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Santi Vidal 
Fa temps Xavier Sala Martln explicava en una 
conferencia les diferencies, avantatges 1 desava.n
tatges del sistema unlversitari nord-americA. Un 
deis avantatges -i penso que tenia ra6- era que 
els merlts deis professors s'havien de demostrar 
continuadament, donant conferencies, escrlvint 
articles en revistes de prestlgi, publican! llibres i 
fent esll.ldis academics. No n'hi havia prou en ha
ver assolit la gloria en algun moment determina!; 
s'exigia treball continua! i va citar el cas de dos 
premis Nobel (poca conya) que van ser expulsats 
del corpus docent per ganduls: ja ni investlgaven, 
ni publicaven, ni res de res: al carrert 
Cree fermament que l'obligacl6 de les persones 
que estan a un alt nivell lntet-tectual és estudiar, 
investigar i donar a conéixer el seu pensament i 
contribuir a la mlllora del m6n que ens envolta. 
Ja fa temps que hem delxat enrere el segtes XVI 
1 XVII en qué es condemnava Galileo Galilei per 
pensar dlferent del Papa. Nlngú pensa alxl, no? 
Dones no n'estlc tan segur Ja que l'equlp del PP 
que governa Espanya i gent de la FAES encara hi 
viuen uns centenars d'anys enrere a tenor de !'ex-
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pedlent disciplinari que el Consejo General del Po
der Judicial -sisplau, que no m'expliquin que s6n 
independents- ha obert al jutge Santiago Vidal. 
Santiago Vida! és un jurista catalá que, pel que 
sembla i per la seva trajectorla, 11 apassiona la 
seva professió 1 n'és un estudiós. En hores lliures 
-aixo vol dir que no ens ha costal ni un duro als 
contribuents- ha elabora! un estudl, ajudat per un 
equtp independent, que podría ser perfectament 
una test doctoral sobre el que li sembla que hauria 
de ser la Constitucl6 d'un pais modern i avan~at. 
Té el valor afegit que el fa una persona seriosa i de 
casa, cosa que vol dir que estA adaptat a la nostra 
manera de fer. S'ha Inspira! en constitucions d'ls· 
lándla. Noruega i SuTssa 1 potser algun !loe més, 
pero adaptant-les per ser-nos útlls als catalans. 
A més aquest estudl. esborrany -hl podeu posar 
el nom que vulgueu- el penjaril a la xarxa perqué 
qualsevol catalil hi pugui opinar i fer propostes. 
•s¡ home; flns aqul podlem arribart• ha dit la gent 
del PP -1 els que resten d'algun altre partit també

.aix6 de recollir l'oplnl6 del la plebs no els agrada 
gens. "Que no ho veu aquest Vldal que tothom 
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dirá el que pansa 1 que posslblement sigui dife
renl del que pensem els que manem ara?" segur 
que han pensat. •aue cony sap un manobre que 
just ha anal a escota primAria 1 que a més esta 
embrutit per anys d'estar a l'atur sense fotre brot 
i anar a lar caraj/1/os al bar? SI us plau! les coses 
importants les hem de pilotar els quatre que estem 
a dalt de tot 1 vam ser cridats per Déu per dirigir 
i orientar al poble; és com una vocaci6 religiosa: 
som pastors de les nostres ove !les l tot aixo ... • 
Naturalment aquestes rellexlons no les he sentí
des, pero dubio que m'erri de gaire a jutjar deis 
fets: enviar-ti el sete de cavalleria per intentar to
tre'l al carrer. Dones aixl estem, a les portes que 
un jurista sigullnhabilítat, expulsa! o desterrat tora 
de Catalunya; enviat a un destl llunyA, posstbte
ment les illes Canfuies. Quina !lástima que per
déssim les Flllplnes l'any 1898, aiiO si que esta 
a la quinta punyeta!. "Hostitu•, entre querelles a 
Artur Mas 1 altres consellers, 1 expedienta com el 
que acabo d'explicar, en aquest petit pais no ens 
avorrlm pas; sembla que vlsquem en una munta· 
nya russa, redéul 
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La factura electrónica una realitat a les Administracions 
Des del pass al 15 de gener del 2015, les empresas 
que facturen a les Adminlstracions ho han de fer 
en formal electrOnic, d'acord ambla Uei 2512013, 
de 27 de desembre, d'impuls de la factura etec
tronica 1 creacl6 del registre comptable de factu
res en el Sector Públic. Un pes més en el caml 
que esta.n duent a terma les Administracions cap 
a una Admlnlstraci6 Electronlca cada vagada més 
desenvolupada e Implementada en el nostre pals, 
amb l'objectiu de millorar l'eticiencia i les relaclons 
amb la socletat. 
Ambla factura electrOnlca es contribueix afer més 
eficients les transaccions entre el sector públlc 1 el 
privat en tes seves operaclons comercials. Hem de 
tenir en compte que el sector pOblic és el principal 
client del sector privat, les seves compres repre
senten al voltant del 20% del PIB del mercal euro
peu. i, per tant, qualsevol aspecte que contribueixl 
a la millora en la gestló de la seva lacturacl6 t'hem 
de considerar com a positiva, amb afectes multlpli
cadors sobre l'economla productiva. Durant t'any 
2013, les empresas espanyoles van emetre 59 mi
llons de factures electrOnlques. el que va suposar 
un estalvi de 458 milions d'euros y de 250.000 ho
ras de feina assoclada a la gest16 de la facturació, 
que es van poder destinar a fer d'altres tasques de 
valor. S6n dades que sens dubte posen de ma.ni
fest un estalvl evident que s'ha de traslladar a la 
gestió de les Administraclons. 
Amb aquesta mesura, les empresas en el moment 
d'emetre la seva efactura. en qualsevot de les pla
taformas disponibles per fer-ho, podra.n dur a ter
me un segulment deis seus drets de cobrament 
envers les Admlnistracions. SI flns ara quan una 
empresa e mella una factura a un client de I'Ambit 
públic, perdla la pista del seu estat de tramitacló 
-registre, comptabilitzacló o previsió del seu co
brament-. amb la factura electrónica les empresas 
ho coneíxeran en tot moment. En aquest sentit, 
per tant, s'evldencia una m! llora en la gest16 de la 
facturació emesa per part deis proveTdors en el se-

gulment de l'estat de les seves factures. Per altra 
ba.nda, també suposa una millora per a la propia 
Admlnlstració en el control de la seva despesa, 
atés que es disposará d'un registre central de fac
tures. que permetrá saber en tot moment de quin 
és el volum del deute vlu envers els seus proveT
dors, 1 facilitará el poder portar a terma una pla
nificació moti més acurada deis seus pagaments. 
El control del procés extrem a extrem del procés 
de recepci6 de factures fins al seu pagament per
metrá alhora generar Indicadora de morositat, que 
ajudaran a ter un segulment més exhaustiu en la 
reduccló del perlode mlg de pagament i mesurar 
dones el grau d'acompllment de la Uei 1512010 de 
5 de julio!, de lluita contra la morositat. Alhora que, 
a més a més, hi hauran estalvis substancials en el 
tractament 1 arxiu de les factures en paper. 
També suposa una mlllora en pro de la transpa
réncla, un deis valors propis deis Governs Oberts 
en el que s'ha de sostenlr tola Administració Elec
trOnlca, atés que la tramitació d'una factura será 
transparent pel proveTdor, ja que, com deiem, les 
empresas disposaran en tot moment de la informa
ció relerent al seu estat de tramitacl6. 
Un altre aspecte Importan! a destacar és que es 
garantelx la interoperabilitat entre les diferents 
plataformas que es desenvolupen per part de les 
diferents Administraclons per poder rebre factures 
electronlques; d'aquesta manera les empresas 
proveTdores podran Incorporar tes seves factu
res electroniques en qualsevol de les plataformas 
existents, ja sigui la plataforma FACe (www.factu
rae.gob.es) de I'Admlnlstraci6 General de I'Estat, 
com. pe! cas de I'Admlnlstracl6 Catalana, l'eFACT 
(www.aoc.cat)1 del Consorci de I'Administracl6 
Oberta de Catalunya (AOC), atés que s'esta tre
ballant lntensament 1 en linia amb el que estableix 
la normativa vigent, en assegurar la compatibilitat 
entre plataformas. 
Sens dubte. toles aquestes millores impliquen In
corporar les Tecnologles de la lnformació i la Co-

municaci6, les anomenades TIC, en els processos 
de facturaci6 de les empresas, moti més habitual 
en empreses de mitjana i gran dimensió. 1 menys 
en la microempresa, no tan habituada a adoptar 
solucions TIC en els seus processos de negocl. 
En aquest cas. tot i que la norma establelx la obll· 
gatorietat per factures superiors a 5 .000 euros, 
la implementaci6 de la factura electrOnica, esta 
comportan! que apareguin tot un seguit de serveis 
addicionals oferts a les empresas, ja des del propl 
sector bancarl o des de professionats externs de 
l'assessorament empresarial, que ofereixen ser
veis d'externalltzaci6 deis processos de facturació 
lncorpora.nt el formal de factura electrónica. Aban
da de que gran part, per no dlr lotes, de les solu
clons d'ERP o programes de facturacló ja Incor
poren paquets de factura electrónica. En aquest 
senlit I'Adminlstraci6 está actuant també com a 
dlnamitzador de I'Os lntensiu de les TIC a les em
preses, aixl com promovent l'activitat económica 
en el sector TIC. 
Com a tot, hl podran havar defensors i detractora 
de la factura electrónica 1 més quan ha passat a 
ser una obllgatorletat sobre com facturar a I'Ad· 
mlnistraci6, pero sens dubte s'evldencien lmpor
ta.nts estalvls, ta.nt economlcs (estudis ha.n mesu
ra! aquest estalvl promig en 4,95 euros d'emetre 
una facll.lra electrónica en !loe que en papar l de 
2,82 euros en la seva emissl6) com de gestl6 (mi
llorant el procés de facturacl6 1 cobrament de les 
factures per part deis proveTdors, 1 la pla.niflcacló 
deis pagaments i el control de l'endeutament de 
les Administraclons), permetent ter un seguiment 
moll més exhaustiu de la reduccló del periode mlg 
de pagament de les Admlnlstracions, alhora que 
es contribueix a fer les retacions entre empreses 
i Administracions més ágils 1 transparents. Estem, 
dones, davant d'un exemple més de com tes TIC 
aporten valor a l'economla, fent més ellcients els 
processos de negoci de les organltzacions, tant en 
l'ambit privat, com en l'ámbil públic. 
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