilitat.

protecció de dades personals.

cial i treball a distància.

treballador.

a distància.

Terminis de preavís en cas de reversibilitat instruccions de l’empresa en matèries com 

és una subespècie que implica la prestació al treball presencial.

de serveis amb noves tecnologies, ha estat 

tècnics que difcultin o impedeixin el treball a termes regulats en la negociació col·lectiva.

Per això el t distància.

Instruccions de l’empresa sobre LOPD. Allò regulat en norma no resulta aplicable al 

presta mitjançant ús exclusiu o prevalent de treball a distància regulat al Reial Decret llei 

de telecomunicació. pre�erent per a la lluita i prevenció contra la 

Pel que �a als  d’aquesta sanitària.

relacionades amb els equips, les eines i els 

els convenis col·lectius, o, si no n’hi ha, en 

treballador a treballar a distància o l’exercici 

 de la relació laboral o de 

transport) i  

de , previ a l’inici (temps de treball e�ectiu en els supòsits de 

de la seva execució, i haurà de 

serveis d’aquesta manera. en teletreball. 

en els supòsits de contractes de �ormació en 

distància, promulgant la seva igualtat de trac-

ta en el domicili de la persona treballadora o 

mitjans i sistemes in�ormàtics, telemàtics i/o 

, és a dir, podrà ser deixat 

treballador. La reversibilitat serà regulada en (vulneració del dret d’igualtat en denegar la 

, havent d’incloure 

;  

desconnexió digital �ora de l’horari de treball; 

, l’Exposició de Motius 

possibilitat de teletreball) , 

discriminades i a no patir perjudicis en les seves 

Despeses de la persona treballadora i quan-

regularitat estudis per a l’obtenció d’un títol 

interessos de les parts) , 

supòsit enjudiciat, en el cas de treballadors 

del treball a distància, aquest ha de contenir 

tifcació de la compensació a abonar per part 

condicions de treball; serà 

El  és aquell que es pres-

Mitjans de control empresarial de l’activitat. in�ormació, així com l’ús i la conservació dels 

 Inventari de mitjans, equips i eines a utilitzar.

de l'esmentat  Reial Decret llei determina que 

“el treball a distància, entès com a treball que 

modifcació substancial de condicions; haurà 

lar. Perquè es consideri tal, és necessari que 

Percentatge i distribució del treball presen- 

l’acord de treball a distància. La negativa del 

habilitada per treballar i no haurà d’estendre’s 

, 

Lloc triat pel treballador per prestar el treball 

destaquem , 

habituals de l’empresa i del qual el teletreball 

mitjans vinculats al seu treball; 

a distància, està dirigit a regular les 

mateixes condicions que els treballadors 

substancial de les condicions de treball) , 

condicions laborals de les persones 

Si analitzem la 

treballadores que presten els seus serveis a 

L’avaluació de riscos es limitarà a la zona 

 en els termes establerts en la 

del dret de reversibilitat no podran ser mai 

te i d’oportunitats, així com el dret a no ser 

drets �ormatius d’aquells que cursin amb  

es realitza �ora dels establiments i centres 

desconnexions digitals o talls de llum) , el 

objecte de regulació tant en l’àmbit intern   

, és aquell que es 

horari de la seva jornada

su�cients compensació de les despeses

treball a distància

h) 
i) 

riscos laborals

c) 

g) 

eletreball, com a subespècie 
j) 

caràcters bàsics

causa d’extinció
SAN, de 10 de maig de 2021

�ormalitzar-se per escrit
constar el 

a)

serà voluntari

b) 

d) 

distància i teletreball

STSJ de Castella 

�) 

 SAN 44/2021, de 18 de març
ó fexibilitzaci

reversible per a 
totes dues parts

STSJ Aragó, de 17 de novembre de 2020

SAN de 30 d’abril 

di�erència entre treball a 

de l’horari

Hi ha  en què aquesta 

alternança o per a l’obtenció de la pràctica 

Pel que �a al  de l’acord 

com en l’àmbit comunitari i internacional”. 

del treball a distància

L’empresa mantindrà les seves 

prestació de serveis, podem afrmar que: 

 pel qual les parts acorden prestar 

els temps de disponibilitat obligatòria i els 

que pugui imposar-se per l’empresa per la 

límits de jornada i descansos; 

l ’inici i el � inal de la jornada laboral; 

els �actors psicosocials , ergonòmics i 

a la resta de l’habitatge; int imitat i a la 

Centre de treball al qual s’adscriu el 

, i serà obligatori que els 

treballadors a distància compleix in les 

8/2020 de 17 de març, com a mesura 

�ormació i promoció pro�essional en les 

covid-19 o altres mesures de contenció 

presencials ; a la dotació per part de 

l ’empresa de mitjans , equips i 

Pel que �a a la jurisprudència, fns avui, 

via de la modi� icació substancial de les (impossibilitat de ret irada de t iquets de 

menjar per const ituir una modi� icació 

sense e�ecte tant per l’empresa com pel 

, 

 (licitud de no abonar plus de 

�acultats 

temps

supòsits especials

contingut mínim

registre 

e) 
d’organització, direcció i control 
empresarial

eines 

i Lleó de 2 de desembre de 2020

de 2021

equips o útils in�ormàtics �acilitats, en els 

El Reial Decret llei estableix altres drets: 

(denegació del teletreball, ponderant els 

acadèmic o pro�essional; 

la protecció de dades, la seguretat de la 

prevenció de 

n

El treball a distància: exigència normativa 
i jurisprudencial

NIEVES RABASSÓ RODRÍGUEZ 
Economista i advocada. Membre de la Junta de Govern i presidenta de 
la Comissió de Relacions Laborals i Gestió del Capital Humà del CEC
nieves.rabasso@alonso-cuevillas.eu  

Comissió de Relacions Laborals i Gestió del Capital Humà 

Les persones que facin 
treball a distància tindran 

els mateixos drets que 
les persones que 

prestin serveis de 
manera presencial
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D
iversos són els �actors que estan 

10,4 %, que, des del segon semestre del 

de la revisió dels contractes per causes de 

materials i així poder �er una determinada 

motivant un increment notable en 

els preus dels materials, els serveis 

activitats assistencials, sinó que a la vegada 

al sector salut plantegin revisions dels preus 

les di�erents entitats jurídiques públiques que 

manera rellevant en les estructures de costos 

�orça ajo , a l’empara del que disposa l’article  m r  

l’assistència. En de�initiva, cada cop són més 

dels aprovisionaments sanitaris de productes 

de les entitats que gestionen serveis sanitaris 

poden subministrar els seus productes a uns 

i, evidentment, en el pressupost de Salut. 

 

Com a dades rellevants que evidencien l’in-

2021, s’ha estat produint un �ort increment 

agreujats pel con�licte bèl·lic a Ucraïna (s’ha als gestors sanitaris en diversos àmbits, no  

hora el 2022), que els costos del transport, 

per carretera i en especial el marítim, s’han del mateix producte o d’un de substitutiu o 

derivats del petroli o que els tipus d’interès llei 3/2022, d’1 de març, de mesures per a 

la millora de la sostenibilitat del transport de 

evidències similars. 

La suma de tots aquests �actors �a que les en el cas dels subministraments i serveis. legalment establerts, càrrega administrativa 

Les entitats públiques, doncs, en el cas dels contractacions pont que s’hagin de �er �ins 

d’aprovisionament. A aquest �et s’hi a�egeix 

la contractació menor i poden posar en risc 

o del seu embalatge (microxips, cel·luloses, 

inajornable, s ge ons els casos.

optat per regular o contemplar la situació de 

preus que tenen �ormalitzats per contracte. preus que no els permeten donar cobertura 

seves activitats en el sector salut es veuen, 

valorada per part de l’Estat per tal de donar-

di�ícils (productes alternatius o substitutius) , 

poder prestar determinades assistències. 

presten serveis en els àmbits de la salut. 

crement dels costos cal destacar que la taxa 

arribat a xi�res record del preu del megawatt/ només pel �et d’incrementar els recursos per 

205 de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

manca de matèries primeres o bé pel �et que 

�orça major de l’esmentat article 205 de la Llei 

contractació pública, per tal de proveir-se de 

Així com va succeir en el cas dels contractes 

condicions contractuals com a conseqüència 

articles 6 a 10 del títol segon del Reial decret 

també l’escassedat de determinades prime-

res matèries per a la �abricació de productes 

Les entitats públiques que desenvolupen les 

cal tornar a licitar els contractes d’aquelles 

hi solució jurídica harmonitzada, ja que està 

mantenir preus comporta greus problemes 

mercaderies per carretera i del �uncionament 

contractacions de serveis i subministraments, 

empreses proveïdores de productes i serveis 

licitacions molts cops superen els llindars de 

in�lacionista motiu su�icient per optar per la via 

subministrament dels productes, ja sigui per 

alumini, plàstics...) que motiven endarreriments 

Diversos serveis jurídics de diverses comunitats 

doncs, �orçades a cercar solucions no sempre 

s’atura i les empreses proveïdores no volen/

difcultant de �orma molt rellevant els processos 

i els subministraments que impacten de 

de variació anual avançada de l’IPC a 

Espanya a l’agost del 2022 ha estat del 

dels preus de l’energia que s’han v ist 

d’obres, que es va regular, de �orma 

incrementat de �orma notable com a preus (en els termes que estableixen els 

re�erències a�ectades, �et que comporta 

i j uríd ica , i costos addic ionals . Les 

que es van �ormalitzar en els contractes que no es puguin adjudicar les noves 

considera aquesta situació de context 

normatiu, per la necessitat d’obtenir els 

en el subminist rament de productes, activitat sanitària p gro ramada i � ins i tot 

equipaments i serveis bàsics per prestar 

els incompliments i endarreriments en el 

i serveis, ja que l’activitat assistencial no 

tenen l’obligació contractual. N’és una però no la majoria. Caldria que aquesta 

excepció el cas de manca de matèries problemàtica pogués ser contemplada i 

primeres, on les solucions són molt més 

senzilles en el marc i el context de la 

l’incompliment del subministrament de 

materials sanitaris i serveis a les entitats 

públiques de salut per impossibilitat de 

excepcional, una via per a la revisió de les 

temps per donar acompliment als terminis  

conseqüència de l’increment del preu dels 

autònomes, davant d’aquesta situació, han 

als seus costos de producció, tot i que en 

estan començant a repuntar, entre d’altres 

de la cadena logística) , no passa el mateix  

de Contractes del Sector Públic en algunes 

d’aprovisionament i contractació pública de 

de la situació d’increment generalitzat de 

licitar els expedients a�ectats, ja que no es 

Aquest �et a�egeix complexitat a la gestió 

els proveïdors no volen/poden vendre als 

determinats materials i serveis bàsics per 

gestionar incidències, cercant alternatives 

subministraments i serveis, han de tornar a 

alternatiu, la qual cosa produeix ruptures 

les decisions de gestió per incompliment 

d’estoc o �ins i tot requereix reprogramar 

n

La problemàtica actual en la contractació de 
subministraments i serveis en l’àmbit de salut
MIQUEL ARRUFAT VILA 

President de la Comissió d’Economia de la Salut 

del CEC 
miquel.arrufat@gencat.cat

Comissió d’Economia de la Salut
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E
l mercat de divises (FOREX) és el més 

senta un “joc de suma zero”. L'encreuament 

rès, PIB, atur, balança comercial, infació, dè�-

ni, en circumstàncies “normals”, el canvi hauria 

Centrem-nos en la seva evolució 

econòmics i models d’econometria, però això 

líquid del món i mou més de 6 bilions no és cap garantia “d’encertar”. del canvi 1 EUR=1,20 USD, que sembla mar-

de dòlars americans al dia. Com que car un cert equilibri. De �et, la mitjana de tot el 

període 2002-2022 (maig) se situa a 1,23. Dit 

(a mitjà termini) podem estudiar l’evolució his- això, cal a�egir que molts serveis d’estudis de 

canviat, amb �orça di�erència. Amb el pas del pectiva de la paritat del poder adquisitiu, i els 

simple, amb dades del BCE, però �orça ente- 

han superat de llarg les comercials. nedora (vegeu la taula in�erior). lleugerament per sobre d’1,20.

Per simpli�car-ho, les cotitzacions estan arro-

múltiples variables econòmiques (tipus d’inte- al dòlar i el pitjor per a l’euro (pujades de tipus 

lència). El que s’observa és que tots els anys 

del BCE en aplicar una política monetària res-

ció de si som més exportadors o més impor-

tadors (deixem de banda la vessant inversora 

ça d’altres divises als bancs centrals, etc.). En d’anar tendint a una apreciació de l’euro.

el cas del dòlar americà s’a�egeix el paper de 

na oportunitat a uns i altres. Amb EUR/USD en mínims dels 2015-7 la pre-

gunta és clara. I ara, què? Ningú hi pot donar 

previsibles), i per �actors exògens, en ser con- una resposta amb seguretat. Dit això, la meva 

ta �unció també la representen normalment el 

sobre 1,25; si el �em per als 20 anys, el 61,8 

ens dona 1,22 (aproximadament) .

macroeconòmics derivats de la pandèmia de es pot �er una barreja amb assegurances sim-

la covid-19 i la seva evolució. 

El dòlar està en màxims des del 2002 en�ront 

del ien, i a la banda alta contra la de l’empresa.

Com que opinar és gratis (i tot-

amb divises emergents. 

Durant el 2023, EUR/USD pot 

l’1,04 (al moment d’escriure l’ar-

en �unció de les nostres trans-

que no ha pogut assegurar-se 

permetre “esperar”. 

opera amb dues divises en la transacció, repre-

guerra a Ucraïna, que s’a�egeix als desequilibris 

paciència per a alguna operació 

Per intentar esbrinar cap a on anirà l’EUR/USD 

Fibonacci del 38,2 des del màxim, ens situem 

amb l’euro. El canvi EUR/USD ha 

oscil·ladors, retrocessos de Fibo-

euro-dòlar americà (EUR/USD) és el més inter-

d’anàlisi tècnica (mitjanes mòbils, 

tòrica, aga�ant una sèrie prou gran. I en aquest 

La cotització d’una divisa està infuenciada per 

tenir cobertura per a les operacions comercials 

prestigi han �et anàlisis del canvi des de la pers-

haurien d’apro�tar per tancar assegurances per 

sentit em permeto compartir una anàlisi molt 

El canvi actual sembla descomptar el millor per 

i especulativa). Doncs bé, el quadre ens indica 

les seves vendes a aquests nivells. Les empre-

ien (JPY) i el �ranc suís (CHF). I la situació actu- ses importadores potser hauran d’esperar una 

molt di�ícil. Els mateixos analistes 

donides a la �gura (segon decimal de l’equiva-

ampli. Tendim a seguir la seva evolució en �un- trictiva, situació econòmica a Europa molt �eble 

diplomàtics, atemptats,decisions sobre tinen- 

cit o superàvit públic, preus de l’energia i matè-

mica per veure canvis més atractius. En tot cas, 

a temps. En aquest parell acos-

nacci, etc.) i tot tipus d’indicadors 

pel conficte a Ucraïna, etc.), però a mitjà termi-

que quasi tots els exercicis poden donar algu-

economista d’empresa, no em 

líder. La seva evolució queda condicionada pels 

accions comercials. I també tinc 

moments de turbulències internacionals. Aques-

atès el ventall d’assegurances de canvi, sempre 

que té certs extrems d’apreciació i depreciació, 

ples, , acumuladors, TARF, etc. per 

aconseguir un millor canvi mitjà i al mateix temps 

tornar als voltants del canvi 1,20. 

del 2021. Es poden �er servir eines 

ticle, a mitjans de maig). Pretendre 

tancar les assegurances adients 

van �racassar estrepitosament �ent 

però que bascula cada pocs anys a l’entorn 

temps les transaccions purament �nanceres 

al és d’una gran incertesa, provocada per la 

d’interès agressives de la Fed  lentitud 

L’estudi ens diu que, de mitjana, durant els 

20 anys analitzats, entre màxim i mínim (en 

prediccions sobre el tancament 

ries primeres, posicions especulatives...) i 

la meva, basant-me en tres 

sional de la seva evolució. 

En qualsevol cas, jo, com a 

seus resultats també l’acaben situant molt 

també s’ha apreciat en relació 

geopolítiques (reacció a guerres, confictes 

aspectes econòmics i �nancers (presents i 

dedico a especular i procuro 

siderat actiu re�ugi als mercats �nancers en percepció és que els exportadors europeus 

El grà�c de llarg termini ja ens mostra un �et 

lliura esterlina. Per descomptat, 

passat de l’1,22 de �a un any a 

saber què �arà a curt termini és 

relació amb la mitjana) hi ha hagut un 14 % 

molt rellevant: estem davant d’una cotització 

hom ho �a), jo em permeto dir 

dècades d’observació pro�es-

dels principals bancs mundials i 

institucions d’estudis �nancers 

tuma a tenir premi, si et pots 

el rang de dispersió de l’EUR/USD és prou 

de desviació dins l’any. Si �em retrocés de 

versus

forward plus

n

Sí EUR/USD:  
l’hora de la veritat

MIQUEL ÁNGEL FUSTER GÓMEZ DEL CAMPO 
President de la seu de Tarragona i membre de la Comissió d’Economia Financera del CEC
miquelangelfuster@economistes.com 

Comissió d’Economia Financera

 Any Màxim Mínim Mitjana (Mx-mn)/mi  (Mx-mi)/mi (Mi-mn)/mi
     % % %

 2002 1,04 0,86 0,95 0,19 0,09 0,09
 2003 1,26 1,04 1,13 0,19 0,12 0,08
 2004 1,36 1,18 1,24 0,15 0,10 0,05
 2005 1,36 1,16 1,24 0,16 0,10 0,06
 2006 1,33 1,18 1,26 0,12 0,06 0,06
 2007 1,49 1,29 1,37 0,15 0,09 0,06
 2008 1,6 1,25 1,47 0,24 0,09 0,15
 2009 1,51 1,26 1,39 0,18 0,09 0,09
 2010 1,46 1,19 1,33 0,20 0,10 0,11
 2011 1,49 1,29 1,39 0,14 0,07 0,07
 2012 1,35 1,21 1,28 0,11 0,05 0,05
 2013 1,38 1,28 1,33 0,08 0,04 0,04
 2014 1,4 1,21 1,33 0,14 0,05 0,09
 2015 1,21 1,06 1,11 0,14 0,09 0,05
 2016 1,16 1,04 1,11 0,11 0,05 0,06
 2017 1,21 1,04 1,13 0,15 0,07 0,08
 2018 1,25 1,13 1,18 0,10 0,06 0,04
 2019 1,15 1,09 1,12 0,05 0,03 0,03
 2020 1,23 1,07 1,14 0,14 0,08 0,06
 2021 1,23 1,12 1,18 0,09 0,04 0,05
        
Mitjana de 2002-2020  1,234 0,142 0,072 0,069
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L
a xarxa d’inversors/es privats/des del  de diversos projectes emprenedors. 

(CEC)  va celebrar 

la 50a edició del Fòrum d’inversió  el 7 un nou impuls a la xarxa.

els errors que cometen els jugadors durant la 

d’EconomistesBAN, i on es van presentar sis 

projectes del sector de l’esport. gami�cades per millorar la seva destresa. Angels del Col·legi d’Economistes de Catalu-

nya, que té com a missió impulsar la voluntat 

 �abricació i comer-

cialització de ceres i lubricants 100% naturals 

res ceres d’esquí i lubricants per a bicicletes, 

la seva creació. Hem recorregut un llarg camí 

i volíem celebrar-lo organitzant aquest �òrum, posició amb els productes d’origen mineral i tesBAN. El seu principal objectiu és crear un 

a les persones que els manipulen, que s’uti-

litzen habitualment en les dues activitats.

CAT) i del Col·legi de Pro�essionals de l’Activi- per desenvolupar-los. 

tes per �acilitar i �er més agradable la pràctica 

tecnologia patentada que consta d’una exo-

sió a través de la tokenització dels seus drets a emprenedors i inversors.

major comoditat i utilitzant les �xacions tradi-

seus patrocinadors la possibilitat de convertir 

els costos de patrocini en una inversió, tenint 

tokens de les �utures estrelles de l’esport. ja que fexiona la canya i la sola, i li dona tota d’un despatx pro�essional que vol col·laborar 

la versatilitat necessària.

tèxtil esportiu sostenible cobrant un  per la amb l’entrevista “Crear i Creure” a l’exespor- a economistesban@coleconomistes.cat. 

tista, consultor i analista motivacional 

i personalitzable  dels . Corominas. 

�orma per als amants de l’ . Aprendre, 

gaudir i compartir tots els reptes com si esti-

guessis mirant sèries a Netfix. B4experience 

- be�ore experience és la primera plata�orma 

cer. Des del 2017 ha desplegat la seva expe-

a un nou nivell d’experiència.

Amb aquesta nova incorporació, l’equip d’Eco-

, a càrrec de la presidenta de la Comis-

que és capaç de detectar en qüestió de segons 

de juliol passat, presidida per Pol Font, president 

Aquesta edició va ser molt especial, no només 

d’EconomistesBAN durant aquests deu anys, 

plàstics recollits al medi ambient. La seva visió sió d’Economia i Finances de l’Esport del Col-

amb certi�cació EFA, Enric Serle compta amb 

Gaudeix i practica la teva passió de la mà dels 

Fòrums d’Inversió, sinó que la xarxa d’Econo- de l’activitat econòmica, �acilitant la canalitza-

 empresa que dissenya, 

les empreses poden trobar talents i invertir-hi, 

creativitat. Es tracta d’un projecte que produ-

i biodegradables. Fabriquen i venen les prime-

produeix i aplica la seva R+D als seus produc-

és ser la marca de material esportiu sostenible 

mistesBAN celebra el desè aniversari des de 

juntament amb la Comissió de Finances i de espai empresarial i d’emprenedoria que per-

és una 

El mes de juny passat, EconomistesBAN ha  

teus re�erents esportius i aconsegueix viatjar 

ció d’inversió dels projectes que es presenten 

altament perjudicials per al medi ambient i per 

meti, als empresaris i emprenedors, presentar 

Si estàs interessat a �ormar part de la Xarxa de 

amb la xarxa per tal de vehiculitzar-hi inversors 

i/o emprenedors a través d’EconomistesBAN, 

eix tèxtil esportiu sostenible a partir de residus 

als �òrums d’inversió que organitza Economis-

Clúster Català de la Indústria de l’Esport (INDES- els seus projectes, valid -ar los i buscar recursos 

convertint el seu cost de patrocini en una inver- esperem continuar sumant èxits donant supo rt 

és la comunitat per crear, personalitzar i vendre  

tat Física i de l’Esport de Catalunya (COPLEFC). 

estructura integrada que o�ereix en mode esquí  

cionals. En mode desconnexió d’esquí, permet Business Angels del CEC o del Club d’Inversors 

participat de manera directa i indirecta en tots 

els �òrums i en l’activitat de la xarxa d’inversors 

realitzar el mateix que amb un calçat de carrer d’EconomistesBAN, o dirigeixes o �ormes part 

pots contactar-nos enviant un correu electrònic 

més de 20 anys d’experiència en l’àmbit �nan-

Col·legi d’Economistes de Catalunya 

partida i proposar-los rutines d’entrenament  és la xarxa de Business 

plata-

del Col·legi d’Economistes de Catalunya de 

contribuir activament a la promoció e�ectiva 

 

EconomistesBAN

Roger 

Esteller

investor

 on-line

fee

 top of mind runners

outdoor

pel �et que hem arribat a la 50a edició dels 

l’Esport del CEC i amb la col·laboració del 

d’imatge. Cobreixen les seves necessitats 

Volem donar les gràcies a tots els qui heu 

NZERO (sostenibilitat):

Ampliació de l’equip EconomistesBAN

NEU BOOTS (R+D):

PATRONUS (Fintech/Blockchain): 

 plata�orma d’entrena-

arti�cial. Aquesta plata�orma té un algoritme 

innovadora plata�orma d’esponsorització on 

donant-los recursos econòmics i donant als 

d’Empreses per la Universitat de Barcelona, 

orgànics i 100% biodegradables, en contra-

Executive MBA per IEBS i assessor �nancer 

THE RUNING REPUBLIC (Fashiontech):

OFF TRAIL (Edutech i Traveltech): 

outdoor on podràs compartir experiències 

on-line

esportiva. Bota d’esquí disruptiva amb una 

Durant aquesta edició també vam comptar 

 i presencials amb els millors atletes. 

nomistesBAN assolirà nous reptes i donarà 

. Llicenciat en Administració i Direcció 

EconomistesBAN

n

KAIKOO (E-Sports):

ment per a  mitjançant intel·ligència 

d’ordres i control de l’esquí, però amb una 

incorporat al seu equip l’economista 

gamers

la rigidesa necessària per a la transmissió 

legi d’Economistes de Catalunya, M. Paz 

riència inversora en  com a  

Enric 

Serle

start-ups lead

50a edició del Fòrum d’Inversió 
d’EconomistesBAN – Fòrum Especial  
de projectes del sector de l’esport

El principal objectiu 
d’EconomistesBAN és 

crear un espai empresarial 
i d’emprenedoria que 

permeti, als empresaris i 
emprenedors, presentar 

els seus projectes, validar-
los i buscar recursos per 

desenvolupar-los

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

Comissió d’Economia Financera /  EconomistesBAN
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E
l sector  és un sector integrat 

esser protegides per drets d’autor i per una 

divises, pautes de consum, tendències bor-

intern dintre de l’ordinador. Això no ha estat 

per les empreses nord-americanes Square i bons ulls, ja que és una �orma de protecció 

fntech es in�ormàtiques, sempre que compleixin els 

gia per millorar o automatitzar els ser- gut que la indústria de continguts digitals per 

veis i processos �nancers. El terme  �a crèdit, de tipus d’interès, de tipus de canvi de 

trial, en què les inter�ícies o disseny de panta-

empreses.

sector .

Des de la banca mòbil �ns a les companyies la protecció mitjançant patents.

vertit en una indústria enorme que continuarà 

i de les diverses �ormes de presentació de la 

in�ormació, així com de qualsevol programari 

tradicionals serà decisiva. 

intentat protegir aquests desenvolupaments i pèrdua de la inversió realitzada en la creació 

tingut sense permís del propietari.

els Estats Units, on sí que es permet patentar 

monis privats o �amiliars, en inversions immo- mètodes de �er negoci i el programari no està al sector  és el de la possibilitat de pro-

divises, enviament de diners en e�ectiu, etc.

Moltes d’aquestes empreses dediquen nom- un �ort revés als Estats Units. registre d’una marca comercial.

aporten els seus majors avantatges competi-

tius, davant de l’ús o la còpia �raudulenta per sistemes de pagament amb criptomonedes, 

s’ha considerat que el codi �ont d’un progra- especialment Bitcoin , i el desenvolupament 

innovacions sense realitzar cap inversió.

d’autor o , sense presentar cap sol-

programadors i desenvolupadors de progra-

Paypal.

�uncionalitat, i escapar així a la protecció que  

o�ereix el . 

És per això important analitzar cas per cas la sumant-hi el �et que les lleis evolucionen ràpi-

poden ser l’excepció a la regla general.

mes innovadors o altres aspectes del model 

patents a Europa permet protegir les inter�íci- marques comercials, logotips, etc. 

per empreses que utilitzen la tecnolo- requisits de patentabilitat, ja que s’ha recone-

a internet és de per si mateix un sector indus-

sàries, etc. Els algorismes de programació i/o 

creacions humanes, en un intent de �orçar els 

institucions especialitzades en gestió de patri-

brosos recursos a protegir legalment els seus 

mitjançant ordinadors, a partir de dades �nan-

mètodes matemàtics, mètodes de �er negocis 

augmentant els propers anys segons diversos 

de bases de dades, impedint la còpia del con-

re�erència a un sector en creixement ràpid que 

tiva 96/9/CE del Parlament Europeu i del Con-

s’orienta als interessos dels consumidors i les 

nes patents  han arribat a assolir valors 

lles pot implicar una activitat inventiva consi-

d’assegurances, passant per les aplicacions 

Per compensar aquesta de�ciència dels sis-

programari i dels algoritmes, tradicionalment 

dament, convé assessorar-se durant el des-

bene�cis tècnics di�erenciadors que mereixen 

un obstacle perquè les grans empreses hagin 

Sota aquest concepte s’engloben nombroses 

biliàries, intermediaris de pagaments, canvi de 

Cal ressaltar que moltes innovacions al sector 

La legislació de patents a tots els països euro-

per si mateix exempt de patentabilitat. Això ha 

mitjançant dissenys registrats, i per descomp-

Els algorismes són pautes o mètodes per rea-

 són patentables (especialment en regi-

envolupament dels nous mètodes o mecanis-

Pel que �a a l’anàlisi de dades, convé recordar 

directiva especí�ca de la Unió Europea (Direc-

asseguradores, institucions d’inversió a borsa, 

desorbitats, com es el cas de les presentades 

Estats Units), mentre que altres no són paten-

in�ormes, que asseguren que el suport i l’adop-

ció d’aquestes tecnologies per part dels bancs 

nacionals i internacionals, institucions de crèdit, 

excepcions de patentabilitat a Europa, emulant 

Un dels aspectes amb més taxa de creixement 

Un altre aspecte de la protecció dels intangibles 

de sistemes de pagament amb telè�ons mòbils, 

estat així �ns a la sentència del cas Alice (2014), 

en què la patentabilitat dels algorismes va patir 

l’arxiconegut Bizum gu-, d’origen espanyol. Al

deixant la porta oberta a terceres parts a �er 

de negoci, com ara inter�ícies , bases de dades, 

fntech

fntech

fntech

copyright

copyright

fntech

fntech

d’inversió, la tecnologia �nancera s’ha con-

terceres parts que vulguin apro�tar aquests 

en els darrers anys és el relacionat amb els 

mari no veu aquest tipus de protecció amb 

canvis cosmètics al codi sense modi�car la 

entitats petites i mitjanes, cs , ban

actius intel·lectuals, que són els que els hi 

temes de protecció de patents davant del 

start-ups

sell d’11 de març de 1996 sobre protecció 

mari està protegit automàticament per dret 

licitud de registre. Tot i això, la majoria dels 

molt �eble, perquè només protegeix el codi 

literalment utilitzat i no la seva �uncionalitat, 

litzar operacions in�ormàtiques, de càlcul o 

d’anàlisi, repetitives de �orma automatitzada 

jurídica de les bases de dades), que evita la 

derada d’aplicació industrial i pot co po a m rt r 

ons amb legis ació és pel m rmissiva, com els 

ceres o econòmiques com a historials de 

càlcul són aspectes essencials en aquest 

legisladors que s’adaptin o fexibilitzin les 

tat, la protecció de la marca mitjançant el 

peus inclou l’excepció de patentabilitat de 

tegir aspectes de disseny de les inter�ícies 

També convé recordar que la legislació de 

que no produeixi un e�ecte tècnic extern o 

els anomenats moneders digitals, com ara 

patentabilitat dels algorismes, ja que molts 

que actualment les bases de dades poden 

tables (especialment a Europa). Així doncs, 

®

®

n

JULIÀ MANZANAS MONDÉJAR 
Economista, president de la Comissió d’Economia del Coneixement 
i Innovació del CEC i RBDM d’Areopa al Sud d’Europa 
julia.manzanas@areopa.com

Fintech, algorismes i propietat 
intel·lectual i industrial
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amb telèfons mòbils o 

moneders digitals
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E
l concepte d’ètica neix a la Grècia 

clàssica, en temps d’Aristòtil, i, tal 

s’han incrementat els requeriments legals tots els racons de les institucions i podria 

ves, siguin laborals o socials, per actuar cor-

ments, hauria d’introduir una mirada ètica en 

més lluny de la realitat. D’entrada, cal aclarir cadascuna de la seves exposicions i consci-

enciar de la seva eterna vigència. D’aquesta 

ciadores d’una cultura o d’un grup pro�essi-

sables dels seus actes personals i els �ets en 

comunitat. (Rojas, 2011).

La docència de l’ètica a les nostres aules és 

ésser humà l’encarregat de descobrir-ne els 

persones. En cas contrari, es convertiran en 

pro�essionals amb coneixements però sense 

mateixos. D’altra banda, no s’hauria de con- base i, per tant, també, ignorants. Aprendre 

�ondre amb el concepte de la moral que tre- rà com a ciutadans i persones morals (París, bones praxis podrien reduir signifcativament 

balla sota l’objectiu d’allò que qualsevol indi- la corrupció, la manca de transparència o els 

vidu està obligat a �er a través de l’aplicació bit de la gestió econòmica, en una època on 

de lleis i requeriments legals. En canvi, l’ètica 

mitigar altres problemàtiques tan greus com, 

teixi un normativa que n’obligui a l’ús.

tiva, hauria de considerar-se com un tot a la 

A banda de l’aprenentatge de conceptes, en 

l’àmbit educatiu es treballa en el desenvolu- d’a�rontar la nostra vida quotidiana. Atesa la 

integrava aquestes organitzacions. Tal vega-

Aristòtil, sinó que aniria molt més enllà. És la 

mateix, el docent ajuda els estudiants a evo-

produir. Els discents haurien d’aprendre que cia com a éssers humans personal i pro�es-

no depenguin de la promulgació de normati- sionalment. 

nen de la bioètica i de les ciències biomèdi-

ques, amb antecedents a la Grècia clàssica i 

el jurament hipocràtic (Hirsch, 2013). Autors ra de la práctica docente a partir de la ética 

pro�esional. 

, 5(2), 23-35.

. 

dany intencionadament, i actuar com a indi- Edetania, (43), 97-111.

vidu autònom i de �orma equitativa (Siurana, 

cenciats són els col·legis pro�e ssionals, que, , 1, 1-22.

. Veritas, (22).

d’estipular quins són els coneixements tècnics 

vegada, els discents ho perceben com aspectes tan diversos i a la vegada intangibles 

es tracta d’anar més enllà de l’ús de la memo-

un tema caduc, antic o passat de moda. Res 

dels pensaments i les creences de les perso-

què hem de �er les coses i que sigui el mateix 

2003, citat a Crisol i Romero, 2014). En l’àm-

no malefcència, autonomia i justícia, descrits  

. “Ética pro�esional docen-

decurs de la seva �eina. Aquesta idea es �ona-

docents serà aconseguir transmetre als alum-

granets de sorra que milloren el nostre entorn.

. 

te: un compromiso pedagógico humanístico”. 

�orma, l’educador aconseguirà que els alum-

que aquest aprenentatge també els prepara- 

per exemple, l’assetjament laboral. En defni-

sics, els principis de l’ètica pro�essional ema-

), que comprèn aquelles actituds di�eren- 

nes aprenguin a ser raonables i �er-se respon-

urgent i imprescindible per aconseguir educar 

�uturs graduats desenvolupant les competèn-

nes perquè aquestes puguin actuar de la millor onal, adoptant certs valors o jerarquia d’ells 

Ens preocupem de currículums brillants, però 

pament d’habilitats toves o . És a dir, 

motius. Per tant, si no aprenem les eines, mai 

cies de manera excel·lent, però cal considerar 

amb consciència ètica. A banda de l’obligació 

neix de cadascú sense necessitat que exis- respecte del blanqueig de capitals, la trans-

possible que la majoria d’ells s’hagin portat a 

quatre principis de la bioètica: benefcència, 

com la prevenció del mal, el �et de no in�ringir 

L’ètica, sens dubte, millora i vincula tant l’àm-

lucionar cap a persones amb criteri propi que 

Des del punt de vista teòric, i tornant als clàs-

. Hacia la mejo-

base de millora i creixement de la nostra essèn-

que no pretén establir el que és correcte o 

errors comptables. A més, l’ètica comprèn 

menta a l’entorn de l’  (arrel del terme 

alguns dels casos de corrupció més greus 

els àmbits de la societat, l’obligació com a 

terme en connivència amb el personal que 

com la responsabilitat o la honestedat en el 

no, sinó que vol ajudar al desenvolupament  

parència o la rendició de comptes, hauríem 

da, si l’ètica estigués integrada en el nostre 

l’ús de l’ètica no parla d’heroïcitats, sinó de 

amb els codis deontològics, regulen la pro-

�orma possible (Crisol i Romero, 2014). La 

l’ètica a les escoles potser s’haurien evitat 

rística, de l’aprenentatge mecànic d’idees. 

. 

seva intenció és buscar qüestionar-nos per 

esdevinguts en els darrers anys. A més, és 

2010). Actualment, el mirall per als nous lli-

rectament i honestament. El pro�essorat, 

aconseguirem endevinar-ho per nosaltres 

nostra vida, una manera de viure, de �er, 

 

ètica

soft skills

bioética y el surgimiento de una bioética inter-

docente versus ética docente

Journal for Educators, Teachers 

and Trainers

La ética profesional basa-

Revista Humanidades

cultural

da en principios y su relación con la docencia

nes que l’ètica no és només allò que deia 

bit personal com el món pro�essional. Així 

dia a dia, aquests ni s’haguessin arribat a 

per ser-ne membre, també exigeixen altres 

seva extraordinària importància envers tots 

de preguntar-nos si amb l’ensenyament de 

com Beauchamp i Childress destaquen els 

ethos

encarregat de la trans�erència de coneixe-

hauria d’anar de la mà el �et de ser bones 

�essió des d’una visió objectiva, imparcial, 

n
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O P I N I Ó  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 de Retail

P
er què la innovació ha estat i és el que 

impulsa el canvi en les empreses que 

treballen en el sector del ? Quina 

de l’entorn. La proposta innovadora és capaç me va portar l’establiment de moltes associa-

di�erents empreses de ? La dimensió de càrrec de la gestió del codi de barres.

vació? passa a la universitat, a l’empresa i a les insti- El codi de barres �orma part de la nostra vida 

quotidiana i ha evolucionat des del codi lineal 

fns al codi de dues dimensions, com el QR o 

empresarial és “un producte o procés empre- aquests elements de l’entorn, es quedarà en 

sarial nou o millorat (o una combinació de tots 

progressar com a innovació. mòbil, es captura el QR i ens dirigeix a la web 

del menú del restaurant. La simbologia estàn-

s’introdueix amb èxit en el mercat”. dard �acilita la captura del contingut de l’autor 

del QR. El contingut el decideix qui p im rimeix 

La missió de les empreses de  és donar el codi. Per això el contingut és “tancat”.

iniciatives en temes legals, de gestió de recur-

La innovació és una magnífca eina per o�erir client de di�erents àmbits per tal que la inicia- i el que imprimeix el codi segueix les regles de 

respostes a les noves i canviants necessitats GS1 i així el producte té un codi únic i no sig-

la utilització de recursos orientats a respondre tió que consideri. Aquí rau la clau de l’èxit de 

a les noves situacions que s’aniran creant. la innovació del codi de barres.

innovació.

Responent a les preguntes inicials, el codi de 

als anys vuitanta del segle passat és el codi de 

entre innovació i el . Sense cap dubte, la 

a innovació no va començar a implantar-se fns 

. Amb el codi de barres veiem el seu gran 

ducte com a base de la gestió l’empresa. Les 

claus de la innovació demanen molta activitat 

relacional, com va passar amb el codi de bar-

i de trans�ormar l’invent en innovació.

noranta del segle passat demanaven agilitzar 

inicia la seva activitat innovadora, tindrà avan-

alhora, demanaven millorar els seus sistemes 

ra que siguin de la competència; com va pas- 

sector de les tecnologies de la in�ormació i la productes anaven a�egint el codi de barres en 

trans�ormació in�ormàtica de les empreses va 

innovació: tot el  té en el codi de barres la 

base de la seva gestió. 

Quin és el procés d’innovació? Qui lidera aquest 

procés? L’èxit de la proposta innovadora depèn 

dels resultats dels es�orços en incorporar can-

les empreses detallistes necessiten incorporar 

innovació impulsa el canvi de les empreses de 

di�erents empreses de  són capaces d’in-

novar de �orma semblant perquè, quan el líder 

relació hi ha entre innovació i ? Quines són 

l’entorn social i tecnològic. La innovació dema-

les empreses de  és rellevant per a la inno-

dos) que di�ereix signifcativament dels produc-

estar en alerta buscant oportunitats de millora. 

els punts de di�erència de la competència. Les 

vis a través de negociacions amb els elements 

nològica, col·laborativa, legal i organitzativa dels 

dècada dels setanta, l’acabament del �ranquis-

barres. Es va inventar �a vuitanta anys, però com 

na gestió dins l’àmbit tecnològic i l’entorn. Això 

mena. Quan el resultat de la recerca no a�egeix 

El codi lineal és di�erent: el símbol és estàndard 

del client i consumidor, i a la vegada per trobar 

barres únic els valors de preu, descripció i ges-

el Datamatrix. Gràcies a la pandèmia hem après 

un calaix i poc proft se’n podrà treure sense 

moment de la invenció. Calia la capacitat tec-

ductes de gran consum, dels distribuïdors i de 

geix un gran compromís per part dels líders en 

que serien protagonistes de la seva implantació 

matge, i possibilitar l’augment de la rotació. La 

nova proposta tecnològica o de producte. Exi- amb una base de dades que assigni al codi de 

tatges si s’eixampla el nombre d’usuaris enca-

empreses detallistes sempre han estat innovant 

al cap de trenta anys. Per què va trigar tant? La 

retail

retail

retail

retail

retail

retail

retail

retail

retail

les claus de la innovació en aquest sector? 

tiva innovadora avanci amb èxit. Innovar és 

cions, entre d’elles, l’AECOC, que es va �er Quines similituds d’innovació hi ha entre les 

tucions públiques i �undacions de qualsevol 

innovació i la van adaptar a mesura que els 

sos, de caràcter social, de coneixement del 

Seguint l’ECD/Eurostat (2018), la innovació 

molt més complex que simplement �er una 

Les empreses detallistes als anys vuitanta i 

tes o processos empresarials anteriors i que 

de productes de consum i distribuïdors. Les 

les vendes, el control d’estoc, l’emmagatze-

empreses van entendre els avantatges de la 

gestionat de la mateixa manera a tot el món 

innovació demana un context inexistent en el impacte per �acilitar el control unitari de pro-

sempre servei al client consumidor i exigeix 

impulsar iniciatives de col·laboració que van empresarial no és rellevant per incorporar la 

La gran innovació del  que va començar 

de gestió dels productes, en les comandes,  

que, amb un dispositiu petit com el telè�on 

culminar amb el sistema de codi de barres 

i han estat capaces de tibar molts sectors 

coincidència en el temps de propostes del 

dència a Espanya va ser que, al fnal de la 

econòmics a treballar seriosament amb la 

per les organitzacions que s’agrupen sota el 

paraigua de les sigles GS1. Una altra coinci-

res entre empreses de tecnologia, �abricants 

de saltar les barreres de la competència i de 

Els líders de les empreses �abricants de pro-

nifcatiu, i, per tant, “obert”. Cal un ordinador 

barres és el millor exemple de la gran relació 

el pas per la caixa de sortida dels clients i, 

les seves etiquetes. Finalment, la dimensió 

sar amb el codi de barres, on les di�erents 

n

retail

GABRIEL IZARD GRANADOS 

Business Manager a Axicon 
gizard@gaizard.com

Innovació i lideratge 
en ‘retail’
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E
ls �enòmens esportius són molt diver-

sos: des de curses fns a espectacles 

esportius, partits de tots tipus, esport 

sense competició, videojocs o el que anome- ses institucions.

comprar materials, necessitem instal·lacions i 

estaven �ormades per tres grans segments:

organitzar els diversos esdeveniments.  Esdeveniments: que inclou subsectors com 

premsa. 

ria, equipaments, gestió...

d’aquesta indústria estaven representats pels  Béns i serveis: producció, distribució, , 

màrqueting...

cini a determinats esports pro�essionals i l’alta 

I si obrim la mirada en el marc d’oportunitats 

d’aquests últims anys, que, malgrat la pandè- 

a tot el planeta. 

Catalunya és el territori amb la major concen- da, les cadenes de valor del sector s’amplien 

D'una banda, l’impacte de les noves tecnolo- amb dos grans segments:

gies i la producció de nous materials aplicats   o esports electrònics.

 Turisme esportiu. 

dades són simplement una orientació, ja que 

el sector és tan complex que es di�ícil concre-

tar on poses el límit.

sector en l’economia. tat en què dos o més jugadors interaccionen 

El pes econòmic del sector a Catalunya aug- al sector esportiu existent a Catalunya s’iden- o pro�essional un videojoc. Les competicions 

menta any rere any, i la seva aportació al PIB 

ta o presencial.

Segons les dades de l’enquesta “Los hábitos suport concentrades en un territori que com-

catalana segueix espectacles esportius d’una 

pro�essional, afció o entreteniment, impliquen 

litzada per l’Observatori Català de l’Esport del 

2019 diu que el 72 % de la població catalana 

n’és practicant regular (de 2 a 3 cops a la set- millorar la competitivitat de la indústria de l’es-

més ràpidament.

esportiva. 

de més de 2.500 milions d’euros.

La producció e�ectiva total o el valor a�egit del sector esportiu per als pròxims anys seran:

La indústria de l’esport és molt més que �abri-  Incrementar el consum de l’esport.

 Millorar l’experiència.

lució i el creixement imparable ens han portat  Aconseguir un esport més segur.

2,15 % del PIB a la demarcació de Barcelona  Millorar el rendiment esportiu. 

(dades del 2016) i un 2,0 % pa roximadament 

a Catalunya. El pes econòmic del sector en el generat projectes de gran valor.

conjunt de les 44 branques d’activitat és molt 

L’objectiu principal del clúster català és ajudar El sector esportiu ha de tenir molta cura en la 

producció, distribució de productes i pràctica 

del total català. dels esports en totes les seves activitats. 

innovació, la internacionalització, la �ormació o 

equipaments, i per competir és imprescindible 

Els  o esports electrònics són compe-

peteixen en un mateix negoci i que compartei-

jornades o acords de col·laboració amb diver-

clubs, les �ederacions esportives, algun patro-

veniments de gran popularitat.Són una activi- 

Aquesta concentració d’empreses vinculades 

d’aquests jocs es poden �er de manera remo-

deportivos en España”, el 86 % de la població 

manera regular. D’altra banda, l’enquesta rea-

cants i distribuïdors del sector esportiu. L’evo-

Les cadenes de valor de la indústria de l’esport 

 Instal·lacions: disseny i arquitectura, enginye-

als esports, també la pandèmia de la covid-19, 

Quan parlem de la indústria de l’esport, a quins 

port. Actualment, el clúster agrupa més de 100 

empreses del sector amb una �acturació global 

els membres a identifcar i abordar noves opor-

mia, el sector està creixent de �orma accelera-

l’a�ectació a la sostenibilitat del nostre planeta. 

que ha provocat els canvi de prioritats i el model 

el sector �armacèutic, aquest representa l’1,3 % 

ocupen prop de 32.000 persones. Aquestes 

ticions de videojocs que han esdevingut esde-

l’esport �emení han accelerat l’impacte d’aquest 

i, en general, competeixen de manera amateur 

tifca plenament amb el concepte , entès 

potenciar aquesta realitat, es constitueix INDES- molts viatges i desplaçaments per jugar i com-

petir en di�erents destinacions i països. El turis-

important, i, comparat amb altres sectors com 

nem . Per practicar esport hem de e-sports

subsectors ens estem re�erint? A la dècada 

El turisme i els esports s’interrelacionen i es 

CAT l’any 2010 amb el principal objectiu de 

a un context de complexitat molt elevat o a 

relacions entre els di�erents agents que han 

dels noranta, els subsectors més dinàmics 

competició, i la televisió esportiva. Els últims 

M’atreveixo a dir que els grans objectius del 

ha gairebé 1.375 relacionades amb l’esport, 

que �acturen més de 6.500 milions d’euros i 

de consum dels ciutadans, així com l’impor-

organització, serveis, IT&Media, màrqueting i 

25 anys, els sector ha canviat pro�undament 

me esportiu és un dels subsectors que creix 

xen característiques comunes i complemen-

3.000 milions d’euros, �et que representa un 

el fnançament, a través de grups de treball, 

tració d’empreses esportives a Europa. N’hi 

tantíssim creixement dels  i èxits de 

català adquireix cada cop més importància. 

tunitats de negoci que poden provenir de la 

e-sports

com “un grup d’empreses i institucions de 

mana), i el 90 % �a algun tipus de pràctica 

I, per sobre de tot, minimitzar l’impacte en 

complementen. Els esports, com a activitat 

sector a Catalunya (producció e�ectiva més 

tàries”. Amb l’object iu de dinamitzar i 

consums intermedis) estaria al voltant de 

retail

E-sports

e-sports

clúster

Comissió d’Economia i Finances de l’Esport
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•

•

•

•
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Què s’entén quan parlem  
de l’economia de l’esport?
M. PAZ COROMINAS GUERÍN
Presidenta de la Comissió d’Economia 
i Finances de l’Esport del CEC
mpcorominas@gmail.com
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El passat 1 de �ebrer va quedar conva idat pel Congrés dels 

reduir les e evades taxes de temporalitat i atur al nostre país. 

personal. La norma hereta a nota de “fexibil tat”, caracterís-

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

El Col·legi d’Economistes de Catalunya posa a 

ponsabilitat Civil Pro�essional, p er 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 �scal, i incrementar l'anhelada justícia tributària que pre-

mesures tendents a prevenir i lluitar contra el �rau �scal.

Diputats, no sense certa polèmca, el RD Lei 32/2021, de 28 

ció d’un tercer, sense haver de desemborsar els 

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

nascuda �ruit del consens i d àleg social, amb la �nalitat de 

Es tracta d’una norma complexa però de gran mportànc a 

la disposic

co ·l legiats 

ió de tots els Col·legiats del Col·legi 

que hi estiguin adherits puguin tenir 

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

que incideixen directament en el �uncionament del mercat 

d’Economistes 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 joc. Aquestes normes persegueixen 

substantives i procedimentals del nostre sistema tributari. 

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

object u: la ncorporació al nostre ordenament intern un doble 

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, a ssegura la teva acti-
vitat pro�essional

Mesures de prevenció  
i lluita contra el �rau fscal
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El Pacte Verd Europeu té com a object u 

’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 gii ta , mpulsant nous modes de negoci 

materals, a serv t tzac ó i les plata�ormes 

monedes virtuals ha estat (i segueix sent) un repte 

de l’ús des recursos, a recuperacó dels 

que promogu n ’ecod sseny, l’efciènc a 

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

compartides. 

com un �enomen tecnològic, econòmic i social. 

vinculants publicades en els darrers anys per la 

actius d

gacions d’in�ormació.

igitals, pel que �a a la tributació directa, 

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

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

generat crítiques per tots els operadors concursals.

En els ú tims anys les cr ptomonedes han rromput 

jurisprudència comunitària com de les consultes 

Direcció General de Tributs, 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 p rocediments de reestructurac ó, insovència i exoneració 

Aquesta re�orma sense precedents de la normativa concursal 

L’economia circular és l’eina trans-

Desxi�rar la tributació associada a aquestes 

per als assessors fscals. A partir tant de la 

pel Reial decret legis al t 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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Ethereum i els m

tecnolog

ilers de criptoactius rau en la 

ia que les sustenta, , i a la 

La base de l’èxit que ha anat acumulant Bitcoin, 

�uncionalitat dels contractes intel·ligents o 

. El �enòmen  és la “revolució 

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

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

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

uti itat per a es empreses en genera , i per als experts comptables en particuar. 

contracts blockchain

blockchain

smart 

industr al d’nternet”. Amb  hem passat de 

xe �del de a direccó que l'act v tat pro�ess onal des experts comptables està prenent 

a in�ormac ó al internet del val’internet de l or.

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 d

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

igital i ecològica.

l'E

el continu treball que es �a sobre aquesta àrea des de es corporacions, és un refe-

INF publicades pel Conse o General de Economstas de España, juntament amb 

ves ex gènc es a es qua s aquests pro�ess onas han de �er �ront.i de les no

ses des del punt de v sta comptabe . D'una banda, l’artic e 13 de a Lei 3/2020, 

de 18 de setembre, que estab

i com procedir amb les que es pugu n produ r aquest any 2021. D'a tra banda, 

'art cle 6 de a Llei 3/2020, que va prolongar a suspens ó del deure de so

ex com cons derar les pèrdues de 'exercci 2020 

el concurs �ns al 31 de desembre del 2021.

· ic tar 

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

El Registre d'Experts Comptabes REC] ha publcat quatre guies, documents de gran 

econòmic provocat per la COVID-19 a 'hora de tractar el patrimoni de es empre-

L'e aborac ó de es gues del REC], a xí com de es gues d'eaborac ó i rev sió de 

inblockcha

Criptoactius 

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

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

 de sostenibilitat corporativasobre informes

L’impacte de la COVID-19 en el patrimoni  
net de les empreses. Mesures correctores


