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volupament com ara la justícia social, la cultura i la sostenibilitat.
Malthus va introduir la pobresa en el debat econòmic i
més recentment Piketty ha
estudiat la bretxa de la desigualtat. Per què no acabem
de treure l’entrellat de per
què hi ha gent amb privacions i gent adinerada infeliç?
És una paradoxa que hem
anat descobrint els darrer
anys, i que ha provocat que
sorgissin indicadors com ara
l’índex de felicitat, de qualitat de vida, de satisfacció en
la feina... Per què ens trobem
que en les societats materialment pròsperes sovint la gent
no és feliç? Ens costa molt
descobrir que la prosperitat
no és només una qüestió material, quan, a vegades, tenir
accés a segons quines coses
ens comporta unes adicions
que només són fonts de felicitat a curt termini.
Com encaixen les idees actuals en el context de la història del pensament econòmic?
Hem superat una mica la dinàmica del pèndol que comentàvem, que ens portava
de les idees favorables al
mercat a les partidàries de
l’Estat, i això en ha permès
que l’economia moderna hagi començat a explorar moltes altres dimensions que tenia una mica oblidades, això
és molt positiu. Els economistes hem tornat a fer que
l’economia sigui la ciència
que estudia el benestar de les
persones, cosa que implica
no només tot el que és relatiu
a la producció i la distribució
de béns i serveis sinó també la
distribució de la renda, la
protecció del medi ambient,
les polítiques culturals i socials, etc.
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Un al·leluia ben alt
vers la tecnologia

per definir-se, però ja hi ha
una certesa: la tecnologia ho
impregnarà tot. La nostra
aposta és que serà per a bé”,
asseguren els autors. Són
temps en els que cal una visió
positiva del futur.
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Per liquidar l’IS, al valor dels
béns rebuts en herència, s’hi
ha d’afegir el valor de l’aixovar domèstic (representa el
valor dels mobles, estris i
utensilis personals del causant). Es presumeix que el
valor de l’aixovar és el 3% del
cabal relicte (del valor de tots
els béns heretats abans de les
reduccions, bonificacions,
menys deutes i despeses).
La normativa també estableix que els legataris (beneficiaris en herència de béns
concrets) no tributen per
l’aixovar dels béns llegats.
Fins ara, per calcular el valor
de l’aixovar (3%) al cabal re-

licte atribuïble als hereus, es
descomptava el valor dels llegats. Ara el Tribunal Suprem
diu que l’aixovar ha de calcular-se sobre el valor total del
cabal relicte sense descomptar
llegats i els legataris no incrementaran la seva tributació,
perquè l’obligació recau sobre
els hereus, que són els qui
s’afegeixen el 3% per l’aixovar
del cabal relicte total, en proporció a la participació en
l’herència. El Tribunal Suprem diu que per calcular l’aixovar només es té en compte el
valor dels béns susceptibles de
tenir aixovar. Si a l’herència hi
ha dipòsits bancaris, accions,
fons d’inversió o locals, sobre
aquests béns no ha de computar-se el 3%.
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La pandèmia ha
canviat la venda

LES PIMES I EL ‘KIT
DIGITAL’
Com poden les
pimes beneficiar-se
del programa ‘KIT
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L’impacte de la pandèmia és
l’eix al voltant del qual giren
moltes de les novetats bibliogràfiques del moment. En el
cas del llibre d’Enrique de
Mora, consultor estratègic,
està centrat en les vendes.
L’autor defensa que hi ha un
abans i un després de la covid
en aquest tema, ja que el virus
ha canviat el consumidor,
que ara està molt més informat, i ha canviat l’escenari: el
canal en línia ha guanyat molt
protagonisme i conviu amb el
canal tradicional. La venda
híbrida necessita noves idees
i noves eines i De Mora les
desgrana a través de preguntes essencials per vendre més

L’AIXOVAR I L’IMPOST
DE SUCCESSIONS
Com afecten els
llegats per calcular
l’aixovar a la
liquidació de l’impost
de successions (IS)?
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En el debat públic sobre la
tecnologia, sovint es posa
l’èmfasi en les suposades
maldats intrínseques que
comporta. Per això s’agraeix
la reivindicació que José María de la Torre i Iñaki Ortega
fan de la “bona tecnologia”.
Tecnòleg, el primer, i economista, el segon, tots dos pensen que el progrés de la ciència i la tècnica ens han d’ensenyar el camí per sortir de la
crisi de la covid. Per això proposen un seguit d’idees per
aprendre a fer-la servir reivindicant l’ètica i la sostenibilitat. “Acabem d’iniciar
l’era de la pandèmia. L’època
que acaba de començar està
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digital’?

i adequar l’oferta als clients
per satisfer les necessitats.
Cal seduir l’audiència d’una
manera diferent. La filosofia
de la venda es basa ara a crear
relacions i generant sensacions i experiències.

El Kit digital és una iniciativa
del govern d’Espanya que té
com a objectiu subvencionar la
implantació de solucions digitals per aconseguir un avanç
significatiu al nivell de maduresa digital de les empreses beneficiàries, a través de les solucions dels agents digitalitzadors. La seva dotació és de
3.067 milions d’euros a executar entre els anys 2022 i 2023.
Per poder sol·licitar l’ajut, les
empreses han d’estar atentes a
les seves bases reguladores,
encara pendents de publicar
en el BOE. D’altra banda, està
previst que el període de sol·licituds s’obri entre mitjan gener i mitjan febrer, quan les

empreses podran demanar el
bo digital i identificar les millors solucions digitals a través
de RED.es. Els beneficiaris
d’aquest ajut són les petites
empreses, microempreses i
treballadors autònoms, que
pertanyin a qualsevol sector o
tipologia de negoci, sempre
que es compleixin les condicions establertes a les bases de
la convocatòria. Les empreses
d’entre 10 i 49 treballadors podran accedir a un bo digital per
un import de 12.000 euros. Les
microempreses, d’entre tres i
nou empleats, podran fer-ho
per un import de 6.000 euros,
mentre que les persones autònomes ho podran fer per un bo
digital amb 2.000 euros d’import.
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