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ciutat té èxit. No hem de re-
nunciar a tenir èxit, el que
s’ha de fer es preveure’l i
compensar-lo amb políti-
ques públiques actives, d’ha-
bitatge públic, d’educació,
etc. Una de les lliçons del 22@
és que s’han de tenir en
compte les polítiques d’inte-
gració social des de l’inici
d’un projecte de nou districte
innovador.
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És un impost anual de la Gene-
ralitat de Catalunya, i estan
obligades a tributar les perso-
nes (físiques i jurídiques) amb
domicili fiscal a Catalunya i
que el 2020 eren titulars d’un
vehicle (turisme, furgoneta o
motocicleta). També, les per-
sones jurídiques no residents,
però que hi tinguin un establi-
ment o oficina amb vehicles
registrats.

Estan exempts de tributar els
vehicles 100% elèctrics, els ci-
clomotors, els camions o vehi-
cles de més de 3,5 tones, els
autocars i els vehicles autorit-
zats a transportar més de nou
persones (inclòs el conduc-

tor). Els vehicles amb matrí-
cula de vehicle històric i els
clàssics gaudeixen d’una bo-
nificació del 100% de la quota
íntegra i, per tant, no tributen.
A partir del mes d’octubre, el
contribuent rebrà la notifica-
ció amb la quota a pagar i el
termini. Podrà abonar l’im-
port a través de: telèfon 012,
ATC us truca: 935 515 151, enti-
tats financeres col·laborado-
res i oficines de Correus. L’im-
post es merita el darrer dia del
període impositiu. Si el perío-
de impositiu no coincideix
amb l’any natural, l’import de
la quota tributària es prorrateja
per dies. En el supòsit de baixa
del vehicle, el període imposi-
tiu finalitza el dia anterior al de
la baixa o trasllat del vehicle.

Qui està obligat a
pagar l’Impost
d’emissions de

diòxid de carboni (CO2) dels
vehicles?

LA FISCALITAT I LES
EMISSIONS DE CO2
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AMOR PINTER I PLA
SEGURA-ILLA ASSESSORS

Sí, a partir de l’11 de juliol del
2021, la presentació de forma
voluntària d’un impost fora
de termini és més econòmica
perquè s’han reduït els recàr-
recs per extemporaneïtat
aplicables. Anteriorment, els
recàrrecs eren del 5% si la
presentació de l’impost es
realitzava dins dels tres me-
sos següents, del 10% entre
tres i sis mesos, del 15% entre
sis i dotze mesos i del 20%
més interessos de demora a
partir de dotze mesos. Des de
l’11 de juliol, els recàrrecs són
de l’1% per cada mes de de-
mora i de forma acumulativa
i, a partir de dotze mesos, del

15% més interessos de demo-
ra. Per tant, si des de l’11 de
juliol del 2021 triguem quatre
mesos a presentar de forma
voluntària un impost, hau-
rem de pagar un recàrrec del
4% i, en canvi, amb el règim
anterior n’havíem de pagar
un del 10%. Aquest nou règim
de recàrrecs també és aplica-
ble als recàrrecs exigits abans
de l’11 de juliol del 2021 sem-
pre que no siguin ferms i la
seva aplicació resulti més fa-
vorable (en principi sempre
serà així). A més, en el cas que
no es regularitzi la situació
voluntàriament, les sancions
tributàries també han dismi-
nuït en cas de pagament en el
termini de la sanció.

M’han dit que des
del juliol passat la
presentació d’un

impost fora de termini és
més econòmica?
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El debat sobre si l’economia
és una ciència que pot ser tan
rigorosa com la química en
els seus mètodes i resultats o
si, al contrari, és un compen-
di de pensaments i ideologies
sense pretensió de ser empí-
rica és una constant dels nos-
tres temps. L’autor del llibre
Econofakes, el catedràtic
d’economia aplicada Juan
Torres López, és del segon
parer i critica que els postu-
lats liberals, els dominants en
l’actualitat, intenten enga-
nyar-nos fent-nos creure
que el seu plantejament cien-
tífic és indiscutible. A través
de deu idees força esteses,
Torres López intenta demos-
trar que són mentida. És el

cas de la llei de l’oferta i la de-
manda com a mecanisme per
fixar els preus, o el fet que per
crear ocupació cal abaixar els
salaris o que el lliure comerç
és millor que protegir algu-
nes economies.
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El GTD (Getting Things Do-
ne) és una metodologia de
productivitat personal que
redefineix com enfocar la vi-
da i la feina sense que això
impliqui incrementar el ni-
vell d’estrès. El seu creador és
el consultor David Allen, que
en aquest quadern de treball
col·labora amb Brandon
Hall, entrenador de persones
i equips en l’àmbit de l’alt
rendiment. L’objectiu és fa-
cilitar l’aplicació de la meto-
dologia exposada en el llibre
original.

Cada capítol identifica els
desafiaments a què han de
plantar cara les persones que
tenen massa coses a fer i vi-

uen constantment amb una
sobrecàrrega de tasques so-
vint rutinàries.

La guia resumeix les deu ac-
cions que han de permetre
incorporar el GTD a la vida
quotidiana.
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