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Tot i que va ser el mes de se-
tembre del 2013 quan es va
aprovar l’obligatorietat de la
presentació telemàtica dels
llibres de les societats, no ha
estat fins al mes de febrer
d’enguany que s’ha aprovat
la instrucció que en permet
l’aplicació. Això significa que
serà partir d’ara que s’hauran
de presentar tots els llibres de
forma telemàtica. I quins són
aquests llibres? Totes les so-
cietats capitalistes estan
obligades a mantenir al dia
els següents llibres: diari, in-
ventari i comptes anuals, ac-
tes i socis. En els dos primers
casos, els llibres diari i inven-
tari i comptes anuals, ja eren
llibres que, en ser purament

comptables, majoritària-
ment ja es presentaven de
forma telemàtica. En el cas
dels llibres d’actes i socis, pe-
rò, les societats mantenien el
format en paper i només es
presentaven al registre mer-
cantil en inscriure’ls per pri-
mera vegada. Ara, però, serà
obligatòria la seva presenta-
ció telemàtica durant els
quatre mesos posteriors al
tancament de l’exercici, això
és, a 30 d’abril per a la majo-
ria de les societats. La pre-
sentació dels dos llibres es fa-
rà només per les actualitza-
cions corresponents a l’any
anterior, excepte en aquest
primer any en què s’hauran
de presentar les actes signa-
des des del dia 29 de setembre
del 2013.
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CONSULTORI FISCAL

Com i quan es
presenten els
llibres obligatoris

de les societats limitades
i anònimes?

És molt important saber quin
és l’estat de les nostres asse-
gurances per evitar possibles
duplicitats i optimitzar la
nostra despesa anual, així
com tenir la cobertura de ris-
cos que s’adapti millor a uns
costos assumibles.

Per tant, és important rea-
litzar una auditoria de riscos
asseguradors a la nostra em-
presa. Primer, l’auditor fa
una visita per recopilar tota la
informació necessària per,
posteriorment, fer-ne una
anàlisi. Aquesta informació
fa referència a l’entorn labo-
ral i fiscal de l’empresa, prin-
cipalment les contingències
de la Seguretat Social i els be-
neficis socials i fiscals per a
directius i empleats que hi

pot haver d’acord amb la
normativa actual. També
s’ha d’analitzar l’activitat de
l’empresa, ja que el conveni
sectorial aplicable pot esta-
blir algunes obligatorietats
pel que fa a les assegurances.
Per acabar, s’ha de saber qui-
nes són les responsabilitats
econòmiques a què ha de fer
front l’empresa o l’empresa-
ri, tant les derivades de l’ac-
tivitat habitual com les no
previstes, així com quines
assegurances tenim contrac-
tades per fer una anàlisi de les
duplicitats i deficiències de-
tectades.

Pimec ofereix aquest servei
gratuït als socis i presenta
una proposta asseguradora
òptima considerant les ne-
cessitats de l’empresa.
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L’ASSEGURANÇA

CONSULTORI SOBRE GESTIÓ

Vull posar ordre
a les meves
assegurances;

com ho he de fer?

El llibre defineix big data
com “la presa de decisions o
la prestació de serveis basa-
des en l’ús de fluxos de da-
des digitals i la capacitat de
processar-les en temps re-
al”. No parleu de dades
massives, per què?
Els directius ja feien servir les
dades per gestionar el seu ne-
goci; per tant no és cap nove-
tat. El món digital en propor-
ciona de noves i cal saber-les
utilitzar en favor del negoci.
Si evitem posar l’èmfasi en el
caràcter massiu és perquè
entenem que el directiu ha
d’aprofitar la informació que
té al seu abast ja sigui massiva
o no. Al final la clau és que si-
gui informació útil.

La clau és saber quines da-
des són significatives?
Efectivament. En aquest sen-
tit, si poses l’èmfasi en el ca-
ràcter massiu el que provo-
ques és una necessitat de re-
collir i acumular dades, fet
que comporta una inversió
de temps i de diners. El que
nosaltres proposem és ini-
cialment fer una reflexió so-
bre quines dades realment
necessitem i per a què. Quan
tens això es més fàcil agafar
les dades realment útils. I no
acumular per acumular sense
saber per què.

En quin lloc queden els es-
tudis de mercat, quan pots
tenir accés a tot l’univers?
Cal veure cada cas, però el
que estem veient és que una
cosa no substitueix l’altra. El
fet que de sobte puguis ana-
litzar de manera massiva to-
tes les dades no desautoritza
els estudis a partir de mos-
tres. És un exercici que conti-
nua sent vàlid i del qual no
hem de prescindir.

No ens cal un debat públic
sobre com es pot utilitzar
aquesta informació digital
que generem moltes vegades
sense saber-ho?
És un debat que tot just s’està
apuntant. Com a usuari co-
neixedor d’aquest entorn sóc
conscient del que implica tot
el que faig, i malgrat tot acabo
caient en el parany. I hi ha
molta gent que té la sensació
està sent vigilada com a Gran
Germà. Per això, cada vega-
da més la societat demanarà
què estan fent amb les seves
dades qualsevol entitat, per-
sona o empresa i això portarà
a una regulació. En funció de
com es faci pot passar que pa-

ralitzi projectes que estan
sorgint. Per tant és impor-
tant que els emprenedors
tinguin en compte aquest as-
pecte.

El Big Data pot ser una font
d’emprenedoria i ocupació?
Penso que sí, del big data no
només se n’aprofiten les
grans empreses sinó també
petites empreses de nova
creació que poden omplir es-
pais on no arriben les grans,
que no solen entendre gaire
bé com es mouen els consu-
midors en l’entorn digital.

Moltes empreses han cedit
informació molt important
sobre els seus clients a les
xarxes social. Què fan ara?
S’han esmerçat molts esfor-
ços per mantenir converses
amb seguidors a les xarxes
per aconseguir notorietat i
contacte amb els usuaris.
Però només a la teva pàgina
web pots anar més enllà i
conrear una base de dades.
Ara han de girar i canviar la
visió dels darrers anys i mi-
ren com poden fer perquè
aquests usuaris de Facebook
o altres xarxes migrin a un
entorn propi. És una de les
estratègies amb què ens es-
tem trobant.
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“La preocupació social
sobre les dades digitals
portarà a una regulació”

Albert Solana. ARXIU
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BIG DATA PARA DIRECTIVOS
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EMPRESA ACTIVA

12,50€

Si fas l’èmfasi en el

caràcter massiu de

les dades generes la

necessitat de collir

i acumular dades
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