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La Cambra informarà sobre la nova
llei de factura electrònica
Serà el dimarts 21 d'abril, a partir de dos quarts de deu del matí

Des del 15 de gener és obligatori que les factures a les administracions públiques es facin
mitjançant la facturació electrònica. És per això que la Cambra de Comerç de Manresa informarà a les
empreses sobre la nova llei de factura electrònica en una jornada gratuïta que es farà el dia 21
d'abril a dos quarts de deu del matí. La sessió anirà a càrrec de Carles Ferrer, responsable de
Projectes del Consorci Administració Oberta de Catalunya; Núria Closa, responsable de
Finançaments Especialitzats i Serveis de la Delegació Territorial de Catalunya; Oriol Bausà, CEO
d'Invinet Sistemes; i Ismael Gómez, delegat comercial de Camerfirma. Per assistir-hi cal fer
inscripció prèvia a jmonge@cambramanresa.org o per telèfon al 93 872 42 22.

Des del mes de gener passat la llei obliga a què la presentació de qualsevol factura a una
administració pública es faci mitjançant la facturació electrònica, utilitzant el servei e.FACT del
Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC). En aquesta sessió s'explicarà a les empreses
els procediments que cal fer, les característiques de la nova llei i com s'ha de fer la nova facturació
a través d'algunes solucions existents. Es tracta d'una jornada en què es mostraran casos
pràctics i que s'emmarca en el Pla Idigital de la Generalitat de Catalunya i en el conveni signat
amb el Consell de Cambres de Catalunya.
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COMPETÈNCIA PER A LA MINERIA BAGENCA En l’actualitat, les úniques mines de potassa actives a l’estat
estan ubicades al Bages, explotades per Iberpotash. Ara, l’empresa navarresa Geoalcali, de capital australià, està a
punt d’engegar un ambiciós projecte entre Navarra i Aragó per extreure fins a 1,1 milions de tones anuals
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L’empresa amb seu a Pamplona
Geoalcali ha iniciat els tràmits per
obtenir l’autorització de la posada
en marxa d’una mina subterrània
de potassa ubicada entre els mu-
nicipis saragossans d’Undués de
Lerda i Sos del Rey Católico i les lo-
calitats navarreses de Sangüesa i
Javier, segons explica El Heraldo de
Aragón. Geoalcali SL és la filial es-
panyola de la companyia austra-
liana Highfiel Resources. Si pros-
pera el projecte de Geolcali, la
mineria navarresoaragonesa de
la potassa esdevindria competèn-
cia del projecte miner d’Iberpotash
a la conca del Bages. Actualment,
la mineria de la potassa bagenca és
l’única en actiu a l’estat espanyol,
després del tancament, a final
dels anys setanta, del projecte na-
varrès de Potasas de Subiza, que va
estar en actiu durant més de tres
dècades.

Geoalcali fa tres anys que in-
vestiga diverses zones d'Aragó i Na-
varra a la recerca de jaciments de
potassa adequats per a la seva ex-
plotació mitjançant una mina.
Geoalcali ha obtingut permisos
d'investigació per prospectar el
subsòl de diferents municipis de la
zona anomenada Las Altas Cinco
Villas i té obert un altre projecte a
l'entorn dels Pintanos. No obs-
tant això, on ja ha iniciat els tràmits
per posar en marxa una mina és a
la zona d’Undués i Sos, segons El
Heraldo de Aragón.

Tal com explica Geoalcali a la
seva pàgina web, l’empresa té en
marxa tres projectes miners rela-
cionats amb la potassa en aques-
ta zona entre Navarra i Aragó:
Muga-Vipasca, amb dipòsits de
potassa poc profunds, de menys de
200 metres, que està ubicat entre
els termes municipals d’Undués de
Lerda i Urriés (Aragó), Sangüesa i
Javier (Navarra), a només cin-
quanta quilòmetres de Pamplona.
El projecte, explica l’empresa, neix
d’estudis realitzats a la dècada
dels 80 que recentment s’han anat
renovant i completant. La inversió
inicial se situaria a l’entorn dels 256
milions de dòlars. La previsió de
l’empresa és començar les obres a

final d’enguany i iniciar la fase
d’explotació un any més tard. El
temps de vida estimat per al pro-
jecte és de 24 anys i es preveu crear
fins a un miler de llocs de treball.
El projecte de Los Pintanos, a to-
car de Muga i Vilapasca, comprèn
una àrea de 125 quilòmetres qua-
drats. La potassa s’hi troba a par-
tir dels 500 metres de profunditat.

El tercer projecte és el de Sier-
ra del Perdón, al sud-oest de Pam-
plona, on s’ubicaven antigament
els projectes d’extracció potàssica
vigents el segle passat.

Com que el projecte miner de
Geoalcali afecta dues comunitats,
el responsable d'autoritzar o des-
cartar-lo serà el ministeri d'In-

dústria, encara que en el procés hi
participaran tant el Govern d'Ara-
gó com el de Navarra, recorda el
diari aragonès, segons el qual
l'empresa sol·licitant ja ha pre-
sentat el projecte tècnic, l'estudi
d'impacte i el pla de restauració per
quan la mina es clausuri. 

Segons l'informe «definitiu» de
viabilitat que Highfield Resour-
ces va difondre el passat 30 de
març, el jaciment de Muga pre-
senta una reserva de 146 milions
de tones de potassa que garantei-
xen que la mina podria explotar
durant 24 anys extraient una mit-
jana de 1,12 milions de tones anu-
als. Amb el Pla Phoenix, Iberpotash
aconseguirà posar en els mercats
internacionals més d’un milió de
tones anuals de potassa i inicial-
ment, més de 750.000 tones de sal
vacum.

Tal com recull la publicació ara-
gonesa, i citant fonts de l’estudi, els
costos de producció estimats per
a la mina Muga serien del voltant
dels 135 dòlars per tona de potas-
sa, mentre que es calcula que en
els propers anys aquest compost es
pagarà a uns 315 dòlars per tona.
Aquest marge de negoci, unit a la
inversió calculada –uns 250 mi-
lions d'euros per posar en marxa
l'explotació i 90 més per expandir
una vegada que estigui en funcio-
nament– porten Highfield Re-
sources a concloure que el projecte
seria rendible des del punt de vis-
ta econòmic.

REDACCIÓ | MANRESA

Sondejos per a la investigació de potassa a la zona de Muga

GEOALCALI

Una empresa de capital australià inicia
tràmits per extreure potassa a Navarra

El projecte competiria amb la mineria bagenca, fins ara l’única explotació potàssica activa a l’estat

Un centenar d’alumnes de pri-
mer de batxillerat dels instituts
de Cal Gravat, l’Escola Joviat i
l’institut Lacetània de Manresa, del
Guillem de Berguedà de Berga i del
Francesc Ribalta de Solsona par-
ticiparan aquest matí a les ins-
tal·lacions d’UManresa-FUB en
la Primera Jornada d’Economia de

la Catalunya Central, que han or-
ganitzat el Grup de professors d’E-
conomia a Batxillerat de la Cata-
lunya Central i el Servei Educatiu
del Bages.

Durant la jornada, els alumnes
assistiran a una ponència inau-
gural a càrrec de tres emprenedors
del territori: Ester Tobias, d’Eco-
practica; Alexis Perramon, de Mu-

aaak, i Alba Rojas, de Mengem Ba-
ges. Després d’aquesta ponència
participaran en cinc tallers sobre
frau fiscal, creativitat, innovació,
màrqueting personal i prevenció
de riscos i salut laboral. Els instituts
participants són aquells que tenen
algun docent que forma part del
Grup de professors d'economia de
batxillerat de la Catalunya Central.

Fins l'any passat, cada any s'orga-
nitzaven conferències per a aquest
alumnat «però aquest any vam
voler fer un canvi. El grup sempre
ha sentit molt el suport de la Uni-
versitat de Manresa i, des de fa
anys, organitzem conjuntament
actes relacionat amb el món eco-
nòmic», diuen fonts del grup de
professors.
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Cent alumnes de batxillerat participen avui
en una jornada sobre economia a la FUB

La Cambra de Comerç de Man-
resa informarà les empreses sobre
la nova llei de factura electrònica
en una jornada gratuïta que es
farà el dia 21 d’abril a les 9.30 del
matí. La sessió serà a càrrec de Car-
les Ferrer, responsable de Projec-
tes del Consorci Administració
Oberta de Catalunya; Núria Closa,
responsable de Finançaments Es-
pecialitzats i Serveis de la Delega-
ció Territorial de Catalunya; Oriol
Bausà, CEO d’Invinet Sistemes; i Is-
mael Gómez, delegat comercial de
Camerfirma. Per assistir-hi cal fer
inscripció prèvia a jmonge@cam-
bramanresa.org o per telèfon al 93
872 42 22.

Des del mes de gener passat la
llei obliga que la presentació de
qualsevol factura a una adminis-
tració pública es faci mitjançant la
facturació electrònica, utilitzant
el servei e.FACT del Consorci Ad-
ministració Oberta de Catalunya
(AOC). 
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La Cambra fa una
jornada sobre la
llei de factura
electrònica

El Saló Internacional de l'Auto-
mòbil de Barcelona farà un salt en
la seva pròxima edició en sumar
fins a 38 marques de vehicles que
vindran a la ciutat a mostrar les se-
ves novetats, davant les 22 de l'úl-
tima edició, en el marc d'un cer-
tamen que apostarà a més per la
innovació tecnològica.

La recuperació del sector de
l'automòbil a Espanya, que ha
aconseguit arribar el 2014 a les 2,4
milions d'unitats fabricades, es
traduirà en un saló que també ha
recuperat la presència de mar-
ques que s'havien perdut durant
els anys de la crisi, ja que el 2011
va aconseguir reunir 28 firmes i 22
el 2013. «Hem sabut mantenir el
saló en moments de crisi econò-
mica molt important; 38 és un
número extraordinari. Ja tenim el
mateix número que als salons de
Frankfurt o Ginebra», va dir ahir el
president del Saló Internacional de
l'Automòbil, Enrique Lacalle.

EFE | BARCELONA

El Saló de
l'Automòbil
de Barcelona
acollirà 38
marques 
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 El ministre d'Hisenda,
Cristóbal Montoro, va assegurar
ahir que és «factible» assolir
els 20 milions d'ocupats al final
d'una pròxima legislatura si
s'enforteix el creixement
econòmic.
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L’EMPRESALA TENDÈNCIALA PREVISIÓ

Marcadors
ELS MILIONS

D’OCUPATS QUE
PREVEU MONTORO

 El 27% de les empreses
espanyoles va reduir el 2014 el
pressupost destinat a
auditories internes, una
retallada més gran que la de les
empreses de la zona de l'euro i
les de la resta del món

27%
REDUCCIÓ EN
AUDITORIES

INTERNES

 Cirsa Gaming Corporation va
tancar el 2014 amb un benefici
operatiu de 328,1 milions
d'euros, cosa que suposa el
13,2% més que l'exercici del
2013, segons un comunicat de
l'empresa.

Cirsa
TANCA EL 2014

AMB 328 MILIONS
DE BENEFICI

comunicacio@catpress.cat - 14/04/2015 08:04 - 178.23.208.155
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La Cambra fa una jornada sobre la llei de factura
electrònica
14.04.2015 | 00:00

REDACCIÓ MANRESA La Cambra de Comerç de Manresa informarà les empreses sobre la nova llei
de factura electrònica en una jornada gratuïta que es farà el dia 21 d'abril a les 9.30 del matí. La
sessió serà a càrrec de Carles Ferrer, responsable de Projectes del Consorci Administració Oberta de
Catalunya; Núria Closa, responsable de Finançaments Especialitzats i Serveis de la Delegació
Territorial de Catalunya; Oriol Bausà, CEO d'Invinet Sistemes; i Ismael Gómez, delegat comercial de
Camerfirma. Per assistirhi cal fer inscripció prèvia a jmonge@cambramanresa.org o per telèfon al 93
872 42 22.
Des del mes de gener passat la llei obliga que la presentació de qualsevol factura a una administració
pública es faci mitjançant la facturació electrònica, utilitzant el servei e.FACT del Consorci
Administració Oberta de Catalunya (AOC).
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La Cambra farà una jornada per informar a les empreses
sobre la nova llei de factura electrònica

Serà el dimarts 21 d’abril, de 9.30 a 11 del matí, i és gratuïta.

De: Redacció  

La Cambra de Comerç de Manresa informarà a  les empreses sobre  la nova llei de
factura electrònica en una jornada gratuïta que es farà el dia 21 d’abril a  les 9.30
del matí.  La  sessió  anirà  a  càrrec  de Carles  Ferrer,  responsable  de  Projectes  del
Consorci  Administració  Oberta  de  Catalunya;  Núria  Closa,  responsable  de
Finançaments Especialitzats i Serveis de la Delegació Territorial de Catalunya; Oriol
Bausà, CEO d’Invinet Sistemes; i Ismael Gómez, delegat comercial de Camerfirma.
Per assistirhi cal fer inscripció prèvia a jmonge@cambramanresa.org o per telèfon
al 93 872 42 22.

 

Des del mes de gener passat la llei obliga a què la presentació de qualsevol factura
a una administració pública es faci mitjançant la facturació electrònica, utilitzant el
servei e.FACT del Consorci Administració Oberta de Catalunya  (AOC). En aquesta
sessió s’explicarà a les empreses els procediments que cal fer, les característiques
de  la  nova  llei  i  com  s’ha  de  fer  la  nova  facturació  a  través  d’algunes  solucions
existents.  Es  tracta  d’una  jornada  en  què  es  mostraran  casos  pràctics  i  que
s’emmarca en el Pla Idigital de  la Generalitat de Catalunya  i en el conveni signat
amb el Consell de Cambres de Catalunya.
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Quina és la solució tecnocràtica per alleugerir la pressió de la caldera? Doncs 
apuntar-se al canvi de criteris comptables i estadístics per millorar els ratis. La Recerca 
i Desenvolupament ha passat de ser consums intermedis a inversió... És raonable. 
Però les despeses en compra d'armes també... (Per cert, Grècia ve de fer una gran 
compra d'armament). L'altre canvi produït, i aquest ens afecta de ple, és la 
comptabilització de les activitats il·legals (sexe i droga, el rock ja l'havíem comptat). Tot 
plegat ens fa sortir una mica millor a les fotografies, el que fa que no salti l'alarma 
automàtica del quadre de comandament. Pilota endavant i ja veurem què passa. I 
tranquils que encara ens queda per incloure tota l'economia en negre, amb això n'hi 
ha per uns quants anys d'anar millorant ratis. 
 
Una persona que em queia malament però segurament aquell dia tenia alguna 
cosa de raó va afirmar amb molta seguretat que el que no es mesura no es pot 
gestionar. Però posats a mesurar i complir objectius, tothom que hagi estat en una 
estructura fortament piramidal (un exèrcit, per exemple) sap que ja s'ho farà perquè 
així sigui, i el management el van inventar els militars. 
 
La solucions provisionals a curt termini i tecnocràtiques per complir objectius 
mesurables en l'economia val... no ens posarem radicals. Però què passa quan es fa el 
mateix amb el planeta i la seva supervivència tal com el coneixem? Tot i salvant les 
distàncies entre el temps econòmic (no més de 10 anys) i el temps geològic (una mica 
més). Quan es comença a posar èmfasi en l'adaptació al canvi i s'ignoren els molts 
contrastats i científics llindars de temperatura i moltes coses més, millor no 
procrastinar tant i començar a fer management de veritat.  
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