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COVID-19 i 2021

Aquest any ha estat un any especial, marcat per la pandèmia mundial que ha 
irromput sense cap tipus de consideració i ha desbullat la nostra manera 
d’actuar i viure. I això en tots els àmbits geogràfics i seguint sempre el mateix 
patró, atacant sense cap consideració.

L’efecte sobre la nostra vida, la nostra economia i la nostra manera de fer i 
veure les coses ha evolucionat des de la perplexitat a l’acceptació i al 
cansament en espera de veure la llum.

I s’ha demostrat que més que una dicotomia entre vida o economia, la 
resolució és una combinació eficient de decisions ben preses per persones 
serenes, ben informades i amb criteri. De proves en tenim si veiem com s’ha 
anat solucionant en determinats països del món.

Val a dir que per les nostres terres, si una cosa ha seguit igual, amb normalitat 
en les seves funcions, han estat les nostres administracions tributàries. Rebre 
una comunicació d’inici d’actuacions inspectores enmig del pitjor episodi de 
pandèmia del segle, quan s’està lluitant per intentar mantenir oberta l’empresa 
representa una plantofada (quan no una falta de respecte). I fer la revisió de 
despeses d’un autònom, que està malvivint, i retirar-li quasi totes les despeses 
dels últims quatre anys…

I a aquest grau d’exigència de les nostres administracions tributàries 
(inflexibles en el compliment de les obligacions fiscals) s’hi contraposa la 
ineficiència en la gestió de les prestacions a treballadors a gestionar per 
l’administració. Res a dir del compromís i la dedicació de les funcionàries i 
funcionaris del SEPE (som coneixedors de l’esforç que han fet i estan fent, tenen 
el nostre reconeixement), però sí que hem de posar de manifest la manca de 
previsió del Govern que ha provocat el retard del cobrament dels ERTEs fins i 
tot quatre mesos (és com si algú que reparteix amb una furgoneta, de cop es 
posés a repartir, ell sol, amb un tràiler, si no li donen més recursos…).

Probablement algú hauria d’explicar que les empreses són el principal 
generador d’ocupació i renda per a les famílies i que han de ser tractades amb 
consideració i respecte. Un comentari a part mereixeria tot el que ha passat (i 
està passant) amb els autònoms, cap a uns 300.000 a Catalunya, deixats de la 
mà de Déu.

Dit això, us fem arribar les que considerem les principals novetats normatives 
fiscals, comptables, laborals i de protecció de dades. Considerem que en 
l’adequada planificació empresarial, dins de l’empresa s’han d’establir criteris 
de funcionament que permetin compatibilitzar l’acompliment dels objectius 
empresarials amb el compliment de les obligacions legals. La planificació 
proactiva, amb adaptació al canviant cos normatiu, és la clau.

I ara, sortint del túnel, començant a veure la llum, és quan també hem de 
marcar-nos nous projectes, la vida segueix…
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Recordeu que visitar la nostra web aparedes.com
per estar al dia de les novetats del sector
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