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La Generalitat de Catalunya obra una línia de préstecs de 1.000 
milions d’euros per a pimes amb l’aval de l’Institut Català de 
Finances i l’empresa Avalis, i anuncia una moratòria de la taxa 
turística fins al setembre.

Al Col·legi també estem amatents a veure com evoluciona 
l’afectació del Covid-19, i tenim establert un protocol d’actuació 
amb l’aquiescència del nostre sistema de prevenció de salut que 
ens ha portat a modificar la programació i a suspendre aquelles 
activitats que no són ordinàries. Seria fantàstic que quan llegíssim 
aquestes línies haguéssim contingut l’expansió del virus i, fins i 
tot, estiguéssim a prop de subministrar una vacuna eficient.

Dediquem les poques ratlles que em queden abans de finalitzar 
l’editorial a posar de relleu l’interessant contingut d’aquest 
Informatiu, ple a vessar de notícies d’una varietat d’actes i 
d’articles diversos. Si n’hagués de destacar algun seria 

l’esmorzar de treball que vam tenir un 
grup d’economistes experts en finances 
encapçalat pel president del Consejo, 
Valentí Pich, amb el president de la 
Comissió Nacional del Mercat de Valors 
(CNMV) Sebastián Albella, la 
vicepresidenta de la CNMV Ana María 
Martínez-Pina i el delegat a Barcelona 
de la CNMV Francisco Albuixech per 
intercanviar opinions i valoracions sobre 
el mercat de valors i la seva regulació.

Una altra de les inquietuds que tenim al 
Col·legi és l’extensió dels serveis més 
enllà de les nostres seus territorials. En 
aquest sentit, hem ampliat l’acord de 

col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili (URV) establint un 
nou servei de videoconferències des del Campus Terres de l’Ebre 
a Tortosa per poder seguir diversos actes i formacions del 
Col·legi. D’aquesta manera, els 116 col·legiats i col·legiades 
residents al Baix Ebre, la Ribera d’Ebre, el Montsià i la Terra Alta, i 
els membres de les 209 societats i/o despatxos professionals 
d’aquestes comarques vinculats al Col·legi no hauran de 
desplaçar-se fins a la seu de Tarragona. n

scric aquest editorial quan l’hivern meteorològic 
es troba a les acaballes i tot seguit començarà 
l’equinocci de primavera. L’hivern d’enguany ha 
estat el més càlid del planeta i els models 
estacionals pronostiquen una primavera càlida a 
tot Europa. I tot i les elevades temperatures no 

ha estat impediment perquè un nou virus, ni esperat ni desitjat, 
aparegués a la faç del planeta. El pla d’hivern per preparar-nos 
per a les malalties víriques no havia previst la seva irrupció.

Es tracta del conegut com coronavirus o Covid-19, que 
d’epidèmia local a la Xina ha saltat a bona part dels països del 
món, entre els quals el nostre, i s’ha convertit en una pandèmia. 
Els brots de coronavirus estan produint greus riscos sanitaris, 
socials i econòmics, i trastoca tota mena de relacions socials a 
causa de l’elevat grau de contagi, que fa que s’hagin de 
suspendre gairebé totes les activitats col·lectives.
Més enllà de les conseqüències sobre la salut i les relacions 
socials, les implicacions econòmiques són de gran abast. I, cosa 
curiosa, mentre les crisis econòmiques acostumen a ser o bé 
d’oferta —com ara la crisi energètica de 1973 a causa d’una 
caiguda de l’oferta de petroli—, o bé de demanda —com ara la 
crisi de 1929 caracteritzada per un defecte de demanda—, la 
crisi provocada pel virus Covid-19 ha produït en primera 
instància una crisi d’oferta, seguida d’una crisi de demanda. 
Primer ha estat una certa paràlisi en l’activitat productiva de 
moltes fàbriques de la Xina i la seva zona d’influència, que ha 
afectat la cadena de subministrament i ha pertorbat l’acabament 
de la producció de les multinacionals. S’hi ha afegit la paràlisi de 
molts centres de treball. Els viatges s’han tallat de soca-rel —
aerolínies, hotels, restaurants, transport de mercaderies...—, la 
gent surt poc de casa i s’ajornen compres i inversions 
empresarials, i així la crisi d’oferta es converteix en crisi de 
demanda.

El virus s’ha encomanat a les 
finances, caigudes borsàries i 
problemes de liquiditat per a les 
empreses. Menys activitat 
econòmica vol dir menys 
facturació, caiguda d’ingressos, 
fins i tot pèrdues i dificultats de fer 
front als pagaments. La incertesa 
provoca desconfiança, i per això els 
bancs centrals —tot i que no tenen 
gaire marge de maniobra— 
s’afanyen retallant tipus i oferint 
més liquiditat. Institucions 
internacionals com l’OCDE i l’FMI 
elaboren noves projeccions 
econòmiques, i organitzacions 
multilaterals, com ara el Banc Mundial, ofereixen un finançament 
accelerat de fins a 12.000 milions per tal de recolzar les 
respostes dels països davant el Covid-19. La Unió Europea posa 
en marxa un fons de fins a 25.000 milions que s’utilitzarà per 
contrarestar l’impacte econòmic, però que els mercats 
consideren insuficient. El coronavirus obliga a revisar l’estratègia 
econòmica dels governs. En l’àmbit espanyol, el govern ofereix 
un pla de garanties per a les pimes i per als treballadors afectats. 

Anton Gasol
Degà del Col·legi  
d’Economistes 
de Catalunya
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 El fenomen globalitzador, el més 
gran accés als mercats de capi-
tals i, per tant, la major interna-
cionalització de les empreses, 

han estat el detonant de la preponderància 
del model informatiu dels stakeholders, da-
vant els shareholders. És a dir, el que trac-
ta de satisfer les necessitats informatives 
dels grups d’interès davant a la mera ren-
dició de comptes del gestor al propietari, 
que promulgava la “Teoria de l’Agència”. 

També s’han anat imposant, en general, 
determinades pràctiques pel que fa a la 
revelació d’informació de responsabilitat 
social i sostenibilitat, de les quals podem 
destacar: l’adhesió de les empreses inter-
nacionalitzades a iniciatives promulgades 
per organismes internacionals; la utilització 
d’estàndards internacionals de referència 
per elaborar aquesta informació no finan-
cera o la utilització de la verificació externa 
per reforçar el convenciment que, efectiva-
ment, es compleix amb determinats estàn-
dards internacionals en aquest sentit. 

Així, sobre l’adopció d’estàndards de refe-
rència internacional, el marc més estès és 
l’elaborat per Global Reporting Initiative (GRI), 
iniciativa que ha passat a omplir un forat 
existent en l’àmbit de les normes de revela-
ció d’informació amb l’objectiu d’aconseguir 
una homogeneïtat més gran. Ja hi ha múl-
tiples estudis que analitzen la informació 
elaborada segons GRI, com a estàndards 
homogenis internacionals amb els quals es 
pot comparar informació no financera. 

La revelació d’informació no financera per 
part de l’empresa i institucions, fins i tot no 
sent un fenomen nou, sí que cada vegada 
s’ha fet més popular. Abans d’exigir-se per 
llei aquesta informació —com després veu-
rem—, a Espanya ja existien moltes empre-
ses que estaven publicant de manera vo-
luntària aquest tipus d’informació, perquè 
els seus grups d’interès ja la sol·licitaven 
amb independència que fora o no exigida. 
En aquest sentit, de moment, són les em-
preses més grans, i per això amb vocació 
internacional, les que han elaborat i publicat 
informació no financera juntament amb la 
informació financera tradicional. 

En un estudi recent desenvolupat a través 
d’una enquesta a empreses i institucions que 
operen més enllà de les seves fronteres na-
turals, hem comprovat que hi ha una relació 
significativa entre el grau d’internacionalitza-
ció de l’empresa i/o institució i el format uti-
litzat per publicar la informació no financera, 
de manera que les empreses i institucions  
més internacionalitzades tendeixen a unir 
informació financera i no financera, sent un 
pas més enllà l’elaboració d’informació inte-
grada, segons els requeriments de l’Interna-
tional Integrated Reporting Council (IIRC). 
Igualment, les empreses de menor dimensió 
que per ara no hi estan obligades poden 
tenir interessos per a la revelació d’informa-
ció no financera de manera voluntària, com 
les especificitats pròpies del seu sector. 

SALVADOR MARÍN  
Economista i president d’EFAA for SMEs

L’autor analitza l’evolució que ha experimentat la  
revelació d’informació no financera per part de les  
empreses i com en l’actualitat ha esdevingut una  
tendència creixent ateses les més grans necessitats 
informatives que tenen el mercat i els grups d’interès.
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INFORMACIÓ  
NO FINANCERA

Si ens trobem —dins de l’empresa que 
sigui— amb la utilització de determinats 
materials o la generació de determinats 
tipus de residus, per posar alguns exemples, 
pot ser que a mitjà i a llarg termini, de ma-
nera voluntària, sigui molt convenient reve-
lar aquest tipus d’informació per donar 
resposta a les cada vegada més grans 
necessitats informatives que té el mercat i 
els seus grups d’interès, generant-se un 
efecte imitació, o trickle down (accepció 
utilitzada en l’àmbit anglosaxó), amb res-
pecte de les obligacions que ja tenen les 
grans empreses, com així ha passat i s’ha 
demostrat per al cas de les Normes Inter-
nacionals d’Informació Financera (NIIF) i la 
informació financera (Lang i Martin, 2017). 
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Per a aquells interessats que desitgin apro-
fundir en els aspectes de la gran influència 
del sector i altres característiques de les 
empreses en la revelació d’informació no 
financera poden trobar múltiples estudis 
que aborden aquesta problemàtica com 
són, entre altres, els d’Ortiz-Martínez i 
Marín-Hernández (2014), (2016) i (2017).

Així, tant des d’un punt de vista econòmic 
com financer i de gestió, els informes anuals 
o comptes anuals, l’informe de sostenibilitat, 
i altres documents que recullen qualsevol 
altre tipus d’informació sobre l’empresa, 
contribueixen a posar-la en valor i a diferen-
ciar-la. I, per això, aquelles corporacions, 
empreses, institucions que operen o desitgin 

Comptes, en matèria d’informació no finan-
cera i diversitat va venir a donar carta de 
naturalesa a aquesta situació. Aquesta Llei 
recull la necessitat de proporcionar informa-
ció no financera, de moment exigible a so-
cietats de capital de certa dimensió i entitats 
d’interès públic, i que s’haurà de posar a 
disposició del públic de manera gratuïta i ser 
fàcilment accessible en el web de la societat 
dins dels sis mesos posteriors a la data de 
finalització de l’any financer, i per un període 
de 5 anys; concretament, i d’aquí la seva 
aportació de valor, “inclourà la informació 
necessària per comprendre l’evolució, els 
resultats i la situació de la societat o del grup 
de societats i l’impacte de la seva activitat 
respecte a qüestions mediambientals i so-
cials, de drets humans i de lluita contra la 
corrupció i el suborn, així com relatives al 
personal”.

Hem de concloure que l’avenç és clar, i si 
ja tots acceptem que o s’és “digital” o no 
“és res”, jo m’atreviria a incloure que, o es 
“revela informació no financera”, adequa-
dament verificada per experts independents, 
o serà més difícil créixer i competir en aquest 
món globalitzat.

Conscients de la importància de la revelació 
i verificació d’aquest tipus d’informació, des 
de l’òrgan especialitzat del Consell General 
d’Economistes d’Espanya, Economistes 
Comptables (EC-CGE) i la seva càtedra 
específica, vam publicar l’any 2019 la “Guia 
d’Elaboració de l’Estat d’Informació No 
Financera”, com a eina de treball indispen-
sable per a tots aquells professionals i em-
preses que elaborin i publiquin informació 
no financera, així com per als usuaris i es-
tudiosos d’aquesta. 

En aquest treball exposem d’una manera 
concisa i pràctica com abordar l’elaboració 

La “Guia d’Elaboració 
de l’Estat d’Informació 

No Financera” és 
una eina de treball 
indispensable per 
a tots aquells que 

elaborin i publiquin 
informació no 

financera

operar en un món totalment globalitzat —ja 
sigui per inversió directa, exportació, altres 
negocis internacionals, accés a finançament 
i/o altres interessos—, en la meva opinió, 
han d’elaborar i publicar no només informa-
ció financera “tradicional” sinó també infor-
mació no financera, i no únicament ja pel 
seu propi interès de gestió o requeriments 
legals i mercantils, sinó per la necessària 
translació als diferents stakeholders.

A Espanya, la publicació de la Llei 11/2018 
de 28 de desembre, per la qual es modifica 
el Codi de Comerç, el text refós de la Llei de 
Societats de Capital aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei 
22/2015, de 20 de juliol, d’Auditoria de 
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d’informació no financera a Espanya, que 
per al 2019, després de la Llei 11/2018, ha 
hagut de presentar-se i verificar-se per pri-
mera vegada de manera obligatòria per a 
certes empreses de més dimensió. 

Es pot destacar com a punt fort de la guia 
el seu caràcter pràctic, ja que seguint els 
passos indicats es pot elaborar perfecta-
ment la informació no financera que és 
requerida, perquè, a més, s’inclouen múl-
tiples exemples de com les empreses han 
estat revelant aquesta informació al llarg 
dels últims anys, que poden il·lustrar clara-
ment com fer-ho en l’actualitat. Tant la Di-
rectiva Europa sobre informació no finance-
ra com la Llei espanyola no són exhaustives 
al respecte dels estàndards a utilitzar per a 
l’elaboració d’aquesta informació. Per això, 
també en aquest punt s’agraeix la publicació 
d’aquesta guia, que dona les coordenades 
de manera clara per elaborar una informació 
no financera correcta i adequada a les ne-
cessitats de cada empresa, jugant amb els 
múltiples marcs normatius existents, i per-
mesos, sobre la matèria.

A més, aquest és només el començament 
d’un camí emprès cap a la normalització de 
la informació no financera a Europa, del qual 
encara queda molt per recórrer, i sobre el 
qual tots tenim molt a dir. La Comissió Euro-
pea ja ha anunciat la reforma de la Directiva 
2014/95 sobre divulgació d’informació no 
financera, com a part del “Green Deal”, ja 
que la transparència informativa sobre l’im-
pacte social i mediambiental de les actuaci-
ons de les empreses és vital. I no només això, 
sinó que ja l’òrgan consultiu especialitzat 
European Financial Reporting Advisory Group 
(EFRAG) ha publicat el seu informe sobre 
bones pràctiques per a revelació d’informa-

ció no financera, en què ha participat activa-
ment l’European Federation of Accountants 
and Auditors for SMEs (EFAA), que presidei-
xo, ja que la columna vertebral del teixit em-
presarial europeu són les pimes i també tots 
els professionals (economistes) que les as-
sessoren i presten els seus serveis, i, per tant, 
la veu de tots ells és d’una importància in-
discutible quan s’està plantejant el paper de 
les pimes en la revelació i verificació de la 
informació no financera. Estarem en tot mo-
ment, en cada etapa del procés, fent veure 
la perspectiva de les pimes i els professionals. 
n
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divulgació d’informació 

no financera, com a 
part del “Green Deal”
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 Les empreses necessiten ser go-
vernades de manera diferent de 
com anteriorment es feia i, a més, 
es requereix que no només hagin 

de protegir els interessos de la companyia 
i dels seus accionistes, sinó que també 
s’han de gestionar buscant la creació de 
valor a través de l’ús eficient dels recursos 
i fomentant la transparència de la informa-
ció cap a tots els grups d’interès. Per això, 
no només s’ha de vetllar pels resultats eco-
nòmics, sinó que també s’ha de rendir 
comptes de les accions que es realitzen en 
matèria social i mediambiental. 

En aquesta línia, el 29 de desembre passat 
es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat el 
text de la Llei 11/2018, de 28 de desembre, 
sobre informació no financera i diversitat. 

Però no parlarem de la llei, sinó dels grups 
d’interès i dels seus requeriments d’infor-
mació. Segons les anàlisis que estem duent 
a terme en un estudi amb La Salle Open 
University (UOLS), el més transcendental 
del nou paradigma en el govern de les en-
titats és la introducció d’un element de gran 
importància com és la gestió d’aquests 

CARLOS PUIG DE TRAVY 
Economista, president del REA CGE, 
membre de la Junta de Govern del CEC  
i CEO de Crowe

JOSÉ DANIEL BARQUERO 
Economista. Catedràtic en Economia  
i Empresa UOLS La Salle Universitat 
Oberta

L’INFORME INTEGRAT,  
UNA EINA ÚTIL
Els autors analitzen com les empreses poden explicar les relacions  
amb els seus grups d’interès en l’Informe Integrat, que els serveix  
per millorar la qualitat de la seva informació i crear més valor. 

grups d’interès. Aquesta es concreta en 
una sèrie d’accions que les organitzacions 
implementen per conèixer i avaluar les ne-
cessitats d’aquests grups, tenir-les en 
compte i integrar-les en la seva estratègia 
corporativa. 

Els grups d’interès són importants per la 
seva capacitat d’influir en l’organització, en 
la seva activitat i en els seus resultats. Saber 
tractar-los és un repte actual del govern de 
les organitzacions. Així, la gestió de les en-
titats ha de contemplar l’habilitat de respon-
dre a les expectatives dels grups d’interès i, 
per a això, se’ls ha de fer sentir partícips de 
l’estratègia i del govern de l’organització.
     
Mereixen una atenció especial els anome-
nats “proveïdors de capital”, l’objectiu dels 
quals és obtenir la més gran rendibilitat de 
les seves inversions. No obstant, per pren-
dre decisions han de disposar d’una infor-
mació que va més enllà de la informació 
financera i retrospectiva de l’organització. 
Aquest grup d’interès requereix informació 
completa sobre com l’estratègia d’una or-
ganització, el seu govern corporatiu, de-
sempenyorament i perspectives, en el con-

text del seu entorn extern, la condueixen a 
crear valor en el curt, mitjà i llarg termini. 
Aquesta és, precisament, la definició del 
que és un informe integrat. 

L’Informe Integrat (IR), marc instaurat per 
l’International Integrated Reporting Council 
(IIRC), exposa els seus objectius: (a) millorar 
la qualitat d’informació disponible, (b) pro-
moure un enfocament més coherent i efici-
ent perquè s’informi del rang complet de 
factors que materialment afectin l’habilitat 
de crear valor al llarg del temps, (c) millorar 
la rendició de comptes i l’administració dels 
capitals, i promoure l’entesa de les seves 
interdependències, i (d) donar suport al pen-
sament integrat, la presa de decisions i ac-
cions que s’enfoquin en la creació de valor.

El pensament integrat és un concepte fo-
namental i porta les organitzacions a un 
procés de presa de decisions i accions que 
integra totes les parts de l’empresa i també 
els seus grups d’interès. Si el pensament 
integrat està incrustat en l’organització és 
molt més fàcil preparar un informe integrat 
i, de fet, augmenta la qualitat de l’informe. 

El valor creat d’una entitat té dos aspectes 
interrelacionats entre si que són: 1) el valor 
creat per l’organització per a si mateixa, allò 
que permet rendiments financers per als 
proveïdors de capital financer, i 2) el valor 
creat per a altres (per exemple, els grups 

Saber tractar els 
grups d’interès és un 

repte del govern de les 
organitzacions, atesa 
la capacitat que tenen 

d’inflflf luir en la seva 
activitat i els  
seus resultats

Article ampliat al web  
del Col·legi, a l’apartat 

Publicacions/Informatiu  
de l’Economista
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L’informe del revisor ha 
de revelar el treball que 
ha realitzat, els criteris 

utilitzats, l’abast del seu 
treball, la materialitat, 
les troballes detectades 

i les conclusions a les 
quals ha arribat

d’interès i la societat en general). Els prove-
ïdors de capital financer estan interessats 
en el valor que una organització crea per a 
si mateixa, però també estan interessats en 
el valor que crea per a altres, quan això 
afecta la capacitat de l’organització per cre-
ar valor per a si mateixa. El marc de l’IR 
indica: “La capacitat d’una organització per 
crear valor per a si mateixa està relacionada 
amb el valor que genera per als altres”. 

Les relacions amb els grups d’interès han 
de ser explicades a l’IR i donar una idea de 
la naturalesa i la qualitat de les relacions que 
l’organització manté amb els seus grups 
d’interès clau. El marc de l’IR afirma que: “El 
valor no es crea ni està dins d’una organit-
zació per si mateixa, sinó que es crea a tra-
vés de les relacions amb els altres”. Els grups 
d’interès proporcionen informació útil sobre 
assumptes que són importants per a ells, 
incloses les qüestions econòmiques, ambi-
entals i socials, però que també poden afec-
tar a la capacitat de l’organització per crear 
valor. 

Diríem que l’informe integrat augmenta la 
transparència i millora la rendició de comp-
tes, que són elements essencials en la cons-
trucció de la confiança en relació amb els 
grups d’interès. El marc d’informació de l’IR) 
és seguit per més de 2.500 grans corpora-
cions a escala mundial.  

Voldríem remarcar que, més enllà del mer 
compliment dels requeriments de la Llei 
11/2018, allò que s’ha d’aconseguir és que 

les empreses comprenguin el veritable es-
perit de la informació no financera. La sim-
ple formulació d’un EINF, a curt termini, 
permetrà respondre als requeriments de la 
llei, però si no s’interioritzen els principis no 
donarà cap valor i no s’aconseguiran incul-
car els aspectes que els grups d’interès 
esperen de l’organització. 

Segons les nostres investigacions (el nostre 
estudi amb la UOLS), hi ha una percepció 
generalitzada que hi ha una bretxa important 
entre allò que les empreses diuen en els 
seus informes, per complir amb la llei, i allò 
que realment està incrustat en el cor de la 
seva organització pel que fa a avançar cap 
a la sostenibilitat. La més gran quantitat 
d’informes de sostenibilitat, memòries de 
RSC o estats d’informació no financera no 
són necessàriament garantia o símptoma 
d’interiorització del concepte de sostenibi-
litat en el govern de les entitats.

Com s’ha d’afrontar el repte de la sosteni-
bilitat? I, addicionalment, aprofitar per ali-
near-nos amb els Objectius de Desenvo-
lupament Sostenible (ODS) complint 
també amb els requisits de la Llei 11/2018 
d’Informació no Financera i Diversitat. És 
a dir, estem parlant d’interioritzar el con-
cepte en la nostra organització, implemen-
tar-lo, donar-li seguiment i reportar. El camí 
que hem de seguir per entrar en el món 
econòmic sostenible i de generació de va-
lor durador comença per establir una es-
tratègia de sostenibilitat enfocada a la 
creació de valor sostenible. Posteriorment 

hem de portar a la pràctica l’estratègia, és 
a dir, implementar-la, controlar-la i revisar-la 
periòdicament, adaptant-la als canvis de 
l’entorn i sota l’orientació de la creació de 
valor sostenible.  

Si hem superat aquests primers passos, 
estarem en condicions de reportar. Repor-
tar no és una tasca senzilla, i pujar per 
primera vegada al tren del report sol ser un 
viatge llarg, amb moltes estacions i que 
requereix haver-se preparat prèviament per 
a això. 

La figura del revisor també és un element 
essencial i planteja una sèrie de desafia-
ments que inclouen, tot i que no s’hi limiten, 
determinar l’abast de la revisió, avaluar la 
idoneïtat de la informació i d’allò que és 
material, donar seguretat sobre temes de 
futur i comunicar el treball realitzat de forma 
clara i efectiva (no ha de donar lloc a con-
fusions). L’informe del revisor ha de revelar 
el treball que ha fet, els criteris utilitzats, 
l’abast que té, la materialitat, les troballes 
detectades i les conclusions a les quals ha 
arribat. Aquests treballs han de fer-se se-
guint la norma ISAE 3000: Encàrrecs d’As-
segurament diferents de l’auditoria o de la 
Revisió d’informació financera històrica, 
revisada el 2013 (IAASB, 2013). Evident-
ment, per portar a terme aquest tipus de 
treballs cal obtenir la capacitació necessà-
ria (habilitat, coneixements, experiència, 
utilització d’eines específiques, etc.). 

Conclusió
La implantació de l’estratègia sobre sos-
tenibilitat és un dels treballs més complexos 
que tenen els líders empresarials i, a més, 
es troba sotmesa a la vigilància dels grups 
d’interès. L’informe integrat pot ajudar el 
responsable de l’execució estratègica fa-
cilitant-li un enfocament ordenat i, a la ve-
gada, orientat a les necessitats i demandes 
dels diversos grups d’interès. n

L ’ I N T E R È S  M É S  A L T
Informació no financera
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BON GOVERN  
CORPORATIU. TENDÈNCIES  
PER A LA DÈCADA
L’autor repassa les publicacions del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya en matèria de bon govern i explica les tendències 
que en aquest terreny s’observen a escala internacional.

A l llarg dels últims anys, el Con-
sell General d’Economistes 
d’Espanya, el Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya i ACCID 

han generat les següents publicacions diri-
gides a la millora del govern corporatiu: Guia 
de Bon Govern per a Empreses Petites i 
Mitjanes (2018), Bon Govern Corporatiu-RCD 
25 (2018), El Bon Govern Corporatiu a Espa-
nya: claus pràctiques per a la seva implan-
tació i seguiment (2019), Guia per a pimes 
davant els objectius de desenvolupament 
sostenible (2020) i Memento Responsabilitat 
Social Corporativa 2020-2021(2020). 

Totes elles tenen l’objectiu de millorar: a) 
l’execució de les funcions (els rols) del Con-
sell, b) l’agenda anual (conjunt dels ordres 
del dia al llarg de l’any), c) l’estructura i com-
posició de l’òrgan d’administració, d) l’anà-
lisi i reporting per al Consell i e) la dinàmica 
de les reunions. Aquestes qüestions ja es 
van tractar en un article anterior (L’Informatiu 
de l’Economista 164, “Com millorar l’efecti-
vitat dels consells d’administració?”). En 
aquest article abordarem amb més detall 
aspectes relacionats amb les tendències 
actuals en govern corporatiu.

Tendències actuals als Consells
Es descriuen a continuació alguns dels de-
bats sobre bon govern corporatiu i tendèn-
cies presents als òrgans de govern:  
• Woman Forward: continua amb força 
l’impuls per diversificar els consells pel que 
fa a la qüestió de gènere; recentment s’ha 
arribat, als Estats Units, a l’objectiu del 20 % 
el 2020 i s’ha aprovat la Gender Diversity Law  
a l’estat de Califòrnia, aquesta norma que 
constitueix una fita en l’avanç cap a la diver-
sificació dels Consells. Al nostre país, la CNMV 
ha proposat, en l’esborrany de modificació 

XAVIER SUBIRATS 
Economista, secretari de la Junta de 
Govern del CEC i soci administrador 
d’Amsel Assessors, SL

del Codi de Bon Govern, que el gènere menys 
representat en el consell com a mínim supo-
si el 40 % del total.  
• Tax in the Boardroom: el compliment 
tributari és una funció indelegable del Con-
sell; n’augmenta la consciència i s’allunya 
la planificació fiscal agressiva de l’escena 
empresarial. Ha de figurar en l’agenda anu-
al del Consell la deliberació respecte a 
aquesta qüestió i la seva discussió amb els 
responsables interns (taxmen) i externs (as-
sessors fiscals).
• Audit in the Boardroom: adquireix més 
importància la presència de l’auditor extern i 
la seva compareixença al Consell d’Adminis-
tració (no només davant el Comitè d’Audito-
ria, si n’hi hagués); la importància de la pre-
sència de l’auditor també ha estat recollida 
en l’esborrany de modificació del CBG de la 
CNMV.
• Enterprise Risk Management (ERM).
Gestió de Riscos Empresarials: augmen-
ta el temps atorgat a la discussió de la ges-
tió de riscos al Consell, no només els riscos 
penals i lligats al compliment normatiu, sinó 
a la gestió de riscos global de l’empresa.
• ESG. Environmental, Social, Gover-

nance. ASG. Ambiental, Social, Govern 
Corporatiu: s’imposa una visió més holís-
tica i completa de la gestió empresarial que 
incorpori (allunyada del greenwashing) les 
perspectives ambientals, socials i de bon 
govern com a aspectes nuclears.
• Purpose versus Profit. Propòsit versus 
Benefici: en complir-se, aquest any 2020, 
cinquanta anys del mantra de Milton Fried-
man sobre la seva visió referent al fet que 
l’única obligació de l’empresa és la gene-
ració de beneficis, emergeix amb més for-
ça el corrent que advoca per recuperar el 
propòsit, la raison d’être, la missió, per a la 
qual les empreses van ser creades en el 
seu dia. Veieu Bowes & Paine (2017), Mayer, 
C. (2018), Malnight, Pap & Dhanaraj (2019).
• Modificacions del Codi de Bon Govern 
(CBG) de la CNMV: durant el gener i el febrer 
de 2020 ha tingut lloc el període d’exposició 
pública de la proposta de modificació de les 
recomanacions de la CNMV amb un èmfasi 
especial en la participació de les conselleres 
i en el paper dels auditors externs, entre altres 
aspectes.

Vegeu, a manera de síntesi, en el següent 
quadre-resum (Taula 1), cinc aspectes clau 
per considerar durant aquesta dècada. n

Taula 1. Les 5 ces per a l’agenda 
de la propera dècada (2021-2030) 
1. Canvi tecnològic, transformació di-
gital, indústria 4.0 i nous models de 
negoci.
2. Compromís RSC i seguiment dels 
aspectes ambientals, socials i de gon 
govern (ASG / ESG).
3. Compliment normatiu, tributació i 
gestió de riscos (especial èmfasi en 
ciberseguretat).
4. Cultura corporativa.
5. Cura de la reputació corporativa i de 
l’activisme accionarial.

Article ampliat al web  
del Col·legi, a l’apartat 

Publicacions/Informatiu  
de l’Economista
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 És evident que el contingut de 
l’EINF sobre qüestions mediam-
bientals dependrà de quina és 
l’activitat de l’entitat, per aquest 

motiu és important incloure una descripció 
del model de negoci, de l’entorn empresa-
rial, l’organització i l’estructura, on es de-
senvolupa l’activitat, així com les diverses 
polítiques aplicades en relació amb les 
qüestions mediambientals; caldrà també 
incloure una anàlisi dels riscos vinculats a 
la seva activitat que poden tenir conseqüèn-
cies negatives enfront de tercers.

Les qüestions mediambientals que hauran 
de tractades són:  
a) Ús sostenible dels recursos: els re-
cursos naturals utilitzats per fabricar i en-
vasar els productes, segons si són renova-
bles o no, indicaran el grau de compromís 
de l’entitat amb el planeta. Dos dels recur-
sos més importants són l’energia, en les 
seves diferents formes, i l’aigua, per la qual 

M. EUGÈNIA BAILACH I ASPA  
Economista, auditora i membre de la 
Comissió d’Economia i Sostenibilitat 
del CEC

ASPECTES MEDIAMBIENTALS  
I SOCIALS EN L’ESTAT  
D’INFORMACIÓ NO FINANCERA
A continuació farem un breu repàs del contingut de l’Estat 
d’Informació no Financera (EINF) relacionat amb els aspectes 
mediambientals i socials obtingut de l’article que es troba al web  
del CEC a l’apartat de la  Comissió d’Economia i Sostenibilitat. 

cosa les dades més significatives són aque-
lles que ens indiquin el consum efectuat per 
constatar l’evolució de l’organització cap a 
una utilització eficient dels recursos i la 
transició cap a fonts d’energia renovables 
o processos de fabricació que no siguin tan 
intensius en el consum dels recursos natu-
rals.  
b) Protecció de la biodiversitat: protegir 
la diversitat biològica és fonamental per 
garantir la supervivència de les espècies i 
dels ecosistemes naturals que, al mateix 
temps, són imprescindibles per garantir una 
seguretat alimentària i la salut humana. 
L’organització ha d’informar sobre els im-
pactes directes i indirectes efectuats al seu 
entorn natural com a producte de la cons-
trucció o utilització de plantes de fabricació, 
mines o infraestructura de transport, la 
contaminació produïda, la possible intro-
ducció d’espècies invasives o plagues, la 
reducció d’espècies, la transformació de 
l’hàbitat etcètera. 
c) Contaminació atmosfèrica: les emis-
sions a l’aire de substàncies nocives per a 
l’atmosfera és una de les formes més con-
taminants del medi ambient, entre elles, els 
gasos d’efecte hivernacle, les que malme-
ten la cap d’ozó, els òxids de nitrogen i els 
òxids de sofre són els mes usuals. La in-
formació sobre la quantitat de substàncies 
emeses és bàsica en la majoria d’entitats 
que reporten. El soroll i la contaminació 
lumínica també han de tenir-se en compte 
i han de quedar explicitades, si la seva re-
percussió és significativa.
d) Economia circular i prevenció i ges-
tió de residus: els impactes dels aboca-
ments no gestionats poden afectar els 
hàbitats de manera molt significativa. Les 
estratègies de reducció de residus mitjan-
çant la reutilització, el reciclatge i la recu-
peració tenen un impacte positiu en l’habi-
tat. Traslladar els residus del  final de la 
cadena de producció al principi d’una nova 

cadena de producció es coneix com el 
principi bàsic de l’economia circular, dos 
exemples d’això són les empreses dedica-
des a la recuperació de productes tèxtils 
per al seu reaprofitament en nous articles 
o el reciclatge de productes rebutjats en els 
escorxadors o en una altra indústria agro-
alimentària per produir pinsos per a l’ali-
mentació d’altres animals.
e) Avaluació ambiental dels proveïdors: 
la responsabilitat ambiental no acaba en la 
mateixa organització, sinó que continua al 
llarg de la seva cadena de valor, per exem-
ple, els proveïdors. S’espera que l’organit-
zació procedeixi amb diligència per evitar 
reduir els impactes ambientals negatius a 
la seva cadena de subministrament. En 
aquest sentit cal que l’entitat informi, per 
exemple, dels sistemes utilitzats per selec-
cionar els seus proveïdors i quines pràcti-
ques utilitzen per identificar i avaluar els 
impactes negatius.

Un cop analitzats els trets més importants 
de les qüestions mediambientals, vegem 
ara el segon gran grup de qüestions que 
s’inclouen a l’EINF.

Protegir la diversitat 
biològica és fonamental 

per garantir la 
supervivència de 
les espècies i dels 

ecosistemes naturals 
que són imprescindibles 

per a la seguretat 
alimentària i la  
salut humana 
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Informació sobre qüestions socials 
i relatives al personal
Començarem la revisió dels aspectes més 
significatius amb els sistemes socials interns: 
a) Ocupació: la descripció de les polítiques 
i pràctiques; a més de les polítiques de 
contractació s’ha d’informar d’aquelles re-
lacionades amb el respecte i la no discri-
minació, la retribució, l’ascens, la privacitat, 
el desenvolupament dels recursos humans 
i les relacions institucionals. L’entitat ha 
d’informar del total i la taxa de contracta-
cions per grup, edat, sexe i regió, així com 
el total i la taxa de rotació de personal amb 
la mateixa diferenciació.
b) Salut i seguretat en el treball: el dret 
de poder gaudir d’un lloc de treball saluda-
ble i segur es reconeix com un dret humà 
en diversos instruments internacionals de 
referència. L’entitat haurà d’informar de tot 
allò que afecta la salut dels treballadors, 
com ara els accidents ocorreguts, la seva 
freqüència, la incidència de les malalties 
professionals, els dies de treball perduts, la 
taxa d’absentisme, etc. Una baixa taxa 
d’accidents i d’absentisme laboral està re-
lacionada, generalment, amb tendències 
positives en la moral i la productivitat. 
c) Formació i ensenyament: la formació 
i la millora de les aptituds dels seus emple-
ats en el desenvolupament professional són 
informacions necessàries utilitzant, per 

exemple, la mitjana d’hores de formació 
desagregada per sexe i categoria laboral. 
d) Diversitat i igualtat d’oportunitats: 
l’organització ha d’informar de la gestió 
efectuada per promocionar la diversitat i la 
igualtat d’oportunitats, així com de l’exis-
tència d’oportunitats o obstacles per a la 
igualtat de sexes. Dades sobre el percen-
tatge de persones incloses en els òrgans 
d’administració dividit per sexe, grups d’edat 
o altres indicadors de diversitat, com, per 
exemple, grups minoritaris o vulnerables, 
poden ser il·lustratives de la gestió efectu-
ada. 
e) No discriminació: la discriminació es 
defineix com l’acte i resultat de tractar les 
persones de manera desigual mitjançant la 
imposició de càrregues desiguals o la ne-
gociació de beneficis, en lloc de tractar cada 
persona de manera justa i sobre la base del 
mèrit individual. La discriminació també 
inclou l’assetjament. Les organitzacions 
tenen la responsabilitat d’evitar la discrimi-
nació de qualsevol persona per qualsevol 
motiu. L’entitat haurà d’informar sobre els 
casos de discriminació ocorreguts i sobre 
les accions que s’han dut a terme per re-
parar el dany ocasionat.

Impactes socials externs
A continuació centrarem la mirada en com 
l’impacte d’una organització afecta diversos 

grups d’interès de la societat i quina és la 
informació més rellevant que s’ha incloure 
a l’estat d’informació no financera. Comen-
çarem per:
a) Comunitats locals: és responsabilitat 
de l’organització preveure i evitar l’externa-
lització d’impactes negatius, aquells que 
afecten el col·lectiu humà com a societat, 
per tant, s’haurà d’informar d’aquelles ac-
cions realitzades amb la participació de les 
comunitats locals, com ara:
• Impacte en el desenvolupament social.
• Programes de desenvolupament comu-

nitari local basat en les necessitats de-
tectades.

• Participació dels grups d’interès mitjan-
çant comitès, procediments de consultes 
que hagin inclòs també grups vulnerables.

• Procediments formals de queixa o recla-
mació.

b) Avaluació social dels proveïdors: es 
demana que les organitzacions actuïn amb 
la deguda diligència per prevenir o mitigar 
els impactes socials negatius de la seva 
cadena de subministrament. Es poden ava-
luar els proveïdors d’acord amb una sèrie 
de criteris socials, com els drets humans 
(treball infantil, forçós i obligatori); les pràc-
tiques laborals, de salut i seguretat; les 
relacions industrials; els incidents com 
l’abús, la coacció o l’assetjament; els sala-
ris i la retribució, i les hores de treball. Tota 
aquesta informació ha de quedar reflectida 
a l’EINF.    
c) Salut i seguretat dels clients: la salut 
i seguretat en el cicle de vida d’un produc-
te o servei i el compliment de les normatives 
i codis voluntaris és d’extrema importància 
quan es tracta de la cura de la salut i se-
guretat de la clientela i la societat en gene-
ral. En aquest context, el fet de donar a 
conèixer quin és l’enfocament de la gestió 
en la salut i seguretat és un punt essencial 
que es pot acomplir, incloent, per exemple:
• El desenvolupament del concepte del 

producte.
• Investigació i desenvolupament.
• Certificació.
• Fabricació i producció.
• Conservació, distribució i subministra-

ment.
• Eliminació, reutilització o reciclatge.
d) Informació fiscal: com a contingut del 
deure que l’organització té amb la societat,  
l’EINF ha d’incloure informació, tant de la 
seva contribució a les arques públiques 
com dels imports rebuts d’aquest origen; 
en conseqüència, haurà d’informar sobre 
els beneficis obtinguts país per país, els 
impostos sobre beneficis pagats i les sub-
vencions públiques rebudes. n

ASPECTES MEDIAMBIENTALS  
I SOCIALS EN L’ESTAT  
D’INFORMACIÓ NO FINANCERA
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GRI STANDARDS: LA MILLOR  
OPCIÓ PER ELABORAR  
INFORMES DE SOSTENIBILITAT?

Aaquest efecte, es revisarà la Di-
rectiva 201495/UE d’informació 
no financera, per incloure nous 
requisits perquè les organitzaci-

ons augmentin la comunicació sobre riscos 
i oportunitats de sostenibilitat. Per aconse-
guir-ho, la UE establirà estàndards d’informa-
ció basats en els millors marcs existents i més 
àmpliament acceptats.

Els GRI Standards, proporcionats gratuïtament 
com un bé públic per la Global Reporting 
Initiative (GRI), són utilitzats per milers d’em-
preses a tot el món. I, a més, segons l’Allian-
ce for Corporate Transparency, la majoria 
d’empreses que han de complir amb la Di-
rectiva d’informació no financera de la UE 
utilitzen els GRI Standards. Clarament, la UE 
està dirigint els seus esforços a aconseguir 
el lideratge per avançar en el desenvolupament 
sostenible i abordar el desafiament del canvi 
climàtic.

El mes de gener passat, el vicepresident executiu de la 
Comissió Europea, Valdis Dombrovskis, va proporcionar 
detalls sobre la implementació del Pla d’Inversió Green Deal 
de la UE, que contempla la potenciació dels informes de 
sostenibilitat que han d’elaborar les empreses. 

Què són els GRI Standards  
i per què són importants?
Sens dubte, hi ha un vincle directe entre el 
nostre medi ambient, la societat i l’economia. 
De fet, les empreses que van adoptar políti-
ques ambientals, socials i de govern corpo-
ratiu en l’última dècada del segle passat van 
superar fa molt temps aquelles que encara 
no l’han fet avui.

Els GRI Standards ens ajuden a elaborar un 
informe de sostenibilitat i, en fer-lo, estem 
avançant cap a la seguretat de l’empresa i 
l’èxit corporatiu a llarg termini.

L’objectiu dels GRI Standards és crear una 
especificació que les organitzacions puguin 
seguir per informar sobre les qüestions eco-
nòmiques, ambientals i socials. Amb els GRI 
Standards, totes les parts interessades poden 
fer-se una opinió ben fonamentada sobre els 
veritables esforços de sostenibilitat d’una 
empresa.

Quins beneficis reporten els GRI 
Standards a una organització?
Les empreses han de mantenir la confiança 
de les seves parts interessades i, alhora, as-
segurar el desenvolupament de l’empresa. 
Això s’aconsegueix amb una adequada iden-
tificació i divulgació de riscos i oportunitats, 
així com amb una millor presa de decisions 
que, molt poques vegades, depenen exclu-
sivament d’informació únicament financera.

Entre els beneficis que proporciona elaborar 
un reporting de sostenibilitat sobre la guia 
dels GRI Standards, podem trobar:
• Impulsa l’acompliment de sostenibilitat.
• Millora la gestió de riscos i la comunicació 
d’informació no financera als inversors.
• Potencia la confiança i les relacions amb 
els grups d’interès.

• Empleats més motivats i compromesos.
• Manté la imatge de marca i la reputació de 
l’empresa.
• Ajuda les organitzacions a convertir-se en 
innovadores i competitives a llarg termini.
• Facilita comparar l’acompliment de soste-
nibilitat, contra un mateix i els altres.
• Redueix el cost de compliment.

Els GRI Standards ajuden les companyies a 
produir informes de sostenibilitat que contri-
bueixin a avaluar i millorar les activitats cor-
poratives, i així construir una organització més 
sostenible per assegurar l’èxit a llarg termini.

Cada vegada més adoptats  
globalment
Els GRI Standards proporcionen un llenguat-
ge global i estandarditzat, que les organitza-
cions poden utilitzar per informar sobre els 
seus esforços de sostenibilitat, divulgant in-
formació sobre els impactes corporatius, tant 
negatius com positius, sobre qüestions am-
bientals, socials i econòmiques.

Global Reporting Initiative va llançar un es-
borrany l’any 1997, abans de l’establiment 
de la primera versió completa l’any 2000. 
Posteriorment, es van realitzar diverses actu-
alitzacions fins a arribar a l’última edició dels 
GRI Standards de l’any 2016, que s’utilitzen 
avui dia. L’entitat GRI va ser inicialment im-
pulsada per Ceres (Coalitions for Environmen-
tally Responsible Economies), una organitza-
ció amb seu als EUA i reconeguda com molt 
influent en l’àmbit del govern corporatiu.

GRI opera a tot el món, amb l’objectiu d’es-
tandarditzar l’elaboració d’informes de costos 
i beneficis ambientals, socials i de govern de 
les empreses a escala global. I, a causa d’un 
cada cop major reconeixement del vincle 
entre el medi ambient, la nostra societat i 

L ’ I N T E R È S  M É S  A L T
Informació no financera

JOSÉ LUIS MORALES  
Membre associat del CEC i membre de 
la Comissió d’Economia i Sostenibilitat 
del CEC
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l’economia, la seva adopció està augmentant 
globalment.

A més, la Directiva 2014/95/UE de la Comis-
sió Europea va convertir en llei que determi-
nades grans empreses i entitats d’interès 
públic havien de proporcionar una divulgació 
no financera als mercats, detallant els aspec-
tes ambientals i socials de l’organització, 
utilitzant per a això marcs reconeguts com 
els GRI Standards.

GRI és un organisme independent. No obstant 
això, la col·laboració amb el Pacte Mundial 
de les Nacions Unides ajuda a la producció, 
la revisió i l’avaluació contínua dels estàndards. 
Els GRI Standards també es creen d’acord 
amb les pràctiques laborals internacionals i 
d’impactes ambientals.

Com són els GRI Standards?
Entre les principals característiques de la 
darrera versió d’aquests estàndards, cal 
destacar que: 
• Disposen d’una estructura modular, la qual 
cosa significa que les directrius es poden 
incorporar de manera molt flexible, sense 
necessitat d’haver de revisar tot el manual.
• A més de requisits i recomanacions, les 
normes també inclouen instruccions.
• Compten amb la presència de nombroses 
definicions i aclariments, que faciliten l’ela-
boració d’informes.
• Disposen de flexibilitat i transparència en 
l’elaboració d’informes, de manera que les 
empreses informants poden decidir si desit-
gen presentar un informe exhaustiu o essen-
cial.

Els GRI Standards estan estructurats en un 
conjunt de normes modulars interrelacionades, 
que poden ser referenciades i utilitzades jun-
tes. Hi ha tres mòduls principals, coneguts 

com la sèrie GRI 100. Aquesta sèrie GRI 100 
són tres estàndards universals que s’apliquen 
a totes les organitzacions que preparen un 
informe de sostenibilitat, i són les següents:
• GRI 101: fonaments
• GRI 102: continguts generals
• GRI 103: enfocament de gestió

En fer referència a aquests GRI Standards 
universals, una organització pot fixar-se en 
estàndards específics per tema, per informar 
sobre el que es coneix com “qüestions ma-

terials”. Una qüestió material és un tema que 
reflecteix els importants impactes econòmics 
i ambientals de l’entitat informant o que influ-
eix substancialment en les avaluacions i de-
cisions de les parts interessades.

Aquestes normes específiques, s’organitzen 
en 33 estàndards específics per temes, i in-
clouen nombrosos estàndards de temes 
específics que s’aplicaran en funció dels re-
sultats de l’anàlisi de materialitat. Estan orga-
nitzats en tres sèries: 200 (temes econòmics), 
300 (temes ambientals) i 400 (temes socials).

A causa de la seva exhaustivitat respecte a 
les àrees de sostenibilitat cobertes i a les ca-
tegories de parts interessades abordades, 
així com a la inclusió dels indicadors clau de 
rendiment que s’utilitzaran i l’orientació a la 
indústria, els estàndards GRI semblen ser el 
marc amb la major aplicabilitat i facilitat d’im-
plementació, ja siguin empreses de qualsevol 
grandària o ONG. n

La majoria  
d’empreses que han 
de complir amb la 

Directiva d’Informació 
no financera utilitzen 

els GRI Standards

Estàndards universals Estàndards per temàtiques

Selecció d’un 
d’ells per 
informar sobre 
una matèria en 
concret

Punt de partida 
per emprar els 
estàndards GRI

Per aportar la 
informació de 
context sobre  
una organització

Per informar sobre 
l’enfocament de 
gestió que s’hagi 
donat a cada 
matèria
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Entrevista

Llicenciada en Economia i en Ad-
ministració i Direcció d’Empreses 
per la Universitat Pompeu Fabra, 
la col·legiada Laia Sas és delega-

da territorial de l’Agència Tributària de Cata-
lunya (ATC) a Tarragona des del 2017. Ante-
riorment ha estat tècnica d’hisenda a 
l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, 
tècnica a la Secretaria d’Hisenda del Depar-
tament de la Vicepresidència i d’Economia i 
Hisenda, i Inspectora tributària de la Gene-
ralitat de Catalunya.

Ara fa tres anys que és delegada terri-
torial de l’Agència Tributària de Catalu-
nya (ATC) a Tarragona. Quina valoració 
fa d’aquest període?
Per a mi ha estat tot un repte professional, 
però en faig una valoració positiva. La meva 
arribada a la Delegació va coincidir amb els 
inicis del desplegament territorial de l’ATC, 
així com amb tot un procés de transformació 
digital profunda. Per tant, moltes novetats de 
cop. He après molt i continuo aprenent cada 
dia, i això m’agrada. 

Quins són els principals reptes de la De-
legació?
Treballem en la consolidació dels projectes 
que tenim en marxa. El desplegament terri-
torial ha estat un èxit, com així ho corroboren 
les dades: més proximitat, més personalit-
zació i qualitat en el servei al contribuent, i 
disminució de l’índex de conflictivitat. Quant 

CLARA BASSOLS 
Periodista i responsable de  
Premsa i Comunicació 
cbassols@coleconomistes.cat

LAIA SAS, DELEGADA TERRITORIAL DE L’AGÈNCIA 
TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA A TARRAGONA

“Volem promoure  
bones pràctiques i 
consciència fiscal”
Al capdavant de la Delegació Territorial de l’Agència Tributària 
de Catalunya a Tarragona, Laia Sas analitza els reptes de la 
institució, comenta el paper de la dona en posicions directives  
i valora l’activitat del Col·legi d’Economistes a Tarragona. 

G E N T  D E  C A S A

al desplegament funcional, els nostres reptes 
futurs passen per continuar amb els bons 
resultats obtinguts en la internalització de la 
gestió dels tributs cedits, així com de la re-
captació executiva. No només hem interna-
litzat la recaptació executiva que abans en-
comanàvem a l’AEAT sinó que ens hem 
proposat ser una administració tributària de 
referència en la prestació de serveis tributa-
ris a la resta d’administracions de Catalunya. 
Per aconseguir-ho, hem adaptat la nostra 
estructura organitzativa a les noves exigèn-
cies del context, nodrim el capital humà de 
l’ATC amb personal dels cossos tributaris 
propis especialitzats i estem duent a terme 
un desplegament tecnològic molt important. 
Però si he de destacar un repte de la Dele-
gació com a principal, diria que el que més 
ens esperona és donar un bon servei als 
ciutadans al territori: un servei de qualitat, 
personalitzat, proper, accessible i eficient.

La comunicació i col·laboració amb la 
Delegació de l’Agència Estatal de l’Ad-
ministració Tributària a Tarragona és 
positiva?
Sí, és clar. L’AEAT és receptora de tota una 
sèrie d’obligacions d’informació de caràcter 
general amb multitud d’operadors. Per tant, 
aquesta col·laboració és fonamental per a la 
nostra activitat i tenim mecanismes àgils amb 
la Delegació de Tarragona per obtenir aques-
tes dades i poder desenvolupar amb la mà-
xima eficàcia i eficiència les actuacions de 
comprovació i inspecció.

L’ATC va aprovar l’any passat un nou Pla 
de prevenció i reducció del frau fiscal i 
de foment de les bones pràctiques tri-
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tària i, en conseqüència, també s’avança en 
la detecció del frau. 

Segons un estudi de l’escola de negocis 
EADA i la consultora de Recursos Hu-
mans ICSA amb dades del 2019, només 
un 14,1 % dels directius catalans són 
dones. Com a dona directiva, a què atri-
bueix aquest percentatge?
La implicació que requereix assumir una res-
ponsabilitat directiva, com a factor principal, 
tot i que les causes són diverses. Cultural-
ment, tenim molt interioritzat que les respon-
sabilitats familiars corresponen majoritària-
ment a les dones, i això és difícil de conciliar 
amb la dedicació que les organitzacions 
exigeixen als seus directius. A més, les dones 
tendim a ser molt exigents, sobretot amb 
nosaltres mateixes. Tenim una pressió afegi-
da. Crec que moltes estan més disposades 
a sacrificar una carrera professional d’alt 
nivell per poder atendre amb èxit els projec-
tes familiars.

Què es pot fer per incrementar el lide-
ratge femení a les organitzacions?
És important aprofundir en mesures eficients 
de conciliació i establir quotes paritàries que 
contribueixin a augmentar la presència de les 
dones en llocs clau a l’Administració, però 
sobretot és essencial prioritzar el talent de la 
persona que ha d’ocupar una posició. L’Ad-
ministració ha de liderar aquest procés i donar 
exemple. En aquest sentit, l’ATC actualment 
està presidida per una dona, i des que va 
arribar la nova direcció el 2016, compromesa 
amb el procés de renovació de l’organització, 
només s’han incorporat dones al Comitè 
Executiu, integrat per set dones i sis homes.

Finalment, una pregunta com a col-
legiada: quina valoració fa de la possi-
bilitat de seguir per videoconferència 
des de la seu de Tarragona els actes que 
s’organitzen al Col·legi?
És fantàstic, una mesura que facilita l’apro-
pament dels col·legiats d’arreu del territori 
als actes del Col·legi. Hi assisteixo sempre 
que puc.

Alguna proposta per optimitzar els ser-
veis que s’ofereixen a la seu del Col·legi 
a Tarragona?
N’estic satisfeta, hi ha un bon equip i crec 
que es fa molt bona feina. Però ara escom-
braré cap a casa: que es tinguin en compte 
les propostes del col·lectiu de Joves econo-
mistes. Aquest grup és molt actiu a Tarrago-
na, i tenen molt bones idees. Sé que la Jun-
ta actual els observa. Són el futur, no només 
del Col·legi, també de la nostra professió. n

butàries 2019-2022. Quin paper hi tenen 
les delegacions territorials?
L’actuació de les delegacions territorials de 
l’Agència incideix directament en tres dels 
àmbits bàsics del Pla: la prevenció del frau; 
el control tributari, la detecció i la correcció 
—que conformen la nostra activitat princi-
pal—, i la implicació social. A través dels 
serveis d’atenció als contribuents, de gestió, 
de valoracions, de recaptació (també a les 
oficines territorials) i de la inspecció territorial 
complim les mesures del Pla mitjançant els 
procediments d’aplicació dels tributs. Amb 
l’ampliació de les mesures de pedagogia 
tributària al territori, mitjançant l’organització 
de visites escolars a les delegacions, volem 
donar a conèixer al nostre jovent què fem i 
per què, i sobretot promoure les bones pràc-
tiques i la consciència fiscal.

Quin balanç es pot fer d’aquest primer 
any de funcionament del Pla?
Tot i que encara no disposem de les dades 
definitives del 2019, esperem que els resultats 
de detecció del frau siguin força significatius 
i que es vagi reduint el tax gap en relació amb 
anys anteriors (el 2014 era del 26,53 %), si 
tenim en compte que, amb el nou Pla, s’han 
intensificat les mesures de prevenció i control 
sobre els sectors de risc —d’acord també 
amb l’Estratègia de lluita contra la corrupció 
que promou el Govern de la Generalitat—, 
s’ha augmentat la dotació de recursos i mit-
jans —amb més personal qualificat—, s’ha 
impulsat l’intercanvi de dades entre l’ATC i 
la resta d’administracions, i es treballa en el 
desenvolupament d’un model de governan-
ça de dades que en permetrà l’explotació 
massiva per tal d’establir nous models pre-
dictius i eficaços de detecció del frau.

Tributs de Catalunya, l’organisme fruit 
de l’acord entre l’Agència Tributària de 
Catalunya, les diputacions de Barcelona, 
Tarragona, Girona i Lleida i alguns con-
sells comarcals i ajuntaments, impulsa 
una gestió tributària més pròxima a la 
ciutadania amb una finestreta única. 
També és clau per intercanviar informa-
ció i lluitar eficaçment contra el frau?
Sí, és evident. Així ho recollim també en el 
Pla, potenciant els intercanvis periòdics de 
dades amb transcendència tributària entre 
l’ATC i la resta d’entitats de la xarxa Tributs 
de Catalunya, especialment quant a la infor-
mació referent a béns patrimonials. Gràcies 
al tractament de les dades que proporciona 
aquesta informació compartida i a l’àmplia 
assistència de proximitat dels 203 punts 
d’atenció de la xarxa al territori, augmenta 
significativament l’eficàcia de la gestió tribu-

El desplegament 
territorial de l’Agència 

Tributària de 
Catalunya ha estat  

un èxit i així ho 
corroboren les dades
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cràcia” són els principals punts 
febles del teixit productiu català, 
mentre que les seves fortaleses 
són “la internacionalització, la 
modernització de la gestió i la 
bona estructura financera de 
les empreses”.

El cicle tindrà continuïtat els 
propers mesos amb els excon-
sellers d’economia Antoni Cas-
tells i Andreu Mas-Colell, el pro-
pietari de Bonpreu Joan Font i 
el president de Fira de Barce-
lona Pau Relat. n

El col·legiat de mèrit 
Antoni Serra Ramo-
neda i l’economista i 

129è president de la Generalitat 
de Catalunya Artur Mas van ser 
els dos primers protagonistes 
d’un cicle de converses sobre 
economia catalana organitzat 
per la Comissió d’Economia 
Catalana del Col·legi. L’objectiu 
és reflexionar des d’una pers-
pectiva global sobre la situació 
actual de l’economia catalana i 
com pot respondre als reptes 

S’inicia un cicle de converses  
sobre economia catalana

de futur de la mà de reconegu-
des personalitats del món 
empresarial, acadèmic i de l’ad-
ministració pública en conversa 
amb els economistes Albert 
Carreras i Jordi Goula.

El cicle es va iniciar amb el 
col·legiat de mèrit i catedràtic 
emèrit d’economia de l’empresa 
a la Universitat Autònoma de 
Barcelona Antoni Serra-Ramo-
neda, el qual va analitzar la situ-
ació econòmica actual desta-
cant que “si no hi ha més 

ingressos, els pressupostos de 
la Generalitat seguiran repartint 
la misèria” i apuntant que “la 
manca de finançament és el 
principal repte per a l’economia 
catalana”.

La segona trobada del cicle 
va tenir com a protagonista 
l’economista i 129è president 
de la Generalitat de Catalunya 
Artur Mas, el qual va assegurar 
que “la dimensió empresarial, 
determinats aspectes del sis-
tema formatiu i l’excessiva buro-

El Col·legi d’Economistes 
de Catalunya s’ha 
adherit a la Declaració 

per una Agenda Urbana de 
Catalunya que té com a objectiu 
desplegar polítiques públiques 
on els entorns urbans i els seus 
territoris no en siguin simples 
receptors sinó que es trobin en 
l’origen de la presa de decisions.

La Declaració aposta per un 
model de desenvolupament 
urbà sostenible socialment, 
ambientalment i econòmica-
ment, establint sis eixos princi-
pals d’acció: Salut, Benestar, 

Adhesió a l’Agenda Urbana de Catalunya  
per un model de desenvolupament urbà sostenible

Qualitat Urbana, Prosperitat, 
Dimensió Ambiental i Bon 
Govern. La declaració és un 
manifest que pretén establir les 
bases per al futur desplegament 
de l’Agenda Urbana de Catalu-
nya, actualment en procés 
d’elaboració per mitjà del seu 
principal òrgan de validació i 
impuls: l’Assemblea Urbana de 
Catalunya, un òrgan amb repre-
sentants d’administracions, 
societat civil i teixit productiu.

Amb aquesta adhesió, el Col-
legi d’Economistes de Catalunya 
es posiciona a favor dels objec-

tius i reptes de sostenibilitat de 
l’Agenda Urbana de Catalunya, 
alhora que es compromet a con-
tribuir a l’impuls i l’elaboració de 
l’Agenda Urbana de Catalunya. 
El degà del Col·legi d’Economis-

tes de Catalunya Anton Gasol i 
el secretari de l’Agenda Urbana 
i Territori de la Generalitat de 
Catalunya Agustí Serra van sig-
nar el compromís per part de 
les dues entitats. n
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Una delegació de la 
Comissió d’Economia 
Territorial i Urbana del 

Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya (CEC) encapçalada pel 
seu president Joan Ràfols, el 
degà del CEC Anton Gasol i el 

El Col·legi d’Economistes 
de Catalunya i la Fun-
dació Catalunya Europa 

han signat un conveni per esta-
blir un marc global de col-
laboració entre les dues entitats 
en qüestions d’interès comú. 

El degà del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya 
Anton Gasol, el degà del 

Col·legi d’Enginyers Industrials de 
Catalunya Josep Canós, el mem-
bre de la Junta Rectora i president 
de la comissió de Coneixement 
del Col·legi d’Enginyers de 
Camins, Canals i Ports de Cata-
lunya Jordi Julià, el vicepresident 
de l’Agrupació d’Arquitectes Urba-
nistes (AAUC) del Col·legi d’Arqui-
tectes de Catalunya Robert Juvé 
i el secretari de la Comissió 
Intercol·legial de Territori i Urba-
nisme Agustí Jover van presentar 
en roda de premsa les diverses 

La Comissió d’Economia Territorial i Urbana 
visita els Ferrocarrils de la Generalitat

Conveni amb la Fundació Catalunya Europa

Al·legació conjunta al Pla Director  
Urbanístic Metropolità

consideracions que s’han fet a 
l’Avanç del Pla Director Urbanístic 
Metropolità (PDUM) en un docu-
ment d’al·legació formulat a través 
de la Comissió Intercol·legial de 
Territori i Urbanisme (CITU), orga-
nisme en el qual s’integren els 
quatre col·legis des del 2011.

Segons els signants, l’Avanç 
del PDUM comprèn només els 
36 municipis de l’àrea metropo-
litana de Barcelona però caldria 
que tingués en compte el con-
junt de la regió metropolitana i 
els seus grans sistemes d’acti-
vitat econòmica. També comen-
ten que només formula alterna-

tives des del punt de vista medi-
ambiental i consideren que cal-
dria que s’hi incorporessin també 
vectors socials, econòmics, de 
mobilitat, de xarxes, de transició 
energètica o de gestió del terri-
tori. A més, creuen que s’haurien 
d’establir criteris de prioritat. n

Relació d’altes 
col·legials de 
desembre del 2019 
a febrer del 2020
Amor Cano, Mireia
Andrés Llobera, Marc
Arnau Mundet, Marc
Bao Yang, Bona
Bautista Gómez, Jordi
Benages Retuerto, Janira
Botella Vicente, José Vicente
Bulai, Mihaela
Cano García, María Dolores
Carbonell Arís, Albert
Casadesús Alonso, Sergi
Casas Vall-llosera, Alexandre
Casas Folch, Maria Dolors
Castellote Huguet, Ignacio
Claret Pich, Joan
Cortadellas Amenós, Josep Agustí
Crespán Martínez, Ainhoa
Cristòfol García, Carolina
Cunillera Moliné, Marta
Dalmau Rovira, Pedro
de Paz Legido, Jordi
El fassi El bakrioui, Mostafa
Florensa Morancho, Josep Maria
Garrabella Urdaniz, Luis
González Alsina, Paula
González Fidalgo, Marta
González Reig, Mónica
Guardia Rivas, Mercedes
Guitart Busquet, Rosendo
Humet Ribas, Martí
Iglesias Llaberia, Anna
Jiménez Iborra, Genoveva
Laborda de Haro, José
Malo de Molina Pallejà, Carlos
Martínez Ibáñez, Ariadna
Martínez Torrubia, Jesús Ignacio
Masip Ventura, Andrea
Masllorens Barats, Carlos
Merediz Solà, Ignasi
Miró Escolà, Marc
Miró Ruiz, Aleix
Montero Merino, Montserrat
Morales Grima, Luisa del Rosario
Moret Plumé, Enric
Muñoz Castillo, Ángel
Nadal Grifol, Eric
Navas Cano, Miguel Ángel
Nieto Jané, Alexandre
Ochovo Heras, David
Pagès García, Ricardo
Pedemonte Roma, Noemí
Perelló Sapiña, Marc
Piera Velarde, Lourdes
Pinilla García, Fernando
Puig González, Joan
Puig Malaret, Martí
Puig Tixé, Lluís
Punga Tandu, Josep
Ramírez Moreno, Jorge
Rijnsburger, Jacqueline Marianne
Roca Martorell, Georgina
Rojas Aparicio, Eugenio
Romaniega Mosquera, Elena
Roquet Sopena, Beatriu
Ruiz Arguisuelas, Javier
Sallent Cucurella, Laura
Salvador Sánchez, Jordi
Sanahuja Puiggros, Montserrat
Sánchez Puente, Miguel
Sánchez Adell, Joan Antoni
Scarmato, Debora Carina
Soldevila García, Raúl
Soley Morral, Salvador
Sternfeld Noguera, Roger
Sugrañes Coca, Pau
Susagna Sánchez, Noemí
Talen Arjona, Carlos
Trapero Bertran, Roger
Usandizaga Prat, Clara
Vallès Font, Jordi
Vidal Moragues, Anna
Vigara Bartoll, Eusebio
Vila Sala, Joana
Villalonga Pons, Joaquim

gerent del CEC Maurici Olivé va 
visitar l’Edifici Corporatiu de Bar-
celona i el Centre Operatiu de 
Rubí dels Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya (FGC).

El president dels FGC, Ricard 
Font, i el director Economicofi-

Segons l’acord, el Col·legi i la 
Fundació Catalunya Europa orga-
nitzaran activitats, seminaris o 
actes que puguin ser d’interès 
per als col·lectius que represen-
ten. La Fundació Catalunya 
Europa va néixer el 2007 fruit de 

la vocació europeista del presi-
dent Pasqual Maragall i té com 
a objectiu la recerca de les bones 
pràctiques europees per por-
tar-les a Catalunya, promovent 
el debat europeu i la projecció 
de Catalunya a l’exterior. n

nancer i Jurídic dels FGC, Lluís 
Huguet, van rebre la delegació 
d’economistes, que també va 
poder visitar el Centre de Con-
trol Integrat, els tallers i la sala 
del simulador de conducció de 
trens. n
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N O T Í C I E S
Col·legi d’Economistes

Un grup d’economistes 
experts en finances 
encapçalat pel presi-

dent del Consejo General de 
Economistas Valentí Pich i el 
degà del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya Anton Gasol es va 
reunir en un esmorzar de treball 
a la seu del Col·legi a Barcelona 
amb el president de la Comissió 
Nacional del Mercat de Valors 
(CNMV) Sebastián Albella, la 
vicepresidenta de la CNMV Ana 
María Martínez-Pina i el delegat 
a Barcelona de la CNMV Fran-
cisco Albuixech per intercanviar 

Trobada amb la Comissió 
Nacional del Mercat de Valors

opinions i valoracions sobre el 
mercat de valors i la seva regu-
lació.

El grup d’economistes el 
conformaven diversos repre-
sentants del Col·legi, així com 
col·legiats del sector financer, 
entre els quals hi havia el presi-
dent de la Borsa de Barcelona 
Joan Hortalà, el president del 
Banc Mediolanum Carles Tus-
quets, el director general de 
GVC Gaesco Jaume Puig o el 
director corporatiu de Planifica-
ció Estratègica i Estudis de Cai-
xaBank Enric Fernández.

Els col·legiats/des interessats/des a informar de canvis professionals o reconeixements 
a través d’aquest espai poden enviar la seva proposta a cecpremsa@coleconomistes.cat

El president de la CNMV 
Sebastián Abella va centrar la 
seva exposició en la reforma del 
Codi de Bon Govern i en l’Avant-
projecte de Llei de transposició 
de la Directiva de la Unió Euro-
pea de 2017 relativa als drets 
dels accionistes.

També es van tractar qües-
tions com el model Twin Peaks, 
l’impost sobre les transaccions 
financeres, la promoció de l’ac-
cés a borsa per part d’un major 
nombre de societats, el segui-
ment previst al març de MIFID 
2 i els préstecs d’accions. 

El catedràtic d’economia 
de la Universitat Pom-
peu Fabra i membre de 

la Comissió d’Economia Catalana 
del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya Albert Carreras va ser 
distingit membre numerari de la 
Secció de Filosofia i Ciències 
Socials de l’Institut d’Estudis 
Catalans (IEC) en el marc d’un 
acte celebrat a la sala Prat de la 

Riba de la seu de l’IEC a Barce-
lona. En el seu discurs d’accep-
tació, Carreras va fer un recorre-
gut per l’economia catalana dels 
últims segles des d’una visió plu-
risecular fent un repàs de la seva 
recerca orientada a la quantifica-
ció en història econòmica. Pel 
que fa a la Catalunya moderna, 
va afirmar que “s’ha estat molt a 
les fosques sobre l’evolució quan-

titativa de l’economia catalana 
comparada amb les del seu 
entorn, i hem sabut més sobre 
les grans dades demogràfiques 
que sobre les estrictament eco-
nòmiques”. Unes paraules a les 
quals va respondre el catedràtic 
de la Universitat Pompeu Fabra 
i col·legiat de Mèrit del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya 
Andreu Mas-Colell. n

L’economista Josep Maria 
Antúnez, col·legiat des de 
l’any 1979, s’ha jubilat des-

prés de treballar durant gairebé 
quaranta anys a la Borsa de Bar-
celona. Antúnez es va incorporar 
a la Societat Rectora de la Borsa 
de Barcelona l’octubre de 1980 i, 
des del 1989, hi ocupava el càr-
rec de director general. n

Albert Carreras, nou membre 
de l’Institut d’Estudis Catalans

Es jubila 
Josep Maria 
Antúnez

També es va comentar breu-
ment la recent sentència sobre 
les clàusules IRPH en els prés-
tecs, els requeriments de capi-
tal dels EAFI i el pla d’educació 
financera.

Així mateix, en relació amb 
l’àmbit bancari europeu, es van 
abordar els informes del Banc 
Central Europeu sobre Estabilitat 
Financera, el primer any de vida 
de l’AMCESFI, les eines macro-
econòmiques mencionades per 
les autoritats europees i el rellan-
çament del projecte de la Unió 
dels Mercats de Capitals. n
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Últimes novetats editorials
Des del Col·legi d’Economistes destaquem alguns llibres escrits per col·legiats 
sobre diversos àmbits de l’economia i l’empresa. 

Els/les col·legiats/des interessats/des a presentar el seu llibre al Col·legi,  
poden escriure un correu electrònic a cecespais@coleconomistes.cat

VALORACIÓ I  
COMPRAVENDA 
D’EMPRESES
ORIOL AMAT
Profit editorial 
Guia pràctica amb les tècniques 
i els conceptes clau en la com-
pravenda i valoració d’empreses, 
des de l’anàlisi inicial fins al con-
tracte de compravenda, passant 
per l’auditoria preventiva. Un llibre 
amè amb un aparell matemàtic 
reduït al mínim, i multitud d’exem-
ples, casos i anècdotes per fer 
assequibles conceptes difícils.

PASSANT COMPTES
ANDREU MORILLAS
Testimonis 
L’autor presenta una panorà-
mica de la seva dilatada carrera 
professional de quaranta-tres 
anys dedicada a diverses insti-
tucions del país. El llibre emfa-
titza la responsabilitat i la cura 
que han de tenir els funcionaris 
en la gestió del diner públic, 
sobretot quan es tracta d’ad-
ministrar les subvencions a les 
empreses privades.

EL BUEN GOBIERNO 
CORPORATIVO EN ESPAÑA
DIVERSOS AUTORS
Claves Prácticas Lefebvre
Manual que ofereix un conjunt 
de propostes pràctiques i models 
d’actuació de gran utilitat per a 
la implantació i el seguiment d’un 
bon govern corporatiu. S’oferei-
xen normes, recomanacions, ins-
titucions, procediments i criteris 
per a la presa de decisions entre 
els accionistes, l’estructura direc-
tiva i els grups d’interès de les 
societats de capital.

EL CLUB DELS 
ROBINHOODS
JOSEP LLUÍS DE 
VILLASANTE
Quorum Llibres
Un viatge trepidant des de les 
finances virtuals i les criptomone-
des fins al món de l’art. El thriller 
parteix de la desaparició de 50 
milions de dòlars per un error en 
el codi del programari. Un grup 
de gent brillant i generosa, el club 
dels Robinhoods, voldrà protegir 
la Distributed Autonomous Orga-
nization i la moneda virtual ether.

REVOLUCIÓN 
TECNOLÓGICA Y NUEVA 
ECONOMÍA
JOSÉ M.ª GAY DE LIÉBANA
Deusto
Una guia amena i profunda per 
entendre la nova economia i el 
seu impacte en les finances. Amb 
la característica barreja d’erudi-
ció i amenitat del seu autor, s’ex-
posen les estratègies i els secrets 
comptables d’Apple, Google, 
Facebook i Amazon, les empre-
ses tecnològiques que dominen 
la nova economia mundial. 

LA MALALTIA DE LA 
SANITAT CATALANA: 
FINANÇAMENT I 
GOVERNANÇA
GUILLEM LÓPEZ-
CASASNOVAS I MARC 
CASANOVA ROCA
Profit Editorial 
Repàs a les fites assolides pel 
sistema sanitari català i les seves 
fortaleses i debilitats. També 
assenyala el camí per homolo-
gar els serveis de salut catalans 
a d’altres països igualment 
desenvolupats.
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MARTÍ GARCIA PONS 
President de la Comissió de Comptabilitat 
(Comissió conjunta CEC-ACCID)  
i col·legiat del CEC

I N  M E M O R I A M
Josep Maria Carnicero Manrique

Un senyor de la 
comptabilitat
El 7 de gener ens deixava en Josep Maria Carnicero 
Manrique, professor mercantil i auditor de comptes. 

El 7 de gener ens deixava en Josep 
Maria Carnicero Manrique, pro-
fessor mercantil i auditor de 
comptes. Durant la seva llarga 

vida professional va impartir classes de 
comptabilitat i càlcul mercantil. També fou 
director administratiu de diverses empreses 
i, més tard, responsable d’una assessoria 
d’empreses.

Vaig conèixer en Josep Maria al maig del 
2001. En aquells moments, la Secció de 
Comptabilitat i Administració del Col·legi de 
Titulats Mercantils i Empresarials de Barce-
lona organitzava cada dilluns, d’octubre a 
maig, una sessió-conferència sobre temes 
de comptabilitat financera i de gestió. Per a 
aquell curs 2000-2001 s’havien previst tres 
sessions sobre les adaptacions sectorials 
del PGC, però no tenien ponent. I és per això 
que l’amic José Maria Gay de Liébana em 
va trucar per demanar-me que fes una 
d’aquelles sessions. I no vaig saber dir que 
no. Com tampoc vaig dir que no, el curs 
següent, a la proposta del Josep Maria Car-

ho feien molt difícil. En Josep Maria en va 
ser el president durant 35 dels 55 anys d’exis-
tència de la Secció d’Investigació Compta-
ble i Administrativa (SICA).

La Secció va ser creada el 1959 per un acord 
de la Junta de Govern del novembre d’aquell 
any. I els primers contactes del Josep Maria 
amb la Secció daten de l’any 1964, recent-
ment col·legiat. Però no és fins al 1975 que 
s’hi incorpora com a membre, i n’esdevé 
copresident amb Cesáreo Muñoz Cabot la 
primavera del 1979. I des de llavors fins a 
l’octubre de 2008, i des d’aquella data com 
a President d’Honor fins a la unificació dels 
Col·legis de Titulars Mercantils amb el Col·legi 
d’Economistes de Catalunya el setembre de 
2014.

I, com que per ser president o vicepresident 
de Secció era condició sine qua non ser 
membre de la Junta de Govern, en va ser 
un membre actiu i compromès amb els de-
gans Mariano Ganduxer, Alfred Albiol, Manel 
Ventura, Josep Lluís Sánchez i Eduard Soler.

Amb motiu dels 50 anys de la Secció, en 
Josep Maria escrivia un article commemo-
ratiu a la revista l’Assessor d’empreses, on 
dedicava unes línies als membres més antics, 
i on es referia a “la satisfacció que produeix 

nicero, d’impartir tres sessions sobre les 
Normes Internacionals de Comptabilitat. De 
fet, mai vaig saber dir que no a les propostes 
que el Josep Maria em va fer en relació amb 
la Secció.

La seva manera de parlar, educada, pausa-
da i precisa. El seu compromís amb la Sec-
ció i la seva dedicació per mantenir-la activa 



veure que alguns d’ells encara manté la in-
èrcia d’assistir-hi quan ja fa anys que, per 
edat, no tenen necessitat d’actualitzar uns 
coneixements professionals que fa temps 
que no exerceixen. La satisfacció de com-
provar que la Secció ha estat capaç de cre-
ar addicció més enllà de les necessitats de 
treball. Estic en condicions de valorar-ho 
perquè es tracta d’una síndrome de la qual 
em sento personalment afectat”. Realment 
la seva addicció va fer que es mantingués 
com a vocal de la Comissió de Comptabili-
tat del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
(comissió conjunta amb l’ACCID) fins a la 
seva mort.

En el mateix article es considerava “el mem-
bre que més profit ha tret de les sessions 
de treball de la Secció. Quaranta-cinc anys 
assistint a pràcticament totes les ponències, 
les conferències i els fòrums oberts que 
s’han organitzat (a més d’unes quantes que 
vaig preparar i presentar, individualment o 
en col·laboració amb d’altres companys 
ponents) és un bon llegat rebut, que consi-
dero que m’ha compensat llargament la 
dedicació a què tot plegat m’ha obligat. Si 
tot això justifica o no aquest sentiment de 
pertinença mútua entre la Secció i jo, no soc 
qui pot jutjar-ho.”

Però a la vida col·legial del Josep Maria hi 
ha una altra institució a la qual es va dedicar 
desinteressadament i sense estalviar esfor-
ços. Des de la seva constitució l’any 2002 
va ser membre de la Junta Directiva de 

Trobarem a faltar  
el seu compromís 
i la seva dedicació 

tant a la Comissió de 
Comptabilitat com  

a l’ACCID

 L’any 2001, els diversos col-
legis professionals catalans 
amb interessos en matèria de 
comptabilitat van decidir po-

sar en marxa l’Associació Catalana de 
Comptabilitat i Direcció (ACCID). En 
Josep Maria, que en aquells moments 
era el president de la Secció de Comp-
tabilitat i Administració del Col·legi de 
Titulats Mercantils i Empresarials de 
Barcelona, va ser la persona que lide-
rava els representants d’aquest Col·legi. 

Des d’aleshores, i han estat quasi vint 
anys, ha estat un dels pilars de l’asso-
ciació. I un cop es va produir la fusió 
entre el Col·legi d’Economistes i el Col-
legi de Titulars Mercantils, ha estat un 
dels motors de la comissió de Comp-
tabilitat Conjunta entre el CEC i l’ACCID. 
Del Josep Maria en destacaria molts 
trets. Entre ells, el seu tarannà i la seva 
actitud, sempre positiva, que ho ha fet 
tot sempre molt fàcil. Per a nosaltres ha 
estat un luxe comptar amb el seu co-
neixement, la seva experiència i el seu 
saber fer. Moltes de les iniciatives que 
hem posat en marxa aquests anys tenen 
la seva empremta.

ORIOL AMAT 
Economista, vicedegà del CEC i 
vicepresident de l’ACCID

Un jugador 
d’equip

Un altre aspecte no menys important 
era la seva passió pels detalls. D’això 
n’hem gaudit tots aquests anys a la Jun-
ta, ja que ell, amb la complicitat d’en 
Joaquim Rabaseda (catedràtic de la 
UdG) i en Manel Salas (auditor de comp-
tes) no permetien que es filtrés cap er-
rada a les actes de la Junta de Govern 
de l’associació.

Les entitats com el Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya i l’ACCID són el que 
són per la feina desinteressada de per-
sones com en Josep Maria. Per això en 
Josep Maria ens deixa un immens llegat 
i també un buit que no serà fàcil d’omplir. 
El trobarem a faltar per moltes de les 
seves facetes i, també, com diu la can-
çó, “trobarem a faltar el teu somriure”. 
Descansi en pau. n

En Josep Maria ens 
deixa un immens 
llegat i també un  
buit que no serà  

fàcil d’omplir

l’ACCID (Associació Catalana de Compta-
bilitat i Direcció) en representació del Consell 
de Col·legis de Titulats Mercantils de Cata-
lunya, participant activament i assistint a les 
jornades i els congressos que l’ACCID or-
ganitzava. El 2006 escrivia: “Des del seu 
naixement, la interrelació i l’aprofitament de 
sinergies entre ambdues parts ens han por-
tat a aconseguir obrir nous horitzons i més 
ressò per a les activitats habituals de la SICA. 
Conferències, presentacions de llibres i col-
laboració en la preparació dels temes que 
es presenten en els Fòrums empresarials 
anuals en són els més habituals. Amb au-

diències àmplies i renovades, que indiquen 
el bon moment d’implicació dels nostres 
professionals i l’adequada percepció que 
tenen dels canvis que estem vivint”.

Josep Maria, tant a la Comissió de Comp-
tabilitat com a l’ACCID saps que et trobem 
a faltar. Pel teu compromís i la teva dedica-
ció, per la teva bonhomia, pel teu fi sentit 
de l’humor.

Et trobaré a faltar, i sempre seré deutor de 
la teva confiança sense límits. Gràcies, 
Josep Maria. n
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P R O T A G O N I S T E S
Entrevista

Josep-Eladi Baños és doctor en Me-
dicina i professor de Farmacologia 
a la Universitat Autònoma de Bar-
celona i a la Universitat Pompeu 

Fabra, on va ser vicedegà i vicerector de 
Docència i Ordenació Acadèmica. És direc-
tor del Programa Margalida Comas de millo-
ra de la docència i l’aprenentatge a la univer-
sitat impulsat per la Secretaria d’Universitats 
i Recerca de la Generalitat de Catalunya. 
Catedràtic de Farmacologia Clínica a la Uni-
versitat de Vic-Universitat Central de Catalu-
nya (UVic-UCC), de la qual és rector des del 
gener de 2019.

Quan va prendre possessió del càrrec 
de rector de la UVic-UCC ara fa aproxi-
madament un any va explicar que un 
dels seus objectius era desenvolupar un 
nou model educatiu. En què consisteix?
En primer lloc, ha d’estar centrat en les ne-
cessitats docents dels estudiants i amb l’ob-
jectiu de desenvolupar les seves màximes 
capacitats. És important la pràctica explícita 
de competències transversals, necessàries 
en tota la seva vida professional. Aquestes 
són molt diverses: el lideratge, la direcció de 
grups, la capacitat d’innovació, la gestió de 
conflictes, la comunicació oral i escrita, el 
pensament analític i crític, la lectura crítica 
de la informació o la comprensió de les situ-

CLARA BASSOLS 
Periodista i responsable de  
Premsa i Comunicació del CEC 
cbassols@coleconomistes.cat

JOSEP-ELADI BAÑOS, RECTOR DE LA UVIC-UCC 

“Hem d’avançar cap a 
models híbrids que 
combinin la presència a 
l’aula i la formació en línia”
Amb una llarga trajectòria professional com a expert 
en innovació docent, Josep-Eladi Baños creu que la 
universitat ha de potenciar les competències transversals 
dels alumnes, el contacte amb l’empresa, la recerca, les 
experiències internacionals i la formació en línia.

acions socials complexes. Al seu costat, la 
formació en la comprensió de la multicultu-
ralitat, la necessitat de la sostenibilitat o el 
coneixement dels objectius de desenvolupa-
ment sostenible.

En segon lloc, el contacte amb el món fora 
de la universitat que permeti aplicar el que 
es tracta a les aules i aprendre com actuar 
en situacions professionals reals. Aquestes 
premisses han de ser esteses a totes les ti-
tulacions sense excepció. Dedicar-hi entre 
un 30 % o un 50 % del temps lectiu ha de 
permetre formar professionals més coneixe-
dors de la realitat professional i social. Al 
mateix temps, hauria de permetre una duc-
tilitat que facilités la seva adaptació a un 
entorn professional canviant. Tot, naturalment, 
amb una tutorització des de la universitat, 
l’empresa i el marc laboral.

En tercer lloc, la introducció de models que 
afavoreixen l’aprenentatge no presencial, 
aprofitant els recursos de les TIC i el treball 
autònom. Hem d’anar a models híbrids que 
associïn la presència dels estudiants a la 
universitat i la formació en línia. De fet, la 
universitat serà híbrida o no serà, i ha de 
començar l’adaptació.

En quart lloc, la incorporació de la recerca a 
la docència des del primer curs, amb nivells 
progressius de complexitat. Aquesta opció 
permet aplicar els coneixements apresos, 
adquirir-ne els nous que necessiten i elaborar 
una estructura mental que permetrà abordar 
problemes futurs amb mentalitat indagatòria.

En cinquè lloc, defenso la importància de les 
experiències internacionals, la qual cosa su-
posaria una facilitació dels programes Eras-
mus i de tots els convenis d’intercanvi. Aquest 
és un element molt important per a la madu-
ració intel·lectual i docent dels estudiants. El 
programa Erasmus ha fet més per a la com-
prensió del fenomen europeu que qualsevol 
altra acció de la Unió Europea. 

El sistema universitari català està en 
línia amb aquest model docent?
M’és difícil respondre a aquesta pregunta de 
manera rotunda, ja que ignoro gran part de 
les accions que es realitzen. Puc dir, però, 
que conec experiències de gran valor però 
no estic del tot segur que sigui una situació 
generalitzada. Hi ha nombrosos obstacles 
per entorpir la seva implementació. Alguns 
són propis de la institució, com el respecte 
a la tradició i la resistència al canvi. D’altres 
són de sistema, com la manca de reconei-
xement de la dedicació a tasques docents 
en els processos de promoció dels profes-
sors. Altres problemes provenen del marc 
normatiu, amb dificultats per a la introducció 
de models educatius més transgressors. 
Finalment, apareixen situacions que afavo-
reixen poc el desenvolupament d’alguns 
d’ells, com les pràctiques intensives a em-
preses, que han estat denunciades com a 
treball encobert. 

Amb quines estratègies considera que 
es pot impulsar la inserció laboral dels 
universitaris i la relació entre universitat 
i empresa?
La qüestió prèvia passa per desenvolupar 
un espai de confiança que permeti una col-
laboració sincera. L’empresa suposa el món 
real, la necessitat d’analitzar situacions pràc-
tiques i l’aplicació del coneixement de l’aula 
a la solució de problemes complexos. Crec 
que la formació universitària no pot estar 
desvinculada del món de l’empresa i de les 
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Els col·legis 
professionals poden 

ser de gran ajuda 
per contribuir a 
la redefinició de 
les competències 

necessàries i canviants 
dels nous graduats

institucions socials, tant públiques com pri-
vades. Per aquesta raó, defenso l’augment 
de les pràctiques externes en tots els graus 
i els màsters, fins a arribar, si cal, a la forma-
ció dual. A més, les empreses serien un bon 
lloc per realitzar els treballs de final de grau 
i de màster. Per fer-ho possible, cal una bona 
connexió entre tutors d’universitat i d’em-
presa. També considero de gran interès la 
formació pedagògica dels tutors d’empresa 
per comprendre com funcionen els estudiants 
i les característiques actuals dels estudis 
universitaris. 

Com podrien col·laborar els col·legis 
professionals com el d’Economistes amb 
la universitat?
Els col·legis professionals poden ser de gran 
ajuda per contribuir a la redefinició de les 
competències necessàries i canviants dels 
nous graduats. La seva relació amb els res-
ponsables universitaris hauria de permetre 
respondre ràpidament als canvis de perfil 
professional i, eventualment, contribuir a la 
formació de professors en àrees on no se’n 
disposi encara. Al mateix temps, podrien 
tenir un paper orientador i motivador en els 
estudiants per instruir-los en les opcions pro-
fessionals de més futur.

Quin paper ha de jugar la recerca en el 
model universitari?
La recerca és un element consubstancial de 
l’activitat universitària. Docència i recerca han 
de tenir una relació sinèrgica i d’influència 
mútua que contribuirà a la formació òptima 
dels estudiants. En aquest sentit, és important 
la recerca disciplinària, pròpia de l’especiali-

tat de cada professor, i la recerca educativa, 
dirigida a determinar l’eficàcia pedagògica 
de cada innovació. Una universitat amb visió 
de futur hauria de fer possibles les dues i 
reconèixer tant la funció docent com la in-
vestigadora del seu professorat, a més de la 
directiva i de transferència de coneixement. 

Des de la universitat pública es demana 
revisar el model de finançament univer-
sitari. Quina és la seva visió? 
Entenc que aquesta afirmació té dos com-
ponents. En primer lloc, el quantitatiu. En 
altres paraules, és suficient el finançament 
actual? La meva resposta és clarament ne-
gativa. Crec que les universitats han demos-
trat abastament el retorn econòmic que tenen 
per a la societat i lamento que no es con-
templi la inversió universitària en el capítol de 
despesa social. O no és important que la 
nostra societat disposi de bons enginyers, 
advocats, infermeres o economistes? Ignorar 
aquesta situació és tenir un vol gallinaci que 
no contempla el futur d’una societat del co-
neixement necessitada d’inversió en l’àmbit 
de l’educació superior. El segon component 
és el qualitatiu. Quins criteris han de seguir-se 
en l’assignació del pressupost? Crec que no 
s’ha d’afavorir exclusivament el nombre d’es-
tudiants i cal tenir en compte altres aspectes 
més associats a la qualitat formativa i a les 
polítiques d’innovació docent.

Quins considera que són els principals 
valors afegits de la UVic-UCC?
Som una universitat singular en molts aspec-
tes. Encara que administrativament i jurídi-
cament no és una universitat pública, la seva 

creació i la missió mostren la seva vocació 
clarament de servei al territori on està arre-
lada. Ofereix un model formatiu centrat en 
l’estudiant amb un important seguiment tu-
torial per permetre-li assolir l’aprenentatge 
desitjat. Compta amb un professorat bolcat 
en els seus alumnes i que fan que la satis-
facció d’aquests amb la seva formació sigui 
de les més altes del sistema universitari ca-
talà. A més, és una universitat amb un grau 
elevat d’internacionalització que contribueix 
al fet que els seus estudiants puguin tenir 
nombroses experiències formatives en cen-
tres estrangers. I, finalment, destacaria una 
elogiable preocupació de tots els seus mem-
bres, estudiants, professors i professionals 
d’administració i serveis en la millora de la 
seva institució. No puc deixar d’assenyalar 
la important vinculació de la UVic-UCC amb 
les institucions culturals, socials i econòmi-
ques del seu territori d’influència.

I els seus reptes?
Als ja propis de tot el sistema universitari 
català i esmentat en les línies anteriors, afe-
giria la progressió en el seu desenvolupament 
territorial amb campus a Vic i Manresa, i seus 
a d’altres ciutats de les nostres comarques. 
És el nostre desig estendre’ns d’una mane-
ra o una altra a d’altres ciutats del nostre 
territori com, per exemple, Manlleu, Olot o 
Ripoll, sense ànim d’exhaustivitat. A més, 
és un repte important disposar dels fons 
econòmics necessaris per fer-ho possible i 
prosseguir la nostra internacionalització des 
del nostre territori de la Catalunya interior. 
Tot es resumeix en el desig de posar tota 
l’organització en el camí que permeti que 
siguem una universitat europea reconeguda 
a mitjà termini. n
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V E U S  D E L  C O L · L E G I
Les col·legiades tenen la paraula

La dona 
economista
Les dones representen el 27 % del total dels 7.800 col·legiats  
i col·legiades que actualment formen part del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya. Entre les 2.119 dones 
col·legiades hi ha professionals de diverses generacions, 
àmbits professionals i territoris de Catalunya. Parlem amb 
cinc col·legiades per conèixer la seva experiència i compartir 
com es podria impulsar la figura de la dona economista.

El perfil professional de les eco-
nomistes, com el dels seus 
companys homes, és molt ver-
sàtil i comprèn diversos àmbits 

de l’economia i l’empresa: des dels des-
patxos professionals fins a l’administració 

pública, passant per l’empresa privada i el 
món acadèmic. La seva trajectòria, però, 
es veu condicionada sovint pel simple fet 
de ser dona. La gerent de l’Institut de Ci-
ències Fotòniques, M. Dolors Mateu, des-
taca que “un entorn que és majoritàriament 
masculí comporta que, com a dona, hagis 
de demostrar en tot moment la teva vàlua 
si vols progressar professionalment o, fins 
i tot, aconseguir que t’escoltin amb atenció”. 
Maria Alba Zaragoza, directora general del 

Bufet Assessor Lleida, comenta que “quan 
vaig començar a treballar fa més de vint 
anys em tractaven amb condescendència 
i proteccionisme només per ser dona, i les 
meves opinions i consells havien de ser 
revisats per companys homes”.

Per la seva banda, l’advocada i economis-
ta al despatx Casanovas Assessors Fiscals 
de Girona Laura Casanovas, nascuda l’any 
1986, hi afegeix el factor edat: “De vegades 
alguns clients, pel fet de ser dona i jove, et 
prejutgen i has de demostrar el que saps 
perquè se’t consideri vàlida professional-
ment”. En canvi, la directora econòmicofi-
nancera de l’empresa pública Gestió i Pres-
tació de Serveis de Salut, que facilita 
atenció sanitària, social i domiciliària al Camp 
de Tarragona i Terres de l’Ebre, Pilar Gullí, 
assegura que no s’ha trobat mai cap obs-
tacle en l’àmbit professional pel fet de ser 
dona. Una experiència que comparteix la 
professora de la Universitat Pompeu Fabra, 
directora de la Barcelona Graduate School 
of Economics i col·legiada de mèrit del Col-
legi d’Economistes de Catalunya Teresa 
Garcia-Milà, que afegeix que “el que sí que 
he observat al llarg dels anys és que les 
dones ens acomodem més, som més pa-



Teresa Garcia-Milà està convençuda que 
“la millor manera d’avançar és fer bé la fei-
na i, a la vegada, no considerar-se diferent 
pel fet de ser dona”. I afegeix que “les do-
nes tindrem més oportunitats en un món 
que valori els mèrits i que basi la promoció 
en l’esforç i els resultats”.

Laura Casanovas considera que “s’hauria de 
permetre que més dones economistes tinguin 
una major visibilitat en el món de l’empresa 
i les institucions, sobretot en càrrecs de res-
ponsabilitat”. Alba Zaragoza assegura que 
“s’ha de parlar més de les diverses profes-
sions de la dona economista per tal de con-
tribuir al fet que sigui normal veure la dona 
en tots els àmbits”. Finalment, Pilar Gullí 
conclou que la clau és “entendre la igualtat 
com una cosa natural i no excepcional”. n

cients en les nostres promocions i, en ge-
neral, menys agressives”.

El paper de la dona en posicions directives 
genera unanimitat entre les cinc col·legiades: 
no té la presència que li correspon. Teresa 
Garcia-Milà considera que “ho tenim espe-
cialment difícil si les responsabilitats i les 
promocions són per criteris subjectius i no 
per meritocràcia”. Laura Casanovas coin-
cideix amb això quan afirma que “caldria 
que els càrrecs executius s’exerceixin per 
persones amb vàlua, i això ha de ser inde-
pendent de si són homes o dones”.

Segons Pilar Gullí, “en igualtat de condicions 
davant d’un lloc directiu gairebé sempre 
s’ha triat un home, i és clar que no sempre 
s’arriba a la direcció per elecció”, mentre 

que per a Alba Zaragoza la maternitat hi té 
un paper important, ja que “quan una dona 
pot optar a un càrrec directiu sovint hi re-
nuncia per no haver deixar de banda la seva 
faceta de mare”. En aquest sentit, M. Dolors 
Mateu opina que “és necessari un profund 
canvi cultural que només es pot donar amb 
el pas de les noves generacions”.

A l’hora de valorar com es podria impulsar 
la figura de la dona economista, les cinc 
col·legiades coincideixen que s’hauria de 
potenciar la seva visibilitat. M. Dolors Mateu 
creu que “la manca de referents femenins 
en l’economia és significatiu, i caldria de-
mostrar que el talent femení pot aportar uns 
valors i aptituds molt necessaris en un mo-
ment de canvis i incerteses com el que 
estem vivint”.

M. DOLORS MATEU
Gerent de l’Institut 
de Ciències Fotòniques

“Un entorn 
majoritàriament 
masculí comporta 
que, com a dona, 
hagis de demostrar 
en tot moment la 
teva vàlua si vols 
progressar”

PILAR GULLÍ
Directora 
economicofinancera a Gestió 
i Prestació de Serveis de 
Salut. Tarragona
“En igualtat de 
condicions,  
quan hi ha un lloc 
directiu per 
cobrir gairebé 
sempre es tria  
un home per 
ocupar-lo”

ALBA ZARAGOZA
Directora general 
del Bufet Assessor.  
Lleida

“Quan vaig 
començar a 
treballar em 
tractaven amb 
condescendència 
i proteccionisme 
per ser dona”

TERESA GARCIA-MILÀ
Directora de la Barcelona 
Graduate School of 
Economics i col·legiada  
de mèrit del CEC

“Les dones ens 
acomodem més, 
som més pacients 
en les nostres 
promocions i, en 
general, menys 
agressives”

LAURA CASANOVAS
Economista, advocada a 
Casanovas Assessors 
Fiscals. Girona

“Alguns clients,  
pel fet de ser  
dona i jove, et 
prejutgen i has de 
demostrar el que 
saps perquè se’t 
consideri vàlida”
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PROfunditzar:
Financem
els�teus�estudis
impartits�pel col·lectiu
professional.
Profunditzar. O el que és el mateix, convertir-te en un professional més gran. Això és el que
aconsegueixes quan completes els teus estudis. Per aquest motiu, si el teu col·legi professional
imparteix cursos o màsters i hi vols assistir, nosaltres te’ls financem. I és que sabem tan bé com tu
que aprendre és una cosa que un professional no ha de deixar de fer mai.

Si ets membre del Col·legi d'Economistes de Catalunya i vols promoure la teva feina, protegir els
teus interessos o els teus valors professionals, amb Banc�Sabadell ho pots fer. Et beneficiaràs de
les solucions financeres d’un banc que treballa en PRO dels professionals.

Truca’ns al 900�500�170, identifica't com a membre del teu col·lectiu, organitzem una reunió i
comencem a treballar.

sabadellprofessional.com
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Seu territorial del  
Col·legi a Girona

En primer lloc, hem canviat el dia 
de la setmana que era habitual 
en les darreres edicions: en 
comptes de fer-la un divendres, 

comencem la formació un dijous.

En segon lloc, està pensada per fer-se una 
setmana més tard de la que fins ara s’havia 
programat. Això permetrà que puguin venir 
més col·legiats, ja que els coincidia la jorna-
da amb una festa local.

En tercer lloc, en comptes de fer-la en un sol 
dia, passa a fer-se en un dia i mig: dijous 14 

Desenvolupar un programa de mentoria so-
cial per acompanyar persones emprenedo-
res en risc d’exclusió social. Aquest és el 
principal objectiu del conveni signat pel pre-
sident de la seu de Girona del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya, Lluís Bigas, i el pre-
sident de l’associació cultural per a la 

A la seu de Girona ja estem immersos en l’organització de 
la quarta edició de la Jornada d’Auditoria i Comptabilitat.  
En aquest article us n’avancem les principals novetats.

CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ PER A LA 
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT AZAHARA

portar els millors ponents sobre els temes 
que s’hi tractaran.

En cinquè lloc, es faran unes taules rodones 
paral·leles en les quals els assistents s’hi 
hauran d’haver inscrit prèviament i on es 
debatran temes d’actualitat en auditoria i 
comptabilitat.

La sisena novetat és que canviem l’empla-
çament del lloc on es faran les jornades, i 
serà l’Auditori Palau de Congressos de Gi-
rona la nova seu de l’edició d’enguany. Això 
ens permetrà gaudir d’unes millors instal-
lacions, preparades per acollir actes com el 
que estem organitzant.

I, com a darrera novetat, ens agradaria molt 
que ens féssiu arribar la vostra preinscripció 
a les jornades a l’adreça de correu electrò-
nic girona@coleconomistes.cat per tal 
d’assegurar-vos-hi una plaça. Ens veiem a 
Girona! n

de maig al matí i a la tarda, i divendres 15 de 
maig al matí. D’aquesta manera, pretenem 
que no sigui una jornada tan maratoniana i 
tan densa de contingut com fins ara, sinó 
que la formació del primer dia s’acabi abans 
i permeti que els assistents a les jornades 
tinguin la possibilitat de visitar la ciutat, apro-
fitant que s’hi celebra el “Girona temps de 
flors”, una exposició de flors que se celebra 
a Girona des del 1954 i que permet visitar 
llocs emblemàtics de la ciutat que normal-
ment estan tancats al públic.

En quart lloc, les sessions seran més curtes 
i canviaran de temàtica més sovint, la qual 
cosa les farà més dinàmiques i de més bon 
escoltar, tot això sense baixar-ne la qualitat 
que tenien fins ara, sinó al contrari, intentant 

JOSEP MARIA PERRAMON
Economista i vocal del Comitè  
Executiu del CEC a Girona
perramonjm@gmail.com

NOVETATS A LES IV JORNADES  
D’AUDITORIA I COMPTABILITAT

Girona

cooperació al desenvolupament Azahara, Mo-
hamed El Amrani. Amb aquest acord els eco-
nomistes podran fer de mentors de manera 
voluntària a nous emprenedors socials donant-los 
suport, consells i acompanyament tècnic de 
cara a la creació i viabilitat del seu projecte.

Les mentories es desenvoluparan en el marc 
del projecte Mixtura, un programa d’acompa-
nyament per a nous projectes que innoven en 
gestió, cohesió, inclusió i convivència a Salt i 
Girona. Mixtura és una iniciativa impulsada per 
l’associació Azahara per tal que entitats i admi-
nistracions treballin en xarxa per promoure l’em-
prenedoria social entre els col·lectius més vul-
nerables. Com a organització sense ànim de 

lucre, Azahara té com a finalitat crear ecosis-
temes d’emprenedoria social i cultural, so-
bretot projectes vinculats a l’educació, la 
cultura, la inclusió i la cooperació al desenvo-
lupament.

Al capdavant d’Azahara hi ha joves amb gran 
empenta social com Mohamed El Amrani, 
emprenedor, comunicador i activista social 
català d’origen marroquí, fundador de la Xar-
xa de Convivència, una plataforma social per 
revolucionar la manera d’entendre la convi-
vència i la cohesió social. També Salima Ab-
dessamie, educadora i locutora de ràdio. Des 
del Col·legi els desitgem que tinguin molta 
sort en tots els seus projectes.

E L  C O L · L E G I  E N  E L  T E R R I T O R I
Seus col·legials
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Seu territorial del  
Col·legi a Lleida

Una de les àrees fonamentals 
d’activitat al Col·legi d’Econo-
mistes és la qualificada oferta 
formativa que es proporciona. 

La formació que s’imparteix ha esdevingut 
un referent sensible a l’interès general de 
la professió. Els destinataris primers són els 
col·legiats i els despatxos professionals. 
Convé que la competent formació del Col-
legi pugui gaudir de més receptors i arribar 
a més destinataris, com poden ser els au-
tònoms, les empreses i els professionals 
d’altres sectors.

El President del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya a Lleida, Josep M. Riu, ha signat 
a les terres de ponent diversos convenis 

L’activitat formativa a les Terres de Ponent surt reforçada 
amb els acords assolits per la signatura de convenis amb 
entitats empresarials locals.

amb entitats locals, representatives del món 
econòmic i empresarial. En tots ells es de-
termina que les parts es comprometen a 
difondre i promocionar les activitats que 
siguin d’interès per al col·lectiu que amb-
dues parts representen. 

Pocs dies després, aquests acords ja han 
generat conseqüències positives tant per 
al Col·legi com per a les entitats subscrip-
tores, en forma de cursos per als seus res-
pectius afiliats. En citaré dos exemples prou 
significatius.

Un és la Confederació d’Organitzacions 
Empresarials de Lleida (COELL), la patronal 
empresarial de referència de les terres de 
ponent, presidida per Josep M. Gardeñes. 
Té com a objectiu la defensa dels interessos 
de les empreses associades, així com la 
promoció i l’impuls dels seus negocis. Com 
a conseqüència de la signatura del conve-

CONVENIS I FORMACIÓ 

JOAN PICANYOL I TARRÉS
Economista i vocal del Comitè  
Executiu del CEC a Lleida

Lleida

ni ja ens han proposat impartir uns nous 
cursos als seus associats.

Així mateix, el Col·legi d’Agents de la Pro-
pietat Immobiliària de Lleida, presidit per 
Josep M. Esteve, coneixedor de la nostra 
expertesa en l’activitat formativa, ha firmat 
un conveni amb el CEC, fruit del qual ja se 
li han dispensat cursos de fiscalitat immo-
biliària, ajustats a les demandes dels seus 
afiliats. Paral·lelament, la seva predisposició 
és molt bona per poder-ho continuar amb 
altres matèries que siguin de l’interès dels 
seus col·legiats.

La formació continuada és fonamental per 
al desenvolupament i la supervivència de les 
empreses i el seu capital humà, davant un 
entorn com l’actual que està en permanent 
evolució, accentuat ara amb la globalització 
i la digitalització. Molt poques eines com 
aquesta són tan vàlides per adaptar-se amb 
garanties als nous reptes. Afortunadament, 
l’empresa d’avui cada vegada pren més 
consciència del seu compromís ineludible 
de dedicar recursos suficients per formar els 
seus empleats, ja que es tracta d’una inver-
sió rendible i també necessària. n

La sobtada pèrdua de l’economista Jo-
sep M. Rusiñol ha tingut un marcat ressò 
en la societat lleidatana. Fou una perso-
na inquieta, diligent, i un excel·lent pro-
fessional. Mai va voler quedar-se tancat 
al seu despatx, sinó que va saber parti-
cipar de manera activa en la societat, 
dedicant temps i esforç tant a la seva 
localitat natal, Alcarràs, com a la ciutat 
de Lleida, on fou membre del Comitè 
Executiu de la Cambra de Comerç des 
del 1991. Més endavant va ser vicepre-
sident de la Cambra de Comerç, reelegit 
el passat 20 de juny. A la Diputació de 
Lleida fou vicepresident i responsable de 
l’àrea econòmica. Aquest home actiu i 

HOMENATGE A JOSEP M. RUSIÑOL 
tenaç ens ha deixat un record perdurable 
als qui l’havíem conegut.

La facultat de Dret, Economia i Turisme de 
la Universitat de Lleida ha homenatjat, el 
mes de febrer passat, l’economista lleidatà, 
Josep M. Rusiñol, celebrant un lluït acte de 
reconeixement a la seva trajectòria docent 
a qui fou professor associat del centre du-
rant més de trenta anys. El va organitzar el 
Departament d’Economia Aplicada, al qual 
ell pertanyia. En aquest acte, presidit pel 
degà de la Facultat Eduardo Cristóbal, col-
legiat del CEC, i moderat pel seu amic i 
company Josep Domingo, van intervenir 
primer l’inspector d’Hisenda de l’Estat Do-

mingo Carbajo, amb la breu ponència 
“La política fiscal en épocas convulsas”, 
i, tot seguit, el magistrat del Jutjat de Pri-
mera Instància número 6 amb compe-
tència Mercantil de Lleida, Eduardo En-
rech, amb “Breve aproximación a la 
llamada segunda oportunidad”. Els dos 
conferenciants, amics del Josep M., el 
recordaren amb emoció i sentiment.

E L  C O L · L E G I  E N  E L  T E R R I T O R I
Seus col·legials
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Parelles perfectes
per a despatxos
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FISCAL3
Models d’Hisenda

És la solució idònia per a resoldre de manera
pràctica la confecció de les declaracions fiscals
per a la AEAT.  
 
   

CONTA3
Comptabilitat General

Permet resoldre de manera àgil i completa 
la gestió laboral de qualsevol pime (nòmines, 
contractes, cotització Seguretat Social...).

T O U R  I N F O R M A T I U  A  B A R C E L O N A

DAT E S :        D i m e c re s  2 5  d e  Ma rç   I   D i m e c re s  3  d e  J u n y
S E S S I O N S :   9 : 0 0   I   11: 0 0   I   16 : 0 0
L LO C :         Co l · l e g i  d ’ Eco n o m is te s  d e  C a t a l u n y a   I   A u la  3 . 2

I N S C R I P C I O N S  O N L I N E  O B E R T E S   I   P L A C E S  L I M I T A D E S
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Seu territorial del  
Col·legi a Tarragona

Tarragona, malauradament, sovint 
acostuma a “ser notícia” quan hi 
passen coses negatives. Poques 
vegades té als mitjans el seguiment 

que mereix, tot emfatitzant els múltiples as-
pectes positius del territori. Aquest inici d’any 
ho ha estat de nou per un fet molt lamenta-
ble: l’accident del dia 14 de gener a les instal-
lacions d’IQOXE, que es va endur la vida de 
tres persones, a més d’un nombre important 
de ferits, alguns dels quals, en estat greu.

Des del Col·legi d’Economistes de Catalu-
nya a Tarragona volem fer una reflexió serena 
sobre aquest tipus d’accidents, un cop su-
perat el lògic xoc inicial. Els economistes 
sabem perfectament que la rendibilitat i el 
risc estan directament relacionats. Això val 
per a les inversions financeres, però també 
per a l’activitat productiva. És indubtable el 
paper clau com a motor econòmic de la in-
dústria petroquímica al nostre territori. La 
seva arribada als anys seixanta i setanta i el 
seu desenvolupament posterior van canviar 
el panorama d’algunes comarques tarrago-
nines (com també va ser el cas de les cen-
trals nuclears al sud del territori). La indústria 
representa a la nostra demarcació aproxi-
madament el 25 % del PIB, que en termes 
per càpita (quasi 29.800 euros) és el més alt 
de Catalunya, i situa Tarragona al sisè lloc a 
escala estatal, segons un estudi de CEPTA 
presentat al juliol de 2019. Això no té equi-
valència en termes de renda per càpita per-
què bona part dels rendiments marxen cap 
als llocs d’origen de les multinacionals.

El nostre polígon petroquímic és el més im-
portant del sud d’Europa i genera el 30 % 
del PIB del Camp de Tarragona i uns 10.000 

Arran de l’accident que va tenir lloc a Tarragona el 14 de 
gener passat, el Col·legi fa una reflf lflexió sobre el paper de la 
indústria petroquímica per a l’economia de la zona

La recent experiència ha demostrat que la 
comunicació davant d’un accident a la pe-
troquímica no ha funcionat com seria desit-
jable. Actualment no sembla raonable no 
aprofitar absolutament tots els potencials 
canals de comunicació per donar les opor-
tunes instruccions a la població i arribar a 
tothom: a banda del so de les sirenes, es 
poden enviar missatges als telèfons mòbils, 
fer ús de les xarxes socials, tallar les emis-
sions de ràdio i televisió públiques per infor-
mar en temps real, etc. I aquí cal que la gent 
segueixi les normes rebudes. Seguretat i 
llibertat són dues variables “suma zero”…

La major part de la ciutadania entén com a 
positiva la convivència entre la indústria pe-
troquímica i els serveis, pilars de l’economia 
del Camp de Tarragona, però al mateix 
temps exigeix una revisió dels protocols de 
seguretat i de comunicació. Cal fer tots els 
esforços possibles per esbrinar què ha 
passat i per minimitzar el risc d’accidents 
en un sector tan sensible, perquè les seves 
conseqüències afecten el conjunt de la po-
blació.

I això és quelcom més que números freds. 
Encara recordo l’impacte que em va provo-
car un article del llibre Economía, de Won-
nanott & Wonnacott, de primer de carrera 
(pàgina 645 de l’edició de 1985), titulat “El 
eterno rompecabezas: ¿cuánto vale una 
vida humana?”. Si ho preguntem als famili-
ars dels morts d’aquest desgraciat acci-
dent, de ben segur que no faran els càlculs 
matemàtics del model que es presentava al 
llibre.

Indústria petroquímica a Tarragona? In-
dubtablement, sí. Però amb les màximes 
garanties. n

llocs de treball, entre directes i indirectes. El 
Tarragonès és la comarca catalana amb 
major creació de riquesa en termes abso-
luts pel darrere de les que conformen la gran 
corona de Barcelona. El consorci químic de 
l’AEQT engloba empreses tan rellevants 
com Repsol, Dow, Basf, Covestro, CLH, 
Shell, Carburos Metálicos, Ercros, Messer, 
Clariant etc. Però el preu del creixement 
econòmic derivat d’aquesta indústria són 
les externalitats negatives: inseguretat, 
contaminació, sorolls i males olors als nuclis 
urbans propers, etc. I el risc zero no existeix.

Després del terrible accident moltes veus 
crítiques s’han aixecat sobre el model eco-
nòmic del territori, sobre les polítiques de 
prevenció, les condicions laborals dels 
operaris de les plantes i les subcontractaci-
ons, etc. Sembla prou evident, per molta 
gent coneixedora de les nostres particula-
ritats, que canviar el model no és ni fàcil ni 
tan sols possible a curt termini. Entre d’al-
tres coses portaria una depressió econòmi-
ca de difícil quantificació. Simplement no és 
viable sense una alternativa econòmica. I 
per a molta gent tampoc seria desitjable per 
l’impacte negatiu en la riquesa del territori.

El que sí que genera un consens bastant 
ampli és que cal revisar tots els protocols de 
seguretat i de treball. Al complex petroquí-
mic s’hi poden donar tres tipus d’accidents: 
incendis, explosions i fuites de substàncies 
tòxiques. El PLASEQTA contempla una sè-
rie de mesures de reacció i d’informació a 
la ciutadania davant d’un incident que cal 
revisar. El CECAT és l’òrgan encarregat de 
coordinar la resposta i faria bé, segons 
l’opinió de molts actors implicats, de re-
plantejar els models i protocols d’actuació, 
juntament amb tots els organismes res-
ponsables (Protecció Civil, Ajuntaments, 
AEQT, etc.)

MIQUEL ÀNGEL FÚSTER
Economista i president del CEC a 
Tarragona

LA SEGURETAT I LA INDÚSTRIA

Tarragona

E L  C O L · L E G I  E N  E L  T E R R I T O R I
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Ampliació de serveis  
a les Terres de l’Ebre

El Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya ha decidit reforçar el 
servei que presta als col·legiats 
i col·legiades de les Terres de 

l’Ebre oferint-los la possibilitat de seguir 
per videoconferència des del Campus Ter-
res de l’Ebre de la Universitat Rovira i Vir-
gili a l’Avinguda Remolins 13-15 de Torto-
sa diversos actes i formacions del Col·legi. 
D’aquesta manera, els 116 col·legiats i 
col·legiades residents al Baix Ebre, la Ri-
bera d’Ebre, el Montsià i la Terra Alta, i els 
membres de les 209 societats i/o despat-
xos professionals d’aquestes comarques 
vinculats al Col·legi no hauran de despla-
çar-se fins a la seu de Tarragona per seguir 
per videoconferència els actes i les forma-
cions que el Col·legi organitza a la seu de 
Barcelona.

Amb aquest acord, el Col·legi també fa un 
pas més en l’apropament als estudiants 
d’Administració i Direcció d’Empreses de 
la Universitat Rovira i Virgili, els quals podran 
assistir a les videoconferències des de Tor-

servei de videoconferències. Les formacions 
presencials, entre una i tres a l’any de mit-
jana, se centren en el tancament fiscal i en 
d’altres qüestions d’actualitat tributària.

L’any 2019 la seu del Col·legi a la ciutat de 
Tarragona va organitzar un total de cinquan-
ta videoconferències d’actes i vint video-
conferències de cursos en connexió amb 
la seu de Barcelona. A més, la seu de Tar-
ragona va organitzar l’any passat cinc actes 
i divuit cursos propis. n

tosa amb les mateixes condicions que els 
col·legiats i col·legiades.

El nou servei de videoconferències des de 
Tortosa és fruit de l’ampliació de l’acord de 
col·laboració entre el Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya (CEC) i la Universitat Ro-
vira i Virgili (URV) signat recentment per la 
rectora de la URV María José Figueras i el 
degà del CEC Anton Gasol. Un acord que 
ha estat possible gràcies a l’impuls dels 
col·legiats de les Terres de l’Ebre Joaquim 
Sauch i Josep Miró (també professor de la 
URV), de l’equip de la seu del Col·legi d’Eco-
nomistes a Tarragona liderat pel seu presi-
dent Miquel Àngel Fúster, del degà de la 
Facultat d’Economia i Empresa de la URV 
Antonio Terceño i del director del Campus 
Terres de l’Ebre de la URV Jordi Sardà.

El Col·legi d’Economistes de Catalunya i la 
Universitat Rovira i Virgili col·laboren des de 
fa anys en l’organització de cursos al Cam-
pus Terres de l’Ebre de la URV a Tortosa, 
els quals es mantindran en paral·lel al nou 

ACORD AMB LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

S E R V E I S  C O L · L E G I A L S
Videoconferències
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T R E B A L L E M  E N  G R U P
Aula d’Economia

Funcions i eines  
per al controller
A continuació us informem de la programació de cursos 
d’especialització per al període abril-maig.

P el que fa al Programa en Control 
de Gestió/Pressupostari s’es-
tructura en 5 mòduls i 15 sessi-
ons (58 hores), que es poden 

realitzar en conjunt o bé de manera indivi-
dualitzada. Els objectius d’aquest progra-
ma són:
- Proporcionar una visió global i, a la vega-
da, detallada del control de gestió i pressu-
postari des d’un punt de vista pràctic, 
aportant els fonaments conceptuals.
- Facilitar el domini de les tècniques i de les 
eines més actuals i adequades per a un 
correcte i eficient control de gestió i pressu-
postari de qualsevol tipus d’empresa.
- Donar una visió integrada dels diversos 
indicadors de gestió i sistemes d’informa-
ció, així com del Quadre de Comanda-
ment.
- Aprofundir en el control de gestió de les 
àrees funcionals i operatives de l’empresa, 
i ensenyar la implantació d’un sistema de 
control de gestió.
- Establir els conceptes fonamentals per a 
la creació i el desenvolupament del control 
i l’auditoria interns.
 
MÒDUL 1: MODEL DE GESTIÓ 
I PRESSUPOST: CONTROL 
I ESTRATÈGIA
Formació finalitzada.
 
MÒDUL 2: SISTEMES D’INFORMACIÓ 
I INDICADORS DE GESTIÓ: QUADRE 
DE COMANDAMENT INTEGRAL
Dates: per determinar.
Horari: de 17.00 a 21.00 h.
 
MÒDUL 3: CONTROL DE GESTIÓ 
D’ÀREES FUNCIONALS I OPERATIVES: 
IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA DE 
CONTROL DE GESTIÓ
Dates: per determinar.
Horari: de 17.00 a 21.00 h.

MÒDUL 4: CONTROL I AUDITORIA 
INTERNS
Dates: per determinar.
Horari: de 17.00 a 20.00 h.
 
MÒDUL 5: APLICACIÓ D’EINES 
AVANÇADES AL CONTROL DE 
GESTIÓ: SISTEMES DE REPORTING
Dates: per determinar.
Horari: de 17.00 a 21.00 h.

CURS SUPERIOR D’ESPECIALITZACIÓ 
EN L’IMPOST SOBRE LA RENDA 
DE LES PERSONES FÍSIQUES 
I PATRIMONI
Dates: per determinar.
Horari: de 16.30 a 19.30 h.

CURS SUPERIOR 
D’ESPECIALITZACIÓ EN 
TRIBUTACIÓ INTERNACIONAL
Dates: per determinar.
Horari: de 16.30 a 19.30 h.

PROGRAMA EN CONTROL DE GESTIÓ/PRESSUPOSTARI

FORMACIÓ INTEGRAL PER A 
MEMBRES I ASSESSORS DE 
CONSELLS D’ADMINISTRACIÓ
Dates: per determinar.
Horari: de 9.00 a 14.00 h.
La finalitat del curs és preparar els membres 
i assessors de consells d’administració 
d’empreses, sobretot familiars, per tal que 
assoleixin un profunda visió integral i uns co-
neixements transversals que els permetin 
un desenvolupament més eficient de les se-
ves funcions i una presa de decisions cohe-
rent i reeixida, aportant eines i experiències 
de suport.
Sessió 1: Introducció als consells d’admi-
nistració
Sessió 2: L’àmbit Jurídic i legal
Sessió 3: L’àmbit humà
Sessió 4: L’àmbit estratègic i social
Sessió 5: L’àmbit economicofinancer

FORMACIÓ MODULAR 
PER A EMPRESES FAMILIARS
Dates: 24 d’abril, 15 i 29 de maig, 12 i 26 de 
juny i 10 de juliol de 2020.
Horari: de 9.00 a 14.00 h.
El programa s’estructura en sis mòduls, 
amb l’opció d’inscripció global o de mane-
ra individualitzada:
- Procés successori: temes clau. Preparació. 
Desenvolupament. Canvis generacionals.
- Lideratge: rols familiar i professional.
- Bases per a l’elaboració del pla d’empre-
sa. Consideracions i especificitats des del 
marc familiar.
- Entorn legal i responsabilitats dels admi-
nistradors de societats familiars. Consell 
d’administració de l’empresa familiar.
- Entorn fiscal dels socis i planificació de la 
fiscalitat en la transmissió de l’empresa fa-
miliar.
- Protocol familiar: finalitat i contingut.
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T R E B A L L E M  E N  G R U P
Objectius de Desenvolupament Sostenible

El Col·legi d’Economistes de Catalunya i Fepime Catalunya 
vam presentar, el 14 de febrer passat, la Guia per a Pimes 
davant els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

El document ha estat elaborat per 
la Red Española del Pacto Mun-
dial de Naciones Unidas, el Con-
sejo General de Economistas de 

España i la Confederación Española de la 
Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME).

L’objectiu final d’aquesta guia és promoure i 
facilitar el compromís de les pimes amb l’Agen-
da 2030. El document posa de relleu que un 
78 % de les PIMES no la coneixen o bé són 
desconeixedores de què ja estan realitzant 
accions per contribuir als ODS. Cal, però, 
accelerar la transformació. Hem de conside-
rar que les pimes tenen un paper rellevant en 
el desenvolupament de l’economia a escala 
nacional, representen el 99,98 % del teixit 
empresarial i generen el 70 % de l’ocupació.

De quina manera les empreses estan acce-
lerant la transformació? La guia serveix com 
a eina per reportar els ODS que obren opor-
tunitats de negoci i es poden manifestar en 
nous mercats (economia circular), estalvis de 
costos (el 67 % de les empreses que implan-
ten accions mediambientals dels ODS 6 i 7 
tenen un estalvi energètic i d’aigua) i genera-
ció d’aliances amb altres stakeholders.

Les oportunitats de negoci més destacables 
per a les pimes en relació amb els ODS són 
la salut dels empleats (3), energies renovables 
(7), digitalització (9), reutilització i reciclatge 
(12), i transparència (16).

Nova guia  
per a pimes  
sobre els ODS 

La metodologia SDG Compass permet que 
les empreses utilitzin un llenguatge universal 
i ofereix un marc comú per comunicar els 
temes de desenvolupament sostenible. El 
procés que tota pime hauria de seguir seria: 
• Entendre els ODS.
• Definir les prioritats i els indicadors dels 
impactes reals i potencials.
• Establir els objectius.
• Integrar el marc de l’Agenda 2030 a la 
gestió global de l’empresa per assegurar-ne 
l’èxit.
• Establir una metodologia d’avaluació i 
seguiment per controlar el compliment dels 
objectius i preveure futures necessitats.
• Reportar i comunicar el progrés tant en 
l’àmbit intern com extern.

Com es relacionen els ODS i el compliment 
normatiu en matèria de sostenibilitat? La llei 
d’informació no financera i diversitat pot 
afectar les petites empreses que, dins de la 
cadena de subministrament, interrelacionen 
amb altres empreses mitjanes o grans. 
Aquesta llei recull els ODS, el Pacte Mundi-

ANA GARCIA 
Economista i presidenta de la Comissió 
d’Economia i Sostenibilitat del CEC 
ana.garcia@economistes.com 
 
ALBERT GARCIA PUJOL 
Economista i membre de la Comissió 
d’Economia i Sostenibilitat del CEC 
agarciapujol@economistes.cat

al i l’Acord de París com a marcs en els 
quals les empreses realitzin els seus informes 
financers. És important que les pimes infor-
min del seu progrés en la consecució dels 
objectius de l’Agenda 2030. La meta 12.6 
els encoratja a incorporar la informació so-
bre la sostenibilitat en el seu cicle de pre-
sentació d’informes, més enllà de l’estricta 
obligatorietat.

La Llei de Canvi Climàtic i Transició Ecolò-
gica, molt relacionada amb l’ODS 13 d’ac-
ció climàtica, encoratja les empreses a re-
duir les emissions de CO2. Un dels possibles 
efectes que es preveuen és una limitació i 
enduriment en l’accés de beneficis fiscals 
en productes energètics d’origen fòssil. 

Com afectarà la pime? Ha de començar a 
identificar les oportunitats i les amenaces 
que la llei representa. Les empreses que 
siguin respectuoses amb el medi ambient 
reduiran la seva factura fiscal. En referència 
a l’Impost de Societats, estableixen bene-
ficis fiscals: ODS 10.2: potenciar i promou-
re la inclusió social, i ODS 16.5: reduir la 
corrupció i el suborn en totes les seves 
formes. 

No hem d’oblidar les finances sostenibles, 
la nova taxonomia de la UE animarà les em-
preses a considerar la inversió en productes 
sostenibles per poder accedir al finançament.

Com a conclusió, els ODS i el compliment 
normatiu en matèria de sostenibilitat han 
passat a formar part de la normativa que 
afecta les pimes. És per això que des de la 
Comissió d’Economia i Sostenibilitat tenim 
el propòsit d’actuar per divulgar la guia dels 
ODS per a pimes i també de treballar per a 
l’aplicació dels ODS a les empreses. n
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El 15 de gener vam parlar al col·legi sobre “Prosperitat, sense natura?”, basat 
en l’informe de la Plataforma Intergovernamental en Biodiversitat i Serveis 
Ecosistèmics (IPBES). L’objectiu era poder entendre la incidència econòmica de 
la pèrdua de la biodiversitat i tenir-ne una opinió empresarial.

 Quan parlem de pèrdua de la bio-
diversitat no hem d’oblidar el 
vincle indissociable entre biodi-
versitat i societat, ja que els eco-
sistemes naturals són la base del 

nostre benestar, proveint-nos de recursos, 
béns i serveis insubstituïbles. 

El concepte de “capital natural” ens porta a 
parlar dels costos econòmics de no conser-
var la natura i de la necessitat de tenir-los en 
compte quan s’avalua el cost i el benefici 
d’una iniciativa. La inversió en espais naturals 
té un retorn econòmic i social de 8 euros per 
cada euro invertit.

Segons Santiago García Fernández-Velilla, 
de Red Natura 2000, “ a Espanya la produc-
ció agrària es reduiria en 8.500 milions d’eu-
ros i representaria una pèrdua de 5.000 llocs 
de treball directes i indirectes”, si baixés la 
població d’insectes. La ramaderia extensiva 
estalvia 852 milions d’euros en pinso a l’any 
per a l’alimentació amb les pastures. L’aigua 
és més econòmica si ve d’entorns naturals 
nets; si no fos de bona qualitat ens costaria 
1.504 milions d’euros.

Prosperitat, sense natura?

El cost estimat de protegir la biodiversitat a 
Catalunya és de 129 milions d’euros l’any i 
la pèrdua de biodiversitat posa en risc el 
compliment de bona part dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible, fins i tot els 
relacionats amb l’eradicació de la pobresa 
o la fam.

El Conveni sobre Diversitat Biològica de les 
Nacions Unides que se celebrarà el mes 
d’octubre del 2020 posarà en relleu la im-
portància de la biodiversitat en les activitats 
econòmiques i els negocis. El Fòrum Eco-
nòmic Mundial del 2020 manifestava que la 
pèrdua de la biodiversitat és un dels majors 
riscos globals, ja que pot comportar pèrdu-
es econòmiques en les diferents activitats. 
A la COP25 es parlava que estem molt lluny 
de posar un preu a la natura.

Com transformar els marcs econòmics i fi-
nancers per revertir la pèrdua de naturalesa?  
Quins reptes comporta el canvi de model 
dins del món empresarial? Quina qualitat ha 
de tenir el creixement econòmic? S’hauria 
de considerar el capital natural com un actiu 
en els balanços empresarials i reconèixer la 
seva materialitat a les organitzacions i admi-
nistracions?

L’oportunitat de negoci que forneix la biodi-
versitat s’aprecia en el cas de l’ecoturisme, 
l’agricultura orgànica i la silvicultura. En 
aquests sectors, el canvi dels patrons de 
consum, amb una demanda creixent de béns 
i serveis sostenibles, obliga les empreses a 

analitzar els impactes de la seva operativa 
sobre els ecosistemes.  

Quan les empreses es focalitzen en capital 
natural poden oferir informació sobre els 
riscos que sovint no són identificats en el 
mercat (fertilitat del sòl, capacitat per filtrar 
aigua dels conreus...) i de les noves oportu-
nitats per gestionar-los. Els comptes de IP&G 
(informe integrat de pèrdues i guanys) ajuden 
a conèixer l’impacte ambiental social i eco-
nòmic, i permeten a les empreses reduir els 
riscos econòmics i poder dissenyar millor les 
estratègies, que queden reflectides en el 
Reporting No Financer.

El sector financer també està considerant 
els aspectes mediambientals per canalitzar 
els fluxos d’inversió cap a projectes soste-
nibles i donar suport a un canvi de model 
cap a l’economia circular i més eficient en 
l’ús dels recursos. Parlem de finances sos-
tenibles.

El BEI (Banc Europeu d’Inversions) i la Co-
munitat Europea van establir un mecanisme 
de finançament del Capital Natural. L’objec-
tiu és que els projectes de capital natural 
poden generar beneficis o bé estalvis de 
costos, tot i l’existència de barreres com ara 
la falta d’experiència o bé els períodes de 
retorn massa llargs per la inversió.

Un protocol del capital natural ajudaria a or-
ganitzar tota la informació i prendre decisions 
alineades amb els criteris de l’empresa. n
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Comissió d’Economia i Finances de l’Esport

 Doctor en Ciències Econòmiques 
i Dret i Acadèmic Numerari de 
la Reial Acadèmia Europea de 
Doctors, José María Gay de 

Liébana exerceix de professor titular d’Eco-
nomia Financera i Comptabilitat a la Univer-
sitat de Barcelona i és soci fundador d’un 
despatx professional d’auditoria i d’asses-
sorament fiscal i comptable vinculat al Col-
legi. Reconegut conferenciant, José María 
Gay de Liébana participa habitualment com 
a comentarista d’actualitat econòmica als 
mitjans de comunicació i és un apassionat 
de les finances i del futbol. Col·legiat des de 
l’any 1972, és, també, el fundador i president 
de la Comissió d’Economia i Finances de 
l’Esport del Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya.

Per què una comissió centrada en l’eco-
nomia i les finances de l’esport?
Un dels aspectes més destacats d’un feno-
men social com l’esport —practicat tant en 
la seva faceta amateur com en el seu vessant 
professional— és l’econòmic. La dimensió i 
impacte econòmic del món de l’esport i les 
activitats esportives a Espanya s’estima en 
el 2,4 % de la nostra riquesa, la qual cosa es 
tradueix en uns 24.000 milions d’euros. No 
podem menystenir la importància de l’esport 
en la nostra economia.

JOSÉ MARIA GAY DE LIÉBANA, PRESIDENT DE LA 
COMISSIÓ D’ECONOMIA I FINANCES DE L’ESPORT

“Volem ser un referent en la 
formació dels gestors de l’esport”

D’altra banda, en el món de l’esport també 
és clau tenir present tot el que implica el marc 
fiscal, comptable i laboral de les entitats es-
portives. En definitiva, és important procurar 
que la gestió d’aquestes entitats respongui a 
criteris de professionalitat per apuntalar-les 
en la seva estructura financera i en l’ús ade-
quat dels seus recursos i possibilitats econò-
miques. Per tot plegat es va crear la Comis-
sió d’Economia i Finances de l’Esport del 
Col·legi.

Quins són els seus grans objectius?
Volem proporcionar als col·legiats interessats 
en aquest àmbit i als gestors d’entitats es-
portives una millor preparació en assumptes 
econòmics, financers, organitzatius, de màr-
queting, fiscals i comptables per tal que les 
entitats disposin d’eines per millorar la seva 
organització i la seva gestió. També volem 
fer partícips de les activitats de la Comissió 
totes les disciplines esportives a través de 
les respectives federacions, tant els grans 
clubs com els mitjans i els petits. En defini-
tiva, volem sumar i fer aportacions en una 
parcel·la d’activitat tan rellevant en l’aspec-
te social com és l’esport, la dimensió eco-
nòmica de la qual va creixent de manera 
imparable, i on proliferen cada vegada més 
les entitats esportives de caràcter amateur 

“competint” amb un esport professional on 
es mouen xifres multimilionàries.

Quines activitats s’hi organitzen?
Amb el suport del nostre patrocinador, la Fun-
dació DAMM, organitzem conferències, de-
bats i taules rodones sobre temes d’actualitat 
relacionats amb l’esport i l’economia. Convi-
dem personalitats vinculades al món de l’es-
port perquè ens expliquin les seves experi-
ències en l’organització i el funcionament de 
competicions o entitats de rellevància. A la 
seu del Col·legi a Barcelona hem tingut els 
diversos candidats a la presidència del Futbol 
Club Barcelona amb motiu de les eleccions 
del 2015 per presentar-nos el seu programa 
econòmic; hem parlat de futbol, televisió i 
negocis amb el president de LaLiga Javier 
Tebas, o hem abordat la nova Llei de l’Esport 
i de l’Activitat Física de Catalunya amb el se-
cretari general de l’Esport de la Generalitat 
de Catalunya, Gerard Figueras, i els principals 
actors socials, privats i institucionals de l’es-
port a Catalunya. També hem parlat dels nous 
reptes de l’esport femení, del repte esportiu, 
econòmic i empresarial de l’RCD Espanyol o 
de l’impacte econòmic dels grans premis del 
motor a Catalunya. Destacaria, d’altra banda, 
que hi hem pogut sentir el president del FC 
Barcelona Josep Maria Bartomeu, el vicepre-
sident del Comitè Olímpic Internacional Juan 
Antonio Samaranch, dos secretaris d’Estat 
per a l’Esport (Miguel Cardenal i María José 
Rienda) i molts més reconeguts esportistes. 
A més, jo mateix presento cada any un estu-
di de les finances de les cinc principals lligues 
europees de futbol.

L’aposta és mantenir l’estratègia actual?
Efectivament, volem seguir organitzant actes 
sobre qüestions actuals al voltant de l’esport 
i l’economia. També volem reforçar la col-
laboració amb l’Aula d’Economia del Col·legi 
per oferir cursos vinculats a la gestió de l’es-
port que comprenguin des la comptabilitat i 
la fiscalitat fins a les alternatives per generar 
recursos, la cerca de patrocinis o el màrque-
ting esportiu. Volem ser un referent en la for-
mació dels quadres directius i gestors de 
l’esport. n

Volem proporcionar 
als col·legiats 

interessats en aquest 
àmbit i als gestors 

d’entitats esportives 
una millor preparació

CLARA BASSOLS  
Periodista i responsable de  
Premsa i Comunicació del CEC
cbassols@coleconomistes.cat

ADQUIÉRELO AHORA EN EL 91 210 80 00

INTELIGENCIA JURÍDICA

El Memento Fiscal 2020 ofrece el análisis más exhaustivo de toda la fiscalidad en un solo volumen. La primera 
referencia de consulta para asesores fiscales, directores financieros y profesionales relacionados con la fiscali-
dad, por su rigor y por la rapidez de acceso a la información que procura.

Con la suscripción al Memento Fiscal 2020 vas a estar siempre al día, incluye:
1. El servicio “Extras Mementos” con el que puedes consultar en cualquier momento si un número marginal del 
Memento ha sido modificado.
2. Un servicio de alerta vía e-mail con las novedades que se vayan produciendo cada semana.
3. Una separata de actualización extraordinaria en soporte papel con el análisis de las novedades que se produz-
can y que recibirás en tu despacho.

PARTE 1ª IMPUESTOS DIRECTOS
PARTE 2ª IMPUESTOS INDIRECTOS
PARTE 3ª IMPUESTOS Y RECARGOS NO ESTATALES. 
TASAS. TRIBUTOS SOBRE EL JUEGO

PARTE 4ª PROCEDIMIENTO
PARTE 5ª OBLIGACIONES FORMALES
PARTE 6ª ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS Y 
MECENAZGO

¿Quieres tenerlo 
todo controlado

pase lo que pase?

Ni lo dudes:
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T R E B A L L E M  E N  G R U P
EconomistesBAN

La xarxa EconomistesBAN és avui 
una xarxa consolidada, que ha 
impulsat i posicionat el Col·legi 
d’Economistes de Catalunya 

(CEC) en l’ecosistema emprenedor i inver-
sor català com un actor rellevant. Des de 
la seva creació l’any 2012, la xarxa de Busi-
ness Angels del Col·legi ha facilitat inversió 
a un total de 22 projectes emprenedors, en 
26 operacions, 15 dels quals segueixen 
actius actualment i preveuen facturar més 
de 24,2 milions d’euros aquest 2019.

Mitjançant EconomistesBAN, el CEC està 
contribuint activament a la promoció efec-
tiva de l’activitat econòmica, consolidant el 
seu posicionament en l’ecosistema empre-
nedor i inversor català. Els 16 projectes 
empresarials reeixits en què ha invertit Eco-

nomistesBAN ocupen actualment més de 
325 persones de manera directa i generen 
més de 2.528 llocs de feina addicionals de 
manera indirecta.

Entre el 2014 i el 2019, EconomistesBAN va 
atendre un total de 1.161 projectes amb un 
objectiu de transversalitat entre sectors, i 2.466 
inversors han assistit als 34 fòrums que s’han 
organitzat fins al moment, propiciant 1.084 
contactes entre inversors i emprenedors.

També s’ha de posar en valor l’aportació 
que, des que es va crear a finals del 2016, 
ha donat el Club Inversors EconomistesBAN 
a 14 d’aquests 22 projectes, invertint i 
donant suport als emprenedors des de dins 
dels seus projectes. El Club està obert a 
nous membres de la xarxa EconomistesBAN 
que s’hi vulguin incorporar.

EconomistesBAN, amb la seva proactivitat 
d’atenció, selecció, acompanyament i inver-

EconomistesBAN consolida la seva posició
a l’ecosistema emprenedor i inversor català

sió de noves start-ups està fent possible 
l’aposta del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya per la joventut, el talent, la inno-
vació i la tecnologia, i reforçant el seu posi-
cionament d’actor destacat en el suport a 
la nova economia i en l’impuls de l’activitat 
econòmica real a Catalunya.

Relleu a la direcció
L’economista i consultora financera Marta 
Alsinella ha substituït recentment en la direc-
ció d’EconomistesBAN el també econo-
mista Miquel Sacristán, el qual ha gestionat 
amb èxit la xarxa des de l’any 2015.

Llicenciada en Administració i Direcció d’Em-
preses per la Universitat Autònoma de Bar-
celona i màster en Banca i Finances per la 
Universitat Pompeu Fabra, Marta Alsinella 
té més de 10 anys d’experiència en l’àmbit 
financer i de consultoria, i és experta en 
impulsar negocis rendibles i sostenibles a 
través del coaching. n

POL FONT  
Economista i president  
d’EconomistesBAN
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Recull d’activitats

Nou Model de col·laboració 
social delegada
Sessió informativa a càrrec del Sr. Jaume 
Saura, cap de la Dependència Regional 
d’Informàtica de l’AEAT de Catalunya. 
Videoconferència amb les seu de Tarra-
gona. Documentació a disposició dels 
interessats al web del Col·legi.
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COMISSIÓ ASSESSORS 
FISCALS

Debats Fiscals
Dirigits per Míriam Jiménez-Ridruejo, asses-
sora fiscal a Jiménez-Ridruejo y Asociados, 
SLP; Alexandre Segarra, assessor fiscal a 
Roca Junyent, i Pedro Villar, Gabinet Assessor 
Fernández, SL. Els debats oberts de consul-
toria fiscal tenen lloc el mateix dia, abans de 
les sessions temàtiques.

La prevenció i reducció del frau fiscal 
a l’ATC. El Consell fiscal de Catalunya 
i el Codi de Bones Pràctiques
Sessió temàtica a càrrec de la Sra. Montser-
rat Peretó, directora general de Planificació i 
Estudis Fiscals del departament de la vicepre-
sidència d’Economia i Hisenda, i la Sra. Silvia 
Cano, coordinadora de programes de preven-
ció i reducció del frau fiscal a l’Agència Tribu-
tària de Catalunya. Documentació a disposició 
dels interessats al web del Col·legi.

Novetats en les declaracions informatives
Sessió informativa AEAT (1a i 2a sessió) a 
càrrec de tècnics de les Dependències Regi-
onals de Gestió Tributària i d’informàtica de 
l’AEAT. Celebrada a la sala d’actes de l’AEAT. 
Documentació a disposició dels interessats al 
web del Col·legi.

Els pactes successoris i la seva tributació
Sessió temàtica a càrrec del Sr. Alejandro Ebrat, 
advocat, membre de la Secció de Dret Fiscal 
de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona 
i professor de Dret Tributari. Videoconferència 
amb la seu de Tarragona. Documentació a 
disposició dels interessats al web del Col·legi.

Repàs a la darrera Jurisprudència 
Tributària més destacada
Sessió a càrrec dels Srs. Arnau Farré i Àlex 
Segarra, economistes i membres del Comitè 
Directiu de la Comissió de FiscalistesCEC. 

Documentació a disposició dels interessats al 
web del Col·legi.

COMISSIÓ DE SÈNIORS

Visita guiada a La Casa de la Seda

Dinar de Nadal 2019 al Merendero 
“Font de les Planes”

Visita guiada Reial Monestir 
de Santa Maria de Pedralbes

Aquestes són les activitats més destacades que el  
Col·legi d’Economistes de Catalunya ha organitzat  
entre l’1 de desembre i el 28 de febrer del 2020.

Balanç d’actes
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Recull d’activitats

Visita guiada a la Sagrada Família

Cinefòrum: El Diablo viste de Prada
Va comentar la projecció la Sra. Pilar Saldaña, 
professora en Administració d’Empresa (ADE) 
a la Facultat d’Economia i Empresa de la Uni-
versitat de Barcelona i directora de la Càtedra 
d’Empresa Familiar, i la Sra. Núria Rodríguez, 
vicedegana de Relacions Externes, Compro-
mís social i Estudiants.

JUNTA DE GOVERN

Roda de premsa Enquesta 
de Situació Econòmica Tardor 2019

Benvinguda als nous col·legiats
El gerent, Maurici Olivé, i Elisabet Bach, mem-
bre de la Junta de Govern, van lliurar el carnet 
i els diplomes als nous col·legiats de Barce-
lona i província dels mesos d’octubre a gener.

COMISSIÓ D’ECONOMIA 
FINANCERA

Fòrum inversor EconomistesBAN-edició 
XXXVII
Organitzat pels Business Angels Economistes-
BAN del Col·legi d’Economistes de Catalunya. 
Documentació a disposició dels interessats al 
web del Col·legi. Vídeo disponible a youtube.
com/economistescat.
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Els catorze vuitmils: tancant el cercle
Conferència a càrrec de Ferran Latorre, alpinista i divulgador. La va presentar i moderar 
Xavier Cordoncillo, president de la Comissió de Jubilats del Col·legi d’Enginyers Industri-
als i president de la Comissió de Professionals Sèniors de l’Associació Intercol·legial.

Revolución tecnológica y nueva economía
Presentació del llibre amb la participació de l’autor, economista i professor titular del 
Departament d’Empresa de la UB, Dr. Josep Mª Gay de Liébana; la Dra. Ana Lauroba, 
directora del Departament d’Empresa de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB; el 
Dr. Antonio Alcaraz, catedràtic de la UB i Acadèmic de la Reial Acadèmia de Medicina de 
Catalunya, i el Dr. Joan Carles, doctor en Medicina i Cirurgia, cap de Secció i responsable 
de la Unitat de Genitourinari, Sistema Nerviós Central, Sarcoma i Tumors d’origen des-
conegut, del Departament d’Oncologia de la Vall d’Hebron. Vídeo disponible a youtube.
com/economistescat.
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Perspectives macroeconòmiques 
i financeres per al 2020
Dinar-col·loqui organitzat pel Fòrum d’Econo-
mistes en Mercats Financers amb Enric Fer-
nández, economista en cap de Caixabank.

COMISSIÓ D’ECONOMIA 
CATALANA

Anàlisi de la situació econòmica
Roda de premsa del Grup de Conjuntura.

Converses sobre economia 
catalana amb...
Primera conferencia del cicle de converses a 
càrrec del Sr. Antoni Serra Ramoneda.

Reunió del panell 
d’experts de l’IEBE
Sobre el resultat de 
l’enquesta a l’entorn 
de la previsió del tan-
cament de l’IBEX el 31 
de març.

AIXÒ NO ÉS UN ANUNCI
SINÓ EL PRIMER PAS PER ESTRENAR 

EL TEU NOU VOLKSWAGEN AMB UNES 
CONDICIONS ÚNIQUES I EXCLUSIVES.

POL MORÉ
655940493   
pol.more@carhaus.es 

CARHAUS CORNELLÀ
Carretera de Sant Boi, 11, 13, 08940 
Cornellà de Llobregat, Barcelona
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nomista i auditora, sòcia de Grant Thornton i 
membre de la Junta Directiva de l’ACCID. 
Videoconferències amb les seus de Lleida i 
Tarragona. Documentació a disposició dels 
interessats al web del Col·legi.

COMISSIÓ D’ECONOMIA  
I SOSTENIBILITAT

2a Jornada IPBES: “Prosperitat 
sense natura?”
Jornada organitzada conjuntament amb el 
Departament de Territori i Sostenibilitat, el 
Consell Assessor per al Desenvolupament 
Sostenible, el Centre de Recerca ecològica i 
aplicacions forestals, i el Centre Tecnològic 
Forestal de Catalunya; amb la participació de 
diversos ponents. Videoconferències amb la 
seu de Lleida. Documentació a disposició dels 
interessats al web del Col·legi. Vídeo dispo-
nible a youtube.com/economistescat.

COMISSIÓ DE  
COMPTABILITAT

Punts cecs en la gestió dels riscos: 
un enfocament pràctic
Conferència a càrrec del Sr. Carlos Puig de 
Travy, economista, president del REA del 
Consejo General de Economistas i secretari 
de l’ACCID, i del Sr. Luis Piacenza, enginyer 
industrial, MBA i MSc, soci-director general 
de Serveis Globals de Sostenibilitat de Crowe. 
Videoconferències amb les seus de Girona, 
Lleida i Tarragona. Documentació a disposi-
ció dels interessats al web del Col·legi.

El tancament comptable 2019
Conferència a càrrec de Gemma Soligó, eco-

COMISSIÓ D’ECONOMIA DE  
LA IGUALTAT I DIVERSITAT

És la teva empresa ètica? Protocols per 
a la prevenció de l’assetjament sexual i 
laboral. Codi Ètic, Codi de Conducta i 
Polítiques especifiques”
Sessió temàtica a càrrec de la Sra. Joana 
Martín, advocada laboralista Compliance la-
boral, i la Sra. M. del Mar Salvat, economista 
i advocada.

COMISSIÓ D’AUDITORS DE 
COMPTES | REA + REGA 
CATALUNYA

Anàlisi de les darreres consultes de l’ICC 
en matèria d’auditoria i comptabilitat
Sessió tècnica a càrrec de Juan Luis Domín-
guez. Videoconferències amb les seus de 
Girona i Lleida. Documentació a disposició 
dels interessats al web del Col·legi.

Cinema, debat i networking:
Without Question (Sin cuestionar)
Projecció del film educatiu basat en els con-
flictes en una empresa familiar amb les inter-
vencions del Sr. Xavier Subirats, secretari de 
la Junta de Govern del Col·legi d’Economistes * 
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1a Jornada de professionals del Registre d’Experts 
Comptables de Catalunya-RECC
A càrrec del Sr. Francisco Gracia, president del Registro de Expertos Contables-REC, i 
del Sr. Francisco Serrano, vocal del consell director del Registro de Expertos Contables-
REC. La benvinguda va anar a càrrec del Sr. Lluís Prims, president del Registre d’Experts 
Comptables de Catalunya-RECC, i del Sr. Martí García Pons, vicepresident del Registre 
d’Experts Comptables de Catalunya-RECC. Documentació a disposició dels interessats 
al web del Col·legi. Vídeo disponible a youtube.com/economistescat.
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de Catalunya; la Sra. Àngels Roqueta, eco-
nomista i advocada; el Sr. Jeff Singer, charte-
red Accountant (ICAEW), Chairman - Profes-
sional Accountants in Spain, i el Sr. Emilio 
Álvarez, president de la Comissió d’Auditors 
de Comptes | REA Catalunya.

COMISSIÓ ECONOMIA 
AGROALIMENTÀRIA

Què mengem? Turisme gastronòmic
Dinar-col·loqui a càrrec de Francesc Xavier 
Medina Luque, director de la UNESCO Chair 
on “Food, Culture, Development” Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC) i director del Grup 
de recerca interdisciplinària en turisme GRIT-
EAE.

Presentació de l’Informe sectorial 
Agroalimentari 2019 elaborat per 
Caixabank Research

A càrrec de la Sra. Judit Montoriol-Garriga, 
doctora en Economia, adscrita al departament 
de Macroeconomia de CaixaBank Research 
i coordinadora de l’Estudi. Documentació a 
disposició dels interessats al web del Col·legi. 
Videoconferència amb la seu de Lleida.

COMISSIÓ D’ECONOMIA I 
FINANCES DE L’ESPORT

La nova llei d’Esport i l’Activitat 
Física de Catalunya
Taula debat amb la participació del Sr. Gerard 
Figueras, secretari general de l’Esport i de l’Ac-
tivitat Física de la Generalitat de Catalunya; el 
Sr. David Escudé, regidor d’Esports de l’Ajun-
tament de Barcelona; el Sr. Gerard Esteva, 
president de la Unió de Federacions Esportives 
de Catalunya; el Sr. Jaume Domingo, president 
de la Unió de Consells Esportius de Catalunya; 
el Sr. Pere Manuel, president del Col·legi de 
Professionals de l’Activitat Física i de l’Esport 
de Catalunya; el Sr. Toni Brocal, president de 
l’ADECAF- Associació d’Empresaris de Clubs 
Catalans de Fitness, i el Sr. José María Gay de 
Liébana, president de la Comissió d’Economia 
i Finances de l’Esport del CEC. Videoconferèn-
cies amb les seus de Girona, i Lleida. Vídeo 
disponible a youtube.com/economistescat.

Presentació del Nou informe sobre 
l’Economia i les Finances del futbol 
europeu
A càrrec del Sr. José María Gay de Liébana, 
economista, professor d’Economia Financera 
i Comptabilitat de la UB, i president de la Co-
missió d’Economia i Finances de l’Esport del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya. Docu-
mentació a disposició dels interessats al web 
del Col·legi. Vídeo disponible a youtube.com/
economistescat.

COMISSIÓ D’ECONOMIA DE LA SALUT

Governança de la recerca biomèdica i la innovació a les organitzacions
Dinar col·loqui amb la participació del Dr. Josep Tabernero, cap del servei d’Oncologia 
Mèdica de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona. Director del Vall d’Hebron Institut 
d’Oncologia (VHIO) i responsable de la Unitat de Recerca de Teràpia Molecular del 
Càncer a l’Hospital Vall d’Hebron i Sra. Gloria Palomar, directora de Gestió en l’Institut 
d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT). Documentació a disposició dels interessats 
al web del col·legi. 

Optimització de la planificació 
sobre la base de riscos i tècniques 
de mostreig
Sessió tècnica a càrrec del Sr. Gustavo 
Moreno, enginyer informàtic, analista i 
coordinador associat a CleverAudit, i el 
Sr. Jordi Pernías, diplomat en Ciències 
Empresarials, auditor de comptes i soci 
auditor d’ALHOS. Videoconferències amb 
les seus de Girona, Lleida i Tarragona. 
Documentació a disposició dels interes-
sats al web del Col·legi.
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Reunió Junta de Govern de Lleida 
Amb l’assistència del Sr. Miquel Pueyo, alcal-
de de Lleida

Reunió del Sr. Josep Maria Riu, 
president de la Seu de Lleida,  
amb la vicepresidenta de PIMEC, 
la Sra. Laura Sánchez

TARRAGONA

Novetats en les declaracions 
informatives de l’AEAT
Amb la participació del Sr. Guillermo Serrano, 
cap de la dependència de Gestió de l’AEAT 
de Tarragona i el Sr. José Lozano, cap de la 
dependència d’Informàtica de l’AEAT a Tarra-
gona. 

COMISSIÓ MERCANTIL, 
CONCURSAL I D’EXPERTS 
JUDICIALS

L’aranzel de l’administració concursal i 
la comunicació de l’art. 176 bis.2 LC
Debat Concursal a càrrec de l’Il·lm. Sr. José 
María Ribelles, magistrat a la Secció 15 de 
l’Audiència Provincial de Barcelona. Video-
conferència amb la seu de Girona. Vídeo dis-
ponible a youtube.com/economistescat.

COMISSIÓ ECONOMIA 
TERRITORIAL I URBANA

Roda de premsa
Presentació d’al·legació conjunta que el Col-
legi d’Arquitectes de Catalunya, el Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, el Col·legi d’En-
ginyers de Camins, Canals i Ports de Catalu-
nya i el Col·legi d’Enginyers Industrials de 
Catalunya formulen a l’Avanç del Pla Director 
Urbanístic Metropolità (PDUM) per mitjà de la 
Comissió Intercol·legial de Territori i Urbanisme, 
organisme en el qual s’integren des del 2011. 
Documentació a disposició dels interessats al 
web del col·legi.

GIRONA

Novetats en les declaracions informatives
Sessió informativa a càrrec de tècnics de les 
Dependències Regionals de Gestió Informà-
tica Tributària. Es va celebrar a la Sala d’Actes 
de l’AEAT.

Signatura de conveni amb l’Associació 
Azahara

LLEIDA

Novetats en les declaracions informatives
Sessió informativa a càrrec de tècnics de les 
Dependències Regionals de Gestió Informà-
tica Tributària. Es va celebrar a la Sala d’Actes 
de l’AEAT.

Signatura conveni COELL
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AGÈNCIA DE VIATGES
   93 208 70 00    raccviatges.cat

     696 861 660  

Hi som  
per ajudar

Aprofita aquesta oportunitat de viatjar a 
destinacions increïbles amb descomptes 
exclusius de fins a 500 €

Amb el RACC, planificar és estalviar

Grans viatges 
amb descomptes 
irrepetibles

Preus per persona en habitació doble. Preus dinàmics subjectes a variació en funció de la disponibi-
litat de places. Sortides des de Barcelona. Descompte de fins a 500 €. Per a reserves fetes entre el 
05/03/20 i el 09/04/20. No acumulable amb altres promocions o descomptes. Consulteu condicions.

740 €

9 dies
des de

Vols + hotel 4*/3* 
+ cotxe de lloguer

ARMÈNIA

1.015 €

12 dies
des de

Vols + hotel 3* 
+ cotxe de lloguer

ISLÀNDIA

795 €

8 dies
des de

Vols + hotel 4*/3* 

CAP VERD

1.160 €

13 dies
des de

Vols + hotel 3*
+ cotxe de lloguer

NOVA ANGLATERRA

1.130 €

10 dies
des de

Vols + hotel 3* 
+ cotxe de lloguer

COSTA RICA

1.420 €

12 dies
des de

Vols + hotel 4*/3* 
+ cotxe de lloguer

NAMÍBIA
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