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Gran coneixedor de la teo-
ria i la realitat de la hisenda
pública espanyola, Joan
Iglesias descriu com ha de
ser la futura hisenda cata-
lana: una nova estructura
tributària, un nou model de
gestió i una nova adminis-
tració tributària, tot basat
en la transparència i la con-
fiança en els contribuents.
Es tracta d’un element fo-
namental en allò que ano-
menem estructures d’es-
tat. En aquest llibre l’autor
planteja moltes propostes
sobre com ha de funcionar
la hisenda pública. N’hi ha
algunes de sentit comú que
gairebé tothom pot com-
partir. N’hi ha d’altres que
són el resultat d’un pro-
fund coneixement de la fis-
calitat espanyola i, final-
ment, n’hi ha que s’inspi-
ren en les solucions que han
trobat els països més avan-
çats. I com diu Artur Mas al
pròleg: “En conjunt totes

elles configuren una visió
de la fiscalitat que la Gene-
ralitat de Catalunya podria
oferir als seus ciutadans i
ciutadanes en el moment
en què assoleixi la plena so-
birania fiscal.”

Joan Iglesias, nascut a Sa-
badell el 1965 i doctor en
dret per la UAB i inspector
d’Hisenda de l’Estat, és
l’encarregat de dissenyar el
nou model d’administració
tributària catalana.

LECTURES

Sobre la
hisenda pròpia
de Catalunya

UNA HISENDA A LA CATALANA
Joan Iglesias Capellas
ANGLE EDITORIAL

16 €

NOMENAMENTS

La reestructuració com a
conseqüència de la segre-
gació del negoci de teleco-
municacions d’Abertis ha
portat a nomenar Antoni
Brunet com a responsable
d’afers públics i corpora-
tius d’Abertis Telecom.
Brunet ocupava fins ara la
direcció del gabinet de pre-
sidència i estudis d’Abertis.

Àngels Cobo és la nova di-
rectora general de Suara,
cooperativa de professio-
nals d’atenció a les perso-
nes. Fins ara ocupava el
càrrec de responsable de
comunicació, màrqueting i
innovació de la firma. És
llicenciada en psicologia i
ha exercit com a educadora
social.

Ignasi Nieto ha assumit la
direcció general adjunta de
Miquel y Costas & Miquel.
Nieto és enginyer superior
per la Universitat de Barce-
lona i màster per la Univer-
sitat de Harvard. El 2006 va
ser nomenat secretari ge-
neral d’Energia.

Cap d’afers públics i
corporatius d’Abertis Telecom

ANTONI BRUNET

Director general adjunt de
Miquel y Costas & Miquel

IGNASI NIETO

Directora general de Suara
Cooperativa

ÀNGELS COBO

Aquesta consulta és un
clàssic dins les empreses i
expressa una confusió que
comença amb el fet que el
tractament dels béns i dels
serveis és diferent pel que
fa al que entén la normativa
que és el lloc de realització
de les operacions. En la
consulta, l’operació és una
venda de productes, per la
qual cosa estarem dins les
regles corresponents a les
entregues de béns. I ente-
nent, doncs, que l’operació
és una entrega de béns,
existeix una regla general i
uns casos particulars apli-
cables a tipus de béns con-
crets i altres casos que no
tractaré en la resposta per
fer-ho simple.

Per tant, aplicant la regla
general, la llei ens diu que
les entregues de béns que es
quedin al territori d’apli-
cació de l’IVA (l’Estat espa-
nyol peninsular i Balears,
en aquest cas) es conside-
raran localitzades allà on
aquests es posin a disposi-
ció de l’adquirent. Això vol

dir que, malgrat que el teu
client és d’Eslovàquia i, per
tant, no està dins el territo-
ri d’aplicació de l’IVA es-
panyol, el lliurament de la
mercaderia és a Girona,
que sí que forma part del
territori d’aplicació de
l’IVA, raó per la qual l’ope-
ració s’entendrà localitza-
da al territori d’aplicació de
l’IVA, i la factura, en con-
seqüència, haurà de portar
repercutit aquest IVA.

Per últim, existeix un su-
pòsit en què la factura po-
drà fer-se sense IVA, i és en
el cas que la mercaderia,
tan bon punt s’entregui,
s’exporti fora del territori
d’aplicació de l’IVA, per
exemple a Eslovàquia o a
algun altre país. En aquest
cas, l’operació s’entendria
realitzada fora del territori
d’aplicació de l’IVA i la po-
dríeu fer sense repercutir-
lo. Això, però, hauria de
confirmar-ho i documen-
tar-ho fefaentment l’ad-
quirent perquè pogués ser
vàlid.

ORIOL LÓPEZ VILLENA
ECONOMISTA I AUDITOR DE COMPTES
ASSESSORIA ASFEM

L’IVA A L’EXTERIOR
CONSULTORI FISCAL

Porta IVA una
venda feta a
Eslovàquia però

que s’entrega a Girona?

S’ha de tenir en compte que
la comunicació empresa-
rial inclou moltes dimen-
sions i, si volem practicar
una bona comunicació in-
tegral, hem de considerar
els següents àmbits: la
comunicació corporativa,
aquella que emet missatges
per comunicar al públic la
raó de ser de l’empresa; la
comunicació externa, que
s’ocupa de la imatge i les
vendes del producte o ser-
vei; la comunicació inter-
na, que se centra en el ca-
pital humà i l’implica en el
projecte empresarial; la
comunicació de crisi, que,
precisament, preveu la cri-
si i anticipa solucions a
possibles perjudicis; les
relacions públiques, àmbit
que vetlla perquè l’empre-
sa tingui una imatge exter-
na positiva, i, finalment, la
RSC, que comunica i manté
la bona reputació i l’ètica
empresarial. Una vegada
tenim clars els àmbits d’ac-
tuació, l’objectiu que vo-
lem perseguir i els mitjans

que utilitzarem (propis i
externs), hem de redactar
un pla de comunicació. La
seva estructura comença
per una definició dels ante-
cedents de l’empresa i una
anàlisi de la competència.
També cal ser conscients de
les nostres fortaleses i
oportunitats, però també
de les nostres debilitats;
per això, farem un DAFO.
Tot seguit, definirem el
missatge, les estratègies, el
nostre públic objectiu i,
també, el pressupost. Sa-
bem que no és fàcil fer un
bon pla de comunicació,
per això el departament de
comunicació de Pimec,
amb el suport de la DGPL
del Departament de Cultu-
ra de la Generalitat de Ca-
talunya, posa a l’abast de
les pimes el servei Catem-
prèn de suport a la co-
municació empresarial en
català. Qualsevol empresa
que desitgi fer algun tipus
de comunicació pot con-
sultar el web, on trobarà
tots els recursos.

CONTESTA DEPARTAMENT DE
COMUNICACIÓ DE PIMEC

Envieu les vostres preguntes
a l’adreça de correu:
redaccio@leconomic.cat

LA COMUNICACIÓ A L’EMPRESA
CONSULTORI GESTIÓ EMPRESARIAL

He creat una
empresa i vull
donar a conèixer

els meus productes i
serveis. Quins són els
passos que he de seguir?

EINES

La major part d’escoles de
negocis no se centren avui
dia en la formació de grans
líders sinó en la formació de
directius eficaços. Los lí-
deres comen al final és un
intent de canviar de para-
digma. El seu autor, Simon
Sinek, no proposa cap teo-
ria nova de lideratge ni cap
principi essencial sinó que
pretén fer-nos entendre
que l’èxit o el fracàs d’una
organització es basa en
l’excel·lència dels seus lí-
ders, no en la perspicàcia
de la gestió. Per això defen-
sa organitzacions que tin-
guin cultures fermes i va-
lors compartits, defensin la
necessitat del treball en
equip, creïn confiança en-
tre els seus membres i en-
tenguin la importància que
tenen les persones i les re-
lacions per a l’èxit de la se-
va missió.

Sinek fa anys que recorre
el món observant que al-

guns equips de treball po-
den confiar totalment en
els seus companys, fins a
arriscar la vida, mentre que
altres, no importava la me-
todologia que s’apliqui per
incentivar-los, són inca-
paços d’evitar la fragmen-
tació del grup. La resposta
la va trobar en un general,
que li va dir que “els oficials
mengen al final”. A partir
d’aquí va tenir clar el títol
del llibre.

LECTURES

Per què alguns
equips van bé
i altres no

LOS LÍDERES COMEN AL FINAL
Simon Sinek
EMPRESA ACTIVA

18 €
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