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Tal com fem cada principi d’any, us fem arribar el nostre quadern de novetats 
fiscals, comptables, mercantils i laborals. La profusa i contínua promulgació de 
normativa nova fa que no puguem baixar la guàrdia en cap moment. El cas és 
que esdevé fins i tot complicat complir amb tota la normativa existent. Val la 
pena comentar que a aquesta profusió malaltissa de normativa s’hi afegeix 
normalment la dificultat de comprensió per una persona raonable.

La retroactivitat produïda en la normativa de l’impost sobre societats quant 
al fet que les depreciacions reconegudes d’inversions financeres amb 
empreses relacionades han de ser reintegrades a la base imposable (és a dir, 
que les despeses que havien estat deduïdes en anys anteriors passen per ordre 
de màgia a ser tributables en els propers cinc anys) fan que la confiança i 
credibilitat de les autoritats tributàries se situï a un nivell baixíssim.

D’altra banda, també és significatiu que el Tribunal Suprem hagi sentenciat 
que no té sentit un impost anomenat plusvàlua municipal en cas que s’hagi 
produït una minusvàlua en la finca corresponent. No deixava de ser curiós que 
les entitats municipals continuessin liquidant una figura impositiva que 
gravava l’increment de valor de les finques quan s’havia produït una pèrdua 
efectiva…

Seguint amb el serial de pràctiques bancàries curioses (deixem-ho així), 
aquest any, i després de la sentència europea del 21 de desembre, des 
d’aquesta data s’ha declarat l’obligació del retorn de les clàusules sòl abusives 
aplicades per les entitats bancàries. En aquest punt encara hem de veure com 
les entitats bancàries fan front a aquesta circumstància (de moment la 
impressió és que estiguin fugin d’estudi).

A part de la ingent normativa fiscal, val a dir que segueix l’alta exigència de 
normativa en tots els altres àmbits relacionats amb l’empresa, el compliment 
de la normativa de protecció contra el delicte penal en l’empresa (l’anomenat 
compliance), el nou reglament de protecció de dades, l’exigència del certificat 
d’eficiència energètica (requerit ara en qualsevol transacció immobiliària) i 
altres…

Dit tot això, també és cert que veiem com els nostres clients van anant 
endavant, superant una situació complexa que s’havia produït en anys 
anteriors. Millora fruit de l’esforç, del sentit comú i de la bona organització. 
Realment és gratificant poder formar part d’aquest esforç conjunt.

I nosaltres des de Paredes Associats continuem amb el nostre propòsit de 
millora contínua i pretensió de ser l’organització més excel·lent de 
professionals de Girona i voltants. L’entrada a la nostra associació de GMN 
International, present en més de 80 països, ens permet donar servei als 
nostres clients arreu del món i assolir una fita que ningú ha aconseguit a la 
nostra zona. D’altra banda, la implantació d’eines digitals de primer nivell ens 
permetrà, en les properes setmanes, obrir una finestra intel·ligent als nostres 
clients, que els possibilitarà l’accés a tota la seva informació amb un parell de 
clics. El nostre compromís és aquest, o sigui que seguim… amb il·lusió!
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