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residents amb competències
substituïbles. L’efecte general sobre l’atur és sovint
menyspreable.
I sobre si hem entrat a l’era
del treball escàs i que caldrà
repartir -lo, com s’afirma?
Res no indica que ens dirigim
a la fi del treball i que caldrà
repartir els llocs de treball
existents. Al contrari, l’ocupació al món no para d’augmentar. Ara bé, les feines pateixen mutacions incessantment i de gran dimensió, que
s’acompanyen de vastos moviments de mà d’obra d’un
sector a un altre.
Què diuen els investigadors
d’apujar els impostos a les
rendes més altes?
Com a regla general, les puges d’impostos tenen un
efecte negatiu sobre el creixement. Tanmateix, els impostos són necessaris per finançar les despeses públiques. Els estudis mostren que
una pujada raonable de la fiscalitat sobre les rendes molt
altes és un mitjà d’augmentar
els ingressos, però si és massa
elevada tindria un efecte invers incitant a l’optimització
fiscal i, més greu, a l’evasió
fiscal.
Què poden fer els ciutadans
davant el negacionisme econòmic?
Escoltar més els científics autèntics en tots els dominis,
inclosa l’economia.
I el periodistes?
Doncs cridar més sovint els
científics reconeguts i deixar
d’oposar en totes les matèries
una persona d’esquerra a una
persona de dretes, un liberal
a un partidari de l’estat. Perquè d’aquesta manera abonen la idea que tot és opinable. El coneixement científic
no és un terreny d’opinió. Hi
ha molts fets provats.
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Deutes exteriors que
es fan odiosos
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L’historiador Èric Toussaint
fa un recorregut per episodis
de deute exterior van tenir
lloc a Amèrica Llatina, Xina,
diversos països d’Àfrica i
Grècia, de com el recurs a
l’endeutament exterior i
l’adopció del lliure comerç
poden constituir un còctel
explosiu perquè un país pugui esdevenir presoner d’altres sota l’excusa que ha de
pagar un deute que, de fet, és
il·legítim. Tanmateix, Toussaint també ens explica casos
reeixits de països que van rebutjar el deute contret, en ser
considerat injust, i se’n van
sortir. Han estat els casos, en
diverses èpoques de la història, de Mèxic, Estats Units,

Cuba, Costa Rica i la Unió Soviètica. El llibre serveix per
oferir claus d’interpretació
per analitzar els casos de
deute exterior insostenible
que de forma recurrent tenen
lloc a tot el món.
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CONSTRUIR EN GRUP
Diverses persones som
propietàries d’un
solar en proindivís i
volem construir un
edifici per
adjudicar-nos els
habitatges en funció de la
participació de cada
propietari al solar: quines
repercussions es generen en
l’IVA i l’IRPF?
Quan diverses persones físiques o jurídiques són propietàries d’un solar en proindivís, constitueixen una comunitat de bens, i si volen construir un edifici i adjudicar-se
els habitatges, ens trobem
davant d’un supòsit d’autopromoció i per tant la comunitat de bens s’ha de donar
d’alta a l’Agència Estatal
d’Administració Tributària
(AEAT) de l’activitat de promoció d’edificació pròpia i

presentar les declaracions
d’IVA. La comunitat de bens
té la condició d’empresari a
efectes d’IVA i per tant haurà
de complir amb les obligacions materials i formals corresponents. Finalitzada la
construcció de l’edifici, la
posterior entrega dels habitatges a cada comuner és una
primera entrega subjecta i no
exempta a l’IVA, que s’haurà
de repercutir a cada propietari en funció dels immobles
entregats i ingressar a
l’AEAT. Per la seva part la comunitat es podrà deduir
l’IVA suportat en la construcció de l’edifici amb les
condicions establertes per la
normativa. A efectes de
l’IRPF no es considera una
activitat econòmica.
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CONSULTORI GESTIÓ EMPRESARIAL

Mètode Cooper
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WHATSAPP I LA
PROTECCIÓ DE DADES
Crear un grup de
Whatsapp amb els
empleats de
l’empresa incompleix la
normativa de protecció de
dades?

100 TRUCOS PARA PARECER
INTELIGENTE EN REUNIONES
Sarah Cooper
EMPRESA ACTIVA (URANO)
13€

El llibre és un exercici de sarcasme i humor sobre les reunions d’empresa, que ens
pot fer reflexionar sobre el
paper que en hi tenim. El
punt de partida és que aquest
tipus de trobades són en general improductives i inútils.
Per la qual cosa proposa treure’ns profit per escalar dins
de l’empresa enfocant-les
com un gran escenari on desplegar les nostres dots actorals. Tot i que més aviat sembla un manual per detectar
aquest tipus de personatges a
l’empresa que destaquen
dient obvietats, sent excessivament cerimoniós o utilitzant determinades frases que
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els fan semblar intel·ligents,
per exemple: “Això és escalable?”, o demanant a la persona que fa una exposició que
torni a la diapositiva anterior. Humor al servei de la reflexió.

Depèn, cal diferenciar si l’ús
que se’n fa és domèstic o no.
En el cas que un grup de
Whatsapp es faci servir amb
propòsits estrictament domèstics no s’està vulnerant la
llei de protecció de dades. En
canvi, si el grup d’usuaris es
crea dins d’un àmbit laboral
(com és el cas d’una empresa)
és possible que s’estigui vulnerant la llei. En aquest sentit
s’ha pronunciat recentment
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, que ha resolt
que les administracions i organismes públics que incloguin números de telèfon en

grups de WhatsApp sense el
consentiment exprés del titular de la línia estaran violant la Llei de Protecció de
Dades. Així, les institucions
no poden fer ús de dades personals (encara que no siguin
identificadors) sense l’autorització
de
l’interessat.
Aquesta resolució ha vingut
precedida per la denúncia
que va fer un veí al seu Ajuntament per crear un grup de
Whatsapp on apareixia el seu
número de telèfon. Segons
l’article 4.2 de la Llei de Protecció de Dades, “les dades de
caràcter personal objecte de
tractament no es podran utilitzar per a finalitats incompatibles amb aquelles per a
les quals les dades haguessin
estat recollides”.
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