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Data de tancament d’aquesta edició: Novembre 2019

Forma d’Estat: Monarquia parlamentària federal

Canadà

Capital: Ottawa
Idioma oficial: Anglès i francès		
Població: 37 milions d’habitants (2018)		
Moneda: Dòlar canadenc (CAD)
Tipus de canvi: 1 EUR = 1,44 CAD (30/09/19)
1 USD = 1,32 CAD (30/09/19)
PIB: 1.712 milers de milions $ (1,4% del PIB mundial)
PIB per capita: 46.290 $ (49.690 $ en paritat de poder adquisitiu)
Facilitat per fer negocis: 23è millor país del món de 190
segons el Banc Mundial (Doing Business)
Religió: Cristiana: 64,8%. No creients: 23,9%

Fitxes País és una publicació elaborada de manera conjunta per CaixaBank Research i BPI Research (UEEF) que conté informació i opinions que provenen de fonts que considerem fiables. Aquest document té
un propòsit purament informatiu, per la qual cosa CaixaBank i BPI no es responsabilitzen en cap cas de l’ús que se’n pugui fer. Les opinions i les estimacions són pròpies de CaixaBank i BPI, i poden estar
subjectes a canvis sense notificació prèvia.
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• El creixement econòmic se situa en cotes una
mica més reduïdes el 2019, com a conseqüència de l’enduriment de les polítiques econòmiques que ha dut a terme el país (amb la finalitat de rebaixar alguns desequilibris, com el
del mercat immobiliari), de les tensions comercials, de la moderació del preu del petroli
i de la interrupció en la producció de cru per
problemes de capacitat en el transport i 4incendis a la regió d’Alberta. El 2020 i 2021, pre3
veiem una lleugera acceleració en les taxes
d’avanç davant una millora en l’entorn 2comercial (amb la ratificació de l’USMC, el nou
1
tractat comercial entre els EUA, el Canadà i
Mèxic) i noves mesures fiscals de suport a0 la
inversió empresarial.
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• La inflació se situarà entorn del 2% en els pròxims anys, lleugerament per sota dels registres de 2018, davant l’absència de pressions
de demanda apreciables i un preu del petroli
que es mantindrà moderat.
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• Un creixement moderat per als estàndards del
0,0
país, l’elevada incertesa global i les rebaixes
de tipus de la Fed estatunidenca donen suport
a una política monetària lleugerament més
acomodatícia els pròxims anys. D’altra banda,
es mantindran les mesures macroprudencials
destinades a disminuir els riscos macrofinancers procedents del sector immobiliari.
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• En l’àmbit fiscal, continuaran sent importants
les mesures en favor de la inversió empresarial.
Aquestes van sorgir com a resposta a la rebai0
xa d’impostos
corporatius als EUA de finals de
2017,
cosa que va suposar un cop per a la com-1
95
petitivitat de les empreses canadenques. Per
-2
la seva
part, en el pla exterior,
90 l’acord comercial
amb els EUA i Mèxic per a la reformulació del
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NAFTA
(ara USMCA) rebaixa
considerablement
els
riscos
externs.
Això
és
especialment
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80
rellevant en una economia
com la canadenca,
molt oberta i dependent 75
dels EUA (destinació
de tres quartes parts de les seves exportacions).
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Condicions
financeres
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• Després dels augments de preus dels últims • En l’àmbit extern, l’increment del deute exanys, el sector immobiliari és una vulnerabilitern en els darrers anys no suposa un risc re250
tat macrofinancera rellevant que comporta
llevant, atès que el país continua essent un
riscos per al sector bancari. Amb tot, les mesucreditor net per a la resta del món (amb una
200
res macroprudencials posades en marxa des
posició d’inversió internacional neta superior
150
de fa temps han reduït els desequilibris en
al 20% del PIB).
100
aquest aspecte. Així mateix, el sector bancari
roman ben capitalitzat i la taxa de morositat
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Situació
política

• En l’àmbit de la política interna, el Partit Libe- • La política externa del país seguirà centrada a
ral, liderat per Justin Trudeau, va tornar a guaemfatitzar la rellevància de la cooperació innyar les eleccions nacionals l’octubre de 2019,
ternacional, del multilateralisme i dels drets
però va perdre la majoria absoluta que tenia.
humans, i la necessitat de minorar els efectes
Trudeau ha triat governar en minoria (sense
del canvi climàtic. Tot plegat, en clara contracoalicions), la qual cosa pot dificultar l’acord
posició als seus veïns del sud.		
en algunes polítiques econòmiques. Amb tot,
en àmbits com el canvi climàtic i el cost de la
vida del país, és probable que s’aconsegueixin
consensos suficients.

Perspectives
a llarg termini
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• Com ocorre amb nombroses economies avan- • Amb tot, la qualitat institucional, la capacitaçades, hi ha dubtes sobre el creixement potenció tecnològica del país i el nivell educatiu de
cial de l’economia canadenca. Això és degut,
la seva força laboral són avantatges que juen bona part, a fenòmens com l’envelliment
guen a favor del creixement de l’economia a
de la població i als febles avenços de productimitjà termini.
vitat. Així mateix, les rebaixes impositives sobre les empreses estatunidenques suposen un
repte sobre la competitivitat canadenca, la
baixa fiscalitat de la qual era un element important per als fluxos d’inversió dels EUA cap
al Canadà.
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*Credit default swap: mesura de risc país que reflecteix
el cost d’assegurar l’impagament del bo sobirà.

Indica que el país té “grau d’inversió”. 		
Indica que el país no té “grau d’inversió”.

CURT TERMINI

LLARG TERMINI
• Canvi en les relacions
exteriors amb els EUA
• Creixement econòmic
potencial baix

+
+
+

• Forta correcció immobiliària
• Gir proteccionista		• Creixement dèbil als EUA		
-

• Dilema entre la millora
mediambiental
i el sector energètic

-

+

-

+

-

+

Entorn
empresarial

PUNTS FORTS

PUNTS FEBLES

• Facilitat d’establir-hi un negoci.
• Nivell educatiu força laboral.
• Qualitat institucional.
• Capacitació tecnològica.

• Dimensió del mercat nacional.
• Dependència del mercat estatunidenc.
• Envelliment de la població.			

Sectors
principals

EXPORTADORS
• Vehicles, combustibles, minerals, maquinària, metalls i pedres precioses, i fusta.

IMPORTADORS
•
Vehicles, maquinària, material electrònic,
combustibles minerals i plàstic.
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Top
Facilitat de desenvolupament
de negoci
Relacions d’inversió
amb Espanya
Capacitat d’innovació
Bottom
Distància, comunicacions
i acords amb Espanya
Estabilitat macroeconòmica
Gustos semblants
als d’Espanya

Canadà

Fiscalitat

El sistema fiscal canadenc comprèn impostos
de caràcter federal, provincial o territorial i local. El Govern federal pot utilitzar qualsevol
mètode impositiu. Els principals impostos federals són l’impost sobre la renda, l’impost sobre societats, l’impost sobre el valor afegit
anomenat Goods and Services Tax (GST) o Harmonized Sales Tax (HST) segons la província i
les retencions (withholding tax) sobre els ingressos obtinguts pels no residents. Els governs
provincials graven amb impostos directes les
persones físiques o jurídiques que resideixen
als seus territoris i estableixen en la majoria de
casos impostos indirectes a les vendes (Provincial Sales Tax o PST o Harmonized Sales Tax o
HST, que és la combinació del GST federal amb
el PST provincial).
Renda de les persones físiques: l’impost a les
persones físiques és de tipus combinat, és a dir,

tant el Govern federal com el provincial apliquen la seva pròpia imposició.
Impost sobre societats: per a l’any 2018 el tipus
de gravamen general de l’impost sobre la renda de societats federal és del 15%. Les empreses considerades petites sota estàndards federals, amb majoria de capital canadenc,
apliquen un tipus del 10%, en vigor des de l’1
de gener del 2018. A nivell provincial, generalment hi ha dos tipus de taxes, una alta i una
altra baixa.
El Canadà no imposa un impost sobre el patrimoni.
Impost sobre el consum: el tipus impositiu de
l’impost federal sobre el valor afegit (GST) és
del 5%. Aquest impost s’aplica sempre sobre
el preu de venda. També hi ha un impost provincial (PST) que varia segons la província
d’aplicació.

Inversions

Els inversors estrangers que fan negocis al Canadà estan subjectes a les mateixes normes tributàries que altres empreses.
El tractament fiscal d’inversions estrangeres
varia en funció del concepte:
Dividends: una empresa pot deduir els dividends rebuts d’una altra empresa (per exemple, els dividends entre empreses) sempre que
els beneficis sobre els quals es paguen hagin
tributat. Quan els dividends es distribueixen a
accionistes individuals, tenen un crèdit impositiu que permet reduir el tipus efectiu al qual
tributen aquestes rendes.
Interessos sobre crèdits externs, royalties: en
general, s’aplica una retenció impositiva del
25% sobre els interessos pagats per residents
canadencs a creditors estrangers, pagaments
per compte de rendes i altres pagaments simi-

lars. Aquesta renda es redueix en el cas dels
pagaments efectuats a residents d’un país amb
què el Canadà hagi celebrat un tractat bilateral per evitar la doble imposició; la taxa mínima és del 10%. En el cas d’Espanya, el pagament per a dividends i interessos és del 15%,
mentre que és del 10% per a royalties.
Serveis contractats fora del Canadà: generalment, s’aplica una retenció impositiva del 15%
sobre els honoraris, comissions o altres sumes
pagades per serveis prestats al Canadà per no
residents.
Inversió en actius tangibles: en general, les
despeses d’inversió en actius tangibles poden
no ser deduïbles de l’ingrés imposable l’any en
què s’han incorregut. Es deprecien al llarg de
diversos anys sobre una base de saldos decreixents com a “assignació per cost de capital”.

Establiment

TIPUS DE SOCIETATS
Empresa individual (sole proprietorship)
Tots els guanys i totes les pèrdues derivats del
negoci corresponen únicament al seu propietari, sense limitacions de cap tipus. Això implica que la responsabilitat de l’individu no se
circumscriu als actius del seu negoci, sinó que
engloba totes i cadascuna de les seves propietats personals. Es pot reduir el risc implícit
d’aquesta responsabilitat il·limitada mitjançant una assegurança específica. Els rendiments d’aquestes empreses estan gravats com
si es tractés d’una renda més del propietari.
Societats de persones (partnership)
Les societats poden ser de dos tipus: general i
limitada. Una societat de persones no posseeix
personalitat jurídica pròpia al Canadà. A les
societats generals, cada soci és responsable de
forma il·limitada i solidària de les obligacions i
dels deutes de l’empresa. Els acords amb tercers que adopti qualsevol soci són vinculants
per a tots els altres. Les societats limitades

comprenen un o diversos socis generals i un o
diversos socis limitats.
Corporació (corporation)
És la forma jurídica d’empresa més utilitzada
del Canadà. Posseeix personalitat jurídica pròpia, diferent de la dels seus propietaris o accionistes; la responsabilitat dels quals queda limitada a les seves aportacions. No hi ha cap
exigència quant al capital mínim, ni relativa al
nombre d’accionistes, per a la constitució
d’una societat, excepte en el cas de les institucions financeres. Tampoc no hi ha cap exigència sobre el tipus d’accions per emetre. Una
corporació es pot constituir segons la llei federal o la provincial. El més habitual és que la
societat s’estableixi en el marc federal, d’acord
amb la Llei de negocis corporatius del Canadà.
Les empreses constituïdes segons aquesta llei
poden desenvolupar la seva activitat a tot el
país, tot i que queden subjectes a la legislació
provincial que els sigui aplicable allí on operin.

Canadà

Establiment
(continuació)

SUCURSAL
Una filial es pot constituir sota la Llei Federal de
Societats Canadenques (Canadian Business Corporation Act o CBCA) o segons la corresponent
de cada província. L’empresa matriu no serà responsable de les obligacions en què incorri la filial,
ja que és legalment independent de la seva matriu, excepte si la filial es constitueix com una
societat de responsabilitat il·limitada (Unlimited
Liability Corporation o ULC).
Una sucursal haurà de registrar-se també a totes
les províncies on tingui decidit operar. No podrà
adquirir un nom que ja estigui registrat en

Aliances
estratègiques

ZONES FRANQUES I ZEE
El Canadà no te establertes zones franques al
seu territori. No obstant això, hi ha diferents
programes que s’hi assemblen. Aquests programes estan administrats per l’Agència Tributària
Canadenca (Canadian Revenue Agency) i l’Agència de Serveis Fronterers del Canadà (Canadian
Border Services Agency):
Duties Relief Program: permet importar en
exempció d’aranzels béns per a reexportació o
que s’utilitzen en la fabricació d’altres béns d’exportació. Els béns s’han d’exportar en un termini
de quatre anys. Els béns es poden transferir entre participants en el programa.
Drawback Program: permet obtenir una devolució d’aranzels sobre béns per a béns exportats
que s’havien importat prèviament. Es pot reclamar una devolució sobre els béns exportats els
quatre anys anteriors.
Customs Bonded Wharehouse: programa d’emmagatzemament duaner. Està dirigit a activitats
de promoció (per exemple, recinte firal) o de
manipulació mínima del bé (etiquetatge, reem-

balatge, inspecció, emmagatzemament i assaigs). La importació es fa en exempció d’aranzels
i impostos indirectes els quals es paguen quan el
bé es posa a lliure disposició en el mercat. Els
béns reexportats no paguen drets. Només es
permeten operacions que no alterin substancialment el producte. Els béns es poden emmagatzemar fins a un màxim de quatre anys.
Export Distribution Centre Program: programa
per a empreses orientades a l’exportació de béns
importats als quals no afegeixen un valor afegit
substancial. Permet l’exempció d’impostos indirectes (GST o HST) sobre les importacions d’un
valor superior a 1.000 dòlars canadencs.
Exporters of Processing Services Program: programa dirigit a empreses que ofereixen serveis
de transformació o reparació per a béns de tercers no residents. Permet l’exempció d’impostos
indirectes (GST o HST). El termini per realitzar les
operacions de transformació és de quatre anys a
partir de la data d’importació.

JOINT VENTURE
La llei canadenca no defineix explícitament la
forma jurídica de joint venture. En general, designa una associació temporal entre dues o més
parts amb un objectiu precís, que un cop assolit,
comportarà la dissolució de la societat. La joint
venture no es reconeix com a entitat jurídica independent, per la qual cosa no hi ha regulacions
formals al respecte, però sol ser normal que les
parts estableixin un acord precís per escrit.

A efectes fiscals, en una joint venture cadascuna
de les parts pot reclamar de forma individual deduccions per amortització de capital. A títol comparatiu, a les associacions legals (partnerships)
aquelles deduccions es reclamarien de forma
conjunta i es repartirien igualment entre els associats.

Condicions
aranzelàries

TRACTATS DE LLIURE COMERÇ
El CETA (Comprehensive Economic and Trade
Agreement / Acord Econòmic i Comercial Global
entre UE i el Canadà) elimina el 99% dels aranzels entre la UE i el Canadà. Amb l’entrada en
vigor provisional de l’acord el 21 de setembre
del 2017, la majoria d’aranzels han quedat eliminats. D’altra banda, amb el tractat de lliure comerç USMCA (antic NAFTA) s’han eliminat pràcticament totes les barreres comercials entre els
EUA, Mèxic i el Canadà. El Canadà ha subscrit
acords bilaterals de lliure comerç amb Xile, Colòmbia, Corea del Sud, Costa Rica, Hondures, Israel, Jordània, Panamà, el Perú, els EUA, Mèxic,
l’Associació Europea de Lliure Comerç (AELC/

aquesta província i, a més, al Quebec s’haurà de
registrar amb un nom en francès. A Ontario, una
sucursal estrangera constituïda en una altra jurisdicció haurà d’obtenir una llicència segons la
Llei de societats extraprovincials (Extra-Provincial
Corporations Act) abans de poder operar. Aquest
és un tràmit rutinari. [Es recomana la lectura de:
Legal Aspects of Investing and Establishing a
Business in Canada; Canada Revenue Agency:
taxa aplicable a les rendes pagades o cobrades
per no residents amb què el Canadà tingui acord
de doble imposició].

EFTA) i Ucraïna. D’altra banda, després del rebuig dels EUA a l’acord amb els països de l’Associació Transpacífica (TPP), el Canadà va participar amb els altres 10 països restants en la
negociació d’un nou acord (CPTPP). La negociació va concloure el gener del 2018 i la firma de
l’acord es va produir a principis de març a Xile.
Avui dia, el Canadà també està negociant tractats de lliure comerç amb CA4, CARICOM, l’Índia,
el Japó, el Marroc, la República Dominicana i
Singapur. A la vegada, s’han iniciat converses per
desenvolupar acords similars amb la Xina, Turquia, Tailàndia, Filipines, Mercosur i els 11 països
que formen part de l’ASEAN.

Canadà

Negociació
i protocol

CULTURA EMPRESARIAL
La cultura empresarial varia una mica a tot el
Canadà, segons la regió, i la majoria dels canadencs s’identifiquen fortament amb la seva
província. La puntualitat és crucial, i qualsevol
retard s’ha de notificar per telèfon. Un retard
de més de 20 minuts pot comportar un ajornament. És millor concretar una cita per a una primera reunió. Les sol·licituds de cita es poden fer
per telèfon o per correu electrònic i es confirmarà ràpidament si el possible soci hi està interessat. Els canadencs generalment es donen la
mà tant amb homes com amb dones. Les salutacions comencen amb una estreta de mans, seguit d’una presentació sobre nosaltres mateixos

Fires clau

• The P3 Government Conference
(infraestructures).
• Canwea Conference (energia).
• Aeromart (aviació).
• NIPSB.C. Home & Garden Show 2019.
• ISA Calgary Show (robòtica).
• SIAL Canada (alimentació).
• PackEx (embalatge).
• STI & HIV World Congress (tecnologia
i ciència).

Webs
d’interès

• Govern del Canadà: https://www.canada.ca
• Afers Internacionals del Canadà: http://www.international.gc.ca
• Cambra de Comerç del Canadà: http://www.chamber.ca
• Comerç internacional i inversions: https://www.canada.ca
• Empreses del Canadà: https://www.canada.ca
• Invertir al Canadà: http://www.investcanada.ca
• Banc del Canadà: https://www.bankofcanada.ca

Mitjans de
cobrament
i pagament

MITJANS DE COBRAMENT
És comú que les empreses i els individus tinguin
comptes en diverses divises. El dòlar estatunidenc, l’euro i el dòlar canadenc són monedes comercials habituals. La majoria d’empreses i esta-

bliments comercials accepten els pagaments en
moneda estrangera, en especial el dòlar estatunidenc, però amb un percentatge de comissió i
una taxa de canvi variable segons el seu valor.

MITJANS DE PAGAMENT
Una sola llei regeix les lletres de canvi, els pagarés
i els xecs a tot el Canadà. No obstant això, aquesta
llei s’interpreta sovint d’acord amb els precedents
del dret consuetudinari a les nou províncies o
d’acord amb el codi civil del Quebec. Per consegüent, s’aconsella als venedors que acceptin
aquests mètodes de pagament llevat que s’hagin
establert relacions comercials a llarg termini, basades en la confiança mútua, amb els compradors.
Els comptes centralitzats, que simplifiquen sobre
manera el procés de liquidació centralitzat dels

procediments de liquidació entre compradors i venedors locals, també s’utilitzen al Canadà. Les
transferències bancàries SWIFT són el mètode de
pagament més utilitzat per a les transaccions internacionals. El Large Value Transfer System, o
LVTS, introduït per l’Associació Canadenca de Pagaments, facilita les transferències electròniques
de dòlars canadencs a tot el país i també pot encarregar-se de la part canadenca de les operacions
internacionals. El xec és un dels mitjans de pagament més freqüents.

i la nostra empresa. És habitual dirigir-se a una
contrapart per “Sr.” o “Sra.” seguit del seu
cognom, i utilitzar el seu títol eventual (“Doctor”, etc.). El Govern canadenc i algunes empreses han decidit adoptar un codi de conducta
que prohibeix l’acceptació de regals en determinades circumstàncies. Si una oferta es considera d’interès real, la resposta arriba molt ràpidament. Sovint, els acords només es clouen
mitjançant una estreta de mans i una ordre per
escrit. Aquesta darrera s’ha de confirmar mitjançant una carta en què s’exposin els termes i
les condicions discutits. Un contracte en deguda
forma sempre és benvingut.
• Virus Bulletin (informàtica).
• RAP (recursos humans).
• IPE (energia).
• External Development Summit (enginyeria
de programari).
• Fan Expo Canada (còmics).
• ASAE Annual Meeting (fires).
• Technibois Canada (fusta).

ASSEGURANCES DE TIPUS DE CANVI
El Banc del Canadà (BoC) és el que s’encarrega d’establir els tipus fixes a l’hora de l’intercanvi de
divises entre client i banc.
CaixaBank
al país

El principal objectiu de l’oficina del Canadà és
oferir assessorament a les companyies multinacionals sobre els productes i serveis que
CaixaBank posa a la seva disposició per cobrir

les seves necessitats financeres a Europa. Així
mateix, acompanya les empreses espanyoles i
els ofereix l’assessorament necessari perquè desenvolupin el seu negoci al Canadà.

CaixaBank
al món

Bogotà (Colòmbia)
Nova York (EUA)

Sucursals
Oficines de representació
Spanish Desks

Agadir (Marroc)
Casablanca (Marroc)
Londres (Regne Unit)
París (França)
Frankfurt (Alemanya)
Varsòvia (Polònia)

Singapur

Viena (Àustria)

Toronto (Canadà)

Pequín (Xina)

Xangai (Xina)

Sidney (Austràlia)

Hong Kong (Xina)
Nova Delhi (Índia)
Dubai (Emirats Àrabs Units)
El Caire (Egipte)
Johannesburg (Sud-àfrica)
Istanbul (Turquia)
Milà (Itàlia)
Alger (Algèria)
Tànger (Marroc)
BPI (Lisboa)
São Paulo (Brasil)
Santiago de Xile (Xile)
Lima (Perú)
Ciutat de Mèxic (Mèxic)

