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La fiscalia denuncia un fort
increment del frau en l’IVA
a La crisi fa créixer el nombre de defraudacions i eleva el nivell de sofisticació dels mètodes
utilitzats a La política que aplica Hisenda provoca una reducció dels delictes relacionats amb l’IRPF
M. Sardà
BARCELONA

L’agreujament de la crisi
econòmica va provocar
que durant el 2011 incrementés el nombre de delictes econòmics, sobretot
per frau en l’IVA, segons es
fa constar en l’última memòria de la Fiscalia General de l’Estat, de caràcter
anual, feta pública ahir.
En aquest informe s’afirma que “existeix una tendència a l’alça en el nombre de delictes contra la hisenda pública”, alhora que
s’indica que les investigacions per defraudació
d’IVA van créixer “de manera significativa”.
El nombre de delictes
societaris s’havia “estancat”, mentre que els referits a l’Impost de la Renda
de les Persones Físiques
s’havia estabilitzat o
reduït per, d’una banda, a
l’època de bonança i, per
l’altra, pel fet que “la política de l’Agència Tributària
s’ha orientat cap aquí”. En
la memòria de la fiscalia
s’adverteix, però, que “la
crisi econòmica, lluny de
remetre, es va acarnissant
amb la societat” i indica
que les seves conseqüències es manifesten “amb
especial virulència” en
l’àmbit del dret penal.
En aquest sentit, l’informe anual argumenta
que el tancament d’empreses, la pèrdua de llocs
de treball i l’increment de
les dificultats són “el caldo

LIMA

El president de La Caixa,
Isidre Fainé, ha estat investit doctor honoris causa per la Universitat San
Ignacio de Loyola de Lima
(Perú), fundada el 1995,
en reconeixement de la seva trajectòria professional
i personal, distinció que en

Ple en la Fira de
Lleida, tot i el
boicot d’empreses
La Fira Agrària de Sant Miquel
de Lleida, que se celebrarà del
27 al 30 de setembre, ha esgotat la superfície i els pavellons de la mostra, i arribarà
als 350 expositors. Les institucions van mostrar ahir la
seva satisfacció per aquest
èxit, malgrat la crisi i el boicot
d’una associació d’empresaris de maquinària que des de
fa dos anys pugna per exposar a preus reduïts en les fires lleidatanes, tot i les rebaixes concedides. ■ J. TORT

FARMACÈUTICA

AB Therapeutics
tanca una fase
de finançament

Mossos d’Esquadra, en una operació contra una trama d’empreses que venien cotxes sense pagar-ne l’IVA ■ EL PUNT AVUI

La xifra
—————————————————————————————————
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per cent dels delictes que
van rebre sentència condemnatòria a Catalunya eren
contra Hisenda.

de cultiu idoni” per la comissió d’un “bon nombre”
de delictes econòmics.
La fiscalia de Barcelona
destaca que l’any passat hi
va haver un increment en
el nombre d’infraccions
per frau de l’IVA i apunta a
“l’augment del nivell de sofisticació” a què s’ha arribat en els mecanismes per

defraudar. A Madrid, la fiscalia apunta a les trames
organitzades per a la defraudació de l’IVA, en el
marc d’adquisicions i entregues intracomunitàries de béns. La memòria,
però, no especifica en xifres el nombre exacte de
delictes econòmics comesos l’any passat.
La memòria anual indica que els delictes tramitats per les fiscalies provincials van ser molt variats. Des d’increments de
processos concursals, a
Sòria, a la recomanació de
la de Barcelona, que demana designar fiscals delegats del servei de Delictes
Econòmics en les diferents fiscalies d’àrea. ■

La mesura real del delicte
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Malgrat comprovar que la situació econòmica ha portat
molts contribuents a defraudar amb l’IVA, des de la memòria de la fiscalia es convida als fiscals a tenir un esperit “crític” i a no criminalitzar
conductes delictives que no
ho mereixin i obeeixin a raons
econòmiques conjunturals i,
en canvi, ser més rigorosos
amb les conductes de frau
que causin directament o indirecta la pèrdua de llocs de
treball. La fiscalia general
també senyala que allò més
“desolador” ha estat el
temps invertit en la investigació i enjudiciament dels delic-

tes contra la hisenda pública,
el 2011, alhora que lamenta
que aquestes dilacions hagin
provocat, en ocasions, les
prescripcions d’alguns dels
delictes investigats, o sentències tardanes que, afirma,
“seran absolutament ineficaces”. El cert és que la fiscalia ja està a hores d’ara
pensant més en la memòria
de l’any vinent, en què s’afegiran als increments de frau
registrats durant el 2011 els
que vindran derivats d’un
caldo de cultiu més dens:
una crisi que provoca cada
vegada més ofec i de l’increment de l’IVA al 21 per cent.

Fainé, investit doctor
‘honoris causa’ a Lima
Redacció

AGRICULTURA

edicions anteriors han rebut el premi Nobel de la
Pau Mohammad Yunus,
l’escriptor Mario Vargas
Llosa i l’expresident de Colòmbia Álvaro Uribe. En
un acte celebrat dilluns a
Lima, també es va distingir la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina.
En el discurs d’investidura, Isidre Fainé va des-

tacar la conveniència de
disposar d’un model de
govern empresarial “que
inspiri credibilitat” i un
model de gestió “que fomenti la iniciativa, l’afany de millora i l’autocrítica”. A més, va fer una
crida a vigilar no només
els beneficis, sinó també
la quota de mercat i la
qualitat del servei. ■

L’empresa biofarmacèutica
catalana AB Therapeutics ha
tancat la seva segona fase de
finançament per un import
d’un milió d’euros. Inveready
Seed Capital i Genoma Espanya hi han aportat 300.000
euros cadascun i la resta, els
socis de la companyia i nous
inversors particulars. L’empresa, que passa a denominar-se Abitily Pharmaceuticals, destinarà aquests recursos a desenvolupar un fàrmac
contra el càncer. ■ REDACCIÓ

EMPRESES

Inversió potencial
de 100 milions en
pimes catalanes
La patronal Pimec i la xarxa
d’inversors privats Keiretsu,
amb el suport de Banc Sabadell, celebraran el 25 d’octubre a la borsa de Barcelona el
primer Fòrum Capital Pimes.
L’objectiu és aconseguir finançament per a les petites i
mitjanes empreses, i ja s’ha
confirmat l’interès de fons nacionals i internacionals amb
un potencial de més de 100
milions d’euros per invertir en
pimes catalanes. ■ REDACCIÓ
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Barcelona crea
un clúster de la
indústria nàutica

Isidre Fainé, en l’acte d’investidura amb el president de la
universitat peruana, Raúl Díez Canseco ■ EL PUNT AVUI

L’Ajuntament i el Port de
Barcelona han sumat esforços amb un grup d’empreses
i entitats del sector nàutic
per crear un clúster i convertir la capital catalana en un
referent internacional en
aquest àmbit. El clúster es
constituirà al desembre i inclourà empreses, però també institucions i centres d’investigació. L’objectiu és
aconseguir més inversions i
crear llocs de treball. ■ EFE

