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Optimistes en temps d'incertesa
«Hi ha un inevitable desconcert i sensació de desgovern davant la poca talla
pactista en una situació de fragmentació parlamentària»

Fa mesos advertia en un article que estàvem vivint en un miratge, que hi havia molts
elements circumstancials que s'havien posat de cara i ens feien creure que havíem superat la
crisi, però una mirada de gran angular al món aflorava moltes amenaces i disfuncions.

En canvi, avui que a la premsa no hi ha més que mals auguris del futur immediat, d'esclat de
bombolles als BRIC, i de problemes nous que se sumen als vells encara no resolts, voldria donar
un missatge més optimista. No tots aquests països estan tan malament com se'ls presenta,
s'avalua la seva situació amb indicadors antiquats i no es tenen en compte altres fortaleses
culturals molt decisives que desconeixem i menyspreem.

Optimisme en primer lloc perquè fa mesos hi havia la temptació de postposar la resolució de
problemes estructurals pendents en considerar que ja no era imprescindible, i en canvi ara
tornem a pensar que hem de ser prudents i anar fent la feina de redreçar els punts febles dels
països. I a nivell més individual, hi ha major consciència que cal prendre les decisions amb
racionalitat, deixant-se guiar però no convèncer per la intuïció i els impulsos.

Però també perquè els indicadors macroeconòmics segueixen mantenint una evolució positiva
sostinguda, les empreses que han arribat fins aquí potser s'han debilitat però també s'han
professionalitzat més, han reduït endeutament, i la internacionalització ara és un eix central per a
un bon gruix de les mateixes, quan en temps de bonança no era un objectiu estratègic. I cada dia
veig exemples que confirmen l'incansable caràcter lluitador dels nostres empresaris davant les
adversitats. No hem d'oblidar que la veritable creació de riquesa es produeix al voltant de
l'empresa.

A nivell social, entre una bona part de la població s'ha generalitzat la demanda de major
equitat, extirpació de la corrupció instal·lada impunement en molts nivells de l'administració, una
justícia efectiva i àgil, i un aprofundiment democràtic que torni la sobirania al poble davant el control
excessiu dels poders fàctics. I això crea el caldo de cultiu de canvis estructurals favorables.

Hi ha un inevitable desconcert i sensació de desgovern davant la poca talla pactista en una
situació de fragmentació parlamentària, que s'afegeix a la demanda d'un canvi de sistema electoral
que renovi l'enquistament dels partits tradicionals. També s'han agreujat algunes tensions
geoestratègiques i hi ha un alentiment o reculada en el projecte d'integració europea. I hi ha
consciència que el sistema de pensions és insostenible i cal repensar-lo, i la societat del
benestar s'ha de racionalitzar. 

Tot això crea incertesa, però tinc ferma confiança en una part del nostre jovent. Hi ha molts
graduats a tot nivell que ara no troben feina i s'han d'espavilar o anar fora, que no entenen la
dualitat del sistema laboral, que s'impliquen en fòrums de reflexió i volen canviar les coses malgrat
no creure gaire en el sistema. Saben idiomes i estan molt més viatjats que la generació anterior. I
aquests són qui tard o d'hora agafaran les regnes del país, possibilitaran deixar enrere pràctiques
del segle passat i donaran el pas definitiu a nivell d'Unió Europea, traient-nos de l'atzucac actual.
Certament n'hi ha molts altres amb baixa formació, o que s'han adaptat a estar fora del món laboral.
Però amb el lideratge dels primers tenim bona fusta per tirar endavant.
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Vint persones, a la presentació del
curs de gestió de vendes de la
Cambra

Presentació del curs de gestió comercial de vendes a la Cambra | Cambra

El curs de Gestió Comercial de Vendes que impartirà la Cambra de Comerç de Manresa ha fet la
seva presentació oficial davant d'una vintena de persones interessades. La formació,
subvencionada i adreçada a persones que estiguin en situació d'atur, té per objectiu ajudar a la
inserció laboral dels alumnes a l'àrea comercial de les empreses, que necessiten professionals que
dominin unes habilitats i coneixements determinats. Les classes començaran el dia 4 d'abril i
encara hi ha places disponibles. Les persones interessades poden posar-se en contacte amb la
Cambra de Manresa al telèfon 93 872 42 22 o al correu electrònic jmonge@cambramanresa.org
(Josep Maria Monge).

El curs té una durada total de 530 hores que inclouen 80 hores de pràctiques en empreses. Els
alumnes que el completin obtindran un certificat de professionalitat de nivell 3, un document que
acreditarà les seves competències i que podran convalidar per crèdits d'un cicle formatiu.
L'objectiu d'aquesta formació és que els alumnes aprenguin a organitzar, realitzar i controlar les
operacions comercials d'una empresa en contacte directe amb els clients o bé a través de
tecnologies de la informació i la comunicació i utilitzant, si és necessari, la llengua anglesa. També
s'incidirà en el desenvolupament de les seves habilitats de coordinació de l'equip comercial i de
supervisió de les accions de promoció, difusió i venda de productes i serveis.

El programa del curs inclou sessions d'organització comercial (direcció i estratègies, gestió econòmica
i financera), de gestió de la força de vendes i equips comercials, d'operacions de venda (organització
de processos, tècniques de venda, venda online), de promocions en espais comercials i d'anglès
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professional per a activitats comercials.

El curs està finançat pel Servei d'Ocupació de Catalunya, el ministeri de Treball i Seguretat Social, el
departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Fons Social Europeu.
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 Els usuaris de la plataforma
de lloguer d'allotjaments entre
particulars Airbnb van deixar a
Barcelona 740 milions d'euros
el 2015, davant dels 128
milions d'impacte econòmic que
havien tingut dos anys abans

Airbnb
LA DATALA TENDÈNCIAL’EMPRESA

Marcadors
IMPACTE DE 740

MILIONS DE LA
PLATAFORMA A

BARCELONA EL 2015

 El consum de ciment català
ha tornat a marcar un «lleuger»
retrocés el febrer, en què ha
tornat a caure l’1,9%, el mateix
percentatge que es va registrar
al gener, segons dades
provisionals de Ciment Català

Ciment
CAU EL CONSUM DE

CIMENT CATALÀ
L’1,9% EL MES

DE FEBRER

 El secretari general de Treball,
Afers Socials i Famílies, Josep
Ginesta, pronunciarà la
conferència «Treball i territori:
una oportunitat per al Berguedà»
a la seu de l'Associació
d'Empresaris del Berguedà.

Avui
JOSEP GINESTA, A

L’ASSOCIACIÓ
D’EMPRESARIS DEL

BERGUEDÀ

Seat ha aconseguit guanyar di-
ners el 2015 per primera vegada
des del 2008, ja que ha aconsegu-
it uns beneficis després d'impos-
tos de 6 milions d'euros, un resul-
tat positiu que confia mantenir en
el futur amb l'impuls dels nous
llançaments, entre ells un tot ter-
reny lleuger (SUV, per les sigles en
anglès) petit que es fabricarà a la
fàbrica de Martorell. 

La presentació dels resultats de
la companyia automobilística cor-
responents al 2015 va destacar
ahir per les notícies positives per
a la marca, que deixa enrere les
pèrdues i aconsegueix beneficis
per primera vegada després de
sis exercicis i en un any «de grans
desafiaments», segons va destacar
el president de Seat, Luca de Meo.

Així, la crisi dels motors trucats
per ocultar emissions que afecta el
grup Volkswagen, al qual pertany
Seat, no sembla haver tocat espe-
cialment la marca, que ha man-
tingut el ritme de reducció de pèr-
dues i ha aconseguit sis milions de
beneficis el 2015 enfront dels 66
milions de números vermells del
2014. El creixement de les vendes
per tercer any seguit, fins a més en-
llà dels 400.000 vehicles, basat en
un grup de productes amb més
marge de contribució financera
(en especial, el León i l'Ibiza), han
estat clau per facturar 8.332 milions
d'euros, l’11% més que el 2014.
Aquesta és la xifra més gran d'in-

gressos de la marca i dobla l'a-
conseguida el 2009, quan la com-
panyia va començar a registrar
pèrdues.

«És una gran notícia», va re-
marcar Luca de Meo, que va mos-
trar el seu «prudent optimisme»
davant la realitat de Seat, que «per
primera vegada guanya diners,
venem més de 400.000 cotxes i es-
tem en rècords de producció a la
planta de Martorell –477.077 uni-
tats–». Tot això el porta a assegu-
rar que la marca ha iniciat el camí
cap a «la rendibilitat sostenible i

duradora».
En aquest nou camí tindrà un

paper clau el resultat de l'ofensiva
de productes que iniciarà la com-
panyia amb el llançament aquest
estiu del seu primer tot terreny
urbà, l'Ateca, que pertany al seg-
ment que més es ven a tot el món
i amb més potencialitat.

A aquest model, que es fabricarà
a la República Txeca, Seat hi su-
marà el 2017 un nou vehicle, un
SUV més petit, que ja figurava en
moltes travesses però que ahir es
va confirmar que es llançarà l'any

que ve i que s'acoblarà a la planta
de Martorell. Aquesta notícia tran-
quil·litzarà, en principi, els sindi-
cats, que reclamaven noves adju-
dicacions de models per a la plan-
ta catalana per compensar la mar-
xa del Q3, que deixarà de fabricar-
se a Martorell el 2018, ja que es
considera que l'arribada de l'A1 per
les mateixes dates no serà suficient
per compensar la pèrdua d'hores
de treball.

Els dos SUV formen part de
l'ambiciós pla de llançaments per
als pròxims 18 mesos que té pre-
vist Seat i que disposarà d’una
part de la inversió de 3.300 milions
que el grup Volkswagen destinarà
a les seves plantes a l’estat espanyol
els anys vinents.

El segon model SUV que va
anunciar ahir la companyia suposa
«una gran oportunitat» per a la
marca, segons va subratllar Luca
de Meo, ja que serà el primer d'a-
questa categoria que fabricarà el
grup Volkswagen. El president de
Seat va assegurar que «ens espera
un futur brillant gràcies al llança-
ment de nous productes i la inte-
gració de noves tecnologies, tant de
mobilitat com de connectivitat».
En aquest sentit, va destacar que
la companyia, en línia amb el grup
Volkswagen, és conscient que cal
avançar en l'oferta de vehicles
amb propulsió alternativa, bàsi-
cament elèctrics, atès que cada ve-
gada serà més difícil complir les ex-
igències sobre emissions.
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Seat torna a guanyar diners i anuncia
que fabricarà un SUV petit a Martorell

La companyia produirà un nou model de tot terreny lleuger que compensarà la marxa del Q3

El president de Seat, Luca de Meo

SUSANNA SÁEZ/EFE

EL FUTUR DE SEAT La presentació dels resultats de la companyia corresponents al 2015 va destacar ahir per
les notícies positives per a la marca, que deixa enrere les pèrdues i aconsegueix beneficis per primera vegada
després de sis exercicis i en un any «de grans desafiaments», segons va destacar el president de Seat, Luca de Meo
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Manresa és una de les divuit
ciutats triades per CaixaBank per
organitzar enguany una de les tro-
bades corporatives amb accionis-
tes del banc. Segons expliquen
fonts del banc, amb aquestes re-
unions, l’entitat busca estar a prop
dels seus accionistes, posar a la
seva disposició informació actua-
litzada sobre l'acció i la companyia,

i donar resposta als seus dubtes i
consultes. L’entitat no ha facilitat
encara la data de la trobada de
Manresa.

D’altra banda, la capital del Ba-
ges acollirà també sessions del
programa de formació per difon-
dre coneixements financers i bor-
saris. Aquests cursos presencials,
que se celebraran en disset ciutats
de l’estat, són impartits per esco-

les com l'Institut BME, el Barcelo-
na School of Management i l’IEB.
Les divuit reunions territorials
amb accionistes organitzades en-
guany suposen duplicar el nombre
de trobades institucionals respec-
te al 2015, quan CaixaBank en va
celebrar una desena. L'objectiu
de l'entitat presidida pel manresà
Isidre Fainé és posar a la disposi-
ció dels accionistes informació

actualitzada sobre l'acció i la com-
panyia, i donar resposta als seus
dubtes i consultes sobre aquest
tema. L'entitat preveu que, en-
guany, més de 2.000 accionistes as-
sisteixin a aquestes trobades. De
moment, ja s'han celebrat re-
unions a Alacant, el 16 de febrer, a
Barcelona, el 23 de febrer, i està
previst que la següent tingui lloc a
Canàries el proper 30 de març. 
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Manresa acollirà una de les 18 trobades que
organitza CaixaBank amb els seus accionistes 

El curs de Gestió Comercial de
Vendes que impartirà la Cambra
de Comerç de Manresa es va pre-
sentar ahir davant d’una vintena de
persones interessades. La forma-
ció, subvencionada i adreçada a
persones que estiguin en situació
d’atur, té per objectiu ajudar a la in-
serció laboral dels alumnes a l’àrea
comercial de les empreses, que ne-
cessiten professionals que domi-
nin unes habilitats i coneixements
determinats. Les classes comen-
çaran el dia 4 d’abril i encara hi ha
places disponibles. Les persones
interessades poden posar-se en
contacte amb la Cambra de Man-
resa al telèfon 93 872 42 22 o al cor-
reu electrònic jmonge@cambra-
manresa.org. El curs té una dura-
da total de 530 hores, que inclouen
80 hores de pràctiques en empre-
ses. Els alumnes que el completin
obtindran un certificat de profes-
sionalitat de nivell 3, un docu-
ment que acreditarà les seves
competències i que podran con-
validar per crèdits d’un cicle for-
matiu. L’objectiu de la formació és
que els alumnes aprenguin a dur
a terme les operacions comer-
cials d’una empresa en contacte di-
recte amb els clients o bé a través
de tecnologies de la informació i la
comunicació i utilitzant l’anglès.
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La Cambra
presenta un
curs de gestió
comercial
de vendes 

La Generalitat va ingressar l'any
passat un total de 2.657,4 milions
d'euros pels tributs que gestiona,
fet que suposa el 16,75% més que
el 2014. Segons dades del depar-
tament d'Economia, la figura que
més va aportar (54,11% del total)
va ser l'Impost de Transmissions
Patrimonials i el d'Actes Jurídics
Documentats, 1.437,9 milions, el
15,64% més. Quant a l'impost de
successions i donacions, va re-
portar 458,3 milions el 2015, fet que
suposa el 46,70% més que el 2014,
mentre que el de Patrimoni va
tancar el 2015 amb 457,1 milions,
el 6,04% més.
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La Generalitat va
recaptar 2.657
milions el 2015
pels seus tributs
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nnn Tres projectes han estat els 
guanyadors de l’edició d’enguany 
dels Premis de la Fundació Lacetà-
nia als millors treballs de batxille-
rat i cicles formatius dels instituts 
del Bages. En la categoria de cicles 
formatius de grau mitjà, el premi 
ha estat per al treball Raw Raw, de 
Míriam Garcia Posada, de l’Escola 
d’Art de Manresa. En aquesta cate-
goria han estat també guardonats 
els treballs Efi ciència energètica 
d’un habitatge, de José Luis Ramí-
rez Álvarez de l’Institut Lacetània 
(segon premi) i Plus Design, de Dí-
dac Mas Sardans, de l’Escola d’Art. 
El treball guanyador en la categoria 
de cicles formatius de grau superi-
or ha estat el de Granja Escola Les 
Marcetes, un projecte empresarial 
per un negoci centrat en el lleure 
infantil i la difusió de valors relaci-
onats amb l’ecologia i el respecte al 
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Una de les aules de formació

El CFT programa cursos pel sector industrial

nnn La Cambra de Comerç de Man-
resa destinarà aquest any un total 
de 40.500 euros a ajudes directes a 
empreses que contractin joves me-
nors de 30 anys, a través del Pro-
grama Integral de Qualificació i 
Ocupació (PICE), cofinançat pel 
Fons Social Europeu, i que s’em-
marca en el Sistema Nacional de 
Garantia Juvenil del Ministeri de 
Treball i Seguretat Social. L’objectiu 
que s’ha marcat la Cambra és acon-
seguir una trentena de contractes 
laborals. Les empreses rebran un 
ajut directe de 1.500 euros per cada 
contracte formalitzat. Aquests hau-
ran de ser a temps complert i tenir 
una durada mínima de sis mesos. 
Els joves hauran d’estar prèviament 

nnn El Centre de Formació Pràctica 
ja té a punt la seva proposta 
formativa per al segon trimestre del 
2016, en la qual s’han programat 
una desena de cursos adreçats a 
professionals del sector industrial 
de la comarca. Com a novetat, 
destaca la col·laboració amb Festo, 
empresa líder mundial proveïdora 
de solucions d’automatització 
per a activitats industrials, que 
impartirà dos cursos al CFP: un 
taller pràctic de seguretat en 
màquines i un curs de pneumàtica 

40.500 euros per ajudar 
empreses que contractin 
joves menors de 30 anys 

Noves ofertes per 
ampliar coneixements  

donats d’alta al Sistema Nacional de 
Garantia Juvenil i haver fi nalitzat, 
almenys, la fase d’orientació voca-
cional del Pla de Capacitació, que 
contempla el Pla Integral de Qua-
lifi cació (PICE) de les Cambres de 
Comerç. Els joves poden inscriu-
re’s al PICE anant directament a la 
Cambra de Comerç de Manresa. A 
partir d’aquest moment, un orien-
tador es fa càrrec de la formació, 
qualifi cació i possible inserció del 
jove. Analitza les seves competèn-
cies, interessos i el grau de quali-
fi cació i elabora un perfi l professi-
onal, derivant-lo posteriorment a 
un dels tres programes que com-
posen el PICE: Capacitació, Mobi-
litat i Formació Dual. Cada pla està 
dissenyat per donar resposta a di-
ferents perfi ls laborals, nivells de 
capacitació i competències. n

avançada. Aquesta interessant col.
laboració fa que aquests alumnes 
tinguin l’oportunitat d’ampliar 
els seus coneixements.  A banda 
d’aquests, l’oferta per a aquests 
propers mesos consta de tres 
cursos de formació d’oferta, és 
a dir, subvencionats: autòmats 
programables, manteniment 
i nd u s t r i a l  i  au t om a t i s m e s 
industrials; i de cinc cursos més de 
formació de demanda: disseny 3D 
sòlids (2 cursos), soldadura, CNC 
fresadora Fagor i interpretació 
de plànols. També s’ha obert la 
preinscripció per a quatre cursos 
dels quals encara no hi ha data 
fi xada: disseny 3D amb Inventor, 
Mastercam (nivell 1 i 2) i prevenció 
de riscos laborals. La nova proposta 
formativa del CFP s’ha dissenyat 
d’acord amb les necessitats de 
les empreses de la comarca amb 
l’objectiu de què puguin disposar 
de professionals qualif icats i 
formats en les darreres tecnologies 
de l’àmbit industrial. Per a més 
informació, es pot consultar el web 
www.cfp.cat. n

Tres projectes que es poden traslladar al món real en són els guanyadors
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aMB noTa.  Es tracta dels millors treballs de batxillerat i cicles formatius

Alt nombre de participants 
en els Premis Lacetània  

Les carnisseries tenen manca de 

personal qualifi cat

El sector de l’alimentació, 
mancat de personal qualifi cat

La Cambra de Manresa formarà joves per treballar en carnisseries

Redacció
Manresa

nnn La Cambra de Comerç de Man-
resa formarà joves per treballar en 
carnisseries, després d’haver de-
tectat les necessitats que tenen 
establiments i grans superfícies 
d’alimentació. S’ha dissenyat una 
proposta formativa que ha tingut 
en compte les demandes de les em-
preses. La formació forma part del 
Programa Integral de Qualifi cació 
i Ocupació (PICE) i s’adreça a joves 
d’entre 16 i 30 anys.
El curs començarà a fi nals del mes 
de març i constarà d’una primera 
part centrada en l’ocupabilitat i les 
habilitats socials, que ha de perme-
tre als participants adquirir eines 
per apropar-se a les empreses amb 

confi ança. La segona part és una 
formació específi ca en tall càrnic 
que es durà a terme a l’Escola Joviat. 
Els joves aprendran a manipular i 
transformar la carn, d’acord amb 
les normatives sanitàries, necessi-
tats de conservació, aspectes culi-

naris, etc. Un cop acabat el curs, els 
joves formaran part d’una borsa de 
treball que es posarà a disposició 
de les empreses del territori que ne-
cessitin incorporar professionals. 
Per cada contractació, l’empresa 
podrà benefi ciar-se d’un ajut eco-
nòmic de 1.500 euros. Fins al mo-
ment, més de 60 joves han rebut 
formació a la Cambra de Comerç 
de Manresa dins del Programa In-
tegral de Qualifi cació i Ocupació, 
cofi nançat pel Fons Social Europeu 
i que s’emmarca en el Sistema Na-
cional de Garantia Juvenil del Mi-
nisteri de Treball i Seguretat Social. 
Es tracta de cursos orientats clara-
ment a la inserció laboral dels joves 
i que es dissenyen tenint en compte 
les demandes laborals específi ques 
del territori.  n

medi ambient. Les autores d’aquest 
treball són Núria Mauri Bravo, De-
nisa Belea Campan i Ainhoa Soto 
Torres, de l’institut Guillem Catà. 
El segon premi en aquesta catego-
ria ha estat per al projecte Ebookli-
ne, de José Pedro Rusakiewicz, de 
l’Institut Lacetània, mentre que el 
tercer guardonat ha estat el treball 
Elevador de motos d’un sol eix ver-
tical, de Michael López Martínez, 
Héctor Gallardo Maldonado i Jor-
di Castells Aloy, també de l’Institut 
Lacetània. En batxillerat el treball 

premiat ha estat Planifi cació i dis-
seny d’un habitatge, de Maria Cor-
tina Andreu, de l’Institut Pius Font 
i Quer. El segon premi d’aquesta ca-
tegoria ha estat per al projecte Car-
pe Diem. Dels orígens a l’actualitat, 
d’Aitor Garrido Jiménez, de l’Ins-
titut Guillem Catà, mentre que el 
tercer premi ha estat per al treball 
Picapoll ou riesling?, un treball en 
francès fet pels alumnes del batxi-
llerat francès de l’Institut Gerbert 
d’Aurillac, Clàudia Resa Parés i Jú-
lia Cura Ruiz. n
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i algun lector d’aquest article
està pagant el lloguer d’un ha-
bitatge o coneix algun amic o
familiar que es trobi en aques-

ta situació, és possible que aviat rebin un
requeriment del departament de Tributs
de la Generalitat de Catalunya exigint-li el
pagament de la quota per l’impost de
transmissions patrimonials pels últims
quatre anys i un mes no prescrits derivats
d’aquest lloguer.

Evidentment, el sol fet d’exigir-nos un
tribut que desconeixíem generarà perple-
xitat ja que el més normal és que ni l’in-
quilí ni el propietari mai no haguessin sen-
tit parlar d’aquest impost que grava el llo-
guer dels habitatges. En dret, la ignorància
de les lleis no excusa del seu compliment i
realment sí que existeix aquesta figura im-
positiva (regulada en el RDL 1/93 de 24/9,
que aprova el Text Refós de l’Impost sobre
Transmissions Patrimonials i Actes Jurí-

dics Documentats). Legalment s’hauria
(encara que una altra cosa és que pràctica-
ment mai no es faci) de liquidar aquest
impost en un termini màxim d’un mes des
de la formalització del contracte d’arren-
dament d’un habitatge i dipòsit de la cor-
responent fiança. Recordar que no actua-
ria l’impost de TPO en el cas de lloguers de
locals o aparcaments, ja que aquí es paga
el 21% d’’IVA per part de l’inquilí.

Per tant, el dret legitima a reclamar-ne
el pagament per part de les Comunitats
Autònomes (de fet, tant Madrid com Astú-
ries així ho fan, i és d’esperar que s’hi su-
min la resta). Aquest impost es paga una
sola vegada en base a la durada del contra-
cte de lloguer i en funció d’unes tarifes. Per
tant, ens en poden exigir el pagament amb
les corresponents sancions tributàries que
poden arribar fins al 50% de la quota dei-
xada d’ingressar i sumant-hi els interessos
de demora. Sens dubte, una sorpresa del
tot desagradable per als molts ciutadans
que viuen de lloguer arreu d’Espanya.  

Però, per si això no fos suficient, també
els propietaris de pisos llogats han d’estar
pendents d’Hisenda ja que si l’inquilí no
paga l’impost (TPO pel lloguer de pisos), i
prèvia derivació de responsabilitat, se’ls en
farà responsables subsidiaris i, en conse-
qüència, l’hauran de liquidar ells matei-
xos.

En definitiva, per una o altra via, Hisen-

da acabarà recaptant el que en el seu dia
es va deixar de pagar, amb les sancions i
interessos inclosos.

En conclusió, la recomanació seria pa-
gar aquest impost pels nous contractes de
lloguer d’habitatges que s’hagin de forma-
litzar d’ara en endavant. I per a la resta, hi
ha dues opcions: o bé esperar a rebre la
notificació d’Hisenda (pagant la quota im-
pagada, més sancions i interessos morato-
ris) o bé regularitzar la situació fiscal de
l’inquilí de mode voluntari abans de rebre

el requeriment de pagament (pagant la
quota impagada més els anomenats recàr-
recs extemporanis). En principi, aquesta
segona opció tindria un cost més baix per
a l’inquilí-contribuent que si s’espera a re-
bre la notificació per part d’Hisenda.

Aconsellaríem (ara que l’Administració
Tributària està començant a inspeccionar
els inquilins) regularitzar voluntàriament
la situació legal de l’inquilí de forma ràpi-
da, abans que la factura fiscal encara sigui
molt més elevada.  
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«Els llogaters poden rebre aviat un requeriment del departament de Tributs de la Generalitat de Catalunya exigint-li el pagament
de la quota per l’impost de transmissions patrimonials pels últims quatre anys i un mes no prescrits derivats d’aquest lloguer»
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o plou mai a gust de tothom.
Seria bo poder controlar
aquest fenomen meteorològic
i fer un repartiment racional i

equilibrat de la preuada aigua que cau del
cel. Però a vegades penso que és millor
que no, la contraposició d’interessos faria
decantar la balança cap als més influents
o poderosos, i probablement acabaríem
amb inundacions o sequeres sobre els
que no pinten res. La història de la huma-
nitat em fa ser pessimista en això.

Reflexions similars es podrien fer sobre

el diner i tot el que hem anat creant al seu
voltant. Les monedes van aparèixer fa
molts segles com a instrument per comer-
ciar amb molta més facilitat. Fou un gran
pas respecte al bescanvi directe de merca-
deries, i amb el temps ha esdevingut un
element facilitador de la globalització de
l’economia.

Però el diner hauria de ser el reflex d’un
valor sòlid, no un element d’especulació.
Durant molt temps al món occidental la
moneda anava referenciada al patró or, al
qual se li suposava un valor més o menys
estable. Fins que al 1971 l’administració
Nixon va decidir trencar aquest vincle del
dòlar i deixar-lo fluctuar lliurement.

Des d’aquella data les monedes han es-
devingut objecte d’especulació i de guerra
de divises. Però, sobretot, s’han desenvo-
lupat innombrables productes financers,
que sovint suposen la creació de diner fic-
tici. I també s’ha desbocat el flux de capi-
tals d’una punta a l’altra de món que s’usa
per a tot tipus de transaccions, que quan

són purament especulatives acaben enri-
quint uns quants en detriment de molts,
sense cap mena de creació de riquesa
real. No és que aquesta facilitat de movi-
ments sigui perversa, ha aconseguit fer
molt més àgil el comerç mundial, ho és el
fet que se la pugui utilitzar indegudament
de forma impune.

Aquí s’ensuma la semblança amb la
pluja i el seu possible control. Moltes ve-
gades es fa un mal ús de la volatilitat dels
tipus de canvi i es juga amb la facilitat
d’especulació transnacional, fins i tot per
donar suport a posicionaments geoestra-
tègics com una guerra incruent entre pa-
ïsos, que no causa morts directes però sí
molts perjudicats. No hi ha un veritable
àrbitre ni regulació internacional efectiva,
sols acords circumstancials. El comú dels
humans hi solem perdre i ens hem d’a-
daptar per sobreviure.

Bona part de la crisi actual ha estat ori-
ginada per aquest descontrol, que a sobre
representa un important fre per superar-

la. Quan aquesta meteorologia ens és ad-
versa, hi ha algú que l’ha provocat i en
treu profit. No és just, i n’hem de prendre
consciència. En aquest cas caldria trobar
una forma efectiva de regulació global i un
equivalent a un patró sòlid que torni ra-
cionalitat a l’instrument diner, corregint el
pecat original del 1971. Cal aconseguir
que segueixi lubricant la creació de rique-
sa que fan les empreses i a la vegada deixi
de ser objecte d’especulació. Els moments
de crisi són bons per repensar coses im-
portants com aquesta.

I, per altra banda, cal frenar l’ús abusiu
de polítiques monetàries per resoldre pro-
blemes estructurals, com ha estat fent el
BCE davant la manca de política econò-
mica i fiscal de la UE per superar la con-
juntura adversa. La UE hi ha de posar re-
mei. Un excés de disponibilitat de diner
durant molt de temps a la llarga sempre
s’acaba pagant car. I paradoxalment, men-
trestant moltes PIME o particulars encara
tenen dificultats per accedir al crèdit.

N

«Caldria trobar una forma efectiva de regulació global i un equivalent a un patró sòlid que torni racionalitat a l’instrument diner»
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