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d’algunes infraestructures, com el corredor mediterrani o 
l’aeroport del Prat. Per fer-hi front és important potenciar la 
col·laboració de les administracions, els agents socials i la 
ciutadania. En aquest sentit, reiterem el compromís del 

Col·legi d’Economistes de 
Catalunya amb l’economia, 
l’empresa i la societat catalana. 

Des del Col·legi volem estar al 
servei dels professionals de 
l’economia i l’empresa, i aquest 
Informatiu n’és una mostra més. 
Els col·legiats i col·legiades hi 
trobareu una sèrie d’articles 
d’anàlisi de l’esperada reforma 
concursal i com afecta l’activitat 
professional de l’economista. 
També podeu llegir una interessant 
entrevista amb el delegat especial 
de l’Agència Estatal de 
l’Administració Tributària a 
Catalunya, amb qui col·laborem 

estretament, com fem també amb la resta d’institucions. 
M’agradaria posar l’accent, a més, en un reportatge en què 
es dona veu a la figura de l’economista financer, el qual té 
per davant reptes molt rellevants i que té un paper essencial 
en l’estructura de les organitzacions. En aquesta revista 
també hi trobareu informació sobre l’activitat del Col·legi el 
2021. Les xifres parlen per si soles: 129 actes organitzats 
per les comissions amb prop de 9.000 persones assistents. 
Gairebé 800 cursos organitzats per l’Aula d’Economia i 
Empresa del Col·legi, amb més de 7.000 alumnes. Només 
puc tenir paraules d’agraïment a tots i totes els qui ho fan 
possible. Seguirem treballant! n

La recuperació de l’economia catalana ens arribarà aquest 
2022, un any en què esperem assolir de nou nivells 
d’activitat econòmica prepandèmics. Tot i així, és evident 
que haurem d’avaluar molt detingudament els impactes del 
conflicte d’Ucraïna. Aprofito aquest espai per traslladar el 
desig que la pau s’acabi imposant a la guerra, que 
malauradament ha tornat a Europa i que tant de mal i dolor 
està causant. 

Malgrat tot, l’economia catalana és forta i compta amb una 
gran diversitat de sectors econòmics que aporten 
creixement. No depenem d’un únic sector, i això és molt 
important a l’hora de fer front a conjuntures complexes 
com les que hem viscuts els últims anys. Tenim un sector 
exportador molt potent i que representa un factor de 
creixement molt rellevant. El 2021 es va assolir la xifra de 
80.000 milions d’euros en exportacions a Catalunya, cosa 
que suposa el 25% del total de l’Estat. El PIB per càpita a 
Catalunya és de 31.000 euros per persona, superior al de 
la mitjana europea. Són només algunes dades 
representatives de la fortalesa de Catalunya.

L’economia catalana està basada principalment en els 
sectors secundari i terciari. La indústria de l’automòbil, la 
farmacèutica, la petroquímica, la metal·lúrgica, l’alimentària 
i la tecnològica són només alguns exemples de les nostres 
potencialitats. Des de sempre, la indústria catalana ha 
apostat per la reconversió. Actualment tenim reptes 
importants, com la indústria 4.0 o la sostenibilitat 
ambiental, amb una important necessitat de transició 
energètica. Tots aquests reptes els hem d’assolir amb 
responsabilitat i amb visió de llarg 
termini, com hem fet sempre. 
Però també necessitem una 
política industrial competitiva que 
ens permeti assolir tots aquests 
reptes amb garanties.

El sector terciari també està 
fortament desenvolupat. Tenim 
una indústria del turisme i de l’oci 
rellevants, però també un sector 
del comerç important i un sector 
de serveis d’administració i 
financers capdavanters. Sense 
oblidar el sector primari, amb vins, 
fruita, productes carnis i pesquers, 
entre d’altres, molt rellevants.

Les expectatives del 2022 són bones, i així ho demostren 
diversos indicadors, com l’índex de confiança empresarial, 
que està als mateixos nivells del 2019; l’índex de 
creixement del consum privat, al 5,4%, o el de creixement 
industrial, al 7,4%, xifres que no recullen els possibles 
efectes de la situació d’Ucraïna i que tindran una 
repercussió sobre aquestes.  

Admeto, però, que hi ha algunes qüestions que preocupen 
i que s’hauran de seguir amb atenció, com ara la 
dependència energètica, la inflació o els problemes en la 
cadena de subministrament, així com la necessària millora 

Les xifres parlen per si soles: 
129 actes organitzats per les 

comissions amb prop de  
9.000 persones assistents. 

Gairebé 800 cursos organitzats 
per l’Aula d’Economia i 

Empresa del Col·legi, amb  
més de 7.000 alumnes. 
Seguirem treballant! 

Carles Puig  
de Travy
Degà del Col·legi  
d’Economistes 
de Catalunya
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L’economista davant la reforma consursal

Ens proposem analitzar els principals canvis que 
comportarà la reforma de la llei concursal i el seu efecte en 
el paper dels economistes en les diferents funcions que hi 
podran desenvolupar, una vegada que entrin en vigor els 
profunds canvis que es produiran amb el nou text legal

ASPECTES RELLEVANTS QUE 
AFECTARAN A L’ECONOMISTA 
EN LA REFORMA CONCURSAL

Es troba en tramitació parlamentària el text 
del que serà la nova Llei Concursal a l’Estat 
espanyol. Malgrat que es poden produir 
modificacions sobre el text que actualment 
coneixem corresponent al projecte de llei, 
fruit de la tramitació de les esmenes presen-
tades, entre d’altres, pel col·lectiu econo-
mista, es pot afirmar que la reforma és pro-
funda. Amb tota seguretat, la més important 
des que el setembre de l’any 2004 entrés 
en vigor la primera Llei Concursal, i això que 
de modificacions i reformes a la llei no n’hi 
han faltat. 

El nou codi legal que regularà la insolvència 
presenta canvis molt rellevants respecte del 
text vigent actualment i que analitzem en 
aquest espai. Són uns canvis impulsats per 
la Directiva Europea d’insolvències que l’Es-
tat està en procés de transposar a l’ordena-
ment espanyol, com ja han començat a fer 

també altres estats membres, com Alemanya, 
i que s’inspiren en models més aviat anglo-
saxons.

El model actual, basat en la tramitació judi-
cial, en el paper protagonista de l’adminis-
trador concursal, etc., desapareix en la major 
part dels casos, i aposta per procediments 
a priori més àgils i eficients, veurem si prou 
eficaços. La pretensió del legislador consisteix 
a deixar d’esmerçar molts recursos en pro-
cediments en els quals les possibilitats per 
als creditors de recuperar els deutes siguin 
inexistents i a agilitzar els procediments en 
els quals pugui haver continuïtat empresarial.

Algunes de les idees en què es basa la re-
forma consisteixen a establir un cribratge 
inicial dels projectes que són viables dels 
que no ho són, per tal de donar una trami-
tació extrajudicial als que ho són, amb 

l’acompanyament d’un expert en reestruc-
turacions (figura inexistent fins ara al nostre 
ordenament) per tal d’aconseguir refinançar 
o trobar la millor solució a la insolvència. Per 
als casos no viables, el concurs de liquidació 
serà l’alternativa. D’altra banda, s’estableix 
un procediment especial per a persones fí-
siques i microempreses (la immensa majoria 
dels casos a casa nostra), segons el qual no 
seria necessària la intervenció de represen-
tació lletrada ni tampoc d’administració con-
cursal, sempre que les parts no ho demanin, 
i s’assemblaria més la gestió —si se’ns 
permet— que a un tràmit administratiu, ja 
que es preveu que ho tramiti el deutor mit-
jançant formularis.  

Tot això farà que la figura de l’administrador 
concursal com la coneixem actualment pa-
teixi canvis significatius pel que fa a funcions 
i a casos en què intervindrà, si bé apareixen 
noves funcions que els professionals eco-
nomistes podran desenvolupar en l’àmbit 
de la nova llei concursal, ja sigui com a as-
sessors de deutors o de creditors, com a 
experts independents per a la venda de la 
unitat productiva (prepack), com a expert en 
reestructuracions o com a administrador 
concursal.
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 En el moment de publicació 
d’aquest article està seguint el 
tràmit parlamentari al Congrés 
dels Diputats el Projecte de Llei 

de reforma de la Llei Concursal. Els canvis 
que porta aquesta reforma són profunds i 
esperats des de fa temps, i venen a trans-
posar la Directiva Europea sobre insolvèn-
cies de l’any 2019 a l’ordenament jurídic 
espanyol.

Més enllà de consideracions sobre els canvis 
en el procediment, volem analitzar la nova 
figura de l’expert en la reestructuració des de 
l’òptica del col·lectiu dels economistes. Cal 
acollir el que aquí s’opina amb certa cautela, 
atès que la reforma no està aprovada i pot 
patir modificacions derivades de les discus-
sions entre les diverses forces parlamentàri-
es. Des del Consejo General de Economistas 
REFOR s’han suggerit esmenes concretes 
per aconseguir una llei que, a banda de ser 
útil per a l’economia del país, defensi els in-
teressos del nostre col·lectiu.

Sens dubte, la reforma concursal ens durà 
canvis profunds que afectaran l’activitat pro-
fessional de l’economista expert en insol-
vències i reestructuracions en la forma en 
què l’havíem entès i practicat fins ara. Un 
dels exemples més cridaners serà proba-
blement la manca de lletrat per presentar 
sol·licituds de concursos per al procediment 
especial de microempreses (facturació i pas-
siu inferiors a 2 milions d’euros i amb menys 
de 10 treballadors), però també que no exis-
teixi l’obligació de nomenar administrador 
concursal per tramitar el procediment de 

concurs. Evidentment, aquestes novetats 
modifiquen el mercat dels professionals de 
la insolvència, i en redueixen la presència en 
aquelles situacions on podem aportar menys 
valor. 

Atès que en els concursos de microempre-
ses el més habitual és que es produeixi la 
liquidació dels béns de l’empresa i que els 
creditors concursals que no gaudeixen de 
cap privilegi especial no vegin els seus crè-
dits recuperats pràcticament mai, el legisla-
dor pretén que el procediment sigui el més 
eficient i econòmic possible, intentant con-
vertir-lo pràcticament en un tràmit adminis-
tratiu. 

La raó d’aquest plantejament es fa evident 
en la tramitació d’aquests casos: només cal 
veure les escassíssimes personacions de 
creditors en els concursos, així com la seva 
pràcticament inexistent col·laboració amb 
l’administració concursal, per entendre que 
és una eina en la qual no confien per recupe-
rar el deute. En termes similars ho expressa 
també l’exposició de motius del projecte de 
reforma. 

Segons el nou plantejament legislatiu, els 
esforços s’han d’esmerçar en les fases pre-
concursals i en els casos de viabilitat, fora 
de la cotilla que suposen els ritmes, els trà-
mits i el garantisme judicials, els quals mai 
han casat prou bé, com és lògic, amb els 
ritmes econòmics i empresarials. Aquesta 
és una reflexió habitual de tots els actors que 
participen en els concursos. El nou paradig-
ma és clar: negociació preconcursal i acords 

LA NOVA FIGURA DE L’EXPERT  
EN LA REESTRUCTURACIÓ

XAVIER DOMÈNECH ORTÍ 
Economista i vicepresident de la Comissió 
Mercantil, Concursal i Experts Judicials  
del CEC 
xdo@ac-in.es

JOSEP MARIA BASTONS ÁLVAREZ 
Economista, membre de la Comissió 
Mercantil, Concursal i Experts Judicials  
del CEC 
jba@ac-in.es 

de refinançament, o bé concurs de liquida-
ció ràpid, eficient i de baix cost. No en va, 
la Directiva Europea que ara es transposa a 
l’ordenament jurídic espanyol parla de marcs 
de reestructuració preventiva. Malgrat que 
molts professionals s’esquincin les vestidu-
res davant d’aquest plantejament, el cert és 
que la societat i els creditors clarament de-
manen mesures de reducció de cost i d’in-
crement d’eficiència dels procediments de 
liquidació en concret i concursals en general, 
ja que fins ara hi han vist una escassa utilitat. 

És en aquest punt quan entra en joc la nova 
figura de l’expert en reestructuració. Ja fa 
més de dos anys que anticipàvem la proba-
bilitat que finalment aparegués en la Llei 
Concursal transposada. Es tracta d’una fi-
gura jurídica inexistent fins ara en l’ordena-
ment jurídic espanyol i, segons l’actual pro-
jecte de llei, tindrà com a objecte funcional 
assistir el deutor i els creditors en les seves 
negociacions prejudicials, així com l’elabo-
ració del pla de reestructuració i la presen-
tació al jutge dels informes que correspon-
guin, sobre valoració, classes de creditors, 
majories, etc. La figura de l’expert no comp-
tarà amb facultats sobre el poder d’admi-
nistració dels béns de l’empresa, les quals 
romandran a mans de l’òrgan d’administra-
ció de la deutora.

És a dir, que quan una empresa es trobi en 
una situació en què hi hagi “probabilitat” (així 
ho expressa el projecte de text legal) de pa-
tir insolvència, podrà sol·licitar el nomenament 
d’un expert en reestructuració per tal que 
l’assisteixi en el procés de reestructuració, 
tot això amb caràcter previ a la tramitació 
pròpiament judicial del cas, la qual consisti-
rà en l’homologació dels acords presos. 

Paral·lelament a aquesta funció, l’expert en 
reestructuració en tindrà una altra igualment 
fonamental, que serà l’avaluació de la viabi-
litat de la companyia deutora. El discerniment 
entre les empreses deutores que siguin via-

La reforma concursal 
durà canvis profunds 

que afectaran l’activitat 
professional de 

l’economista expert 
en insolvències i 

reestructuracions
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bles o no ho siguin serà una funció fonamen-
tal de l’expert, ja que l’ànim de la nova llei 
en escatir aquest fet al principi per tal de no 
destinar els recursos de la reestructuració a 
quelcom que no s’ho val, intentant d’aques-
ta manera evitar, per una banda, que no es 
liquidin companyies viables i que es malme-
tin recursos en reestructurar companyies no 
viables. En aquest sentit, els informes de 
l’expert en reestructuració tindran caràcter 
de fonamentals.

A la vista de les funcions que haurà de de-
senvolupar aquesta nova figura de l’expert 
en reestructuracions, resulta evident que en 
el seu equip caldrà imprescindiblement la 
presència d’economistes especialistes en 
situacions de crisi, en negociació, en valo-
ració d’empreses (tant en valor en funciona-
ment com de liquidació) i en elaboració de 
plans de reestructuració. Pensem que des 
del punt de vist del col·lectiu dels economis-
tes podem estar satisfets amb el plantejament 
de la nova figura professional que la nova 
legislació sobre reestructuració i insolvència 
introdueix.

No cal dir que, com hem indicat abans, el 
mercat per a l’exercici de l’administració con-
cursal tal com el coneixem avui tendirà a 
reduir-se molt. No així, segons la nostra opi-
nió, dels professionals assessors de deutors 
en crisi, fins i tot en els casos de microem-
preses que van a liquidació, ja que resulta 
poc realista pretendre que el “microempre-
sari” coneixerà els mecanismes, formularis i 
requisits per autopresentar-se al seu concurs. 
Per molt que no sigui obligatòria la represen-
tació lletrada, sí que serà necessària i acon-
sellable la figura de l’assessor. 

Cal esperar també que sigui el mercat d’una 
manera més clara que no pas actualment 
qui reguli el món dels professionals del sec-
tor, ja que es reduirà el pes dels nomena-
ments judicials. Igualment, és important el 
fet que els honoraris de l’expert en reestruc-

turació seran pactats lliurement entre ell i la 
companyia deutora. 

Caldrà veure també què succeeix en les 
situacions en què siguin els creditors, espe-
cialment els financers, qui forcin el nomena-
ment dels experts. A diferència de com 
funciona actualment, serà el mateix deutor 
o els creditors qui proposaran el nom de 
l’expert a nomenar, el qual ho serà legalment 
pel jutge. 

Les funcions de l’expert en reestructuració 
prenen una rellevància molt destacable en 
algun dels supòsits previstos al nou projec-
te de legislació, com són el que en termino-
logia anglosaxona s’ha anomenat cross-class 
cramdown. Es tracta de la possibilitat d’ar-
rossegament, mitjançant certes majories, de 
creditors no favorables al pla dins d’una 
classe establerta de creditors o també de 
l’arrossegament d’una classe de creditors 
sencera si hi ha una majoria favorable entre 
les diverses classes. Fins i tot els socis es 
poden veure arrossegats com a classe, ha-
vent votat la junta en contra del pla de rees-
tructuració. 

L’homologació d’aquest tipus de plans de 
reestructuració no consensuats és possible 
en la nova legislació, la qual deriva directa-
ment de la Directiva Europea sobre insolvèn-
cia, i requereix valoració de la companyia en 
funcionament i en liquidació, en la qual tindrà 

un paper molt rellevant l’expert en reestruc-
turació.

En aquest sentit, hi ha un segon principi 
fonamental (el primer que hem indicat és el 
relatiu a la viabilitat de les companyies deu-
tores) que cal complir per tal de poder ho-
mologar acords que estenguin els seus 
efectes a creditors dissidents, i és la norma 
del “millor interès dels creditors”, la qual con-
sisteix a assegurar que els creditors dissi-
dents no queden en una posició pitjor amb 
l’acord, comparat amb la que tindrien en cas 
de liquidació concursal. 

Ja es veu que, per tal de poder aclarir 
aquests punts, caldrà fer valoracions tant 
de funcionament com de liquidació, així com 
simular diferents escenaris. En tot això hi 
tindrà un paper clau l’expert en reestructu-
ració.

Ja per acabar, vull comentar-vos que la de-
finició al Projecte de Llei de com han d’estar 
formats els experts en reestructuració i com 
els deutors o creditors els podran contrac-
tar és molt laxa, seguint la voluntat europea 
de lliure mercat. Haurem d’estar tots molt 
atents per veure com queda finalment re-
dactat, i si existeix o no un reglament concret 
sobre aquesta funció. Fins llavors, l’únic que 
podem fer és anar recuperant i posant al 
dia tots els nostres coneixements que puguin 
ser útils en relació amb aquesta activitat. n

Els economistes podem 
estar satisfets amb el 

plantejament de la nova 
figura professional 

que la nova legislació 
sobre reestructuració i 
insolvència introdueix
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 El projecte de reforma del Text Re-
fós de la Llei Concursal (TRLC) 
continua penalitzant la figura de 
l’administrador concursal, amb el 

risc de convertir-se en un intervinent residual 
en la majoria dels procediments concursals 
a partir del gener de 2023.

Per entendre el nou paper que el legislador 
pretén implantar en la figura de l’administra-
dor concursal un cop entri en vigor la refor-
ma, cal partir de l’exposició de motius que 
incorpora tant l’avantprojecte com el pro-
jecte de llei de reforma del Text Refós de la 
Llei Concursal per a la transposició de la 
Directiva (UE) 2019/1023 del Parlament Eu-
ropeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, 
sobre marcs de reestructuració preventiva, 
exoneració de deutes i inhabilitacions, i so-
bre mesures per augmentar l’eficiència dels 
procediments de reestructuració, insolvència 
i exoneració de deutes.

En concret, s’exposa que “tradicionalment, 
el dret concursal comporta una sèrie d’efec-
tes automàtics que tenen despeses fona-
mentalment per als creditors. El procediment 
especial permet a les parts que ho sol·licitin 
la seva aplicació només si així ho desitgen: 
aquest és el cas de la paralització de les 
execucions sobre actius amb garantia real 
i el nomenament de professionals. Així, la 
participació de professionals (mediador, 
administrador concursal, expert en rees-
tructuració, lletrat o procurador) s’exigeix 
només per executar determinades funcions 
(per exemple, s’exigeix assessorament lle-
trat en matèria de qualificació del procedi-

ment) o quan ho sol·licitin les parts i assu-
meixin el cost”.

Si tots pensàvem que la regulació de la fi-
gura de l’administrador concursal establer-
ta a l’avantprojecte (agost de 2021) seria, 
com a mínim, matisada amb la redacció del 
projecte de llei (gener de 2022), com a con-
seqüència de les múltiples consideracions 
crítiques rebudes durant el període d’audi-
ència pública per tots els operadors concur-
sals, aquest darrer text continua la seva 
croada davant l’exercici de la referida pro-
fessió, demostrant un desconeixement ab-
solut del procediment concursal i de la ne-
cessària intervenció de l’administrador 
concursal, tal com succeeix a tots els orde-
naments del nostre entorn.

Amb la redacció actual del projecte, el paper 
de l’administrador concursal està irremeia-
blement vinculat a la figura del denominat 
“procediment especial per a microempreses”, 
nou procediment que serà d’aplicació a les 
persones naturals o jurídiques que desenvo-
lupin una activitat professional o empresarial 
i que reuneixin les següents característiques: 
(i) haver donat feina durant l’any anterior a la 
declaració de concurs a una mitjana de menys 
de deu treballadors, i (ii) tenir un volum de 
negoci anual inferior a dos milions d’euros o 
un passiu inferior a dos milions d’euros, se-
gons els darrers comptes anuals tancats en 
l’exercici anterior a la presentació de la sol-
licitud de declaració de concurs.

Si aquests paràmetres es mantenen al text 
que finalment s’aprovi, es tractarà del pro-
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cediment majoritari per a la gestió de la 
insolvència, atès que el 94% de les empre-
ses de l’Estat espanyol els compleixen. Fins 
ara, el legislador ha optat pel límit màxim 
que permet la Unió Europea per definir la 
microempresa, però en tràmit d’esmenes 
serà, amb tota seguretat, una de les qües-
tions que abordaran els diversos grups 
parlamentaris.

I diem que el paper de l’administrador con-
cursal es troba vinculat a aquest procediment 
perquè la seva intervenció no serà precep-
tiva, com tampoc la intervenció lletrada re-
presentant al concursat. 

En aquest sentit, en qualsevol moment 
d’aquest procediment especial, es preveu 
que el deutor o creditors que representin el 
20% del passiu total puguin sol·licitar el no-
menament d’un administrador concursal que 
substitueixi el deutor en les seves facultats 
d’administració i disposició. Si l’activitat em-
presarial es troba paralitzada, el percentatge 
es redueix al 10%.

Aquest nomenament es farà, de mutu acord, 
entre el deutor i creditors que representin el 
50% del passiu total. Si no hi ha acord, s’apli-
caran les regles generals de nomenament 
que comentarem posteriorment.

Pel que fa a la retribució, també es determi-
narà de mutu acord entre deutor i creditors, 
tret que la sol·licitud l’hagin fet els creditors. 
Si no hi ha un acord, aplicaran les normes 
sobre aranzels que s’estableixin al reglament 
corresponent, pendent d’aprovació, com 
veurem posteriorment. En tot cas, el cobra-
ment dels honoraris es farà després de sa-
tisfer el crèdit públic privilegiat.

En darrer lloc, es preveu que el jutge pugui 
nomenar administrador concursal, a instàn-
cia d’un creditor, quan el deutor hagi pre-
sentat informació insuficient o inadequada, 
quan s’observi un comportament que ge-
neri dubtes raonables sobre la conveniència 
que el deutor executi directament les ope-
racions de liquidació. Com en el cas anteri-
or, l’eventual crèdit públic privilegiat tindrà 
preferència davant dels honoraris de l’admi-
nistrador concursal.

Fora d’aquest cas, la seva participació en 
el procediment se centra en l’exercici d’ac-
cions rescissòries i en la qualificació con-
cursal, que s’avança i simplifica en la tra-
mitació ordinària del procediment i que, 
en el procediment especial, queda gairebé 
reduïda a què ho sol·liciti un percentatge 
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L’economista davant la reforma consursal

d’aprovar mitjançant Reial Decret en el ter-
mini de sis mesos des de l’entrada en vigor 
de la reforma (això és, 20 dies des de la 
publicació al BOE segons la disposició final 
setzena), establint l’accés a l’activitat, el 
nomenament i la seva retribució. Cal recor-
dar que aquest desenvolupament regla-
mentari, de fet, es troba pendent d’execu-
ció des de fa quasi vuit anys.

Igualment, s’estableix que els procediments 
concursals es classificaran en tres classes 
per raó de la seva complexitat, preveient la 
superació d’un examen d’aptitud professi-
onal per exercir com a administrador con-
cursal i, com a regla general, el nomenament 
serà per torn correlatiu, tret del nomenament 
en concursos de major complexitat, on el 
jutge podrà motivar la designació en funció 
de l’experiència, els coneixements o la for-
mació del nomenat, segons les particularitats 
del procediment en qüestió.

El projecte, com ja feia l’avantprojecte, pre-
senta una prohibició no prevista actualment 
al TRLC: no podrà ser nomenat administra-
dor concursal ni auxiliar delegat qui hagi 
estat nomenat en més de vint concursos 
que es trobin en tramitació a la data del nou 
nomenament.

D’altra banda, es pretén motivar els pro-
fessionals per agilitzar el procediment amb 
penalitzacions a la retribució a percebre. 
A tal d’exemple, si la fase de liquidació 
excedeix els sis mesos, la retribució de 
l’administrador concursal es reduirà en un 
50%, sense perjudici de la seva actuació 
diligent o de circumstàncies objectives que 
justifiquin la necessiten de l’esmentat pe-
ríode temporal per a una correcta i orde-
nada liquidació dels actius. Sens dubte, 
una paradoxa que, en contra del que con-
sidera el legislador, pot desincentivar la 
professionalitat de la figura de l’adminis-
trador concursal.

En definitiva, la reforma pretén simplificar el 
procediment i abaratir despeses, plantejant 
la tramitació del procediment concursal mit-
jançant formularis accessibles digitalment 
sense cost, però confondre la simplificació 
del procediment amb l’eliminació d’una figu-
ra clau com l’administració concursal suposa 
una aposta més que arriscada en un moment 
d’incertesa econòmica i de previsible col·lapse 
dels jutjats mercantils. Com es diu col-
loquialment, els experiments a casa i amb 
gasosa. n

determinat de creditors. Inclús en la liqui-
dació dels actius es dona preferència a 
que la plantegi i faci el mateix deutor, mo-
dificant, per tant, les regles del joc en 
aquesta matèria.

També destaca la nova regulació del deno-
minat “concurs exprés” o “concurs sense 
massa”, on el jutge pot declarar i concloure 
simultàniament el procediment. Fins ara, es 
tractava d’un procediment sense nomena-
ment d’administrador concursal, i ara es 
preveu que els creditors que representin, 
almenys, el 5% del passiu, puguin sol·licitar 
el nomenament d’administrador concursal 
en el termini de quinze dies des de la publi-
cació de la resolució al BOE i al Registre 
Públic Concursal.

Si es nomena administrador concursal, hau-
rà d’analitzar si hi ha prou indicis d’actes 
susceptibles de perjudicar la massa activa, 
de fets susceptibles d’exercitar l’acció so-
cial de responsabilitat o de qualificar el pro-
cediment de culpable. En el seu nomena-
ment, el jutge fixarà la retribució, que haurà 
d’abonar el creditor o creditors que l’hagin 
sol·licitat, i ordenarà l’emissió del correspo-
nent informe en el termini d’un mes.

Pel que fa a les normes generals de nome-
nament d’administrador concursal fora del 
procediment especial per a microempreses, 
es fa referència constantment al Reglament 
de l’administració concursal que, segons 
la disposició addicional onzena, s’haurà 

També destaca la 
nova regulació del 

denominat “concurs 
exprés” o “concurs sense 

massa”, on el jutge pot 
declarar i concloure 
simultàniament el 

procediment
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 L’elaboració de diferents guies 
judicials, tant per part de col-
lectius professionals com per  
part de jutges mercantils de de-

terminades jurisdiccions, a banda d’una 
multitud d’articles i conferències en mitjans 
especialitats que parlen del tema, fan pre-
veure que la venda de la unitat productiva 
mitjançant el “prepack”  (art. 530 del Text 
Refós de la Llei Concursal, d’ara endavant, 
TRLC) serà la manera de salvar empreses 
o unitats productives viables d’empreses 
en crisi.

La participació del professional economis-
ta en el procediment pot fer-se des de di-
ferents vessants. Aquest article pretén 
explicar breument en què pot consistir la 
seva intervenció segons la seva funció, te-
nint en compte la normativa actual i la que 
és previsible que s’incorpori properament, 
ja que és possible que el Projecte de Llei 
que s’aprovi per a la transposició de la Di-
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rectiva (UE) 2019/1023 sobre reestructura-
ció i insolvència n’introdueixi de noves.

Com a assessor de la part compradora 
li caldrà avaluar les conseqüències econò-
miques dels drets i les obligacions assumits 
en l’operació. L’article 224 del TRLC estableix 
com a regla general que no caldrà assumir 
el pagament dels crèdits no satisfets abans 
de la transmissió, tot i que l’art. 221 del 
TRLC regula que, a efectes laborals i de 
seguretat social, hi haurà successió empre-
sarial. En particular, haurà de veure quins 
béns, drets i deures són assumits per l’ad-
judicatari, per trobar-se dins el perímetre de 
la unitat productiva. Segons preveu l’art. 
218 del TRLC,  l’oferta s’ha de formular amb 
determinades formalitats, especialment, s’ha 
d’informar de la incidència de l’oferta sobre 
els treballadors. 

El projecte de llei (d’ara endavant, PL) intro-
dueix un nou article: el 224 bis, que disposa 
que en la proposta vinculant de la sol·licitud 
de concurs s’haurà d’assumir l’obligació de 
continuar o de reiniciar les activitats per a un 
mínim de tres anys. 

Per tant, és prudent emetre un pla de viabi-
litat i cash-flows previstos per a aquest ho-
ritzó, ja que la no continuació de l’activitat 
farà que qualsevol afectat pugui reclamar a 
l’adquirent la indemnització per danys i per-
judicis causats.

Com a expert en reestructuracions, a 
l’art 674 del PL s’indiquen les condicions 

La participació dels 
economistes en els 

procediments concursals 
pot fer-se des de 

diferents vessants, 
segons quina sigui  

la seva funció

subjectives per ser expert en reestructura-
cions: ho són les persones naturals o jurí-
diques que tinguin els coneixements espe-
cialitzats, jurídics, financers i empresarials, 
i l’experiència necessària en matèria de 
reestructuracions. Aquesta figura està de-
finida a la Directiva 2019/1023 del Parlament 
Europeu i del Consell com a insolvency 
practitioner, i s’està discutint si aquestes 
funcions han de ser assumides per un ad-
ministrador concursal, tal com els anome-
na el “considerant” 87 de la directiva citada.

En la venda d’unitats productives, la seva 
funció és facilitar la concurrència d’ofertes 
d’adquisició i facilitar la informació per tal 
que el procediment sigui transparent i, en 
el cas especial de procediment de micro-
empreses, la seva funció es la valoració de 
l’empresa o unitat productiva, si no s’ha 
nomenat administrador concursal (art. 707.3 
del PL).

Com a administrador concursal és a qui 
li correspon emetre un informe per avaluar 
la proposta presentada per l’adquisició de 
la unitat productiva (art. 224 bis, 3 i 4 del 
PL); en concret, ha de valorar les propostes 
presentades segons l’interès del concurs i 
informarà sobre els efectes que pot tenir 
sobre la massa activa i passiva la resolució 
dels contractes que resultin de cadascuna 
de les propostes. 

Si s’han de resoldre contractes de treball, 
l’informe ha de determinar quin és el cost 
de les indemnitzacions dels treballadors no 
subrogats o que vegin modificades subs-
tancialment les seves condicions de treball. 

Una altra de les funcions primordials és la 
que ve fixada per l’art 217 del TRLC: ha de 
determinar el termini per a la presentació 
d’ofertes i especificar, abans de l’inici 
d’aquest termini, les despeses realitzades 
amb càrrec a la massa activa per a la con-
servació en funcionament de l’activitat, així 
com les despeses previsibles fins a l’adjudi-
cació definitiva.

Com a assessor d’altres grups o share-
holders, és el cas de l’assessor dels treba-
lladors als quals la Llei concursal protegeix 
especialment. En efecte, l’art 220 del TRLC 
fa que l’audiència prèvia dels representants 
dels treballadors, si n’hi ha, sigui obligatòria.

Veiem, doncs, que són moltes funcions, que 
requereixen un coneixement molt especia-
litzat i que, sovint, s’han d’exercir de mane-
ra quasi immediata. n
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 Molt s’ha escrit sobre l’avant 
projecte de llei de reforma de 
la Llei Concursal per la seva 
adaptació a la Directiva Euro-

pea, avui ja Projecte de Llei i molts son els 
aspectes, apartats i articles que es modifiquen, 
però en aquest article ens centrarem en la fi-
gura de l’economista en el procediment 
especial de microempresa recollit en el llibre 
tercer del Projecte.  Procediment que, en base 
al principi “d’economia processal”  simplifica 
molt el procediment concursal amb mesures 
de gran impacte, entre altres, com prescindir 
de la figura de l’Administrador Concursal. 

El Projecte de Llei defineix les microempre-
ses (o micropymes) com aquelles empreses 
que tenen menys de deu treballadors i uns 
ingressos anuals o un import de passiu in-
feriors a dos milions d’euros (cal que es 
compleixin els dos requisits). Al respecte, 
val la pena senyalar que, segons dades ofi-
cials, les microempreses constitueixen el 
93,82% de las empreses espanyoles y el 
96,36% de les empreses catalanes, pel que 
la nova Llei afectarà a un gran número de 
companyies.

Cal remarcar que els imports detallats estan 
molt allunyats del que senyala la Directiva i 
en aquest sentit s’han presentat esmenes 
per part de diferents grups parlamentaris que 
recullen les propostes presentades en el sen-
tit de definir la consideració de microempre-
sa per acollir-se al procediment especial re-
collit en el llibre tercer, com aquelles societats 
amb una facturació per sota de 350.000€.

EL PROCEDIMENT DE MICROEMPRESES: 
SUPÒSITS D’INTERVENCIÓ DEL  
PROFESSIONAL ECONOMISTA
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El passat dia 21 de novembre, es va celebrar 
el primer Congrés sobre la segona oportuni-
tat en el que vàrem poder escoltar de prime-
ra ma a  la Sra. Dunogué-Gaffié, presidenta 
de la European Insolvency Practitioners As-
sociation, qui es va mostrar totalment en 
desacord de que s’elimini la figura de l’Admi-
nistrador Concursal en aquest tipus de pro-
cediments, degut a que aportem una impar-
cialitat necessària per garantir la seguretat 
jurídica del deutor, creditors i de tots els par-
tícips dels procediments concursals. El  pro-
cediment de microempresa sense la super-
visió de l’Administrador Concursal que 
planteja el Projecte de llei espanyol difereix 
molt del que passa als països del nostre en-
torn y obligarà als economistes experts en 
procediments concursals a reinventar- y mol-
tes seran les tasques que seran necessàries 
de realitzar en aquests casos per economis-
tes experts en Insolvència. Però potser la més 
significativa, per la gravetat que comporta, es 
detalla al Art. 688.1 dicta: “El procediment 
especial es qualificarà com a culpable, en tot 
cas, quan el deutor hagués comés inexactitud 
greu en qualsevol dels formularis normalitzats 
remesos o en els documents acompanyats 
als mateixos presentats durant la tramitació 
del procediment especial, o hagués acom-
panyat o presentat documents falsos.”   

Les conseqüències són greus i molts empre-
saris deutors no tenen els coneixements ni el 
temps suficients per complir els requeriments 
i exigències del marc legal que conforma la 
Llei Concursal. Es per aquest motiu que l’as-
sessorament d’un professional de la insol-

vència és indispensable, ja que, tal i com hem 
detallat, de no presentar la documentació 
correctament (el Projecte parla de 20 formu-
laris diferents) el concurs pot esdevenir com 
a culpable, repercutint negativament a l’Ad-
ministrador de la companyia que pot resultar 
responsable de cobrir el dèficit concursal amb 
els seus bens particulars. Així, doncs, la figu-
ra de l’economista expert en insolvència se-
guirà sent necessària, si bé, passarà de tenir 
un rol judicial a un rol d’assessor de compa-
nyies que proporcionarà acompanyament 
professional al deutor durant la tramitació del 
procediment confeccionant la documentació 
i informació necessària al Jutjat i als creditors 
ja que independentment de que la llei sigui 
bona o dolenta, si aquesta llei no es imple-
mentada per un professional amb coneixe-
ments sobre la matèria, no funcionarà cor-
rectament, i és aquí en els economistes 
especialistes en Insolvència hauran de pro-
curar que el procés, acompanyant al deutor, 
garanteixi la seguretat jurídica necessària per 
poder tramitar el procediment de la manera 
més correcta possible. 

Estableix també la Llei, que qualsevol empre-
sa podrà comunicar al Jutjat competent de 
la declaració del concurs, l’apertura de ne-
gociacions amb els creditors amb la finalitat 
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d’acordar un pla de continuació o una liqui-
dació que contempli la transmissió de l’em-
presa en funcionament en el marc d’un pro-
cediment especial. En tots dos casos, la 
figura de l’economista es rellevant. No es 
assenyat proposar als creditors un pla de 
continuïtat sense l’aportació d’un pla de via-
bilitat i uns comptes d’explotació provisionals 
pels anys següents. O, en el cas de la venta 
de la Unitat Productiva, una valoració fiable 
de la mateixa per tal de negociar el preu de 
venda. Aquests documents seran més fiables 
i oferiran major credibilitat als creditors si han 
estat elaborats o supervisats per un expert. 

Considerem important fer esment dels pro-
cediments de reestructuració que també 
preveu el nou Projecte de Llei, en els que la 
figura de l’economista serà de gran impor-
tància, ja sigui com a “expert en reestructu-
ració” o com a elaborador o avaluador dels 
plans de viabilitat que obligatòriament s’hau-
ran de presentar. 

És important també, posar en valor l’oportu-
nitat que el legislador dona als creditors del 
concurs, en el cas de que el procediment es 
trameti com a procediment de continuïtat, el 
que poden demanar de convertir-lo en un 
procediment de liquidació si el total crèdit que 

representen és més de la mitat del passiu. En 
aquest cas, en el que una decisió d’aquest 
tipus pot impactar de manera molt significa-
tiva en el retorn del crèdit en funció de la 
solució del procediment, és indispensable 
l’anàlisi econòmic d’ambdues situacions per 
tal de prendre una decisió tan important; hau-
rà de ser un economista expert en insolvèn-
cia qui actuï com a assessor dels creditors. 

Finalment, cal considerar també la intervenció 
de l’economista en els concursos necessaris, 
tan en el cas de que el client vulgui instar un 
necessari com en el cas de que rebi la noti-
ficació de sol·licitud de concurs necessari, 
per avaluar i quantificar si les causes  econò-
miques són reals i certes. 

sAquests són, potser, els aspectes més re-
llevants on l’economista expert en insolvència 
pot assessorar i acompanyar a l’empresari o 
als creditors de manera més clara. Podem 
fer un paral·lelisme amb la funció de l’asses-
sor fiscal, en la planificació i presentació d’im-
postos, on actua sota la figura de “col-
laborador social” davant dels organismes 
públics. Presentant, entre d’altres, les decla-
racions fiscals dels seus clients o atenent els 
recursos pertinents en front de possibles 
requeriments tributaris, ofereixen un servei 
imprescindible, i tots sabem que cada con-
tribuent pot optar per fer-se ell mateix la de-
claració de la renda o el patrimoni.

El deutor responsable optarà per deixar en 
mans d’un economista expert en insolvència 
la presentació, confecció de documents i 
acompanyament durant el procés, ja que les 
penalitzacions en el cas per una mala plani-
ficació  o una incorrecta tramitació d’aquests 
processos, poden ser molt greus.  

Preveiem doncs, que la figura de l’economis-
ta, com a professional expert en la insolvèn-
cia, seguirà sent imprescindible i de gran 
transcendència en els procediments especi-
als de microempresa que contempla el llibre 
tercer del Projecte de Llei. n

La figura de l’economista 
expert en insolvència 

seguirà sent necessària, 
si bé, passarà de tenir  

un rol judicial a un  
rol d’assessor de 

companyies



I n f o r m a t i u  d e  l ’ e c o n o m i s t a  •  1 51 4  •  I n f o r m a t i u  d e  l ’ e c o n o m i s t a

Carles Puig de Travy i Àngels Fitó 
encapçalen com a degà i vice-
degana la nova junta de govern 
del Col∙legi d’Economistes de 

Catalunya (CEC), paritària en gènere i que 
integra experiència i renovació. En aquesta 
entrevista volem conèixer millor la seva visió, 
tant del Col∙legi com del conjunt de l’eco-
nomia.

Han passat ja uns mesos des de la pre-
sa de possessió de la nova junta de 
govern. Quin balanç fa d’aquest temps 
al capdavant del Col·legi?
Degà (D): Les empreses fan els balanços 
al cap d’un any, i la nova junta només fa 
una mica més de 90 dies que presta servei. 
De totes maneres, puc anticipar que el més 
destacable és la bona acollida que tant la 
societat civil com la professional, i també 
la política, ha tingut amb la nova junta. 

D’altra banda, i ho he dit alguna altra vega-
da en aquests últims dies, he descobert 
amb molta satisfacció que el Col·legi és una 

CLARA BASSOLS 
Periodista. Responsable de  
Premsa i Comunicació del CEC 
cecpremsa@coleconomistes.cat

CARLES PUIG DE TRAVY, DEGÀ, I ÀNGELS FITÓ, VICEDEGANA  
DEL COL·LEGI D’ECONOMISTES DE CATALUNYA

“Com més economistes  
hi ha en una societat, més 
prosperitat s’aconsegueix”

EN CLAU PERSONAL
Un referent del món de l’economia 
i l’empresa: Luca Pacioli, considerat 
el pare de la comptabilitat.
Un llibre: El món com a voluntat i 
representació, d’Arthur Schopenhauer
Un viatge: a la Lluna.
Una cançó: Que tinguem sort, de 
Lluís Llach.
Una pel·lícula: Amb la mort als 
talons, d’Alfred Hitchcock.

Deganat
E N T R E V I S T A



I n f o r m a t i u  d e  l ’ e c o n o m i s t a  •  1 51 4  •  I n f o r m a t i u  d e  l ’ e c o n o m i s t a

He descobert amb molta 
satisfacció que el Col·legi 

és una de les entitats 
més reconegudes del 

país. Allà on vaig trobo 
moltes mostres d’afecte, 
respecte i reconeixement

Carles Puig de Travy

EN CLAU PERSONAL
Un referent del món de l’economia 
i l’empresa: Mariana Mazzucato, per 
la seva visió contemporània del 
capitalisme en clau intel·ligent, 
col·laborativa i ecosistèmica.
Un llibre: La plaça del Diamant, de 
Mercè Rodoreda.
Un viatge: al Perú.
Una cançó: Born to run, de Bruce 
Springsteen.
Una pel·lícula: Thelma i Louise, de 
Ridley Scott.

de les entitats més reconegudes del nostre 
país. Allà on vaig trobo moltes mostres 
d’afecte, respecte i reconeixement, i és un 
plaer per a tots nosaltres, que representem 
la institució.

Per últim, he de dir que tenim un equip 
humà excel·lent que permet afrontar amb 
garanties els reptes que tenim per endavant.

Quins són els principals eixos del pro-
grama de la junta de govern amb el 
lema “Catalunya, creixement i canvi”? 
Vicedegana (VD): El programa s’estruc-
tura al voltant dels diversos actors amb els 
quals volem interactuar per, en definitiva, 
contribuir a millorar la competitivitat de les 
organitzacions i alhora promoure el desen-
volupament professional de les persones 
col·legiades. Amb cadascun d’aquests 
actors, col·legiats, administracions empre-
ses i ciutadania, la nostra voluntat és poder 
transferir coneixement, ja sigui a través de 
les diferents activitats que duem a terme o 
a través de les iniciatives de formació que 
es desenvolupen a l’Aula d’Economia i Em-
presa. En relació amb la formació, n’estem 
revisant la programació, tant pel que fa al 

Volem interactuar amb 
diferents actors per contribuir 

a millorar la competitivitat 
de les organitzacions i 

promoure el desenvolupament 
professional de les persones 

col·legiades
Àngels Fitó
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Deganat
E N T R E V I S T A

contingut com pel que fa a les modalitats 
d’impartició, per tal de donar resposta a 
diferents objectius: contribuir a la formació 
de professionals més versàtils, atraure les 
persones que s’incorporen a la professió i 
donar cobertura a tot el territori, i, alhora, 
incloure aquells aspectes que de manera 
incipient impacten l’abast de l’actuació de 
l’economista.

Un dels grans reptes per al CEC és po-
tenciar la col·legiació dels més joves? 
Com es pot reforçar el diàleg amb les 
noves generacions?
D: No ni ha receptes màgiques, i el secret 
és treballar per entendre les seves inquietuds 
i les seves necessitats per donar-los un 
servei adient, modern, proper i orientat al 
que ells busquen i demanen.

El fet que per primera vegada el Col·legi 
tingui una vicedegana és un senyal més 
de la voluntat de donar projecció a les 
dones economistes? Quines iniciatives 
s’impulsaran amb aquest objectiu?
VD: Voldria pensar que el fet que el Col·legi 
tingui una vicedegana respon a la confiança 
en les capacitats de la persona que ostenta 
el càrrec. Tanmateix, és ben cert que si vo-
lem contribuir a la igualtat de gènere en po-
sicions amb poder de decisió, cal que ens 
preocupem per tenir referents en tots els 
camps i àmbits. En l’economia són moltes 
les economistes que han fet aportacions 
molt rellevants i que sovint estan invisibilit-
zades. Citant Mazzucato, són moltes les 
acadèmiques “que han posat la vida en el 
centre de l’economia, no l’economia en el 
centre de la vida”. Impulsada per la Comis-
sió d’Economia de la Igualtat i Diversitat, el 
Col·legi va impulsar el 2020 una exposició 
centrada en 22 dones economistes que han 
tingut un paper rellevant al llarg de la història. 
Aquesta exposició arribarà a les facultats 
d’Economia i Empresa de les universitats 
catalanes. Tanmateix, és en el dia a dia de 
l’actuació del Col·legi on hem de ser cons-
cients i coherents amb la necessitat de do-
nar veu a tantes dones economistes que 
estan contribuint de manera destacada a la 
competitivitat de Catalunya i del món.

Quina anàlisi fa de la situació actual de 
l’economia i l’empresa catalanes?
D: Jo vinc de família d’empresaris i, pel que 
veig amb els meus fills, ells continuaran 
aquest camí. Com nosaltres, hi ha moltes 
més persones, i aquest esperit emprenedor 
és una característica de la nostra societat. 
En aquest sentit, crec molt en el conjunt de 
la societat catalana, en el seu esperit de 

superació, en la seva saviesa i en la seva 
voluntat de treball. Aquests atributs són 
garanties d’èxit i ja estan començant a do-
nar resultats. Podem anar veient com les 
exportacions pugen, l’ocupació està re-
muntant i l’activitat econòmica s’està recu-
perant per sobre del que es dona en d’altres 
zones. No hem de perdre l’esperit de soci-
etat oberta, cosmopolita i universal, i hem 
de demostrar a l’exterior que som un país 
on es pot venir a treballar, a crear indústria 
moderna i innovadora i a fer negocis; un 
lloc on les noves tecnologies tenen un pes 
important i capdavanter.      

En quins elements s’hauria de centrar 
l’economia catalana del present i del 
futur? 
VD: Són molts i ingents els reptes que ha 
d’assumir l’economia catalana. La digitalit-
zació, la transició energètica, la globalitza-
ció, l’equilibri territorial, les grans infraes-
tructures i la modernització del sector 
agroalimentari o el cultural són només alguns 
dels elements que condicionen la compe-
titivitat actual i futura del país i la seva gent. 
La capacitat d’esdevenir un país innovador 
que conjugui tecnologia i  talent, i la capa-
citat que tinguin les administracions públi-
ques per promoure la recerca i l’intercanvi 
de coneixement en col·laboració amb la 

resta d’actors de l’ecosistema serà decisi-
va per no perdre pistonada.

Quin rol han de tenir els economistes 
en aquest escenari?
D: Els economistes som un pilar fonamen-
tal, tant pel que fa a la vessant econòmica 
pura i d’anàlisi de la situació com en l’as-
sessorament a l’empresa. Som uns profes-
sionals que, per la nostra formació i capa-
citats, estem en primera línia a l’hora d’aju-
dar les empreses a prosperar i desenvolu-
par-se. No oblidem que també una part 
dels equips directius de les empreses són 
economistes i tenen un rol essencial en la 
gestió i la governança. Estic convençut que 
som uns professionals del tot necessaris, i 
crec sincerament que, com més economis-
tes hi ha en una societat, més prosperitat 
s’aconsegueix.

Quin paper ha de tenir el Col·legi davant 
d’aquesta realitat?
VD: El Col·legi ha de ser un actor rellevant 
en aquest procés de construcció. Rellevant 
perquè participa en els debats de país, per-
què és present en la definició de polítiques 
públiques, perquè forma els professionals 
de l’economia i l’empresa, i perquè col·labora 
amb les universitats i escoles de negoci en 
la generació i intercanvi de coneixement. n

És clau entendre les 
inquietuds i necessitats 

dels joves per donar-
los un servei adient, 

modern, proper i 
orientat al que ells 
busquen i demanen
Carles Puig de Travy

En el dia a dia de 
l’actuació del Col·legi 
hem de ser conscients 
i coherents per donar 

veu a tantes dones 
economistes que 

estan contribuint a 
la competitivitat de 
Catalunya i del món

Àngels Fitó

Els economistes som 
un pilar fonamental, 
tant pel que fa a la 

vessant econòmica pura 
d’anàlisi de la situació 

com en l’assessorament a 
l’empresa

Carles Puig de Travy

La capacitat d’esdevenir 
un país innovador que 
conjugui tecnologia i 

talent serà decisiva per 
no perdre pistonada

Àngels Fitó
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Aquesta PROposta és per a tu, de
PROfessional a PROfessional.

T’abonem el 10%
de la quota de
col·legiat fins a 50
euros
Si ets membre del  Col·legi d'Economistes de Catalunya
t’abonem el 10 % de la teva quota de col·legiat o associat,
amb un màxim de 50 euros per compte.

La bonificació es fa un únic any per a quotes domiciliades
durant els 12 primers mesos (es considera com a primer mes
el de l’obertura del compte). El pagament es fa en el compte el
mes següent als 12 primers mesos.

Aquesta oferta és vàlida fins al 31/12/2022 per a clients
nous amb la quota domiciliada en un compte de la gamma
Expansió PRO.

Contacta amb nosaltres i identifica’t com a membre del teu
col·lectiu i un gestor especialitzat t’explicarà detalladament els
avantatges que tenim pera PROfessionals com tu.
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N O T Í C I E S
Col·legi d’Economistes

El degà Carles Puig de 
Travy, la vicedegana 
Àngels Fitó Bertran i el 

gerent Maurici Olivé Riu s’han 
reunit en diverses trobades amb 
el president de la Generalitat de 
Catalunya Pere Aragonès i Gar-
cia i el conseller d’Empresa i Tre-
ball de la Generalitat de Catalu-

Trobades institucionals 

El degà del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya 
(CEC), Carles Puig de 

Travy, i el cap de l’Oficina del 
Parlament Europeu a Barce-
lona, Sergi Barrera, han signat 
un acord de col·laboració entre 
ambdues entitats per donar visi-
bilitat a l’agenda política de la 
institució europea en matèria 
econòmica, monetària i comerç 
internacional, així com per refor-
çar la divulgació sobre la Unió 

Europea entre els professionals 
de l’economia i de l’empresa.

L’objectiu de l’acord, vigent 
fins la finalització de la IX legis-
latura del Parlament Europeu 
el 2024, és posar en marxa 
accions d’interès comú cen-
trades especialment en afers 
econòmics i monetaris, ocu-
pació i afers socials, comerç 
internacional, pressupostos, 
control pressupostari, mercat 
interior i protecció del consumi-

dor, transport i turisme, o des-
envolupament regional. Entre 
les activitats previstes per al 
2022, les entitats signants han 
concretat fer una sessió sobre 
el Pla de Recuperació Econò-
mica de la UE amb membres 
del grup de treball d’anàlisi del 
Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència de Pressupostos del 
Parlament Europeu, i un diàleg 
sobre alguns acords comerci-
als de la UE. n

Acord de col·laboració amb l’Oficina  
del Parlament Europeu a Barcelona 

Conveni amb la 
Fundació Gresol

El CEC i la Fundació Gre-
sol han signat un conveni 
segons el qual s’estableix 

un marc global de col·laboració 
entre les dues entitats en qüesti-
ons d’interès comú, com ara l’or-
ganització d’activitats, seminaris 
o actes. La Fundació Gresol és 
un punt de trobada d’empresaris 
per analitzar i intercanviar opinions 
amb líders de la política, l’econo-
mia i la societat, tot encaminat al 
foment de l’economia empresarial 
a les comarques de Tarragona. n

nya Roger Torrent i Ramió per 
presentar-los la nova junta de 
govern del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya i intercan-
viar impressions sobre l’actualitat 
econòmica i empresarial. Prope-
rament també es mantindrà una 
trobada amb el conseller d’Eco-
nomia i Hisenda de la Genera-

litat de Catalunya, Jaume Giró 
i Ribas.

D’altra banda, també s’han 
mantingut reunions amb els 
màxims representants de diver-
sos col·legis professionals, patro-
nals i d’altres entitats. En aquest 
sentit, s’han trobat amb la dele-
gada del Govern a Catalunya,  

M. Eugènia Gay; el director de 
l’Oficina de la Comissió Europea 
a Barcelona, Manuel Szapiro; el 
president d’Amics del País, Miquel 
Roca i Junyent; el president i el 
secretari general de PIMEC, 
Antoni Cañete i Josep Ginesta; 
la presidenta d’Autònoms PIMEC, 
Elisabet Bach; el degà de l’Il·lustre 
Col·legi de l’Advocacia de Bar-
celona, Jesús M. Sánchez; el 
degà del Col·legi d’Enginyers de 
Camins, Canals i Ports de Cata-
lunya, Oriol Altisench; el degà del 
Col·legi d’Enginyers Industrials de 
Catalunya, Josep Canós; el degà 
del Col·legi de Graduats Socials 
de Barcelona, Carlos Berruezo, 
i el president del Consell Gene-
ral de Cambres de Catalunya, 
Jaume Fàbrega. D’altra banda, 
el degà del CEC s’ha incorporat 
al Consell Consultiu de Foment 
del Treball. n
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Treballa des d’on 
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El Col·legi d’Economistes 
del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya (CEC), 

per iniciativa de la seva Comis-
sió d’Economia de la Igualtat i 
Diversitat amb el patrocini de 
Basi Group, va impulsar l’any 
2020 una exposició centrada en 
dones economistes que han tin-
gut un paper rellevant al llarg de 
la història, però que la seva con-
tribució ha estat sovint ignorada 
o relegada a un segon pla. Pos-
teriorment, la Societat Catalana 
d’Economia (SCE), amb la col-
laboració de la Secretaria Cien-
tífica de l’Institut d’Estudis Cata-

lans, es va adherir a la iniciativa 
del CEC ampliant l’exposició 
amb totes les economistes cata-
lanes biografiades al Diccionari 
d’economistes catalans, editat 
per la SCE. D’aquesta manera, 
l’exposició consisteix ara en 26 
plafons en què es glossen les 
trajectòries de 15 economis-
tes catalanes i 11 economistes 
estrangeres.

Després d’exposar-se al 
Claustre de la Casa de Conva-
lescència de l’Institut d’Estudis 
Catalans, l’exposició inicia una 
itinerància per les diverses facul-
tats d’economia i empresa de les 

universitats del conjunt del terri-
tori. La primera a acollir la mostra 
durant el mes de febrer va ser la 
Facultat de Ciències Econòmi-
ques i Empresarials de la Uni-
versitat de Girona (UdG), mentre 

que al març es va instal·lar a la 
Facultat d’Economia i Empresa 
de la Universitat Pompeu Fabra 
i a l’abril arribarà a la Facultat 
d’Economia i Empresa de la Uni-
versitat de Barcelona. n

Itinerància de l’exposició de dones 
economistes a les universitats catalanes

Marató per fer visibles les dones 
professionals a la Viquipèdia

La Comissió d’Economia 
de la Igualtat i la Diver-
sitat del Col·legi d’Eco-

nomistes de Catalunya va orga-
nitzar, amb la col·laboració de 
la Intercol·legial-Associació de 
Col·legis Professionals de Cata-
lunya i l’Amical Wikimedia, una 
marató per introduir a la Viqui-
pèdia biografies de dones que 
han destacat en diverses pro-
fessions amb motiu de la cele-
bració del 8M, Dia Internacional 
de les Dones.

La marató, celebrada en el 
marc dels actes de commemo-

ració del Dia Internacional de les 
Dones, va comptar amb la col-
laboració activa de persones col-
legiades i membres de diversos 
col·legis professionals i entitats: 
Col·legi d’Administradors de Fin-
ques de Barcelona-Lleida, Col-
legi de Doctors i Llicenciats en 
Belles Arts i Professors de Dibuix 
de Catalunya, Col·legi d’Educa-
dores i Educadors Socials de 
Catalunya, Col·legi d’Enginyers 
Tècnics agrícoles i forestals, Col-
legi Oficial d’Agents Comercials 
de Barcelona, Col·legi Oficial 
d’Arquitectes de Catalunya, Col-

legi Oficial d’Enginyeria en Infor-
màtica de Catalunya, Col·legi 
Oficial de Gestors Administratius 
de Catalunya, Col·legi Oficial 
d’Infermeres i Infermers de Bar-
celona, Col·legi Oficial d’Infer-
meres i Infermers de Tarragona, 
Col·legi Oficial de l’Activitat Física 
i de l’Esport de Catalunya, Col-
legi Oficial de Treball Social de 
Catalunya, Col·legi de Professi-
onals de la Ciència Política i de 
la Sociologia de Catalunya, Il-
lustre Col·legi de l’Advocacia de 
Barcelona i la Societat Catalana 
d’Economia. n

Membres de la Junta de 
Govern del CEC encapçalats 
per la vicedegana, Àngels 
Fitó, van assistir el 3 de febrer 
a l’acte d’investidura de la 
catedràtica d’Economia de 
la Innovació i el Valor Públic 
a la University College de 
Londres, Mariana Mazzu-
cato, com a doctora honoris 
causa per la Universitat 
Oberta de Catalunya. n

https://zerovoz.com/
http://
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La Comissió de Relacions Laborals i 
Gestió de Capital Humà qualifica la 
reforma laboral de “moderada i prudent”

La Comissió de Relacions 
Laborals i Gestió de 
Capital Humà del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya 
(CEC) considera que la reforma 
laboral aprovada al Congrés dels 
Diputats no respon a la promesa 
“contrareforma” però la consi-
dera “moderada i prudent”. 
Assegura que la reforma aborda 
la necessitat de millorar les ele-
vades taxes de temporalitat, així 

com l’adaptació de les empre-
ses a les incerteses derivades 
dels diferents cicles econòmics, 
en un entorn cada vegada més 
canviant i incert. També afirma 
que el model assumeix les dosis 
de flexibilitat al mercat laboral 
procedent de reformes anteriors 
i que ara es confirmen per con-
sens social.

Segons la Comissió de Rela-
cions Laborals i Gestió de Capital 

Humà, hauran de passar mesos 
per valorar l’impacte real d’aquesta 
reforma en xifres d’ocupació esta-
ble, tant en quantitat com en qua-
litat, i la seva incidència en la com-
petitivitat i flexibilitat de les empre-
ses, amb l’objectiu de fer atractiu 
el nostre mercat de treball davant 
possibles inversors.

En aquest sentit, el degà del 
CEC Puig de Travy afegeix que 
“hem de ser prudents i esperar 

per veure com afecta la qüestió 
de la flexibilitat a les empreses 
catalanes amb la finalitat d’adap-
tar-se als cicles econòmics”. n

La Comissió d’Economia Agroalimentària alerta  
que la dotació econòmica del PERTE agroalimentari 
queda lluny de les necessitats del sector

La Comissió d’Economia i Sostenibilitat  
demana transparència en relació amb els costos  
de la transició energètica

La Comissió d’Economia 
Agroalimentària del Col-
legi d’Economistes de 

Catalunya (CEC) celebra l’elabo-
ració del Projecte Estratègic per 
a la Recuperació i Transformació 
Econòmica (PERTE) del sector 
agroalimentari i el valora positi-
vament, ja que articula mecanis-
mes per traslladar al sector agro-
alimentari les expectatives i les 
oportunitats obertes pels Fons 
Next Generation UE. Destaca 
que el PERTE agroalimentari fa 
una excel·lent descripció del sec-

La Comissió d’Economia i 
Sostenibilitat del Col·legi 
d’Economistes de Catalu-

nya (CEC) valora positivament l’es-
tudi de prospectiva energètica de 
Catalunya a l’horitzó 2050 elaborat 
per l’Institut Català de l’Energia, el 
qual fixa les visions de futur del 
sistema energètic de Catalunya a 
llarg termini. Mostra, però, la seva 

tor en tant que sector estratègic, 
amb un rol clau davant dels rep-
tes mediambientals. En la 
mateixa línia, el degà del CEC 
Carles Puig de Travy considera 
que “amb aquest PERTE el sec-
tor agroalimentari va guanyant 
la valoració que li correspon per 
la seva importància estratègica 
i econòmica, la qual cosa suposa 
la correcció d’un oblit històric”.

La Comissió d’Economia 
Agroalimentària assegura que els 
tres eixos d’actuació contemplats 
al PERTE són importants i ben 

preocupació pels riscos a l’hora 
de poder garantir uns preus eco-
nòmics, i recomana visualitzar tots 
els costos de la transició energè-
tica. També aposta per aconseguir 
una coordinació entre les diferents 
administracions en relació amb els 
permisos pels projectes encarats 
a potenciar la implementació 
d’energies alternatives. n

enfocats. Tanmateix, apunta 
alguns comentaris crítics o 
d’alerta. D’entrada, considera que 
la dotació econòmica, tot i ser 
important, queda lluny de les 
necessitats de transformació. D’al-
tra banda, considera que els 
valors de la suposada eficàcia pro-
vinents de la centralitat de la ges-
tió dels fons poden alhora esde-
venir disfuncionals o desequili-
brats. També critica que les actu-
acions proposades afecten les 
funcions i l’activitat de diferents 
organismes públics, i creu que 

hauria estat millor comptar amb 
un potent equip coordinador que 
simplifiqués els procediments.

A més, creu que s’haurien d’ha-
ver incorporat de ple al PERTE 
alguns temes de vital importància, 
com la modernització dels rega-
dius i la transformació dels residus 
industrials i dejeccions en plantes 
de biogàs o compostatge. Final-
ment, troba a faltar una inclusió 
explícita dels desenvolupaments 
de proteïna alternativa i dels de-
senvolupaments en l’àmbit del bio-
control de plagues i malalties n
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DIADA DE SANT JORDI
Amb motiu de la diada de Sant Jordi, el Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya vol donar a conèixer a tot el seu 
col·lectiu els llibres publicats per col·legiats/des i mem-
bres associats amb una pro-
moció a través de tots els 
seus mitjans. Les perso-
nes interessades poden 
escriure un correu elec-
trònic a:
santjordi@coleconomistes.cat  

Últimes novetats editorials
Des del Col∙legi d’Economistes destaquem alguns llibres escrits per col∙legiats/des 
sobre diversos àmbits de l’economia i l’empresa.

CARRUSEL D’ECONOMISTES
LLUÍS BARBÉ
Editat pel Col·legi d’Economistes de 
Catalunya
Es tracta d’un recull de relats curts de 20 
economistes basats en diverses biografies 
i documentació amb el to càustic carac-
terístic de l’autor. El llibre va dedicat a la 
memòria de Fabià Estapé i Muriel Casals, 
els quals apareixen al darrer relat.

LA EMPRESA, UNA 
COMUNIDAD DE PERSONAS
ANTONIO ARGANDOÑA
Plataforma Empresa
Aquest llibre se centra en temes 
fonamentals en l’àmbit de les organitza-
cions, com l’ètica i la cultura empresa-
rial, la responsabilitat social corporativa, 
el sentit del treball, la sostenibilitat, els 
stakeholders o la missió, visió i propò-
sits d’una empresa.

MANUAL CONTRA LA MOROSIDAD
PERE BRACHFIELD
Thomson Reuters - Aranzadi
EAE Business School
Les matèries sobre les quals versa aquesta 
obra són, d’una banda, la morositat 
empresarial, i, de l’altra, la legislació euro-
pea i espanyola que s’ha promulgat per 
combatre-la i per incorporar un règim san-
cionador.

RECUERDOS DE 
UN EMPRENDEDOR
FREDERIC BORRÀS
Onada Edicions
Llibre que recull la trajectòria empresarial 
de Josep Borràs Cros, narrada pel seu 
fill Frederic Borràs Pàmies, que conté una 
sèrie de records personals i familiars que 
es barregen amb les iniciatives empresa-
rials desenvolupades i que poden servir 
d’exemple per a les noves generacions.

EMPRESA FAMILIAR 
CON HUMOR
JORDI TARRAGONA
Llibre destinat a tots els 
interessats en les empreses 
familiars per ajudar-los a 
acostar-se de manera sis-
temàtica, completa i diver-
tida a aquells assumptes 
que han de conèixer per 
decidir de manera encer-
tada el més convenient per 
al futur de l’empresa.

https://www.comsa.com/
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Emilio Álvarez, conseller de 
la Junta de Govern del 
Col·legi d’Economistes 

de Catalunya (CEC) i fins ara pre-
sident de la Comissió d’Auditors 
de Comptes | REA Catalunya del 
CEC, va ser nomenat, el mes de 
desembre passat, president del 
Registro de Economistas Audi-

Emilio Álvarez, nomenat president del 
Registro de Economistas Auditores (REA) 
del Consejo General de Economistas

Relació d’altes col·legials del setembre de 2021 al febrer del 2022
Agustí Casademont, Maria
Andreu Montolio, Gonzalo
Antequera Sánchez, Xavier
Aparicio Llorens, Jordi
Arcas Sánchez, Jordi
Arias Álvarez, Alexis
Arxé Fonalleras, Pilar
Avilés Pérez, Pablo Javier
Balaguer Iniesta, Daniel
Balcells Forrellad, Ramon
Ballart Roig, Alexandre
Banderas Hernández, Hugo
Barceló Oller, Carles
Bataller Díaz, Alfonso
Belza Escalé, Àlex
Benítez Humanes, Miguel
Bermejo Perramón, David
Bernús Romeo, Andrea
Bissacco, Carlo Alberto
Blancuzzi, Gabriel
Blay Valcarreras, Jordi
Bonet Macias, Antonio
Borrell Fèlix, Roser
Botet Cabrerizo, Lidia
Caballero Verdaguer, Irene
Cabré Borrallo, Gemma
Calm Castells, Francisco Javier
Canadell Arboledas, Joan
Cardona Pairó, Gerard
Carrasco Parodi, Juan Manuel
Casals Valldeoriola, Berta
Castellana Gamisans, Jordi
Castells Bargalló, Albert
Castilla Martínez, Ainara

Clarasó Martí, Juan
Cogolludo Sobrino, José Luis
Coll Vilamala, Francesc
Correa Guilera, Enric
de Castro García, Pedro
del Río Horta, Yolanda
Delgado Avivar, Juan Francisco
Díaz Fernández, Manuel
Estradé Dalmau, Erica
Favre de Noguera, Daniel
Fernández Moreno, Carolina
Fernández Carbonell, Meritxell
Ferrés Soler, Anna
Figueras Ibáñez, Juan Bautista
Gallego Giménez, Thaïs
Garcia del Valle, Estefania
García Córdova, Begoña
García Cárceles, Belén
Garreta Barderi, Francesc
González Boya, Olaya
González Molina, Evelin
González Martín, Alba
Gracia Rodríguez, Eduard
Granados Ballester, Joan Marc
Gruartmoner Roura, Albert
Gutiérrez Villegas, María Carmen
Gutiérrez Ardoy, Daniel
Hernández  Martín, José Antonio
Hidalgo Ruiz, Paula
Isart Meriñan, Mercè
Jiménez Vieco, Noelia
Juan Carreño, Antoni
Lizarraga Pilo, Paloma
Llop Breda, Eva

Llorens Castañón, Javier
Llussà Rosell, Laura
López Caballero, Laura
Manrique Vergara, Evelyn Ethel
Martí Miret, Maria
Martínez López, José Luis
Matas Fernández, Anna
Milà Almirall, Xavier
Miquel Massana, Aina
Molins Noguera, Montserrat
Monasterio González, Jennifer
Montalà Estrada, Àngel
Morales Gimeno, Núria
Mujica Corzo, Ursula Maruxa
Negre Parnau, Eudald
Obiols Juan, Albert
Oncins Cobos, Sergi Josep
Ossó Díaz, Laura Amalia
Pagès Perales, Daniel Maria
Pagès Garcia, Jaume
Panedas Miranda, Jordi
Parayre Cañameras, Marta
Parrondo Tort, Luz
Pascual Bailo, Carlos
Pérez Saavedra, Laura
Pérez Delgado, Manel
Piqué Tomás, Manuel
Planas Font, Miquel
Poy Sans, Marc
Pretel Martí, Alexander
Pujol Corney, Sergi
Quintana de Andrés, David
Rafales Giner, Inés Inmaculada
Ramon Pallicer, Rafael Juan

Ramos Agustí, Berta
Rivero Cuesta, Sergio
Rodríguez Ramírez, Mar Anais
Rodríguez Mondelo, Juan Carlos
Rodríguez Hurtado, José Luis
Ros Peretó, Andrea
Rotger Real, Cristina
Royo Santos, Sandra
Salvatierra Almendros, Ana
Sánchez Leyva, Ana
Sancho Rodríguez, Cristina
Santín Arribas, Emma
Seguer Moreno, Sergi
Serrano Pérez, Marc
Simón García, Daniel
Sols Lladó, Pedro
Suárez-Lledó Grande, José
Tejada Córcoles, Eduardo
Tomás Giménez, Jan
Torné Capilla, Neus
Torralba Mendiola, Vicente
Urzay Gómez, Sergi Òscar
Vallverdú Cortada, Anna Neus
Ventosa-Diviu González, Jordi
Ventura Ventura, Hèctor
Vidal Serra, Rafel Xavier
Villatoro Maspoch, David
Wong, Dai Dai
Ybargüen Chale, Alessandra Magnolia
Zacarías Jiménez, Javier
Zhang Chen, Zelu

i decidida defensa del col·lectiu 
d’auditors de la corporació des 
que va assumir la presidència del 
registre”. En un to d’humor, Álva-
rez també va destacar de Puig de 
Travy la seva “capacitat de treball”, 
la “llarga durada dels seus discur-
sos” i “el fet de voler controlar fins 
a l’últim detall totes les tasques”. n

tores (REA) del Consejo General 
de Economistas. Emilio Álvarez 
agafa així el relleu de Carles Puig 
de Travy, actual degà del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya.

La presa de possessió d’Emi-
lio Álvarez com a nou president 
del REA va tenir lloc en el marc 
de la 12a edició de l’AuditMeeting, 

la trobada més representativa del 
sector de l’auditoria organitzada 
pel REA i que va convocar més 
de 1.000 economistes auditors. 
Durant l’acte, el nou president 
del REA va dedicar unes parau-
les de reconeixement al seu pre-
decessor, Carles Puig de Travy, 
“per la seva exemplar dedicació 
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El Consejo General de Eco-
nomistas va distingir l’eco-
nomista i auditor de 

comptes (ICAC) Alfred Albiol amb 
la Creu al Mèrit en el Servei de 
l’Economia.

Actualment és conseller de la 
Junta de Govern del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya 
(CEC) i director del Fòrum Con-
cursal organitzat pel CEC. Ha 
estat també president del Regis-
tro de Expertos en Economía 
Forense (REFOR) del CGE, vice-
secretari del CGE, vicedegà del 
CEC i degà del Col·legi Oficial de 

En el marc de la celebra-
ció de la 12ª edició de 
l’AuditMeeting organit-

zat pel Registro de Economis-
tas Auditores (REA), òrgan espe- 
cialitzat en matèria d’auditoria 
pertanyent al Consejo Gene-
ral de Economistas, l’exdegà 
del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya (CEC), Oriol Amat, 
va rebre un dels premis a l’au-
ditor de l’any de la mà del pre-
sident del Consejo General de 
Economistas, Valentí Pich, i del 
nou president del REA-CGE, 
Emilio Álvarez.

Titulats Mercantils i Empresarials 
de Barcelona.

Llicenciat i Doctor en Dret per 
la Universitat de Barcelona (UB) 
i llicenciat i Doctor en ADE per la 
Universitat Abat Oliba CEU, és 
professor titular emèrit de Dret 
Mercantil de la UB. A més ha 
estat diputat al Parlament de 
Catalunya, membre del Consell 
d’Administració de la Corporació 
Catalana de Ràdio i Televisió, 
diputat de la Diputació Provincial 
de Barcelona i conseller de la 
Corporació Metropolitana de Bar-
celona, entre d’altres. n

Llicenciat en ADE per ESADE, 
doctor en Ciències Econòmi-
ques per la Universitat Autònoma 
de Barcelona i catedràtic d’Eco-
nomia Financera i Comptabilitat 
de la Universitat Pompeu Fabra, 
Oriol Amat ha estat degà del Col-
legi d’Economistes de Catalunya 
i actualment és rector de la Uni-
versitat Pompeu Fabra.

A banda d’Oriol Amat també 
es va premiar l’expresident de 
l’Institut de Comptabilitat i Audi-
toria de Comptes d’Espanya 
(ICAC), Enrique Rubio, i l’auditora 
sòcia de BNFIX, Dunia Álvarez. n

Alfred Albiol, Creu al Mèrit en el Servei  
de l’Economia del Consejo General de Economistas

Oriol Amat, distingit amb un premi a l’auditor 
de l’any del Consejo General de Economistas

https://pensium.es/residencies-gent-gran/
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ISIDORO GARCÍA MILLÁN, DELEGAT ESPECIAL DE L’AGÈNCIA ESTATAL 
D’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA (AEAT) A CATALUNYA

“Volem facilitar al contribuent  
el compliment voluntari de les 
obligacions tributàries”
Isidoro García Millán explica 
que l’AEAT estendrà l’ús de 
tècniques d’anàlisi del 
comportament del 
contribuent amb l’objecte de 
facilitar-ne el compliment 
voluntari, l’inici del disseny 
d’un assistent virtual de 
Renda i la consolidació dels 
canals telemàtics per facilitar 
el pagament de deutes.

Isidoro García Millán és, des de l’any 
2018, el delegat especial de l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària 
(AEAT) a Catalunya, organisme públic 

depenent del Ministeri d’Hisenda i Funció 
Pública, responsable de la gestió del sistema 
tributari estatal. En aquesta entrevista parlem 
amb el màxim responsable de l’AEAT a Ca-
talunya sobre el Codi de bones pràctiques 
tributàries al qual s’ha adherit el Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, entre d’altres 
qüestions.

El Col·legi d’Economistes de Catalunya 
s’ha adherit recentment al Codi de bones 
pràctiques que impulseu des de l’AEAT. 
Quins avantatges té incorporar-s’hi?
A tall d’exemple, l’Agència Tributària es com-
promet a establir un canal de consultes a la 
pàgina web, a organitzar campanyes de 
divulgació dirigides específicament a les as-
sociacions adherides, a reconèixer les as-
sociacions adherides mitjançant un logotip 
o a personalitzar l’atenció als intermediaris 

Amb les Administracions 
Digitals Integrals, 
els contribuents 
disposaran d’una 

informació de qualitat 
i de l’assistència que 

necessitin minimitzant 
costos i incrementant la 

seguretat jurídica

fiscals millorant les funcionalitats de la cita 
prèvia, entre d’altres. D’aquests compromi-
sos n’hi ha alguns que ja estan implementats 
i d’altres, en vies molt avançades d’imple-
mentació.

Quines altres accions està impulsant 
l’AEAT per reforçar la relació coopera-
tiva amb els assessors fiscals i amb els 
contribuents?
L’Agència Tributària seguirà aprofundint en 
les línies que, en matèria d’informació i as-
sistència, va traçar el Pla Estratègic 2020-
2023 i que van dirigides al nostre objectiu 
principal: facilitar al contribuent el compliment 
voluntari de les obligacions tributàries. Així, 
continuarem amb el desenvolupament d’as-
sistents virtuals i el desplegament de les 
Administracions d’Assistència Digital Integral, 
aprofundirem en la posada a disposició dels 
contribuents de les dades fiscals, en la di-
versificació de sistemes de pagament dels 
deutes tributaris, en la recepció puntual per 
l’Agència dels pagaments realitzats a través 
d’entitats col·laboradores…

D’altra banda, en matèria de relació coope-
rativa, seguint amb pas ferm el camí que es 

va obrir amb la creació del Fòrum de Grans 
Empreses i posteriorment del Fòrum d’As-
sociacions i Col·legis de Professionals Tribu-
taris, s’han posat en marxa recentment dos 
nous fòrums, un de Treballadors Autònoms 
i un altre de Petites i Mitjanes Empreses. Els 
principals objectius perseguits per tots dos 
són la reducció de càrregues administratives, 
la divulgació de les eines d’assistència que 
ofereix l’Agència per al compliment de les 
obligacions fiscals, el foment de l’ús de l’ad-
ministració electrònica per a autònoms i 
pimes i la prevenció del frau fiscal. Per això 
es pretén impulsar un projecte de digitalit-
zació que modernitzi la gestió administrativa 
d’aquests col·lectius i elaborar sengles codis 
de bones pràctiques, amb compromisos 
mutus, als quals puguin adherir-se voluntà-
riament els autònoms i les pimes.

De quina manera contribueix a la millo-
ra del compliment voluntari el fet que 
l’AEAT compti amb Administracions 
Digitals Integrals que ofereixen de ma-
nera no presencial serveis d’informació 
i assistència que habitualment es pres-
ten en oficines?
Les ADI no neixen amb vocació de substi-
tuir l’atenció presencial als contribuents en 
les nostres oficines, sinó de diversificar i 
facilitar les vies d’accés perquè puguin dis-
posar d’una informació de qualitat i de l’as-
sistència que necessitin per complir amb les 
obligacions fiscals minimitzant costos i in-
crementant la seguretat jurídica. Són com 
taulells virtuals d’informació i d’assistència, 
tant en el compliment d’obligacions com de 
tràmits dins els procediments tributaris. El 
valor que afegeixen les ADI a l’assistència 
tradicional és divers: més amplitud horària 
en la prestació de serveis, s’eviten despla-
çaments, s’ofereix informació i assistència 
especialitzades (la qual cosa reforça l’homo-
geneïtat i la necessària unitat de criteri), es 
redueix el temps de resposta…
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“Volem facilitar al contribuent  
el compliment voluntari de les 
obligacions tributàries”

també un acompliment professional altament 
qualificat i essencial per a la prestació dels 
serveis públics, així com un desenvolupament 
de carrera professional amb possibilitats de 
formació contínua i en molts camps d’activi-
tat, tant en l’àmbit nacional com en l’interna-
cional, gràcies a la integració de l’Agència en 
molts organismes internacionals. A més, el 
nombre de places que s’estan convocant des 
de fa uns quants anys i que se seguiran con-
vocant en els següents fa que el moment 
actual per opositar sigui immillorable. 

Quines són les principals novetats que 
cal tenir en compte en la campanya de 
la Renda de 2021?
No serà una campanya amb grans novetats 
des del punt de vista normatiu. També hi 
haurà continuïtat en l’aspecte operatiu, amb 
algunes millores a Renda Web. En qualsevol 
cas, com cada any, estem a disposició del 
CEC per fer una presentació de novetats 
davant els seus col·legiats en els primers 
dies de campanya.

Quines mesures destacaria de les di-
rectrius generals del Pla de Control Tri-
butari i Duaner de 2022?
En matèria d’assistència i prevenció desta-
caria, a més del que ja hem dit, el desple-
gament de l’estratègia per estendre l’ús de 
tècniques d’anàlisi del comportament del 
contribuent amb l’objecte de facilitar-ne el 
compliment voluntari, l’inici del disseny d’un 
assistent virtual de Renda i la consolidació 
dels canals telemàtics per facilitar el paga-
ment de deutes. I en l’àmbit del control del 
compliment, cal ressenyar l’operativitat d’un 
nou sistema d’anàlisi de riscos en preus de 
transferència, les actuacions tendents a re-
velar els beneficiaris de societats opaques 
amb alt patrimoni immobiliari i comprovaci-
ons en sectors amb un alt nivell d’economia 
submergida, així com en matèria de comerç 
electrònic i economia digital. I, per descomp-
tat, l’Agència continuarà amb la lluita contra 
el narcotràfic i el contraban, i amb les actu-
acions de control duaner. n

Aquesta atenció integral a escala digital 
potencia la seguretat jurídica per a Ad-
ministració i ciutadans?
Sens dubte. La millora en la qualitat de la 
informació i de l’assistència als contribuents 
que comporta l’especialització dels nostres 
funcionaris i la posada a disposició dels 
diversos assistents virtuals ha de portar 
com a conseqüència immediata que el 
compliment de les obligacions es consumeix 
amb menys riscos fiscals. És un bon exem-
ple l’aplicació que hem denominat “Infor-
ma+”, a través de la qual el contribuent o 
professional tributari pot plantejar dubtes 

sobre el tractament tributari d’una determi-
nada operació, i l’Agència Tributària li faci-
litarà, prèvia identificació, una resposta 
escrita i personalitzada.

Quina carrera professional oferiu des 
de l’AEAT als economistes?
Entrar a treballar a l’Agència Tributària després 
de superar els corresponents processos se-
lectius permet incorporar-se a una Adminis-
tració pública de referència en la prestació de 
serveis als contribuents. És una organització 
que ofereix una feina estable i de qualitat, a 
més d’un salari competitiu. L’Agència ofereix 

La campanya de la 
Renda de 2021 no 

presenta grans novetats 
ni des del punt de vista 
normatiu ni pel que fa  

a l’aspecte operatiu
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L’economista financer, 
una figura clau per a  
les organitzacions

La direcció financera d’entitats públiques o 
privades i la consultoria en inversions 
financeres a particulars i empreses són alguns 
dels àmbits on opera l’economista financer. 
En aquest reportatge volem conèixer millor el 
col∙lectiu de la mà de quatre professionals que 
ocupen diverses posicions en el món de 
l’economia financera.

Teresa Torres, actualment direc-
tora general economicofinance-
ra de RENFE, compta amb una 
trajectòria directiva de més de 15 

anys en l’àmbit de les finances corporatives. 
Tal com explica Torres, “el director financer 
és el responsable de la planificació i l’exe-
cució econòmica i de la gestió de la infor-
mació financera, i, a més, té al seu càrrec la 
gestió dels recursos monetaris d’una soci-
etat”. En aquest sentit, Torres es mostra 
convençuda que “és una figura essencial en 
tot tipus d’empreses perquè els seus conei-
xements són crucials, i la prova és que està 
molt a prop de la direcció general, i de la 
seva bona feina en depèn l’estabilitat eco-
nòmica de l’empresa, així com l’impuls de 
noves polítiques i valors corporatius lligats a 

les finances de la companyia”. La directora 
general economicofinancera de RENFE tam-
bé afegeix que “l’objectiu d’un bon director 
financer és actuar de la manera més eficient 
possible, crear pressupostos realistes, cercar 
oportunitats d’inversió adequades i garantir 
que l’organització estalviï”. Per això assegu-
ra que “és essencial que la persona que 
ocupi aquest lloc conegui molt bé els secrets 
de la companyia i del sector on està”. “És 
un lloc estratègic i que requereix una gran 
quantitat d’informació”, conclou.

La importància de disposar de la màxima 
informació és també clau per a Begoña Cas-
tro, la consultora en inversions financeres. 
“La principal peculiaritat de l’assessorament 
en inversions és sobretot la necessitat d’es-
tar molt format i informat en aspectes tan 
diversos com la macroeconomia, la fiscalitat 
dels diferents instruments d’inversió, el marc 
legal dels instruments d’inversió i sobretot 
en mercats financers, fet que implica seguir 
contínuament l’evolució dels mercats i co-

nèixer els catalitzadors positius i negatius 
que afecten les inversions”, afirma. Per a 
Begoña Castro, també és clau “generar con-
fiança a les persones que assessorem a 
partir, justament, de la informació i la forma-
ció de la qual disposem, així com de la dis-
creció, ja que parlem de quelcom delicat 
com són els diners dels altres”.

Estar molt al dia de l’evolució dels mercats 
financers també forma part de les tasques 
diàries de José Antonio Villuendas, que és 
responsable a la Direcció Territorial de Ca-
talunya de CaixaBank de la filial de banca 
privada que té l’entitat financera a Luxem-
burg. Tal com explica Villuendas, la seva 
activitat se centra en dues vessants: “D’una 
banda, en la presentació a nous clients dels 
serveis que podem oferir en la fitxa bancària 
independent que tenim a Luxemburg i, d’una 
altra, fer acompanyament i seguiment de les 
inversions dels clients actuals”. Per a Villu-
endas, es tracta d’una feina “molt dinàmica”, 
ja que els mercats financers es mouen cons-



I n f o r m a t i u  d e  l ’ e c o n o m i s t a  •  2 7

“en el meu cas, em vaig certificar com a EFA 
(European Financial Advisor) per l’EFPA (Eu-
ropean Financial Planning Association)”. 
També afegeix que recentment han sortit 
més titulacions, a banda que hi ha diverses 
certificacions en funció de la vessant en la 
qual especialitzar-se, com és el cas de la 
CFA (Chartered Financial Analyst), certifica-
ció que posa el focus en l’anàlisi i no tant en 
l’assessorament.

L’assessor de banca privada de CaixaBank 
José Antonio Villuendas, format en mercats 
i regulació financera amb un màster en As-
sessorament Financer, un postgrau d’Expert 
en Estalvi i Previsió i un postgrau d’Analis-
ta de Riscos, també compta amb un títol 
EFPA i actualment prepara el primer nivell 
de CFA. A més, Villuendas destaca que 
“actualment la formació que segueixo i que 
crec que és molt necessària està enfocada 
en les inversions sostenibles (ESG), a ban-
da d’estar sempre molt al dia de l’actualitat 
econòmica a través de publicacions eco-
nòmiques i informes de mercats d’altres 
gestores”.

El consultor de finances empresarials Ricard 
Meléndez afegeix que “cal formar-se en la 
relació amb les entitats financeres, l’anàlisi 
dels estats comptables, les matemàtiques 
financeres, els mitjans de finançament i es-
tar al dia del que està passant al mercat fi-
nancer”.

El Col·legi d’Economistes de Catalunya 
i els economistes financers
Els professionals de l’economia financera 
són un col·lectiu clau per al Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya. En aquest sentit, 
el CEC compta amb la Comissió d’Econo-
mia Financera, formada per més de 1.600 
economistes. L’objectiu és analitzar i divul-
gar les claus bàsiques de la valoració finan-
cera i econòmica de les empreses, així com 
impulsar la millora de la seva estructura 
patrimonial mitjançant tant la planificació 
financera i estratègica com la incorporació 
de noves eines de finançament alternatiu. 
La Comissió també treballa per professio-
nalitzar les decisions de finançament i es-
talvi de les empreses i persones. Què més 
podria fer el Col·legi per potenciar el paper 
i la imatge de l’economista financer?

Teresa Torres, de RENFE, considera que el 
CEC “ha fet i fa molt per potenciar la imatge 
de l’economista financer, entre d’altres coses, 
perquè té entre els seus col·legiats grans 
economistes financers que, per si sols, ja li 
donen el prestigi de què gaudeix”. Segons 

tantment, i apunta “la necessitat de seguir 
molt de prop els canvis normatius en relació 
amb les SICAV o a l’adaptació de noves 
normatives europees MIFID/ESG, ja que es 
poden generar oportunitats noves en qual-
sevol moment”.

Ricard Meléndez assessora en l’àmbit finan-
cer les empreses des de fa més de 12 anys. 
“Els meus clients són pimes que no disposen 
de personal amb prou coneixements finan-
cers o que volen tenir una visió externa que 
els assessori des del punt de vista financer”, 
explica. Meléndez afirma que “l’economista 
que assessora les pimes sovint va més en-
llà de l’àmbit estrictament financer i abasta 
aspectes com ara estratègies comercials, 
costos, gestió de marges i altres qüestions, 
en les quals els gestors de l’empresa con-
sideren que l’opinió del professional extern 
financer aporta valor”. Segons Ricard Me-
léndez, “és interessant que un economista 
financer hagi treballat sempre a l’empresa 
productiva, ja que això li aporta un coneixe-

ment de la realitat empresarial per dins que 
facilita la comprensió de les necessitats i de 
la manera de treballar de les empreses”.

La formació dels economistes financers
Quina formació específica necessiten els 
economistes per exercir en l’àmbit financer? 
Per Teresa Torres, directora general econo-
micofinancera de RENFE, “la formació bà-
sica per exercir en l’àmbit financer són uns 
coneixements sòlids d’economia general a 
escala micro i macro, així com del món fi-
nancer en particular”. En aquest sentit, apos-
ta per “una bona base de comptabilitat fi-
nancera, gestió de costos, comptabilitat 
analítica, gestió pressupostària, anàlisi d’in-
versions o instruments financers, entre d’al-
tres”. Tot i així, Teresa Torres assegura que 
“encara que sembli un tòpic, la millor esco-
la és l’experiència”.

Segons la consultora en inversions finance-
res Begoña Castro, per exercir la professió 
“és interessant certificar-se”, i explica que 
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El Col·legi d’Economistes 
de Catalunya compta amb 
la Comissió d’Economia 
Financera, formada per 

més de 1.600 economistes

Torres, “el Col·legi ha fet una aposta molt 
important per la Comissió d’Economia Fi-
nancera, que fa molts anys que fa una molt 
bona tasca per donar a conèixer la professió 
i ara només cal continuar-la”.

La consultora Begoña Castro aposta perquè 
el Col·legi “fomenti el networking” i apunta 
que també pot donar suport als assessors 
“en la seva funció social de formar la socie-
tat en l’àmbit financer, perquè, com més 
formada estigui, el servei serà de major qua-
litat i, per tant, les fites dels estalviadors o 
inversors s’acompliran amb un major grau 
de satisfacció”.

José Antonio Villuendas, de CaixaBank, pro-
posa que el Col·legi col·labori en la difusió 
de la figura de l’economista financer entès 
“com un especialista en estalvi, inversions i 
planificació financera que ha d’acompanyar 
els seus clients durant la seva vida profes-
sional i personal”. “És important posar en 
valor la figura de l’economista i les seves 
competències, fent valdre l’estudi dels co-
neixements adquirits i el bagatge acumulat 
per entendre millor el comportament de 
l’economia i els mercats financers”, conclou.
Per la seva banda, el consultor de finances 
empresarials Ricard Meléndez proposa que 
el Col·legi “potenciï una imatge específica 
per a l’economista assessor financer, amb 
una marca pròpia”.

Les perspectives econòmiques
Els quatre economistes financers participants 
en aquest reportatge coincideixen a apuntar 
al conflicte a Ucraïna i les seves repercussi-

ons econòmiques com un dels factors clau 
a l’hora d’analitzar l’actual context econòmic.

Teresa Torres, de RENFE, afirma que “el que 
ens preocupa més és l’increment dels preus 
de l’energia i dels components industrials”. 
Pel que fa a una eventual pujada dels tipus 
d’interès, Torres admet que “teòricament 
contindria la inflació, però també generaria 
una penalització al consum i a la inversió per 
la pujada dels costos del finançament, tant 
a les empreses com als particulars”.

La consultora en inversions financeres Begoña 
Castro destaca “els efectes negatius de la 
guerra d’Ucraïna en les estratègies dels in-
versors o estalviadors, posant el focus en la 
impossibilitat de preveure i reaccionar a temps 
davant d’aquestes situacions”, i subratlla que 
“és important tenir una cartera que complei-
xi molt estrictament el perfil inversor per evitar 
pèrdues no recuperables o desconfiança en 
les decisions d’inversió preses”.

José Antonio Villuendas, de CaixaBank, as-
segura que “ara mateix no hi ha cap indicador 
que ens faci pensar en una recessió en els 
propers 12-18 mesos, tot i que això podria 
canviar en futures revisions”. “La nostra visió 
és que el món creix i continuarà creixent, i la 
inflació es moderarà progressivament”, co-
menta Villuendas. D’altra banda, explica que 
“el nostre escenari central és que el conflicte 
bèl·lic a Ucraïna es mantingui, amb els con-
seqüents impactes econòmics, però sense 
indicis d’una recessió global”. Pel que fa als 
tipus d’interès, apunta que “una pujada de 
tipus pot generar a mitjà termini algunes fluc-

tuacions de diners de la renda variable cap a 
la renda fixa, ja que els darrers anys els clients 
més conservadors han hagut de posicionar 
part del seu patrimoni en renda variable per 
poder obtenir alguna rendibilitat o intentar 
compensar la inflació”.

El consultor en finances empresarials Ricard 
Meléndez es mostra convençut que “una 
pujada de tipus d’interès per ser una evo-
lució esperada no li treu efectes negatius 
sobre l’activitat econòmica productiva”, i 
recorda que “l’exigència de rendibilitat de 
les inversions augmenta en incrementar-se 
el cost del finançament, la qual cosa dei-
xarà aparcades les menys rendibles o amb 
un balanç risc rendibilitat més desfavorable”. 
Meléndez posa l’èmfasi en el fet que “hi ha 
moltes empreses que han sobreviscut a la 
crisi pandèmica gràcies a les facilitats cre-
ditícies i als tipus baixos, les quals encara 
estan lluny dels nivells d’activitat prepan-
dèmia i que poden quedar en una situació 
molt delicada”. “Evidentment, la guerra a 
Ucraïna i les seves conseqüències econò-
miques també seran un problema greu”, 
conclou. n

Economistes financers

TERESA TORRES  
“L’economista financer 
és una figura essencial 
en tot tipus d’empreses 
perquè els seus 
coneixements són 
crucials”

BEGOÑA CASTRO  
“La clau és generar 
confiança a les persones 
que assessorem, a partir 
de la informació i la 
formació de la qual 
disposem”

JOSÉ ANTONIO  
VILLUENDAS  
“Actualment considero 
molt necessària la 
formació en inversions 
sostenibles, a banda  
de seguir sempre 
l’actualitat econòmica”

RICARD MELÉNDEZ  
“L’economista que 
assessora les pimes 
sovint va més enllà de 
l’àmbit estrictament 
financer i abasta 
aspectes com ara 
estratègies comercials  
i gestió de marges”
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Girona

 Garantir el dret a l’habitatge és un 
dels principals reptes de moltes 
ciutats arreu del món, tanmateix, 
l’explosió del turisme urbà i 

l’aparició de plataformes digitals d’economia 
col·laborativa com Airbnb han canviat les for-
mes del turisme urbà i han convertit les ciu-
tats en l’escenari principal d’unes transfor-
macions que seran, sens dubte, un dels 
desafiaments urbans més importants de la 
propera dècada. La seu de Girona del CEC 
va organitzar una taula rodona on-line al vol-
tant de l’aprovació, per part de l’Ajuntament 
de Girona, d’una suspensió de llicències 
d’habitatges d’ús turístic (HUT) per tal d’es-
tudiar-ne la regulació; tot seguit us en pre-
sentem les conclusions més significatives.

L’objectiu final de l’explotació d’un immoble 
és obtenir una rendibilitat econòmica. L’estu-
di previ a la suspensió de llicències d’HUT a 
Girona1 conclou que les propietats llogades a 
temps complet a través d’Airbnb al Barri Vell i 
als barris adjacents generen una rendibilitat 
mitjana superior a la d’un lloguer convencio-
nal a llarg termini. En aquest context, si es 
produeix un avantatge econòmic en un dels 
sistemes d’explotació, el mercat tendeix a 
potenciar l’ús més rendible i reduir els 
altres incidint directament sobre la di-
mensió del mercat de lloguer residen-
cial. L’aparició dels HUT, però, també 
ha tingut efectes beneficiosos per a 
les ciutats, i ha propiciat la rehabilitació 
d’edificis antics amb la perspectiva 
d’una recuperació ràpida de la inver-
sió.

L’oferta d’HUT, doncs, no és resultat 
de la construcció de nous habitatges, 
sinó d’un canvi de destí dels exis-
tents, i això afecta el nombre d’habi-
tatges disponibles per a lloguer per-
manent d’una ciutat.

Directiva europea de serveis i a les Lleis sobre 
el lliure accés a les activitats de serveis i el seu 
exercici. D’acord amb la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia (CNMC) i 
l’ACCO (Autoritat Catalana de la Competèn-
cia), les restriccions que s’imposin a la lliure 
prestació de serveis turístics han de ser ex-
cepcionals i complir amb els requisits de ne-
cessitat, proporcionalitat i mínima distorsió. 
L’ACCO va emetre un informe previ a l’apro-
vació del decret de turisme de Catalunya molt 
crític amb les limitacions i requeriments en 
l’accés i exercici de l’activitat, així com amb el 
diferent tracte entre els HUT i els habitatges 
compartits. D’acord amb la CNMC, no hi ha 
cap evidència d’una relació directa i exclusiva 
entre l’oferta d’habitatges turístics i el preu 
dels habitatges de lloguer, malgrat que altres 
estudis realitzats, com l’esmentat de Girona,  
arriben a conclusions diametralment contràri-
es en el sentit que l’oferta i el preu de l’habitat-
ge de lloguer estan directament condicionats 
per la dimensió del parc d’HUT d’una ciutat.

L’anàlisi de les dades recollides per les enti-
tats locals i per webs que analitzen les dades 
de plataformes com Airbnb2 indiquen que, a 
totes les ciutats, cada cop més els grans in-
versors gestionen centenars d’immobles de 
lloguer, desvinculant el valor financer de l’ha-
bitatge de les necessitats reals a les quals ha 
de donar resposta. Els habitatges de grans i 
petites ciutats es converteixen en actius fi-
nancers amb l’impacte que té això en el teixit 

social i urbà de les ciutats. n

(1) Estudi per l’impacte dels habitatges d’ús 
turístic en el mercat de lloguer per determi-
nar-ne l’afectació en el model de lloguer 
tradicional, el preu i la localització a la ciutat 
de Girona. Maria Bohigas, Jordi Duatis, Mar 
Cabarrocas. Juny 2020.
(2) Inside Airbnb: Adding Data to the Debate.

Per aquesta raó, ciutats a tot el món estan 
adoptant restriccions per als lloguers turístics 
com a mesura per controlar la quantitat 
d’HUT. Barcelona té des del 2017 un Pla Es-
pecial Urbanístic d’Allotjaments Turístics 
(PEUAT) que regula la implantació dels HUT 
a través de la zonificació: actualment només 
es pot obrir un HUT si se’n tanca un altre, i 
únicament a les zones de creixement contin-
gut, que exclouen el centre i la corona que 
envolta el centre. Altres ciutats, com Lon-
dres, Amsterdam i Berlín, han imposat limita-
cions al nombre de dies anuals que es poden 
llogar els habitatges sencers (30 dies a Am-
sterdam, 60 dies a Londres i 90 dies a Berlín). 
París només permet el lloguer de l’habitatge 
“personal” durant 120 dies l’any. 

Però hem de tenir en compte que aquestes 
regulacions dels ens locals, i també de les 
comunitats autònomes, davant l’expansió 
de les HUT poden suposar la introducció de 
distorsions sobre la competència. Els avan-
tatges de les plataformes digitals en termes 
de competència es concentren en la reduc-
ció dels costos de recerca i de transacció, el 
fet que permetin als particulars entrar a un 
mercat al qual, d’una altra manera, no podri-
en accedir, a més de reduir els problemes 
d’informació asimètrica amb la introducció 
de mecanismes de reputació.

L’activitat turística, igual que la resta d’activi-
tats, està subjecta a les prescripcions de la 

ROSAURA JIMÉNEZ XIBERTA
Economista, membre del Comitè Executiu 
de la Seu del CEC a Girona i sòcia de 
Capdevila Advocats i Economistes 
rosaura@capdevilaeconomistes.com

Girona

Escanegeu-ho 
per veure el 
vídeo de la 
taula rodona

EL DEBAT A L’ENTORN DELS HABITATGES  
D’ÚS TURÍSTIC I L’ECONOMIA COL·LABORATIVA

https://www.youtube.com/watch?v=E9ZqVtO0Whw&list=PLQ4ofVkVKOwiy1V8Tr40vAq5M5a9qQRLV&index=11
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Lleida
CONSTITUCIÓ DEL NOU  
COMITÈ EXECUTIU

Lleida

 La Seu de Lleida ha començat l’any 
2022 amb la constitució d’un nou 
Comitè Executiu amb motiu de 
la presa de possessió de la nova 

Junta de Govern del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya. 

El Comitè continua presidit per Josep Maria 
Riu Vila, expert en consultoria d’empreses, 
assessor financer, soci director d’un despatx 
professional i amb experiència en l’àmbit 
acadèmic com a professor associat de la 
Universitat de Lleida (UdL) en l’àrea de Fi-

joves economistes, així com la participa-
ció directa de la UdL. Joan Albert Cagigas, 
en qualitat de secretari, és assessor fiscal i 
comptable, i actualment representa la Seu de 
Lleida a la Comissió de Joves Economistes 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya. La 
Marta Inglés és economista, assessora fiscal 
i auditora de comptes, amb més de 10 anys 
d’experiència en un despatx professional de 
Lleida. La Laia Vilalta és economista i asses-
sora fiscal en un despatx professional de Llei-
da especialitzat en l’assessorament integral 
d’empreses. Entre els nous membres també 
s’ha incorporat l’Eduard Cristóbal Fransi, 
doctor en Economia i llicenciat en Ciències 
Econòmiques i Empresarials, actual degà de 
la Facultat de Dret, Economia i Turisme de la 
Universitat de Lleida i director de la Càtedra de 
Turisme de Interior i de Muntanya de la UdL.

El nou Comitè, en concordança amb la Junta 
de Govern encapçalada per Carlos Puig 
de Travy, aposta per la paritat de gènere, 
la diversitat generacional i professional, i es 
compromet a treballar pels interessos dels 
col·legiats a Lleida. n

nances Corporatives i Mercats Financers.
En aquesta nova etapa també s’ha comptat 
amb part dels antics membres de l’equip. Mª 
Alba Zaragoza, en qualitat de vicepresiden-
ta, és economista, advocada, auditora de 
comptes, administradora concursal, sòcia 
directora d’un despatx professional i també 
forma part de la junta de l’ACCID. Albert 
Jover és soci director d’un despatx profes-
sional com a economista, auditor i advocat. 
Silvia Castro és economista, administradora 
concursal, mediadora civil i mercantil i pèrit 
judicial, i actualment forma part del Comitè 
directiu de la Comissió Mercantil Concursal i 
Experts Judicials del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya. 

Així mateix, s’ha donat continuïtat a alguns 
dels objectius de l’antic Comitè, entre els 
quals destaca la incorporació de noves ge-
neracions d’economistes, així com l’estreta 
col·laboració i relació amb la Universitat de 
Lleida. 

En aquest sentit, la renovació dels membres 
del Comitè ha suposat la incorporació de 

LAIA VILALTA ERITJA
Economista, membre del Comitè Executiu 
de la seu del CEC a Lleida
laia.vilalta@ead-consultors.com     

La renovació del Comitè ha 
suposat la incorporació de 
joves economistes i la 
participació directa de la 
Universitat de Lleida

EL DEBAT A L’ENTORN DELS HABITATGES  
D’ÚS TURÍSTIC I L’ECONOMIA COL·LABORATIVA
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Tarragona

La pandèmia del coronavirus ha 
provocat que la vida col·legial a 
la demarcació hagi decaigut 
substancialment durant aquests 

dos anys. Si a finals de febrer del 2020 es-
tàvem fent una visita un dissabte al matí a 
una innovadora empresa de Valls, en un acte 
organitzat per la comissió dels Joves Eco-
nomistes, dos anys després ens trobem una 
situació molt diferent. 

D’una banda, cal constatar la impossibilitat 
que hem tingut per fer actes rellevants pre-
sencials durant molt de temps (tot i que 
podem considerar que vam salvar la Jorna-
da dels Economistes del 2021, fent-la en 
format híbrid, i fins i tot gaudint d’un petit 
aperitiu posterior). De l’altra, ara encarem 
amb esperança els propers mesos, en els 
quals esperem que l’evolució sanitària per-
meti recuperar l’organització d’esdeveni-
ments presencials i consolidar els cursos 
en el format dual que ha donat bons resul-
tats, amb assistència física i online al mateix 
temps. 

En paral·lel als temes de formació i d’actes de 
caire més social i lúdic, la seu de Tarragona 
aposta por enfortir aliances amb diversos 
actors del territori. En aquest sentit, al co-
mençament de març tenim prevista la signa-
tura, presencialment per part del nostre 
degà, d’un conveni de col·laboració amb la 
Fundació Gresol. Com es sabut, és un refe-
rent empresarial a les nostres comarques i 
pensem que aquesta vinculació serà molt 
positiva per a totes dues institucions. A la 
darrera Jornada Gresol, a la tardor del 2021, 
el CEC ja va tenir un paper important, amb la 
participació del llavors degà, Oriol Amat, com 
a conferenciant inaugural de les sessions. 

urbanístic al Camp de Tarragona. I continu-
arem cercant col·laboracions més estretes 
amb col·legis professionals mitjançant la 
signatura de convenis com el que tenim amb 
l’ICAT. 

Com és natural, tenim un gran interès en en-
fortir els lligams amb les Agències Tributàries 
(estatal i catalana) i amb l’Autoritat Portuària 
de Tarragona. A la nostra agenda pensem 
incloure les respectives visites institucionals 
a aquests organismes.

Un altre proper acte destacat és la “segona 
volta” de les Jornades Econòmiques DAFO 
Lleida-Tarragona, on el CEC és col·laborador, 
possiblement prevista per a l’abril. La celebra-
da a Lleida l’1 de desembre va ser un gran 
èxit: va comptar amb la participació del nostre 
degà; del president del Port de Tarragona; de 
diversos experts en matèries d’energia, logís-
tica, política territorial, i, finalment, dels alcal-
des de les dues ciutats. Confiem repetir a la 
nostra seu el nivell de les presentacions. En 
breu ens reunirem amb els organitzadors. 

Com es pot veure, de ganes no ens en falten. 
Ara cal que l’entorn ajudi i permeti desenvo-
lupar la vida col·legial de la nostra demarca-
ció. Per descomptat, tots els companys i 
companyes estan convidats a participar i fer 
les seves propostes en aquest sentit, que 
sempre seran valorades com mereixen. n

Continuem mantenint una relació privilegia-
da amb la Facultat d’Economia i Empresa de 
la Universitat Rovira i  Virgili (a més, la nostra 
vicepresidenta, Mertxe Teruel, és la directora 
de la càtedra de foment de la innovació em-
presarial) i des de la seu tarragonina del Col-
legi la intenció és seguir exercint de padrins 
de la propera promoció. La URV ha de ser la 
nostra pedrera, tot i que tots són benvinguts 
amb independència de la universitat de titu-
lació, i la Comissió de Joves Economistes 
també està molt involucrada en aconseguir 
una major col·legiació dels nous graduats.

Tanmateix, és una prioritat pel Comitè Exe-
cutiu de Tarragona poder organitzar una 
ronda de presentacions de les diverses co-
missions del Col·legi. De fet, ja vam comen-
çar a fer-les a finals del 2019, però la pandè-
mia ho va trastocar tot. La nostra intenció és 
que hi hagi com a mínim un representant 
territorial a cada comissió (en algunes ja en 
tenim dos). En aquest sentit, cal manifestar 
un especial agraïment als companys i com-
panyes que fan aquesta tasca (a més, de 
manera totalment desinteressada), que re-
dunda en la millora del tot el col·lectiu. 

També volem tenir més vinculació amb els 
altres col·legis professionals i les entitats pú-
bliques i privades del territori. Hem participat 
en diverses iniciatives importants, com ara 
els estudis del projecte de tramvia i del pla 

MIQUEL ÀNGEL FÚSTER
Economista i president de la seu  
del CEC a Tarragona
miquelangelfuster@economistes.com

EL COL·LEGI A TARRAGONA: 
POSICIONANT-SE PEL  
POSTCOVID-19 I TEIXINT ALIANCES

Tarragona
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Adaptada a la UNE 19602 “Sistemas de gestión de compliance tributario”.

Puede ser un elemento de prueba para demostrar, ante la Administración Tributaria y los Tribuna-
les de Justicia, la obligación de la organización de cumplir con sus obligaciones fiscales.

Ayuda a conseguir la exención de responsabilidad al acreditar que el sistema de gestión se está 
aplicando de forma efectiva, tanto en el ámbito sancionador administrativo (infracciones y sancio-
nes tributarias) como en el penal (delitos contra la Hacienda Pública).

Además, es una apuesta por el buen gobierno corporativo de las organizaciones y para los aseso-
res fiscales, una ventaja competitiva frente a otros competidores.

Centinela Tributario es un software de gestión que permite implantar un sistema de compliance 
tributario con el que prevenir y minimizar los riesgos tributarios, así como facilitar la creación de 
mecanismos de detección y procesos para evitarlos.

La clave para actuar conforme al 
código de buenas prácticas tributarias

LEFEBVRE
TributarioCENTINELA

La tranquilidad de contar con un
sistema de gestión realmente eficaz

Infórmate en el 91 210 80 00 y en clientes@lefebvre.es

lefebvre.es
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AF-A4CentinelaTributario.pdf   1   25/2/22   10:29

https://www.efl.es/software-programa-de-compliance-centinela
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Tu tries com i quan

T R E B A L L E M  E N  G R U P
Aula d’Economia

 Quan es publiqui aquest número 
de l’Informatiu es compliran dos 
anys des que la pandèmia de la 
COVID-19 ho va canviar tot. Tam-
bé la formació que ofereix l’Aula 

d’Economia. Tot i així, la possibilitat d’utilitzar 
la plataforma Zoom per a la formació en viu 
però a distància ens ha permès apaivagar 
l’efecte de la pandèmia i mantenir l’oferta de 
cursos de l’Aula d’Economia.

Durant l’any 2021, el 94% de la formació 
s’ha pogut seguir en streaming.

FORMAT CURSOS

Presencial 6%

Híbrid (webinar i presencial) 28%

Webinar 66%

Total 100%

El format híbrid permet als interessats triar, 
segons les seves preferències o possibilitats, 
entre assistir presencialment o seguir-ho en 
directe des del despatx, des de l’empresa 
o des de casa, sense necessitat de des-
plaçar-se. I tant en la modalitat de cursos 

curts d’actualització com de cursos d’es-
pecialització de mitjana i llarga durada.

Del total d’assistents als cursos, un 84% 
s’han connectat per webinar i un 16% ho 
han fet presencialment des de l’Aula o les 
diferents seus territorials del Col·legi.

Tot i que la formació en streaming s’ha im-
posat i incorporat com un format més de 
la nostra oferta, la finalització de la pandè-
mia de ben segur que reequilibrarà la tria i 
farà que la demanda de formació presen-
cial augmenti. Per això l’Aula implementarà 
totes les mesures que en cada moment 
determinin les autoritats sanitàries pel que 
fa a l’aforament, la prevenció i la higiene 
necessàries. En tot cas, l’oferta de cursos 
en format híbrid, que s’ha incrementat en 
18 p.p. entre el primer i el segon semestre 
de 2021, facilitarà l’elecció dels assistents. 
Perquè les característiques comunes tant 
de la formació online com de la formació 
presencial dels cursos organitzats per l’Au-
la són un enfocament pràctic, adaptat als 
canvis normatius i les noves tendències, i 
la impartició va a càrrec de professionals i 
acadèmics experts.

I per a aquells que no poden compaginar la 
seva feina amb la formació en viu, sigui on 
line o presencial, des de la pàgina web del 
Col·legi es pot accedir a plataforma ECe del 
Consejo General de Economistas, que ofe-
reix una formació on line asincrònica, que es 
pot seguir des d’on vulgui i quan vulgui 
l’alumne. Durant el darrer any, 1.200 col-
legiats han triat aquesta opció.

Per últim, també volem esmentar que gran 
part dels cursos de l’Aula són bonificables a 
través de la Fundación Estatal para la Forma-
ción en el Empleo (www.fundae.es). Totes les 
empreses disposen d’un crèdit anual per a la 
formació dels seus treballadors/res, mitjançant 
bonificacions a la Seguretat Social. Això vol 
dir que l’empresa es pot desgravar, de les 
seves cotitzacions a la Seguretat Social, les 
quantitats invertides en la formació dels seus 
treballadors/res (els participants de la forma-
ció han d’estar contractats en el Règim Ge-
neral de la Seguretat Social). n

Per a més informació, us podeu adreçar a l’Aula d’Economia trucant al telèfon 93 416 16 04 
o per e-mail, escrivint a aula@coleconomistes.cat

FORMA’T I ACTUALITZA ELS TEUS CONEIXEMENTS

Amb el suport de la Generalitat de Ca-
talunya, s’ha posat en marxa, per novè 
any consecutiu, una nova edició del 
Programa Consolida’t de suport a la 
consolidació, l’enfortiment i la reinvenció 
del treball autònom. Aquest programa 
és gratuït i té per objectiu l’assessorament 
personalitzat i la formació per a la millo-
ra de la gestió empresarial. Un total de 
72 persones autònomes de les quatre 
demarcacions territorials podran gaudir 
de 13 hores d’assessorament individu-
alitzat a càrrec d’experts amb àmplia 
experiència. I realitzar diverses píndoles 
formatives, segons les seves necessitats, 
en màrqueting, finances, estratègia i 
habilitats personals. Tant l’assessorament 
com la formació es podran fer presen-
cialment o per webinar. n

PROGRAMA CONSOLIDA’T. 
IMPULSA EL TEU NEGOCI

http://www.fundae.es
mailto:aula%40coleconomistes.cat?subject=
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https://www.coleconomistes.cat/Eventos/wf_Cursoslst.aspx?IdMenu=2ca7f2af-7515-4909-aa78-0d9610c7c57d&Idioma=ca-ES
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T R E B A L L E M  E N  G R U P
Resum 2021
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El Col·legi, en xifres 
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 Llicenciada en Ciències Econòmi-
ques i Empresarials per la Univer-
sitat de Barcelona i màster d’Es-
pecialització Tributària pel Col·legi 

d’Economistes de Catalunya (CEC), Carme 
Jover dirigeix el seu despatx professional, 
dedicat a l’assessorament fiscal tant empre-
sarial com de planificació patrimonial de 
persones físiques. Professora a la UAB i la 
UPF Barcelona School of Management, tam-
bé és membre del consell directiu i del con-
sell assessor del Registro de Economistas 
Asesores Fiscales del Consejo General de 
Economistas. Vinculada al CEC des de la 
seva època d’estudiant i col·legiada des de 
l’any 2003, també és la directora del Màster 
d’Especialització Tributària del Col·legi. Des 
de finals del 2021 és secretària de la Junta 
de Govern i presidenta de la Comissió d’As-
sessors Fiscals (Fiscalistes CEC).

Quins són els grans objectius que es 
marca la comissió per a aquest mandat?
La comissió pretén estar a prop de l’econo-
mista que es dedica a l’àmbit fiscal. L’asses-
sorament fiscal necessita una actualització 
contínua de coneixements, i des de la co-
missió treballem perquè tots els membres 
estiguin permanentment informats dels can-
vis tributaris, tant en l’àmbit legislatiu com en 
la gestió tributària davant l’Administració 
central, autonòmica i local. Volem ser un re-
ferent per a tots els professionals dedicats a 
aquesta matèria, actualitzant coneixements 
i compartint i intercanviant impressions.

Quines activitats s’organitzaran? 
Cada quinze dies tenen llocs els debats fis-
cals, que precisament van en la línia de cre-
ar una xarxa d’intercanvi d’opinions i expe-
riències entre els fiscalistes. Als debats es 
posen en comú problemes del dia a dia en 
l’àmbit tributari, i entre els assistents i els tres 
moderadors s’intenta trobar solucions als 
problemes plantejats. També cada quinze 

CARME JOVER, PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ D’ASSESSORS FISCALS DEL 
COL·LEGI D’ECONOMISTES DE CATALUNYA

“Volem ser un referent per als 
professionals del món fiscal”

dies, a les sessions temàtiques, un ponent 
de nivell imparteix una conferència sobre un 
tema d’actualitat. 

D’altra banda, cada mes s’envia un resum 
de consultes i jurisprudència tributària. Tam-
bé estem posant en marxa un bloc on es 
publicaran totes les novetats i on es podran 
intercanviar coneixements. 

A més, des de l’Aula d’Economia i Empresa 
del Col·legi s’ofereixen multitud de cursos 
sobre temes fiscals. I des de la comissió 
treballem activament amb el Màster d’Espe-
cialització Tributària, que aquest any arriba a 
la 33a edició.

La reforma fiscal serà la protagonista 
de propers actes, com ara la Jornada 
Tributària? 
Estarem molt pendents de les novetats que 
sorgeixin els propers mesos, tant en fiscalitat 
estatal com autonòmica, per traslladar-les 
ràpidament als membres de la comissió. La 
propera Jornada Tributària que tindrà lloc 
durant l’últim trimestre de l’any previsiblement 
estarà íntegrament dedicada a estudiar totes 
les novetats que es produiran durant el 2022, 
i esperem que sigui l’última que realitzem en 
format telemàtic i tornem a la presencialitat 

al més aviat possible, si la situació sanitària 
ho permet.

A banda de la relació amb les diverses 
delegacions territorials de l’Agència Es-
tatal de l’Administració Tributària i de 
l’Agència Tributària de Catalunya, amb 
quins altres organismes oficials es man-
tenen contactes?
La nova comissió d’Assessors Fiscals ha 
mantingut reunions amb el Delegat Especial 
de l’AEAT a Catalunya, amb la secretària 
d’Hisenda, la directora general de Tributs i el 
director de l’Agència Tributària de Catalunya, 
així com amb el president del Tribunal Eco-
nòmic Administratiu Regional de Catalunya 
i el president del Consell de Defensa del 
Contribuent, per donar a conèixer els nous 
membres de la comissió i apropar posicions. 
Totes les reunions mantingudes han estat 
molt profitoses i esperem veure properament 
els fruits de la feina feta. 

El nou vicepresident de la comissió, Ar-
nau Farré, és un jove economista. Quin 
rol voleu donar a les noves promocions 
de fiscalistes? 
La comissió vol atraure els joves que es de-
dicaran al món fiscal, i l’Arnau és un pilar 
important. És un professional molt actiu, 
sòlid i amb amplis coneixements, que pretén 
motivar els joves a formar part tant de la co-
missió d’Assessors Fiscals com de la comis-
sió de joves economistes, a la qual també 
pertany. 

Què s’ofereix als col·legiats i col·legiades 
interessats a participar activament en la 
comissió?
En primer lloc, és important comunicar al Col-
legi personalment o per via telemàtica que 
desitgen formar part de la comissió d’Asses-
sors Fiscals. A partir d’aquí podran gaudir de 
tota la informació i les activitats gratuïtes que 
organitzem. Animo tothom a participar als 
debats fiscals i al bloc dels Fiscalistes de for-
ma activa per crear aquesta xarxa de contac-
tes i de coneixements tan necessari en el món 
fiscal. I, evidentment, des de la comissió estem 
oberts a rebre qualsevol suggeriment! n

T R E B A L L E M  E N  G R U P
Comissió d’Assessors Fiscals

CLARA BASSOLS 
Periodista. Responsable de Premsa  
i Comunicació del CEC 
cecpremsa@coleconomistes.cat
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L’estratègia en 
la publicitat ha 

evolucionat de tal 
manera que s’ha 

convertit en una eina 
fonamental per establir 
quina classe de despatx 
professional volem tenir

T R E B A L L E M  E N  G R U P
Bones pràctiques professionals

La publicitat dels serveis  
en la pràctica professional

Un despatx professional no només 
depèn de com en siguin, d’eficients, 
els serveis que presta, sinó també 

de la seva presència i imatge al mercat. Les 
exigències dels clients són cada vegada més, 
atesa la nombrosa oferta de serveis existents. 
D’aquesta manera, es busca en el professi-
onal un valor diferencial que el distingeixi 
d’altres despatxos. En aquest sentit, sorgeix 
la publicitat com a eina de comunicació ex-
terna dels serveis que es presten.

Característiques de la publicitat 
L’objectiu fonamental de la publicitat ha de ser 
comunicar adequadament el concepte de 
despatx professional, la seva personalitat i el 
seu estil, de manera que es prestigiïn els seus 
integrants en particular i aquest en general. 
Per tant, almenys resulta essencial assegurar-se 
aquella credibilitat necessària per mantenir els 
clients actuals i captar-ne de nous.

La publicitat es pot contemplar des d’una 
doble perspectiva: d’una banda, la informa-
tiva, i, de l’altra, l’econòmica, Pel que fa a la 
informativa, ha de complir amb el mandat 
constitucional del dret a comunicar o rebre 
lliurament informació veraç per qualsevol mit-
jà de difusió, així com amb les proteccions 
contingudes a l’art. 20 CE. I quant a l’econò-
mica, la publicitat haurà de satisfer el criteri 

CARLES PEDREÑO LÓPEZ 
Economista, doctor en Dret i vocal del 
Comitè de Normativa i Ètica Professional 
del CEC 
pedreno@calibroabogados.com

de fiabilitat, és a dir, no serà falsa, ni enga-
nyosa ni induirà a error, atès que aniria en 
detriment del mateix professional. Llavors, la 
seva finalitat exigeix la protecció del mercat i 
de l’opinió pública, base argumental de la 
preservació de la llibertat d’expressió, dels 
consumidors i usuaris, de la lliure competèn-
cia i de la competència deslleial.

Ara bé, certament, qualsevol limitació publi-
citària ha de ser proporcional, o sigui, apro-
piada, necessària i adequada. En conseqüèn-
cia, caldrà que les restriccions siguin sempre 
lícites i contemplin la legalitat, ja que ens re-
ferim a un bé comú digne de ser protegit.

Fonaments legals i les normes 
deontològiques
La importància de la normativa europea per 
a la qualificació de publicitat en les professions 
liberals resulta encara de limitada rellevància 
a la pràctica, ja que no hi ha, per al professi-
onal col·legiat (economista), cap regulació 
comunitària, fet que proposem esmenar.

Tanmateix, el dret constitucional a la infor-
mació protegeix les publicitats realitzades a 
través dels mitjans de comunicació. O, dit 
en altres paraules, permet la possibilitat de 
fer publicitat dels professionals i dels serveis 
per a la pràctica professional. No obstant, 
tal dret es veu limitat pel dret comunitari, les 
normes estatals, com, per exemple, la de 
Competència Deslleial i la de General de 
Publicitat, i per les deontològiques.

D’altra banda, la deontologia regula i prote-
geix l’exercici de la professió, a més de la 

lleial competència en el desenvolupament 
de la pràctica professional, i defensa la seva 
dignitat. A escala europea no existeix cap 
codi deontològic que vetlli pels conflictes de 
la pràctica professional, com en altres pro-
fessions (advocats, periodistes, etc.), i hau-
rem d’acudir a la regulació estatal i a l’auto-
regulació dels òrgans col·legials.

Aleshores, es determina com el professional 
col·legiat pot fer publicitat, Així, en el nostre 
cas, destaquem l’Estatut Professional de 
l’Economista (1977); el Codi Deontològic del 
Consell General d’Economistes (2017), que 
conté els principis ètics essencials i els mo-
dels de conducta professional; el Reglament 
del CNEP (2021), i el Reglament de proce-
diment disciplinari del CEC (2021).

El màrqueting de la publicitat
L’estratègia en la publicitat ha evolucionat de 
manera que s’ha convertit en una eina fona-
mental per establir quina classe de despatx 
professional volem tenir, el mercat que volem 
tractar i els seus efectes qualitatius i quantitatius, 
que incideixen en la credibilitat i en el desenvo-
lupament econòmic, respectivament. En defi-
nitiva, el despatx professional ha de preparar-se 
bé per al repte del màrqueting publicitari.

Precisament, els mitjans més importants que 
podem destacar en aquest màrqueting de 
la publicitat són internet a través de mòbils 
(apps), la comunicació on line, la pàgina web, 
les xarxes socials, el branding, les publica-
cions, els pitches i la filiació a associacions 
professionals, entre d’altres.

Corol·lari
Els despatxos professionals poden fer lliure-
ment publicitat dels seus serveis, però acatant 
la legislació vigent sobre això i les normes 
deontològiques. I, en tot cas, respectarà la 
independència, la llibertat, la dignitat i la inte-
gritat com a valors inherents de la professió, 
igual que el secret professional, i, a més, serà 
objectiva, veraç i digna, tant pel seu contingut 
com pels seus mitjans empleats.

Per últim, defensem la incorporació de la 
publicitat com a principi deontològic, més 
enllà d’una bona pràctica i norma ètica de 
reflexió. n
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 La start-up catalana Groots desenvo-
lupa solucions per al cultiu sense 
terra en espais interiors. El seu ob-

jectiu és canviar la manera en què es cultiven 
i es consumeixen els aliments apostant per 
l’agricultura vertical, la sostenibilitat real i l’im-
pacte social.  

Quins ODS són els que esteu treballant 
a l’empresa? Estan alineats amb l’estra-
tègia empresarial?
Treballem principalment en ODS relatius a la 
sostenibilitat, el desenvolupament tecnològic 
i la consciència social. Tots estan alineats 
amb l’estratègia empresarial i alguna de les 
línies de negoci de Groots. 

Quant a la sostenibilitat, la nostra tecnologia 
de cultiu ens permet produir aliments estal-
viant aigua, sense l’ús de pesticides i en en-
torns urbans, reduint així els quilòmetres de 
transport.

En l’àmbit social, les nostres granges estan 
operades per joves extutelats, i també constru-
ïm i donem suport en horts urbans operats per 
persones amb discapacitat, que després en-
treguen el producte cultivat a menjadors socials. 

Traduït als ODS, els de sostenibilitat són el 6 
(Aigua neta i sanejament), 11 (Ciutats i co-
munitats sostenibles), 12 (Consum i produc-
ció responsables) i 13 (Acció climàtica); els 
socials són el 2 (Fam zero), 3 (Salut i benes-
tar), 8 (Treball digne i creixement econòmic), 
10 (Reducció de les desigualtats), i també el 
9 (Indústria, innovació i infraestructures).

Quin ha estat el procés que heu seguit 
per determinar que els vostres ODS són 
aquests? 
Hem fet anàlisi de cicle de vida sobre l’im-
pacte ambiental i social de les nostres acti-
vitats i hem participat en programes per 
validar aquests impactes, com els de Net-
mentora o la fundació Ship2B. En alguns 
ODS també col·laborem amb entitats públi-

ENTREVISTA A CARLOS GÓMEZ, COFUNDADOR DE GROOTS

“Volem canviar com es cultiven  
i es consumeixen els aliments”

ques o cooperatives que complementen les 
nostres activitats, com EDUVIC, amb la for-
mació i contractació de joves migrants ex-
tutelats o l’Institut Municipal de Persones 
amb Discapacitat, amb els horts urbans per 
a persones amb discapacitat.

Quina ha estat la motivació per la qual 
heu volgut treballar els ODS?
El nostre objectiu inicial era fer una empresa 
amb responsabilitat social i ambiental. Aquest 
punt de partida ens ha permès potenciar el 
nostre impacte a mesura que hem crescut.

Com s’ha liderat la implementació inter-
na del projecte? 
Els beneficis en sostenibilitat de Groots estan 
integrats amb el desenvolupament de la nos-
tra tecnologia de cultiu, no és un projecte 
que requereixi un lideratge més enllà del fun-
cionament normal de l’empresa. Passa el 
mateix amb el projecte d’inclusió social dels 
joves migrants, ja és part de l’empresa i és 
una mesura que té sentit i encaixa amb els 
nostres plans de futur.

Els horts urbans sí que han necessitat el su-
port de l’Ajuntament de Barcelona per fer-los 
possibles. Els nostres horts formen part del 
projecte social “Horts al terrat”.

Quant de temps fa que teniu implantats 
i treballeu els ODS a Groots? Teniu algun 
tipus de reporting de seguiment d’ob-
jectius? 
Els tenim implantats des del naixement de 
l’empresa, a finals de l’any 2018. Tenim re-
porting i sistemes de control per fer el segui-
ment, sobretot en l’ús de recursos. Mesurem 
també el consum d’aigua, el consum elèctric, 
la nostra petjada de CO2, etcètera.

Heu fet alguna acció de comunicació 
externa?
Hem sortit en mitjans com La Vanguardia, El 
Confidencial i TV3, i aviat ho farem també a 
TVE1.

Coneixeu o heu rebut alguna ajuda eco-
nòmica publicoprivada? 
Hem rebut préstecs d’ENISA (Empresa Na-
cional d’Innovació S.A.) i ajuts econòmics 
d’algun premi enfocat a la sostenibilitat o les 
start-ups. 

Vols afegir alguna cosa més?
Volem agrair el suport d’entitats com Net-
mentora i dels nostres inversors, que ens 
han ajudat a tirar endavant mantenint els 
ODS com una de les prioritats de la nostra 
empresa. n

T R E B A L L E M  E N  G R U P
Objectius de Desenvolupament Sostenible

Comissió d’Economia i Sostenibilitat  
del CEC

La publicitat dels serveis  
en la pràctica professional
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El sòl agrari, fertilitat, conservació 
i embornal de carboni

ECONOMIA I SOSTENIBILITAT

Coneixements a disposició de 
les persones col·legiades
VÍDEOS I DOCUMENTACIÓ DE CONFERÈNCIES I ACTES

T R E B A L L E M  E N  G R U P
Setembre 2021 - març 2022

Servitització i plataformes 
compartides | Cicle sobre 

Economia Circular: Models de Negoci

Extensió de vida útil: 
reparabilitat i remanufactura 

| Cicle sobre Economia Circular: 
Models de Negocis

Resultats i perspectives 
després de la COP26. Quins 

progressos se’n poden esperar?

Agricultura periurbana i 
urbana

Els espais agraris

Preus de l’energia elèctrica i 
mercat marginalista

Recuperació de residus - 
Simbiosi industrial | Cicle sobre 

Economia Circular: Models de Negoci 

DOCUMENTACIÓ 

Miquel Aran Mayoral

DOCUMENTACIÓ 

Elisenda Guillaumes Cullell

DOCUMENTACIÓ 

Rosa Poch Claret

DOCUMENTACIÓ 

Albert Roselló Martínez

CICLE DE JORNADES SOBRE AIGUA, SÒL I ALIMENTS A CATALUNYA

¿La pèrdua de la 
biodiversitat afecta el meu 

negoci? Analitzem com l’empresa 
catalana està integrant la natura a 
la seva activitat

DOCUMENTACIÓ 
David Álvarez García

SALUT

Efectes sobre 
la cohesió i les 

desigualtats socials de la 
pandèmia de la COVID-19 i la 
crisi econòmica (presentació 
del núm. 84 de la Revista 
Econòmica de Catalunya)

CANAL YOUTUBE 
DEL COL·LEGI

https://www.youtube.com/watch?v=RAYjMAyz9bI
https://www.youtube.com/watch?v=UZEFI_R0ufo
https://www.youtube.com/watch?v=2k35DmmIAEU
https://www.youtube.com/watch?v=EKXyuv-aZxY
https://www.youtube.com/watch?v=iyxxusOk85s
https://www.youtube.com/watch?v=DU9ECMEW7NI
https://www.youtube.com/watch?v=4lI-yXbn1N0
https://www.youtube.com/watch?v=6kfwd0RAvN0
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/Miquel_Aran.pdf
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/Elisenda_Guillaumes.pdf
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/Rosa_Maria_Poch.pdf
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/Albert_Rosello.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=gCgjYAR68eE
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/Ecoacsa-webinariobio.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tgkNmZaQevQ
https://www.youtube.com/user/economistescat
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VÍDEOS I DOCUMENTACIÓ DE CONFERÈNCIES I ACTES

Els fons Next Generation, quines 
oportunitats oferiran a les PIME?

Aspectes controvertits 
de l’Anàlisi d’Estats 

Comptables

La importància de l’anàlisi 
i visualització de dades. 

Aplicacions amb Power BI

DOCUMENTACIÓ 
Martí Garcia Pons

AUDITORIA I COMPTABILITAT

DOCUMENTACIÓ 
Eduard Barcons Comellas

Comptabilitat d’operacions 
entre empreses del grup

DOCUMENTACIÓ 
Daniel Masferrer

El tancament comptable 
de l’exercici 2021

DOCUMENTACIÓ 
Gemma Soligó

ECONOMIA FINANCERA

DOCUMENTACIÓ 

José Manuel Marqués

Transformació en els 
mitjans de pagament. 

Euro digital i criptomonedes

La comptabilitat social en la 
gestió sostenible a llarg termini

DOCUMENTACIÓ 

DOCUMENTACIÓ 

Presentació PIMEC

Com accedir als fons 
europeus Next Generation

DOCUMENTACIÓ 

Presentació BancSabadell

DOCUMENTACIÓ 

Presentació ACCIÓ

DOCUMENTACIÓ 
Xavier Gómez Aparicio

https://www.youtube.com/watch?v=n3n5Ew7SHBA
https://www.youtube.com/watch?v=Exr_mFCSs74
https://youtu.be/LYsBhNHHiyc
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/Aspectescontrovertit.pdf
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/Eduard%20Barcons.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ExSG6-jdOwY
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/comptabilitat_25nov.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=S2wOoJzE4_k
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/GEMMA%20SOLIGO.pdf
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/Jose%20Manuel%20Marques.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TJRC-YNyKlk
https://www.youtube.com/watch?v=kS02pxbpaR4
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/LACONTABILIDADSOCIAL.pdf
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/PresentacioPIMEC.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qS4Ra2XqkyM
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/Presentaci%C3%83%C2%B3BancSabad.pdf
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/Presentaci%C3%83%C2%B3ACCIO.pdf
https://kanito.es/kit-digital/
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/xavier%20Gomezx%20Aparicio.pdf
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CONEIXEMENT I 
INNOVACIÓ + DOCENTS 
I INVESTIGADORS

La transferència tecnològica 
a Catalunya: reptes i 

oportunitats. Visions des de
l’experiència

DOCUMENTACIÓ 

Pere Condom Vila

ECONOMIA SOCIAL

Sèniors a l’economia

DOCUMENTACIÓ 

Conclusions de la jornada

DOCUMENTACIÓ 

Propostes de millores

AGROALIMENTÀRIA

Barcelona, capital de 
l’agroalimentació catalana

L’índex Alícia. Com treballa el 
nostre laboratori gastronòmic 

perquè tothom mengi millor.  
Col·loqui Què mengem

El desenvolupament 
rural i el ruralisme. Cicle 

de Jornades sobre Aigua, Sòl i 
Aliments a Catalunya

Presentació de l’Informe  
Sectorial Agroalimentari  

2021. Avançant cap a la sostenibilitat

DOCUMENTACIÓ

Judit Montoriol

VIDA COL·LEGIAL

Acte de lliurament dels Premis 
dels Economistes 2021

Presa de possessió de la nova 
Junta de Govern del Col·legi

Presentació del llibre  
d’Antoni Argandoña Ramiz, 

col·legiat de mèrit, La empresa,  
una comunidad de personas

Treball i ètica empresarial

El futur de la universitat en  
un nou mercat de treball

Implementació d’un pla 
de prevenció de pèrdues 

i malbaratament alimentaris: el 
cas de l’Hospital de Can Ruti. 
Col·loqui Què mengem?

Repensant el capitalisme. 
Una reflexió en temps 

convulsos

DOCUMENTACIÓ 

Carles Manera

T R E B A L L E M  E N  G R U P
Setembre 2021 - març 2022

https://www.youtube.com/watch?v=1bfxkCLNv5c
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/Pere_Condom.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=p_OjAa8qr30
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/maite_soler_isabel_sierra.pdf
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/Propostesmillora.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=AkIx8G0KR3k
https://www.youtube.com/watch?v=usSuw7oJsdU
https://www.youtube.com/watch?v=MpDLOegsYOs
https://www.youtube.com/watch?v=kfUJVWUhDMQ
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/2022_01ISAGROCaixaBa.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=raeeFg-MeWk&t=44s
https://www.youtube.com/watch?v=MQakTxZLu54
https://www.youtube.com/watch?v=Pc8Ftv_Qyuk
https://www.youtube.com/watch?v=eWVq9tOwl8M
https://www.youtube.com/watch?v=DLhFWRR4fzk
https://www.youtube.com/watch?v=q_kL43pyRdw
https://www.youtube.com/watch?v=JV2Gp7wM5ak
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/Repensantelcapitalis.pdf
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EMPRESA

El risc del cost de l’energia. 
Comprendre per optimitzar 

decisions | Cicle de conferències 
Riscos no financers en les empreses. 
Informació per a la proactivitat

DOCUMENTACIÓ 

Mariano Marzo

La gestió de la cadena de 
subministrament en un marc 

de volatilitat i incertesa | Cicle de 
conferències Riscos no financers 
en les empreses. Informació per a la 
proactivitat

L’emprenedoria femenina, 
element clau en la 

transformació social. Jornada
d’experiències, reflexió i debat

ECONOMIA DE L’ESPORT

Presentació de l’Informe 
econòmic de les finances 

del futbol europeu 2019/2020. Acte 
d’homenatge a José Maria Gay de 
Liébana

Passat, present i futur de 
l’esport a Barcelona

DOCUMENTACIÓ 

El potencial de la indústria 
de l’esport a Catalunya

DOCUMENTACIÓ 

José Sanfeliu Ribot

https://www.youtube.com/watch?v=N_AfgEBtCes
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/MARIANO%20MARZO.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=deaou8hiXeQ
https://www.youtube.com/watch?v=KA-F9hrT5hI
https://www.youtube.com/watch?v=Vz6vpP1GqZk
https://www.youtube.com/watch?v=fBcKQx_5CS4
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/Passat,presentifutur.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_DcmKr-rSXY
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/analisifinancesfutbol1920.pdf
https://mirave.es/
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DOCUMENTACIÓ A DISPOSICIÓ DELS COL·LEGIATS

FISCAL

Sessió temàtica  
extraordinària Novetats en 
serveis electrònics de l’AEAT

Notificacions 
electròniques de l’AEAT

Nova seu electrònica  
de l’AEAT

Sessió temàtica Llei de 
prevenció del frau fiscal

Sessió temàtica: Novetats en  
el règim de vendes a distància 
comunitàries

Sessió temàtica: 
Procediments 
economicoadministratius. 
Qüestions pràctiques

Sessió temàtica Problemàtica 
actual de l’Impost Municipal 
sobre la Plusvàlua i incidència 
del nou valor de referència 
dels immobles en els diferents 
impostos

Sessió informativa AEAT 
Novetats en les declaracions 
informatives 2022

Novetats fiscals 2022: 
PGE, valors de referència 
cadastral, etc.

Recull mensual

Jurisprudència estatal 
i autonòmica:

Sessió temàtica Repàs a la 
jurisprudència tributària 
més destacada del 2021”

Sessió temàtica Implicacions 
fiscals de la reforma 
comptable en els instruments 
financers

Sessió temàtica La lluita contra 
el frau del software de doble ús 
en la Llei general tributària

T R E B A L L E M  E N  G R U P
Setembre 2021 - març 2022

S’ha de pagar per fer 
ús de les autopistes?

Teletreball i mobilitat: reptes per a 
l’àrea metropolitana i més enllà

DOCUMENTACIÓ

Josep M. Piñol Alabart

DOCUMENTACIÓ

Les migracions a l’entorn de 
Barcelona en temps de COVID-19

DOCUMENTACIÓ

Maite Pérez

ECONOMIA TERRITORIAL I URBANA

Presentació de l’estudi 
Panorama de la Fiscalitat 

Autonòmica i Foral 2022.
Comparativa Catalunya

Documentació 
Héctor Gabriel de Urrutia

Documentació 
Arnau Farré 
i Àlex Segarra

Documentació
Xavier Maria Suñé Negre

Documentació

Documentació

Documentació
Carlos Ramírez i Antonio Salas

Documentació
Juan Ramón Pérez Tena

Informatives 2021

Solucions signatura 
electrònica tràmits AAPP

Notificacions electròniques

Novetats tècniques

Sessió temàtica: 
Procediments 
economicoadministratius. 
Qüestions pràctiques, 
segona part
Documentació
Xavier Maria Suñé Negre

FISCAL

Homenatge a l’arquitecte i 
urbanista Joan Antoni Solans 

i Huguet
ESTUDI

PRESENTACIÓ

https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/DEH%C3%83%C2%BA-2021.pdf
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/NuevaWebAEAT.pdf
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/Leymedidascontraelfr.pdf
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/Leymedidascontraelfr.pdf
https://www.coleconomistes.cat/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=db20bf66-5222-4441-a07d-0ed807877e9b&Idioma=ca-ES
https://www.youtube.com/watch?v=VwkkklTtmAA
https://www.youtube.com/watch?v=6wS4pC4HZk0
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/Presentaci%C3%83%C2%B3CEconomis.pdf
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/Lesmigracionsal'ento.pdf
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/COECMobilitatiteletr.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=E4zKhTY935o
https://www.hsi.es/acelera-pyme/
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/HectordeUrrutia.pdf
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/JURISPRUD%C3%83%CB%86NCIADESTAC.pdf
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/PROC.EC.ADM14.11.202.pdf
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/CURSOPLUSVALIAYVALOR.pdf
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/ECONOMISTES.LPGE2022.pdf
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/Implicacionsfiscalsd.pdf
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/software_presentacio.pdf
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/INFORMATIVAS2021GEST.pdf
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/3-Solucionesdefirmae.pdf
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/2-DEHu-2022.pdf
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/1-NovedadesTEcnicas_I.pdf
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/su%C3%83%C2%B1e_fiscals.pdf
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/su%C3%83%C2%B1e_fiscals.pdf
https://youtu.be/vraUaEBPzCk
http://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/ESTUDIO%20Panorama%20de%20la%20Fiscalidad%20Auton%C3%83%C2%B3mica%20y%20Foral%202022.pdf
http://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/Presentacio%C3%8C%C2%81nPanorama22%20Catalu%C3%83%C2%B1a.pdf
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AUDITORIA I COMPTABILITAT

Sessió tècnica d’auditoria 
Projecte de NIAS 
simplificades 

Sessió tècnica d’auditoria Informes 
d’auditoria de comptes - Anàlisi de 
les novetats 

Enquesta de 
situació 
econòmica  
Hivern 2022

ALTRES TEMES

Eines d’automatització 
tecnològica en l’auditoria de 
comptes
Documentació

Novetats en el control de 
qualitat en auditoria
Documentació
Xavier Amargant Moreno

Documentació i registre dels papers 
de treball (pptt) de l’auditor davant 
els requeriments del nou Reglament 
d’auditoria

PUBLICACIONS DEL COL·LEGI
REVISTA TÈCNICA 
DIGITAL NÚM. 19  
ABRIL 2021

REVISTA TÈCNICA 
DIGITAL NÚM. 20  
SETEMBRE 2021

INFORMATIU DE 
L’ECONOMISTA 
NÚM. 177

INFORMATIU DE 
L’ECONOMISTA 
NÚM. 178

REVISTA 
ECONÒMICA DE 
CATALUNYA  
NÚM. 84

Documentació

Documentació

https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/PROJECTENIASSIMPLIFI.pdf
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/auditoria%2024_nov.pdf
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/CleverAudit-Ponencia.pdf
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/NOVETATSENELCONTROLD.pdf
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/revista-tecnica-n19.pdf
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/revista-tecnica-n20.pdf
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/Informatiu177.pdf
https://issuu.com/coleconomistes/docs/informatiu_178
https://www.coleconomistes.cat/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=1e333773-ef9d-4d24-a878-86732e3a51dd&Cod=3823e387-337b-4933-b856-b5d2c87905ee&Idioma=ca-ES
https://www.hsi.es/acelera-pyme/
https://www.coleconomistes.cat/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=363f2805-0314-4d94-b6ff-364925aa39dc&Cod=bdf5fb04-8035-4e07-9b73-bd4650fb4efa&Idioma=ca-ES
https://www.coleconomistes.cat/MAILS/DOCS/Docu_PPTT.pdf
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