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E D I T O R I A L

Com es desprèn de la liquidació 
pressupostària aprovada en  
l’Assemblea de Col·legiats del mes  
de març, l’aplicació d’aquest model de 
gestió fa que les quotes col·legials  
només representin un 41% dels ingressos  
totals que el Col·legi ha obtingut l’any 
2011, provenint la resta d’ingressos  
per serveis, especialment la formació, 
activitats realitzades i subvencions 
rebudes. Aquest model ens obliga a  
fer una utilització eficient dels recursos. 
L’excedent econòmic que el Col·legi  
obté cada any és, doncs, en gran part 
conseqüència de l’eficàcia econòmica  
dels serveis i les activitats que 
s’organitzen.

El projecte de la construcció de la nova seu del Col·legi 
s’emmarca en aquesta voluntat d’aprofundir i de millorar 
aquest model de Col·legi. És, de fet, una inversió necessària 
per continuar essent un Col·legi professional modern.  
La nova seu ens ha de permetre guanyar visibilitat, 
consolidar-nos com un dels col·legis professionals 
capdavanters i ens permetrà oferir més i millors serveis.  
La Junta de Govern porta anys treballant per aconseguir 
aquesta excel·lència en la prestació de serveis i en 
posicionar la professió i la institució en el lloc que ens 
correspon, com veureu en les pàgines d’aquest informatiu. 

es dels seus inicis, el Col·legi d’Economistes  
de Catalunya ha volgut anar més enllà de les 
atribucions que com a corporació de dret  
públic ostenta i, sense oblidar-les, ha volgut  
ser una corporació inserida en un territori  

concret, compromesa tant amb els seus col·legiats, com 
amb la societat i els ciutadans. Com a associació privada 
s’ha caracteritzat per un model que ha combinat la prestació 
de serveis i la promoció i el prestigi de la professió amb  
la defensa corporativa de les atribucions que preveu la 
legislació sobre col·legis professionals. Model que ara, 
obligats per canvis normatius, estan implementant  
altres corporacions professionals. 

La política de serveis del Col·legi 
consisteix a oferir als seus membres  
tant serveis de caràcter personal, com  
són l’ajut al desenvolupament de la  
tasca professional i de millora constant  
de la competitivitat mitjançant la 
informació de novetats i l’oferta d’una 
competitiva formació continuada, com  
de participació en la vida col·legial, 
fomentant les relacions personals i la 
constitució de xarxes entre professionals 
d’una mateixa activitat, a través de les 
comissions i grups de treball. Aquests 
serveis es presten mantenint una política 
de quotes baixes, per tal que aquestes  
no siguin un cost excessiu per a tots 
aquells que vulguin incorporar-se al 
Col·legi, repercutint, si és el cas, el cost  
dels serveis a aquells membres que  
en fan un ús directe. No obstant això, 
també s’ofereixen serveis bàsics gratuïts 
per als col·legiats, inclosos en la quota,  
en cadascuna de les tipologies de serveis  
que s’ofereixen. 
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R E P O R T A T G E
La nova seu del Col·legi

COMISSIÓ DE PATROCINI 

Mentre les obres continuen avançant amb el calendari previst, el projecte segueix 

augmentant el suport rebut tant per professionals com per institucions i empreses 

que volen palesar el seu compromís amb el Col·legi. A totes aquestes empreses, volem 

expressar, en nom del degà, de la Junta de Govern i del conjunt del Col·legi, així com 

també en nom dels col·legiats, el nostre agraïment pel seu suport i col·laboració 

Més empreses 

A LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA SEU DEL COL·LEGI 

Paraules del direc-
tor general d’En-
desa a Catalunya, 
Josep M. Rovira, a 
l’acte de signatura 
com a Mecenes de 
la nova seu: “L’acti-

tud d’Endesa, l’actitud Blava, és fer que les 
coses siguin possibles. Amb aquesta fi loso-
fi a, la de la companyia i la meva pròpia, ha 
estat una satisfacció poder signar un acord 
amb el Col·legi d’Economistes de Catalunya 
per fer que la seva futura seu sigui, precisa-
ment, una realitat d’aquí a ben poc. Una seu 
que també m’agradaria sentir-la nostra, fer 
aquest viatge plegats. Només així podem 
entendre que Endesa aposti pel territori, per 
la gent de casa, acompanyant-la a aconse-
guir les seves fi tes i els seus reptes. Us de-
sitjo un llarg camí i moltes felicitats!”.

L’entitat fi nancera 
ha signat també 
el seu compromís 
com a Entitat Pa-
trocinadora de la 
nova seu. El presi-
dent de “la Caixa”, 

Isidre Fainé, va aprofi tar aquesta col-
laboració per posar de manifest “el su-
port històric, constant i concret que dóna 
“la Caixa” a l’economia i a l’empresa del 
nostre país”. 

Isidre Fainé va destacar, especialment, el 
recolzament al Col·legi d’Economistes de 
Catalunya i a tots els col·legiats i els des-
patxos que en formen part, “perquè valo-
rem molt la seva infl uent aportació a la nos-
tra societat i perquè, en moments difícils 
com els actuals, és més important que mai 
sumar esforços per fer créixer l’economia”. 

fan costat

A l’acte de signatura del contracte de 
col·laboració de Microsoft amb el Col-
legi d’Economistes de Catalunya, en 
virtut del qual l’empresa tecnològica es 
converteix en Mecenes de la nova seu, 
celebrat al mateix Col·legi, la presidenta 
de Microsoft Ibérica, Maria Garaña, va 
declarar: “Aquest acord és clau per aju-
dar els economistes de Catalunya a mi-
llorar la seva competitivitat i efi càcia en la 
seva feina gràcies al model cloud com-
puting, que no només permet reduir 
despeses, sinó que millora la fl exibilitat i 
l’ús de la tecnologia”. D’aquesta mane-
ra, el Grup Microsoft, empresa de refe-
rència a nivell mundial pel que fa a les 
tecnologies de la informació i la comuni-
cació, posa de manifest la seva voluntat 
de col·laborar amb els economistes, 
les empreses i l’economia de Catalunya.
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El diari barceloní ha volgut també aportar la 
seva col·laboració com a Empresa Patro-
cinadora del projecte de construcció de la 
nova seu del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya. Recollim unes paraules que va 
pronunciar Pere Guardiola, director gene-
ral, a l’acte de signatura celebrat a la seu 
del rotatiu a la Ciutat Comtal: “Al llarg de la 
seva història, ja centenària, La Vanguardia 
ha dedicat sempre una especial atenció a 
l’economia i a l’empresa de Catalunya i ara 
vol donar suport també a la construcció 
de la nova seu del Col·legi d’Economistes”.

A les ofi cines de Wolters Kluwer, es va 
signar el contracte com a Empresa Pa-
trocinadora de la nova seu. En nom de 
l’empresa va signar el contracte Josep 
Aragonès, director general, que va ma-
nifestar: “Per a Wolters Kluwer la col-
laboració en el fi nançament de la nova 
seu del Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya és un autèntic plaer i alhora un pas 
inexcusable, determinat per la nostra 
presència i lideratge en el mercat de soft-
ware, de la formació i dels continguts 
pels professionals en els camps jurídic, 
fi nancer, fi scal, comptable i de recursos 
humans a Catalunya i a tot Espanya”.

GDS Risk Solutions també s’afegeix a les 
empreses que donen suport a la nova seu, 
signant el contracte com a Empresa Col-
laboradora. El seu director general, Albert 
Cairó, va posar de manifest el bon estat de la 
relació entre el Col·legi i la seva companyia: 
“Aquest acord referma el suport de GDS 
Risk Solutions envers el col·lectiu de col-
legiats i garanteix la relació amb una aposta 
clara en el creixement del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya emmarcada en aquest 
cas en la fi ta de la creació de la nova seu”.

Primera Plana, empresa editora d’El Perió-
dico de Catalunya, patrocina també la cons-
trucció de la nova seu. A l’acte de signatura, 
Enrique Simarro, director general, es va re-
ferir a aquest acord amb les següents pa-
raules: “El conveni de col·laboració entre 
El Periódico de Catalunya i el Col·legi d’Eco-
nomistes és la visualització i la concreció 
pràctica de la nostra voluntat d’ajudar i de 
participar en tot allò que pugui contribuir a 
impulsar els ressorts econòmics que per-
metin els necessaris impulsos col·lectius 
per sortir com més aviat millor de la crisi”.

Francesc J. Safont, director territorial del 
Banco Popular a Catalunya i Balears, a 
l’acte de signatura del contracte com a 
Empresa Col·laboradora, va dir: “És motiu 
d’orgull i de satisfacció per al Banc Popular 
poder donar suport a una iniciativa com 
aquesta, que contribueix al progrés de 
l’economia catalana, consolidant i enfor-
tint alhora la relació amb el Col·legi i els 
col·legiats. Un projecte com aquest me-
reix, sens dubte, el nostre compromís”. 

Banco Madrid, del grup Banca Privada 
d’Andorra, i el Col·legi d’Economistes de 
Catalunya van signar un conveni de col-
laboració amb el qual l’entitat fi nancera es 
converteix en Patrocinadora de la nova 
seu del Col·legi. Ignacio Viayna, director de 
Negoci de Banco Madrid a Barcelona, va 
declarar: “La nostra entitat ha emprès 
aquesta col·laboració amb l’ànim de man-
tenir una relació a llarg termini que aporti un 
valor de qualitat al Col·legi d’Economistes”.
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Abelló Riera, Isidre
Albert Piazuelo, Miquel Àngel
Alemany Mas, Salvador
Alonso Baldellou, M. Cristina
Álvarez Pérez-Bedia, Emilio
Álvarez Rabanal, Jesús
Amado Guirado, Jordi
Amat Salas, Oriol
Amat Soler, Joan
Antich Corgos, Jordi
Arasa Alegre, Maria Josep
Argandoña Ramiz, Antonio
Arnáez Redondo, José Lope
Àvila Morera, Carles
Barbé Duran, Lluís
Barnosell Cuende, Ernesto
Batlle Molina, Emili
Beamud Solé, Josep Lluís
Bel Bosch, María Mercedes
Berengué Roset, Juan
Bertolín Espallargas, José María
Bertran Codina, Salvador
Betrian Piquet, Jesús
Birulés Bertrán, Anna Maria
Blesa Báguena, Ángel
Bohigas Santasusagna, Lluís
Buil Codina, Jordi
Caballé Vilella, Jordi
Calders Pidemunt, Josep Maria
Cambara Moreno, Manuel
Campa Planas, Fernando
Campos Flores, Francesc
Camprubí Baiges, Ferran
Capellà Bruguera, Carles
Capellas Quintana, Montserrat
Carreras Puigdengolas, 

Josep Maria
Casado Juan, Fernando
Casals Couturier, Muriel
Casanova Otín, Rafael
Casanovas Ramon, Montserrat
Casas Brichs, Raimon
Casas Brichs, Gerard
Casas Onteniente, Joan B.
Casas Ribas, Joan Carles
Castel Cabrejas, Josefa
Cerviño Rodríguez, Luis Alberto
Clapés Sagañoles, José
Coll de Ventós, Jordi
Conejos Sancho, Jordi
Conesa Sagrera, Jordi

Cornet Serra, José Ignacio
Cornet Colom, Josep
Cortadas Arbat, Robert
Costabella Papiol, Francesc
Curto Forés, Marià
Dalmau Matarrodona, Eulàlia
Domènech Ortí, Xavier
Español Puig, Ángel
Fabra Biosca, Manuel
Farreres Bochaca, Ignasi
Farriols Solà, Xavier
Fernández Mas, Jordi
Fernández Alegre, Roser
Fernández Cabra, Fernando
Ferrándiz Foraster, Carmen
Ferrer Junqué, Xavier
Ferrer Pulgarin, Joaquín
Fité Benet, Josep
Fonseca del Valle, José Luis
Freire Prados, Miguel
Fuentes Ros, Antoni
Garcés Jarque, Agustí
García Jarque, M. Carme
García Castro, Antonio
García Carretero, Francisco
Garrido Gómez, Antonio
Gasol Magriñá, Anton
Gibernau Ausió, César Augusto
Gibert Utset, Esteve
Gil París, Cristina
Gili Cirera, José María
Giménez Muñoz, Francisco 

de Paula
Giner Borrull, Enric
Gómez Valls, Francesc
González-Anta Rodríguez-Orta, 

Pedro
Granell Trias, Francesc
Guarro Gassol, Roger
Guillèn i Ròdenas, Susanna
Hermosilla Pérez, Àngel
Hernández Lezcano, 

Gonzalo Luis
Iglesias Julià, Santiago
Illa Ruiz, Javier
Izquierdo Reyes, Ernesto
Jiménez Corpa, Antonio
Jiménez-Ridruejo Morenas 

de Tejada, Míriam del Carmen
Jover Armengol, Agustí
Jover Díaz, Carmen

Lanau Viñals, Ramón
Lanau Grau, Sergi
Lladó Senpau, Joaquim
Llevat Palau, Jordi
López Sierra, Emilio José
López Casasnovas, Guillem
Malapeira Gas, Jordi
Mallafré Recasens, Joan
Manalbens Planas, Jaume
Manresa Rovira, Joan Ignasi
Marca Torrents, Joan Josep
Marfà Bernades, Narciso
Martínez Díaz, Serafín
Mas Montagut, Francesc Xavier
Mas Gavarró, Artur
Masip Canalda, Anna
Masriera Raventós, Josep Lluís
Massanella Rodríguez, José María
Mena López, Francesc Xavier
Mer Tarrida, Alfred
Mer Jurnet, Alfred
Molas Molas, Salvador
Montero Iñiguez, Carlos
Morell Deltell, Miquel
Moseguí Mancebo, Joan
Moya Gutiérrez, Soledad
Muns Albuixech, Joaquim
Naranjo Tejada, Antoni
Oliu Creus, Conxa
Oller Compañ, Vicente
Oms Cid, Gemma
Ortiz Lucena, Cristina
Pachamé Barrera, Martín
Padrós Soler, Jordi
Paredes Baulida, Enric
Parellada Sabata, Martí
Parellada Jofré, Fèlix
Parra Pérez, Bàrbara
Pavía Sedó, Josep Maria
Pedreño López, Carles
Pedrosa Negrete, Félix E.
Pera Gallemí, Joan
Perdigó Pons, Joan Ramon
Permanyer Yglesias, Esteve
Perna Bertrán, Xavier
Pintor Belda, Joaquín
Planells Jalón, Francisco
Puchol Aliaga, Vicente
Puig de Travy, Carlos
Puig Vila, Josep
Ràfols Esteve, Joan

Rallo Arnau, Enric
Raventós Torras, Francesc
Recasens Vilà, Joan
Reguant Fosas, Francesc
Riera Creus, Anna Maria
Rivera Saganta, Jordi
Roig Aymamí, Josep
Rojas Graell, Joan
Roqué Roqué, Jaume
Rotllán Vilalta, Mercè
Roura Asensio, Albert
Ruiz Fernández, Roger
Ruiz Espinós, Pere
Rull Cartañà, Joan Francesc
Sabater Victori, Francesc
Sagarra Fitó, Montserrat
Sagarra Martí, Anna
Salas Rodríguez, María Teresa
Sánchez Martínez, Luis Juan
Sánchez Marín, Beatriz Jesús
Santaló Bel, Lluís
Sarroca Punsola, Esteve
Segarra Ferré, Àngel
Segura Porta, Xavier
Sellarès Alegre, Josep
Serra Millà, Josep
Serracant Silvestre, Jordi
Soldevila García, Pilar
Solé Parellada, Francesc
Solé Ribó, Xavier
Subirà Lobera, M. Esther
Subirats Alcoverro, Xavier
Suñol Trepat, Rafael
Tarragó Balagué, Marçal
Teixidor Pagés, Maria Lluïsa
Tell Cerexhe, Xavier
Terribas Alamegó, Jaume
Torné Homs, Josep Maria
Torra Badia, Maria
Torres Torres, Teresa
Uruén Pueyo, Ismael
Valls Mestre de Mariné, Juan J.
Velasco Mestre, Josep Maria
Vidiella Aleixendri, Lluís
Viedma Martí, Josep Maria
Vila Abelló, Josep
Vilá García, Enric
Villà Camps, M. Carmen
Viña Arasa, Ricard
Vives Torrents, Xavier
Zalbidea Garmendia, M. Elena

Relació de col·legiats que s’han adherit a la campanya

L’estructura de la nova seu, que inclou les 
dues plantes subterrànies, la planta baixa, 
les quatre plantes pis i el badalot que 
corona l’edifi ci a la cantonada de la plaça 
Gal·la Placídia amb Via Augusta, ja està 
completament acabada. S’han cobert 
aigües de manera que es tanca una nova 
etapa en la construcció de l’edifi ci. 
A l’interior ja s’ha començat a treballar en 
els paraments de l’auditori i de la primera 
planta. S’està col·locant el paviment a la 
planta baixa i al primer pis, així com els 
conductes a les columnes de climatització 
i la instal·lació de la xarxa elèctrica.
A partir d’ara, tots els especialistes 
treballaran a l’edifi ci de forma simultània. 

A la nova seu, l’estructura ja està completament acabada

Això vol dir que hauran de fer alhora els 
apilaments del material i que aquests 
només es podran realitzar amb una única 
grua ja que l’entorn de la nova seu 
està ocupat per la remodelació de 
l’estació de Gràcia dels Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya.
A hores d’ara ja es treballa a ple 
rendiment per recuperar l’endarreriment 
que ha sofert l’obra per causes alienes 
al Col·legi. Es preveu que els treballs 
fi nalitzin el tercer trimestre d’aquest 
any i poder fer el trasllat a la nova seu 
durant el mes d’octubre.

Comissió d’Obres
cec@coleconomistes.cat

R E P O R T A T G E
La nova seu del Col·legi
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Assemblea

Consell

 L

a primera Assemblea de Col·legiats 
del 2012 va tenir lloc el 20 de març per 
tal d’aprovar la liquidació del pressu-

post del Col·legi de l’exercici 2011 i d’explicar 
les actuacions realitzades pel Comitè de Nor-
mativa i Ètica Professional el passat exercici, a 
càrrec del seu president, Antoni Argandoña.

El degà, Joan B. Casas, en el seu informe dels 
esdeveniments més importants del darrer any 
del Col·legi, va informar de l’èxit de la Jornada 
dels Economistes, tant en nombre d’assis-
tents, que van superar amb escreix els d’ edi-
cions anteriors, com de la valoració positiva 
que en van fer de l’organització i l’exposició 

 E

l passat 28 de març es va celebrar 
la reunió constituent del Consell As-
sessor del Col·legi d’Economistes 

de Catalunya integrat per membres de l’an-
tic Consell Assessor de la Revista Econòmi-
ca de Catalunya i per altres col·legiats de 
Mèrit o d’Honor que no formin part d’algun 
altre òrgan del Col·legi: Alfredo Pastor Bod-
mer, Amadeu Petitbó Juan, Antoni Serra 
Ramoneda, Francesc Raventós Torras, Ja-
cint Ros Ombravella, Joan Tugores Quês, 
Joaquim Muns Albuixech, Jordi Conejos 
Sancho, Jordi Goula Surinyac, Jordi Nadal 
Oller, Josep M. Bricall Masip, Juan María 
Esteban Marquillas, Lluís Barbé Duran i M. 
Teresa Costa Campí. A més també formen 

dels ponents; va fer un repàs de les activitats 
organitzades tant per les Comissions i Grups 
de Treball com de l’Aula d’Economia, dels po-
sicionaments emesos pel Col·legi per tal d’es-
tar presents en els grans debats sobre temes 
econòmics que es produeixen al país, i de 
l’evolució de la construcció de la nova seu del 
Col·legi, comentant que, malgrat els contra-
temps que es van produint, s’inaugurarà a fi-
nals d’aquest any. En relació als aspectes in-
terns i organitzatius va recordar que el Col·legi 
ha estat treballant en la implantació d’una ERP 

DE COL·LEGIATS

ASSESSOR DEL COL·LEGI

per a la gestió dels col·legiats i els serveis així 
com en el disseny del nou web del Col·legi. 
Finalment va informar que, malgrat l’actual si-
tuació econòmica, l’evolució de col·legiats es 
tancava amb un saldo net positiu de col·legiats.

Les xifres del Col·legi
Quant a la liquidació del pressupost del 2011 
aprovada a l’Assemblea de Col·legiats, el tre-
sorer de la Junta de Govern, Xavier Subirats, 
va informar que l’excedent de l’exercici havia 
estat de 682.407,51 euros, que inclou els in-
gressos de 281.952,71 euros corresponents 
al Programa de Patrocini de la nova seu i que, 
un cop descomptats, dóna un resultat de 
400.455 euros, una mica inferior a l’aconse-
guit l’any 2010. Aquest excedent, va comen-
tar, era a causa d’una petita disminució dels 
ingressos ordinaris, sense comptar els ingres-
sos per patrocini, i un decrement de les des-
peses, que inclouen totes les despeses del 
Programa de Patrocini de la nova seu, que en 
conjunt eren inferiors a les assolides a l’exerci-
ci anterior, posant de manifest l’esforç de la 
Junta de Govern en la contenció de la despe-
sa i en la recerca d’una major eficiència

Podeu consultar l’informe de gestió, la me-
mòria d’activitats i els comptes anuals pre-
sentats a l’Assemblea de Col·legiats, així  
com l’acta de la mateixa reunió signada pels 
col·legiats interventors designats a la reunió: 
Josep Lluís Beamud Solé i Juan Camilo Agu-
delo Arboleda.

L ’ I N T E R È S  M É S  A L T
Principals esdeveniments 1r trimestre 2012

part d’aquest òrgan el director i el secretari 
del Consell de Redacció de la Revista Eco-
nòmica de Catalunya, Martí Parellada 
Sabata i Antoni Garrido Torres, respecti-
vament, i el president del Comitè de Nor-
mativa i Ètica Professional, Antonio Argan-
doña Ramiz

La Junta de Govern del Col·legi va acordar 
constituir un Consell Assessor amb la finali-
tat d’informar-los de la marxa de la institució 
i poder debatre i treballar els temes estratè-
gics que es plantegen tant de la professió 
com del Col·legi, per tal que la Junta de Go-
vern escolti les seves opinions i consells, i 
executi la política col·legial més adient.

D’esquerra a dreta: Antonio Argandoña, 
actual president del CNEP, acompanyat  
de Joaquim Muns i Joan Tugores,  
antics presidents del CNEP i tots tres 
membres del Consell Assessor.

El degà Joan B. Casas, durant la lectura  
del seu informe davant l’Assemblea.
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dic, fiscal, comptable i, com a novetat d’en-
guany, servei d’assessorament en assegu-
rances i servei d’orientació i assessorament 
professional; avantatges comercials; serveis 
financers, subscrits amb el Banc de Sabadell; 
pòlissa de visa i accidents que en breu es 
complementarà amb altres productes d’as-
segurances gràcies a l’acord amb Zurich;  
e-mail amb el domini economistes.cat, que en 

breu es veurà molt millorat gràcies a l’acord 
amb Microsoft; servei d’intermediació en el 
mercat de treball mitjançant una plataforma 
web de borsa de treball. 

Serveis d’ajut al desenvolupament  
de la tasca professional
Preferentment orientats als que exerceixen la 
professió assessorant terceres persones, 
són convenis signats amb l’Administració fa-
cilitadors de les actuacions dels economis-
tes: amb l’AEAT com a col·laborador social, 
amb l’IMHB, amb el departament de Justícia 
per a la presentació dels comptes de les Fun-

La prestació dels 

serveis és dinàmica: 

se n’afegeixen i se’n 

suprimeixen atenent 

les necessitats  

dels col·legiats

Serveis del Col·legi: introducció

Vetllen per donar suport als membres del Col·legi quan ho necessitin, però també per ajudar-los 

 a desenvolupar la seva professió en les millors condicions de qualificació i competitivitat

Serveis col·legials

 L

a política de serveis del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya con-
sisteix a establir uns serveis bàsics 
que estan coberts per la quota col-

legial i la resta són serveis que es repercuteix 
el cost que comporta als membres del Col-
legi que en facin ús. La prestació de serveis és 
dinàmica, se n’afegeixen si es detecta una 
necessitat dels col·legiats que el Col·legi pot 
oferir d’una forma més competitiva o que 
s’adeqüi millor a les seves necessitats, i se’n 
suprimeixen quan es detecta que ja no acom-
pleixen aquests requisits. 

Els que no ofereix directament el Col·legi, sinó 
que són prestats per un tercer, el Col·legi els 
negocia fins a establir una concreció del ser-
vei d’acord amb les necessitats dels col-
legiats, una quota més reduïda que la del 
mercat o uns avantatges específics per als 
membres del Col·legi i controla cada any que 
es mantenen tant la qualitat com els avantat-
ges acordats. 

Els serveis es poden classificar i agrupar en 
tres grans grups: personals, d’ajut al desen-
volupament de la tasca professional i de mi-
llora constant de la qualificació i la competiti-
vitat professional.

Serveis personals
S’ofereixen com a serveis bàsics, és a dir, in-
closos en la quota de col·legiats i s’ofereixen 
als col·legiats serveis d’assessorament, jurí-

dacions al Protectorat de la Generalitat de 
Catalunya, amb l’Administració Tributària de 
Catalunya, conveni per a la sol·licitud de con-
ciliacions laborals per via telemàtica i conveni 
per accedir al Registre d’Empreses Acredita-
des en nom de terceres persones; signatura 
electrònica de màxim nivell que l’identifica 
com a economista; pòlissa de RC; remissió 
de la llista d’actuacions forenses: pèrits judici-
als, administradors concursals i experts inde-
pendents als jutjats i altres organismes.

Serveis de millora constant de  
la qualificació i la competitivitat
Són els de major importància. Es poden dife-
renciar en dos grans grups: formació i infor-
mació. Els primers comprenen no només els 
cursos organitzats per l’Aula d’Economia, en 
què es repercuteix el cost als assistents col-
legiats i s’estableix una quota a preu de mer-
cat per als assistents no col·legiats, sinó tam-
bé les conferències, sessions de treball, taules 
rodones que les diverses Comissions i Grups 
de Treball o la pròpia Junta de Govern orga-
nitzen. Informació mitjançant les publicacions 
del Col·legi, Informatiu de l’Economista, Re-
vista Econòmica de Catalunya, documents 
tècnics, les notícies i les circulars que les Co-
missions i Grups de Treball envien als seus 
membres i un web en què està recollida i ca-
talogada tota la informació i el coneixement 
que genera el Col·legi i on es notifiquen les 
principals notícies i novetats que afecten  
les diferents activitats professionals.
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Els dispositius mòbils 

connectats amb 

les xarxes socials 

converteixen aquestes 

plataformes en un 

mitjà molt efectiu

Fidel a la seva voluntat de ser una institució al 

servei dels economistes, el Col·legi disposa de perfi ls 

actius a LinkedIn, Twitter, Facebook i Google+

xarxes socials

 E

l Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya, fi del a la seva voluntat de ser 
una institució permanentment al 
servei dels economistes, ja dispo-

sa de presència a les principals xarxes soci-
als, una nova eina de comunicació que s’ha 
estès ràpidament i s’ha fet indispensable.

Contactes professionals: LinkedIn
El Col·legi d’Economistes disposa d’un per-
fi l i un grup a LinkedIn, la xarxa professional 
més gran dins d’internet, que compta amb 
més de 100 milions d’usuaris a més de 200 
països. Només a Espanya, hi ha més d’un 
milió d’usuaris registrats. Des que es va po-
sar en servei el grup Economistes de Cata-
lunya de LinkedIn, compta amb 393 mem-
bres que participen de forma activa als 
debats sobre temes d’actualitat econòmica 
que es van generant.

Informació i cursos: 
Twitter, Facebook i Google+ 
Twitter és una altra de les xarxes socials en 
què el Col·legi d’Economistes de Catalunya 
té presència. El Col·legi s’hi identifi ca amb 
l’etiqueta @economistescat i els gairebé 
200 seguidors amb què compta poden se-
guir tota l’actualitat al voltant de la institució, 
disposant també d’informació de cursos, jor-
nades i les conferències organitzades pel Col-
legi i recomanacions d’articles interessants 
relacionats amb l’actualitat econòmica.

El Col·legi d’Economistes també està present 
a Facebook i a Google +, on també es pot 
trobar informació sobre els cursos i els actes 
que organitza el Col·legi.

Els dispositius mòbils connectats amb les 
xarxes socials fan d‘aquestes plataformes un 
mitjà molt efectiu i directe de comunicació, 
especialment entre els joves economistes. 
Des d’aquí us animem a què ens seguiu i par-
ticipeu de forma activa amb comentaris i 
aportacions a les diferents xarxes socials.

EL COL·LEGI D’ECONOMISTES
DE CATALUNYA A LES

Presència del Col·legi a les xarxes socials
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ses en fases inicials es deu a errades es-
tructurals del mercat de capitals i a l’actual 
conjuntura de falta de liquidesa. Entre 
aquestes fonts a les quals ens referíem an-
teriorment trobem la dels business angels.

Què és un ‘business angel’? 
Es tracta d’un inversor privat que destina 
part de la seva cistella d’inversió a impulsar 
negocis de nova creació –o en estadis inici-
als de funcionament– per, a canvi d’una in-
jecció de capital a l’empresa, prendre una 
participació directa en el capital de la socie-
tat o tenir una opció futura de fer-ho. L’apor-
tació fi nancera dels inversors privats és la 
que fa saltar una start up a la categoria de 
pime, i es concreta en una forquilla d’inver-
sió que va dels 200.000 als 2 milions d’eu-
ros, quantitats massa petites per al capital 
risc i massa grans per a un préstec bancari. 

El sector de la inversió privada al nostre país 
és encara jove i incipient però té gran recor-
regut si el comparem amb les economies 
occidentals anglosaxones. Ja avui, dife-

Nous serveis: ‘business angels’

L’Economistes BAN (acrònim de Business Angels Network), 

fòrum de ‘business angels’ propi del col·lectiu professional dels 

economistes, ja ha començat a donar les seves primeres passes

ens felicitem!

 E

n el marc de la conjuntura actual 
l’emprenedoria està en boca de 
tots. Per què? La classe política 
s’ha adonat que l’ecosistema de 

l’emprenedoria pot ajudar de manera molt 
important al país a sortir del sot en què ens 
trobem immersos des de ja fa un temps. 
L’emprenedor que aconsegueixi treure en-
davant el seu projecte aprofi tarà efi cient-
ment l’avantatge competitiu de què dispo-
sa i farà de la seva empresa una realitat de 
mercat. Però per això li caldrà un gran es-
forç i una variable fonamental: capital. Amb 
aquests recursos econòmics l’equip direc-
tiu de la start up –o empresa de nova o re-
cent creació– podrà dur a terme la inversió 
necessària per portar el seu projecte cap a 
la consolidació.

Però on va l’emprenedor a cercar els diners 
que li calen per arrencar? Quines són les 
fonts de recursos a les quals els emprene-
dors es poden adreçar amb la fi nalitat 
d’aconseguir aquest capital? La manca de 
fi nançament que afecta les petites empre-

rents personalitats vinculades amb el món 
de l’educació i de l’emprenedoria, com el 
professor de l’IESE Pedro Nueno, recoma-
nen la inversió privada. Nueno suggereix 
invertir en start ups com a alternativa al pla 
de pensions: “Si al llarg de la vida vas fent 
inversions amb certa habilitat, pots crear-te 
un pla de pensions important”, explica allò 
que ell mateix va aprendre a Harvard del 
professor Howard Stevenson.

Inversions més atractives
Els sectors preferits pels business angels 
són: internet, ciències de la vida o biotec-
nologia, i IT (information technology, tecno-
logies de la informació).

Prefereixen aquests sectors d’activitat per-
què aquests inverteixen allà on veuen que 
pot existir un factor multiplicador de la seva 
inversió prou interessant que els faci com-
pensar les possibles pèrdues que puguin 
obtenir en altres inversions fallides. És per 
això que les TIR que demanen als projectes 
en què inverteixen són elevades, rendibili-
tats elevades que fan de contrapunt amb 
l’elevat risc d’aquesta mena d’inversions. 

Les claus per escollir una inversió
Existeixen uns trets diferencials per tractar 
d’esbrinar si un projecte és invertible per un 
inversor privat. Aquests són: 

ELS ECONOMISTES

ALEX DE DIOS PERRAMON, economista membre de l’equip gestor d’Economistes BAN
CEO Cofema Investments 

alexdedios@cofemainvestments.com

 R+D  NAIXEMENT  SUPERVIVÈNCIA PRIMERS ÈXITS EMPRESA EMERGENT MADURESA 

Temps

Capital llavor

Capital de risc

Capital d’ampliació

Mercats

‘Business angels’

Concursos
Préstecs sense garantia: ajut 
Viver d’empreses
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La cadena del fi nançament al llarg del 

cicle de vida de les empreses innovadores

Els sectors preferits 

pels ‘business angels’ 

són: internet, 

ciències de la vida 

o biotecnologia, 

i tecnologies de 

la informació
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Els projectes han de tenir 
competència al mercat.

Als mercats existeixen fi nes-
tres d’oportunitat de diferents for-
quilles temporals (un any, sis mesos, de-
pèn), que s’obren quan es genera una 
necessitat i es tanquen quan aquesta ja 
ha estat coberta. És important detectar-les. 

Perquè un projecte sigui atractiu per a un 
business angel haurà de ser invertible. És 
important destacar la diferència entre inver-
tibilitat i fi nançabilitat. La invertibilitat vindrà 
donada per l’escalabilitat que presenti el 
projecte i un tret característic d’aquesta 
és el creixement de les vendes de manera 
exponencial quan els costos romanen line-
als. Els fi nançables seran aquells en què 
tant vendes com costos creixen de manera 
més lineal. 

L’equip líder del projecte és peça clau, 
de fet és una de les variables més diferenci-
als. Un excel·lent equip pot fer bona una idea 
de negoci mediocre i una excel·lent idea de 
negoci gestionada per un mal equip pot aca-
bar ensorrada. Serà fonamental el coneixe-
ment del negoci que l’equip tingui que, òbvi-
ament, demanarem que sigui elevat. 

Així doncs, recapitulant podríem dir que per 
tal que un inversor privat decideixi invertir en 
una start up aquest haurà de ser:

1. Atractiu per a l’emprenedor. Per risc, 
per dimensió, per circumstàncies perso-
nals.

2. Viable econòmicament. Mercat defi nit i 
existent, existència d’avantatge competitiu.

3. Factible. Alta qualitat de l’equip empre-
nedor; idoneïtat del moment o fi nestra 
d’oportunitat existent.

4. Invertible. Escalabilitat i dimensió sufi -
cients; visibilitat real de l’èxit o de la desin-
versió (o sortida).

Disponibilitat d’Economistes BAN
Desitgem que aquesta nova eina –Econo-
mistes BAN– que posa el Col·legi a dispo-
sició de tots els seus col·legiats, i de tots 
aquells que no ho són, d’inversors i d’em-
prenedors, de professionals i d’amateurs, 
us resulti interessant i, sobretot, sigui útil 
per a l’economia real i productiva del país, 
generant riquesa i ocupació. 

Alhora us convidem a participar-hi i us ad-
vertim que si us decidiu a entrar en l’apas-
sionant món de l’emprenedoria en podríeu 
quedar enganxats.

Alemanya

França

Regne Unit

Suècia

Espanya

Itàlia

Noruega

Suïssa

Bèlgica

Dinamarca

Altres

Europa y els inversors 

‘business angels’

Aquesta fi gura inversora és present a 
tot el vell continent, especialment als 
països amb més solidesa econòmica. 
Espanya ocupa el cinquè lloc d’entre 
aquells on els business angels s’han 
fet notar més.

17%

19%

11%

15% 12%

9%

5%

3%

Els projectes que són segones ver-
sions poden ser grans inversions. La còpia 
per se no és dolenta. Aquestes “sego-
nes versions” han de millorar allò exis-
tent aplicant-hi innovació i efi ciència. Acos-
tuma a ser habitual que les empreses 
“segones versions” millorin el model de 
negoci i eliminin les errades de les empre-
ses pioneres.

Si existeixen vendes o acords de ven-
da tancats, l’atractiu de la companyia i, 
conseqüentment, l’atractiu per a l’inver-
sor es dispara. 

L’èxit o la desinversió haurà de ser fac-
tible perquè l’inversor privat pugui desfer la 
seva posició després d’un cert temps 
d’acompanyament i de creixement de la 
companyia invertida. 

L’equip líder del projecte 

és peça clau, de fet és 

una de les variables 

més diferencials. 

Serà fonamental 

el coneixement del 

negoci que tingui
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les motivacions i requerirem saber si, en 
aquests moments difícils, empenyem en la 
direcció correcta. 

Potser caldrà trencar algunes creences arre-
lades, formar-se en nous coneixements o de-
senvolupar noves destreses. Potser serà ne-
cessari analitzar l’entorn i acostar-nos al 
mercat i a la demanda, i així desenvolupar es-
tratègies per aconseguir una feina. Com deia 

Antonio Machado, “només triomfa qui posa la 
vela encarada amb l’aire que bufa; mai qui es-
pera que l’aire bufi cap on ha posat encarada 
la vela”. Per fer bufar vents als quals ens enca-
rin les veles hem estructurat el SOAP així:

Servei d’orientació i assessorament profes-
sional per a col·legiats nous llicenciats, consis-
tent en una entrevista personal per elaborar el 
CV, pautes per trobar feina o criteris per de-
senvolupar la carrera professional. Simula- 
cions d’entrevistes de selecció o tenir un  
coaching breu estratègic per al canvi de rol, 
d’alumne a professional. 

Coordinarem d’una 

manera proactiva 

una borsa de treball 

on-line, promovent 

la col·laboració amb 

despatxos professionals

Nous serveis

El Col·legi d’Economistes de 

Catalunya ha creat el Servei 

d’Orientació i Assessorament 

Professional (SOAP), gratuït  

per als seus col·legiats

Treu-te més partit

NOU SERVEI D’ORIENTACIÓ

RICARD LACUESTA 
Llicenciat en Psicologia Clínica i en Psicologia  
del Treball i de les Organitzacions Col·legiat 2.850 
Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya

orientacioprofessional@coleconomistes.cat

 E

n aquests moments convulsos, el 
nou servei té com a objectiu pro-
porcionar els recursos i les estratè-
gies bàsiques per trobar feina i de-

senvolupar habilitats professionals que 
permetin accedir o retornar al món laboral. O 
simplement millorar i planificar el desenvolu-
pament professional. Cadascú de nosaltres 
que som o intentem ser uns bons professio-
nals ens hem de preguntar freqüentment si el 
que estem fent avui ens acosta al lloc on volem 
ser demà. Sovint la resposta és negativa. 

En el cas d’un nou col·legiat que busca el seu 
camí professional o un col·legiat amb experi-
ència sense feina o amb una de precària, 
aquesta pregunta és indispensable. I és l’es-
poleta que activa altres preguntes clau: què 
demana el mercat? tinc les habilitats per fer-
ho? què puc fer? què vull fer? em contractari-
en per fer-ho? No és gens fàcil respondre, a 
vegades perquè tenim una lectura negativa de 
la realitat. En aquestes circumstàncies és difí-
cil ser proactiu i posar-hi bona cara; però, en 
canvi, vosaltres li donaríeu una feina a algú que 
és un espectador del que passa i que et diu, 
amb cara de pena, que la feina li interessa? Per 
més comprensible que sigui la seva situació, 
jo crec que no. Des del SOAP del Col·legi és 
possible donar un cop de mà. 

Conèixer les motivacions
Podem ajudar-vos a valorar si els vostres co-
neixements més potents us facilitaran obtenir 
el lloc de treball que voleu. Tanmateix, identifi-
car les millors habilitats, fruit de l’experiència 
adquirida, i que a vegades no se saben expo-
sar als altres, i valorar si el mercat les reclama 
o cal desenvolupar-ne d’altres. Treballarem 

Servei d’orientació i d’assessorament pro-
fessional per a col·legiats amb experiència en 
situació d’atur, consistent en una entrevista 
personal per fer qualsevol de les actuacions 
indicades pels nous col·legiats, però també 
per avaluar les pròpies competències, planifi-
car itineraris professionals, tenir un coaching 
breu estratègic de suport i estabilitat emocio-
nal o per realitzar entrevistes de selecció. 

En paral·lel, coordinarem d’una manera pro-
activa una borsa de treball on-line, promovent 
la col·laboració amb els despatxos professio-
nals fent difusió dels CV dels col·legiats inscrits 
als programes i afavorint els col·loquis, els de-
bats, els tallers o els fòrums on-line. 

Disposarem d’un espai específic al Col·legi 
dos cops per setmana: dimarts de 9.30 a 
13.30 h i dijous de 16 a 19 h. Només s’aten-
dran els col·legiats que hagin trucat al Col·legi 
concertant una cita prèvia amb el SOAP. Tan-
mateix, podeu plantejar consultes o fer sug-
geriments a través del correu electrònic a 
orientacioprofessional@coleconomis-
tes.cat. Esperem que aquest nou servei 
respongui a les necessitats dels col·legiats.





Un grup de 

professionals de 

Zurich, especialment 

assignat al col·lectiu 

del Col·legi, els atendrà 

al 902 355 255
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Serveis per a col·legiats

El Col·legi d’Economistes de Catalunya ha arribat a un acord de col·laboració 

amb Zurich Assegurances, una asseguradora líder i amb gran solvència, pel qual 

l’entitat asseguradora es converteix en mecenes del Col·legi. Aquest acord oferirà 

importants avantatges per als membres del Col·legi i els seus familiars directes

Nou servei

 Z

urich és una companyia capda-
vantera en el sector de la gran 
distribució d’assegurances amb 
més de 125 anys d’experiència, 

amb la confi ança de 2,5 milions de clients i 
3,4 milions de pòlisses contractades a Es-
panya. Està formada per un equip de 
60.000 professionals, centrats en el servei 
al client, en més de 170 països, dedicats en 
exclusiva a desenvolupar productes i ser-
veis de qualitat.

La gestió directa de col·lectius per part de 
Zurich permet adequar els productes i els 
serveis a les necessitats del col·lectiu, així 
com una reducció de costos de gestió que 
repercuteix en unes primes més ajustades 
per als seus assegurats. Tanmateix, l’acord 
de col·laboració comporta grans avantatges 
per als membres del Col·legi d’Economistes 
i els seus familiars. Entre els nous serveis que 
s’ofereixen trobem una millora en l’assesso-
rament als col·legiats a través de la fi gura 
d’un assessor en assegurances presencial-
ment a la seu del Col·legi o per telèfon, en els 
dies i en l’horari establert, i de la centralitza-
ció de les pòlisses, tant professionals com 
personals, en un únic interlocutor. 

D’ASSEGURANCES PER ALS ECONOMISTES

Llar, Autos/Motos, Despatxos…) i oferir-li 
les pòlisses més adients per a cada cas.

Addicionalment, la Corredoria d’Assegu-
rances J.Tell, SL, a través del seu director, 
Xavier Tell –economista del món de l’empre-
sa especialitzat ens assegurances amb una 
àmplia experiència de més de 25 anys en el 
sector–, oferirà un servei d’atenció perso-
nalitzat en l’horari indicat anteriorment i amb 
cita prèviament concertada a través del Col-
legi, on els col·legiats podran rebre un pri-
mer assessorament gratuït de qualsevol 
dubte relatiu a tot tipus d’assegurances que 
puguin tenir, siguin o no de Zurich.

Per a pressupostos, contractació, admi-
nistració i sinistres d’assegurances gene-
rals (Autos, Llars, Ofi cines…): 902 355 255.
Per a pressupostos, contractació, admi-
nistració i sinistres d’assegurances de 
vida i accidents: 93 301 40 83. 
Per concertar cita prèvia per assessora-
ment: 93 416 16 04 (recepció del Col·legi).
Per a pressupostos, contratació, admi-
nistració i sinistres d’assegurança de 
RC professional: 93 366 26 00 (corredo-
ria GDS). 

Qualsevol col·legiat o familiar directe pot 
demanar pressupost, contractar les pòlis-
ses o comunicar sinistres al 902 355 255 on 
els atendrà directament un grup de profes-
sionals de Zurich especialment assignat al 
col·lectiu del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya. 

Conjuntament, i per completar aquest ser-
vei, la Corredoria d’Assegurances J.Tell SL, 
vinculada al Col·legi des de fa més de 30 
anys, prestarà un servei d’atenció al col-
legiat des de la pròpia seu del Col·legi en 
l’horari de 9 a 14 h els dilluns i dimecres i de 
16 a 19 h el dimecres. El col·legiat rebrà 
atenció personalitzada per estudiar la seva 
cartera d’assegurances (Vida/Accidents, 
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La contínua relació amb el Col·legi a través 
de reunions periòdiques fa que l’oferta es 
vagi adaptant a les necessitats reals dels col-
legiats i que, quan cal, es dissenyin produc-
tes específics en funció de les necessitats 
dels col·legiats que exerceixen determina-
des activitats. La nostra voluntat és activar 
permanentment la relació per conèixer sem-
pre i de primera mà les necessitats dels pro-
fessionals. Intentem mantenir al dia els nos-
tres serveis i les nostres prestacions.

L’experiència de Banc Sabadell amb els col-
legis professionals ens dóna un elevat conei-
xement de la realitat. Disposem d’un equip 
humà ben preparat, dotat dels recursos tec-

nològics i comercials més moderns, i d’una 
organització multicanal enfocada al client 
que ens permet ocupar una posició desta-
cada en el mercat de banca personal, d’em-
preses i, sobretot, dels professionals.

Disposem d’una oferta destinada a cobrir les 
seves necessitats, tant de l’economia pro-
fessional com de la particular i familiar. Des-
taquem de l’oferta: el Compte Expansió 
PRO, que li abona directament el 10% de la 
quota de col·legiat, fins a 100 euros anuals, 
un avantatge que s’afegeix a la devolució del 
3% dels principals rebuts domèstics, fins a 
un màxim de 20 euros mensuals, i, evident-
ment, exempt de comissions d’administra-
ció i de manteniment; la Pòlissa de Crèdit 
Professional, sense comissions d’estudi, 
no-disposició o cancel·lació anticipada, crè-
dit amb què només es paguen interessos 

Serveis financers

Els col·legiats i els seus familiars i empleats compten amb productes  

específics i condicions preferents gràcies a l’acord amb el Banc Sabadell

serveis financers

 B

anc Sabadell col·labora amb el 
Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya des del 1993. L’objectiu 
d’aquesta col·laboració ha estat 

i és satisfer les necessitats financeres dels 
professionals economistes en condicions 
preferents i crear productes específics, com 
ara el Pla Pensions Economistes i la targeta 
de crèdit amb la imatge del Col·legi. Aquesta 
col·laboració també implica la participació 
en projectes formatius, en iniciatives de di-
vulgació i en la promoció d’activitats. A més 
dels membres del Col·legi d’Economistes, 
també es poden beneficiar d’aquestes con-
dicions especials els familiars de primer grau 
i els empleats dels col·legiats. Podem dir 
que, després de tants anys de col·laboració, 
ja són gairebé 7.000 els professionals –entre 
economistes i familiars– que s’estan benefi-
ciant d’aquests productes i serveis en con-
dicions preferents.

CONXA OLIU, economista 
Directora general de Sabadell Professional

ELS ECONOMISTES TREUEN PARTIT DELS

quan s’utilitza; el Préstec Inici, destinat al  
finançament del 100% de la inversió per  
poder iniciar l’activitat professional en con- 
dicions exclusives; el Crèdit Curs-Crèdit 
Estudis/Màster, sense comissions i amb un 
tipus d’interès molt reduït, per a la formació 
del mateix professional o dels seus fills; i el 
Pla Pensions Economistes. 

Així mateix, oferim un conjunt de productes 
pensats per als despatxos professionals. Es 
tracta del Compte Expansió Negocis PRO, 
remunerat, sense comissions d’administra-
ció i de manteniment per transferències na-
cionals en euros (via BS Online) ni per l’ingrés 
de xecs en euros domiciliats en entitats de 
crèdit espanyoles, targetes gratuïtes i els mi-
llors preus en TPV, assegurances, pòlisses 
de crèdit, rènting, lísing i préstecs. 

També posem a disposició d’aquests cli-
ents la millor solució per finançar les seves 
inversions: les línies ICO 2012. Aquestes 
línies incorporen uns requisits més flexibles 
que anys enrere i hi permeten l’accés a tots 
els autònoms i les empreses oferint una so-
lució adequada independentment de la 
seva dimensió. Els tipus d’interès prefe-
rents i l’ampliació de terminis d’amortitza-
ció fan especialment atractiu el finança-
ment a través de les línies ICO. 

Si voleu ampliar aquesta informació, adre-
ceu-vos a qualsevol oficina Sabadell- 
Atlántico, entreu a través d’internet al web 
www.sabadellprofessional.com o bé tru-
queu al telèfon 902 383 666.

Conxa Oliu, directora general  
de Sabadell Professional.

Tenim una oferta 

destinada a cobrir les 

vostres necessitats, 

tant de l’economia 

professional com de la 

particular i familiar
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Constitució Consell Assessor

Sabadell
Professional

El banc de les millors empreses. I el teu.

Una cosa és dir que treballem en PRO dels professionals col·legiats.
Una altra és fer-ho:

Compte
Expansió PRO.
T’abonem el 10% de la teva
quota de col·legiat*.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Més de

+ + +0 3% Gratis 1.300
comissions de devolució dels teus rebuts la targeta de crèdit i de dèbit. oficines al teu servei.
d’administració i domèstics principals, fins a un
manteniment. màxim de 20 euros al mes.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Al cap i a la fi, som el banc de les millors empreses. O el que és el mateix,
el banc dels millors professionals: el teu.

Truqui’ns al 902 383 666, organitzem una reunió i comencem a treballar.

sabadellprofessional.com

*Fins a un màxim de 100 euros l’any.
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N O T Í C I E S

F

rancesc Granell, catedrà-
tic d’Organització Econò-
mica Internacional de la 

Universitat de Barcelona i Col-
legiat de Mèrit del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya, ha estat 
distingit amb la Creu de Sant  
Jordi, que atorga la Generalitat  
de Catalunya i amb el Premi Es-
trella d’Europa 2011 que conce-
deix l’Associació de Diplomats 
Europeus (ADICEC) amb caràc- 
ter bianual. 

Francesc Granell és catedràtic 
d’Organització Econòmica Inter-
nacional de la Universitat de Bar-
celona, membre de la Reial Aca-
dèmia de Ciències Econòmiques i 
Financeres d’Espanya i director 

L’economista i catedràtic Francesc Granell, 

guardonat amb la Creu de Sant Jordi i amb  

el Premi Estrella d’Europa

general honorari de la Comissió 
Europea. A més a més, és autor 
de nombrosos llibres i treballs, i 
expert en relacions internacionals 
i cooperació al desenvolupament.

La Generalitat de Catalunya li ha 
concedit la Creu de Sant Jordi en 
reconeixement a la seva trajectò-
ria, prestigiosa al nostre país i influ-
ent en l’àmbit europeu. El guardó 
reconeix personalitats i entitats 
que han destacat pels seus ser-
veis a Catalunya, en la defensa de 
la seva identitat o en el pla cívic i 
cultural. Enguany s’han distingit 
25 personalitats i 15 entitats.

El Premi Estrella d’Europa, per 
la seva banda, es concedeix en la 
modalitat de persones i en la d’en-

El seu nom s’afegeix a la llista d’altres personalitats 
reconegudes per l’Associació de Diplomats Europeus,  
que atorga el premi des del 1990, com ara Jordi Pujol, 
Carles Gasòliba i Vivianne Reding

titats, i enguany també s’ha con-
cedit a l’Associació de Periodistes 
Europeus de Catalunya.

Des de la creació d’aquest 
guardó l’any 1990, figuren com a 
guardonats la Cambra de Co-
merç i Indústria de Barcelona; el 

Francesc Granell és catedràtic d’Organització Econòmica 
Internacional de la Universitat de Barcelona. 

Col·legi d’Economistes

Centre Internacional Escarré; 
ESADE; el Consell Català del Mo-
viment Europeu; el president de la 
Generalitat, Jordi Pujol; el músic 
Jordi Savall; la comissària euro-
pea, Vivianne Reding; i l’eurodi-
putat, Carles Gasòliba. 



2 1

N O T Í C I E S

Ainchil Cayuela, Alberto María
Albert Pagès, Jordi
Alcaraz Chocano, Carlos
Álvarez López, Fernando 

Adrián
Arrufat Vila, Miguel
Barnés Tarrés, Lluís Martí
Baró Queralt, Jaume
Bastons Álvarez, Josep Maria
Belmonte Jardí, Sergi
Bengoa Tortajada, Javier
Berenguer Pérez, Laureà
Bigorra Canals, Roger
Blanco Porta, Maria Núria
Bou Noet, Gemma
Bragulat Reyner, Basili 

Josep
Brugada Marieges, Carlos de
Capell Vidal, Jordi
Cararach Munné, Damián
Carles Obiol, Pau
Carreras Bertinetti, Ramon
Casas Selvas, Francesc
Castrillo Núñez, María Luisa
Charles Llorens, Joan Josep
Colodrón Uralde, Ignacio
Cuquet García, Alicia
Díez García, María José
Dios Perramón, Alejandro de
Espinosa Pozo, Susana
Feliu Bota, Marc
Florit Macau, Daniel
Gabriel Llidó, Sílvia
Galí Llorens, Maria Àngels
Garcia Marimon, Xavier
García Ortiz, Francisco
García Novellas, Carles
Gil López, José Óscar
Gispert Boix, Federico de
González Lajas, Blas Jesús
Granell Gorrochategui, José

Guirado Martínez, Mireia
Jausas Farré, Ignasi
Jover Roig, Alberto
Lasheras Domènech, Ana
Llambrich Tauler, Laura
Lleixà Balaguer, Meritxell
Lleixà Balaguer, Jordi
López Costa, Bibiana
López Relat, Jorge
Macau Serra, Juan Bosco
Marimon Vázquez, Jordi
Martí Serrano, Cristina
Martínez Sáez, Verónica
Mastral García, Antonio Daniel
Morant Roman, Francesc 

Manuel
Morena Moreno, Àngela de la
Navarro López, Jordi
Nieto Martín, José Antonio
Olivé Gadea, Anna
Ordax Giménez, Luis
Ortiz Villón, Edward Alfredo
Pedregosa Fernández, Sandra
Pifarré Peiró, Francesc Xavier
Pitarque Andrés, Óscar
Pla Perujo, José
Plandolit Masiá, Ignacio
Rabell Alamo, Joan
Ríos Loira, Óscar
Roig Rosés, Lucas
Roig Negre, Robert
Ros Companys, Joaquim
Sanjuan Palma, Elisabeth
Sastre Canet, Sebastián
Sierra Baena, José Carlos
Siurana Rodríguez, Víctor
Termens Girona, Francesc 

Xavier
Umbert Canals, Montserrat
Vásquez Murtra, Ferran
Vázquez Gutiérrez, Mireia

Relació d’altes col·legials 
de gener a març del 2012

Col·legi d’Economistes

Conveni entre el Col·legi 

d’Economistes de Catalunya  

i l’Urban Land Institute

E

l degà del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya, 
Joan B. Casas, i el presi-

dent de l’Urban Land Institute, 
Ramon Roger, van signar el pas-
sat 25 de gener un conveni de 
col·laboració per a l’organitza- 
ció conjunta d’actes relacionats  
amb l’urbanisme i l’economia ter-
ritorial urbana. 

L’objectiu d’aquest acord és or-
ganitzar activitats que vagin enfo-
cades a aquells temes d’aquest 
sector que es puguin plantejar a 
curt termini sense oblidar els rep-
tes a mig i llarg termini. Aquestes 
activitats estaran coordinades 
per la Comissió d’Economia Ter-
ritorial i Urbana del Col·legi d’Eco-
nomistes. 

El REFOR-CGCEE i l’Organització 

d’Administradors Concursals de França 

signen un conveni de col·laboració

E

l conveni de col·laboració 
entre les dues organitza-
cions per als procedi-

ments concursals professionals 
té com a objectiu promoure el  
desenvolupament transfronterer 
dels professionals espanyols i 
francesos en els àmbits concur-
sal i forense, facilitant l’intercanvi 
entre els dos organismes. 

També es busca la cooperació 
en propostes conjuntes que pu-
guin ser tingudes en compte per 
la Comissió Europea, en la refor-
ma del reglament transfronterer 

que es preveu que es faci efectiva 
aquest any 2012.

Finalment, ambdues entitats 
s’han compromès a realitzar un 
intercanvi periòdic de revistes, pu-
blicacions, normativa forense i al-
tres documents per tal de pro-
moure un coneixement conjunt  
de la professió concursal entre els 
professionals d’ambdós països.

Aquest conveni s’emmarca en 
les accions d’aproximació inter-
nacional que realitza el REFOR-
CGCEE amb organitzacions de 
diferents països. 

D’esquerra a dreta: Vincent Gladel, president 
de CNAJMJ; Leopoldo Pons, president  
de REFOR-CGCEE; Marc André,  
D. Internacional CNAJMJ; i Adolfo Núñez, 
conseller de REFOR-CGCEE.

El president de l’Urban Land Institute, Ramon Roger, i el degà del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, Joan B. Casas, en el moment de la firma.
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Enquesta Situació Econòmica Hivern 2012

Del 18 de gener al 2 de març, un total de 1.151 col·legiats van 

participar a l’Enquesta Situació Econòmica corresponent a 

l’hivern 2012, que estava penjada a la pàgina web del Col·legi. 

Les principals conclusions que se’n desprenen són les següents

Situació 

Econòmica

Increment de l’IRPF
Els economistes estan en contra de la pu-
jada de l’IRPF. Un 61,5% dels col·legiats 
mostra el seu desacord amb la decisió del 
Govern espanyol de principis d’any d’incre-
mentar temporalment els tipus de l’IRPF, 
davant d’un 36,3% que es mostra a favor, 
mentre que un 2,2% no té opinió sobre això.

Emissions de deute de la Generalitat
La majoria dels economistes creuen que el 
govern estatal hauria d’avalar les emissions 
de deute de la Generalitat de Catalunya. 
Concretament, un 71,9% dels col·legiats 
opina que, tenint en compte la política 
d’austeritat econòmica, la pressió fi scal di-
ferencial, les limitacions de fi nançament, el 
dèfi cit fi scal amb l’Estat i l’endeutament del 
sector públic a Catalunya, el Govern espa-
nyol hauria d’avalar les emissions de deute 
de la Generalitat de Catalunya. Un 20,6% 

ÀNGEL HERMOSILLA, economista 
Responsable de la Secretaria Econòmica

hermosilla@economistes.com

Hivern 2012
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6,4

5,9

5,4

4,9

4,4

3,9

3,4

2,9

Desviació estàndard relativa a 
l’economia catalana (mitjan 2012): 2,2.

 Desviació estàndard relativa a l’economia 
espanyola (mitjan 2012): 1,8. 

Situació i perspectives de l’economia 

catalana i de l’economia espanyola

“Valora de 0 a 10 com estarà a mitjan aquest any 
l’economia catalana i l’economia espanyola 
(0 = molt dolenta / 10 = molt bona)”

Podeu consultar l’informe sencer de l’enquesta a la web del Col·legi www.coleconomistes.cat.

Contra la pujada 

de l’IRPF

“Estàs d’acord amb la pujada temporal 
dels tipus de l’IRPF duta a terme pel 
nou Govern espanyol?” 

% de col·legiats

 Sí No No tinc opinió

8,0

61,5

36,3

2,2

 E

n els darrers mesos ha continuat 
l’empitjorament de les expecta-
tives i de la confi ança dels col-
legiats sobre l’economia detec-

tat en l’enquesta passada. Un 76,2% dels 
economistes que contesten indica que la 
situació actual de l’economia catalana és 
pitjor que fa un any, mentre que un 21% 
apunta que es manté igual i un 2,6% que ha 
millorat. Per la seva banda, l’índex de confi -
ança dels economistes valora l’economia 
catalana amb un 3,26 i l’espanyola amb un 
3,05 sobre un màxim de 10, davant d’un 
3,31 i d’un 3,08 del mes d’octubre, respec-
tivament. Val a dir que l’índex de Catalunya 
segueix superant el del conjunt de l’Estat. 
Segons aquest, de cara a mitjan any s’anti-
cipa un deteriorament de les expectatives i 
de la confi ança dels col·legiats, tant pel que 
fa a la seva visió de l’economia catalana 
com la de l’espanyola.

va
lo

ra
ci

ó 
0-

10

Economia catalana

Economia espanyola



Avalar les emissions 

de deute
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creu el contrari, mentre que un 7,5% no té 
opinió sobre aquesta qüestió. 

La Taxa Tobin
Bona part dels economistes són partidaris 
d’una taxa sobre les transaccions fi nance-
res (Taxa Tobin). Un 67,1% dels col·legiats 
està d’acord amb la possibilitat que s’adop-
tés una taxa sobre transaccions fi nanceres 
encara que només fos a la zona euro, men-
tre que un 27,3% opina el contrari i un 5,6% 
apunta que no té opinió.

Taxa turística 
La majoria dels economistes enquestats 
s’han mostrat a favor de la taxa turística pro-
posada per la Generalitat de Catalunya, 
destacant, especialment, els de la demar-
cació de Barcelona. D’entre ells, un 64,4% 
està d’acord amb la proposta d’implantar 
una taxa que gravi les pernoctacions noc-

turnes en funció de la categoria de l’establi-
ment, percentatge que se situa en un 60,5% 
en el cas de Lleida i en un 50% en el cas de 
Tarragona. Per la seva banda, un 18,6% 
dels economistes barcelonins preguntats 
és partidari de la mesura; però si la recapta-
ció es destina al propi sector turístic. Aques-
ta proporció s’incrementa fi ns el 20,9% en 
el cas dels lleidatans i fi ns al 27,5% en el dels 
tarragonins. Finalment, un 17,0% dels col-
legiats de Barcelona és contrari a aquesta 
mesura, un 18,6% dels de Lleida i un 22,5% 
dels de Tarragona.

Horaris comercials 
Un 64,8% dels economistes gironins opina 
que el petit comerç de les zones d’infl uència 
de les grans superfícies sortirà perjudicat 
per l’aprovació d’una llei de llibertat d’hora-
ris comercials, mentre que un 27,6% opina 
el contrari.

74,5%

42,1%

51,7%

atur

manca de reformes estructurals

Quins són els problemes 
de l’economia catalana?

feble 
demanda 

interna

% de col·legiats

 Sí No No tinc opinió

7,5

20,6

71,9

 Sí No No tinc opinió

5,6

27,3

67,1

% de col·legiats

Taxa turística 

de la Generalitat

“Estàs d’acord amb la proposta de la 
Generalitat de Catalunya d’implantar una 
taxa turística que gravi les pernoctacions, 
i que serà d’entre 1 i 3 euros en funció de 
la categoria de l’establiment?”

% de col·legiats% de col·legiats

17,0

18,6

64,4

BARCELONA

 Sí X No

Sí, però els ingressos per recaptació 
es destinen al propi sector turístic

TARRAGONA

22,5

27,5

50,0

 Sí X No

Sí, però els ingressos per recaptació 
es destinen al propi sector turístic

18,6

20,9

60,5

LLEIDA

 Sí X No

Sí, però els ingressos per 
recaptació es destinen 
al propi sector turístic

Petit comerç i llibertat 

d’horaris comercials

“Suposant l’aprovació d’una llei de 
llibertat d’horaris comercials, creus 
que a les zones d’infl uència de les 
grans superfícies comercials el petit 
comerç es veurà perjudicat?”

% de col·legiats

 Sí No No tinc opinió

7,6

27,6

64,8

“Segons la política d’austeritat econòmica, 
la pressió fi scal diferencial, les limitacions 
de fi nançament, el dèfi cit fi scal amb l’Estat i 
l’endeutament del sector públic a Catalunya, 
el Govern espanyol hauria d’avalar les 
emissions de deute de la Generalitat?”

La Taxa Tobin

“Estàs d’acord amb l’adopció d’una taxa 
sobre transaccions fi nanceres (Taxa Tobin), 
encara que aquesta només s’adoptés a 
la zona euro?”

GIRONA
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R

ecentment ha estat nomenat 
president de l’ECIF (Economis-
tas Expertos en Contabilidad  
e Información Financiera) del 

Consejo General de Colegios de Economis-
tas de España. 

Quina radiografia faria vostè de la situa-
ció econòmica actual i quines diferènci-
es o particularitats tenen Espanya i Ca-
talunya en aquest context?
El dèficit públic a Catalunya és més elevat que 
a la majoria de comunitats autònomes, amb 
algunes excepcions com el País Valencià, per 
exemple. Són temps difícils ja que la caiguda 
de recaptació i el dèficit existent fa necessari 
reduir la despesa en un període molt curt de 
temps. Seria molt millor fer-ho en un termini 
superior, que permetés posar en marxa me-
sures per millorar l’eficiència del sector públic. 

Hi ha qui diu que el 2012 serà encara més 
difícil que el 2011. Vostè també ho creu? 
Espero que no. De tota manera, cal distingir 
entre sector públic i sector privat. Així com 
per al sector públic pinta malament, per a 
les empreses el pitjor any va ser el 2009. 
D’acord amb el darrer Informe Anual de 
l’Empresa Catalana, l’any 2010 les empre-
ses en el seu conjunt van augmentar força 
les vendes i els beneficis, després de la cai-
guda del 2009. Per exemple, les exporta-
cions van augmentar un 30% i les vendes a 
Espanya van créixer un 4%. Això ha anat 
acompanyat d’una important millora de la 
productivitat. La rendibilitat dels fons propis 
va tornar a pujar fins al 12% després d’un 

parell d’anys de baixades. La mala notícia  
és que les empreses han continuat destruint 
ocupació. Per tant, les millores en l’activitat 
no s’han traduït en contractació.

Com a membre del CAREC (Consell As-
sessor per a la Reactivació i el Creixe-
ment de Catalunya), quines recomana-
cions faran al Govern de la Generalitat? 

En any i mig de funcionament, el CAREC ha 
lliurat diversos informes al Govern de la Ge-
neralitat per tal de millorar en diversos àm-
bits de l’economia i l’empresa. Aquests 
s’han referit a temes com la creació d’em-
preses, la millora de l’eficiència en la gestió 
pública, la governança universitària, la inno-
vació, la reforma laboral, la millora del finan-
çament de les empreses, el pacte fiscal, et-
cètera. Ens consta que en determinats ca-
sos han estat de molta utilitat.

Aquest darrer any Catalunya ha fet reta-
llades importants en molts àmbits. Tot i 
això, les dades sobre el dèficit situen 
l’economia en un estadi encara pitjor. 

Quin ha de ser el camí per sortir d’aques-
ta situació? 
L’any 2011 es van prendre mesures contun-
dents de reducció de la despesa pública. 
Tot i l’enrenou generat, la despesa només 
es va reduir en poc més de 2.000 milions 
d’euros. És a dir, un 1% del PIB català. Per 
tant, el dèficit de la Generalitat ha continuat 
sent molt elevat (més del 3,72%) i s’ha de 
reduir molt més. Això només es pot solucio-
nar revisant el sistema de finançament de la 
Generalitat. Si no, caldrà seguir retallant, la 
qual cosa en molts casos ja comença a ser 
massa complicat.

Equilibrar el dèficit fiscal entre Catalu-
nya i Espanya és la solució?
El dèficit fiscal que té Catalunya amb l’Estat 
és un veritable problema, ja que gairebé  
representa el 9% del PIB. Es fa molt difícil 
quadrar els comptes públics catalans amb 
aquest nivell de dèficit fiscal. Només que el 
dèficit fiscal es reduís en quatre punts, tot 
augmentant les aportacions a la Generalitat, 
aquesta ja tindria superàvit. 

El gran repte dels propers anys és arribar a 
un nou sistema de finançament que, tot i  
garantir uns mínims de solidaritat envers al-
tres comunitats autònomes, faci viables els 
comptes públics de Catalunya i no malmeti 
el dinamisme de l’economia catalana. Hi ha 
estudis rigorosos que demostren que, amb 
l’actual sistema de finançament, Catalunya 
perd moltes possibilitats de desenvolupa-
ment econòmic i social. Caldria respectar el 
principi d’ordinalitat per tal d’evitar la para-

ORIOL AMAT

Estudis rigorosos 

demostren que amb 

l’actual sistema  

de finançament, 

Catalunya perd 

moltes possibilitats  

de desenvolupament

És catedràtic d’Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra  

i conseller de la CNMV. Des de fa anys està molt vinculat al Col·legi, ja que és president  

de la Comissió de Comptabilitat i ha estat membre de la seva Junta de Govern 16 anys  

fins l’any 2011 i recentment ha estat nomenat president de l’ECIF. També és  

vicepresident de l’ACCID, entitat cofundada pel Col·legi d’Economistes de Catalunya

MONTSE CARLAS, periodista 

Departament de Comunicació del Col·legi d’Economistes de Catalunya  

premsacec@coleconomistes.cat

“El gran repte és un nou 

sistema de finançament”
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Quin creu que pot ser el motor de la recu-
peració econòmica?
Serà el teixit empresarial privat. Així com al 
principi de la crisi, als anys 2008 i 2009, va 
ser el sector públic el que va injectar diners 
a l’economia perquè no fes fallida, ara el re-
lleu l’han d’agafar les empreses. Ara bé, el 
sector públic pot ajudar molt eliminant rigi-
deses, simplificant tràmits, escurçant termi-
nis de llicències i de pagament de deutes; i 
posant-se a la pell d’empreses i d’emprene-
dors. Els ciutadans també ens hem de po-
sar les piles, deixar de queixar-nos per tot i 
ser més proactius per tal d’aconseguir, en 
conjunt, ser més competitius. El nivell actual 
de pessimisme fa més difícil la recuperació. 
És veritat que no està la cosa per tirar coets, 
però en conjunt ens falta més autoestima i 
confiança en les nostres potencialitats.

Quin ha de ser el paper de la universitat? 
Cal un canvi de mentalitat dels estudi-
ants o en el sistema universitari? 
La universitat no pot estar per més temps 
d’esquena a les necessitats d’un teixit em-
presarial que ha de ser més competitiu. Tot  
i que hi ha excepcions molt meritòries, la 
major part del que fan les universitats, tant 
en docència com en recerca, no està pen- 
sat perquè les empreses siguin més inno- 
vadores i puguin competir millor en un món 
globalitzat. 

En països que han avançat molt en pocs 
anys, com ara Finlàndia, hi ha molta col-
laboració entre empreses, universitats i cen-
tres de recerca per aconseguir que una part 
significativa de la recerca ajudi les empreses 
a créixer en vendes, beneficis i ocupació. 
Catalunya és una potència mundial en in-
vestigació, ja que produeix l’1% dels articles 
de recerca acadèmica, però el seu impacte 
en la millora de la competitivitat del país és 
poc perceptible. Els mateixos recursos hau-
rien de ser més rendibles per a la societat.

Quina opinió li mereix la nova reforma 
laboral? Creu que és suficient?

Cal introduïr  

el copagament en  

els serveis públics, 

però això ha d’anar 

acompanyat de  

més eficiència i 

transparència

doxa que Catalunya aporti fons a la solidari-
tat que van a parar a comunitats, algunes de 
les quals acaben tenint una renda per càpita 
més elevada. L’Estat hauria de ser el primer 
interessat en resoldre aquest problema, per 
tal de no perdre una de les seves locomoto-
res més rellevants i per no alimentar els ni-
vells creixents de desafecció. 

Mentre això no arribi, què es pot fer?  
Es pot retallar sense que surti afectat 
l’estat del benestar?
L’estat del benestar s’haurà de repensar. Tot 
i que cal fer excepcions amb les persones 
amb rendes més baixes, i cal introduir més 
copagament en molts serveis públics, tant 
per augmentar els ingressos com per fo-
mentar hàbits més raonables en àmbits com 

la salut o la justícia, per exemple. Evident-
ment, això té molts detractors i és força im-
popular, però no veig cap altra alternativa 
que pugui, en un període curt de temps, re-
duir el dèficit. Crec que és l’única manera de 
poder garantir la continuïtat de l’estat del 
benestar. Amb els medicaments ja es fa des 
de fa anys. Un altre exemple: la matrícula en 
una universitat pública suposa al voltant del 
10% del seu cost real. Seria millor augmen-
tar el cost de la matrícula per reduir el dèficit 
del sistema universitari i que part dels diners 
recaptats servissin per dotar millor un siste-
ma de beques que garanteixi la igualtat 
d’oportunitats als estudiants amb menys re-
cursos. Això ha d’anar acompanyat de més 
eficiència i transparència en la gestió públi-
ca. S’ha de poder fer més amb menys.
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Crec que cal més fl exibilitat per a l’entrada i 
per a la sortida. A l’entrada això vol dir, per 
exemple, un únic tipus de contracte, enlloc 
de la teranyina que hi ha actualment. El que 
sí trobo a faltar és una millora de la regulació 
del subsidi d’atur. L’actual sistema el que fa 
és fomentar l’atur enlloc de promoure l’ocu-
pació de les persones aturades. Caldria limi-
tar les feines que pot rebutjar una persona 
que cobra el subsidi d’atur. 

D’altra banda, hauria de ser obligatori dedi-
car la jornada laboral a formar-se quan es 
percep subsidi. Als països que ho fan així els 
ha anat molt bé.

Vostè va ser nomenat el 2011 membre del 
Consell de la CNMV. Què és el que es pot 
fer des d’aquest organisme?
Per a mi aquest nomenament suposa l’opor-
tunitat d’aprendre molt d’un món que sem-
pre m’ha interessat, el mercat de valors. La 
CNMV té com a principal missió la supervi-
sió dels mercats i de les entitats que hi ope-
ren. Des de fa uns anys està fent molt bé la 
seva funció. De tota manera, en els propers 
anys s’han de produir importants canvis 
normatius per adaptar les disposicions eu-
ropees i anar millorant en el funcionament 
dels mercats i pel que fa a la transparència 
de les entitats que hi operen.

El Govern central ha iniciat el procés per 
a la fusió dels òrgans reguladors: la Co-
missió Nacional de l’Energia, la de Tele-
comunicacions, la de la Competència i la 
CNMV. El nou òrgan serà més operatiu?
Aquests canvis no afecten la CNMV de mo-
ment. En aquest sentit, si hi ha canvis, és pos-
sible que vagin en la línia del que s’anomena el 
twin peaks per reorganitzar la supervisió fi nan-
cera, tal i com recomana la Comissió Euro-
pea. Això vol dir separar el control de la 
solvència de les entitats emissores (de la 
qual cosa s’encarregaria el Banc d’Espa-
nya) del control de les conductes tant 
d’entitats, com dels mercats i dels produc-
tes (feina que correspondria a la CNMV). Si 
això es produís, seria desitjable també fer 
modifi cacions en la supervisió de l’activitat 
d’auditoria, que podria passar a l’àmbit de la 

CNMV, tot i que la decisió seria independent de 
l’efi caç tasca de l’ICAC en aquest àmbit. Del 
que es tractaria és d’aprofi tar sinergies amb 
altres organismes encarregats de vigilar la 
transparència. De tota manera, caldrà esperar 
a veure quines decisions pren en aquest sentit 
el nou Govern de l’Estat. 

Trobo que la nova 

reforma laboral 

hauria de limitar les 

feines que es poden 

rebutjar quan es 

cobra el subsidi 

d’atur i establir 

formació obligatòria
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Programació Aula d’Economia

T R E B A L L E M  E N  G R U P

 E

l Col·legi d’Economistes, mitjan-
çant el seu centre de formació, 
l’Aula d’Economia, imparteix una 
sèrie de cursos especialment dis-

senyats per a l’especialització i l’actualització 
dels economistes, amb l’objectiu d’ajudar-los 
en el seu desenvolupament professional. T’in-
formem dels màsters i postgraus que s’inicien 
a partir del proper mes d’octubre i als quals ja 
et pots inscriure.

Màster d’especialització Tributària
Del 18 d’octubre del 2012 a maig del 2013. 
De dilluns a dijous de 18 a 21 hores
Formació i perfeccionament per a l’exercici 
com a assessor fi scal. Aquest màster gaudeix 
de gran prestigi en el sector de l’assessoria 
fi scal i en els seus 24 anys d’història ha format 
més de 500 professionals. Està dirigit a titulats 
universitaris (Economia, ADE, Dret, Empresa-
rials...) que vulguin conèixer a fons els impos-
tos vigents actualment, així com els procedi-
ments tributaris (gestió, recaptació, inspec-
ció...) i dóna una experiència pràctica 
adequada per poder exercir en un futur com a 
assessor fi scal.

Possibilitat de pràctiques en despatxos 
professionals durant la realització del màster.

Diploma de postgrau. Programa 
general de Comptabilitat Professional 
De novembre del 2012 a abril del 2013
L’objectiu d’aquesta diplomatura és formar 
professionals de comptabilitat amb capaci-
tat per assumir una direcció econòmica 
comptable, si s’escau. El programa té un en-
focament eminentment pràctic, orientat a 
proporcionar els coneixements necessaris a 
aquests professionals, utilitzant, quan escai-
gui, les noves tecnologies aplicades en 
aquesta àrea. Està dirigit tant a la persona que 
s’hi vulgui iniciar com al professional, ja que la 
seva estructura modular permet d’iniciar-lo 
segons les condicions especials de cada 
alumne en particular, seguint tot el programa 

La formació del Col·legi t’ajuda en 

el teu desenvolupament professional

Màsters 

i postgraus

DEL CURS 2012-2013

o només els cursos que siguin del seu interès:
 Curs de comptabilitat superior segons el 

Pla General Comptable 2008. 40 hores.
 Seminari pràctic de Consolidació compta-

ble. 20 hores.
 Curs d’Anàlisi d’estats fi nancers en el marc 

del Pla General Comptable 2008. 32 hores.
 Noves tendències en la comptabilitat de 

gestió. 24 hores.
Curs de Fiscalitat de l’empresa. 33 hores.

Cicle sobre la Compravenda d’empreses 
i altres reorganitzacions empresarials
Des d’abril del 2013. 64 hores
Consta de nou seminaris:

Visió global de la compravenda d’empreses.
Modalitats de fi nançament i partners en la 

compravenda d’empreses.
Pla d’empresa i valoració de la companyia.
Fusions, adquisicions, aportacions de bran-

ca d’activitat... Sabria com comptabilitzar-les?
 Fiscalitat de la compravenda d’empreses, 

fusions i escissions.
 Aspectes legals de la compravenda d’em-

preses.
 Procés global de due diligence: aspectes 

fi nancers i fi scals.
Aspectes legals de la compravenda d’em-

preses.
 Cas pràctic: negociació i gestió del canvi.

 
Diploma de postgrau. Programa 
d’especialització en Control de Gestió 
La moderna funció del ‘controller’
De gener a juny del 2013. 140 hores
El programa està estructurat tenint en compte 
les funcions que normalment realitza un con-
troller, donant per fet un nivell comptable previ 
sufi cient i, en concret, el programa consta dels 
següents cursos:

Anàlisi d’Estats Financers en el marc del 
Pla General Comptable 2008.

Noves tendències en comptabilitat de gestió.
Control de gestió. Control pressupostari.
Control i auditoria interns.

El Col·legi d’Economistes, conjuntament amb 
diferents universitats, organitza uns màsters i 
postgraus pensats per a aquelles persones 
que vulguin dedicar-se a l’activitat d’auditoria 
i desitgin accedir al Registre Ofi cial d’Auditors 
de Comptes (ROAC).

 Màster en Comptabilitat 
superior i Auditoria 
Des del 18 d’octubre del 2012
Conjuntament amb la Universitat Autònoma 
de Barcelona. Campus de Sabadell. El màster 
es pot realitzar tot sencer o bé aprofi tar una 
estructuració a través de dos postgraus:
- Postgrau en Comptabilitat superior i Fiscali-
tat. Des del 18 d’octubre del 2012 
- Postgrau en Auditoria. Des d’octubre del 
2012

Postgrau en Auditoria
Des del 22 d’octubre del 2012 
Presencial, semipresencial i on-line.Conjunta-
ment amb la Universitat Pompeu Fabra

Postgrau en Direcció 
comptable i Auditoria 
Des del 22 d’octubre de 2012, de dilluns 
a dijous de 18 a 21 hores
Presencial, semipresencial i on-line. Conjun-
tament amb la Universitat Pompeu Fabra.

Formació conjunta 

amb universitats
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Conferències, jornades, sessions temàtiques i actes organitzats de l’1 de gener al 31  

de març a les seus del Col·legi d’Economistes a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona

Novetats fiscals recents

Sessió temàtica organitzada per la Comissió 
d’Economistes Assessors Fiscals a càrrec 
de Jaume Barril, inspector cap d’Unitat Re-
gional d’Inspecció de l’AEAT.

Presentació de PowerPivot  

mitjançant casos pràctics,  

la nova eina d’Excel amb 

taules dinàmiques per 

analitzar informació i dissenyar  

Quadres de Comandament

Conferència organitzada per la Comissió 
d’Organització i Sistemes d’Informació con-
juntament amb l’ACCID, amb la participació 
com a ponents de Luis Muñiz, economista i 
consultor expert en tecnologies de la infor-
mació, Tomás Forné, director d’operacions 
en Data Proces, i Josep Maria Gallart, coor-
dinador de la Comissió OSI de l’ACCID. 

La retribució dels  

administradors,  

qüestions controvertides  

i últimes novetats

Sessió temàtica organitzada per la Comissió 
d’Economistes Assessors Fiscals a càrrec 
de Jesús Sanmartín, president del REAF.

Creació de riquesa a 

l’economia del Coneixement. 

El cas espanyol i possibles  

sortides a la crisi

Cicle de conferències organitzat per la Co-
missió d’Economia del Coneixement i Inno-
vació a càrrec de Josep Maria Viedma, eco-
nomista i president de la Comissió d’intangi-
bles de l’ACCID, professor de la UPC i soci 
fundador de M&A Fusions i Adquisicions.

Debats fiscals:  

notificacions electròniques

Organitzats per la Comissió d’Economistes 
Assessors Fiscals.

Reunió del panell  

d’experts de l’IEBE

Reunió d’experts per examinar el resultat 
de l’enquesta corresponent a la previsió 
del tancament de l’IBEX-35 a 31 de març.

Enigmes i misteris  

de l’antic Egipte

Conferència organitzada pel Grup d’Econo-
mistes Sèniors a càrrec de Josep Anton 
Poch, doctor en Farmàcia i soci de la So-
cietat Catalana d’Egiptologia. Va presentar 
l’acte Josep Vila, president del Grup d’Eco-
nomistes Sèniors.

Les agències de ràting  

i la inestabilitat financera

Dinar col·loqui organitzat pel Fòrum Econo-
mistes en Mercats Financers, amb la partici-
pació del José Antonio Trujillo del Valle, pre-
sident d’InterMoney Titulización. 

Novetats en la presentació  

de declaracions informatives  

i novetats normatives  

per al 2012

Sessió temàtica organitzada per la Comis- 
sió d’Economistes Assessors Fiscals conjun- 
tament amb l’AEAT que es va celebrar a la 
seu de l’AEAT.

Reunió de panell d’experts  
de l’IEBE el 20 de gener  

a Barcelona.

BARCELONA



2 9

Visita guiada al 

Monestir de Sant Cugat

Visita organitzada per al Grup d’Econo-
mistes Sèniors al Monestir de Sant Cugat.

‘Management Buyouts’: 

de directiu a empresari

Conferència organitzada pel Grup de Treball 
M&A de la Comissió d’Economia Financera a 
la seu del Foment del Treball Nacional a càrrec 
de Gabriel Masfurroll, president de Wings4Bu-
siness i fundador d’USP, i de David Estefanell, 
de Mercapital. La presentació de l’acte va anar 
a càrrec dels membres del Grup de Treball 
Jordi Blasco, d’Ars Corporate, i d’Andreu Ca-
sasm, de CS Corporate Advisors. 

Dret de separació de socis pel 

no repartiment de dividends

Conferència organitzada per la Comissió 
d’Economistes Assessors Fiscals a càrrec 
de Sílvia Sorribas, advocada de Garrigues.

Experiències de Planifi cació 

Estratègica i Comptabilitat de 

Costos a l’Administració local

Conferència organitzada per la Comissió de 
Comptabilitat i Sector Públic a càrrec de Carlos 
Vivas, director de pressupostos i política fi scal 
de l’Àrea d’Economia, Empresa i Ocupació de 
l’Ajuntament de Barcelona. Va presentar l’acte 
Joan B. Casas, degà del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya.

‘Impacte socioeconòmic 

de la millora de l’efi ciència 

en la justícia mercantil’

Presentació de l’estudi organitzada per la 
Junta de Govern del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya amb la intervenció de Pilar 
Fernández Bozal, consellera de Justícia de 
la Generalitat de Catalunya, de Joan B. Ca-
sas, degà del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya i d’Àlvar Garola, economista 
autor de l’estudi.

Tecnologies biomèdiques: 

una oportunitat industrial 

(malgrat la crisi)

Dinar col·loqui organitzat per la Comissió 
d’Economia de la Salut conjuntament amb 
el Grup de Treball d’Innovació de la Comis-
sió d’Economia del Coneixement i Innova-
ció. La trobada va comptar amb la partici-
pació com a ponent de Ramon Maspons, 
cap d’innovació de l’Agència d’Informa-
ció, Avaluació i Qualitat en Salut del De-
partament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, i d’Agustí Chico, cap d’R+D 
d’ASSCAM, Centre Tecnològic.

Durant el dinar col·loqui del 
29 de febrer es va tractar sobre 

les tecnologies biomèdiques. 

Els economistes sèniors 
van visitar el Monestir de 

Sant Cugat el 15 de febrer.
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Reculll d’activitats

Sortida cultural 

a Figuerola del Camp

Organitzada pel Grup de Treball Sèniors, es 
va fer una visita guiada a la Fundació Privada 
per a l’Arqueologia Ibèrica i a l’Església Pla 
de Santa Maria del segle XII i XIII.

Perspectives 2012 

dels mercats fi nancers

Dinar col·loqui organitzat pel Fòrum Eco-
nomistes en Mercat Financer amb la parti-
cipació de Cirus Andreu Cabot, sotsdirector 
general de Banc Sabadell, i Xavier Blanquet 
Oriol, director d’Estratègia de Clients i Pro-
ductes d’Inversió de Banc Sabadell.

Despeses deduïbles en l’Impost 

de Societats i comentaris a 

la consulta de la DGT 2521/2011

Debat organitzat per la Comissió d’Econo-
mia Fiscal per parlar sobre la consulta vin-
culant de la DGT i les despeses deduïbles.

Visita del president de 

la Generalitat de Catalunya, 

Artur Mas, al Col·legi 

d’Economistes de Catalunya.

L’IVA a les retribucions 

en espècie

Sessió temàtica organitzada per la Comis-
sió d’Economistes Assessors Fiscals que va 
comptar amb la participació d’Enrique Seo-
ane, inspector regional adjunt de l’Agència 
Tributària a Catalunya. 

El govern econòmic, una eina 

per sortir de la crisi a Europa?

Conferència organitzada per la Comissió 
d’Economia Internacional i Unió Europea 
amb la participació d’Àngel Pes, doctor en 
Economia i sotsdirector general i director 
de Responsabilitat Corporativa i marca de 
CaixaBank, i d’Agustí Ulied, professor d’Eco-
nomia d’ESADE i membre del Team Euro-
pa. Va moderar l’acte Xavier Ferrer, econo-
mista, politòleg i vicepresident de la Comis-
sió. Durant l’acte es va presentar el llibre 
Emprender con responsabilidad, d’Àngel 
Pes i Norbert Bilbeny.

Patents: innovació, estratègies 

i propietat industrial. 

Catalunya i Espanya 

perdent carrera dels 

estímuls i la monetització

Conferència organitzada per la Comissió 
d’Economia del Coneixement i Innovació a 
càrrec d’Enric Batalla, expert en PI i Tynax 
Trader, i Gian-Lluís Ribechini Creus, enginyer 
industrial i Innoginyer. Va moderar l’acte Julià 
Manzanas, expert en PI i country manager 
de Consulting C3.

1a Assemblea ordinària 

de col·legiats de l’any 2012 

per a l’aprovació de 

la liquidació pressupostària 

de l’exercici anterior

El president de la Generalitat 
de Catalunya, Artur Mas, 

va visitar el Col·legi el 5 de març. 

D’esquerra a dreta, 
Àngel Pes, Xavier Ferrer 
i Agustí Ulied.
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La decisió d’exportar: 

necessitat versus vocació

Conferència organitzada per la seu de Tarra-
gona del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
a càrrec de Roberto Barros, llicenciat en Ci-
ències Empresarials i màster en Direcció i Ad-
ministració d’Empreses per ESADE. Des del 
1994, és el responsable d’Internacionalització 
de la Cambra de Comerç de Tarragona. 

Esmorzar col·loqui 

Esmorzar col·loqui organitzat per la seu de 
Tarragona del Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya entre membres de la seu de Tarrago-
na del Col·legi d’Economistes de Catalunya i 
membres de l’Agència de l’Administració Tri-
butària de Tarragona. Hi van ser Joaquin Al-
bisu, delegat d’Hisenda a Tarragona, Carlos 
Ferrer, cap de recaptació, i Laura Rovira, cap 
de gestió tributària de l’AEAT a Tarragona.

LLEIDA

Novetats en Declaracions 

Informatives (mod. 347-340) 

i en la Notifi cació Electrònica 

Obligatòria

Sessió informativa organitzada pel Col·legi 
d’Economistes de Catalunya a Lleida, l’Agèn-
cia Estatal de l’Administració Tributària, l’Il·-
lustre Col·legi Ofi cial de Titulats Mercantils i 
Empresarials de Lleida i la delegació de Lleida 
del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de 
Catalunya, en què van participar com a po-
nents David Bonet, delegat de l’AEAT a Lleida, 
i Meritxell Calvet, cap de la dependència de 
Gestió Tributària a Lleida.

Assistència al partit de bàsquet 

Lleida-Cáceres i posterior sopar 

informal entre els assistents

La Comissió territorial del Col·legi d’Econo-
mistes a Lleida, en col·laboració amb el Lleida 
Basquetbol, hem organitzat un “dia de partit” 
al Pavelló Barris Nord de Lleida amb accés 
gratuït, mitjançant invitació, per a tots els eco-
nomistes, familiars i col·laboradors dels des-
patxos professionals.

GIRONA

Jornada de portes obertes a la UdG

La jornada de portes obertes a la Universitat de 
Girona va ser molt agradable i va comptar amb 
l’assistència de 400 estudiants que s’han mos-
trat més participatius que mai. Les seves inter-
vencions, preguntes i converses demostraven 
que ja des del batxillerat i cicles superiors els 
informen de les sortides professionals d’Eco-
nomia i de l’entorn empresarial gironí.

TARRAGONA

La nova generació d’empreses 2.0

Conferència organitzada per la seu de Tar-
ragona del Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya a càrrec de Jordi Rillo, director de 
Consultoria de Tecnologies de la informa-
ció i Comunicacions a l’empresa Vilacam.

La situació actual 

de l’empresa catalana

Conferència organitzada per la seu de Tar-
ragona del Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya, l’ACCID i l’Ajuntament de Tarragona a 
càrrec d’Oriol Amat, catedràtic d’Economia 
d’Empresa de la Universitat Pompeu Fabra i 
vicepresident de l’ACCID. 

La valoració de béns en 

un procediment concursal

Jornada organitzada per la seu de Tarragona 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya a 
càrrec de Cristina Eguilior, directora de l’àrea 
de grans comptes de la taxadora Tinsa. 

La conferència La nova 
generació d’empreses 2.0 

es va celebrar el 19 de gener.
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Es troben en tràmit als 

jutjats i tribunals del 

país assumptes judicials 

vius que suposen 

reclamacions pendents 

de 40 mil milions d’euros

Acte d’Economia i Justícia

 L

es actuacions que diàriament porten 
a terme els tribunals de justícia tenen 
importants conseqüències econò-
miques. És una idea que s’il·lustra 

només esmentant una xifra: actualment es tro-
ben en tràmit als jutjats i tribunals del país as-
sumptes judicials vius que suposen reclamaci-
ons pendents de 40 mil milions d’euros1. 

Però si tenim en compte els efectes sobre les 
relacions productives que defineixen la base 
econòmica d’un país, la repercussió de la justí-
cia és encara més àmplia, ja que és un dels ele-
ments claus en l’estructuració de les relacions 
empresarials. Temes com la protecció dels drets 
dels contractants, la garantia del compliment 
dels contractes i la vigilància que aquests pro-
cessos funcionin correctament són factors 
claus que es fonamenten en una gran part en les 
actuacions dels tribunals de justícia, i que cada 
cop seran més significatius a causa de la com-
plexitat de les relacions econòmiques i la seva 
globalització. 

Reflexió sobre l’impacte econòmic
Es per això que l’anàlisi de l’eficiència judicial i de 
les mesures per aconseguir que aquesta millori 
és un element essencial des del punt de vista 
econòmic i de la dinàmica empresarial. En 
aquesta línea, el treball Impacte econòmic de 
la millora de l’eficiència en la justícia mercantil i 
anàlisi cost-benefici de la nova Oficina Judicial 
elaborat pel Gabinet d’Estudis Econòmics per 
encàrrec del Departament de Justícia de la Ge-
neralitat de Catalunya, i que es va presentar a la 
seu del Col·legi d’Economistes de Catalunya el 
passat 29 de febrer, vol ser una primera reflexió 

Elaborat pel Gabinet d’Estudis Econòmics, aquest estudi , presentat en  

el Col·legi d’Economistes de Catalunya, reflexiona sobre l’impacte econòmic  

que representa la millora en l’eficiència judicial per al conjunt de la societat

la justícia mercantil

‘IMPACTE ECONÒMIC DE  
LA MILLORA DE L’EFICIÈNCIA EN

I ANÀLISI COST-BENEFICI 
DE LA NOVA OFICINA JUDICIAL’

assumpte tan important com el valor de l’efici-
ència judicial. 

La primera part fa referència a l’àmbit concur-
sal: una part de l’administració de justícia amb 
un impacte molt directe sobre la dinàmica em-
presarial. Les dades actuals indiquen que la 
durada mitjana d’aquests processos és de 32 
mesos, ja que gairebé el 95% dels casos acaba 
en la liquidació dels béns de l’empresa que en-
tra en concurs.

Menys temps, més benefici
Es tracta de terminis molt llargs que vénen 
donats per la pròpia complexitat del procés, 
però aquesta llarga durada acaba generant 
un perjudici real sobre les empreses i particu-
lars que han contractat amb l’empresa con-
cursada, ja que es deterioren els seus actius, 
el que comporta que els creditors (bancs, pro-

1Vegeu la intervenció de la consellera de Justícia, Pilar Fernández Bozal, 
Cap a una justícia del segle XXI: la modernització de l’administració de 
justícia com a motor de la reactivació econòmica. Fòrum Europa Tribuna 
Catalunya, 21 d’octubre del 2011.

 escenari alt escenari central escenari baix
  Efectes directes (recuperació dels crèdits) 63,6 62,7 62,1
  Efectes indirectes (taula input-output) 31,0 30,5 30,2
  Impacte total 94,6 93,2 92,3
  % sobre el PIB 0,04% 0,04% 0,04%

Al voltant de 1.100 llocs de treball

  Durada del procés escenari alt escenari central escenari baix
  32 mesos 30,9 26,3 24,0
  16 mesos 15,8 13,5 12,3
  Reducció de costos financers 15,1 12,9 11,7

Efectes econòmics de la reducció de la durada  

del procés concursal de 32 a 16 mesos

Reducció de costos financers degut a la disminució  

de la durada del procés concursal

(milions d’euros)

(milions d’euros)
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sobre l’impacte econòmic que representa, per 
al conjunt de la societat, la millora en l’eficiència 
judicial. Es tracta d’un treball innovador i, de  
fet, és el primer cop que s’aborda a Catalunya 
una quantificació d’aquestes característiques. 

L’estudi se centra en dos temes concrets i molt 
acotats que pretenen a més obrir un debat a 
noves aportacions que permetin avançar en un 
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veïdors, treballadors, hisenda, etcètera) recu-
peraran una menor proporció dels recursos 
que han aportat. A més a més, en la mesura 
que s’allarga el procés es produeixen uns 
costos fi nancers que cal abordar.

Els quadres adjunts a la pàgina anterior mostren 
els resultats obtinguts, utilitzant tècniques eco-
nomètriques, del benefi ci econòmic que s’ob-
tindria si la durada del procés es reduís a la 
meitat. Benefi ci que es manifesta en una major 
recuperació de recursos per part dels creditors, 
en els efectes multiplicadors que es podrien 
generar (que no es produïssin els tancaments 
en cascada habituals en un concurs important), 
en el manteniment de llocs de treball i en la dis-
minució dels costos fi nancers per als creditors. 

  (milions d’euros)

Evolució de l’impacte pressupostari de la NOJ 2012-2031
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Aquestes quantitats són un benefi ci econòmic 
net per al país, ja que es correspon a ingressos 
addicionals que reben les empreses, els bancs 
o els particulars. A més, aquests ingressos ad-
dicionals s’obtenen per una menor degradació 
dels actius empresarials.

La nova Ofi cina Judicial
La segona part de l’estudi té com a objectiu 
aplicar les tècniques d’anàlisi cost-benefi ci 
en l’àmbit de la justícia. La nova Ofi cina Judici-
al és el principal projecte previst a Catalunya en 
els propers anys. Consisteix en una sèrie d’ac-
tuacions que pretenen racionalitzar i agilitzar 
els processos judicials, fent-los més efi cients. 
En el nostre cas s’ha fet un doble exercici:

Valoració de l’impacte pressupostari, compa-

rant les inversions necessàries per endegar la 
nova Ofi cina Judicial, amb la reducció de costos 
que comportarà per a l’Administració la nova 
estructura creada. 

Anàlisi cost-benefi ci pel conjunt de l’economia 
catalana circumscrita a l’àmbit mercantil, consi-
derant els benefi cis que aporta la nova Ofi cina 
Judicial sobre la reducció dels processos con-
cursals i, per tant, sobre el conjunt de l’economia.

Els resultats obtinguts mostren que portar a ter-
me aquestes inversions dóna una elevada ren-
dibilitat, tant per a l’Administració com per al 
conjunt de l’economia del país, amb una TIR 
modifi cada entre el 14 i 16%, i unes TIR netes 
d’entre el 23 i el 35%. Xifres molt altes que mos-
tren que són actuacions molt benefi cioses i 
prioritàries per a totes les parts.

Per tant, el que mostra l’estudi és que actuacions 
que milloren l’efi ciència de la justícia tenen un fort 
impacte econòmic, i que els instruments que 
utilitzem els economistes s’han d’incorporar a 
l’anàlisi de la justícia. Es tracta, per tant, d’una 
simbiosi, justícia i economia, que cal impulsar. 

Resultats:
- TIR: 23,7%
- TIR: modifi cada: 14,2%

costos
benefi cis

Acte de la Conselleria de Justícia amb 
el degà del Col·legi d’Economistes de 

Catalunya, Joan B. Casas; la consellera de 
Justícia, Pilar Fernández Bozal; i Àlvar Garola 

Crespo, professor d’Economia a l’UPC.  



Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya

T R E B A L L E M  E N  G R U P

Cada cop més contractes inclouen clàusules de submissió a arbitratge 

del TATC, un organisme que vol resoldre la falta d’acord entre les parts 

sense haver de passar pels jutjats ordinaris

Tribunal Arbitral 

Tècnic de Catalunya

FEM BALANÇ DEL SEU PRIMER PERÍODE

Quins casos han arribat al TATC fi ns ara?
La composició dels fundadors i pels col·lectius 
on hem promocionat fi ns al moment el TATC fa 
que els casos que s’han resolt siguin bàsica-
ment de l’àmbit de la construcció, l’urbanisme i 
l’economia: diferències en la qualitat de materi-
als, defectes de construcció, fi ltracions d’ai-
gües, diferències d’amidaments, problemes de 
soroll en edifi cis, valoració de participacions 
d’empreses... També cal assenyalar que les 
quanties reclamades s’han situat en un mínim 
de 10.000 i un màxim de 3 milions d’euros. 

Tots els confl ictes plantejats en societats 
de capital es poden sotmetre a arbitratge? 
La recent modifi cació de la llei d’arbitratge rea-
fi rma i aclareix la possibilitat que els estatuts 
socials sotmetin la resolució de confl ictes a arbi-
tratge amb dues particularitats: cal el vot favora-
ble de dos terços i, en cas d’impugnar-se acords 
socials, la designació dels àrbitres i l’administra-
ció de l’arbitratge s’ha d’encomanar a una insti-
tució arbitral. A l’hora de redactar o proposar uns 
nous estatuts socials o una modifi cació, us pro-
posem que valoreu la possibilitat de fer referèn-
cia expressa al Tribunal Arbitral Tècnic de Cata-
lunya (TATC) com la millor institució arbitral a qui 
podeu encomanar la designació dels àrbitres i 
l’administració de l’arbitratge per a la resolució 
dels confl ictes que es poden plantejar en la vida 
de la societat. 

Quins avantatges té per a les parts acudir a 
l’arbitratge i no a la justícia ordinària?
Principalment, signifi ca un estalvi de temps i de 
diners. Davant d’un sistema processal ordinari 
on el procediment es desenvolupa amb uns 

A l’hora de redactar 

o proposar uns nous 

estatuts socials, us 

proposem fer referència 

expressa al TACT 

tims anys s’han resolt nombrosos casos arbi-
trals, aquest és un curt termini de temps per a 
una institució d’aquesta mena. Tot i això, el ba-
lanç és positiu perquè no només hem gestionat 
i resolt confl ictes que han estat aportats per les 
corporacions fundadores, sinó que ja hem rebut 
sol·licituds adreçades de manera directa al 
TATC per professionals i empreses que són co-
neixedors de l’existència d’aquest organisme, i 
que incorporen en els seus contractes les clàu-
sules arbitrals del TATC.

Quina és exactament la funció del TATC?
La funció del TATC no és la de resoldre el con-
fl icte com faria un jutge o un tribunal sinó, en 
primer lloc, comprovar que es donen els requi-
sits exigits perquè el cas que es presenta es 
pugui resoldre mitjançant un arbitratge perquè 
existeix acord exprés de les parts en aquests 
sentit. En segon lloc, examinar el confl icte i bus-
car el professional especialista en el tema con-
fl ictiu que pugui resoldre’l. I, en darrer terme, 
administrar els arbitratges perquè tot el procedi-
ment es desenvolupi d’acord amb l’establert a 
la llei i al reglament del Tribunal i evitar així possi-
bles impugnacions posteriors.

És difícil buscar el professional idoni per 
resoldre cada cas?
El Tribunal compte amb un llistat d’àrbitres clas-
sifi cats per especialitats i format pels noms apor-
tats per les corporacions fundadores i per pro-
fessionals independents que se’ns han adreçat 
oferint els seus serveis i la seva experiència. Però 
no ens limitem a aquests llistats i tenim plena lli-
bertat per buscar i triar la persona que, al nostre 
parer, pugui oferir millors perspectives de resol-
dre el cas concret de manera idònia. De fet, 
gran part de l’èxit d’un arbitratge rau en què 
l’àrbitre nomenat doni a les parts la confi ança 
que els seus coneixements i experiència per-
metran resoldre el cas de manera excel·lent. 
Hem de ser conscients que l’arbitratge no 
és un sistema de resolució de confl ictes que 
busqui acontentar ambdues parts, sinó de 
donar la raó a qui la tingui. 

 E

stalvi de temps i de diners és el que 
garanteix l’arbitratge entre les parts 
mitjançant l’actuació del Tribual Ar-
bitral Tècnic de Catalunya (TATC). El 

seu president, Antoni Serra Ramoneda, fa 
una refl exió sobre l’actuació del Tribunal durant 
aquests sis anys que porta en funcionament. 

Com valora aquest primer període de vida 
del TATC?
Cal destacar que, tot i que el TATC va ser pre-
sentat ofi cialment el 30 de juny del 2005, no va 
ser fi ns a fi nals d’aquell any que va començar a 
actuar pròpiament en el camp de l’administració 
dels arbitratges. Tot i que durant aquests sis úl-



passos i unes formalitats molt poc fl exibles i on 
no se sap quant de temps ni quants diners pot 
costar arribar a una conclusió, acudir a un pro-
cediment arbitral implica saber que la seva du-
rada màxima serà de sis mesos, tot i que en el 
TATC la mitjana no arriba als tres. I que la despe-
sa ve fi xada des del començament per unes 
tarifes conegudes i depenent de la quantitat que 
es discuteix. El cost de l’arbitratge s’ha situat en 
un mínim de 2.000 i un màxim de 69.000 euros 
(en el nomenament de tres àrbitres). 

A més, permet que el procediment s’adeqüi al 
cas concret i al calendari que millor convingui a 
les parts, la qual cosa és prou important per 
resoldre ràpidament tots els petits problemes 
que es poden anar plantejant. Tot això, a més, 
amb l’avantatge que qui ha de resoldre el pro-
blema és un expert en la matèria, per la qual 
cosa s’evita a les parts el presentar pericials 
que expliquin a qui ha de resoldre de què s’es-
tà parlant i quines són les regles que s’han 
d’aplicar. Si a tot això s’afegeix que no és ne-
cessari acudir al procediment amb advocat ni 
amb procurador, l’estalvi de temps i, de retruc, 
de diners és considerable.

Com s’hi acudeix per resoldre confl ictes?
Només és necessari un acord de les parts en 

aquest sentit i que aquestes hagin pactat per 
escrit la submissió a l’arbitratge de la nostra ins-
titució mitjançant una clàusula com la que es 
proposa: “Per a la resolució de qualsevol qüestió 
en litigi derivada del present acte jurídic, les parts 
se sotmeten a l’arbitratge d’equitat del Tribunal 
Arbitral Tècnic de Catalunya de la Fundació 
Privada Catalana per a l’Arbitratge Tècnic, a qui 
se li encomana la designació de l’àrbitre o àrbi-
tres i la tutela i l’administració de l’arbitratge”.

Cada vegada són més les entitats que col-
laboren amb el TATC. Quines són les actu-
acions futures que es plantegen?
Actualment, són moltes les entitats que estan 
col·laborant amb el TATC, com ara la Cambra 
Ofi cial de Contractistes d’Obres de Catalunya, 
la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de 
Barcelona, PIMEC, UPM, l’Associació d’Em-

preses d’Enginyeria i Consultoria Independents 
de Catalunya (ASINCA), l’Associació de Consul-
tors d’Estructures (ACE), el Gremi de Construc-
tors d’Obres de Barcelona i Comarques, el Col-
legi de Mediadors d’Assegurances, la Federació 
Catalana d’Empresaris Instal·ladors de Teleco-
municacions (FECEMINTE), CECOT i, més re-
centment, l’Associació Catalana d’Enginyeries i 
Consultories Mediambientals (ACECMA), l’As-
sociació de Consultors d’Instal·lacions (ACI) i 
l’Associació Catalana de Tecnologia (ACTec).

Com ja he manifestat, la promoció de l’arbitratge 
i de la introducció de la clàusula arbitral als con-
tractes és fonamental i una de les principals tas-
ques que hem de desenvolupar. Indubtable-
ment, la feina feta fi ns ara està donant els seus 
fruits i cada vegada som més coneguts. Ens 
consta que cada vegada més contractes inclo-
uen les nostres clàusules de submissió a arbi-
tratge del TATC. 

Però hem d’aprofundir en aquest punt, obrir-
nos a altres col·lectius professionals i col·laborar 
amb més entitats amb aquesta fi nalitat per fer 
possible que tothom sàpiga que existim, què 
fem i que podem ajudar-lo a resoldre els seus 
confl ictes d’una manera diferent a la judicial que 
tots coneixem. 

El Tribunal és la millor 

institució arbitral 

per a la ressolució de 

confl flictes que es poden 

plantejar en la societat



3 6  



Noticiari fi scal

3 7

novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la legislació en 
matèria d’aigües de Catalunya, 
será referència pel que fa als 
abocaments d’aigües residuals. 
La Llei 22/198, de 2 de novem-
bre de 1983, de Protecció de 
l’Ambient Atmosfèric i el Decret 
322/1987, de 23 de setembre, 
de desplegament d’aquesta, ho 
seran pel que fa a les emissions 
atmosfèriques. A més del Reial 
decret 865/2003, de 4 de juliol, 
pel qual s’estableixen els criteris 
higienicosanitaris per a la pre-
venció i el control de la legionel-
losi, seran normes generals de 
referència per garantir la protec-
ció de la salut de les persones i la 
protecció del medi ambient als 
centres sanitaris.

Tot això, sense deixar de banda 
les ordenances i/o els regla-
ments municipals que puguin 
regular algun d’aquests aspec-
tes a nivell del municipi on es 
troba ubicat el centre sanitari.

En la gestió de residus és impor-
tant tenir en compte que la gran 
majoria de centres sanitaris de 
Catalunya han de donar-se d’al-
ta com a productors de residus 
sanitaris i fer-ne la correcta ges-
tió en el propi centre, segons les 
indicacions de la normativa que 
la regula. I quan diem la gran 
majoria i no tots ho fem perquè 
la realitat és que hi ha centres 
sanitaris, com per exemple els 
centres de dia, que no estan 
obligats a estar inscrits en 
aquest registre, si bé aquesta 
exempció no els eximeix de la 
correcta gestió dels residus ge-
nerats en el respectiu centre.

Els residus sanitaris es classifi -
quen en dos blocs: els residus 
sense risc o inespecífi cs (grups 
I i II) i els de risc o específi cs 
(grups III i IV). Els del grup I seri-
en residus inerts o no especials, 
que no plantegen exigències es-
pecials en la seva gestió (assimi-
lables a domèstics). Els del grup 
II també són inerts o no especi-
als però poden comportar risc 
per a usuaris del centre (materi-
als de cures, guixos, robes d’un 
sol ús tacades de sang...). Els 
del grup III són residus especials 
que requereixen l’adopció de 
mesures de prevenció perquè 
poden generar risc per a la salut 
de les persones (sang, agulles i 
material punyent usat, vacunes, 
cultius...). I, fi nalment, els del 
grup IV són residus especials no 
inclosos al grup anterior tipifi -
cats en normatives singulars 
(medicaments caducats, resi-
dus citotòxics...). Tots aquests 
residus s’han de recollir i em-
magatzemar adequadament al 

centre sanitari on es produeixen 
però han de ser gestionats ex-
ternament per gestors autorit-
zats. Per aquest motiu, tots els 
centres sanitaris han de tenir 
un contracte amb empreses 
transportistes i gestores autorit-
zades per a cada grup de resi-
dus generat.

Com hem vist, hi ha altres as-
pectes, a part de la gestió dels 
residus, a tenir en compte en el 
desenvolupament de les activi-
tats quotidianes dels centres sa-
nitaris per garantir la protecció 
de la salut de les persones i la 
protecció del medi ambient. Un 

El medi ambient i el desenvolu-
pament sostenible han adquirit 
en les darreres dècades un
paper molt important en la so-
cietat catalana, tant a nivell pri-
vat com de les administracions
públiques. 

Els centres sanitaris tenen, en 
un grau més alt o més baix, una 
repercussió mediambiental que 
pot incidir sobre el medi. És per 
això que es fa necessari que, 
sense perjudici del compliment 
de la normativa existent, assu-
meixin la seva responsabilitat pel 
que fa a la protecció del medi 
ambient.

L’administració sanitària, ja als 
anys 90, va començar implan-
tant sistemes de gestió dels resi-
dus generats als centres sanita-
ris. Però tot i que una part impor-
tant de la gestió mediambiental 
dels centres sanitaris és la de 
gestionar correcta i específi ca-
ment els residus que es generen 
de les seves activitats quotidia-
nes, altres aspectes com les 
emissions atmosfèriques, l’abo-
cament d’aigües residuals, 
l’emissió de soroll o l’ús efi cient 
dels recursos naturals, matèries 
primeres i energia són aspectes 
molt importants a tenir en comp-
te per garantir la protecció de la 
salut de les persones i la protec-
ció del medi ambient.

Tots aquests aspectes estan re-
gulats dins la normativa sectorial 
corresponent. Així doncs, el De-
cret Legislatiu 1/2009, de 21 de 
juliol, pel qual s’aprova el text re-
fós de la Llei reguladora de resi-
dus i el Decret 27/1999, de 9 de 
febrer, de la gestió dels residus 
sanitaris, seran les normes de 
referència en la gestió dels resi-
dus. Per la seva banda, el De-
cret Legislatiu 3/2003, de 4 de 
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La responsabilitat mediambiental 

dels centres sanitaris a Catalunya

La responsabilitat mediambiental

dels centres sanitaris va més enllà del 

compliment de la normativa aplicable

dels aspectes a tenir molt en 
compte en els centres sanitaris, 
d’alguna manera vinculat a 
les emissions atmosfèriques, és 
la prevenció i el control de la 
legionel·losi quan es disposa 
de torres de refrigeració o con-
densadors evaporatius, instal-
lacions principalment de cli-
matització o sistemes d’aigua
calenta sanitària.

Els centres sanitaris han de dis-
posar i aplicar programes de 
manteniment adequats a les 
característiques de les instal-
lacions. Com a mínim, s’ha de 
dur a terme una neteja i desin-
fecció del sistema complet dos 
cops l’any, s’ha de disposar 
d’un sistema de desinfecció en 
continu de l’aigua i s’ha de fer 
una revisió anual per entitat au-
toritzada per la Direcció General 
de salut pública.

Aspectes com l’ús efi cient dels 
recursos naturals, de les matèri-
es primeres i de l’energia són 
altres elements que contribuei-
xen de manera molt positiva a 
garantir la protecció del medi 
ambient als centres sanitaris, i 
malgrat no estar regulats de 
manera específi ca per la norma-
tiva sectorial, en els darrers 
anys han estat objecte per part 
de la Generalitat de Catalunya, 
de creació de programes i guies 
adreçades a potenciar la incor-
poració de criteris d’ús racional 
i efi cient d’aquests aspectes a 
les activitats, proposant en la 
majoria dels casos un conjunt 
de mesures i actuacions que fa-
ciliten l’estalvi i la gestió més 
efi cient.

La responsabilitat mediambien-
tal dels centres sanitaris, per 
tant, va més enllà del compli-
ment de la normativa aplicable 
en matèria mediambiental i re-
quereix un compromís perma-
nent de respecte pel medi am-
bient integrant la prevenció a 
tots i cadascun dels mètodes 
i procediments de treball de 
l’activitat assistencial, així com 
dels seus subministradors i 
contractistes. 
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La voluntarietat com a 
eix bàsic de la mediació
El Decret-Llei, que constitueix el 
primer intent real per consolidar 
la mediació com a alternativa a la 
jurisdicció en la solució de con-
flictes, estableix certs principis 
en la seva aplicació.
 
El primer d’aquests principis és 
la voluntarietat de les persones 
en la submissió a la mediació, i 
és que a l’article sisè del text ja 
s’estableix que la mediació és 
voluntària i de lliure disposició de 
les parts. Addicionalment, s’es-
tableix que la submissió a la me-
diació haurà de ser en situació 
d’igualtat entre les parts, de neu-
tralitat i de confidencialitat.

La figura del mediador
La normativa estableix també les 
condicions necessàries per  exer-
cir com a mediador. En aquest 
sentit, els mediadors hauran de 
trobar-se en ple exercici dels 
seus drets civils i no ostentar cap 

incompatibilitat, així com haver-se 
sotmès a la realització de cursos 
específics per a aquesta finalitat, 
impartits per institucions acredita-
des per aquest efecte. A dia 
d’avui, falta concretar quins seran 
aquests cursos i quines les insti-
tucions que podran realitzar-los.
 
Addicionalment, els mediadors 
hauran de subscriure una asse-
gurança per a la responsabilitat 
civil derivada del seu exercici 
professional.
 
D’altra banda, el text defineix les 
institucions de mediació com a 
aquelles entitats públiques o pri-
vades i corporacions de dret pri-
vat que tinguin entre les seves 
finalitats l’impuls de la mediació.
 
Aquestes institucions hauran de 
garantir la transparència en la 
designació dels mediadors, sent 
responsables subsidiàries de les 
actuacions dels mediadors.

En el marc plantejat dins del Pla 
de Modernització de la Justícia 
2009-2012, el passat 6 de març 
va ésser publicat al BOE el Reial 
Decret-Llei 5/2012, de 5 de 
març, de mediació en assump-
tes civils i mercantils.
 
La iniciativa legal té com a objec-
tiu desbloquejar la càrrega de 
feina dels jutjats i tribunals, ofe-
rint una alternativa extrajudicial 
de resolució de controvèrsies, 
tota vegada que s’amplia l’àmbit 
d’aplicació de la mediació.
 
El text incorpora a l’ordenament 
jurídic espanyol la Directiva 
2008/52/CE del Parlament Euro-
peu i del Consell, de 21 de maig 
del 2008, sobre determinats as-
pectes de la mediació en as-
sumptes civils i mercantils. Així, 
s’estableix la mediació com a al-
ternativa per a assumptes civils i 
mercantils, inclosos els conflic-
tes transfronterers, tot i que s’ex-
clouen expressament de l’àmbit 
d’aplicació del Reial Decret-Llei 
els assumptes penals, laborals, 
els relatius a matèries de con-
sum o la mediació amb les Ad-
ministracions Públiques.

Com qualsevol altre mètode al-
ternatiu de resolució de conflic-
tes, la mediació té la facultat 
d’evitar la judicialització del pro-
blema. Però més enllà d’això, la 
mediació és un instrument desju-
dicialitzador en el sentit que torna 
la gestió a les parts i, en el seu 
cas, resol el conflicte. En la me-
sura en què són les mateixes 
dues parts les que coneixen mi-
llor les causes de la desavinença, 
la mediació permetrà aconseguir 
una solució més justa per a amb-
dues parts. Aquestes podran 
continuar tractant el conflicte des 
d’una perspectiva comercial o 
professional, sense necessitat de 

fer tornar el problema jurídic i de 
sotmetre’l a la decisió d’un tercer.

Respecte al contingut de la nor-
ma aprovada recentment, no re-
gula la mediació com a institució, 
sinó que se centra en la facultat 
dels jutges d’instar les parts a 
acudir a mediació durant el pro-
cediment judicial, l’execució de 
l’acord resultant de la mediació 
sempre que hagi estat elevat a 
públic, entre d’altres.

Concepte de mediació
La mediació és posar-se en 
mans d’un tercer, professional 
habilitat, que ens ajudi a arribar  
a un acord en les controvèrsies o 

conflictes que tinguem amb una 
altra persona, en aquest cas, 
dins de l’àmbit civil i mercantil. 
Tenen punts comuns amb l’arbi-
tratge, ja que ambdós es porten 
a terme fora de l’ordre jurisdicci-
onal dels jutjats i tribunals ordi-
naris, ambdós són de sotmeti-
ment voluntari per les parts, 
ambdós s’han de pagar per la 
tasca que facin l’àrbitre o el me-
diador i ambdós tenen resoluci-
ons o acords que es poden im-
posar, executant-los forçosa-
ment davant dels tribunals.

La mediació es distingeix de l’ar-
bitratge en què en l’arbitratge la 
solució del conflicte ve imposada 
per l’àrbitre que resol mitjançant 
un laude, donant raó a una o a 
l’altra part. En la mediació no hi 
ha un tercer que emet una reso-
lució. O s’arriba a un acord entre 
les parts o no s’hi arriba i, en 
aquest cas, la mediació s’acaba 
sense acord.

El procediment  
i l’execució d’acords
El procediment de mediació es 
donarà per iniciat amb la sessió 
constitutiva, en què s’identificarà 
les parts, la designació del medi-
ador i l’objecte del procediment.
 
D’altra banda, s’identificaran as-
pectes més procedimentals com 
és la duració màxima prevista, el 
programa d’actuació, la declara-
ció d’acceptació voluntària de la 
mediació, el lloc de celebració 
de la mediació i la llengua que 
vehicularà el procediment.
 
El procediment de mediació es 
donarà per finalitzat bé perquè 
les parts hagin arribat a un 
acord, o bé perquè hagi trans-
corregut el termini màxim esta-
blert a l’inici del procediment. En 
tot cas, l’acord podrà ser en re-
lació a la totalitat de l’objecte 
sotmès a la mediació o a alguna 
de les parts del mateix.
 
Finalitzat el procediment amb 
acord, aquest haurà de ser ele-
vat en escriptura pública, a ins-
tància d’una de les parts, de for-
ma que aquest tingui força de tí-
tol executiu.

Conclusions
D’acord amb allò que avala la 
pràctica de diversos països de la 
Unió Europea, la mediació pot 
constituir-se com un mecanisme 
de resolució de conflictes eficaç i 
beneficiós per a les parts, tota 
vegada que resulta considera-
blement menys costós que la ju-
risdicció ordinària.
 
Per aquesta raó, haurem d’es-
perar per saber si el desenvolu-
pament d’aquest mecanisme 
contribueix a l’arranjament de la 
mediació al nostre país, contri-
buint a més a millorar la situació 
de saturació dels tribunals i jut-
jats espanyols. 

La mediació com a 

alternativa en la solució  

de conflictes

La mediació és un instrument 

desjudicialitzador: torna la gestió a les 

parts i, en el seu cas, resol el conflicte

ANDREA SERRANO CABRÉ 

Advocada de Guillén Bécares, advocats i economistes 

aserrano@gbae.es
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de l’adquiridor la intenció de man-
tenir aquesta afectació al desenvo-
lupament d’una activitat empresa-
rial o professional. 

En aquest sentit, el Tribunal de Jus-
tícia va assenyalar que el concepte 
de transmissió, a títol onerós o gra-
tuït sota la forma d’aportació a una 
societat, d’una universalitat total o 
parcial de béns, no comprèn la 
mera cessió de béns, com ara la 
venda d’existències. Per tant, se-
gons la DGT, per determinar la no 
subjecció en un supòsit concret 
serà necessari comprovar que els 
elements transmesos constituei-
xen una unitat econòmica autòno-
ma capaç de desenvolupar una 
activitat empresarial o professional 
pels seus propis mitjans.

Fins aquí res de nou. Ja sabem 
que per determinar la no subjecció 
és fonamental la definició d’unitat 
econòmica autònoma. On és la 
novetat? Doncs en una sentència 
del Tribunal de Justícia (TJUE) del 

passat 10 de novembre del 2011, 
cas Schriever, que es basa en l’es-
mentada sentència de l’assumpte 
Zita Modes Sarl, en què ja s’havia 
establert que la raó de ser de la 
norma de no subjecció era perme-
tre als estats membres facilitar les 
transmissions d’empreses o parts 
d’empreses, evitant sobrecarregar 
la tresoreria de l’adquiridor, encara 
que posteriorment recuperés per 
la via de la deducció l’IVA suportat 
en la transmissió. 

Aquesta nova sentència ve a dir 
que en el cas que una activitat eco-
nòmica no requereixi la utilització 
de locals específics o equipats 
d’instal·lacions fixes necessàries 
per dur a terme l’activitat econòmi-
ca, hi pot haver una transmissió no 
subjecta fins i tot sense la trans-
missió dels drets de propietat d’un 
immoble. En canvi, no és possible 
considerar que existeix aquesta 
transmissió no subjecta sense que 
el cessionari prengui possessió 

RICARD VIÑA ARASA 
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Malgrat que, de moment, en l’as-
pecte normatiu no s’han produït 
gairebé canvis en la regulació de 
l’IVA (a causa del canvi de Govern 
Central i a la pròrroga de la Llei de 
Pressupostos del 2011 fins a l’apro- 
vació de la del 2012), sí que val  
la pena recordar alguns aspectes 
de l’IVA a tenir en compte el 2012.

1. Pròrroga de l’aplicació 
del tipus reduït del  
4% als lliuraments  
d’habitatges nous
La Disposició Addicional Quarta 
del RD-Llei 20/2011, de 30 de de-
sembre, ha prorrogat fins al 31 de 
desembre del 2012 l’aplicació del 
4%, tal com ja havia establert la 
Disposició Transitòria Quarta del 
RD-Llei 9/2011, de 19 d’agost, a 
les entregues d’edificis o part dels 
mateixos aptes per a la seva utilitza-
ció com a habitatges, incloses les 
places de garatge, amb un màxim 
de dues unitats i annexos transme-
sos conjuntament. També és aplica-
ble als cobraments que es rebin 
durant el 2012 a compte d’habitat-
ges lliurats després d’aquest any.

2. Inversió del subjecte 
passiu en el cas de 
transmissió d’immobles 
efectuades a conseqüència 
d’un procés concursal
La Llei 38/2011, de 10 d’octubre, 
de reforma de la Llei 22/2003, de 9 
de juliol, concursal, va modificar la 
Llei 37/1992, de l’IVA, introduïnt 
una lletra e) a l’article 84 1.2n, con-
sistent en l’aplicació de la inversió 
del subjecte passiu en el cas de 
transmissió d’immobles efectua-
des a conseqüència d’un procés 
concursal, amb efectes a partir de 
l’1 de gener del 2012. És a dir, són 
els adquiridors d’immobles a enti-
tats concursades els que han de 
liquidar l’IVA per a la transmissió. 
Ara bé, l’adquiridor ha de tenir la 
condició de subjecte passiu de 
l’IVA, és a dir, la condició d’empre-

Modificacions en l’IVA a 

tenir en compte l’any 2012

sari o professional, i les operacions 
han d’estar subjectes a l’IVA. Amb 
l’aplicació d’aquest procediment 
d’autoliquidació, l’Administració in-
tenta evitar que quotes d’IVA reper-
cutides en la transmissió d’immo-
bles –i no ingressades pels trans-
mitents per la seva situació d’in-
solvència– resultin deduïdes pels  
adquiridors d’aquests immobles. 

3. No subjecció a l’IVA  
de les transmissions 
globals de patrimoni
En aquest tema la modificació es 
va produir el 26 de desembre del 
2008, quan va entrar en vigor l’ac-
tual redacció de l’article 7.1r de la 
Llei 37/1992, de l’IVA, introduïda 
per la Llei 4/2008, de 23 de de-

sembre, per la qual es va suprimir 
el gravamen de l’impost sobre el 
patrimoni i diferents modificacions 
en la normativa de l’IVA per ade-
quar la normativa interna a la juris-
prudència comunitària, bàsicament, 
a la sentència del 27 de novembre 
del 2003, dictada en l’assumpte 
C-487/01, Zita Modes Sarl. 

Segon l’esmentat article, no està 
subjecta la transmissió d’un con-
junt d’elements corporals i, si s’es-
cau, incorporals que, formant part 
del patrimoni empresarial o profes-
sional del subjecte passiu, consti-
tueixen una unitat econòmica au-
tònoma capaç de desenvolupar 
una activitat empresarial o profes-
sional pels seu propis mitjans.

I, segons la DGT, a aquests efec-
tes resultarà irrellevant que l’adqui-
ridor desenvolupi la mateixa activi-
tat a la qual estaven afectes els 
elements adquirits o una altra dife-
rent, sempre que s’acrediti per part 

dels locals comercials quan l’activi-
tat econòmica consisteixi en l’ex-
plotació d’un conjunt inseparable 
de béns mobles i immobles. En 
concret, si els locals comercials 
estan equipats amb instal·lacions 
fixes necessàries per desenvolu-
par l’activitat econòmica, aquests 
immobles hauran de formar part 
dels elements transmesos perquè 
sigui aplicable la no subjecció. 

Però el TJUE també diu que pot 
tenir lloc una transmissió de béns 
no subjecta si es posen a disposi-
ció de l’adquiridor els locals co-
mercials mitjançant un contracte 
de lloguer o si aquest disposa de 
locals apropiats per traslladar-hi el 
conjunt de béns transmesos on 
pugui continuar desenvolupant 
l’activitat econòmica que sigui.

4. Canvis en les 
declaracions informatives 
(340, 347 i 349)
A partir del 2012 s’han produït 
canvis pel que fa a determinades 
obligacions formals. El Reial Decret 
1615/2011, de 14 de novembre, 
ha modificat la data de presentació 
del model 347 (a partir del 2013 es 
presentarà al febrer en lloc del 
març) i ha exclòs de l’obligació de 
presentar aquesta declaració als 
qui estiguin obligats a presentar el 
model 340: la declaració informati-
va d’operacions incloses en els lli-
bres registre de l’IVA o de l’IGIC. 
En el model 347 s’haurà de facilitar 
la informació de cada persona per 
trimestres i no per any natural com 
fins ara.

Pel que fa al model 340 se li han 
afegit certes operacions que 
abans figuraven en el 347, atès 
que s’ha suprimit l’obligació de 
presentar el model 347 als qui pre-
senten el 340.

També al model 349, declaració 
recapitulativa d’operacions intraco-
munitàries, a partir de l’1 de gener 
del 2012, el Reial Decret 192/2010 
va introduir l’obligació de la seva 
presentació mensual, quan en un 
trimestre natural se superi el llindar 
de 50.000 euros (abans 100.000 
euros) per entregues o prestacions 
de serveis intracomunitàries. 

La pròrroga del tipus reduït d’IVA del 4% 

afecta també els cobraments a compte 

d’habitatges que es lliurin després del 2012
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ell, a Catalunya cada any es creen 
85.000 empreses i se’n tanquen 
90.000. No sembla massa ago-
serat dir que aquesta activitat és 
digna de millor causa i que podem 
estalviar un munt d’esforços rea-
profitant, reutilitzant, recreant. En 
definitiva: fent ús dels mecanismes 
de reempresa. Això sí, cal posar en 
contacte l’empresari que cedeix i 
el que opta per la reempresa. Cal 
crear mercat.

Cal que el final de l’empresa i, so-
vint, la rendibilitat de les inversions 
estiguin associades a la data de 
supressió de plantilla i el valor que 
es pugui recuperar aquell dia? Tan 
evidents són les respostes nega-
tives com els estalvis de temps i 
diners per aprofitar una empresa 
operativa. La reempresa és un ve-
hicle per fer realitat aquest estalvi. 

Crear un mercat de cedents d’em-
presa i de demandants per conti-
nuar/començar activitats és una 
opció que, tot i tenir clars avantat-

ges, no està exempta de dificultats. 
Un primer pas és la difusió amb re-
quisits per reduir el risc d’adquirir 
responsabilitats no evidenciades 
al moment del traspàs. En aquest 
sentit, quant de bé faria l’adminis-
tració fiscal i laboral de permetre 
xifrar el nivell de deute existent a 
una data determinada! Quant de 
bé faria aquesta reducció del risc 
en el moment de traspàs!

A Europa fa temps que es treballa 
en aquesta direcció tal i com va ex-
posar el ponent: l’estimació recolli-
da a la ponència parla de 120.000 
empreses i 258.000 treballadors 
immersos en 10 anys a processos 
de traspàs a Catalunya on, si apli-
quéssim els mateixos percentatges 
d’èxit d’altres païssos de la Unió 
Europea, ens porten a pensar que 
30.000 empreses finalitzarien amb 
èxit la cessió per mitjà de la reem-
presa. L’alternativa és trista: la jubi-
lació de 30.000 empresaris i l’entra-
da a l’atur de 75.000 treballadors.

La Comissió d’Economia i Sosteni-
bilitat del Col·legi ha desenvolupat 
un cicle de sessions SIDECO per 
a la formació tècnica d’aspectes 
propis d’economia de la sostenibi-
litat, on la vessant formativa acom-
panya l’actualitat i la importància 
dels diferents SIDECO desplegats. 
L’energia com a factor de segure-
tat, competitiva, Aspectes econò-
mics de la Política de Responsabi-
litat Social Corporativa i El corredor 
ferroviario del Mediterráneo han 
estat els tres temes que han pre-
cedit el quart i últim Reemprendre 
que va tenir lloc el 30 de novembre 
del 2011, amb la col·laboració de 
la Comissió Creació d’Empreses i 
Emprenedoria.
 
L’emprenedoria és un tema abas-
tament tractat i analitzat que reflec-
teix la complexitat i la importància 
del tema. Reemprendre és un punt 
d’aquesta complexitat que analitza 
les vies d’actuació quan la vida de 
l’empresa pot superar la vida activa 
de l’empresari-fundador.

La posada en marxa d’un pro-
grama d’acció reempresa ens ha 
portat a considerar aquest punt 
en clau de sostenibilitat identificant 
els aspectes socials, econòmics 
i ambientals inherents a aquesta 
situació i les actuacions, també de 
l’economista, que permetran opti-
mitzar les posicions del cedent de 
la seva empresa (funcionant) i del 
reemprenedor. És a dir, del deman-
dant d’una empresa en actiu per 
continuar, rellançar i/o reestructurar 
les seves activitats. Podem jubilar 
un empresari sense jubilar l’empre-
sa, podria resumir l’inici del progra-
ma d’acció Reemprendre.

Observant la situació de l’empre-
sari el dia en què arriba a l’edat de  
jubilació en una microempresa amb 
pocs treballadors, es constaten 

dos extrems: la possible retirada de 
l’empresari i, per tant, de l’activitat 
de l’empresa amb la conseqüent 
pèrdua d’ocupació; i/o la transmis-
sió del projecte empresarial a un 
empresari diferent. A les dues op- 
cions esdevé el moment d’aflorar 
un més valor de l’empresa. Aquest 
valor, que fins al moment no s’ha 
posat en evidència, es percep i, en 
certs casos, s’avalua i és objecte 
de transacció mercantil.

“A grans trets podem dir que el 
programa Reempresa té per ob-
jecte fer créixer el nombre de trans-
missions en detriment del nombre 
d’abandonaments d’activitat em-

presarial”. Reempresa és la com-
pra dels actius i fons de comerç 
d’una empresa per part de perso-
nes que desitgen fer-la créixer sen-
se haver de crear-la. La ponència 
d’Albert Colomer, economista, fun-
dador i director de Bussines Angels 
Network Catalunya (BANC) i direc-
tor de CP’AC Fundació Privada per 
a la Promoció de l’Autocupació a 
Catalunya, permet la reflexió orde-
nada en la dimensió individual i ma-
cro econòmica associada a l’estalvi 
d’atur, i també les implicacions fis-
cals que se’n deriven d’optar a una 
transmissió de propietat i no a una 
venda pròpia d’una liquidació.

Si crear una empresa precisa de 
dosis de valor, fer que aquesta so-
brevisqui a l’empresari és una de-
cisió de coratge que posa de ma-
nifest el grup d’intangibles que po-
dem dir negoci en funcionament. 
El ponent va recalcar que és millor 
l’opció de reemprendre abans que 
liquidar una companyia. Segons 

És necessari que la reemprenedo-
ria funcioni, i a tots ens cal valorar la 
vessant social, de reconeixement 
de la feina feta per l’emprenedor 
cedent, com la supressió de cos-
tos de desfer per tornar a fer. Tots 
són aspectes que fan costat a la 
incentivació de possibles nous em-
prenedors que veuen més fàcil dis-
posar d’una estructura empresarial 
per manegar una empresa sense 
haver de passar per la fase de cre-
ar-la amb tot l’estalvi de temps i de-
sencerts que això comporta.

És en aquest context que crear 
mercat de reemprenedors és una 
tasca il·lusionant que comporta 
molts serveis a treballar com són 
diagnòstic, avaluació finance-
ra, avaluació posició-financera, 
fiscal-laboral de la societat, re-
cerca de finançament i assesso-
rament de reestructuració, entre 
d’altres. Tots són necessaris per 
disposar d’un espai de trobada 
on la transacció es faci de for-
ma tutelada i eficient. I tan asso- 
ciats a l’activitat de l’economista 
que afirmem que la reempresa és 
un nínxol d’activitat per a la profes-
sió. Cuidar-lo, millorar-lo i potenci-
ar-lo és la nostra responsabilitat. 

SIDECO 4 - Reemprendre; 

un nou nínxol per  

al món empresarial

És millor ‘reemprendre’ abans que 

liquidar. A Catalunya cada any es creen 

85.000 empreses i se’n tanquen 90.0000

JOSEP MARIA SALAS PUIG 

Economista. Comissió d’Economia i Sostenibiltat 

josepmaria.salas@uab.cat

Comissió d’Economia  
i Sostenibilitat

Estem treballant en: 
 El treball dels SIDECO. 

Els dos primers estan enllestits, 
el 3 i el 4 en curs, per fer-ne una 
edició conjunta properament.

 Preparant la nova edició 
del Congrés CONAMA XI.

 Amb la Conselleria de Territori: 
a) Les propostes per Rio + 20 
aquest juny al Brasil. 
b) Oportunitats i reptes globals a 
Catalunya, tres sessions, anem 
per la segona.

 Agenda 21BCN. Visió 2050, 
El camí empresarial cap  
a un món sostenible.

Ens agradaria poder compartir 
projectes amb altres comissions 
afins a la nostra o de similars 
continguts. Contacteu amb 
martaroc.ind@economistes.com 
i, si algú està interessat a venir, 
estarem molt contens de rebre’l.

MARTA ROCA, economista 

i vicepresidenta de la Comissió
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Comissió d’Economistes Auditors de Comptes

del manual per a una selecció 
d’encàrrecs). Una còpia íntegra 
d’aquesta documentació haurà de 
ser lliurada als revisors del REA-
CGCEE, que hauran de presentar-
la a l’ICAC en forma d’arxius en 
format PDF.

Papers de treball dels diferents 
encàrrecs objecte del control de 
qualitat seleccionats, correspo-
nents a les àrees o aspectes revi-
sats, que en la temporada anterior 
van ser: Informe d’Auditoria i 
Comptes Anuals, Planificació i Pla 
Global, Proves de Circularització, 
Fets posteriors i contingències, i 
Immobilitzat material o existències

La documentació indicada haurà 
de ser numerada correlativament, 

podent ser visada per l’equip  
de revisió i per l’auditor si han de 
ser entregats a l’ICAC. S’admetrà 
també còpia dels papers en suport 
electrònic, en cas que es disposin 
en aquest format.

Informe de control  
de qualitat: conclusions
El control de qualitat es portarà a 
terme mitjançant qüestionaris que 
han estat consensuats per les 
Corporacions amb l’ICAC, els 
quals són idèntics per a tots els 
auditors de comptes, amb inde-
pendència de la corporació que 
pertanyin. 

Les conclusions obtingudes per 
l’equip de revisió es recolliran en  
el denominat Informe de Control 
de Qualitat, que serà comunicat 
de forma fefaent a l’auditor, mitjan-
çant el document denominat  
Carta de Notificació de l’Informe 
de Control de Qualitat. Al citat  
informe s’adjuntarà, en el seu cas, 

AGUSTÍ SAUBI ROCA 

Economista, vocal del REA Catalunya 

i soci de Horwath PLM Auditors, SLP

agusti.saubi@crowehorwarth.es

Igual que l’any passat, informem 
en aquesta pàgina sobre les revisi-
ons que, des de les corporacions, 
s’efectuaran durant aquesta tem-
porada, havent-se signat recent-
ment els Convenis de Control de 
Qualitat que es realitzaran durant 
l’exercici 2012. En relació a l’any 
anterior, cal destacar que s’han 
produït novetats normatives im-
portants, com són la publicació 
del reglament que desenvolupa el 
text redifós de la Llei d’Auditoria 
de Comptes i la publicació de la 
Norma de Control de Qualitat In-
terna dels auditors de comptes i 
societats d’auditoria. Aquesta nor-
ma estableix que els auditors de 
comptes i societats d’auditoria 
hauran d’haver implementat siste-
mes de control de qualitat interns 
l’1 de gener del 2013. Per adap-
tar-la a les característiques de 
cada despatx, es recomana l’ús 
de l’esborrany de la Guia Orienta-
tiva núm.9 del CNYP Manual 
d’Organització i de Control de 
Qualitat. 

El Conveni del 2012 afectarà  
200 auditors i societats d’audito-
ria, dels quals pertanyen al REA 
15 auditors individuals i 63 socie-
tats, el que suposarà un total de 
2.730 hores de revisió, a raó  
de 35 hores per a cadascuna de 
les revisions.

Sota la direcció i  
la supervisió de l’ICAC
La selecció de les societats d’audi-
toria i auditors a revisar, així com 
dels treballs objecte de supervisió, 
és potestat de l’ICAC, basada en 
principis de generalitat i periodicitat 
establerts a l’article 74 del TRLAC. 
Totes les actuacions que desenvo-
lupa el REA-CGCEE es realitzen 
sota la direcció i la supervisió de 
l’ICAC.

L’equip de treball, que podrà estar 
format per un o diversos revisors, 
serà designat pel REA-CGCEE, 

Control de qualitat 2012

prèvia conformitat de l’ICAC. Els 
funcionaris de l’ICAC poden estar 
presents en el desenvolupament 
d’aquelles revisions que estimin 
convenients, o convocar l’equip de 
revisió a efectes de sol·licitar les 
explicacions oportunes sobre el 
desenvolupament dels treballs de 
control de qualitat.

En cas que iniciada la revisió es 
produeixin incidències que afectin 
l’inici o el desenvolupament de les 
actuacions del control de qualitat, 
des del REA estem obligats a po-
sar-les en coneixement de l’ICAC a 
fi d’adoptar les decisions que es 
considerin oportunes quan, per 
exemple, l’auditor no atengui la re-
cepció de la comunicació d’inici 
del control de qualitat o ofereixi re-

sistència a les actuacions del pro-
fessional revisor.

Quan s’inicia la revisió per part del 
revisor, es prepara una diligència 
on consta la documentació apor-
tada i es firma per l’equip de revisió 
i per l’auditor individual o el repre-
sentant acreditat de la societat 
d’auditoria. En aquesta diligència 
consta que l’auditor es compro-
met a posar a disposició de l’ICAC 
la totalitat dels papers de treball, 
quan en el seu cas siguin sol-
licitats pel citat organisme.

Documentació necessària
Pel que fa a la documentació a lliu-
rar i que constarà en aquesta dili-
gència cal destacar:

Manuals, procediments i qual-
sevol altre document relacionat 
amb el control de qualitat intern  
de l’auditor (sobre els que s’aplica-
ran procediments de verificació  
de l’aplicació dels requeriments  

el document denominat Proposta 
de Pla de Requeriment de Millora. 
Els auditors o les societats d’audi-
toria podran formular observa- 
cions als punts continguts en 
aquest informe i en la citada  
proposta de pla de requeriment 
de millora al Document d’Obser-
vacions, on constaran la dis- 
conformitat, en el seu cas, de  
l’auditor i els motius de discrepàn-
cia. Podrà no existir Document 
d’Observacions quan l’auditor  
estigui d’acord amb la Proposta 
d’Informe de Control de Qualitat o 
quan manifesti que no formula  
observacions.

Pel que fa a la qualificació dels 
control de qualitat, podran ser 
qualificats sense deficiències o 
amb deficiències, atenent a la im-
portància dels aspectes que es 
posin de manifest en la revisió 
efectuada.

En tot cas es considerarà que 
s’han apreciat deficiències quan  
el revisor constati fets o circums-
tàncies que afectin la independèn-
cia de l’auditor o manquin els  
elements necessaris per salva-
guardar la independència o que 
impossibilitin la realització dels  
objectius del control de qualitat 
per absència o manca substancial 
de documentació acreditativa dels 
sistemes de control de qualitat a 
les àrees o aspectes revisats. 

La qualificació final del control de 
qualitat és potestat de l’ICAC.

A la data de publicació d’aquesta 
revista presumiblement s’haurà 
comunicat a alguns dels auditors 
seleccionats els encàrrecs que  
seran objecte de revisió, si bé la 
notificació pot ser rebuda al llarg 
de l’any. En qualsevol cas, per 
abordar millor la revisió, recoma-
nem contactar amb el Departa-
ment de Control de Qualitat del 
REA-CGCEE. 

Els auditors de comptes i societats 

d’auditoria hauran d’haver implementat 

sistemes de control interns el 2013 
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 Programa massiu d’iniciació a 
l’exportació amb la finalitat que hi 
hagi 500 noves empreses que 
s’iniciïn a l’exportació cada any.

 Serveis a l’expansió internacio-
nal, bàsicament mitjançant el re-
curs a la xarxa de 34 Centres de 
Promoció de Negocis i a les actua-
cions col·lectives i agrupades. 

Desenvolupament de talent per 
a la internacionalització, promo-
vent la formació pràctica de 50 
becaris anuals i 20 professionals 
en comerç exterior.

 Reestructuració de la xarxa de 
Centres de Promoció de Negocis.

Alineament dels agents catalans 
d’internacionalització per tal de mi-
llorar l’eficiència de tots els progra-
mes de foment.

Estratègia de captació 
d’inversions estrangeres

Mapa de segmentació d’opor-
tunitats internacionals per zona i 
sector per a la captació d’inversi-
ons amb la finalitat que, per exem-
ple, el 2012 hi hagi 300 projectes 
oberts, que augmentin un 35% els 
projectes amb decisió favorable i 
que la inversió generada superi els 
190 milions d’euros.

Convertir els CPN en la principal 
via d’entrada de projectes nous 
d’inversions estrangeres.

Augmentar la competitivitat de 
les ofertes per a la captació de pro-
jectes d’alt potencial.

‘Start-up’ Catalunya
Xarxa d’Acceleradores de Crei-

xement – Xarxa Catalunya Activa, 
adreçada a les noves empreses 
innovadores i amb potencial de 
creixement.

Gestió i dinamització on-line de 
l’activitat Start-up Catalunya a tra-
vés d’un portal que impulsarà un 
servei integral de suport a la crea-
ció d’empreses, un market place 
d’iniciatives emprenedores i un al-
tre d’empreses en traspàs.

Programa internacional de pro-
moció de la iniciativa empresarial, 
via l’atracció d’start-ups estrange-
res de màxim nivell i la promoció 
d’estades a l’estranger per a joves.

Incentius fiscals a la creació 
d’empreses, impulsant iniciatives 
legislatives (bonificacions a la Segu-
retat Social, exempcions fiscals...).

El passat 14 de febrer del 2012 el 
Govern de la Generalitat va apro-
var el Pla d’Actuacions Industrials i 
Empresarials 2012-2014 que re-
cull les seves iniciatives en política 
industrial i foment empresarial, amb 
la finalitat que la indústria continuï 
tenint un paper protagonista a Ca-
talunya. S’emmarca a nivell euro-
peu dins l’Estratègia Europa 2020 i 
a nivell català dins del Pla de Go-
vern 2011-2014. Elaborat pel De-
partament d’Empresa i Ocupació, 
serà desenvolupat per la Direcció 
General d’Indústria i ACC1Ó.

El Pla vol centrar-se en les petites i 
mitjanes empreses i reconeix la di-
versitat sectorial de la indústria ca-
talana. Estableix 31 iniciatives agru- 
pades en 10 àmbits d’actuació i 
dividides en 2 grans grups de polí-
tiques. D’una banda, la política de 
manteniment, encaminada a man-
tenir les empreses i els llocs de tre-
ball actuals. I, de l’altra, la política 
de canvi i desenvolupament, que 
fa referència a l’atenció de la trans-
formació i millora del teixit produc-
tiu. El gruix del Pla s’agrupa sota el 
paraigües comercial Pla enfoCA’T i 
està format per:

 Plans estructurals, que donen 
cos al Pla i són la política d’innova-
ció, la d’internacionalització i la de 
captació d’inversions.

 Plans tractors, que són iniciati-
ves sectorials amb un fort impacte 
en la indústria i l’economia.

 Plans instrumentals, que esde-
venen instruments per donar su-
port als plans estructurals, com 
per exemple el pla de simplificació 
administrativa i normativa, o el pla 
de finançament alternatiu.

Política de manteniment
 Elaboració d’un mapa de riscs i 

oportunitats que identifiqui les em-
preses que podrien entrar en situa-
ció conflictiva a curt termini amb 
fort impacte sobre l’ocupació, per 
fer una avaluació de la viabilitat.

Polítiques d’estímuls mitjançant 
la política de clústers i els progra-
mes de millora de la gestió empre-
sarial (detectar necessitats de 
competitivitat i potencial d’innova-
ció i internacionalització de 2.000 
noves empreses, impuls de la 
transformació del model de 1.200 
empreses, i implementar projectes 
individuals d’orientació estratègi-
ca, millores operatives i organitzati-
ves en 200 pimes).

Política institucional, consistent 
en una línia de comunicació amb 
els agents socials a través del 
Consell Català de l’Empresa.

Política d’innovació 
tecnològica

Augmentar l’eficàcia i l’eficiència 
dels elements transmissors tecno-
lògics per arribar a 10.000 empre-
ses clients de la xarxa tecnològica 
(concentrar els 22 centres tecnolò-
gics no universitaris actuals i els  
80 grups universitaris actius en 
transferència tecnològica...).

Impuls a la valorització tecnolò-
gica, establint incentius per a la 
comercialització tecnològica i el 
desenvolupament de noves em-
preses de base tecnològica.

Incentius a la innovació empre-
sarial amb l’objectiu de mobilitzar 
uns 250 milions d’euros d’inversió 
privada en R+D.

Compra pública innovadora 
amb la finalitat d’aconseguir licita-
cions públiques d’alta tecnologia 
per a empreses catalanes per im-
port de 180 milions d’euros.

Mobilització de recursos privats 
per a la innovació mitjançant la re-
cerca de patrocinis privats per a 
projectes, i la presentació de pro-
postes de modificacions legislati-
ves i fiscals al govern estatal. 

Estratègia  
d’internacionalització

Programa massiu de sensibilit-
zació a l’exportació per arribar a 
2.000 empreses per any.

Simplificació  
administrativa i normativa

Dinamitzar els processos con-
cursals, establint conjuntament 
amb el Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya un pla per ajudar 
a reconduir aquelles empreses im-
merses en processos concursals. 

Finançament alternatiu
El criteri d’actuació és la col-
laboració amb el sector privat, i es 
preveu que gràcies al Pla s’injectin 
de manera directa 600 milions 
d’euros de finançament al sistema. 

 Catàleg de solucions financeres.
Xarxa d’Assessors Financers 

(XAF), amb la finalitat que el 2012 
unes 4.000 empreses siguin diag-
nosticades i unes 2.000 empreses 
siguin acompanyades per la Xarxa.

Crèdits i avals de l’Institut Català 
de Finances, per un import per al 
2012 de 100 milions d’euros en 
crèdits i de 350 milions d’euros  
en avals, que permetran accedir a 
crèdits per 500 milions d’euros.

Elements d’entorn
A l’efecte del Pla s’ha considerat 
prioritària la política de formació 
professional, si bé pel que fa a les 
mesures a adoptar cal remetre’s a 
l’Acord estratègic per a la compe-
titivitat de l’economia catalana i als 
informes del Consell Assessor per 
a la Reactivació Econòmica i el 
Creixement (CAREC).

Plans tractors
Barcelona Mobile World Capital.
Mobilitat Sostenible.
 Dos nous plans tractors.

Organització
La Direcció General d’Indústria 
del Departament d’Empresa i 
Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya té la responsabilitat 
d’executar el Pla a través d’AC-
C1Ó i AVANÇSA. Es crea el Con-
sell Català de l’Empresa com a 
òrgan d’assessorament i partici-
pació institucional que delegarà 
les seves funcions i representati-
vitat en el Consell Rector de 
l’Agència de Suport a l’Empresa 
Catalana per a tot allò que fa refe-
rència a la innovació, la internaci-
onalització, el desenvolupament 
empresarial i l’emprenedoria. 

Pla d’actuacions 

industrials i empresarials

ÀNGEL HERMOSILLA, economista 

Responsable de la Secretaria Econòmica 

hermosilla@economistes.com
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però també tendeixen a reduir-se 
(al 2007 el finançament a llarg ter-
mini del grup de convenis va supe-
rar en 20 punts percentuals al de 
les liquidacions, passant a ser no-
més del 6% al 2010). Aquesta ma-
jor solidesa patrimonial s’acom- 
panya d’una millor relació entre re-
cursos generats i deute total, mal-
grat que la diferència també s’ha 
anat reduint de manera progressiva 
(del 5% a 2007, a l’1% a 2010). 
Haurem de veure si la tendència a 
la igualació entre ambdós grups es 
consolida en futurs exercicis.

D’altra banda, cal assenyalar 
que l’opció més eficient per a les 
empreses amb capacitat per so-

breviure al procediment és el 
conveni anticipat, ja que permet 
evitar l’obertura de la fase suc-
cessiva, que suposa la convoca-
tòria (i conseqüent celebració) de 
la junta de creditors. Es compro-
va que el percentatge de conve-
nis anticipats (sobre el total de 
convenis) varia amb el temps, 
però que en cap cas constitueix 
l’opció majoritària: 22,4% (2006); 
25,4% (2007); 13,8% (2008); 
21,8% (2009); 15,3% (2010). 
Les xifres revelen que és una via  
encara poc consolidada i que 
convindria promoure-la per tal 
que les empreses amb major  
risc d’entrar en concurs esti-
guessin millor preparades.

També ens hem de referir a les 
fases de conveni fallides, és a dir, 
concursos que s’orienten cap al 
conveni sense arribar a assolir-
lo. La proporció de liquidacions  
que s’inicien després d’un intent 
fallit de conveni ha estat: 17,2% 

ESTEVE VAN HEMMEN 

Economista i professor del Departament d’Economia 

de l’Empresa Universitat Autònoma de Barcelona

Stefan.vanHemmen@uab.cat 

Amb la publicació de l’Estadística 
Concursal-Anuari 20101, es com-
pleixen cinc anys des de l’inici 
d’aquest projecte estadístic fruit 
de la col·laboració entre el Col-
legi de Registradors i la Universi-
tat Autònoma de Barcelona. 
Aquest fet, juntament amb la  
recent reforma concursal (Llei 
38/2011, de 10 de octubre, de 
reforma de la Llei 22/2003, de 9 
de juliol, concursal) conviden a fer 
balanç. En aquest breu article re-
passarem algunes de les xifres 
més destacables que s’extreuen 
del funcionament del sistema 
concursal.

Al llarg del període 2006-2010 
hem constatat que els procedi-
ments s’inicien quan les activitats 
d’explotació assoleixen nivells 
gairebé irreversibles de deteriora-
ment. Així, el 56% de les socie-
tats que van entrar en concurs el 
2006 no tenien capacitat per ge-
nerar recursos positius. Si bé 
posteriorment la xifra va descen-
dir fins arribar al 30% (l’any 2009), 
a l’exercici 2010 es va tornar  
a observar una proporció molt  
elevada, del 50%.

Podem aproximar les possibilitats 
de continuïtat amb més precisió 
estimant el percentatge de les que 
podrien atendre la totalitat dels 
seus crèdits en menys de  
10 anys si dediquessin la totalitat 
dels seus recursos a aquesta  
finalitat: 11,4% (2006); 9,2% 
(2007); 11,7% (2008); 15,8% 
(2009); 15,1% (2010). Com a nor-
ma general, es pot dir que només 
aquestes empreses tenen capaci-
tat per signar un conveni amb pos-
sibilitats de complir-lo en els límits 
legalment previstos per a la majoria 

Valoració de la Llei Concursal: cinc anys 

d’Estadística del Col·legi de Registradors

de concursos: espera de cinc anys 
i quitació del 50%. La realitat mos-
tra que el percentatge anual de 
convenis és molt baix: 8,4% 
(2006); 7,8% (2007); 8,0% (2008); 
9,6% (2009); 5,8% (2010). Es trac-
ta d’una realitat incompatible amb 
els objectius plantejats pel legisla-
dor al 2003: entre d’altres, l’antici-
pació del concurs i promoure el 
conveni com a solució normal del 
procediment.

Cal preguntar-se si no es demana 
massa al dret concursal, que no 
deixa de tenir caràcter instrumen-
tal respecte d’altres drets (civil, 
laboral, tributari...), que condicio-
nen la seva eficàcia. Possible-

ment els objectius s’haurien de 
limitar al que sí es pot fer: espe-
cialment, cal veure si el sistema 
discrimina correctament entre 
empreses segons les seves pos-
sibilitats de supervivència; i veure 
si el procés causa costos raona-
bles entre els qui intervenen.

Quant al primer objectiu, podem fer 
una constatació de caràcter gene-
ral: les societats que sobreviuen al 
concurs són financerament més 
sòlides que les que es liquiden. Al 
menys, això és el que se’n deriva 
de la comparació estadística de rà-
tios financeres. Així, les societats 
que assoleixen el conveni estan 
menys palanquejades (passiu exi-
gible sobre actius) que les que es 
liquiden, tot i que la separació entre 
ambdós grups ha tendit a disminu-
ir any a any (la diferència passa de 
8-12 punts percentuals al 2006 i el 
2007 als 4 punts al 2010). Respec-
te a la maduresa del finançament, 
les diferències són significatives, 

(2006); 23,2% (2007); 27,7% 
(2008); 23,1% (2009); 26,3% 
(2010). Acceptant que un mínim 
percentatge d’errors de classifi-
cació és inevitable, no hem 
d’oblidar que en aquests casos 
es produeix la reobertura de la 
fase successiva, el que provoca 
un retard en l’inici de les operaci-
ons de liquidació.

Cal considerar que, prèviament a 
l’inici de la fase successiva, els 
concursos han passat per la fase 
comuna. En aquest sentit, resul-
ten indicatives les xifres relatives 
a la duració (mesos) de la fase 
comuna en els concursos més 
petits, amb passiu inferior al milió 
d’euros: 8,9 (2006); 9,8 (2007); 
7,9 (2008); 8,1 (2009); 9,4 
(2010). Si tenim en compte que 
la durada manté relació amb la 
grandària del concurs, i que l’ob-
jecte de la fase comuna consis-
teix a valorar els actius i quantifi-
car els passius concursals, con-
vindrem en què es tracta de xi-
fres excessives. Ara bé, també 
hem d’advertir que per al càlcul 
d’aquestes xifres hem exclòs les 
liquidacions anticipades introduï-
des pel Reial Decret-Llei 3/2009, 
i que permetien avançar les ope-
racions de liquidació a petició del 
deutor. La qüestió és molt relle-
vant, ja que l’anticipació de la li-
quidació ha suposat un estalvi 
d’entre dos i quatre mesos en els 
procediments abreujat i ordinari, 
respectivament.

En aquest sentit, la Llei 38/2011, 
de reforma concursal, ha consti-
tuït un important pas endavant, 
ja que permet anticipar la liquida-
ció per iniciativa de l’adminis-
tració concursal sempre, això  
sí, que s’hagi constatat el ces-
sament de les activitats pro- 
fessionals o empresarials del  
deutor. 

Les societats que sobreviuen al concurs 

són financerament més sòlides que 

les que es liquiden

1 Podeu descarregar la versió electrònica d’aquest 
document a: https://www.registradores.org/estati-
casm/Estadistica/concursal/Estadistica_Concur-
sal_Anuario.pdf
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sacrifici, la propensió a votar decau 
encara més, tot i que no s’arriba a 
la voluntat de votar negativament. 
Hem comprovat com, en molts 
casos, impera un sentiment de 
passotisme o de determinisme fa-
talista que impedeix assolir el vot 
de la majoria dels crèdits ordinaris. 
Ben certament, està massa estesa 
la idea que una empresa que va a 
concurs ho té tot perdut, la qual 
cosa constitueix l’estigma del con-
cursat i alimenta les predisposi- 
cions assenyalades. 

Es per això que entenem que el 
criteri de majoria absoluta per 
aprovar el conveni ha de ser 
modificat en el sentit següent:
1. El conveni quedarà aprovat, 

en tot cas, pel vot favorable 
que superi el 50% dels crèdits 
ordinaris.
2. El conveni quedarà igual-
ment aprovat per la majoria 
simple dels vots emesos, sem-
pre que es donin les següents 
condicions:
2.1. El deutor ha aportat un Pla 
de Viabilitat i una Proposta An-
ticipada de Conveni preparats 
per un equip professional ho-
mologat i que ha merescut una 
avaluació positiva per part de 
l’AC.
2.2. Els vots positius superen el 
20% del total crèdit ordinari.
2.3. La diferència entre vots  
positius i negatius supera el 
5% del total crèdit ordinari. 

En el primer article d’aquesta sèrie 
iniciàvem un tema, que és el de la 
distinció entre concursos que ne-
cessàriament han de finalitzar amb 
la liquidació de la societat i de l’ac-
tivitat i aquells que pretenen la per-

El Pla de Viabilitat ha de contem-
plar la possibilitat que l’empresa 
hagi de presentar una demanda 
de concurs de creditors. En un pri-
mer estadi, el concurs serà consi-
derat com una eina d’ús contin-
gent. Si l’empresa arriba tard a la 
preparació i l’execució del seu Pla 
de Viabilitat, possiblement, el con-
curs serà una obligació ineludible. 

En aquest cas, cal que el professi-
onal es plantegi tant la viabilitat de 
l’empresa com la viabilitat de l’acti-
vitat. Aquesta darrera proposició 
s’ha d’entendre que cal que el 
professional es plantegi la via-
bilitat de l’activitat, totalment o 
parcial, i cal que es plantegi si 
aquesta és més o menys pro-
bable amb la continuïtat de 
l’empresa. Exemples de plans de 
viabilitat que només són possibles 
amb la continuïtat de l’empresa o 
de l’empresari es donen habitual-
ment quan el fons de comerç (sigui 
quina sigui la formulació d’aquest 
concepte: valor de la marca, know 
how, cartera de clients, etcètera) 
està en mans de persones lligades 
a la propietat de l’empresa. Si el 
fons de comerç està immers en  
les pròpies unitats productives, no  
resulta necessari el manteniment 
de l’empresa per a la viabilitat de 
l’activitat. 

En el moment en què la viabilitat 
només sigui possible prèvia pre-
sentació de demanda concursal, el 
professional haurà de preparar el 
Pla de Viabilitat i la proposta antici-
pada de conveni, que convenient-
ment corregits seran la base per a 
la negociació prèvia determinada per 
a l’acolliment al previst en el 5.3.

Al cap i a la fi, un Pla de Viabilitat de 
l’empresa cal entendre’l com un 
procés en què l’objectiu és arribar 
al plantejament d’una nova situa-
ció (o paradigma o escenari) que 
permeti formular una previsió raci-

onal de l’entrada de l’empresa en 
un camí sostenible d’obtenció de 
resultats positius suficients. La su-
ficiència cal entendre-la com la 
quantificació mínima necessària 
per retribuir tots els passius impli-
cats (inclosos els que formen els 
fons propis), tant els que es vagin 
generant com aquells que hagin 
quedat suspesos o refinançats. La 
suspensió o el refinançament dels 
passius anteriors a la proposta del 
Pla de Viabilitat està lligada a l’ac-
ceptació d’uns sacrificis per part 
dels creditors, sacrificis que hau-
ran de ser negociats entre els 
promotors del Pla de Viabilitat i els 
creditors. És per això que tots els 
treballs de l’equip professional que 
prepari el Pla de Viabilitat han 

d’anar adreçats a l’obtenció de 
l’èxit en la negociació. És per això, 
també, que la planificació de la ne-
gociació amb els diversos agents 
implicats en la viabilitat esdevé un 
element clau en el procés.

Ara bé, convé que el resultat posi-
tiu de la negociació amb els agents 
implicats, és a dir, l’aprovació del 
conveni de creditors, no tingui en-
trebancs legals que el facin impos-
sible per raons que res tenen a 
veure amb la voluntat de les parts. 
És el moment de reflexionar sobre 
les motivacions que poden tenir 
els creditors per votar positivament 
un conveni que aprovi un pla de 
pagaments dels deutes suspesos. 
En molts casos, la propensió a vo-
tar ve condicionada per les petites 
molèsties que suposa emetre el 
vot (bàsicament una pèrdua de 
temps i/o la contractació d’un pro-
curador que representi el creditor). 
Si hi afegim un cert estat d’empi-
pament per haver d’aprovar un 

manència de l’activitat i, si és pos-
sible, de l’organització empresarial 
que la duu a terme.

Aquest fet, és a dir, la distinció en-
tre procediments que pretenen la 
liquidació i els que pretenen la con-
tinuïtat, ha de tenir efectes sobre:

Nomenament de l’AC adient. 
Aquesta decisió depèn dels jutges 
i són ells qui han de conèixer la mi-
llor adequació de cada professio-
nal a una de les línees inicials de 
solució del concurs: AC liquidado-
ra o AC especialista en viabilitat.

 Abast del treball de l’AC. Els 
administradors concursals no han 
de limitar la seva actuació al compli-
ment de les funcions de control  
del procediment. Cal que els liquida-
dors s’esforcin en la cerca de millors 
ofertes en la liquidació i que els es-
pecialistes en viabilitat s’impliquin en 
les propostes i la negociació de les 
condicions per obtenir la viabilitat.

 Sistema de retribució de l’AC. 
Per últim, cal revisar el sistema 
d’honoraris, i potser serà el mo-
ment de plantejar criteris que per-
metin incentivar el resultat de l’ac-
ció de l’administració concursal. 

És per això que convé que els eco-
nomistes que pretenguin ser no-
menats administradors concursals 
hauran d’anar prenent especialitza-
ció en cadascuna de les dues 
branques. Certament, les caracte-
rístiques personals, professionals, i 
d’equip que conformen la idiosin-
cràsia dels dos grups d’especialit-
zació en l’Administració Concursal 
faran que s’apliqui amb la màxima 
eficàcia la perícia professional de 
cada persona. 

Aquest text conclou l’article sobre 
l’estratègia i la viabilitat empresarial 
que s’ha publicat en diferents parts 
en els últims informatius. 

Reflexions sobre l’estratègia 

i la viabilitat empresarial (i 4a part)

Està massa estesa la idea que  

una empresa que va a concurs  

ho té tot perdut

SALVADOR BERTRAN 

Economista 

sbc@eve.com.es
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empreses d’alt creixement po-
tencial (instruments públics d’in-
versió, capital llavor, business 
angels...), per afavorir la consoli-
dació dels projectes amb més 
projecció.

Segones oportunitats
Catalunya Emprèn també preveu 
actuacions enfocades a segones 
oportunitats per a emprenedors 
que en primera instància no ha-
gin reeixit, així com també la pro-
moció d’spin-off, juntament amb 
els centres de recerca, els cen-
tres tecnològics i les universitats, 
fruit de les patents i la valoritza-

ció de la recerca, per potenciar  
la transferència tecnològica i de 
coneixement cap a les empreses 
i afavorir la creació de nous en 
projectes empresarials de refe-
rència al país.

Canvis normatius  
i administratius
Les mesures aniran acompanya-
des de diferents canvis norma-
tius i administratius, que eliminin 
traves a la creació d’empreses i 
permetin una relació més àgil  
entre la Generalitat i les empre-
ses o autònoms. Això inclou, per 
exemple, una nova organització, 
que integri la xarxa Inicia, els ser-
veis d’emprenedoria del Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC) i 
els d’ACC1Ó, o la creació d’una 
nova llei de l’emprenedoria.

En els propers dies el departa-
ment d’Empresa i Ocupació es 
posarà en contacte amb els dife-
rents agents implicats en el fo-

AMADEO IBARZ 

Economista. Membre del Grup de Treball 

d’Emprenedoria i Creació d’Empreses

emprenedoria@coleconomistes.cat

El Govern de la Generalitat ha 
acordat impulsar l’elaboració i  
el desplegament del programa  
Catalunya Emprèn, destinat a 
activar totes les capacitats del 
país per crear noves empreses i 
generar ocupació. Coordinat pel 
Departament d’Empresa i Ocu-
pació, se centrarà a fomentar 
l’esperit emprenedor i donar su-
port a la creació d’empreses, 
amb l’objectiu de contribuir al 
naixement d’un mínim de 60.000 
noves empreses i la creació de 
100.000 llocs de treball en els 
propers 4 anys. La dotació del 
programa per part de la Genera-
litat ascendirà a 200 milions 
d’euros amb l’objectiu de mobi-
litzar-ne 3.500 en projectes 
d’emprenedoria i creació d’em-
preses.

Amb aquesta iniciativa, el Go-
vern vol propiciar la recuperació 
de teixit empresarial a Catalunya 
que des del 2008 s’ha vist reduït 
de 23.694 empreses. Actual-
ment, segons dades de l’Institut 
d’Estadística de Catalunya 
(IDESCAT), a Catalunya hi ha 
611.751 empreses. D’aquestes, 
2.189 tenen més de 200 treba-
lladors; 5.511 en tenen de 50 a 
199; 27.417 de 10 a 40; i 
230.541 d’1 a 9.

Activar i potenciar totes 
les capacitats del país
El programa Catalunya Emprèn 
vol activar i potenciar totes les 
capacitats del país per crear no-
ves empreses que generin rique-
sa i llocs de treball, a banda de 
constituir i sostenir una xarxa 
público-privada que reuneixi i 
coordini tots els agents del terri-
tori compromesos en la formalit-
zació de nous projectes empre-
sarials. L’objectiu del programa 

La Generalitat impulsa el programa 

‘Catalunya Emprèn’ per fomentar 

l’emprenedoria i la creació de llocs de treball

és contribuir al sorgiment de pro-
jectes d’èxit i de llarg recorregut i 
fer de Catalunya un referent glo-
bal de societat amb iniciativa i 
esperit emprenedor, capaç de 
crear ocupació de qualitat i be-
nestar per a tots els ciutadans.

Una part de les actuacions se 
centrarà en els diferents estadis 
de formació (ensenyament obli-
gatori, superior i formació pro-
fessional) i envers la societat i 
l’opinió pública per fomentar 
l’esperit emprenedor, de manera 
que augmenti la preferència i la 
voluntat de crear empreses prò-

pies o autoempreses. Per exem-
ple, en l’àmbit de la formació 
superior, el programa preveu la 
necessària presentació d’un pla 
de negoci com a requisit per  
obtenir determinades titulacions 
universitàries.

Mesures concretes
El gruix de les mesures tindran 
com a finalitat facilitar la creació 
d’empreses. Així, es posaran en 
marxa línies d’assessorament, 
suport específic i formació per 
als emprenedors; es crearà una 
xarxa de recursos per als empre-
nedors, que unifiqui les actuaci-
ons en matèria de vivers d’em-
preses, programes de suport 
econòmic per a col·lectius espe-
cífics com autònoms o persones 
desocupades o línies d’avals ga-
rantits per la Generalitat; s’habili-
taran instruments de suport jurí-
dic, de gestió i de tramitació per 
a empreses de nova creació i es 
crearan programes de suport a 

ment de l’emprenedoria i la crea-
ció d’empreses a Catalunya per 
donar-los a conèixer les línies 
mestres del programa i treballar 
conjuntament en la seva elabo-
ració, execució i desplegament.

Aplicació progressiva
El Govern preveu aprovar i pre-
sentar oficialment Catalunya Em-
prèn el mes de maig i posar-lo en 
marxa de forma progressiva al 
llarg del 2012. Finalitzats els pri-
mers quatre anys es farà una 
avaluació del funcionament de 
les diferents línies del projecte i 
se’n decidirà la continuïtat. 

La iniciativa respon al Pla de Go-
vern 2011-2014, està alineat 
amb l’estratègia Europa 2020 i 
se suma a les polítiques de dina-
mització de l’activitat empresarial 
i de reactivació de l’economia 
que s’estan duent a terme des 
del Govern, com el Pla d’actua-
cions industrials i empresarials 
2012-2014 o l’Estratègia Catala-
na per l’Ocupació 2012-2020.

El Grup de Treball d’Emprenedo-
ria i Creació d’Empreses vol ser-
vir de lloc de trobada a tots els 
economistes vinculats a l’empre-
nedoria i a la creació d’empre-
ses, per analitzar els diversos 
factors econòmics que influei- 
xen en la mateixa, divulgant bo-
nes pràctiques i posant en comú 
normatives i ajuts que afectin 
aquest camp d’actuació. 

L’objectiu és contribuir al sorgiments  

de projectes d’èxit i de llarg recorregut  

i fer de Catalunya un referent global
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nalització, disseny i accessibilitat 
en multiplataforma

Millora de la relació amb el client.
Millora dels ingressos i rendibi-

litats per a economies d’escala.
Disminució de riscos en un en-

torn competitiu i incert. 

A banda, els desavantatges d’un 
soci estratègic són:

Diferent cultura empresarial.
Objectius estratègics no afins.
Es comparteixen coneixements 

específics que poden ser apropi-
ats per a joint venture.

La diferència de grandària de 
les dues companyies pot afectar 
l’equilibri de poder de decisió i el 
control de tecnologia i recursos.

Soci financer
La incorporació d’un soci financer 
al capital d’una societat pot ser 
igual de beneficiós. El perfil del 
soci financer pot ser el de la per-
sona física o jurídica que inverteix 
en una societat i no s’implica en la 
gestió perquè només n’espera 
rendibilitat, fins al soci Capital 

Risc (CR) que, amb experiència 
en el desenvolupament i l’expan-
sió de negocis en diferents sec-
tors, es pot convertir en una figura 
híbrida entre soci financer i estra-
tègic, aportant valor a la gestió i el 
desenvolupament del projecte.

El CR inverteix recursos econò-
mics que tercers han posat a la 
seva disposició per obtenir una 
rendibilitat en un període que 
oscil·la entre cinc i vuit anys. És 
per això que aquests gestors de 
fons són un soci temporal que ha 
de saber en quines condicions 
entra al capital de la societat (va-
loració, projecte, enfocament es-

Donar entrada a un nou soci a la 
companyia requereix una reflexió 
prèvia per part dels accionistes, ja 
que cal analitzar amb perspectiva 
les motivacions que l’impulsen a 
prendre una decisió estratègica 
com aquesta.

La complexitat de l’entorn econò-
mic actual, on la macroeconomia 
s’ha convertit en una variable de-
pendent per la presa de decisions 
de l’alta direcció i en què ningú te 
la resposta perfecta per a cada 
situació, és interessant disposar 
de persones amb autoritat i com-
petències estratègiques alinea-
des compromeses amb l’organit-
zació per aumentar la probabiliat 
d’èxit. Per aquest motiu l’elecció 
de soci requereix fer un diagnòs-
tic previ sobre les necessitats de 
l’empresa, de l’empresari o de 
l’alta direcció per alinear, en la re-
cerca del soci, els recursos i les 
capacitats dels quals no es dis-
posa amb els recursos i les capa-
citats que es busca incorporar. 

Actualment, el mercat financer és 
un fre per al creixement orgànic i 
inorgànic de les empreses. La re-
cerca d’un soci de qualitat (com-
promès, honest i predisposat), ja 
sigui de perfil estratègic o finan-
cer, mitjançant un assessor espe-
cialitzat en M&A s’ha convertit en 
l’alternativa per a les companyies.

L’empresari, a la fase prèvia de 
donar entrada al capital a un nou 
soci, ha de plantejar-se una sèrie 
de qüestions: què volem que sigui 
la nostra empresa? Per què exis-
tim? En quins negocis? Com vo-
lem créixer? En quins negocis 
som competitius? On es concen-
tra la nostra força de ventes? En 
quins mercats oferim els nostres 
productes-serveis? On volem po-
sicionar l’empresa d’aquí a dos, 
tres o cinc anys? En quins nego-
cis volem competir? Com podem 

desenvolupar noves línies de ne-
goci? És suficient el creixement 
orgànic o és necessari l’adquisi-
ció o la fusió amb un tercer? En 
quins mercats geogràfics no hi 
som i hauríem d’estar competint? 
En quins segments de mercat 
creiem que podríem obtenir mi-
llors marges? I, per últim, disposa 
l’empresa dels recursos i les ca-
pacitats suficients per plantejar, 
amb èxit, solucions a aquestes 
qüestions o és necessari adquirir-
los? No disposar dels recursos o 
les capacitats per assolir els ob-
jectius estratègics és una raó de 
pes per donar entrada a un soci 
nou a l’accionariat de l’empresa.

Les aportacions més destacades 
amb l’entrada d’un nou soci són: 
recursos econòmics, recursos 
humans (talent), nous mercats, 
noves marques, know-how, nous 
canals, economies d’escala, I+D, 
millores dels sistemes de gestió, 
capacitats i competències orga-
nitzatives, reducció de l’estanca-
ment i ràpida expansió.

Soci estratègic
Els avantatges que pot aportar un 
soci estratègic són:

Accés a nous segments de 
mercat i a nous mercats geogrà-
fics: internacionalització.

Optimització i economies d’es-
cala: racionalització de la capa-
citat productiva i avantatges a 
mesura que creix la producció, 
disminuint el cost mig per uni- 
tat. Màrqueting, estructura, ca-
pacitat productiva, noves línies de 
producte i canals de distribució.

Transferència de tecnologia i 
know-how: noves propostes de 
valor, eficiència, reducció de cos-
tos i millora del rendiment. Perso-

tratègic) i en quines condicions 
desinverteix, per materialitzar la 
rendibilitat de la seva inversió. La 
figura del gestor d’un CR s’ha vist 
obligada a canviar a causa d’un 
entorn econòmic difícil on l’expe-
riència suma i aporta objectivitat. 
És més necessari que mai sumar 
esforços per a l’objectiu comú: la 
creació de valor de la companyia.

La principal aportació del soci fi-
nancer és reforçar l’estructura de 
capital de la companyia. Es pot 
implicar o no en la gestió, però tot 
inversor financer coincideix en 
què l’equip de la companyia és el 
principal actiu per invertir, ja que 
és qui gestionarà la seva inversió.

L’entrada d’un soci financer té 
una avantatge diferencial respec-
te a l’entrada d’un soci estratègic, 
ja que evita la duplicitat de rols 
que pot donar-se en la fusió de 
dues companyies i es pot com-
partir informació confidencial. 

Els tipus de companyies on en-
caixa millor un soci financer són:

 Empreses amb un bon equip 
gestor. 

 Empreses que volen diluir la 
concentració del risc.

 Empreses familiars amb un pro-
jecte de creixement important que 
necessiten de múscul financer i 
amb un Ebitda superior al 5%.

 Directius que volen prendre el 
control de la companyia i es recol-
zen en un soci financer (Manage-
ment Buy Out- Buy In).

En definitiva, per decidir si la com-
panyia dóna entrada a un soci 
estratègic o financer el primer que 
ha d’analitzar l’empresari és on 
vol situar-se en els propers tres o 
cinc anys i què li pot aportar un 
soci estratègic o un soci financer. 
L’elecció no es fàcil. Per aquest 
motiu comptar amb assessora-
ment és imprescindible per no 
deixar de banda l’activitat del dia 
a dia de l’empresa. 

L’entrada d’un nou soci a l’empresa: 

perfil financer o estratègic

No disposar dels recursos o capacitats per 

assolir els objectius estratègics és una raó 

de pes per donar entrada a un soci nou 

JOSEP PERE GUTIÉRREZ 
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llum   gas   persones

Fer que les coses siguin possibles. 
Això és                    . 
Treballar en equip, creure en el talent, en la innovació, 
en el compromís. Esforçar-se al màxim, escoltar, 
millorar cada dia. Són els valors que Endesa 
comparteix amb el bàsquet. Valors que formen part de 
la nostra actitud, l'                , l'actitud de fer que les 
coses siguin possibles.

actitudazul.com                
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