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E D I T O R I A L

Hem iniciat el 2013 sense incrementar  
el nombre de col·legiats, tot i que en 
aquest temps de crisi el normal és que 
les organitzacions perdin associats, com 
així es produeix en altres corporacions i 
associacions professionals. El tercer 
repte estratègic és, per tant, incrementar 
el nombre de col·legiats, especialment 
dels joves economistes i graduats en 
ADE. La política de quotes per als joves 
economistes i acabats de llicenciar que 
l’Assemblea va autoritzar aplicar per al 
2013 i els convenis signats amb les 
universitat per incentivar el coneixement 
del Col·legi i de la professió ens han 
d’ajudar a complir amb l’objectiu  
de creixement.

Superats aquets darrers tres reptes, el 
nou Col·legi de futur de què us parlava a 
l’Informatiu de l’Economista de finals del 
2010, i que us explicava que pivota en 
bona part a l’entorn de la nova  
seu, serà ja una realitat i el 2014  
ens permetrà oferir més i millors  

serveis, un Col·legi que tindrà una major visibilitat, presència  
i reconeixement en la societat i que en definitiva farà que la 
professió sigui més forta i molt més reconeguda socialment. 

quest 2013 és l’any en què finalitzaran  
les obres de la construcció de la nova seu  
i farem el trasllat de les oficines del Col·legi  
al nou edifici. Veurem recompensat els 
esforços realitzats i els maldecaps que el 

procés de construcció ha comportat, gaudint d’una seu  
molt funcional i amb una façana emblemàtica que, a més  
de la seva singularitat, ha permès que l’edifici tingui la 
màxima qualificació de consum energètic.

Com vaig informar en la darrera Assemblea de Col·legiats, 
amb el trasllat a la nova seu s’obre una nova etapa per a  
la professió i per al Col·legi d’Economistes de Catalunya. L’any 
2013 serà, però, un any de transició en què el Col·legi s’haurà 
d’enfrontar a tres reptes estratègics, a 
més de la finalització de l’obra i el trasllat 
a la nova seu. En concret:

El pressupost per a l’any 2013 està  
molt ajustat. S’han hagut de fer 
esforços d’eficiència i ajustos per 
aconseguir contemplar les despeses  
en serveis i activats que ofereix 
tradicionalment el Col·legi més totes  
les despeses que s’incorreran en el seu 
funcionament, inclosos els costos del 
trasllat en el mes d’abril, però sense 
tenir en compte cap dels ingressos que 
potencialment poden oferir-nos les 
seves instal·lacions. És un plantejament 
prudencial, però considerem que 
adequat. No hem d’esperar, per tant, 
uns resultats de l’exercici com els 
aconseguits recurrentment en anys 
anteriors. Al contrari, existeixen riscos, 
com la no venda de la seu actual que 
preveu el pressupost d’aquest any,  
que poden ocasionar un increment en 
les partides de despeses pressupostades.

El 2013 ha de ser també l’any en  
què han de finalitzar les negociacions  
i encarrilar definitivament el procés d’unificació amb els 
Col·legis de Titulats Mercantils de Catalunya per constituir  
un nou Col·legi que aglutini el millor de cadascun. Aquest  
fet comportarà sens dubte un benefici, tant per a la professió  
com per als professionals, i clarificarà la confosa situació 
actual i potenciarà la imatge externa i els serveis als 
professionals de l’economia i de l’empresa.

Joan B. Casas
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MERCÈ JARDÍ 
mjardi@coleconomistes.cat

La nova seu del Col·legi proporciona espais i serveis òptims per tal que professionals, petits 

empresaris i emprenedors tinguin un lloc de treball no convencional i amb les més avançades 

tecnologies des d’on organitzar qualsevol tipus de reunió, conferència o jornada professional 

Espais de la nova 

ESPAIS IMMILLORABLES 
EN UN EDIFICI ÚNIC I EMBLEMÀTIC

seu del Col·legi

 U

bicada en un entorn immillorable, 
molt cèntric i ben comunicada, la 
nova seu del Col·legi d’Econo- 
mistes de Catalunya, construïda 

a la plaça Gal·la Placídia, ofereix unes instal-
lacions modernes i amb els equipaments 
tècnics més actuals per dur a terme amb èxit 
qualsevol activitat professional.

Es tracta d’un edifici amb més de 3.000 
metres quadrats construïts i dividits en  
5 plantes que disposen d’espais versàtils i 
personalitzats, equipaments i comoditats 
que s’adapten totalment a totes les neces-

R E P O R T A T G E

Sales de reunions
Espais immillorables per a les reunions  
i sessions professionals. Totes equipa-
des amb la més avançada tecnologia 
audiovisual. 

 3 sales de reunions fins a 20 persones
 Recursos: 
- Wi-Fi
- projector, vídeo , DVD i TV
- videoconferència i reunions en línia 
- impressora multifunció i digitalització 
de documents
- servei d’hostesses
- servei de catering i coffee break

Un auditori amb avançada tecnologia 
Per fer presentacions dirigides a un gran 
públic, la nova seu del Col·legi disposa  
de l’Auditori, la sala més gran de l’edifici, 
equipada amb la més avançada tecno- 
logia, és un espai idoni i qualificat per aco-
llir tot tipus d’esdeveniments i fer-hi pre-
sentacions multimèdia, actes dirigits a  
un gran públic gràcies a la seva capacitat 
per a 150 persones.

 Capacitat: 150 places
 Recursos:
- connexió Wi-Fi a tota la sala
- traducció simultània i microfonia 
- videoconferència
- projectors, càmera i DVD gravador
- contractació d’hostesses
- servei de catering

La nova seu del Col·legi

sitats per dur a terme conferències, reu- 
nions o activitats dirigides a un gran públic.

Aposta per la multifunció d’espais
La nova seu respon a una arquitectura mo-
derna i funcional, i aprofita al màxim la il-
luminació natural amb espais diàfans que 
aposten per les noves tecnologies. Espais 
pensats per a tot tipus d’activitats profes- 
sionals, presentacions, cursos o, fins i tot, 
despatxos d’ús personalitzat que ofereixen 
una gran varietat de serveis opcionals com 
ara el servei de catering, traducció simultà-
nia o hostesses, entre d’altres. 
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Despatxos individuals
També teniu a la vostra disponibilitat els 
despatxos d’ús individual que són la 
millor opció per a les reunions profes- 
sionals que es vulguin fer fora del des-
patx o en un espai immillorable amb les 
més avançades tecnologies. Es poden 
utilitzar tant per hores com per dies, i 
compten també amb un servei de cate-
ring i videoconferència.

 Recursos: 
- connexió Wi-Fi 
- impressora multifunció i digitalitza-
ció de documents
- ordinadors amb software ofimàtic 
estàndard
- servei de catering i coffee break
- sala office (amb microones, nevera 
i cafetera) 
- servei d’hostesses

Espai ‘coworking’
Pensada per acollir la nova generació 
d’economistes acabats de graduar, la 
nova seu ha creat un espai de treball on 
es poden desenvolupar noves iniciati-
ves professionals i projectes d’empre-
nedoria. 

L’espai coworking es caracteritza per 
ser un espai on els emprenedors com-
parteixen una mateixa sala i tenen al seu 
abast tot el material necessari per tal de 
desenvolupar els seus projectes i treba-
llar en un ambient òptim. 

 Recursos: 
- connexió Wi-Fi 
- impressora multifunció i digitalització 
de documents
- ordinadors amb software ofimàtic 
estàndard 
- espai office (amb microones, nevera 
i cafetera) 

Aules de formació
Dissenyades per impartir cursos i jor- 
nades formatives, les sales de forma- 
ció combinen a la perfecció funcio- 
nalitat i modernitat, i disposen de 
l’equipament tecnològic necessari per 
adaptar-se a cada situació. Són sales 
de dimensions flexibles que poden  
tenir una capacitat màxima de fins a  
40 persones.

 5 aules de 20 a 40 persones
 Recursos: 
- Wi-Fi
- ordinadors amb software ofimàtic 
estàndard 
- canó de projecció, pantalla, TV  i 
DVD
- impressora multifunció i digitalitza-
ció de documents
- espai office (amb microones, nevera 
i cafetera)

Sala d’actes
La sala d’actes disposa de les més avan-
çades tecnologies i té capacitat per a 140 
persones. És un espai diàfan i adaptable 
a les necessitats particulars de cada ses-
sió, tot oferint la possibilitat de ser divisi-
ble en 2 sales annexes de 70 places ca-
dascuna. 

 Capacitat: 140 places (2x70)
 Recursos:
- connexió Wi-Fi a tota la sala
- traducció simultània 
- videoconferència
- espais audiovisuals
- contractació d’hostesses
- servei de catering
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COMISSIÓ D’OBRES
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L’edifi ci ja mostra als 

vianants l’aspecte defi nitiu 

de la nostra seu, lliure de 

bastides i grues. La feina, 

però, continua ara per dins 

amb la distribució dels 

espais i la instal·lació 

dels equipaments

la nova seu

S’ACABA LA CONSTRUCCIÓ DE

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

nomia, i perquè tot requereix esforç i l’esforç 
econòmic de la nova seu ha estat enorme i 
l’anirem paint durant els propers anys.

La façana queda al descobert
En tornar de Reis, la nova seu ja va quedar a 
la vista de tothom. Les bastides amb què vam 
muntar les façanes, i les proteccions en plan-
ta baixa per garantir la seguretat dels via-
nants, van desaparèixer perquè havíem aca-
bat tot l’envolupant de l’edifi ci. A fi nals de 
gener, la grua, l’únic mitjà amb què hem hagut 
de resoldre tots els aprovisionaments que ha 
requerit la nova seu, també ja es va desmun-
tar perquè les feines que restaven eren d’in-
terior i tot el subministrament ja estava pràc-
ticament dins l’edifi ci. El forat que va deixar la 

 A

quest primer Informatiu del 
2013 és també el darrer per par-
lar de les obres de la nova seu. 
Però com passa en tants ordres 

de la vida, les coses no passen, es transfor-
men. I la nova seu és resultat d’esforços acu-
mulats en el temps, de ganes de materialitzar 
nous reptes per als nous temps, de ganes de 
transformar la professió, de ganes de poder 
millorar els mitjans materials amb què pres-
tem servei, de ganes de poder gaudir d’un 
espai obert a la ciutat.

Per això, de la nova seu en continu-
arem parlant per la seva posada 

al punt, per les activitats que hi 
farem, per la imatge que tindrà 

a nivell de Barcelona, perquè 
sigui cap i casal de tots els 

qui des de diferents en-
torns i formacions aca-

dèmiques mantenim 
el vincle amb l’eco-

grua l’han ocupat els ascensors, que són un 
dels elements més importants, tant per al bon 
funcionament d’un edifi ci de poca planta i 
molta alçada com perquè ens marca el rellot-
ge per donar per acabada l’obra.

Un cop assolida la fi ta, pertoca fer tots els 
repassos d’elements d’obra i verifi car el cor-
recte funcionament de totes les instal·lacions 
de l’edifi ci i en situació de plena ocupació. 
Aquesta comprovació només es pot fer amb 
l’escomesa elèctrica de la nova seu –no la 
podem fer amb l’actual escomesa provisio-
nal d’obra. I en paral·lel a l’anterior verifi ca-
ció, ja podrem tramitar l’autorització admi-
nistrativa per l’obertura del nou centre de 
treball. 

Ens trobem en aquesta recta fi nal que ens ha 
de portar al dia del trasllat de l’antiga a la nova 
seu, el moment més esperat. Tots l’esperem. 
Serà una setmana abans o una setmana des-
prés. Però allà, tots ens hi trobarem. 
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Fundadors de la nova seu,

moltes gràcies!

Faltes tu? Encara hi ets a temps.

Participa-hi!

programadepatrocini@coleconomistes.cat  / Tel. 93 416 16 04
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José Lope; Àvila Morera, Carles; Barbé Duran, Lluís; Barnosell Cuende, Ernesto; Batlle Molina, Emili; Batlle Moreno, Antoni; Batlle Santanach, Núria; Beamud Solé, Josep 
Lluís; Beceiro Mencía, Serena; 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; Buch Serra, Josep; Buil Codina, Jordi; Burgués Bassols, Lluís; Caballé Vilella, Jordi; Cabedo 
Gregori, Maria Isabel; Calders Pidemunt, Josep Maria; Cambara Moreno, Manuel; Cambas Puente, Pedro; Camí Casellas, Ignasi; Campa Planas, Fernando; Campos Flores, 
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De Paula; Giner Borrull, Enric; Gómez Valls, Francesc; González-Anta Rodríguez-Orta, Pedro; Granell Trias, Francesc; Gual Solé, Jordi; Guarro Gassol, Roger; Guillen I 
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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; Ticó Camí, Xavier; Torné Homs, Josep Maria; Torra Badia, Maria; Torres Torres, Teresa; Uruén Pueyo, Ismael; Valls Mestre De 
Mariné, Juan J.; Velasco Mestre, Josep Maria; Vidal Ollé, Marta; 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 despatxos i col·legiats participants

Relació d’empreses participants



- Carolina Segarra Algaró, d’ESADE-Univer-
sitat Ramon Llull. 
- Xavier Lluch Solà, de la Universitat Oberta  
de Catalunya.
- Lluís Viladrich Homs, de la Universitat de Vic.
- Laia Garrido Costa, de la Universitat Abat 
Oliba. 
- Jennifer Lolo Sáiz, de la Universitat Interna- 
cional de Catalunya.
- Mireia Parés Terrazo, de l’Institut Químic de 
Sarrià-Universitat Ramon Llull. 

En acabar, es va procedir a l’aperitiu com a 
preludi al tradicional Sopar dels Economistes, 
abans de passar ja al lliurament dels premis.

Economista d’Empresa
En primer lloc, va ser el torn al premi a l’Eco-
nomista d’Empresa de l’any, que va ser per 
a Maria Àngels Vallvé, presidenta de GVC 
Gaesco. Amb aquest guardó el jurat va voler 
premiar una economista d’empresa de l’àm-
bit financer que ha aconseguit transformar 
una activitat professional, agent de canvi i 
borsa, en una empresa d’èxit, com és GVC. 
Una empresa que ha crescut de manera im-
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Sopar dels Economistes

MONTSE CARLAS 

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

Un cop més, la gala ha estat l’ocasió de 

mostrar reconeixement a importants  

noms de l’economia catalana

celebra el Sopar

DELS ECONOMISTES 2012

EL COL·LEGI

 E

l Sopar dels Economistes és l’acte 
lúdic que se celebra en el marc de 
la Jornada dels Economistes i que 
permet als col·legiats trobar-se 

d’una manera distesa. Però a banda d’això, 
el Sopar serveix també per fer un reconeixe-
ment pel treball, la dedicació i la col·laboració 
amb el Col·legi de diferents professionals. 
L’acte, que es va celebrar com ve sent habi-
tual a l’Hotel Majestic de Barcelona, va co-
mençar amb el tradicional lliurament de les 
insígnies als col·legiats amb més de 25 anys 
de col·legiació i els premis al Millor Currículum 
Universitari que aquest any van ser per a:
- Anastasiya Yarygina Udovenko, de la Uni-
versitat de Barcelona. 
- Eduard Sàez Reverté, de la Universitat 
Pompeu Fabra. 
- Taishi Dezaki Moncada, de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona.

portant fins a convertir-se en referència del 
seu sector a Catalunya i a tot l’Estat. La pre-
miada, que va ser també la primera agent de 
canvi i borsa d’Espanya, en el seu parlament 
va agrair el premi i va senyalar que a la seva 
feina “l’honorabilitat és un element clau”. En 
aquest sentit va recordar que “l’estalvi és un 
element molt preciós fruit de restringir el con-
sum i pensant en el futur”.

Despatx Professional d’Economista
El reconeixement al Despatx Professional 
d’Economista de l’any 2012 ha estat per a 
Jordi Bech, un economista que lidera el des-
patx JGBR Abogados y Asesores Tributarios 
SLP, especialitzat en temes jurídics i fiscals, i 

L’Economista d’Empresa 

d’enguany és Maria 

Àngels Vallvé, la primera 

agent de canvi  

i borsa d’Espanya

L ’ I N T E R È S  M É S  A L T

A sota d’aquestes línies, lliurament  
d’un dels guardons del premi Millor 
Currículum Universitari. Al centre, Àngels 
Vallvé, Economista d’Empresa. A la dreta,  
Jordi Bech, premi Despatx Professional. 
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xarxa internacional que fa que el despatx 
tingui vocació d’obertura a l’exterior”. Bech 
va voler aprofitar el seu parlament per dema-
nar suport per a la nova seu del Col·legi.

Joan Sardà Dexeus
Enguany, el Premi Joan Sardà Dexeus de la 
Revista Econòmica de Catalunya ha estat ex 
aequo per a dues publicacions Un futur in-
cert. Economia geopolítica i governança 
mundial en el segle XXI, de Francesc Raven-
tós Torras, i el llibre Els errors de les caixes, 
d’Antoni Serra Ramoneda.

El primer descriu els problemes polítics, eco-
nòmics i socials actuals del món occidental 
que ens acosten a una situació no gaire de-
sitjable. El seu autor, Francesc Raventós, 
exdegà del Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya, va explicar que el llibre “és una recopi-
lació d’idees que permeten intentar enten-
dre alguna cosa malgrat la volatilitat de 
l’economia”. Raventós va afegir que cal ana-
litzar la situació actual, “no només des d’una 
perspectiva econòmica sinó des d’un punt 
de vista pluriprofessional”.

En Els errors de les caixes, Antoni Serra Ra-
moneda, Col·legiat de Mèrit del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, explica què ha 
passat a les caixes d’estalvis i com ens afec-
tarà a tots la transformació del sistema finan-
cer català. Serra Ramoneda va voler recordar 
la figura de Joan Sardà Dexeus i va assegurar 
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que l’ha integrat dins de Crowe Horwarth, del 
qual n’és soci. A l’hora de concedir aquest 
guardó el Jurat també va voler destacar la 
seva tasca docent en matèria tributària a al-
tres economistes i la seva col·laboració amb 
el Col·legi d’Economistes de Catalunya a tra-
vés del Comitè Permanent de la Comissió 
d’Economistes Assessors Fiscals. 

Jordi Bech va agrair aquest reconeixement i 
va enumerar els factors que ell considera 
“clau” perquè un despatx professional tingui 
èxit: “El factor humà, el protocol de traspàs 
generacional, que ha d’incloure una data 
obligatòria de jubilació, i la incorporació a la 

que la situació actual de les caixes “no té un 
únic responsable”.

En la vessant periodística es va concedir  
el premi a la millor trajectòria professional en 
la difusió de l’economia al sotsdirector de  
La Vanguardia, Manel Pérez, a qui se li reco-
neixen les seves aportacions com a periodis-
ta econòmic i analista d’actualitat en els arti-
cles que publica periòdicament. Pérez es va 
mostrar agraït i va afegir que busca “oferir una 
versió catalana de la realitat”. En aquest sen-
tit, va assenyalar que “és important disposar 
de mitjans de comunicació que expliquin  
realment què és el que està passant”.

Els premis Joan Sardà Dexeus els van lliurar 
el director de la Revista Econòmica de Cata-
lunya, Martí Perellada i el vicepresident del 
Banc Sabadell, Joan Llonch .

Col·legiat de Mèrit 
El nomenament del Col·legiat de Mèrit ha es-
tat enguany per a Enric Genescà Garrigosa, 
doctor en Ciències Econòmiques i Empresa-
rials i llicenciat en Dret. És catedràtic d’Eco-
nomia de l’Empresa de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona i Síndic de la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya. Ha estat degà de la 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empre-

Lliurament del Premi Joan Sardà Dexeus de la 
Revista Econòmica de Catalunya. D’esquerra a 
dreta: Martí Parellada, Antoni Serra Ramoneda, 
Joan B. Casas, Joan Llonch i Francesc Raventós.
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president de Tramvia Metropolità, SA i presi-
dent del Parc Tecnològic WTC Cornellà.

Amb aquest guardó, el Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya va voler reconèixer a Albert 
Vilalta la seva intensa vida professional i polí-
tica, la capacitat de planificació a llarg termini 
que es basa en el coneixement de la realitat i 
la incorporació de la innovació tècnica, l’elec-
ció de projectes d’infraestructures en funció 
de la seva rendibilitat econòmica i social, així 
com la preocupació constant per l’eficiència 
en el disseny i la construcció d’infraestructu-
res. Les seves aportacions han permès que 
es potenciessin els coneixements i el paper 
dels economistes en les actuacions profes-
sionals en Economia Territorial i Urbana i en 
Economia del Medi Ambient.

En la seva intervenció, Albert Vilalta va parlar 
de la importància de disposar de l’ample eu-
ropeu de les vies i va assegurar que “Europa 
ha estat sempre una prioritat catalana però 
no tant espanyola”. Vilalta es va referir també 
a la importància del treball pluridisciplinar i en 
equip, i va recordar que és un enginyer 
“acostumat a treballar amb economistes”. 
Vilalta va concloure la seva intervenció adre-
çant un missatge que considera bàsic per 
tirar endavant: “Treball en equip i cooperació 
de persones obertes a relacions internacio-
nals, formació d’equips amb rigor i vocació 
de servei al país, potenciar els joves”.

Va tancar l’acte el degà del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya, Joan B. Casas, 
adreçant unes paraules de felicitació als 
premiats en el decurs del Sopar d’aquest 
any i va donar pas a l’actuació musical que 
tancava el Sopar dels Economistes que en-
guany va anar a càrrec de Sara Pi, una can-
tant, catalana de família vinculada a la mú-
sica des de fa generacions i que fusiona 
ritmes brasilenys amb el soul. 

A dalt, a l’esquerra, 
Enric Genescà, 
Col·legiat de Mèrit, 
amb Joan B. Casas. 
A sobre d’aquestes 
línies, Manel Pérez, 
Premi Joan Sardà 
Dexeus a la millor 
trajectòria 
professional en la 
difusió de l’economia. 
A l’esquerra,  
Albert Vilalta, 
Col·legiat d’Honor.

sarials de l’UAB i vicerector d’Economia de la 
mateixa universitat. Ha presidit diferents en-
titats dedicades a l’anàlisi i l’observació de 
l’economia d’empresa, àmbit en què s’ha 
centrat al llarg de la seva carrera professional 
i docent, estudiant la seva eficiència i compe-
titivitat i n’ha escrit diferents llibres i articles en 
revistes especialitzades.

Amb aquesta distinció, el Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya li va voler reconèixer les 
seves aportacions en l’economia d’empre-
sa i especialment en l’empresa catalana; la 
seva tasca docent i el seu mestratge en l’en-
senyament de l’economia de l’empresa, al-
hora que reconeix el seu continu suport i 
col·laboració amb el Col·legi formant part de 
diverses Juntes de Govern i responsabilit-
zant-se de diferents àmbits col·legials.

Genescà va centrar destacar la importància 
de l’Informe anual de l’empresa catalana i els 
treballs previs que van desembocar en la re-
alització d’aquest informe.

Col·legiat d’Honor
Finalment, va ser el torn del lliurament del re-
coneixement al Col·legiat d’Honor, un guardó 

que enguany va ser per a Albert Vilalta Gon-
zález, enginyer de camins, canals i ports que 
ha tingut un paper destacat en la definició i el 
desplegament de les infraestructures neces-
sàries per a una economia moderna i en el 
disseny i la implementació de polítiques am-
bientals equiparables a les europees.

Albert Vilalta és el redactor del tercer Pla de 
Sanejament de l’àrea de Barcelona i ha estat 
president dels Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya convertint-los en un dels serveis de 
rodalies millors valorats d’Europa. Va ser el 
primer conseller de Medi Ambient de la Gene-
ralitat de Catalunya, impulsant bona part de 
les polítiques ambientals que han permès mi-
llorar el nostre país, i va participar també en la 
reintroducció del tramvia a Barcelona, sent 

Europa ha estat sempre 

una prioritat catalana, 

però no tant espanyola”, 

va dir el Col·legiat d’Honor 

d’enguany, Albert Vilalta
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Més de 600 economistes van participar en  

la XVII Jornada dels Economistes 2012, que  

es va estructurar en sis sessions professionals  

i unes altres sis d’estratègiques . El lema de la jornada 

va girar al voltant de la influència i la importància  

del territori en la competitivitat de les empreses

Territori

i competitivitat

 L

a Jornada dels Economistes del 
2012 ha girat entorn al Territori i 
la competitivitat centrant l’inte-
rès en l’anàlisi profunda dels 

vectors de competitivitat d’un territori, al 
marge de l’escenari polític i social que els 
pugui envoltar. Les sessions professionals 
van abordar aspectes empresarials que 
són propis dels economistes com la  
gestió, el finançament, la comercialització o 
l’emprenedoria. Les sessions estratègi-
ques, per la seva banda, van tractar temes 
clau dels factors de competitivitat del terri-
tori com les infraestructures, la marca prò-
pia o la indústria i la política de clusters. 

Macroeconomia i polítiques territorials
En l’acte inaugural de la Jornada, el degà del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya, Joan 

Jornada dels Economistes

MONTSE CARLAS, periodista 
Departament de Comunicació  

del Col·legi d’Economistes de Catalunya

premsacec@coleconomistes.cat

La sessió inaugural de la XVII Jornada  
dels Economistes va omplir de gom a gom  
el Saló Verdi de l’Hotel Fira Palace.
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“Les empreses que ens 

treuran de la crisi són 

les que tenen capacitat 

d’exportació i bona 

capitalització”, va dir  

el conseller d’Economia, 

Andreu Mas-Colell

d’Economistes de Catalunya i de tots els 
col·legis de l’Estat és oferir propostes que 
permetin millorar l’actual situació econòmi-
ca”. Pich va recordar que la tasca del Con-
sejo General de Colegios de Economistas 
se centra en quatre àrees: “Reciclatge pro-
fessional, seguiment legislatiu de les lleis 
que afecten l’àmbit econòmic, participar en 
debats per oferir solucions concretes, i cul-
minar el procés d’unificació amb els titulats 
mercantils”. 

Carles Rossinyol, president de l’Àrea d’Hi-
senda de la Diputació de Barcelona, va afir-
mar que, “perquè un país sigui competitiu cal 
un sector privat dinàmic i un sector públic 
modern capaç de generar sinergies amb el 
sector privat, que és qui genera riquesa”. 

Perspectives de l’economia mundial
La conferència inaugural de la Jornada dels 
Economistes 2012 va anar a càrrec de Fran-
cesc Granell, director general honorari de la 
Comissió Europea. En la seva intervenció 
Granell va parlar de quines són les perspec-

B. Casas, va donar la benvinguda als assis-
tents i en el seu parlament va dir que “estem 
sotmesos a un doble procés, la globalitza-
ció i, en paral·lel, la integració en grans àrees 
econòmiques, en el nostre cas la UE. En 
aquest procés els Estats estan perdent ca-
pacitat d’incidir en les polítiques macroeco-
nòmiques i guanyen pes les polítiques terri-
torials, com per exemple infraestructures, 
capacitat de recerca o el capital humà. Les 
polítiques macroeconòmiques perden pes 
en benefici de les polítiques en el territori”. 

En l’acte també va intervenir el conseller 
d’Economia i Coneixement de la Generali-
tat de Catalunya, Andreu Mas-Colell, que 
va manifestar que “les empreses han de 
tenir a dia d’avui dues característiques, ca-
pacitat d’exportació i bona capitalització”. 
Per al conseller, “de la crisi ens en treuran 
les empreses d’aquesta mena, ja que el 
mercat interior és feble i no hi ha disponibi-
litat de crèdit”. Mas-Colell va pronosticar 
que “el procés de sanejament bancari es 
prolongarà al llarg de tot l’any 2013”, i que 
“la recessió encara continuarà l’any que 
ve”. Mas-Colell va concloure assegurant 
que “en els programes de reformes no po-
dem ser simples aplicadors del que marca 

Brusel·les, sinó que les reformes cal saber 
adaptar-les a la realitat del país”. 

L’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, es va 
dirigir als economistes manifestant que “te-
nim una suma de crisis: l’econòmica, la del 
model d’estat i l’europeu, però que Catalu-
nya té grans actius, com la ciutat de Barce-
lona, que han de permetre sortir endavant 
amb força, sempre que la Generalitat tingui 
les eines de finançament que cal per afron-
tar la crisi”. 

El president del Consell General dels Col-
legis d’Economistes d’Espanya, Valentí 
Pich, en la seva intervenció va manifestar 
que “la principal preocupació del Col·legi 

D’esquerra a dreta: Francesc Granell,  
Valentí Pich, Xavier Trias, Joan B. Casas,  
Andreu Mas-Colell, Carles Rossinyol  
i Anton Gasol.



1 6  •  I n f o r m a t i u  d e  l ’ e c o n o m i s t a

L ’ I N T E R È S  M É S  A L T
Jornada dels Economistes

tives de l’economia mundial i va concloure 
assegurant que com a conseqüència de la 
crisi actual l’economia mundial es transfor-
marà, “els països que avui són menys de-
senvolupats passaran a ser emergents 
mentre que els rics, molt endeutats, perdran 
marge de maniobra, hi haurà també un en-
velliment del món desenvolupat, més pro-
blemes ambientals i una pèrdua de sobira-
nia dels Estats”, va assegurar. A nivell 
Europeu, per a Granell, la crisi actual obre un 
futur europeu ple d’incògnites: “Pèrdua de 
pes econòmic i polític? Europa de dues ve-
locitats? Integració bancària, fiscal i políti-
ca? Es camina cap a una Europa Federal?”. 

Aquesta conferència inaugural va donar 
pas a les sessions professionals i estratègi-
ques que configuraven el gruix del progra-
ma de la Jornada.

Competitivitat i tecnologia
En acabar les diferents sessions, Anton Ga-
sol, economista i director tècnic de la Jor-

les empreses ja que “possibilita que les 
companyies disposin de la tecnologia com 
un servei adequat a les seves necessitats 
de cada moment”, va explicar.

La importància de l’emprenedor
La Jornada la va tancar el conseller d’Em-
presa i Ocupació, Francesc Xavier Mena. El  
conseller va senyalar que per sortir de la  
crisi és necessària la combinació de dife-
rents elements com “la productivitat, la in-
novació i la iniciativa emprenedora”, i va 
aprofitar la seva intervenció per fer una de-
fensa de la figura de l’emprenedor, de qui 
va dir que “s’ha de col·locar al centre de la 
societat per millorar la competitivitat em-
presarial”. Francesc Xavier Mena va afegir 
que la figura de l’emprenedor és ”la clau de 
volta per al futur de l’economia catalana”.

Mena va instar els economistes a protago-
nitzar el futur del nostre país i va afegir que 
les inversions en tecnologia són factors  
elementals per recuperar la productivitat. 

“L’emprenedor és la clau 

de volta per al futur de 

l’economia catalana”, 

segons el conseller 

d’Empresa i Ocupació, 

Francesc Xavier Mena

A dalt, diversos moments de la inauguració de la Jornada: entrada de les autoritats i sessió inaugural.  
A sobre d’aquestes línies, diferents instants de la cloenda.

Jornada dels Economistes

nada, va donar pas a la conferència de clo-
enda, que va anar a càrrec de María Garaña, 
presidenta de Microsoft Ibérica. 

En la seva intervenció, Garaña va explicar 
els avantatges de la implementació tecno-
lògica en les empreses, fet que va qualificar 
de ”clau” per augmentar la seva competiti-
vitat ja que permet incrementar la produc-
ció i les vendes, i a l’hora reduir les despe-
ses. La presidenta de Microsoft Ibérica va 
citar el cloudcomputing com l’àrea que 
més impacte té en inversió tecnològica en 



I n f o r m a t i u  d e  l ’ e c o n o m i s t a  • 1 7

L ’ I N T E R È S  M É S  A L T
Jornada dels Economistes

La Jornada dels Economistes d’aquest any a Barcelona la van configurar 12 sessions 

de treball dividides en dos blocs, sessions professionals i sessions estratègiques,  

que es van celebrar a l’Hotel Fira Palace de Barcelona el divendres 23 de novembre

Sessions de treball

DE LA JORNADA DELS ECONOMISTES 2012

Sessions 

professionals

SESSIÓ 1

“Processos de 

regularització i 

amnistia fiscal:  

el cas d’Espanya i 

l’experiència europea”

President: Josep Aragonés, director ge-
neral de Wolters Kluwer
Introductor: Àngel Sàez, economista as-
sessor fiscal
Ponent: Manuel de Miguel, sotsdirector 
d’Impostos sobre la Renda de les Persones 
Físiques del Ministeri d’Hisenda

La regularització tributària especial (DTE)  
o amnistia fiscal, com ha estat qualifica- 

da per un sector doctrinal, va ser aprovada 
el passat 30 de març pel Reial Decret 
12/2012 i va finalitzar, com és conegut, el 
dia 30 de novembre, per tant, el dia de la 
Jornada dels Economistes de 23 de no-
vembre va ser de màxima actualitat per  
als mitjans de comunicació. Recordem  
que l’anterior regularització tributària a Es-
panya es va aprovar l’any 1991, sent de 
menor calat que l’actual.

La conclusió que es pot extreure de l’expo-
sat en la sessió és que la norma es va apro-
var amb precipitació i arran d’aquesta, la 
Direcció General de Tributs va haver de fer 

un gran esforç per completar una norma 
molt escarida i de difícil encaix en el sistema 
tributari espanyol.

El ponent, subdirector general de Tributs de 
l’IRPF, va fer una molt clara i precisa expo-
sició de la norma, indicant que la norma al 
principi semblava poc atractiva per a 
aquells contribuents afectats i que fins ales-
hores havien viscut tranquil·lament. Però 
amb l’anunci de la Llei antifrau (Llei 7/2012), 
i els esdeveniments internacionals de les 
recents directives comunitàries de l’Estalvi 
i d’Intercanvi d’Informació i els acords FAT-
CA, la situació ha canviat radicalment per 
aquests contribuents afectats.

L’obligació d’informació dels béns situats a 
l’estranger que preveu la Llei Antifrau i la no 
prescripció per a qui no els declari és l’as-
pecte més important de la lluita contra 
aquest tipus de frau i representa un canvi 
substancial respecte a la situació que s’ha 
viscut fins ara. El subdirector Manuel de 
Miguel va exposar que no es prorrogaria el 
termini i que aquesta era una última oportu-

“El termini de la 

llei antifrau no es 

prorrogarà”, va dir el 

sotsdirector d’Impostos 

Manuel de Miguel

D’esquerra a dreta, Josep Aragonés, 
Manuel de Miguel i Àngel Sàez.
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Segons Oriol Amat,  

les NIIF, per la varietat 

d’opcions que permeten, 

faciliten una gestió 

activa comptable

nitat per posar-se a bé amb la Hisenda Pú-
blica, i que aquells contribuents que no ho 
fessin abans del 30 de novembre s’ho hau-
rien d’arreglar com poguessin.

No obstant això, preveient la Llei 7/2012 
que la declaració informativa dels béns si-
tuats a l’estranger, es pot presentar fins al 
31 de març del 2013, fins a aquesta data, si 
no actua la Inspecció es podrien presentar 
declaracions complementàries sense cap 
problema, que ha estat el mètode alternatiu 
de molts contribuents per regularitzar la 
seva situació tributària, sent indiferent per a 
la Hisenda Pública el mètode escollit pel 
contribuent per posar-se al dia de les seves 
obligacions tributàries.

SESSIÓ 2

“L’agenda en curs  

de l’IASB i els seus 

efectes a Espanya”

President: Lucas de Mendoza, director de 
consultoria de SAGE despatx professional
Introductor: Anselm Constants, econo-
mista auditor
Ponent: Oriol Amat, economista i catedrà-
tic de la Universitat Pompeu Fabra, en 
substitució de José A. Gonzalo Angulo

Al rerefons de la ponència hi havia una  
doble constatació: la normativa compta- 
ble espanyola continuarà basant-se en la 
normativa emesa pel IASB; aquesta nor-
mativa continuarà evolucionant, en part 
pels compromisos derivats de l’acord de 

convergència amb el FASB nord-americà. 
L’agenda en curs de l’IASB mostra, doncs, 
el camí que tard o d’hora seguirà la norma-
tiva espanyola.

Dins l’agenda actual del IASB destaquen 
dos projectes. Primer, els arrendaments 
operatius d’abast plurianual es presentaran 
com els financers, amb efectes en el ba-
lanç. I segon, cal finalitzar el procés de revi-
sió del tractament comptable dels instru-
ments financers, pel que fa referència als 
deterioraments i a les cobertures compta-
bles. Ambdós temes estan momentània-
ment al ralentí per discrepàncies amb 
l’IASB o amb altres reguladors.

El professor Oriol Amat va relativitzar l’afir-
mació segons la qual l’adopció universal 
de les NIIF dóna lloc a una aplicació homo-
gènia de la normativa, de la qual derivarien 
uns comptes més comparables entre paï-
sos, entitats i entre diferents exercicis eco-
nòmics. En canvi, les NIIF, per la varietat 
d’opcions que permeten, faciliten una ges-
tió activa comptable. Va il·lustrar aquesta 
afirmació amb diferents exemples de com 
una utilització interessada de diferents op-
cions permeses per les NIIF davant una 
mateixa situació resultarien en comptes 
significativament diferents.

En el debat posterior es va posar de mani-
fest que les limitacions inherents a qualse-
vol normativa comptable es podrien com-
pensar en part mitjançant una informació 
de qualitat a la memòria que, sovint, és in-
existent. Es va posar com a exemple un 
estudi recent dels impactes que l’eventual 
modificació del tractament dels arrenda-
ments operatius plurianuals tindria sobre 
els balanços de les entitats de l’IBEX-35. 

SESSIÓ 3

“Economistes  

i auditors:  

Com ens afecta la  

Llei de Prevenció  

del blanqueig  

de capitals, 

implicacions  

i oportunitats 

professionals”

President: Carlos Puig, president del Re-
gistre d’Economistes Auditors
Introductor: Abel Bonet, economista i 
soci de Bonet Consulting
Ponents: Sebastián Denia, responsable 
d’àrea de gestió d’Entitats Obligades del 
SEPBLANC
Carles Àvila, soci d’Activa Auditors

Problemàtica actual
La Llei de Prevenció i Blanqueig de Capital 
(LPBC) i Finançament del Terrorisme (FT), 
conjuntament amb la reforma del codi pe-
nal de desembre del 2010, que han generat 
als auditors i despatxos professionals un 
nou marc d’actuació professional en què 
han de contemplar els següents aspectes: 
 

 Assegurar el propi compliment de la nor-
ma en les activitats d’Auditoria, Assessoria 
Fiscal i Financera, Comptables externs, i 
determinades funcions pròpies dels des-
patxos professionals. 

 Avaluar l’adequat compliment de la nor-
ma per part dels clients dels professionals/
despatxos. En el cas dels auditors, és ne-
cessari avaluar i documentar l’adequat 
compliment de la legislació vigent als seus 
procediments d’auditoria de comptes. 

 Considerar l’exercici de la funció de consul-
tor en PBC i FT, i en particular la d’Experto 

D’esquerra a dreta, Oriol Amat,  
Lucas de Mendoza i Anselm Constants.
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La Llei de Prevenció del 

blanqueig de capitals 

vol protegir i alertar per 

evitar responsabilitats 

econòmiques i penals

SESSIÓ 4

“Economistes BAN: 

troba inversors per 

als teus projectes”

President: Ramon Salabert, conseller 
executiu de Telefónica
Introductora: Carme García, economista
Ponents: Jordi Malapeira, economista i 
business angel
Alejandro de Dios, conseller delegat de Co-
fema Investmernts, SL
Jaume Portell, CEO de Beabloo
Moderador: José Orihuel, redactor en cap 
del diari Expansión a Catalunya

Ens vam plantejar la temàtica de la sessió 
com a conseqüència de les preocupacions 
que es manifesten assíduament en les ses-
sions de treball de la Comissió d’Economia 
Financera i que també llegim cada dia en la 
premsa, tant general com especialitzada: la 
necessitat que el crèdit torni a arribar a les 
empreses. 

Sense finançament és molt difícil impulsar 
nous negocis, nous productes, millores en 
els existents, qualsevol canvi implica la ne-
cessitat d’invertir recursos. El nivell d’en-
deutament de la majoria de les empreses 
després del gran període expansiu que 
hem viscut incideix encara més en la neces-
sitat de finançament per noves actuacions. 

Per tal de contribuir a generar i coordinar fonts 
de finançament alternatives, el Col·legi d’Eco-

Compliment de la norma. Assegurar 
l’adequat compliment de la norma i la rea-
lització de l’informe d’expert extern per a 
l’exercici 2012.

Avaluar la situació dels clients subjec-
tes a la LPBC i FT, per valorar les implicaci-
ons i els riscos als serveis prestats, i per als 
auditors, a l’opinió de l’informe de l’exercici 
2012/2013.

Considerar l’oportunitat professional 
en PBC i FT i els plans de suport i acreditació 
professional desenvolupats pels Col·legis 
d’Economistes d’Espanya, com són el 
Cens de Formació d’Experts en PBC, Ta-
llers d’Avaluació i Abast dels Informes d’Ex-
pert Extern i els Seminaris temàtics.

Externo Independiente, que totes les entitats 
subjectes han de designar per efectuar la re-
visió anual per l’expert extern independent.

Consideracions rellevants per  
al compliment de la LPBC i FT
La raó primordial per l’adequat compliment 
de la norma és la “protecció”, entenent 
aquesta com el mecanisme per no ser utilitzat 
pel blanqueig de capitals i estar “alerta” per no 
veure’s involucrat en responsabilitats econò-
miques i penals per no aplicar la norma.

El compliment de la norma s’estructura en 
tres obligacions principals, la diligència de-
guda (els processos d’identificació i de co-
neixement de client), els procediments d’in-
formació i de comunicació (de l’entitat amb 
el SEPBLAC i a nivell intern entre els treballa-
dors i els responsables de PBC) i les Mesu-
res de Control Intern (amb l’elaboració del 
corresponent Manual Intern de Procedi-
ments en PBC). Per l’adequada aplicació de 
les anteriors obligacions, és necessari realit-
zar i acreditar els següents procediments:
• Avaluació del Risc de PBC. 
• Informe d’Expert Extern. 

Conclusions
Com a marc final de la conferència remar-
quem les següents conclusions:

D’esquerra a dreta, Jaume Portell, Alejandro de Dios,  
Ramon Salabert, Carmen García, Jordi Malapeira i José Orihuel.

Carles Ávila.

 Carlos Puig de Travy.

Sebastián Denia.

Abel Bonet.
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Una xarxa de ‘business 

angels’ per tal que funcioni 

necessita inversors;  

els projectes ja busquen 

les fonts de finançament

L ’ I N T E R È S  M É S  A L T

nomistes de Catalunya abans de l’estiu va 
crear una Xarxa de BA: Economistes BAN.

Al llarg de la sessió va quedar palès que per 
a nous negocis amb producte, mercat i 
equip es troben recursos. De les tres ne-
cessitats els membres de la taula van estar 
d’acord en què l’equip és el més important. 
Una de les manifestacions que em va cridar 
l’atenció va ser: “Un mal equip pot espatllar 
un bon negoci. Però un bon equip pot fer un 
bon negoci d’una idea mediocre”. Una al-
tra: “Un bon equip amb un bon projecte 
troba sempre inversors”.

Es va emfatitzar la figura de l’inversor, ja que 
una xarxa de business angels per tal que 
funcioni necessita sobretot inversors; els 
projectes ja busquen les fonts de finança-
ment actives. Els inversors en business an-
gels es caracteritzen per: 
• Experiència professional. 
• Interès pel món de l’empresa i l’emprene-
doria. 
• Estalvis per destinar a la inversió. 
• Aporta smart money. 
• Té l’expectativa de guanyar diners.

Els inversors acostumen a moure’s en els 
següents paràmetres:

Imports entre 50.000 i 200.000 euros. 
Les xarxes faciliten la coinversió entre diver-
sos BAN i assolir inversions de més import.

Inversió de risc amb l’expectativa de tenir 
guanys significatius a la sortida. Les inversi-
ons d’èxit han de cobrir les que no tenen èxit.

Les ràtios d’èxit se situen en el 20/80. Una 
de cada 4 inversions es poden considerar 
d’èxit. O també de 50/30/20, on el 50% són 
inversions perdudes, el 30% són projectes 
sense rendibilitat i el 20% són d’èxit. 

L’emprenedor va recordar les primeres pre-
sentacions, el que va anar millorant i aprenent 
dels mentors i com ha fet realitat el seu pro-
jecte amb algunes modificacions proposa-
des pels seus inversors. Tornem al concepte 
smart money, els business angels no aporten 

En primer lloc, cal dir que es considera el retail 
com el sector dels sectors, és a dir, inclou to-
tes aquelles activitats que estan relacionades 
amb el consumidor final i que preferentment 
exerceixen la seva funció en el territori. El retail 
fa una doble funció, l’econòmica i la social, i 
avui dia integra funcions que abans tenia el 
sector industrial, d’aquí la importància que ha 
adquirit en els darrers temps, la qual no queda 
reflectida en les dades macroeconòmiques 
de participació en el PIB, que mantenen la 
separació entre sectors; una separació que 
avui dia ha deixat d’existir, especialment en 
bona part del sector manufacturer.

D’altra banda, Barcelona s’ha posicionat 
com a ciutat de shopping internacional, 
l’oferta completa i competitiva, i l’entorn 
urbà han ajudat a aconseguir que el 35,2% 
de la despesa en destinació dels turistes i 
visitants estrangers es faci en el comerç 
ubicat a la ciutat. Aquest posicionament 
que ha experimentat un creixement del 
400% en els darrers 8 anys cal que es con-
solidi i, si és possible, es descentralitzi per 
la resta de la ciutat, ja que avui dia el grau 
de concentració és molt considerable.

La gran novetat del segle XX va ser despla-
çar el punt de venda, el retail de gran dimen-
sió, a zones periurbanes, les conseqüènci-
es podien ser nefastes per a la ciutat. 
L’ordenació de l’activitat comercial des  
del punt de vista urbanístic ha estat eficaç 
tant per mantenir l’equilibri entre formats 
com per consolidar la funció de proveïment 
que realitzen les ciutats. 

Avui dia cal anar més enllà i el model orga-
nitzatiu del shopping center artificial cal 
adaptar-lo a zones urbanes, especialment 
a aquelles que atreuen demanda interna- 

exclusivament recursos, també aporten co-
neixement i experiència ajudant l’emprene-
dor a reduir els errors inicials.

Ens podem quedar amb les següents con-
clusions: les xarxes propicien la trobada en-
tre emprenedors i inversors, seleccionen 
projectes per als inversors que compleixen 
unes determinades característiques ja defi-
nides per la pròpia xarxa, ajuden els inver-
sors en el seu aprenentatge com a inversors, 
son nexe d’unió entre diferents inversors per 
escometre inversions més elevades.

SESSIÓ 5

“El paper del ‘retail’ 

com a vertebrador  

del territori.  

El model comercial 

de Barcelona, una 

oportunitat per a la 

internacionalització 

del ‘retail”

President: Manuel Tresánchez, sotsdirec-
tor general i director de Banca de Particu-
lars del Banc de Sabadell
Introductor: Santiago Pagès, economista
Ponents: Benito García, economista i ge-
rent de Benitosports
Gabriel Jené, economista i director general 
de La Mallorquina

En relació als criteris exposats per part dels 
ponents i dels diàleg realitzats amb els as-
sistents es tenen les següents reflexions, 
consideracions i conclusions. 

Jornada dels Economistes

Gabriel
Jené.

Benito
García. 

Santiago
Pagès. 

Manuel
Tresánchez.
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El ‘retail’ fa una doble 

funció, l’econòmica i la 

social, i avui dia integra 

funcions que abans tenia 

el sector industrial

cional. El model anglès d’àrees de promo- 
ció econòmica urbana, adaptat al nostre 
model de ciutat, ha d’ésser un bon instru-
ment de promoció del comerç i de la ciutat.

La crisi colpeja el sector, la renda familiar 
disponible es veu afectada per les mesures, 
públiques i privades, juntament amb els in-
crements dels impostos indirectes. És pos-
sible que doni lloc a una nova estructura de 
la despesa en el pressupost familiar, en ha-
ver d’incloure despeses que abans assu-
mia l’administració de l’Estat. D’altra ban-
da, el sector ha hagut de reestructurar el 
seu compte d’explotació, eliminant despe-
ses de tot tipus i ha hagut de cercar un nou 
sistema de finançament del circulant a cau-
sa de la manca de crèdit.

Les línies vermelles, en una etapa de crisi, 
cal evitar-les, tant les que fan referència a la 
qualitat del producte, als preus per sota 
cost, com al tracte al consumidor, les quals 
suposen una competència deslleial que 
afecta el comerç, retail, legalment establert.

Cal dir que les empreses de retail catala-
nes integrades a Comertia continuen obrint 
nous punt de venda i mantenint l’ocupació.

SESSIÓ 6

“Emprendicina’. 

Tenim el remei  

per a la crisi. I tu  

en formes part.  

El vols conèixer?”

Presidenta: M. Ángeles Tejada, directora 
general de Public Affairs de Randstad
Coordinador: Pere Segarra, responsable 
de la Càtedra d’Emprenedoria i Creació 
d’Empreses de la Universitat Rovira i Virgili
Ponents: Marc Bonavia, president de l’As-
sociació Independent de Joves Empresaris 
de Catalunya (AIJEC)
Sergio Galiano, vocal de l’AIJEC
Pau García-Milà, vicepresident de l’AIJEC

L’emprenedoria és avui una necessitat en 
tots els àmbits de la societat. La possibilitat 
de generar creixement econòmic i ocupa-
ció passa necessàriament per un canvi de 
xip en la mentalitat de les persones, impul-
sant les ganes d’emprendre que molts por-
tem a dins, però que sovint costen d’aflorar.

La sessió de treball va comptar amb l’apor-
tació de la seva presidenta, M. Ángeles  
Tejada, directora general de Public Affairs 
de Randstad, però emprenedora per da-
munt de tot, que va emmarcar la necessi- 
tat d’emprendre a partir de la seva pròpia 
experiència.

Amb el lema: Emprendicina. Tenim el remei 
per a la crisi. I tu en formes part. El vols co-
nèixer?, vam poder escoltar les experiènci-
es vitals de tres emprenedors nats, que han 
fet de l’inici de nous projectes la seva raó de 
viure. No va ser una ponència de les que 
estem acostumats a assistir, perquè el 
comú denominador dels tres ponents és la 
innovació. Marc Bonavia, Sergio Galiano 
i Pau Garcia-Milà tenen forces coses en 
comú. Són joves, estan posseïts per l’afany 
d’emprendre nous projectes, són empre-
nedors d’èxit, però també han tingut algun 
fracàs en la seva trajectòria. I és precisa-
ment de les dificultats d’on han tret la força 
per tornar-ho a provar, sense deixar-se im-
pressionar pel risc de la nova aventura. Els 
tres també són membres de l’Associació 
Independent de Joves Empresaris de Cata-
lunya (AJEC) i tenen una forta addicció a una 
droga que avui ho cura tot: l’emprendicina.

El fet d’emprendre és inherent de la cultura 
de qualsevol país, però la pressió ambiental 
a què estem sotmesos fa que sovint ens 
n’oblidem. Perdem més temps lamentant-

nos que aprofitant les oportunitats. L’em-
prendicina és el remei que en aquests 
moments pot arreglar la majoria dels pro-
blemes. És la Viagra que ajuda a recuperar 
el vigor a aquelles persones amb potencial 
per llançar noves idees al mercat. Aquesta 
fórmula màgica permet oblidar-nos del fra-
càs, dels riscos i de la situació de crisi actu-
al per aconseguir desenvolupar idees i con-
ceptes nous que impulsin la nostra societat. 
Podem dir moltes coses de l’emprendicina, 
però sembla que el més adient és llegir el 
prospecte que el seu farmacèutic Marc 
Bonavia ha redactat: 

“Es tracta d’un medicament indicat per a 
situacions de manca de dinamisme (social) 
i té la capacitat de provocar a qui la pren un 
seguit d’al·lucinacions (idees de negoci) a fi 
de convertir-les en noves oportunitats per 
generar economia. 

En aquests moments, s’està avaluant l’im-
pacte d’aquest moviment. Es parla de com 
podria derivar en dinàmiques d’autoocupa-
ció massiva, increments d’autorealització 
personal i també col·lectiva, així com en 
moviments espontanis de persones orga-
nitzades al voltant de nous projectes.

I què té l’emprendicina que se’n parla tant? 
Els estudis realitzats per analitzar el feno-
men conclouen que conté una gran quan-
titat de substàncies amb un potent efecte 
estimulant, antidepressiu i en alguns casos, 
fins i tot, euforitzant. L’entusiasme, la pas-
sió i l’actitud optimista són els principis ac-
tius més habituals.

[...] A aquest col·lectiu de prenedors d’a- 
questa medicina sel’s anomena emprene-
dors, i cada cop en són més.

D’esquerra a drea, Pere Segarra, M. Ángeles Tejada,  
Pau Garcia-Milà, Marc Bonavia i Sergio Galiano.
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El fet d’emprendre és 

inherent de la cultura de 

qualsevol país, però la 

pressió ambiental fa que 

sovint ens n’oblidem

També és força comú observar com els en-
vaeix un irrefrenable desig de comunicar els 
seus projectes i, per si no fos suficient, 
acostumen a aprendre idiomes per fer-ho 
arreu [...].

Dues substàncies més acaben de donar 
forma a aquest potent medicament. Són la 
flexibilitat i la perseverança. Els enganxats a 
aquesta droga creuen que un fracàs pot ser 
un pre-èxit [...].

Una societat que pren emprendicina podria 
esdevenir una societat acostumada a viure 
a l’intempèrie sense por a esdevenir auto-
suficient. Una societat que senti les crisis 
com oportunitats, il·lusionada per jugar un 
paper davant els canvis en l’ordre establert. 
L’emprendicina podria ajudar a crear cor-
rents de prosperitat. 

Ser emprenedor et dóna un paper protago-
nista a la teva vida social i laboral. 

Com es pot obtenir l’emprendicina? Per 
aconseguir aquesta fórmula màgica no cal 
recepta mèdica [...]. Per obtenir-la només 
cal pensar com posar les teves habilitats en 
forma de fletxa orientada al mercat [...]. 

Perquè l’emprendicina ets tu mateix en ac-
ció. Ja en prens?”

Sessions

estratègiques

SESSIÓ 1

“Una marca pròpia”

President: Àngel Pes, sotsdirector general 
de Responsabilitat Corporativa i Marca de 
CaixaBank
Introductor: Enric Llarch, economista
Ponent: Josep M. Oroval, director de 
l’ESADE Brand Institute
Panel: Enric Mayolas, director de Barcelo-
na Centre Mèdic
Joaquim Boixareu, president d’Irestal

L’accelerat deteriorament de la marca  
Espanya ha fet encara més evident la im-
portància que la marca territori té per a la 
gran majoria d’empreses i professionals 
dels sectors manufacturers, financers, tu-
rístics i d’altres serveis, importància de la 
que –i no és el nostre cas– amb prou feines 
poden fugir les empreses globals. L’alter-
nativa d’una marca pròpia per evitar con-
taminar-se del descrèdit espanyol que 
tradicionalment havia utilitzat la marca de 
Barcelona; Catalunya era una opció molt 
més minoritària. 

Després dels intents de l’Ajuntament de Bar-
celona a posar ordre a l’ús indiscriminat de 
la marca Barcelona per a tota mena de pro-
ductes i serveis, el rebuig de la denominació 
Barcelona World per al projecte turístic de la 
Costa Daurada, fa evidents les limitacions 
d’una marca de ciutat per a unes activitats 
molt diverses i un territori molt ampli. 

Jornada dels Economistes

El procés sobiranista engegat els darrers me-
sos, especialment si culmina amb èxit, modi-
fica d’arrel el panorama de la marca pròpia en 
benefici de l’opció de la marca Catalunya. 
Però no n’hi haurà prou amb què Catalunya 
sigui una marca emergent, amb tots els atri-
buts positius –novetat, bona receptivitat– 
que l’emergència comporta. Aprenent de les 
mancances en el desenvolupament de la 
marca Espanya, cal esforçar-se no només a 
dotar la marca Catalunya de notorietat i d’atri-
buts en termes d’imatge, sinó que cal donar-
li un contingut que, sense trair la realitat del 
país, en remarqui els aspectes més atractius 
i que poden generar més empatia arreu.

L’exemple de Barcelona Centre Mèdic, pio-
ner en la utilització des de fa 25 anys del nom 
de la ciutat, constata la necessitat d’associ-
ar la seva activitat al sistema sanitari català 
per ampliar i reforçar el seu catàleg de ser-
veis. Catalonia Inox (filial del grup siderúrgic 
Irestal i amb una marca pensada per com-
petir als països de l’Est amb Italsider) és un 
exemple emblemàtic de la utilització amb 
èxit de la marca Catalunya. En el debat, la 
secretària general del nou nat Consell de la 
Diplomàcia Pública de Catalunya –creat a 
partir del Patronat Catalunya Món– es va 
comprometre a accelerar els treballs per 
consensuar i definir els atributs amb què la 
marca Catalunya ha de presentar-se al món.

Mateu Turró.

Miquel Morell.

D’esquerra a dreta, Enric Llarch, Joaquim Boixareu,  
Àngel Pes, Josep M. Oroval i Enric Mayolas.
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SESSIÓ 2

“Infraestructura  

i competitivitat.  

La veu dels usuaris”

President: Francesc Damià Calvet, secre-
tari de Territori i Mobilitat de la Generalitat  
de Catalunya
Introductor: Miquel Morell, economista i 
soci de Promo Assessors Consultors, SAP
Ponents: Mateu Turró, catedràtic del 
Transport de la Universitat Politècnica de 
Catalunya
Marc Grau, director Corporatiu de Ges- 
tió de la Cadena de Subministrament del 
Grup CELSA

El paper de les infraestructures com a fac-
tor clau per possibilitar el creixement eco-
nòmic del nostre país, incrementar la seva 
capacitat productiva i competir en un món 
global, ha traspassat els àmbits estricta-
ment especialitzats per passar a ser con-
versa quotidiana de la ciutadania. A més a 
més, l’actual crisi econòmica en què estem 
immersos ens ha fet recordar que, sota un 
escenari de recursos econòmics escassos, 
la nova realitat de les infraestructures cons-
trueix els seus fonaments en dos pilars bà-
sics: priorització i racionalització econòmi-
ca en la posada en marxa de noves 
inversions, i millora en la gestió de les infra-
estructures avui en funcionament.

Mateu Turró va abordar el mapa d’infraes-
tructures necessari en el mig i llarg termini 
sota el prisma de la priorització. En la seva 
ponència es va abordar la importància de 
les infraestructures de transport per al de-
senvolupament de Catalunya, el dèficit do-

tacional d’infraestructures a Catalunya i el 
paper clau del corredor mediterrani en una 
reindustralització de Catalunya basada en 
el seu pes logístic.

D’altra banda, Marc Grau va abordar la im-
portància de la gestió sota el títol No són les 
infraestructures, és la gestió. Entre altres 
reflexions, destaquem les seves aportaci-
ons vers la competència en un escenari 
global d’exportacions i la comparativa en 
termes de cost de les cadenes logístiques 
del nostre país amb altres països europeus 
i altres pools portuaris com Hamburg, Rot-
terdam, València, etcètera.

Volem agrair l’esforç que Manel Medina 
(responsable de Distribució de vehicle aca-
bat de SEAT) va realitzar en aportar les seves 
reflexions mitjançant un document escrit i 
penjat al web de la sessió davant la seva im-
possibilitat per assistir com a ponent.

SESSIÓ 3

“La indústria i el 

territori. La millora 

de la competitivitat 

mitjançant la política 

de clústers”

President: Josep Maria Rovira, director 
general d’Endesa a Catalunya
Introductor: Salvador Guillermo, econo-
mista i director del Servei d’Estudis de Fo-
ment del Treball Nacional
Ponents: Alberto Pezzi, cap d’Estratègia 
Competitiva de la Direcció General d’Indús-
tria de la Generalitat de Catalunya
Joan Miquel Hernández, director de l’Àrea 
de Desenvolupament Empresarial de la Di-
recció General d’Indústria de la Generali- 
tat de Catalunya

La qüestió principal ha estat posar en valor 
el sector industrial, com ho havia estat an-
teriorment i com cal que ho sigui en un futur 
immediat, tant des del punt de vista estruc-

tural, que lliga amb l’estratègia europea 
2020, com conjuntural, atès que és el sec-
tor que té una major capacitat d’internaci-
onalització i d’innovació. En aquest sentit, 
no s’ha d’oblidar que l’economia espanyo-
la i catalana esmorteix la davallada de l’ac-
tivitat econòmica als darrers anys gràcies 
seu sector exterior, on la indústria represen-
ta l’eix central, com ha assenyalat recent-
ment la Comissió Europea, i que constitueix 
un valor i un actiu de primer ordre en què 
assentar el nostre procés de revifalla eco-
nòmica.

La nova realitat de les 

infraestructures té dos 

pilars bàsics: priorització 

i racionalització 

econòmica a la inversió

Francesc Damià Calvet.

Marc Grau.

Joan Miquel Hernández.

Josep Maria Rovira.

Salvador Guillermo.

Alberto Pezzi.
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En aquest sentit, cal una política industrial 
potent, que tot i que desenvolupi les eines 
habituals (internacionalització, innovació, 
regulació, formació, etcètera), les reforci 
amb un enfocament estratègic i arrelat en el 
territori, que passa necessàriament per la 
política de clústers. Aquesta política ha 
d’agafar força, ja que no hi ha sectors bons 
o dolents, sinó estratègies empresarials 
adequades o inadequades, sent aquesta 
qüestió on se centralitza el focus d’anàlisi de 
clúster, que és una realitat estesa al món, i 
de la qual Catalunya ha estat capdavantera.

Aquesta política de clústers és un instru-
ment de política industrial, i no pas un ob-
jectiu. A més, s’ha de centrar en el negocis 
de les empreses i defugir de les agrupaci-
ons estadística que la formen, i s’ha de cen-
trar en les estratègies a desenvolupar, un 
cop disposada la fase d’anàlisi. La política 
pública d’impuls dels clústers, un cop feta 
l’anàlisi, ha de passar el lideratge al sector 
privat, ja que ells són els que han d’assumir 
lliurament les accions estratègiques que 
permetin millorar la competitivitat. 

Així mateix, cal evitar centrar els recursos 
en microclústers, com es va fer en les acci-
ons primerenques i concentrar-los en els 
clústers de caire més ample i estratègics 
per l’economia i reforçar l’enfocament dels 

Espasa i la professora Núria Bosch, on 
s’analitza la viabilitat de les finances públi-
ques si Catalunya fos independent. 

Els resultats mostren que els ingressos  
addicionals superen les despeses en  
tots els anys del període analitzat (2006-
2009), si bé el guany varia en funció de la 
conjuntura econòmica, disminuint el 2008 
i, sobretot, el 2009. Si es considera la mit-
jana dels quatre anys analitzats en euros 
constants del 2009, la conclusió és que la 
Generalitat obtindria un guany anual de 
13.618 milions d’euros que suposaria el 
7,1% del PIB català.

En segon lloc, es va mostrar com pot afec-
tar el finançament de la Generalitat de Ca-
talunya a la sanitat catalana. Josep M. Pi-
qué va exposar que els ciutadans catalans 
gaudim del privilegi de disposar d’una sani-
tat universal, amb una àmplia cartera de 
serveis, d’una qualitat contrastada i un cost 
per habitant per sota de la mitjana europea. 

El problema que sorgeix és que la despesa 
sanitària al nostre país ha crescut en els 
darrers anys en un percentatge superior al 
creixement del PIB, i això ha portat al siste-
ma de salut a una situació insostenible eco-
nòmicament que caldrà afrontar amb rea-
lisme i certes dosis de valentia. 

Per redreçar aquesta situació el ponent va 
proposar accions a tres nivells: canvis orga-
nitzatius i millores d’eficiència a cadascuna 
de les institucions sanitàries (això ja és va 
començar a fer l’any 2011 i Catalunya va an-
ticipar-se a altres comunitats autònomes en 
posar en marxa mesures en aquest sentit); 
corregir ineficiències i excessos del sistema 
mitjançant accions encaminades a optimit-
zar els recursos (per exemple, amb la con-
centració de serveis i d’hospitals) i, per últim, 
atès que les dues mesures anteriors proba-
blement no seran suficients, caldrà incre-
mentar els recursos destinats al sector salut. 

En la sessió també es va assenyalar que  
el coneixement i l’activitat que genera el siste-
ma sanitari pot constituir un motor de creixe-

clústers orientats al mercat ( com, per 
exemple, el Kid’s clústers, on participen di-
verses empreses de diversos sectors, i el 
punt d’entesa és el mercat al qual es dirigei-
xen, possibilitant majors nivells de coope-
ració empresarial).

Sens dubte és una eina en què Catalunya 
ha esta pionera, amb una gran potenciali-
tat, i a la qual des de l’acció pública cal do-
nar una forta empenta per posicionar i mi-
llorar les nostres empreses i poder gaudir 
d’estratègies competitives en un món can-
viant i cada cop més internacionalitzat.

SESSIÓ 4

“Sobirania fiscal: 

eficiència i equitat?”

Presidenta: Roser Fernández, secretària 
de Salut de la Generalitat de Catalunya
Introductor: Jordi Pons, síndic de la Sindi-
catura de Comptes de Catalunya
Ponents: Marta Espasa, professora titular 
d’Hisenda Pública de la Universitat de Bar-
celona i membre del Consell Assessor per 
a la Reactivació Econòmica i el Creixement 
(CAREC)
Josep M. Piqué, director de l’Hospital Clínic 
de Barcelona

En aquesta sessió es van abordar diferents 
aspectes relacionats amb el finançament 
de les autonomies, l’eficiència econòmica i 
l’equitat distributiva. Es van analitzar, en pri-
mer lloc, les principals característiques del 
model de finançament autonòmic vigent en 
l’actualitat i es van mostrar els resultats 
d’un estudi elaborat per la ponent Marta 

No hi ha sectors  

bons o dolents, 

sinó estratègies 

empresarials adequades 

o inadequades

“L’activitat que genera 

el sistema sanitari pot 

constituir un motor de 

creixement econòmic”, 

segons Josep M. Piqué

Jornada dels Economistes

D’esquerra a dreta, Marta Espasa, 
Josep M. Piqué, Roser Fernández i Jordi Pons.
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ment econòmic si s’aconsegueix transfor-
mar-lo en valor productiu de la suficient 
qualitat per ser competitiu internacionalment. 

SESSIÓ 5

“Coneixement, 

innovació o 

emprenedoria  

en el territori”

President: Josep Ramon Sanromà, con-
seller delegat de l’Institut Català de Finan-
ces (ICF)
Introductor: Joan Trullén, economista i 
professor de la Universitat Autònoma de 
Barcelona
Taula Rodona: María Luisa Poncela, di-
rectora general d’Innovació i Competitivitat 
del Ministeri d’Economia i Competitivitat
Yancy Vaillant, UAB, Global Entrepreneurs-
hip Monitor
Rafael Boix, professor del Departament 
d’Estructura Econòmica de la Universitat 
de València

Entre els factors que incideixen en la com-
petitivitat de les economies avançades 

cada vegada adquireix més importància el 
territori. El reconeixement dels factors terri-
torials de competitivitat ha estat relativa-
ment recent, sobresortint la literatura 
marshal·liana sobre districtes industrials de 
finals dels anys 70 del segle passat i una 
part significativa de la moderna literatura 
d’economia urbana. 

Des d’aquests dos pilars s’ha reconegut 
que en el territori hi ha la clau explicativa del 
creixement de la productivitat en una part 
important de les activitats productives i que 
hi ha tres elements importants que ajuden 
a explicar aquest fenomen: el coneixement, 
la innovació i l’emprenedoria. I a l’estudi 
d’alguns aspectes concrets d’aquests tres 
factors de competitivitat es va dedicar la 
sessió cinquena.

María Luisa Poncela va explicar com dins 
de les estratègies espanyoles de ciència i tec-
nologia i d’innovació per impulsar la competi-
tivitat tenen un lloc central els sistemes regio-
nals de R+D+I. També va incidir en l’adopció 
d’aquests principis des de la Comissió Euro-
pea, que vol canalitzar amb més precisió els 
recursos comunitaris adreçant-los cap a ac-
tivitats molt específiques prèviament selecci-
onades des dels territoris sobre el principi de 
l’especialització intel·ligent.

Yancy Vaillant va presentar els resultats de 
recerques que, partint de la base que la ca-
pacitat d’emprendre constitueix un ingredi-
ent fonamental de l’economia del coneixe-
ment, apuntava a la necessitat d’orientar 
les polítiques de foment amb criteris quali-
tatius. Va presentar també un estudi com-
parat de l’emprenedoria a l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona i a Madrid, en què 
destaca l’elevada propensió a emprendre 
durant la crisis, especialment en el darrer 
període.

Finalment, Rafael Boix va presentar una 
suggestiva ponència sobre la localització 
dins l’economia espanyola dels processos 
innovadors, concentrats fonamentalment a 
Barcelona i Madrid, i en general dins les 
grans àrees metropolitanes. Va proposar 
integrar en les polítiques d’innovació un 
conjunt d’indicadors que vagin més enllà 

En el territori hi ha la clau 

explicativa del creixement 

de la productivitat en  

una part important de  

les activitats productives

Josep Ramon Sanromà. María Luisa Poncela. Joan Trullén. Yancy Vaillant.Rafael Boix.
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de la R+D i que contemplin una realitat molt 
més orientada a la innovació de procés i de 
producte realment existent, i que pot ésser 
molt més competitiva.

SESSIÓ 6

“El model econòmic 

català. Prospectiva  

de futur”

President-Introductor: Francec Raven-
tós, economista
Ponents: Joaquim Coello, president d’Ap-
plus
Salvador Curcoll, economista i conseller  
de Gestió i promoció Aeroportuària- GPA
Francesc Solé Parellada, economista i ca-
tedràtic de la Universitat Politècnica de  
Catalunya

Catalunya es troba davant importants  
desafiaments. D’una banda, ha de sortir de 
la crisi econòmica i ha de tornar a créixer tot 

què la recerca pública estimuli la privada, i les 
universitats es reformin per fer-les eficients. 
D’altra banda, es necessita una política in-
dustrial que prioritzi un mix de sectors inno-
vadors i madurs i que faciliti l’exportació. La 
competitivitat s’ha de basar en la innovació, 
la diferenciació i el canvi permanent. S’han 
de destinar més fons públics a recerca, uni-
versitats, start-ups, internacionalització de 
les pimes i en millorar la competitivitat.

Les universitats han de ser el motor d’un 
ecosistema d’innovació que contribueix en 
gran manera al desenvolupament local i re-
gional a l’aportat capital humà qualificat, 
recerca i innovació que doni suport a les 
necessitats del teixit industrial. El nivell de 
recursos que es destinen a R+D té una alta 
correlació en els resultats que s’obtenen i  
per tant, en desenvolupar un sistema pro-
ductiu avançat i altament competitiu.

També es va plantejar la necessitat de reno-
var en profunditat la planificació estratègica 
d’infraestructures, ja que els esdeveni-
ments polítics i la crisi econòmica han des-
bordat totalment els supòsits en què es van 
basar. La nova reflexió estratègica s’ha de 
fer a partir de fixar uns grans objectius eco-
nòmics i socials, i en què una major compe-
titivitat ha de ser la guia principal. 

Les decisions han de partir de rigorosos 
estudis econòmics i tècnics de cost-bene-
fici, per evitar malbarataments de recursos. 
En tot cas, s’han de tenir en compte les 
repercussions socials i mediambientals, i 
l’obligació de rendició de comptes per part 
de les administracions.

Catalunya ha d’aconseguir fer un pla de 
país entre els partits polítics i de la societat 
civil que després d’una àmplia participació 
consensuï un gran acord polític, econòmic 
i social que permeti aflorar totes les poten-
cialitats per aconseguir novament un país 
de progrés. 

El nivell de recursos  

que es destinen a R+D  

té una alta correlació  

en els resultats i en  

la competitivitat

i adaptant-se als profunds canvis del nou 
entorn econòmic. D’altra banda, ha  
de decidir quin és el seu encaix polític  
dins d’Espanya. El país necessita un mo- 
del econòmic que serveixi d’orientació de 
cara al futur. 

Aquest model s’ha de basar en la societat 
del coneixement, un sistema productiu ba-
sat en indústries modernes competitives i 
amb serveis avançats d’alt valor afegit, tenir 
present que el nostre mercat ha de ser el 
mercat mundial. 

Per impulsar l’economia del coneixement 
s’ha d’impulsar un model mixt de recerca en 

D’esquerra a dreta, Salvador Curcoll, Francesc Raventós, 
Francesc Solé Parellada i Joaquim Coello.
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La Jornada dels Economistes corresponent a la seu de Tarragona va tenir lloc el 29 de 

novembre al Palau de Congressos de Tarragona. La de Girona, a la Facultat de Ciències 

Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Girona el 15 de novembre. El 21 de novembre 

va ser el torn de la de Lleida, a la Sala d’Actes del Col·legi d’Economistes de Catalunya a Lleida

La Jornada

A LES SEUS TERRITORIALS

 D

avant la incertesa d’una possi-
ble recuperació econòmica, 
des de les comarques del sud 
de Catalunya es considera que 

la competitivitat del territori esdevé un repte 
essencial per afrontar el futur. Per això, amb 
el lema Territori i competitivitat a les comar-
ques tarragonines, es va celebrar la jornada 
dels economistes d’aquest any a la seu de 
Tarragona. La sessió es va iniciar amb la 
presentació d’un nou document de treball 
que han confeccionat els membres de la 
seu de Tarragona de la Comissió d’Econo-
mia Financera, amb l’objectiu d’orientar la 
difícil relació entre la pime i les entitats finan-
ceres, potenciant el rol de l’aportació pro-
fessional de l’economista.

La jornada va analitzar el nivell de competi-
tivitat dels principals motors econòmics del 
territori. El professor Joan Trullén va llençar 
a l’auditori una bona dosi d’optimisme, 
destacant com “cada vegada més, la com-
petència és més entre territoris i menys en-
tre empreses”. Va constatar com l’àrea 
metropolitana de Tarragona és un territori 
molt competitiu a nivell europeu, formant 
part del gran eix Barcelona-Lió i, per tant, 
cal donar-li totes les eines per assegurar el 
seu progrés, fent especial incís en el Corre-
dor del Mediterrani.

La taula rodona va reunir representats del 
Port de Tarragona, la indústria química, el 
turisme i el sector del vi, exemples del po-
tencial tarragoní. Per exemple, el Port re-
petirà a finals d’any com a quart en el ràn-
quing espanyol, amb més de 33 milions de 
tones. El seu president, Josep Andreu, va 
dir que un port competitiu necessita gran 
calat per a grans vaixells; l’especialització i 

la diversificació del tràfic, i més projecció 
internacional. 

La indústria química exporta més del 50% 
del que produeixen els centres del polígon 
de Tarragona. El director general de l’Asso-
ciació Empresarial Química de Tarragona 
(AEQT), Ramon Fontboté, creu que la 
bona salut del sector respon en part a la 
constitució del clúster i del pacte per al seu 
desenvolupament. 

Per la seva banda, Salvador Antón, degà 
de la Facultat de Turisme i Geografia de la 
URV, en va apuntar dades del sector: 17,7 
milions de pernoctacions a la Costa Daura- 
da i les Terres de l’Ebre fins al 31 d’octubre. 
Augmenta l’estada mitjana dels visitants i 
s’incrementen els ingressos per cada dia 
d’estada. Segons el catedràtic, el sector 
empresarial té mentalitat emprenedora i 
sap fer bé la feina.

I en el món del vi, el celler Clos de l’Obac, a 
Gratallops, és una referència internacional. 
El president i fundador, Carles Pastrana, 
va parlar amb orgull dels reconeixements 
als seus vins, i de les 3.000 persones d’ar-
reu del món que visiten el celler cada any.

Al final, el degà del Col·legi, Joan B. Casas, 
va tancar una densa jornada amb  
una visió reconfortant sobre el potencial  
de la demarcació de Tarragona per afron- 
tar el futur. 

Inauguració
Pere Segarra
president territorial del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya a Tarragona

Ponent
Joan Trullén
professor d’Economia i Política Regional  
i Urbana de la UAB, regidor de l’Ajuntament  
de Barcelona, vicepresident de Planificació 
Estratègica de l’Àrea Metropolitana  
de Barcelona

Taula rodona
Josep Andreu
president de l’Autoritat Portuària de Tarragona
Ramon Fontboté
director general de l’Associació Química 
Empresarial de Tarragona
Carles Pastrana
president del Celler Costers del Siurana  
(Clos de l’Obac)
Salvador Antón
degà de la Facultat de Turisme i Geografia  
de la URV

Moderador
Ricard Lahoz
periodista

Clausura
Joan B. Casas
degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya

Tarragona

Competitivitat a les 

comarques tarragonines

Seus territorials
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president de la FOEG i vicepresident de Fo-
ment del Treball Nacional, va ser víctima pocs 
dies després d’un robatori violent a casa 
seva, a resultes del qual va morir. El malagua-
nyat Jordi Comas era molt estimat i respectat 
a les comarques gironines, de manera que la 
seva pèrdua ha estat molt sentida. La seva 
participació a la Jornada dels Economistes 
2012 va ser probablement un dels darrers 
actes que presidia. Siguin aquestes línies un 
humil homenatge a la seva persona. 

L’empresa familiar
En la seva intervenció, Jordi Comas es va 
referir a la figura de l’hereu, tan important en 
la societat catalana agrària i en el món rural, 
especialment, però també en altres sectors 
d’activitat. L’empresa de tipus familiar, recor-
dava, té especial importància en la indústria 
del suro, el tèxtil i el càrnic, per citar sectors 
econòmics cabdals a les comarques gironi-
nes. El relleu generacional és, en conseqüèn-
cia, un aspecte clau i malauradament no 
sempre ben resolt. D’aquesta manera, Jordi 
Comas constatava la importància del tema i 
donava peu a les intervencions següents.

Alberto Gimeno, professor d’ESADE i espe-
cialista en empresa familiar, va desfer alguns 
tòpics en relació al relleu generacional. En 
particular, argumentava, si relleu implica con-
tinuïtat, no està clar que sigui sempre una 
bona opció, ja que avui l’èxit empresarial està 
més aviat associat a la innovació i al canvi.

Joan Almirall, gerent de Gràfiques Alzamora, 
un conglomerat empresarial de més de 60 
anys d’antiguitat, va explicar el relleu des de la 
tercera generació a la quarta, reflexionant so-

 L

a Jornada dels Economistes 2012 
a la seu de Girona va tractar sobre 
emprenedoria i tradició empresari-
al, amb la mirada posada en els 

problemes que planteja el relleu generacional 
de les empreses. És una qüestió de molt inte-
rès a les comarques gironines, ja que les em-
preses familiars i les pimes tenen una particular 
incidència en l’estructura econòmica gironina.

A posteriori, la Jornada 2012 va tenir també 
un component d’excepció: el primer ponent 
i introductor de la Jornada, Jordi Comas, 

bre els problemes i els procediments adients 
per superar amb èxit un procés complex.

Joan Vila, gerent d’LC Paper 1881, SA, va 
explicar la trajectòria especial de la seva em-
presa i va reflexionar críticament sobre al-
guns dels problemes que pateixen avui les 
empreses. En particular, el poc reconeixe-
ment social de la figura de l’empresari i de la 
tasca social de les empreses, el problema 
de l’accés al crèdit i la reduïda dimensió que 
dificulta l’accés a les millores tecnològiques. 

Anna Espelt, gerent d’Espelt Viticultors, SL, 
va explicar l’evolució d’una família de llarga 
tradició emprenedora, dedicada a activitats 
diferents, que és avui el principal viticultor de 
l’Empordà. L’exemple va servir per enlairar la 
figura de la dona a l’empresa, mai prou ben 
reconeguda.

La cloenda de l’acte va anar a càrrec de  
Joaquim Gay de Montellà, president del 
Foment del Treball Nacional. Joaquim Gay 
va fer un elogi de l’empresa familiar i de la 
vocació industrial, veritables pals de paller 
de l’economia catalana. Després d’un re-
corregut exhaustiu pels problemes actuals 
de les empreses catalanes, va avançar l’ob-
jectiu de Foment de preparar una troba- 
da d’afirmació empresarial, una activitat  
que considerava molt necessària en els  
moments actuals.
 
Un debat viu entre ponents i públic va seguir 
a continuació i, com ja ve sent tradició, el de-
bat va continuar al hall de la Facultat d’Eco-
nòmiques amb l’agradable companyia d’una 
copa de cava, obsequi de la Facultat. 

Inauguració
Anna Maria Geli
rectora de la Universitat de Girona
Carme Saurina
degana de la Facultat de Ciències 
Econòmiques i Empresarials de  
la Universitat de Girona
Esteve Gibert
president del Col·legi d’Economistes  
de Catalunya a Girona

Introductor
Jordi Comas
president de FOEG i vicepresident  
del Foment del Treball Nacional

Ponents
Alberto Gimeno
professor d’ESADE
Joan Almirall
gerent de Gràfiques Alzamora
Joan Vila
gerent de LC Paper 1881, SA
Anna Espelt
gerent d’Espelt Viticultors, SL

Cloenda
Joan Gay de Montellà
president del Foment del Treball Nacional

Coordinadors
Modest Fluvià
economista
Manuel Serra
economista

Al senyor Jordi Comas
president de la FOEG, in memoriam

Girona

Emprenedoria i tradició industrial: 

relleu generacional a les empreses 

gironines
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 E

l sector agroalimentari, capaç ac-
tualment de generar ocupació, in-
versions i augmentar l’exportació 
(11% l’any 2011 i prop del 13% fins 

a l’octubre del 2012), és un sector estratègic i 
clau per a la recuperació econòmica. Segons 
el conseller Josep Maria Pelegrí, aquest sec-
tor afronta els següents reptes: obertura al 
món; mecanitzar i automatitzar el camp; I+D+i; 
cohesió dels agents que intervenen; potenciar 
l’emprenedoria, la gastronomia, el turisme i la 
dieta mediterrània. La unificació, a partir de 
l’any 2014, de tots els fons de la Unió Europea 
destinats a recerca en un sol fons europeu re-
presentarà una oportunitat pel sector, i cal 
apostar per “l’agricultura del coneixement” i 
per un canvi de model des d’un sector subsi-
diat cap a un sector emprenedor. 

Mercamadrid (dos nous punts de venda ad-
quirits recentment), Mercasevilla i Lisboa. 
Destina a exportació el 55% de la producció 
de transformats de fruita i un 30-35% de la 
fruita fresca. El Grup Nufri té l’objectiu que 
totes les activitats en què inverteix siguin uni-
tats productives rendibles. Com a principals 
dificultats, Ignasi Argilés es va referir al pro-
blema del finançament i als costos salarials.

En Daniel Marsol va resumir en 8 factors la 
diferenciació de Caixa Guissona de la resta 
d’entitats financeres espanyoles: 1) estil 
“clàssic” de banca comercial; 2) eficiència;  
3) eines de gestió avançades (internet);  
4) metodologia d’anàlisi d’inversions “10m”; 
5) recordar els cicles de l’economia; 6) pensar 
a llarg termini, no només en benefici a curt;  
7) optimisme; i 8) independència de gestió, el 
que es tradueix en uns indicadors d’una ele-
vada solvència de Caixa Guissona respecte a 
la mitjana del sector financer espanyol. 

Joan B Casas va destacar que “en un mo-
ment com l’actual, els factors territorials són 
claus en la competitivitat de les empreses” i 
que el clúster agroalimentari és un dels més 
oberts de l’economia catalana. Com a clo-
enda, va descriure els factors de competiti-
vitat d’un territori per sortir de la crisi: 1) tenir 
emprenedors, valorar l’emprenedoria i ésser 
capaç de generar projectes empresarials; 2) 
disposar d’infraestructures; 3) la formació, 
capacitació de les persones per competir i 
universitats; 4) col·laboració públic-privada i 
5) sistema financer adaptable a les necessi-
tats de les empreses. 

En Ramon Roig va descriure la situació eco-
nòmica i la correcció dels desequilibris, afir-
mant que s’està en la bona direcció i, a conti-
nuació, va descriure l’evolució de l’economia 
de Lleida en els darrers 5 anys i el seu potenci-
al. L’impacte de la crisi econòmica a Lleida ha 
estat més determinat per l’elevat pes que va 
assolir el sector de la construcció que per un 
mal comportament de la resta de sectors d’ac-
tivitat. Els indicadors de l’economia de Lleida 
conviden a l’optimisme: 1) estoc d’habitatge 
nou pendent de vendre no exagerat; 2) expor-
tacions creixents; 3) evolució del PIB amb un 
comportament millor que la mitjana de Catalu-
nya; 4) taxa d’atur (15%) notablement inferior a 
la mitjana de Catalunya (22%) i l’Estat espanyol 
(25%), amb tendència a reduir-se per la creació 
d’ocupació; 5) turisme amb recorregut a l’alça 
si capta turistes estrangers; 6) sectors amb 
comportament positiu en termes d’ocupació: 
indústria manufacturera (sector agroalimenta-
ri), comerç al major, informàtica –clúster TIC de 
Lleida– i activitats a la llar.

El Grup Nufri, creat l’any 1973, compta amb 
700 treballadors a l’Estat espanyol i aposta 
per la diversificació de l’activitat en els àmbits 
de la fruita fresca (destacant la inversió que 
efectua a Sòria per produir pomes d’alta qua-
litat); transformats de fruita (joint venture amb 
una empresa francesa de productes aromà-
tics per incrementar el potencial en els sectors 
de gelateria i productes frescos); sector ener-
gètic (solar fotovoltaica, cogeneració, energia 
hidràulica, biomassa –dos projectes de plan-
tes en curs– i biogàs) i sector comercial-distri-
bució, amb punts de venda a Mercabarna, 

Inauguració
Josep Maria Pelegrí i Aixut
conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural de la Generalitat  
de Catalunya 
Joan Pere Enciso i Rodríguez
degà de la Facultat de Dret i Economia  
de la Universitat de Lleida
Xavier Ticó i Camí
president del Col·legi d’Economistes  
de Catalunya a Lleida

Ponent
Ramon Roig i Solé
economista i director del Servei d’Estudis  
de CatalunyaCaixa

Taula Rodona
Ignasi Argilés i Figuerola
enginyer agrònom i adjunt  
a la Direcció General del Grup Nufri
Daniel Marsol i Trescents
director general de Caixa Guissona

Moderador
Josep Maria Riu i Vila
vicepresident del Col·legi d’Economistes  
de Catalunya Lleida

Cloenda
Joan B. Casas i Onteniente
degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya

Lleida

Les potencialitats i realitats del sector 

agroalimentari i del territori lleidatà 

per generar creixement i ocupació
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A escala europea s’estén 

el debat sobre si les 

polítiques d’austeritat 

pressupostària  

són la via correcta

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

La XVII Jornada dels Economistes 2012, celebrada sota el lema ‘Territori i competitivitat’,  

ha permès posar a sobre de la taula una anàlisi de l’actual situació econòmica i la proposta  

dels ingredients d’una recepta que contribueixi a superar-la. La confiança destaca d’entre ells

Més enllà DE LA CRISI

 A

mb motiu de la Jornada dels 
Economistes 2012, la Junta 
de Govern del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya vol fer 

públic el següent:

És necessari assentar les bases per a la re-
cuperació de la confiança i posar els ingre-
dients per tal que empresaris i ciutadans 
endeguin iniciatives d’inversió i de consum.

Cal valorar els avantatges i els desavantat-
ges de les polítiques actuals de consolida-
ció pressupostària, plantejant-se, si escau, 
un canvi de rumb, que compatibilitzi l’ajus-
tament pressupostari i les reformes estruc-
turals, amb mesures de reactivació econò-
mica i de creació d’una Europa més 
integrada.

Cal relacionar els terminis previstos en les 
imprescindibles mesures de contenció del 
dèficit públic i de l’endeutament amb el seu 
impacte en el creixement i valorar el període 
en què els seus efectes incidiran en el de-
senvolupament social.

És necessari tenir present que l’economia 
catalana té actius que permeten tenir espe-
rança en el futur i confiar en una exitosa 
superació de la crisi a mig termini.

Cal valorar que els processos de globalitza-
ció i d’integració econòmica, particularment 
a la Unió Europea, reforcen la perspectiva del 
territori com a unitat base de la competitivitat.

Cal cercar en el territori una part important de 
l’explicació de la competitivitat i això és enca-
ra més notable en contextos de grans trans-
formacions (globalització, canvis tecnològics, 
moviments demogràfics, etcètera).

Cinc anys després d’haver-se iniciat l’actu-
al crisi econòmica els indicadors i les previ-
sions segueixen palesant un panorama di-
fícil. Les diverses etapes per les quals ha 
travessat i està travessant la crisi, des de 
l’ajustament de la construcció i de la indús-

Opinió de la Jornada dels Economistes

tria, fins a la reestructuració financera, el 
dèficit públic i el deute sobirà, mostren la 
duresa de la conjuntura actual i confirmen 
l’excepcionalitat del context que estem  
vivint a tots els nivells, mundial, europeu, 
estatal i català. Davant de situacions ex-
cepcionals cal prendre solucions extraordi-
nàries i ser conscients de la necessitat 
d’emprendre un veritable canvi estructural 
de les economies. En aquest marc, les so-
cietats, sobretot del món occidental, estan 
experimentant una profunda transforma- 
ció i és molt probable que les societats  
dels propers anys es caracteritzin per 
uns trets substancialment diferents als 
del passat recent en diferents sentits 
(treball, lleure, cultura, ensenyament, 
etcètera).

Es manté una sensació gairebé genera-
litzada d’incertesa i de pessimisme en el 
present i en el futur de l‘economia, enfront 
de la qual només una actuació decidida i 
valenta permetrà la necessària recuperació 
de la confiança dels agents econòmics i 
portarà, en definitiva, a una veritable re-
activació i a la tan desitjada creació 
d’ocupació. En aquest context és 
imprescindible, a més de mesurar i 
contrarestar els dèficits de la nostra 
economia, valorar, també, els seus innega-
bles actius (obertura a l’exterior, sectors de 
recerca, teixit empresarial, etcètera). 

A nivell internacional i, concretament, a es-
cala europea s’estén el debat sobre si les 
polítiques d’austeritat pressupostària són 
la via correcta per superar l’actual crisi eco-
nòmica o, al contrari, només intensifiquen 
les seves conseqüències negatives, agreu-

jant els dèficits públics i la destrucció d’ocu-
pació. Com es comentava a la nota de pre-
sentació de la Jornada dels Economistes 
de l’any passat, caldria valorar convenient-
ment els avantatges i els desavantatges de 
les polítiques de consolidació pressupostà-
ria, atès que aquestes comencen a tenir 
uns costos destacables, que per a les eco-
nomies mediterrànies resulten alts en tots 

els sentits. S’ha de plantejar seriosament 
un canvi de rumb en la resposta governa-
mental a l’actual crisi, fent compatible 
l’ajustament pressupostari i les reformes 
estructurals, amb mesures de reactivació 
econòmica i, alhora, donar un pas enda-
vant en la creació d’una Europa més inte-
grada. Això exigeix, lògicament, una acció 
de política econòmica coordinada a escala 
comunitària. Val a dir que per a molts eco-
nomistes catalans, per exemple, l’impuls 
de la unió fiscal és la millor solució per afron-
tar l’actual crisi de la Unió Europea, a la qual 
es podria afegir, entre d’altres, un major re-
forçament de l’euro i la creació d’una efec-
tiva unió bancària. 

A Espanya i a Catalunya l’actualitat econò-
mica ve marcada per l’austeritat pressu-
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Només una actuació 

decidida i valenta 

permetrà la recuperació 

de la confiança dels 

agents econòmics

territoris són molt diferents a qualsevol escala 
(països, regions, ciutats, etcètera) i la seva 
anàlisi dins de marcs administratius més am-
plis resulta d’una gran actualitat. Precisa-
ment, els processos de globalització i d’inte-
gració econòmica, particularment a la Unió 
Europea, amplifiquen el paper del territori 
com a unitat base de la competitivitat.

Paral·lelament, fenòmens com la internacio-
nalització d’empreses, els canvis tecnològics, 
els moviments demogràfics, l’escassetat de 
primeres matèries i energia, el canvi climàtic i 
el desenvolupament sostenible... reforcen la 
dimensió territorial i fan que els factors deter-
minants de la competitivitat internacional vin-
culats al territori adquireixin més rellevància. 
No es pot obviar que bona part de la compe-
titivitat de les economies depenen de factors 
lligats al territori i això és cabdal. Ambdós fets 
són, per tant, indissociables. Cal cercar en el 
territori una part important de l’explicació de la 
competitivitat i això és encara més notable en 
marcs d’integració supraestatals i internacio-
nals. Tot aquest marc ha conduït a què el ter-
ritori hagi anat adquirint més importància en 
els estudis de competitivitat.

La nova realitat econòmica, i aquesta visió de 
la competitivitat, determinen que els aspectes 
microeconòmics prenguin una importància 
creixent en la definició de la posició competiti-
va dels territoris, superant altres factors de 
caràcter més agregat. Així mateix, no es pot 
fer abstracció de temes fiscals, financers, la-
borals... i, en resum, del marc institucional, 
atès que això determina l’activitat econòmica, 
les relacions socials, les inversions, la localitza-
ció productiva, etcètera. A més, resulta fona-
mental la participació i la interacció d’agents i 
d’institucions, tant públics com privats.

Ara bé, a l’igual d’altres anys, el Col·legi 
d’Economistes de Catalunya vol continuar 
insistint, d’una banda, en què cal seguir actu-
ant sobre els factors de competitivitat reals 
(capital humà, recerca, desenvolupament i 
innovació, creativitat, productivitat, infraes-
tructures, etcètera), i de l’altra, en què s’ha de 
millorar el terreny en el qual s’impulsa i es de-
senvolupa l’activitat empresarial. La societat i 
el teixit empresarial que liderarà el futur eco-
nòmic i productiu de Catalunya ha de basar-
se en una combinació de principis tradicio-
nals i de nova cultura, que giri al voltant 
d’elements com valors socials clàssics (es-
forç, treball, tenacitat, implicació, seny, etcè-
tera), amb d’altres, com, per exemple, la re-
ducció de costos, la gestió sostenible, 
l’organització i la productivitat, el coneixe-
ment i la innovació, i la internacionalització. 

mics que marquen l’agenda de Catalunya i, de 
fet, sempre ho ha fet, des de la voluntat de 
documentar i objectivitzar els debats, defugint 
de valoracions de tipus polític i sent respectu-
ós amb les diverses sensibilitats. Aquest ha 
estat l’objectiu en el cas de dues jornades ce-
lebrades recentment, una sobre “Escenaris 
econòmics a Catalunya en el marc d’un Estat 
propi” (26 d’octubre) i l’altra sobre “Els esce-
naris econòmics a Catalunya en el marc fede-
ral i en l’actual model territorial” (6 de novem-
bre), en què es van exposar des d’una 
perspectiva econòmica i plural els elements 
destacables de cada entorn institucional. 

Malgrat la situació conjuntural, 
l’economia catalana disposa 

d’actius que permeten tenir es-
perança en el futur i confiar en 
una exitosa superació de la 
crisi a mig termini. En els dar-
rers temps ha guanyat com-
petitivitat, palesa en un espe-
cial dinamisme de les seves 
exportacions, continua mos- 
trant una capacitat d’atrac-
ció turística internacional 
molt important, liderada per 
Barcelona, i té bases sòlides 

en el seus factors competitius 
(capital humà, infraestructures 

tecnològiques, etcètera), que aju-
daran a aprofitar les oportunitats de cada 
moment. No obstant això, el Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya insisteix en:

 Intensificar els valors socials i humans tradi-
cionals: esforç, emprenedoria, excel·lència, 
etcètera.

 Adoptar mesures estratègiques per a Cata-
lunya malgrat la seva possible impopularitat.

 Configurar un veritable lideratge político-so-
cial per part del conjunt de les institucions ca-
talanes que sigui capaç d’orientar la societat.

Territori i competitivitat
L’anàlisi del territori i la competitivitat sempre 
ha estat molt vigent dins de l’economia. A ni-
vell mundial i, lògicament, dins d’Europa els 

postària, per l’ajustament públic i del sector 
bancari, per les reformes estructurals, per 
les dificultats financeres internes i en els 
mercats internacionals, i per les conse-
qüències socials derivades de les altes ta-
xes d’atur. De ben segur que l’economia 
tornarà a reactivar-se i a créixer en un futur 
que desitgem no massa llunyà, però, com 
ve afirmant el Col·legi d’Economistes de 
Catalunya en els darrers anys, ho farà  
de manera diferent pel que fa a l’estructura 
–amb un altre model productiu– i, també, 
quant al ritme, més lent, amb taxes menys 
alegres que en anys anteriors i amb una re-
duïda generació d’ocupació.

A Espanya cal insistir en la necessitat de plan-
tejar-se un Pacte contra la Crisi entre forces 
polítiques i agents socials, que permeti abor-
dar les diferents crisis que ens afecten (crisi 
productiva, crisi financera, crisi fiscal, crisi de 
l’Estat del Benestar, etcètera). La superació 
de la situació actual exigeix la confluència de 
voluntats i d’esforços de tots, en la cerca d’un 

consens ampli per endegar un conjunt de 
mesures que segueixen sent urgents, com la 
reforma del sector públic, l’adequació de les 
cotitzacions socials per millorar la competiti-
vitat, l’impuls del diàleg social, una sèrie d’ac-
tuacions en els àmbits de la sanitat, de l’en-
senyament i de les pensions, una reforma en 
la regulació dels mercats, una reforma ener-
gètica o una reforma del sistema fiscal. 

La realitat específica i actual de Catalunya 
passa pels ajustaments de despesa pública i 
les dificultats de finançament de la Generalitat, 
d’una banda, i per la necessitat de reformular 
les relacions entre Catalunya i l’Estat i corregir 
el que diferents estudis d’experts denominen 
“manca d’equitat del sistema de finança-
ment”. El Col·legi d’Economistes de Catalu-
nya vol participar en els debats socioeconò-
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Conferències, jornades, sessions temàtiques i actes organitzats  

des del 6 de novembre a les seus del Col·legi d’Economistes de Catalunya

BARCELONA

Recull d’activitats

‘Els escenaris econòmics a 

Catalunya en el marc federal  

i en l’actual model territorial’

Jornada organitzada per la Junta de Govern 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya.

‘La fiscalitat de les  

crisis matrimonials  

i la seva planificació’

Sessió temàtica organitzada per la Comissió 
d’Economistes Assessors Fiscals a càrrec 
de Sílvia Cano, doctora en Dret i inspecto-
ra coordinadora de l’Agència Tributària de 
Catalunya. Documentació a disposició dels 
interessats al web del Col·legi.

XII Jornada Tècnica d’Auditoria

Organitzada per la Comissió d’Economistes 
Auditors de Comptes de Catalunya (Secció 
del REA a Catalunya) i celebrada a l’audito-

Millora constant

ACTIVITATS DELS DARRERS MESOS

ri del Banc Sabadell Atlántico de l’avinguda  
Diagonal, 407 bis de Barcelona.

Fòrum Inversor  

Economistes BAN (edició I)

Organitzat per Economistes BAN. 

‘Propostes per a la crisi  

econòmica i política de la UE’

Conferència organitzada per la Comissió 
d’Economia Internacional i Unió Europea a 
càrrec de Carme Colomina, periodista, cap 
de la secció d’Internacional del diari Ara i 
investigadora associada per a temes euro-
peus del CIDOB; i Àlex Muns, historiador, 
professor d’Integració Europea de l’Escola 
Superior de Comerç Internacional de la UPF, 
exassessor del president del Banc Mundial 
i autor del llibre Conversaciones con Marx: 
diálogos en torno a un liberalismo ético. Va 
moderar Xavier Ferrer, economista, politòleg 
i vicepresident de la Comissió d’Economia 
Internacional i Unió Europea.

‘El paper dels preus en  

les nostres decisions sanitàries’

Conferència organitzada per la Comissió 
d’Economia de la Salut a càrrec de Jaume 
Puig-Junoy, professor de la UPF i autor del 
llibre ¿Quién teme el copago? Va presen-
tar l’acte Joan B. Casas, degà del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya.

‘Mesures tributàries de  

prevenció del frau contingudes 

en la Llei 7/2012’

Sessió temàtica organitzada per la Comis- 
sió d’Economistes Assessors Fiscals a càr-
rec de Gonzalo García de Castro, delegat es- 
pecial de l’AEAT a Catalunya. Documen- 
tació a disposició dels interessats al web  
del Col·legi.

Sopar dels Economistes 

Celebrat a l’Hotel Majestic, on es va celebrar 
l’acte de lliurament d’insígnies als col·legiats 
amb 25 anys de col·legiació; els guardons 
al millor currículum de les universitats catala-
nes, es van nomenar el Col·legiat de Mèrit i 
el Col·legiat d’Honor i es van lliurar els premis 
Joan Sardà Dexeus de la Revista Econòmica 



Roda de premsa

Presentació de la Nota d’Opinió de la Jor-
nada dels Economistes 2012.

de Catalunya, a més dels premis de Reco-
neixement d’Economista d’empresa i Des-
patx d’economista de l’any.

Jornada dels Economistes

Que va versar sobre Territori i competitivitat.

‘Retribucions dels 

administradors i nous 

supòsits d’inversió del 

subjecte passiu en l’IVA’

Debats fi scals organitzat per la Comissió 
d’Economistes Assessors Fiscals. 

Presentació del número 65 

de la ‘Revista Econòmica 

de Catalunya’, ‘La Unió 

Europea: reptes en 

una cruïlla històrica’

Organitzada pel Col·legi d’Economistes de 
Catalunya amb la participació de Senén 
Florensa, secretari d’Afers Exteriors de la 
Generalitat de Catalunya; Antoni Castells, 
catedràtic d’Hisenda Pública de la Universi-
tat de Barcelona i director d’EuropeG; Car-
les Gasòliba, president del Comitè Espanyol 

de la Lliga Europea de Cooperació Europea 
(LECE); i Jordi Gual, economista en cap de 
“la Caixa” i professor de l’IESE.

‘Novetats en l’IVA i 

inversió del subjecte passiu’

Sessió temàtica organitzada per la Comissió 
d’Economistes Assessors Fiscals, a càrrec 
de Manuel Llopis de Aysa, president de Sala 
del Tribunal Econòmic Administratiu Regio-
nal de Catalunya. Videoconferència amb la 

seu de Tarragona. Documentació a disposi-
ció dels interessats al web del Col·legi.

‘Entrepreneurial Excellence 

in the Knowledge Economy: 

Intellectual Capital 

Benchmarking Systems’

Presentació del llibre organitzada per la Co-
missió d’Economia del Coneixement i Inno-
vació. Va presidir l’acte Joan B. Casas, degà 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya. Van 
intervenir Julià Manzanas, economista i mem-
bre de la Comissió d’Economia del Coneixe-
ment i Innovació del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya, i Enric Serradell, membre de la 
Comissió d’Intangibles de l’ACCID. El llibre el 
va presentar el seu autor, Josep Maria Vied-
ma, economista. Documentació a disposició 
dels interessats al web del Col·legi.

‘Instruments per gestionar 

i cobrar impagats’

Conferència organitzada per la Comissió 
de Comptabilitat i l’ACCID a càrrec de Pere 
Brachfi eld, morosòleg i professor de Crèdit 
Management d’EAE Business School. Va 
presentar l’acte Emilio Álvarez, vicesecreta-
ri del Col·legi d’Economistes de Catalunya i 
membre de la Junta directiva de l’ACCID.

Un moment de
la roda de premsa.
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T R E B A L L E M  E N  G R U P
Recull d’activitats

GIRONA

TARRAGONA

Conseqüències sobre l’IVA  

de la Llei contra el frau (7/2012) 

i l’ordre de mòduls  

d’octubre del 2012

Amb la participació de Laura Rovira, cap de 
la Dependència de gestió de l’Agència Tri-
butària de Tarragona, i Jesús Seoane, cap 
d’Equip Regional d’Inspecció de l’Agència 
Tributària de Tarragona.

Sessió de la Jornada  

dels Economistes

Que va versar sobre Competitivitat a les co-
marques tarragonines. 

‘Notificacions telemàtiques  

de la Seguretat Social’

Va comptar amb la participació d’Alberto 
Castanera, subdirector de gestió recaptatò-
ria; Aleix Duran, cap de secció del sistema 
RED; i José Frias, director de l’administració 
número 1 de Tarragona.

da del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
a càrrec d’Albert Barata, llicenciat en Dret, 
director de Zona del Banc Sabadell a Lleida; 
Joan Picanyol, economista expert en funci-
ons directives en el sector financer i membre 
de la Comissió d’Economia Financera del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya; Josep 
Maria Riu, economista assessor financer, di-
rector de l’oficina de GVC Gaesco SV i soci 
director de Vila Batiste, SL, vicepresident del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya a Llei-
da; Xavier Sabi, professor d’Anàlisi Financera 
de la Facultat de Dret i Economia de la Uni-
versitat de Lleida i coordinador del Màster en 
Comptabilitat, auditoria i control de gestió; i 
Xavier Ticó, president del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya a Lleida.

Debat electoral amb  

els caps de llista per Lleida

Organitzat per Radio U-a-1 (freqüència: 
104.5 FM) amb la col·laboració de Canal TV 
La Manyana i la Seu de Lleida del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya.

LLEIDA

‘Pimes i finançament:  

necessitats i alternatives’

Sessió-col·loqui de presentació de la publi-
cació tècnica organitzada per la Seu de Llei-

‘Finançament Empresarial’

Conferència organitzada per la seu territorial 
de Girona del Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya en què es va presentar el document 
tècnic Pimes i finançament: necessitats i al-
ternatives, elaborat per membres de la Co-
missió d’Economia Financera del Col·legi. 
La conferència va ser inaugurada per Domè-
nech Espadalé, president de la Cambra de 
Comerç de Girona, i Esteve Gibert, president 
de la seu territorial de Girona del Col·legi 

Sessió de la Jornada  

dels Economistes

Que va versar sobre Emprenedoria i tradició 
industrial: relleu generacional a les empreses 
gironines.

Sopar dels Economistes 2012

En el transcurs del sopar es va fer entrega 
dels diplomes i insígnies als col·legiats que 
fa 25 anys que pertanyen al Col·legi i es va 
lliurar un diploma a l’estudiant d’Udg amb el 
millor currículum universitari. 

‘Notificacions electròniques’

Jornada que es va dur a terme amb la 
Tresoreria General de la Seguretat Soci-
al a càrrec de M. Mare Marqués, direc-
tora general de la TGSS; Trinidad Ceide, 
sotsdirectora provincial de Gestió Recau-
datòria de la TGSS; i Lourdes Vila, co-
ordinadora del sistema Red de la TGSS.

d’Economistes de Catalunya. Van intervenir 
Ricard Meléndez i Francesc Pérez, econo-
mistes; Iñaki Frade, president de PIMEC; 
Ferran Vega, director de Zona de Girona Sur 
del Banc Sabadell; i David Hugas, secreta-
ri general de FOEG, expert en finançament 
empresarial.

Assemblea Ordinària de 

Col·legiats per a l’aprovació  

del pressupost del Col·legi  

per a l’any 2013

‘Els processos concursals  

i l’Agència Tributària’

Sessió temàtica organitzada per la Comissió 
d’Economistes Assessors Fiscals, a càrrec 
de María Zamora Olmos, cap de la Depen-
dència Regional Adjunta de Recaptació 
de Catalunya, i Joan Masso Oriol, cap de 
l’Equip Regional de Processos Concursals 
de Catalunya. Documentació a disposició 
dels interessats al web del Col·legi.



Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya

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

Una solució ràpida

ROSER ESTEVE ORÓ economista
Directora de la Fundació Privada Catalana per a l’Arbitratge Tècnic (FPCAT)

resteve@fpcat.org

 L

a Fundació Privada Catalana per a 
l’Arbitratge Tècnic ha reforçat el seu 
Patronat amb la recent incorporació 
de dues associacions empresarials: 

ASINCA (Associació d’Empreses d’Enginyeria 
i Consultoria) i ACEC (Associació Catalana 
d’Empreses Consultores) que han signat un 
conveni perquè les empreses associades pu-
guin fer ús del servei d’arbitratge tècnic i de 
mediació del Tribunal Arbitral Tècnic de Cata-
lunya (TATC). 

L’arbitratge tècnic i la mediació són sistemes 
de resolució de confl ictes entre empreses, 
institucions, professionals, clients o proveï-
dors alternatius als tribunals ordinaris de justí-
cia, que es caracteritzen per ser ràpids i 
econòmics i on els litigis els resolen àrbitres 
tècnics especialistes. És un procediment sen-
zill i transparent, que no requereix de les fi gu-
res de l’advocat ni del procurador.

Des dels poders públics, tant del Ministeri de 
Justícia com del Departament de Justícia de 
la Generalitat, s’estan impulsant aquests pro-
cediments, que estan molt més implantats en 
països anglosaxons. Als Estats Units s’estima 
que el 70% dels casos es resol mitjançant l’ar-
bitratge i la mediació i s’espera que en un futur 
proper esdevingui en un percentatge sem-
blant en els països europeus.

En aquest sentit, el TATC està treballant per 
assegurar la qualitat de l’arbitratge i la media-

ció posant en marxa l’homologació dels àrbi-
tres i mediadors, i dotant-los dels coneixe-
ments jurídics i les eines adequades per a un 
excel·lent desenvolupament de les seves tas-
ques, la seva bona especialització, així com 
del seu reciclatge continuat. Això garanteix la 
confi guració d’un cos d’àrbitres i de media-
dors tècnics vinculats al TATC que podran 
desenvolupar una bona praxis en els diferents 
confl ictes. També està treballant amb dife-
rents procediments, potenciant el procés ar-
bitral simplifi cat que té una durada de dos 
mesos o la concòrdia d’obra, pensat per les 
obres en construcció, que resol el confl ictes 
en un termini d’un mes i que ja ha demostrat 
a la pràctica molt bons resultats. 

Tots aquests procediments consisteixen a 
què l’àrbitre, un expert de reconegut prestigi 
en la matèria en confl icte, dicta un laude 
d’obligat compliment. 

Als Estats Units s’estima 

que el 70% dels casos 

es resol mitjançant 

l’arbitratge i la mediació
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Es creava la paradoxa 

que els col·legiats  

de Girona, Lleida  

i Tarragona havien 

d’estar, forçosament, 

col·legiats a Madrid

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

El 1972, la iniciativa d’Alexandre Pedrós va aconseguir que el Col·legi Provincial  

de Barcelona es convertís en l’Il·lustre Col·legi d’Economistes de Catalunya i Balears.  

El seu paper en la fundació de la nostra entitat, però, ve de molt més enrere

Alexandre Pedrós

I ELS ORÍGENS DEL NOSTRE COL·LEGI

 A

lexandre Pedrós Abelló ens 
va deixar ara fa dos anys, i a 
les publicacions del Col·legi 
s’ha donat notícia del fet. Els 

signants d’aquestes línies creiem, però, 
que no s’ha emfatitzat prou la contribució 
que va fer Alexandre Pedrós per la funda-
ció del nostre Col·legi. I és per això que 
creiem que és de justícia fer referència a 
una iniciativa personal seva que en el seu 
moment va ser una fita important en relació 
a la fundació.

Primeres passes
Les reunions inicials d’economistes i d’in-
tendents mercantils van començar a Bar-
celona el 1953. Com que hi havia més de 
40 col·legiats es va crear, al 1954, la Secció 
Provincial del Col·legi a Barcelona, que es 
va instal·lar a un local cedit per la Caixa 
d’Estalvis Provincial de la Diputació de  
Barcelona. El primer president d’aquella 
Secció Provincial del Col·legi espanyol va 
ser Joaquim Buxó, marqués de Castellflo-
rite, que al 1966 va ser substituït en la pre-
sidència per Sergio Garcigoy, inspector del 
Ministeri d’Hisenda, mentre que Josep 
Maria Berini en va ser el vicepresident.

L’entitat, però, seguia sent una simple De- 
legació Provincial del Col·legi Nacional  
presidida per Rafael Díaz Llanos, que 
s’oposava a què Barcelona tingués un  
col·legi propi ja que en aquell mo- 
ment hi havia un únic Col·legi per a tot  
Espanya, amb seu a Madrid, i només algu- 
nes seccions provincials.

Opinió dels col·legiats

LLORENÇ GASCON
Exdegà del Col.legi d’Economistes  

de Catalunya i Creu de Sant Jordi

PERE SITJÀ I MIQUEL
Economista. Professor de Teoria  

Econòmica, Universitat de Barcelona

EDUARD ARRUGA I VALERI
Economista. President de la  

Societat Catalana d’Economia  

de l’Institut d’Estudis Catalans

En aquella circumstància, Alexandre Pe-
drós va convèncer Llorenç Gascón i Pere 
Sitjà per tal que el 17 de novembre del 
1967 signéssim un requeriment nota- 
rial, que ell havia redactat, adreçat al de- 
gà president del Colegio de Economistas 
de España, Rafael Díaz-Llanos, demanant 
que la Sección Provincial de Barcelona es 
convertís en col·legi. El requeriment es va 
fer a la notaria de Francisco Siso Cavero, 
protocol número 9664.

Dificultats fundacionals
El requeriment va provocar la caiguda de 
Sergio Garcigoy com a president de la 
Secció Provincial de Barcelona. La res- 
posta a aquesta petició per via notarial va  
ser incoar un expedient disciplinari, amb 
proposta per part del jutge d’instrucció 
d’expulsió dels tres signataris del requeri-
ment. L’argument era que “se atentaba a la 
unidad nacional del Colegio”.

Només amb l’enèrgica reacció de Josep 
Maria Berini i de Juan de Arespacochaga 
–que formaven part de la Junta Nacional– 
es va aconseguir que els expedients s’ar-
xivessin sense cap efecte. Sigui dit, de 
passada, que uns anys després, el 1976, 
Juan de Arespacochaga va ser alcalde de 
Madrid.

Gràcies a aquesta actuació d’Alexandre 
Pedrós es va assolir la fita que no hi hagu-
és en tot Espanya un sol col·legi, sinó que, 
amb la creació del de Barcelona, s’obria  
el camí de la normalització del desenvolu-
pament associatiu de la professió. Al Col-
legi de Barcelona van unir-se els de Bilbao 
i València. 

Cal destacar que, a canvi que es creés el 
Col·legi d’Economistes de Barcelona, es 
va haver d’acceptar la imposició que no-
més tingués caràcter provincial. 

Amb això, es creava la paradoxa que els 
col·legiats de Girona, Lleida i Tarragona 
que havien estudiat a Barcelona havien 
d’estar, forçosament, col·legiats a Madrid.

Instal·lats a la Rambla de Catalunya
El primer degà del Col·legi d’Economistes 
de Barcelona va ser Josep Maria Berini. Va 
ser ell qui va aconseguir que la Caixa d’Es-
talvis de la Diputació ens llogués, en condi-
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drós va ser una peça rellevant com a 
comptador-bibliotecari, va ser la guanya-
dora a les urnes.

A finals del 1975 es va poder completar la 
primera Junta Democràtica amb unes 
eleccions que va guanyar la candidatura 
que presentava Llorenç Gascon com a 
president.

Aquell impuls iniciat per Alexandre Pedrós 
permetria iniciar el camí de les Juntes ele-
gides democràticament de les quals van 
formar part, entre d’altres, Maria Rosa 
Màndoli, Josep Ferrer Carreño, Valentina 
Ramona Cinto-Labay, Llibert Cuatrecases 

A finals del 1975 es  

va poder completar 

la primera Junta 

Democràtica amb unes 

eleccions que va guanyar 

Llorenç Gascon

–després diputat al Congrés dels Dipu-
tats–, Àngel Miquelsanz –que anys més 
tard va ser director general de Turisme a la 
Generalitat–, Pere Sitjà i Miquel Roldán 
Martínez, Eduard Arruga i Valeri –actual-
ment, president de la Societat Catalana 
d’Economia de l’Institut d’Estudis Cata-
lans–, etcètera.

Cal afegir, encara, que Alexandre Pedrós 
va ser el fundador de la Revista Econòmi-
ca de Catalunya del nostre Col·legi i en va 
dirigir els primers números de la seva pri-
mera etapa.

En mans de la història
Amb aquest testimoni viscut per nosaltres 
volem completar la notícia d’aquella etapa 
fundacional del Col·legi que es dóna a la 
història que va escriure Francesc Cabana i 
que es va publicar fa uns anys. Potser, en 
el futur, si en ocasió d’alguna efemèride 
s’encarrega a un historiador que en redac-
ti una altra, s’hi podrà rectificar aquesta 
pàgina dels inicis del nostre Col·legi i esme-
nar els errors i les omissions de la que es va 
publicar. 

cions molt avantatjoses, el pis de la Ram-
bla de Catalunya, on vam ser durant molts 
anys. A més, ens va pagar els mobles, la 
decoració i el condicionament del local, 
deixant, d’una vegada, les dues petites ha-
bitacions que ocupàvem a la seu de l’es-
mentada Caixa de la Diputació al número 
31 de la Via Laietana de Barcelona.

No va ser, doncs, fins el 1972 que la inicia-
tiva d’Alexandre Pedrós va aconseguir que 
el Col·legi Provincial de Barcelona es con-
vertís en Il·lustre Col·legi d’Economistes de 
Catalunya i Balears quan es va reglamentar 
que algunes seccions i delegacions que 
fins aleshores depenien del Col·legi Central 
a Madrid poguessin decidir dependre d’un 
col·legi que no fos el central. 

Eleccions democràtiques
Amb Josep Maria Berini com a degà pre-
sident, a finals del 1973 es van celebrar  
les primeres eleccions democràtiques  
del Col·legi amb dues candidatures per  
la meitat de la Junta. La candidatura  
que va encapçalar Llorenç Gascón com a 
vicepresident, i de la qual Alexandre Pe-
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Aula d’Economia

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

Horari: de 9.30 a 14.00 h
Professor: Javier Ragué, advocat, soci 
director del Centre de Coordinació de 
Criteris de l’Àrea Fiscal de Cuatrecasas, 
Gonçalvez, Pereira

Cicle sobre la 

compravenda 

d’empreses i altres 

reorganitzacions 

empresarials

Durada: 64 hores
Dates: 14 de febrer a 13 de juny
Horari: dimarts i dijous, de 16.30 a 20.30 h

Els processos de compravenda empresarial re-
quereixen una planificació i definició estratègica, 
tant per part dels compradors com dels vene-
dors, que permeti dirigir en tot moment la nego-
ciació i l’obtenció dels resultats esperats en 
cada cas, identificant les oportunitats empresa-
rials que atorguen els processos de concentra-
ció i les noves empreses resultants, així com en 
el seu cas els processos de desinversió.

Per a la bona fi de l’operació de compravenda, 
tots els aspectes i les actuacions necessàries 
requereixen una adequada planificació, control 
i execució de les fases de la compravenda em-
presarial, així com un coneixement de les princi-
pals tècniques aplicades en tot el procés.

El cicle consta dels següents cursos:

Visió global de la  

compravenda d’empreses

Durada: 4 hores
Dates: 14 de febrer
Horari: de 16.30 a 20.30 h

Modalitats de finançament  

i ‘partners’ en la compravenda 

d’empreses

Durada: 8 hores
Dates: 26 i 28 de febrer
Horari: de 16.30 a 20.30 h

Pla d’empresa i valoració  

de la companyia

Durada: 8 hores
Dates: 12 i 14 de març
Horari: de 16.30 a 20.30 h

Novetats fiscals 2013

Durada: 15,5 hores
Dates: 21, 25 i 28 de febrer i 4 de març
Com cada any, es presenta un curs sobre No-
vetats Fiscals corresponent a l’exercici 2013. 
Atesa la varietat i la magnitud de novetats con-
templades, enguany aquest es divideix en els 
següents mòduls:

Novetats fiscals 2013/1  

Principals novetats introduïdes  

en la Llei d’IVA i anàlisi dels 

aspectes rellevants del nou 

Reglament de facturació

Durada: 4,5 hores
Data: 21 de febrer 
Horari: de 17.00 a 21.30 h
Professor: José María Tocornal, cap 
d’Unitat en la Dependència d’Inspecció de 
l’AEAT de Girona

Novetats fiscals 2013/2  

Impost sobre societats

Durada: 4 hores
Data: 25 de febrer
Horari: de 10.00 a 14.00 h
Professor: Enrique Seoane, inspector 
d’Hisenda de l’Estat, inspector regional 
adjunt de l’Agència Tributària a Catalunya  
i cap de la Unitat de Grans Empreses

Novetats fiscals 2013/3. Declaració 

de béns i drets a l’estranger  

(Mod. 720) i Comunicació  

de comptes bancaris al  

Banc d’Espanya (DD1/2) 

Durada: 3 hores
Data: 28 de febrer
Horari: de 10.00 a 13.00 h
Professor: Alejandro Ebrat, advocat, 
president de la Secció de Dret Fiscal de 
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona

Novetats fiscals 2013/4  

Altres novetats tributàries

- Límits de pagament en efectiu
- Novetats en IRPF
- Novetats en la Llei general tributària 
- Canvis en el delicte fiscal
Durada: 4 hores
Data: 4 de març

Cursos

Combinacions de negocis: 

comptabilitat de compravenda 

d’empreses, fusions, escissions i 

adquisicions de branques d’activitat

Durada: 8 hores
Dates: 9 i 11 d’abril
Horari: de 16.30 a 20.30 h

Règim fiscal de les operacions  

de reestructuració empresarial: 

fusions, escissions, aportacions 

d’actius i bescanvi de valors

Durada: 8 hores
Dates: 25 i 30 d’abril
Horari: de 16.30 a 20.30 h

Aspectes legals de la  

compravenda d’empreses

Durada: 12 hores
Dates: 7, 9 i 14 de maig
Horari: de 16.30 a 20.30 h

Procés global de ‘due diligence’: 

aspectes financers i fiscals

Durada: 8 hores
Dates: 28 i 30 de maig
Horari: de 16.30 a 20.30 h

Cas pràctic de compravenda 

d’empreses: negociació  

i gestió del canvi

Durada: 8 hores
Dates: 11 i 13 de juny
Horari: de 16.30 a 20.30 h
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La Comissió d’Economia Financera del Col·legi d’Economistes de Catalunya té entre 

els seus objectius l’estudi i l’elaboració de propostes de solució per tal de facilitar 

l’accés al finançament de les empreses, tant les existents com les de nova creació

Economistes BAN

Economistes BAN

UNA APOSTA ESTRATÈGICA FETA REALITAT

 A

ra que les fonts tradicionals de 
crèdit estan tan inhibides, la Co-
missió ha fet un nou pas, oferint 
alternatives de finançament als 

empresaris que volen tirar endavant el seu ne-
goci i a aquells emprenedors que volen fer 
realitat el seu projecte. I donant a conèixer als 
col·legiats quines són les noves tendències 
empresarials, oferint-los l’oportunitat d’apro-
par-s’hi des del punt de vista de l’inversor. Tot 
i que Economistes BAN es va posar en marxa 
de manera efectiva el mes de maig del 2013, 
la presentació oficial es va fer a la seu del Col-
legi el 17 d’octubre, en un acte presidit pel 
conseller d’Empresa i Ocupació, Francesc 
Xavier Mena, que va estar acompanyat pel 
degà del Col·legi, Joan B. Casas, el president 
de l’Associació Espanyola de Bussines An-
gels (AEBAN), Joan Roure, i el president 
d’Economistes BAN, Álex de Dios.

El conseller va destacar el fet que cada vegada 
siguin més els emprenedors que busquin vies 
de finançament alternatiu per dur a terme el 
seu projecte. El president d’AEBAN va subrat-
llar la necessitat de potenciar noves vies de 
finançament, celebrant l’adveniment de la 
nostra xarxa i encoratjant-nos a treballar amb 
entusiasme. I el degà del Col.legi i el president 
d’Economistes BAN van sintetitzar les realit-
zacions ja assolides, i l’aposta que fa el Col·legi 
amb Economistes BAN per estar en sintonia 
amb les necessitats de la societat actual. 

Què és, què fa i com s’articula? 
Economistes BAN és la xarxa pròpia d’inver-
sors privats del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya, sorgida amb la voluntat de crear un 
espai empresarial de financiació alternativa, 
de manera que permeti cercar recursos als 
emprenedors i possibilitant als col·legiats com 
a altres persones interessades la inversió en 
empreses ja existents i/o de nova creació. 
Economistes BAN respon a les traces d’un 
fenomen d’interès transversal atès que 

El degà va destacar 

la decidida aposta 

per fer de la xarxa la 

cita obligada entre 

emprenedors i inversors

Treball d’Emprenedoria i creació d’empreses 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya, que 
també participa al Comitè d’Avaluació.

Els fòrums són els punts de trobada on con-
flueixen emprenedors i persones amb perfil 
inversor. L’any 2012 es van realitzar dues edi-
cions: el 25 de juliol, de caràcter preliminar, i el 
8 de novembre. Al fòrum preliminar ja es van 
presentar set projectes, i els fets més desta-
cats van ser l’animada sessió de networking 
entre els participants i que de resultes de la 
seva presentació en aquest fòrum preliminar, 
Beabloo, companyia especialitzada en soluci-
ons de publicitat interactiva arreu del món, 
formalitzés la primera operació reforçant-se 
amb 400.000 euros. 

En el moment de la cloenda, el degà va des-
tacar la decidida aposta per fer de la xarxa la 
cita obligada entre emprenedors i inversors. Al 
següent Fòrum Inversor, el 8 de novembre, es 
van presentar també set projectes, celebrant-
se també una animada sessió de networking 
entre els participants. En ambdós fòrums s’ha 
fet un acurat seguiment posterior per tal de fa-
cilitar els contactes entre aquells assistents in-
teressats a conèixer amb més detall algun dels 
projectes. Els propers fòrums estan previstos 
per al 17 de gener del 2013 (que ja s’haurà 
celebrat quan aquestes pàgines vegin la llum) 
el 14 de març, el 16 de maig i el 18 de juliol.

Per tal de reforçar el seu paper, Economistes 
BAN ha signat sengles convenis de coinversió 
amb l’IFEM (ICF), i amb l’Empresa Nacional de 
Innovación (ENISA). 

El conveni amb l’IFEM obre una via de col-
laboració amb l’Institut Català de Finances 
de la Generalitat de Catalunya de manera 
que Economistes BAN podrà presentar 
aquells projectes que hagin rebut compro-
misos d’inversió per part de la xarxa, amb 
l’objectiu que, si els veu adequats, l’IFEM els 

XAVIER OLLÉ
Economista i responsable de desenvolupament d’Economistes BAN 

economistesban@coleconomistes.cat

s’adreça a les persones amb un perfil inversor 
interessades, alhora, en projectes d’actualitat.

Economistes BAN compta amb el valor de la 
singularitat reputacional del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya i la seva implantació ter-
ritorial. Amb 6.300 col·legiats i més de 1.300 
despatxos professionals, esdevé una xarxa 
de les de més capil·laritat del país. 

El funcionament de la xarxa s’articula a partir 
d’un grup de col·legiats impulsors: Álex de  
Dios, Carme Garcia, Jordi Malapeira i Esteve 
Sarroca. I compta amb un professional respon-
sable del seu desenvolupament, Xavier Ollé. 

A la pràctica, es tracta de captar projectes, 
coneguts sota l’apel·latiu anglosaxó deal 
flow, que són analitzats i seleccionats per 
un Comitè d’Avaluació que determina quins 
es presentaran als fòrums que organitza Eco-
nomistes BAN, i en què els emprenedors pre-
senten els seus projectes.

La Xarxa de Mentors ajuda els emprenedors 
a millorar les seves propostes i el Comitè d’In-
versió determina quins projectes d’entre els 
que hagin mobilitzat capital privat resulten 
més adients per presentar-los a la coinversió 
de les entitats amb què Economistes BAN ha 
formalitzat convenis .

El Comitè de Seguiment exerceix el control 
sobre l’evolució dels projectes finançats. En el 
Comitè de Seguiment participa el Grup de 



cofinanci mitjançant crèdits participatius. 
L’acord permet facilitar als emprenedors 
l’accés a aquests instruments.

La col·laboració amb ENISA neix del conven-
ciment per part d’aquesta entitat de la utilitat 
del paper del Col·legi per promoure, difondre i 
fomentar entre el teixit empresarial català la 
utilització dels diversos instruments de finan-
çament, amb especial atenció al préstec par-
ticipatiu com a eina avantatjosa per a les pi-
mes. L’esperit de l’acord suposa el 
reconeixement d’Economistes BAN com a 
canalitzador d’uns fons importantíssims per a 
la bona salut financera de l’empresariat català. 
 
Economistes BAN es membre de l’Asocia-
ción Española de Business Angels (AEBAN). 
La convocatòria del primer congrés de Busi-
ness Angels d’Espanya, celebrat a Madrid el 
passat 20 de setembre, va permetre escenifi-
car l‘incorporació efectiva d’Economistes 
BAN en aquesta associació, alhora que es va 
aprofitar el congrés per presentar la xarxa i 
establir un seguit de contactes, tant amb els 
assistents com amb els ponents, alguns dels 
quals s’ha previst que puguin participar en 
futurs fòrums d’Economistes BAN.
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“Saben per què reviso 
  la meva audició a GAES?”.
“Perquè vull evitar que 
  un dia m’ho repeteixin tot.”

de descompte

El president d’AEBAN va destacar el desafi-
ament que suposa que la realitat d’aquest 
ecosistema estigui encara escassament as-
sumida i poc desenvolupada. 

Una de les línies mestres de la jornada va ser 
la de foment de programes de coinversió i els 
continguts van girar al voltant de tres eixos:
• Professionalització del sector.
• Incentius fiscals.
• Models de xarxes.

Economistes BAN vol esdevenir un clar refe-
rent al sector, amb marcada vocació gene-
radora de xarxa entre els inversors, procu-

rant-los un espai propi on poder obtenir la 
informació més adient. També està prevista 
la implementació de càpsules formatives 
específiques, així com el foment de la coin-
versió i el networking. Tanmateix, s’està tre-
ballant en la confecció de l’entorn web per 
poder disposar d’una eina operativa que fa-
ciliti la interacció entre emprenedors, inver-
sors i la pròpia xarxa.

Al web del Col·legi clicant en el l bàner d’Eco-
nomistes BAN es pot accedir a continguts 
específics, inscriure’s com a inversor i con-
sultar documents relacionats amb l’evolució 
de la xarxa. 
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Encetem aquí una nova secció on, des de la Universitat Oberta de Catalunya, 

es tractaran temes relacionats amb les xarxes socials i el nostre col·lectiu professional

Xarxes socials, economia i empresa

les xarxes socials

ELS ECONOMISTES I

i alertes d’economistes de renom en as-
sumptes que afecten l’actualitat econòmica, 
les seves empreses, les finances personals o 
els projectes d’emprenedoria. És precisa-
ment en el món dels negocis –ara que la ma-
jor part de les empreses ha aconseguit infor-
matitzar-se i presentar-se a internet mitjançant 
pàgines web més o menys sofisticades–  
on els empresaris estan tot just començant a 
pair el moviment de les xarxes socials, i on el 
repte és, si no l’obligació, arrossegar segui-
dors en aquest entorn caòtic que sembla 
mogut per unes lleis ingovernables.

Com qualsevol fenomen de masses, existei-
xen detractors que apel·len als efectes per-
versos de l’anonimat, a la despersonalització 
del tracte, als perills del seu efecte multiplica-
dor en la reputació empresarial, a les conse-
qüències en les xifres d’absentisme laboral, 
o al perill de les descàrregues massives, en-
tre d’altres, per titllar el fenomen de xarxa di-
abòlica. Però el que resulta innegable avui és 
que aquests mitjans de difusió de potència 
infinita són una gran, potser la gran, oportu-
nitat per al nostre teixit de petites i mitjanes 

empreses que, amb uns recursos limitats, 
poden dirigir-se al món saltant-se les ja ob-
soletes barreres de l’espai o la dimensió.

Les xarxes socials a més de ser bones per 
interactuar també són bones per investigar i 
en aquest sentit estan sent un potent motor 
de producció científica i un immens camp per 
explorar, on matemàtics, psicòlegs, sociò-
legs, antropòlegs informàtics i també econo-
mistes estan col·laborant per desenvolupar 

 E

n plantejar quins haurien de ser 
els objectius d’aquesta secció, 
de seguida ens vam adonar que 
aquest és un camp on resulta 

molt difícil de col·locar tanques, ni en el 
temps, ni en l’espai. És per això que des de 
la Universitat Oberta de Catalunya intenta-
rem dotar de contingut aquesta secció sense 
fixar-nos, però, cap altre objectiu concret que 
no sigui mantenir una finestra oberta, un es-
pai d’opinió, sobre l’apassionant però també 
polèmica relació de les xarxes socials, l’eco-
nomia i l’empresa. 

L’economia a les xarxes socials 
A més de les tertúlies a l’hora d’esmorzar i 
dinar, l’economia també ha envaït les xarxes 
socials convertint-se en un tema omnipre-
sent a Facebook, LinkedIn o Twitter i de fet la 
crisi econòmica és un assumpte que avui es 
debat més en missatges de menys de 140 
caràcters que no pas en extensos articles 
d’opinió. Cada vegada són més els usuaris 
de xarxes socials que segueixen els consells 

una recerca qualitativa i quantitativa genuïna-
ment multidisciplinar que té per objectiu do-
nar resposta a noves preguntes com quin és 
l’impacte de les xarxes socials en la força co-
mercial, però també de molt antigues com 
qui som i com ens comuniquem.

Informació i debat
Resultats d’aquestes investigacions, el se-
guiment dels principals economistes a la xar-
xa, els perills per a la reputació d’una empre-
sa, l’efecte en el rendiment dels treballadors, 
la integració de les xarxes socials en els pro-
cessos d’aprenentatge, la figura del commu-
nity manager, l’impuls en el crowfunding, i fins 
i tot la comptabilitat 2.0 són temes, entre 
molts altres, que donaran vida a aquesta sec-
ció i que segur també podrem debatre a tra-
vés de les eines que el Col·legi d’Economistes 
posa al nostre abast a LinkedIn, Twitter o Fa-
cebook. Per anar fent boca, només unes 
quantes dades, que segur que quan es llegei-
xin ja estan desactualitzades: les distraccions 
per l’ús de les xarxes socials costa a l’econo-
mia americana 650 milions de dòlars, Face-
book té més de 955 milions d’usuaris (un 
13% de la població mundial), YouTube té més 
de 4 bilions de descàrregues diàries i Twitter 
més d’un milió de piulades al dia. El 22% del 
nostre temps connectats a la xarxa estem 
connectats a xarxes socials, passem el doble 
de temps a Facebook que fent exercici. Els 
estudiants passen una mitjana de 3 hores al 
dia interactuant en xarxes socials i 2 hores 
estudiant, 1 de cada 10 treballadors passa 
més temps navegant per internet que no pas 
treballant (Font: http://mashable.com/2012 
/11/02/social-media-work-productivity/).

Potser és la crisi econòmica la que ha atiat el 
paper de les xarxes socials com a vehicle de 
comunicació per als economistes, o bé és la 
pròpia ona expansiva d’aquestes eines. 
Però més enllà de poder-se considerar un 
moviment mediàtic de distracció temporal, 
aquest és un tren d’alta velocitat davant del 
qual un no pot dubtar, o hi ets o no ets. 

ÀNGELS FITÓ BERTRAN
Economista. Directora dels Estudis d’Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya

afitob@uoc.edu

Estem el 22% del nostre 

temps connectats a les 

xarxes socials; passem el 

doble de temps a Facebook 

que fent exercici
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E

l passat mes de desem-
bre es va celebrar la se-
gona Assemblea Ordinà-

ria de col·legiats de l’any 2012 a la 
Sala d’Actes del Col·legi. 

N O T Í C I E S
Col·legi d’Economistes

El Col·legi d’Economistes de Catalunya celebra 

l’Assemblea Ordinària de col·legiats 2012

El Col·legi d’Economistes de 

Catalunya col·labora amb el Pacte en 

defensa de la indústria a Catalunya

E

l Col·legi d’Economistes 
de Catalunya, conjunta-
ment amb els col·legis 

tècnics i professionals, universi-
tats, centres tecnològics, organit-

zacions empresarials i els sindi-
cats CCOO i UGT han creat una 
plataforma per impulsar el debat 
sobre el paper de la indústria en 
l’economia del país i en el seu mo-

Moment de l’Assemblea  
Ordinària de col·legiats  

de l’any 2012.

Adalid Huerta, Mariano
Albiol Plans, Jordi
Alemany Anglada, Maria
Alonso Martínez, José Luis
Barroso Sánchez Lafuente,  
    Marcos María
Blanch Alonso, Isidre
Cabezas Bono, Melchor 
    Esteban
Carulla Batallé, Lluc
Cebolla Eugenio, Juan Antonio
Corcoll Pol, Jordi
Dezaki Moncada, Taishi
Díez García, Daniel
Escribano García, Miguel Ángel
Fernández-Cid Villasenín,    
    Jorge
Ferreiro Liste, Sonia María
Flores Bienert, Jaime
Fos Domènech, Clara
Fusté Gual, Ignasi
García Cogollos, José Luis
Garrido Costa, Laia
Gimbernat Martí, Joaquim
Gumà Girona, Jordi
Gutiérrez Carbó, Adrià
Higueras Muñoz, Eva
Julià Moli, Ferran
Llop Pons, Enric
Llop Barcons, Jaime
Lluch Solà, Xavier
Martínez Fernández, 
    José Luis
Martínez Viana, Laura
Martínez Jorba, Ignacio
Montoro Morujo, Francisco
Palau Escursell, Bernat
París Goberna, Òscar
Parrondo Rodríguez, Silvia
Pla Barragan, Elisabet
Plandolit Drou, Maria De
Pons Andrés, Sergio
Ramírez Morales, Juan
Reina González, José
Roca Costa, Miquel
Rovira Ravetllat, Lara
Ruiz Requena, Ferran
Rupérez Monreal, Sonia
Sánchez Bertolín, Dionilo
Sánchez-Colorado 
    Riera-Marsá, Sandra
Sandoval Queipo, María 
    Carolina
Sanromà Castells, Albert
Smandia Oller, Anna
Thió Aldecoa, Guillem
Ventura Senen, Teresa
Viladrich Homs, Lluís
Yarygina Udovenko, 
    Anastasiya

Relació d’altes 
col·legials 
del novembre 
al desembre 
del 2012

del socioeconòmic, així com en el 
necessari canvi de model produc-
tiu i de patró de creixement de 
l’economia catalana.

Aquesta iniciativa ha estat im-
pulsada amb el sòlid convenci-
ment que la sortida de la crisi ha 
de tenir molt en compte les possi-
bilitats que ofereixen els sectors 
industrials en l’estabilitat econò-
mica i social a les empreses i als 
treballadors.

L’acte va finalitzar amb la signa-
tura del document base del pacte 
per part de: CCOO de Catalunya, 
UGT de Catalunya, Col·legi d’En-
ginyers Industrials de Catalunya, 
Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya, Col·legi d’Enginyers de Ca-
talunya, PIMEC, FOMENT, Uni-
versitat de Barcelona, Universitat 
Autònoma de Barcelona, Univer-
sitat Politècnica de Catalunya. 

Entre els punts més destacats, 
es van aprovar els pressupostos 
per a l’exercici de l’any 2013, així 
com les quotes col·legials i dels 
registres de societats del Col·legi 

per a l’any 2013. Podeu consultar 
al web del Col·legi l’acta de l’As-
semblea, així com els pressupos-
tos aprovats a l’apartat El Col·-
legi-Assemblea de Col·legiats. 
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ITINERARI:
Dia 1º España / Bangkok
Dia 2º Bangkok / Chiang Rai
Dia 3º  Chiang Rai / Hmong

Hilltribe Lodge
Dia 4º  Hmong Hilltribe Lodge / 

Chiang Mai

Dia 5º Chiang Mai
Dia 6º Chiang Mai / Bangkok
Dies 7º i 8º Bangkok
Dia 9º Bangkok / España
Dia 10º España

AVANÇ  TAILÀNDIA
Encants del nord

Sortides dels nostres essencials els dimarts des de Madrid. 
 Sortides de l 1 d’abril al 20 d’octubre Circuit de 10 dies

COL·LEGI 
D’ECONOMISTES 

CATALUNYA 

Descompte del 7% per 
Col·legiats i familiars

DES DE

1.583€
Taxes incloses en el preu

EL TEU VIATGE INCLOU

• Bitllet d’avió a classe turista des de Madrid amb la companyia Aèria Thai Airways.
• Trasllats i visites segons programa.
• Guies locals de parla hispana a les visites previstes a l’itinerari.
• Assegurança i material de viatge.
• Taxes netes incloses en el preu: 330€.

Preus per persona en doble basats en un mínim de dos passatgers. El preu fi nal es pot veure afectat 
en cas de variació de les taxes, pel que haurà de reconfi rmar-se en el moment de l’emissió. Fins 21 
dies abans de la sortida, variacions en la divisa poden donar lloc a revisió de preus.

VIATGES
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N O T Í C I E S
Col·legi d’Economistes

E

l Col·legi d’Economistes de 
Catalunya vol donar l’en-
horabona al col·legiat Joan 

Amat, que als seus 87 anys d’edat 
ha conclòs el doctorat en Dret 

amb la qualifi cació 
de cum laude. Joan 
Amat va ser degà i 
membre fundador 
del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya 
i president de la sec-
ció del REA a Cata-
lunya i es converteix 
en un dels pocs col-
legiats que té un 
doctorat en Econo-
mia i en Dret. 

Joan Amat, 

doctor en Dret 

als 87 anys

Celebrades les dues 

primeres edicions 

del Fòrum Inversor 

Economistes BAN

E

l passat 8 de novem-
bre del 2012 i el 17 de 
gener del 2013 va tenir 

lloc a la Sala d’Actes del Col·legi 
la primera i la segona edició del 
Fòrum Inversor d’Economis-
tes BAN, la xarxa de business 
angels del Col·legi.

Els dos fòrums van reunir 
un grup d’emprenedors que van 
presentar els seus projectes in-
novadors a inversors privats amb 
l’objectiu de cercar recursos i no-
ves vies de fi nançament. 

El Fòrum és un atractiu punt de 
trobada entre emprenedors i in-
versos i una gran oportunitat de 
networking entre els participants.

En el Fòrum edició II, José Ca-
brita, senior investment manager 
del Fons Europeu d’Inversions, va 
exposar als assistents les carac-
terístiques del programa de co-
inversió amb business angels in-
dividuals que, sota la tutela del 
Banc Europeu de Negocis i amb 
col·laboració amb axis-ICO, s’es-
tà desenvolupant. 

Dinar col·loqui: ‘Banca ètica’

E

l passat dimecres 16 de 
gener, el Fòrum Econo-
mistes en Mercats Fi-

nancers va organitzar, a la Sala 
d’Actes del Col·legi, un dinar col-
loqui sota el títol Banca ètica, 
amb una assistència de més de 
50 persones. L’acte va comptar 
amb la participació de Jordi 

Participants en els Fòrums Economistes BAN.

Organitzat pel Fòrum Economistes 
en Mercats Financers, l’acte va 
aplegar més de 50 persones.

D

es del Col·legi d’Eco-
nomistes de Cata-
lunya volem donar 

l’enhorabona als nous col-
legiats nomenats per formar 
part del nou govern català: 

Felicitació als col·legiats nomenats 

per a diferents càrrecs de la Generalitat

Jordi Baiget Cantons, secre-
tari del Govern de la Generalitat. 

Jordi Vilajoana Rovira, secre-
tari general de la Presidència. 

Roger Albinyana i Saigí, se-
cretari d’Afers Exteriors. 

Artur Mas i Gavarró, pre-
sident de la Generalitat de 
Catalunya. 

 Andreu Mas-Colell, con-
seller d’Economia i Conei-
xement. 

Ibáñez, director de FIARE a Bar-
celona, i Isabel Sànchez, direc-
tora de Triodos Bank a Cata-
lunya, que van destacar la 
importància d’un nou model 
d’economia justa que estigui 
al servei de l’ésser humà i basa-
da en els drets de la responsabi-
litat social i els drets humans. 

c o n

ITINERARI:
Dia 1º España / Bangkok
Dia 2º Bangkok / Chiang Rai
Dia 3º  Chiang Rai / Hmong

Hilltribe Lodge
Dia 4º Hmong Hilltribe Lodge /

Chiang Mai

Dia 5º Chiang Mai
Dia 6º Chiang Mai / Bangkok
Dies 7º i 8º Bangkok
Dia 9º Bangkok / España
Dia 10º España

AVANÇ  TAILÀNDIA
Encants del nord

Sortides dels nostres essencials els dimarts des de Madrid. 
 Sortides de l 1 d’abril al 20 d’octubre Circuit de 10 dies

COL·LEGI
D’ECONOMISTES

CATALUNYA 

Descompte del 7% per 
Col·legiats i familiars

DES DE

1.583€
Taxes incloses en el preu

EL TEU VIATGE INCLOU

• Bitllet d’avió a classe turista des de Madrid amb la companyia Aèria Thai Airwayaa s.
• Trasllats i visites segons programa.
• Guies locals de parla hispana a les visites previstes a l’itinerari.
•Assegurança i material de viatgtt e.
• Taxes netes incloses en el preu: 330€.

Preus per persona en doble basats en un mínim de dos passatgers. El preu fi nal es pot veure afectat
en cas de variació de les taxes, pel que haurà de reconfi rmar-se en el moment de l’emissió. Fins 21 
dies abans de la sortida, variacions en la divisa poden donar lloc a revisió de preus.
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N O T Í C I E S
Col·legi d’Economistes

Convenis

GBAR patrocina la 

nova seu del Col·legi

Josep Bagué, secretari general 
d’AGBAR, i Joan B. Casas, de-
gà del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya, han signat un 
contracte de patrocini pel qual 
AGBAR esdevé empresa patro-
cinadora de la nova seu del 
Col·legi. En virtut d’aquest acord, 
la companyia AGBAR, dedica-
da a la gestió de l’aigua i del 
medi ambient, i el Col·legi 
d’Economistes de Catalunya 
manifesten el seu interès en 
col·laborar conjuntament en 
temes d’interès comú. 

UNIT4, nou 

mecenes de la nova 

seu del Col·legi

El passat dimarts 22 de gener, el 
conseller delegat de UNIT4, Juan 
Antonio Fernández, i el degà del 
Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya, Joan B. Casas, van signar 
un contracte de patrocini pel qual 
UNIT4 esdevé empresa mece-
nes de la nova seu del Col·legi. 

UNIT4 és una companyia que 
té per objecte el disseny, el de-
senvolupament, la comercialitza-
ció i el manteniment de progra-
mes informàtics de gestió em-
presarial, així com la prestació de 
tota classe de serveis relacionats 
amb la informàtica de gestió. 

La Unió 

Empresarial 

del Penedès (UEP) 

signa un conveni 

de col·laboració 

amb el Col·legi

Col·laboració amb UEP.

El president de la Unió Empresa-
rial del Penedès, Jordi Ferri, i el 
degà del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya, Joan B. Casas, han 
signat un acord de col·laboració 
pel qual han acordat l’organitza-
ció conjunta d’actes, seminaris, 
cursos i qualsevol altra activitat 
que puguin ser d’interès per amb-
dues parts. La Unió Empresarial 
del Penedès és una associació 
empresarial sense ànim de lucre, 
en l’àmbit supracomarcal, abas-
tant les comarques de l’Alt i el 
Baix Penedès que integra volun-
tàriament totes les empreses que, 
tenint radicada la seva activitat 
econòmica dins de l’àmbit de la 
UEP, sol·licitin la seva afi liació. 

Conveni de 

col·laboració 

amb l’Ajuntament 

de Barcelona

La tinent d’alcalde d’Economia, 
Empresa i Ocupació de l’Ajunta-
ment de Barcelona, Sònia Re-
casens, i el degà del Col·legi 
d’Economistes, Joan B. Casas, 
han signat un protocol de col-
laboració per impulsar l’orien-
tació pressupostària i la pre-
sentació de comptes de resul-
tats d’acord amb l’aplicació de 
la norma SEC95 (Sistema Euro-
peu de Comptes Nacionals i 
Regionals) en els pressupostos 
de les administracions locals 
catalanes. 

Amb aquest conveni, el Col-
legi es compromet a fomentar el 
rigor i la transparència en les 
administracions locals. 

Col·laboració 

amb l’Associació 

Catalana de 

Direcció de 

Persones (AEDIPE) 

Catalunya

El president d’AEDIPE Catalu-
nya, Ricard Alfaro, i el degà del 
Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya, Joan B. Casas, han signat 
un acord de col·laboració pel 

qual ambdues institucions or-
ganitzaran cursos, seminaris, 
jornades i conferències de for-
mació, en els camps de l’econo-
mia i de les fi nances, adreçats als 
directius de les àrees de recursos 
humans de les empreses. 

Aquest conveni s’emmarca en 
les accions que s’impulsen des 
del Col·legi de facilitar formació 
contínua per al desenvolupament 
professional dels economistes 
col·legiats.

L’Associació Catalana de Di-
recció de Persones (AEDIPE Ca-
talunya) és una associació priva-
da sense ànim de lucre que 
agrupa persones que es dedi-
quen a activitats relacionades 
en la Fundació de Personal o Re-
cursos Humans. 

El grup italià 

Doimoffi ce esdevé 

nou patrocinador

Mònica Solanas, Sales manager 
de Doimoffi ce, i Joan B. Casas, 
degà del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya, han signat un con-
tracte de patrocini pel qual el 
grup industrial de mobiliari i de-
coració més important d’Itàlia 
esdevé empresa patrocinadora 
de la nova seu del Col·legi. Patrocini d’UNIT4.

Patrocini d’AGBAR. Conveni amb l’Ajuntament de Barcelona.

Patrocini de Doimoffi ce.

Acord amb AEDIPE Catalunya.





Una nova seu per al nostre Col·legi,
al servei de l’economia i l’empresa.

Fem-la entre tots!
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ceptes en un mes per assolir la 
gratuïtat a costa del mes següent. 
Un límit anual evitaria aquest in-
centiu i el seu control seria més 
àgil. Fer pagar el pacient com si no 
hi hagués límit mensual, prometent 
la devolució posterior no només és 
vergonyós i car, sinó que fa desa-
parèixer l’efecte protector de la xi-
fra màxima de copagament. Si no 
s’està preparat per gestionar ni el 
límit ni les dades sobre renda, més 
val esperar o dissenyar un sistema 
més senzill i fàcil d’aplicar.

Als actius no només se’ls segueix 
castigant amb un copagament 
d’alta intensitat, 40% del preu, 
sense cap límit màxim que prote-

geixi els més malalts, sinó que fi ns 
i tot pot ser del 50 i del 60% en 
funció de la renda. 

És equivocat fi xar el percentatge a 
pagar del preu de cada recepta 
segons la renda; si algú pensava 
que dissenyava un copagament 
progressiu, s’ha equivocat; de poc 
serveix pagar només un 40% quan 
necessites moltíssimes medicines i 
acabes pagant molts euros al mes.

La taxa catalana seria més ade-
quada, però el problema és que se 
superposa al nou copagament es-
panyol. La taxa és universal, no-
més eximeix els menys afavorits, 
és de baixa intensitat (un euro), 
posa un límit anual per persona 
bastant baix i se sap gestionar de 
manera raonable. Tot allò positiu 
que tindria la taxa catalana aplica-
da sense el copagament espanyol 
desapareix per la duplicació que li 
treu la fi nalitat dissuasiva i la con-

La intenció general amb què s’ha 
escrit aquest llibre (Qui tem el co-
pagament?, Llibres del Lince, 
Barcelona, setembre 2012) és 
molt senzilla: mostrar que podrí-
em millorar la nostra salut, si ens 
replantegem la forma com pa-
guem la sanitat, i quin és el paper 
dels preus en les nostres decisi-
ons sanitàries. 

El paper dels preus, a través del 
copagament, malgrat que no són 
la principal font de fi nançament a 
cap país desenvolupat, provoca 
aferrissades passions polítiques, 
de forma molt especial als països 
que es fi nancen amb impostos. 
Ja el 1951, propostes de modes-
tos copagaments per a les ulleres 
i la dentadura postissa van portar 
a dimitir el ministre laborista 
Aneurin Bevan al Regne Unit, fet 
que portaria a la ruptura del go-
vern en poc temps. 

Els preus en les nostres 
decisions sanitàries
No es pretén aquí arribar a la con-
clusió que el copagament sanitari 
és bo o dolent, sinó aportar proves 
i coneixement científi c sobre els 
seus efectes, de manera que pu-
guem utilitzar la informació per 
prendre decisions més encertades 
i més saludables. Lluny d’acceptar 
les anècdotes i les opinions man-
cades de fonament, el text s’esfor-
ça a provar amb mètodes més 
objectius, experiments aleatoris i 
experiments naturals, l’impacte de 
les polítiques socials i en particular 
de les sanitàries. Aquests mètodes 
ens poden ser d’ajuda per fer-nos 
una idea una mica més científi ca 
dels efectes de les formes de fi -
nançar la sanitat.

Aquest llibre tracta del copaga-
ment sanitari i farmacèutic i de 
com els preus també exerceixen la 
seva infl uència a les nostres decisi-

ons sanitàries i, per tant, en la nos-
tra salut, i critica la política que 
condueix els nostres governants a 
prendre decisions que canvien el 
nostre sistema sanitari sense la mí-
nima evidència que s’exigeix, per 
exemple, a un medicament per ser 
aprovat. La idea que hi ha darrere 
de cada capítol és que les políti-
ques socials també es deuen i es 
poden avaluar. Els governs intel-
ligents són aquells que estan dis-
posats a modifi car les seves políti-
ques quan es demostra que no 
són efectives per aconseguir els 
objectius que s’havien proposat. 
Tenim una necessitat ineludible de 
més polítiques i menys política. 

De la gratuïtat 
al tripagament
De la gratuïtat per més de 7 de 
cada 10 receptes en aquest país 
hem passat precipitadament en 
pocs dies del 2012 a tenir tripaga-
ment sanitari: copagament, taxa 
catalana i desfi nançament, que no 
és més que un copagament del 
cent per cent.

El més positiu és que el nou copa-
gament espanyol fuig de la gratuï-
tat segons edat i la limita als menys 
afavorits. Fa pagar un percentatge 
moderat del preu, 10%, als pensi-
onistes, en lloc de la gratuïtat, però 
les protegeix amb un límit màxim 
mensual de 8, 18 i 60 euros, més 
elevat quant més alta sigui la ren-
da. La resta de la reforma és ja 
massa millorable, innecessària-
ment complicada i molt inefi cient.

Així, en pacients crònics, el límit 
mensual incentiva a acumular re-

verteix en una taxa purament re-
captadora. 

Per prendre decisions d’inclusió/
exclusió en la cobertura pública 
potser seria bon criteri valorar tam-
bé l’evidència sobre efi càcia i cost-
efectivitat, a més de considerar el 
caràcter menor dels símptomes. 
L’experiència indica que desfi nan-
çar medicaments és una solució 
extrema, un copagament del cent 
per cent, que potser només es jus-
tifi ca per a l’absència d’efi càcia. La 
prudència, que per ara brilla per la 
seva absència, és la millor guia: 
decidir amb criteris clínics per 
identifi car atenció de baix valor; va-
lorar la possibilitat de substitució 
per altres alternatives encara de 
més cost i resultat incert sobre la 
salut; i vigilar els augments de 
preus posteriors. Un copagament 
elevat per a l’atenció de menys va-
lor podria ser una alternativa prefe-
rible al desfi nançament total.

En general, un bon copagament 
hauria d’estar basat en el valor de 
l’atenció i no en el preu: més redu-
ït o nul com més efectiu i necessa-
ri sigui el tractament, i més alt com 
menys efectiu i menys necessari 
sigui. Els copagaments evitables, 
com els vigents a Alemanya i Ho-
landa, van en aquesta direcció. 
Hauríem de parlar de copaga-
ments més afi nats, basats en el 
valor, i un valor que no el determi-
nen ni polítics ni economistes, sinó 
l’evidència científi ca i els clínics. El 
cost de no prendre’s medicines 
efectives, per exemple, després 
d’un infart, és massa elevat com 
per encara dissuadir més els paci-
ents de pendre-les imposant ele-
vats copagaments. n

‘Qui tem el copagament?’

JAUME	PUIG-JUNOY
Economista, professor d’Economia pública a la Universitat Pompeu Fabra
economiadelasalut@coleconomistes.cat

A L  V O S T R E  S E R V E I
Comissió d’Economia de la Salut

Un bon copagament hauria d’estar 
basat en el valor de l’atenció i no en 

el preu: més reduït o nul com més efectiu 
i necessari sigui el tractament
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Grup de Treball �d’Emprenedoria

veure augments en la taxa d’em-
prenedors nous en el futur. 

Una dada positiva és que Catalu-
nya ha aconseguit evitar en l’úl-
tim any la tendència alcista en la 
taxa d’exempresaris mostrada 
en la resta de l’Estat espanyol, i 
alhora ha incrementat la seva rà-
tio de regeneració empresarial 
fi ns a un nivell que supera la resta 
d’Espanya i de la Unió Europea.

D’aquesta manera, el fl ux em-
presarial de Catalunya l’any 
2011 ha tornat a recuperar el ter-
reny positiu i la creació d’empre-
ses torna a superar els abando-
naments empresarials.

No obstant això, Barcelona i Ca-
talunya segueixen lluny dels ni-
vells de sostenibilitat empresarial 
que s’observaven abans de la 
desacceleració emprenedora.

Des del 2007, hi ha un clar dete-
riorament en la percepció 
d’oportunitats de negoci a curt 
termini entre la població catala-
na. Tanmateix, la proporció d’in-
dividus que tenen una valoració 
positiva del clima empresarial 
entre els empresaris novells ha 
crescut. Aquesta dada és impor-
tant per entendre els motius de 
qui decideix seguir una carrera 
emprenedora en un context eco-
nòmic tan desafi ant com l’actual.

El perfi l català
El perfi l de l’emprenedor català 
l’any 2011 va seguir la millora 
observada en els últims anys 
de desacceleració econòmica. 
El nivell educatiu dels emprene-

L’Informe GEM-Catalunya 2011 
analitza l’activitat emprenedora, 
així com la proporció de la pobla-
ció adulta a Catalunya involucra-
da en activitats empresarials i de 
creació d’empreses durant l’any 
2011. A més, es revisen una sè-
rie de factors comunament iden-
tifi cats com a determinants a 
l’hora d’explicar la creació de 
noves empreses. A continuació 
es detallen els resultats més im-
portants d’aquest estudi.

Recuperació emprenedora
Les dades de l’estudi indiquen 
que Catalunya va frenar el des-
cens en la seva activitat empre-
nedora respecte els anys anteri-
ors. La taxa de la població adulta 
a Catalunya involucrada en acti-
vitats de creació d’empresa el 
2011 (6,82) va augmentar més 
del 35% respecte al resultat del 
2010. Això vol dir que hi ha apro-
ximadament 334.500 persones 
emprenedores en fase inicial de 
creació d’empreses a Catalunya.

Si s’analitza tot el procés em-
presarial, es pot observar com 
un de cada quatre adults 
(25,57%) té la intenció de crear, 
l’està creant o ja dirigeix la seva 
pròpia empresa. Això representa 
un augment interanual a Cata-
lunya del 17,10% respecte a la 
dada del 2010.

La recuperació emprenedora 
observada per a Catalunya du-
rant el 2011 no ha estat exclusi-
va del territori català, sinó que 
també es va observar a la res-
ta d’Espanya i en el conjunt de 
la Unió Europea. No obstant 
això, a Catalunya, el repunt em-
prenedor inclou un important in-
crement en la taxa d’Empresaris 
Novells, els quals van aconseguir 
crear les seves empreses al llarg 
de l’últim any.

Al contrari d’allò observat a la 
resta d’Espanya, on el repunt 
emprenedor s’explica principal-
mente per la falta d’alternatives 
laborals, la proporció d’aturats 
entre els emprenedors naixents 
a Catalunya no supera la taxa de 
la població adulta en general, i la 
creació d’empreses des de l’atur 
és especialment baixa a la pro-
víncia de Barcelona.

L’emprenedoria des de la neces-
sitat ha augmentat en l’últim any 
a Catalunya. Tanmateix, segueix 
sent inferior als nivells mostrats a 
la resta d’Espanya i a Europa. 
No obstant això, és menys posi-
tiu l’increment en la proporció 

d’aturats entre les persones que 
han tancat les seves empreses 
en l’últim any, la qual cosa va ca-
racteritzar un de cada tres exem-
presaris.

Més emprenedors
La taxa d’activitat emprenedora 
en fase inicial puja després de 
quatre anys de contínues caigu-
des. Catalunya no només ha 
aconseguit frenar el 2011 el de-
teriorament en la ràtio de naixe-
ment empresarial observat en els 
últims anys, sinó que els canvis 
en el nivell de concepció empre-
nedora l’any 2011 apunten cap a 
un possible increment de la pro-
porció de persones que iniciaran 
un projecte emprenedor (Empre-
nedors Naixents) en els pròxims 
anys. El relleu emprenedor en 
l’últim any va pujar fi ns a nivells 
similars als aconseguits abans 
de la desacceleració emprene-
dora, i aquest repunt deixa pre-

dors catalans ha anat millorant al 
llarg dels últims cinc anys, i els 
catalans amb major nivell d’edu-
cació formal se senten cada cop 
més atrets cap a una carrera 
emprenedora.

La millora del perfi l de capital 
humà és especialment desta-
cable entre els empresaris no-
vells, les empreses dels quals 
han iniciat operacions en l’últim 
any. D’una manera semblant, les 
persones que van aconseguir 
crear les seves empreses durant 
l’últim any manifesten pertànyer 
a famílies amb un nivell d’ingres-
sos molt superior a la mitjana 
catalana. Tenint en compte el 
context actual de restriccions 
creditícies, l’alta capacitat fi nan-
cera dels emprenedors catalans 
el 2011 és un indicatiu del seu 
potencial i solidesa empresarial.

El 2011, la TEA femenina (5,43) 
va augmentar respecte al 2010 
fi ns a situar-se en el 66,37% de 
la TEA masculina (8,18). Tot i 
això, les dones només represen-
ten un de cada quatre empresa-
ris novells el 2011, la qual cosa 
indica que les dones catalanes 
s’enfronten a determinades difi -
cultats al moment d’iniciar les 
seves empreses i acomplir els 
seus projectes emprenedors; 
això fa que la seva velocitat d’en-
trada en el circuit emprenedor 
sigui més lent en comparació 
dels homes. n

L’activitat emprenedora i la creació d’empreses 
a Catalunya durant l’any 2011 (1a part)
AMADEU	IBARZ
Economista
emprenedoria@coleconomistes.cat

El flux empresarial de Catalunya ha 
tornat a recuperar el terreny positiu 

i la creació d’empreses torna a superar 
els abandonaments empresarials

01-16 separataOK.indd   3 15/02/13   16:08



A L  V O S T R E  S E R V E I
Noticiari jurídic

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

dència sufi cient i apropiada per 
corroborar les explicacions o 
manifestacions de la Direcció so-
bre assumptes importants, com 
són confi rmacions de tercers, 
l’ús d’un expert independent o 
l’examen de documentació ob-
tinguda de fonts independents. 

Impediments a l’aplicació 
de l’escepticisme 
professional
Certes circumstàncies poden 
impedir l’aplicació apropiada de 
l’escepticisme professional i per-
metre que prevalguin alguns biai-
xos inconscients, incloent incen-
tius i pressions resultants de 
certes condicions inherents a 

l’entorn de l’auditoria (com ara 
els incentius i les pressions 
per mantenir el client, emetre en 
el termini imposat pel client 
una opinió sense excepcions, 
assolir alts nivells de satisfac-
ció del client, mantenir baixos els 
costos d’auditoria, o la presta-
ció d’altres serveis, factors 
aquests que poden apartar-se 
de l’escepticisme professional), 
la programació i les pressions 
per la càrrega de treball, o un ni-
vell inadequat de confi ança dipo-
sitada a la Direcció que pot pro-
vocar que s’usi la informació de 
manera que segueixi una línia 
més acordant amb les preferèn-
cies del client. Tant les empreses 
d’auditoria com els auditors indi-
viduals han d’estar atents a 
aquests obstacles i prendre les 
mesures apropiades per assegu-
rar que l’escepticisme professio-
nal s’aplica adequadament al 
llarg de totes les auditories. 

El passat 4 de desembre el PCA-
OB (Public Company Accounting 
Oversight Board) va emetre el 
document Staff audit practice 
Alert n.10, que tracta el manteni-
ment i l’aplicació de l’escepticis-
me professional. El PCAOB és 
una entitat privada americana, 
sense ànim de lucre, que va sor-
gir el 2002 arran de la Llei Sarba-
nes-Oxley per supervisar els au-
ditors de les empreses cotitza-
des. El seu objectiu ofi cial és 
“protegir els interessos dels in-
versors i promoure l’interès pú-
blic en l’elaboració d’informes 
d’auditoria informatius, raona-
bles i independents”. Encara que 
es tracti d’una entitat americana 
dirigida a un sector d’auditors 
molt concret, les seves refl exions 
són sempre interessants. Com 
que resulta interessant, i igual-
ment aplicable al nostre entorn, 
d’aquesta última publicació que 
“alerta” els auditors per evitar 
qualsevol grau de relaxació en 
l’aplicació de l’escepticisme pro-
fessional, hem considerat oportú 
reproduir aquí les principals con-
sideracions del document.

Escepticisme i diligència 
professionals
L’escepticisme professional és 
essencial per a la realització de 
les auditories de manera efi caç, i 
ha d’aplicar-se al llarg de totes les 
fases de l’auditoria per a tots els 
membres de l’equip del treball.

La diligència deguda requereix 
que l’auditor apliqui l’escepticis-
me professional, que es pot defi -
nir com una actitud que permet 
mantenir una especial atenció da-
vant la possibilitat d’incorreccions 
per error o frau i una avaluació crí-
tica de l’evidència obtinguda, de 
la fi abilitat de la mateixa, de les 
contradiccions observades i de 
les respostes obtingudes. La 

mera apreciació històrica al llarg 
de períodes anteriors de la inte-
gritat dels administradors no per-
met rebaixar aquest requeriment.

Si bé l’escepticisme professional 
és important en tots els aspectes 
de l’auditoria, és particularment 
important en aquelles àrees que 
contenen estimacions signifi cati-
ves de la Direcció o operacions 
fora del curs normal del negoci, 
com són ajustos no habituals a 
reserves, transaccions fi nance-
res i operacions amb parts vin-
culades que podrien ser moti-
vats exclusivament, o en gran 
mesura, per assolir un resultat 
comptable esperat o desitjat. 

L’escepticisme professional tam-
bé és cabdal per la importància 
que té en l’estimació del risc 
d’errors o irregularitats (error o 
frau) per part de l’auditor. Quan 
els auditors no apliquen deguda-
ment l’escepticisme professio-
nal, pot ser que no obtingui evi-
dència sufi cient i apropiada per 
recolzar les seves opinions o pot 
ser que no identifi qui o resolgui 
situacions en què els estats fi -
nancers contenen errors. Si l’au-
ditoria es va portar a terme sen-
se escepticisme professional, el 
valor de la mateixa pot veure’s 
afectat.

Exemples de l’aplicació de l’es-
cepticisme professional en res-
posta als riscos de frau detectats 
són la modifi cació dels procedi-
ments d’auditoria inicialment 
planifi cats per obtenir proves 
més fi ables respecte de les afi r-
macions rellevants i obtenir evi-

Promoure escepticisme 
professional a través 
d’un adequat sistema 
de control de qualitat
El sistema de control de qualitat de 
les empreses auditores pot ajudar 
a millorar l’aplicació de l’escepti-
cisme professional en els equips 
de treball de diferents maneres, 
incloent l’establiment d’un matís 
adequat i una adequada cultura 
d’empresa des de les categories 
superiors insistint en la necessitat 
d’escepticisme professional (d’al-
tra banda, els missatges de la fi r-
ma que estan excessivament cen-
trats en els ingressos o a augmen-
tar la rendibilitat en detriment de la 
qualitat poden soscavar l’aplica-
ció d’escepticisme professional); 
implementant i mantenint proces-
sos d’avaluació, promoció i remu-
neració que estimulin més que 
desencoratgin l’aplicació d’escep-
ticisme professional (fomentant la 
qualitat dels treballs en lloc de pre-
miar tasques comercials o millora 
de rendibilitats); correcta assigna-
ció de personal als equips de tre-
ball, amb les competències neces-
sàries (a destacar que l’escepti-
cisme professional està interrelaci-
onat amb la formació i l’experièn-
cia de l’auditor); l’establiment de 
polítiques i procediments per asse-
gurar la documentació apropiada 
de l’auditoria, especialment en àre-
es que requereixen judicis relle-
vants per part de l’auditor; i super-
visar degudament el sistema de 
control de qualitat per garantir que 
les polítiques i els procediments de 
control de qualitat estan disse-
nyats adequadament i s’apliquen 
efectivament, i prendre les accions 
correctives necessàries per soluci-
onar les defi ciències identifi cades 
(entre las quals pot trobar-se que 
els equips de treball no apliquen 
l’escepticisme professional amb 
sufi cient rigor).

Importància de la 
supervisió de l’aplicació 
d’escepticisme professional
El soci del treball és responsable, 
entre altres, de l’establiment d’un 
to apropiat que insisteixi en la ne-
cessitat de mantenir una especial 
atenció crítica al llarg de l’auditoria 
i d’exercir l’escepticisme professi-

Aplicació de l’escepticisme 
professional a les auditories
AGUSTÍ	SAUBÍ	ROCA
Economista, soci de Crowe Horwath
agusti.saubi@crowehorwarth.es

A L  V O S T R E  S E R V E I
Comissió d’Economistes Auditors de Comptes

L’escepticisme professional també és 
cabdal per la importància que té 
en l’estimació del risc d’errors o 

irregularitats per part de l’auditor
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Formació 
per a 
economistes 
auditors  
de comptes

onal en l’obtenció i la valoració de 
la prova, de manera que, per 
exemple, els membres de l’equip 
del treball tinguin confiança per 
posar en dubte les manifestaci-
ons efectuades per la Direcció. 
També és important que el soci 
del treball i responsables de 
l’equip del treball participin activa-
ment en la planificació, la direcció 
i la revisió del treball de la resta de 
l’equip per tal que els assumptes 
que requereixin atenció d’audito-
ria, com ara assumptes inusuals  
o inconsistències en l’evidència 
d’auditoria, siguin identificats i 
tractats adequadament (l’experi-
ència pot ajudar en l’aplicació 
d’escepticisme professional, per 
exemple, ajudant a identificar as-
sumptes que són inusuals o in-
consistents amb altres proves. A 
més, el personal experimentat pot 
ser més capaç de respondre els 
dubtes sorgits de les manifestaci-
ons dels nivells superiors de la 
Direcció, quan sigui necessari).

Aplicació apropiada 
d’escepticisme professional
Encara que els sistemes de con-
trol de qualitat i les accions del soci 
i altres alts membres de l’equip del 
treball poden contribuir a generar 
un ambient que recolzi l’escepti-
cisme professional, en última ins-
tància és responsabilitat dels 
membres de l’equip de treball apli-
car adequadament l’escepticisme 
professional a totes les fases de 
l’auditoria, incloent la identificació i 
l’avaluació dels riscos d’errors ma-
terials, la realització de proves de 
controls i procediments substan-
tius per respondre als riscos i 
l’avaluació dels resultats finals. 
Això implica, entre d’altres, tenint 
en compte que els estats finan-
cers poden contenir errors, que la 
realització de procediments d’au-
ditoria ha de ser per obtenir evi-
dència d’auditoria suficient i apro-
piada en lloc de simplement asso-
lir evidència fàcilment obtenible 
per corroborar les afirmacions de 

la Direcció, i per avaluar crítica-
ment tota l’evidència d’auditoria 
obtinguda, independentment de si 
corrobora o contradiu les afirmaci-
ons de la Direcció. És important 
assenyalar que la comprensió de 
l’auditor ha d’estar basada en in-
formació real obtinguda dels pro-
cediments d’avaluació de riscos. 
No és suficient per als auditors 
simplement confiar en el seu co-
neixement percebut de la indústria 
o de la informació obtinguda de 
les auditories prèvies o d’altres cli-
ents del sector.

Realització de les proves  
de controls i procediments 
substantius
L’aplicació d’escepticisme profes-
sional és fonamental per obtenir 
suficient evidència apropiada d’au-
ditoria per determinar si els comp-
tes anuals estan exempts d’errors 
significatius i si els controls interns 
sobre els informes financers estan 
operant efectivament.

Alguns exemples dels procedi-
ments d’auditoria que reflectei-
xen la necessitat d’escepticisme 
professional són els següents:

l La resolució d’inconsistències o 
dubtes sobre la confiabilitat de les 
confirmacions.

l Examinar els seients de diari i 
altres ajustos per evidenciar la pos-
sible manifestació errònia significa-
tiva a causa de frau.

l Revisió de les estimacions 
comptables per detectar els biai-
xos dels quals podrien resultar ma-
nifestacions errònies significatives 
per possible irregularitat. 

l Avaluar la lògica empresarial en 
transaccions inusuals importants.

l Avaluar si existeix un dubte im-
portant sobre la capacitat de l’enti-
tat per continuar com a empresa 
en funcionament. n

Atesa la importància que ha ad-
quirit la formació per als auditors, 
adjuntem el programa provisional 
d’activitats formatives fins el 30 de 
setembre del 2013 corresponent 
als cursos per a economistes au-
ditors de comptes que han estat o 
s’estan homologant per l’ICAC, 
exclusivament en les temàtiques 
d’auditoria i de comptabilitat.

Aprofitem per recordar que l’Aula 
d’Economia del Col·legi d’Eco- 
nomistes de Catalunya i la Secció 
del REA a Catalunya disposen 
d’un servei per a l’organització i 
l’homologació de cursos i altres 
activitats que donin resposta a 
l’obligació per als auditors de 
comptes de realitzar formació 
contínua. n

Formació continuada per a economistes auditors de comptes
Programa 2013 d’activitats del Col·legi d’Economistes de Catalunya (provisional)

	 Cursos	 Hores	 Període	

Noves tendències en la comptabilitat de gestió 24 març 2013 
Pla d’empresa i valoració de la companyia  8 març 2013 
Informes d’auditoria 6 1r trimestre 2013 
Darreres consultes de l’ICAC en comptabilitat i auditoria 7 1r trimestre 2013 
Realització del treball d’auditoria a través de l’estudi i l’avaluació 
       dels sistemes de control intern de l’empresa 5 1r trimestre 2013 
Curs pràctic de disseny i implantació del sistema de control de qualitat 
       intern en auditors individuals i petites societats d’auditoria 8 1r trimestre 2013
Curs pràctic d’Excel i matemàtiques financeres adaptat al PGC 2007 12 1r trimestre 2013 
Curs sobre Normes Internacionals d’Auditoria  12 1r/2n i 3r trimestres 2013
Comptabilitat i auditoria d’empreses en concurs 5 1r/3r trimestres 2013
Planificació i mostreig estadístic en auditoria 6 1r/3r trimestres 2013 
Combinacions de negocis. Comptabilitat de compravenda d’empreses, 
       fusions, escissions i adquisicions de branques d’activitat 8 abril 2013
Curs de control de gestió. Control pressupostari 60 abril/maig 2013 
Curs de control i auditoria interns 24 juny 2013 
Marc jurídic i comptable de les societats cooperatives 5 2n trimestre 2013 
Novetats comptables 5 2n trimestre 2013 
Auditoria de fets posteriors 4 2n trimestre 2013 
Deteriorament d’actius i valor raonable: aspectes comptables i d’auditoria 6 2n trimestre 2013 
Auditoria de sistemes d’informació. L’auditoria en entorns informatitzats 6 3r trimestre 2013 
Introducció a l’auditoria i fiscalització del sector públic 4 3r trimestre 2013 
Pressupost i comptabilitat del sector públic 12 3r trimestre 2013 

Informes especials 5 3r trimestre 2013 
Auditoria per a pimes 4 3r trimestre 2013 

	 Conferències

Sancions de l’ICAC 2 1r trimestre 2013 
Consultes sobre directives comptables i d’auditoria a Europa 2 1r trimestre 2013
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MARTA	ROCA	LAMOLLA 
Economista i vicepresidenta de la Comissió d’Economia i Sostenibilitat
martaroc.ind@economistes.com

Resultat empresarial, la suma del 
resultat fi nancer més l’empremta d’activitat 

Aquest va ser el tema del Grup 9 
coordinat pel Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya en el marc 
del XI Congrés Nacional de Medi 
Ambient (CONAMA), Reinventé-
monos, celebrat el passat mes 
de novembre a Madrid. La con-
clusió que podem extreure de les 
sessions és: “I ara què?”. I la 
nostra resposta no pot ser cap 
altra que: “Doncs, avançar en 
desenvolupar el resultat fi nal”.

Al nostre article de l’anterior 
Informatiu dèiem: “...constitueix 
una resposta empresarial al can-
vi de paradigma tradicional i re-
pensar en verd és un pas més en 
línia amb tot el que suposa pas-
sar del PIB tradicional a un PiB 
verd, aplicat a l’empresa”. Hem 
de recordar que aquest PIB verd 
consta de l’empremta ambiental, 
la social i l’econòmica, cadascu-
na d’elles amb un índex partici-
pat i escollit voluntàriament pels 
membres del Comitè Tècnic del 
Grup 9 del XI CONAMA. 

Valor econòmic
Per l’espai reduït que tenim, dei-
xem la descripció de les tres em-
premtes. Tan sols dir que l’econò-
mica descriu com fer per integrar 
mesures ambientals i socials que 
aporten valor econòmic a la gestió 
empresarial És a dir, de forma 
anàloga a la raó de ser del con-
cepte d’economia verda on l’ob-
tenció d’un PIB verd per substituir 
el PIB tradicional passa per la in-
clusió dels impactes d’empremtes 
socials i ambientals al PIB conven-
cional, en el camp empresarial 
conjuntament amb les mesures 
de valor afegit i la seva estructura, 
representatives de la petjada eco-
nòmica. Incloem els impactes de 
les empremtes ambiental i social, 
tenint en compte el benefi ci del 
creixement o decreixement que 
considerem fi nancer.

sempre arriba del braç de la lli-
bertat. Crear no és tant focalitzar 
com obrir el focus”. I seguint-lo, 
volíem obrir el focus per caminar 
cap a aquest PIB verd empresa-
rial, amb l’objectiu d’integrar me-
sures ambientals i socials que 
aporten valor econòmic a les 
nostres empreses. 

L’adopció d’activitats empresari-
als enfocades a una economia 
verda ens impulsa a un millor es-
tudi de les relacions d’uns vec-
tors amb altres. De tal manera 
que entendrem per “seguretat” la 
intersecció dels vectors ambien-
tal i social. Accions que impli-
quen l’ús del capital natural que 
realitza l’activitat empresarial.

El terme “efi ciència” relaciona els 
àmbits ambiental i econòmic. La 

Volíem obrir el focus per caminar cap 
a aquest PIB verd empresarial, amb 

l’objectiu d’integrar mesures ambientals 
i socials que aporten valor econòmic

	 FinalitatÀmbit	d’actuació	 social	 Ambiental	 Econòmic

Social Gestió social Seguretat Equitat
Ambiental Seguretat Gestió ambiental Efi ciència
Econòmic Equitat Efi ciència Gestió econòmica

Quadre conductor del treball

valor referits a un període deter-
minat i desemboquen en el lema 
del nostre Grup 9 del CONAMA: 
“Constitueix un pas més cap a la 
comprensió de la interrelació en-
tre els vectors de sostenibilitat i el 
resultat de guanys empresarials 
molt necessari per a aquest canvi 
de paradigma”.

Obrir el focus
El treball d’aquest grup té ten-
dència a la creativitat, en el sen-
tit que exposa sir Michael Ativah, 
un dels pares de la matemàti-
ca contemporània: “La creativitat 

Com sempre diem, assolir una 
economia verda implica una mè-
trica global de les activitats de 
l’empresa. L’economia verda no-
més es pot assumir en empreses 
que tinguin un desenvolupament 
sostenible, entenent com a tal la 
consideració dels factors am-
biental, social i econòmic en una 
gestió presidida per una ètica 
empresarial que les contempli.

Els elements estrictament fi nan-
cers estan incorporats i descrits 
en la comptabilitat tradicional i els 
models de comptes anuals. El 
mateix podem dir dels aspectes 
socials i dels aspectes estricta-
ment ambientals, que tenen la 
seva descripció en les memòries 
de sostenibilitat i memòries de 
RSC, EMAS i informes anuals. 
Ens plantejàvem integrar els as-
pectes que atorguen o sostreuen 

Nuestro	agradecimiento	a	todo	el	equipo	que	ha	hecho	posible	la	existencia	de	este	GT9,	parcialmente	
recogido	en	esta	instantánea.	Han	sido	muchos	más	los	que	han	aportado,	sugerido,	limado	asperezas,	
soportado	a	los	coordinadores.	Todos	han	sido	de	gran	ayuda	y	seguimos	reinventándonos.
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El terme “efi ciència” relaciona els àmbits 
ambiental i econòmic. La màxima “fer més 

amb menys” és aplicable tant a recursos 
naturals com a recursos monetaris

màxima “fer més amb menys” és 
aplicable, per igual, a recursos na-
turals tant com a recursos mone-
taris, i la mesura de la productivi-
tat dels sistemes de l’empresa no 
li resulta aliena a aquesta proble-
màtica. Si incloem certs costos i, 
sobretot, benefi cis ambientals, 
haurem de repensar la nostra es-
tructura productiva empresarial.

El tercer terme, “equitat”, partici-
pa dels vectors social i econòmic. 
La lògica econòmica pot anar 
aparellada de requeriments con-
ductuals, propensió a consumir, 
ús de tecnologies, obsolescència 
programada. Requeriments que 
imposen modifi cacions als hàbits 
socials, que incideixen en la for-
ma de consum, d’estalvi, de co-
municar, d’aprenentatge, d’ex-
pressió... entre d’altres. Aquests 
impulsos en la forma d’actuar de 
la societat propiciada per l’activi-
tat empresarial repercuteixen en 
el nivell de despesa i de consum. 
Precisarem de millors instruments 
per avaluar la incidència monetà-
ria en la relació empresa/societat.

Resultats objectius 
del treball
Repassem tres expressions al-
gebraiques a nivell de resum de 
les idees bàsiques contingudes 
en el document del GT9. 

Primera
l Empremta ambiental = A (im-
pactes econòmics de l’emprem-
ta ambiental, segons les direc-
trius de polítiques ambientals de 
cada empresa).

l	Empremta social = B (impac-
tes econòmics de l’empremta 
social segons les directrius de 
política de RSE).

l	Empremta econòmica = C (la 
incorporació de les anteriors em-

premtes en els apartats mesura-
bles (comptes anuals, previsions 
per riscos infraestructures….), 
més els incorporats per obligaci-
ons mesurables (auditories, for-
mació extres, benefi cis per imat-
ge, vendes obtingudes per valor 
afegit, costos per infraestructu-
ra…), més els intangibles (només 
qualitatius en un futur mesura-
bles, però que afecten el benefi ci 
fi nancer).

Segona
El resultat empresarial sobrepas-
sa en dimensió el resultat fi nancer 
a través d’integrar les aportacions 
de l’activitat al seu entorn natural 
(A) i al seu entorn social (B).

La redifi nició de magnituds habi-
tualment anotades en el desen-
volupament del resultat fi nancer 
comporta l’aparició d’un grup de 
magnituds que són de marcat 
origen fi nancer però que, segre-
gats del bloc ingressos i despe-
ses, ens permeten conèixer la re-
percussions econòmiques d’ele-
ments econòmics abans no des-
crits (intangibles, elements socials 
i aportacions a elements de capi-
tal natural). En defi nitiva, actius de 
ressò socials.

l	 Resultat empresarial = fi nan-
cer (RF) + ( suma d’A + suma de 
B ) integrat en C. 

Tercera
Benefi ci net & VA = Benefi ci em-
presarial fi nal. El valor afegit (VA) 
és una magnitud econòmica de 
fàcil càlcul a través de dades 
comptables, en comptes anuals. 
La societat no només aconse-
gueix un valor addicional als in-
gredients que utilitza (valor afegit) 
sinó que, a més, el reparteix en-
tre els diferents grups socials. La 
contraposició d’alguns elements 
d’aquest repartiment del valor 
afegit contraposen els consums 
i/o les disfuncions dels actius 
ressò socials. 

Conclusions
l	És un treball d’innovació, gai-
rebé de brainstorming.

l	És un treball d’inici de noves 
aportacions tècniques a la gestió 
empresarial. 

l	 És un treball que s’avança a 
necessitats que previsiblement 
sorgiran en un proper futur, tal 
vegada anticipant-se a normati-
ves legals.

Queda molt per arribar, per fer, 
però el primer pas ja està donat.

Comissió d’Economia 
i Sostenibilitat
Quan llegiu aquest Informatiu la 
Comissió ja haurà entregat tots 
els SIDECOS, i haurà penjat al 
web el treball d’aquest any. Com 
que la nostra Comissió és trans-
versal, si us ha interessat aquest 
treball, veureu que us pot arribar 
a implicar a molts de vosaltres (el 
març surt una COM europea so-
bre això), estaria força bé que de-
signéssiu un membre de la vostra 
Comissió de servei i així pogués-
sim formar un Grup de treball in-
terdisciplinari per treballar des del 
punt de vista dels nostres interes-
sos professionals i anar desple-
gant aquest procés. Si us ani-
meu, poseu-vos en contacte 
amb martaroc.ind@economis-
tes.com i/o josepmaria.salas@
uab.com i ho organitzaríem. Se-
ria fantàstic. Desprès ho podríem 
passar als altres col·legiats. n
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s’haguessin suportat les quotes 
amb anterioritat a l’auto de decla-
ració del concurs, en l’autoliquida-
ció corresponent al període en què 
aquestes quotes foren suportades 
(Article 99.Tres).

l Obligació de presentar dues au-
toliquidacions, una pels fets impo-
sables anteriors a la declaració de 
concurs i una altra pels posteriors, 
als efectes de diferenciar si els crè-
dits son concursals o contra la 
massa. A més, en la primera auto-
liquidació el concursat està obligat 
a aplicar la totalitat dels saldos a 
compensar corresponents als pe-
ríodes de liquidació anteriors a la 
declaració de concurs. 

l La rectifi cació de deduccions a 
conseqüència de la modifi cació de 
la base imposable, prevista a l’arti-
cle 80.Tres, amb la declaració de 
concurs del destinatari de les ope-
racions, s’haurà de realitzar en l’au-
toliquidació corresponent al període 
en què es va exercir la deducció.

Normes publicades 
a fi nals del 2012
l Llei Orgànica 7/2012, de 27 de 
desembre, que modifi ca la Llei Or-
gànica 10/1985, de 23 de novem-
bre, del Codi Penal en matèria de 
transparència i lluita contra el frau 
fi scal i a la Seguretat Social.

l Llei 15/2012, de 27 de desem-
bre, de mesures fi scals per a la 
sostenibilitat energètica.

l Llei 16/2012, de 27 de desem-
bre, per la que s’adopten diver-
ses mesures tributàries dirigides 
a la consolidació de les fi nances 

No podem, amb l’espai de què 
disposem, aprofundir en totes les 
matèries modifi cades per les di-
verses normes publicades en el 
2012, la majoria com és costum, a 
fi nals d’any i sense temps per 
digerir-les amb neules i torrons. 
Però intentarem fer unes pinzella-
des del que contenen les diferents 
normes publicades. 

Ja sabeu, de totes maneres, que a 
la pàgina web del Col·legi teniu, 
com cada any, un butlletí amb les 
normes fi scals i socials aplicables 
el 2013.

Llei 7/2012
Comencem recordant que la Llei 
7/2012, de 29 d’octubre (BOE 30-
10-2012), de modifi cació de la 
normativa tributària i pressupostà-
ria i d’adequació de la normativa 
fi nancera per a la intensifi cació de 
les actuacions en la prevenció i llui-
ta contra el frau, va introduir, entre 
altres modifi cacions en la Llei 
35/2006 de l’IRPF, amb efectes 
01-01-2013, en concret una nova 
redacció de l’article 31.1, fi xant 
nous límits d’exclusió del mètode 
d’estimació objectiva.

Però també va introduir modifi caci-
ons a l’article 39 de la Llei 35/2006 
i en el TRLIS, amb efectes a partir 
del 31-10-2012: nous supòsits de 
presumpció d’obtenir rendes o 
guanys de patrimoni no justifi cats 
en els casos de no complir, en el 
termini establert, amb l’obligació 
d’informar sobre béns i drets situ-
ats a l’estranger (model 720).

Cal recordar que l’article 5 d’aques-
ta Llei 7/1992 va incorporar modifi -
cacions en la Llei 37/1992, de l’IVA, 
en concret nous supòsits d’inver-
sió del subjecte passiu amb efec-
tes des del 31-10-2012, en el cas 
de lliurament de béns immobles 
quan es renuncia a l’exempció dels 

apartats 20è i 22è de l’article 20.Ú, 
i quan el lliurament es produeixi en 
execució de garantia constituïda 
sobre béns immobles.

També al cas d’execucions d’obra 
immobiliària, conseqüència de 
contractes directament formalitzats 
entre el promotor i el contractista 
que tinguin per objecte la urbanit-
zació de terrenys o la construcció o 
rehabilitació d’edifi cacions.

En aquesta Llei 7/2012 es va mo-
difi car l’article 108 de la Llei 
24/1988, del Mercat de Valors, es-
tablint l’exempció general, del gra-
vamen per l’IVA o per l’ITP i AJD, 
de les transmissions de valors.

També es va introduir una nova 
Disposició Addicional Dinovena a 
la Llei General Tributària per esta-
blir una nova obligació d’informa-
ció sobre béns i drets situats a 
l’estranger (model 720).

Amb efectes 20-11-2012, l’article 
7 de la Llei 7/2012 va limitar els pa-
gaments en efectiu en opera-
cions amb un import igual o supe-
rior a 2.500 euros, tipifi cant una 
nova infracció sancionable amb 
una multa pecuniària proporcional 
del 25%. Sanció que prescriurà als 
cinc anys a comptar des del dia 
següent al que adquireixi fermesa 
la resolució per la que s’imposa.

També la Llei 7/2012, a fi  de facili-
tar les coses a l’AEAT, va introduir 
diverses modifi cacions, amb efec-
tes des del 31 d’octubre del 2012, 
entre les quals:
l Es limita el dret de deducció de 
l’IVA que haurà d’exercitar-se quan 

públiques i a l’impuls de l’activitat 
econòmica.

l Llei 17/2012, de 27 de desem-
bre, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per al 2013.

l Reial Decret 1715/2012, de 28 
de novembre, pel qual es modifi ca 
el Reglament dels Impostos Espe-
cials, aprovat pel Reial Decret 
1165/1995, de 7 de juliol, i s’intro-
dueixen altres disposicions relacio-
nades amb l’àmbit tributari. 

1. Respecte de la 
Llei Orgànica 7/2012, 
que modifi ca el Codi Penal, 
cal destacar: 
l Nova redacció de l’article 305, 
encara que continuarà conside-
rant-se delicte fi scal quan la quan-
titat defraudada excedeixi els 
120.000 euros.

l La mera presentació de declara-
cions o autoliquidacions no exclou 
la defraudació, quan aquesta es 
pugui acreditar per a altres fets.

l El procediment per delicte fi scal 
no paralitzarà el cobrament del 
deute tributari per part de l’Admi-
nistració Tributària.

l Nova redacció de l’article 305 
bis per tipifi car conductes de més 
gravetat. Es consideren supòsits 
agreujats aquells que la quantia de 
la quota defraudada superi els 
600.000 euros. Se sancionen amb 
una pena màxima de 6 anys i per 
aplicació de l’article 131 del Codi 
Penal un augment del termini de 
prescripció a 10 anys.

2. En relació a la Llei 
15/2012, de mesures 
fi scals per la sostenibilitat 
energètica, destaquem:
l Es regulen tres nous impostos: 
l’impost sobre la producció de 

Miscel·lània de normes en l’àmbit 
fi scal a suportar durant el 2013
RICARD	VIÑA	ARASA
Economista i assessor fi scal del Col·legi
fi scals@coleconomistes.cat

A L  V O S T R E  S E R V E I
Comissió d’Economistes Assessors Fiscals

Amb efectes 20-11-2012, la Llei 7/2012, 
de 29 d’octubre va limitar els pagaments 
en efectiu en operacions amb un import 

igual o superior a 2.500 euros
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croempreses, així com per a les 
activitats econòmiques de l’IRPF la 
reducció del 20% del rendiment 
net, com fi ns el 2012.

d)	IRNR
l El gravamen especial sobre els 
béns immobles dels no residents 
només s’exigirà a les entitats resi-
dents en un territori o país qualifi -
cat com a paradís fi scal.

l S’estableix un gravamen especi-
al sobre els premis de loteria, en 
consonància amb l’IRPF.

e)	IVA
l Es considera entrega de béns 
l’adjudicació dels immobles, pro-
moguts per comunitats de béns, 
als seus comuners en proporció a 
la seva participació.

l En les operacions a terminis no-
més caldrà reclamar el cobrament 
d’un dels terminis per poder modi-
fi car la base imposable en propor-
ció al termini o terminis impagats.

4. Llei 17/2012, 
de Pressupostos 
Generals de l’Estat
a)	IRPF–societats
Es recull el contingut habitual dels 
pressupostos com ara els coefi -
cients de correcció monetària per 
a les transmissions d’immobles, 
actualitzant-se l’1%, la compen-
sació en l’IRPF per a l’any 2012 
per la percepció de determinats 
rendiments del capital amb perío-
des de generació superior a dos 
anys, les activitats prioritàries del 
mecenatge, els benefi cis fi scals 
aplicables als esdeveniments 
d’excepcional interès públic, l’im-
port de l’IPREM per al 2013, així 
com el tipus d’interès legal i de 
demora, els mateixos del 2012, el 
4 i el 5%, respectivament. 

b)	IVA
l Modifi cació en la meritació de 
l’impost (art. 66) per a determina-
des entregues de béns quan no 

l’energia elèctrica, l’impost sobre la 
producció de combustible nuclear 
gastat i residus radioactius; l’impost 
sobre l’emmagatzematge de com-
bustible nuclear gastat i residus radi-
atius en instal·lacions centralitzades.

l Es crea un cànon per la utilització 
d’aigües continentals per a la pro-
ducció d’energia elèctrica.

l Es modifi quen els tipus per al 
gas natural i per al carbó.

l Se suprimeixen les exemp-
cions previstes per als produc-
tes energètics utilitzats en la pro-
ducció d’energia elèctrica i en co-
generació.

3. Amb la Llei 16/2012 
s’han introduït infi nitat 
de modifi cacions en 
l’àmbit tributari, entre 
les que destaquen:
a)	IRPF
l Se suprimeix la deducció per in-
versió en l’habitatge habitual ad-
quirit a partir de l’1-01-2013.

l S’estableix un gravamen espe-
cial del 20% sobre els premis de 
loteries i apostes que abans esta-
ven exempts, i que superin els 
2.500 euros.

l Els guanys i les pèrdues patrimo-
nials generats per la transmissió 
d’elements patrimonials obtinguts 
en menys d’un any s’inclouran a la 
base general i no a la de l’estalvi 
com fi ns ara. 

l Es prorroga durant el 2013 el 
tractament aplicat, durant el perí-
ode 2007-2012, a les despeses i 
les inversions per habituar els 
empleats en l’utilització de les no-
ves tecnologies. 

l La retribució en espècie per l’ús 
de l’habitatge, quan aquest no si-
gui propietat de l’empresa, ja no es 
valorarà en funció del valor cadas-
tral sinó pel cost per a l’empresa.

l Es limita la possibilitat de re-
duir el 40% les indemnitzacions 
laborals o mercantils generades 
en més de 2 anys superiors a 
700.000 euros.

l S’hauran d’imputar obligatòria-
ment al perceptor les primes d’as-
segurances, per fer front a com-
promisos per pensions pagades 
per les empreses, per l’import que 
excedeixi els 100.000 euros anu-
als per contribuent i respecte del 
mateix empresari. 

b)	Societats
l Es limita al 70%, per a les grans 
empreses, l’amortització fi scal-
ment deduïble corresponent als 
períodes impositius que s’iniciïn 
dins dels anys 2013 i 2014, excep-
te que l’empresa tingui aprovat un 
pla especial d’amortització.

l Es crea un Impost sobre els Di-
pòsits en les Entitats de Crèdit 
que, en principi, el tipus és 0%. 
L’Estat compensarà les CCAA que 
venien aplicant aquest fet imposa-
ble amb un tribut propi abans de 
l’1-12-2012.

l Es millora el règim especial de 
l’Impost sobre Societats del lloguer 

d’habitatges (SOCIMI) suprimint el 
màxim de metres dels habitatges, 
disminuint el nombre mínim d’ha-
bitatges llogats de 10 a 8 i el nom-
bre d’anys que han de romandre 
en lloguer de 7 a 3. Passen a tribu-
tar a tipus zero i els socis pels divi-
dends rebuts. 

c)	IRPF–societats
l S’estableix la possibilitat d’actu-
alitzar balanços per a contri-
buents de l’IRPF i per a subjectes 
passius de l’IS i de l’IRNR amb es-
tabliment permanent, pagant un 
gravamen del 5% sobre el saldo 
creditor del compte Reserva de 
Revalorització Llei 16/2012. No es 
podran aplicar les noves amortit-
zacions fi ns als exercicis iniciats a 
partir de l’any 2015.

l Es prorroga, per a l’exercici 
2013, l’aplicació del tipus de gra-
vamen reduït per manteniment o 
creació d’ocupació per a les mi-

s’ha pactat preu o si s’ha fet no 
s’ha concretat la seva exigibilitat, la 
meritació es produirà l’últim dia de 
cada mes. En les entregues de 
mitjans de transport nous, la meri-
tació serà el dia 15 del mes se-
güent al de l’inici de l’expedició o 
del transport dels béns amb desti-
nació a l’adquirent. 

l Simplifi cació (art. 68) per gaudir 
de l’exempció. Els serveis pres-
tats directament als seus mem-
bres per les entitats o establi-
ments de caràcter social. No cal-
drà demanar a l’Administració el 
seu reconeixement. 

l S’afegeix un requisit per aplicar 
l’exempció (art.69) en els contrac-
tes d’arrendament fi nancer per 
empreses dedicades habitualment 
a realitzar aquestes operacions: 
que tinguin una duració mínima de 
10 anys.

5. Reial Decret 1715/2012, 
de 28 de desembre, que 
modifi ca el Reglament 
dels Impostos Especials
l S’estén la utilització del docu-
ment administratiu electrònic a la 
circulació de productes subjectes 
a impostos especials dins de l’àm-
bit territorial intern amb impost me-
ritat amb aplicació d’una exempció 
o d’un tipus reduït. Moltes obligaci-
ons formals desapareixen o es 
modifi quen amb la seva posada 
en marxa. El procediment, però, 
distingeix entre circulació interna i 
intracomunitària.

l La Disposició Addicional única, 
d’aquest Reial Decret, estableix 
que la declaració informativa (mo-
del 720) sobre béns i drets situats 
a l’estranger corresponent a l’any 
2012 s’haurà de presentar en-
tre l’1 de febrer i el 30 d’abril 
del 2013. n

El procediment per delicte fi scal 
no paralitzarà el cobrament del deute 
tributari per part de l’Administració 

Tributària, segons la Llei Orgànica 7/2012
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JOSÉ	MARIA	TORRENS 
Economista i soci de Diagonal Corporate Finance 
jmtorrens@diagonalcf.com

Per nacionalitats
Per nacionalitats, les empreses 
americanes lideren el rànquing 
d’inversions a Espanya, segui-
des de les empreses alemanyes i 
després les franceses. Aquests 
tres països concentren la meitat 
de les operacions estrangeres. 
Les empreses asiàtiques també 
han estat actors protagonistes, 
ja que han realitzat 17 inversions 
a Espanya. Lidera el rànquing el 
Japó seguit de l’Índia, la Xina, 
Singapur i Dubai.

Les companyies espanyoles han 
fet adquisicions al Brasil, que re-
peteix lideratge com a destina-
ció, seguit del Regne Unit, Fran-

ça, Alemanya, Itàlia i Portugal. A 
Àsia s’han realitzat set inversi-
ons, tres d’elles a l’Índia. En total 
s’han adquirit 68 empreses en 
països estrangers.

Per comunitats autònomes
A nivell nacional, les adquisicions 
han caigut el 14%. En aquest 
punt destaquem Catalunya com 
a origen i destinació de les adqui-
sicions, ja que les empreses cata-
lanes han realitzat el 21% de les 
adquisicions totals i han rebut el 
25% de les inversions per part 
d’empreses de fora de la comuni-
tat, arribant a les 143 operacions. 
Madrid n’ha registrat 145 i molt 
allunyada queda la Comunitat Va-
lenciana amb 34, el País Basc 
amb 31 i Andalusia amb 25.

Catalunya és la comunitat on 
s’han realitzat més operacions 
de venda o desinversió (97), se-
guida de Madrid (75), Comunitat 

L’any recentment acabat s’ha 
caracteritzat per una evolució 
semestral molt dispar, ja que 
l’activitat corporativa durant el 
primer semestre va ser bastant 
intensa en termes generals i, no 
obstant això, en el segon semes-
tre es va enfonsar la confi ança 
inversora i conseqüentment les 
operacions d’M&A.

Menys operacions
Així, l’any 2012 ha conclòs amb 
un important descens en les 
operacions de capital de risc, un 
27% inferior en quantitat i un 
21% en volum(2), i una reducció 
del 5% en operacions estratègi-
ques(3). En total, el nombre de 
transaccions tancades al 2012, 
incloent inversions fi nanceres i 
estratègiques, ha estat de 509 
en comparació a les 571 realitza-
des l’any 2011.

En el capítol d’inversions de capi-
tal de risc destaquen les operaci-
ons start-up, o de fases inicials, 
que han aconseguit el 44% del 
total d’inversions (l’any 2010 re-
presentaven tan sols el 8%). Des-
taquen també les inversions fi -
nanceres en empreses estrange-
res, que ascendeixen al 19% del 
total (al 2010 era el 5%). Els Es-
tats Units i el Brasil han estat 
els països amb més inversions 
d’aquest tipus, essent Mercapi-
tal, Nauta, Telefónica Ventures, IG 
Expansió i Axon Capital algunes 
de les gestores protagonistes.

Des d’una òptica regional, Cata-
lunya (amb el 24% de les opera-
cions) i Madrid (27%) segueixen 
atraient més del 50% de les in-
versions, seguides de la Comuni-
tat Valenciana (9%) i el País Basc 
(4%). Per origen dels inversors, 
Madrid segueix liderant els fons 
amb el 37% de les opera-
cions, seguida de Catalunya amb 

el 22%. A Catalunya destaquen 
Nauta Capital, amb 8 inversions, 
i Caixa Capital Risc, amb 6, com 
les gestores amb més operaci-
ons realitzades durant l’any.

Fons d’inversió
Els sectors més atractius per als 
fons d’inversió han estat de nou 
Media-Internet amb 27 transac-
cions, Software-Telecom amb 
22 i Industrial amb 13 inversions. 
Aquests tres sectors represen-
ten més de la meitat del total 
d’inversions dels fons de capital 
de risc. D’altra banda, destaca la 
reducció d’inversions en el sec-
tor Alimentació, que ha passat 
de 15 inversions al 2010 a 10 in-

versions al 2011 i l’any passat 
tan sols se’n van realitzar 2. Igual 
en el sector Transport/Logística, 
l’evolució a la baixa del qual ha 
estat de 7 operacions al 2011 a 
només una al 2012.

Transaccions estratègiques
En les transaccions estratègi-
ques, on hi ha hagut també una 
contracció encara que molt més 
moderada, destaquem l’incre-
ment de les operacions cross-
border(4), que s’han incrementat 
en un 7% respecte l’any 2011. 
Aquestes operacions han acon-
seguit el ràtio del 50% del total 
d’adquisicions, havent estat el 
44% al 2011 i el 40% al 2010. 
L’entrada d’empreses estrange-
res a Espanya via adquisicions 
ha crescut un 17% (de 108 a 
126 transaccions) respecte l’any 
anterior i les compres d’empre-
ses espanyoles a l’estranger 
s’ha mantingut estable.

Valenciana (24), País Basc (21) 
i Andalusia (17). D’altra banda, 
Madrid és la comunitat amb més 
operacions d’adquisició (88), se-
guida de Catalunya (81), Comu-
nitat Valenciana (17), País Basc 
(16) i Andalusia (13).

Resum per sectors
L’anàlisi sectorial no difereix molt 
d’anys anteriors, ja que la indús-
tria segueix sent el sector estrella 
amb 50 operacions i el 13% de 
representació, seguit d’alimenta-
ció amb 40 adquisicions i el 10% 
i en tercer lloc fi nances/assegu-
rances amb 36 inversions i el 9% 
del total. n

(1) Middle-market es refereix a ope-
racions el valor de les quals d’inver-
sió es troba entre 2 i 100 milions 
d’euros.
(2) Font ASCRI.
(3) Es refereix a empreses no fi nan-
ceres.
(4) Cross-border es refereix a opera-
cions on el comprador o el venedor 
són de diferent nacionalitat.

En total, el nombre de transaccions 
tancades el 2012, incloent inversions 
fi nanceres i estratègiques, ha estat de 
509 en comparació a les 571 del 2011

Operacions d’M&A al 2012, 
‘middle-market’(1)
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s’haurien d’introduir algunes consi-
deracions relatives a l’usuari fi nal i 
que es mostren als punts 4, 5 i 6. 

4. La gestió del temps 
té lògiques diferents
El procés de localització d’una 
empresa és, en general, un procés 
llarg. Un temps que cal afegir al de 
donar el pas per part de l’empre-
sa. Si es té la sort, i introduïm el 
concepte sort!, de trobar allò que 
escau sense modifi cacions, ni la 
necessitat d’ajustar-lo, els terminis 
s’escurcen radicalment. Tanma-
teix el condicionant, no és la dura-
da, sinó la difi cultat de concretar-
la, de quantifi car-la. Aquest punt 
genera una incertesa massa gran 

per a qualsevol empresa i té un 
efecte molt negatiu sobre la com-
petitivitat d’un territori.

5. La manca de 
transparència encareix 
el procés i genera 
desconfi ança
Part de la manca de transparència 
ve donada per l’atomització del 
marc regulador, agreujat pel nom-
bre d’administracions implicades i 
la disparitat en la seva capacitat 
per agilitzar allò que les competeix 
gestionar. Hi ha molta informació 
de caràcter públic i que sense in-
tenció d’amagar-la, tanmateix és 
difícil, de forma generalitzada, te-
nir-la actualitzada i en el suport 
adequat per fer-la visible i accessi-
ble de forma universal. 

6. Molts prejudicis 
i un imaginari obsolet 
És urgent i prioritari modular els 
discursos i introduir el valor de la 

Els factors de localització d’una 
empresa han estat objecte de 
molts estudis i teories. Un ventall 
de variables interrelacionades, 
més o menys objectivables, que 
portaran a una decisió fi nal com a 
compendi de totes elles, prioritza-
des segons les necessitats espe-
cífi ques, racionals i irracionals, 
d’aquell que cerca la localització.

Aquest article presenta les princi-
pals conclusions d’un estudi que 
indaga sobre el sòl industrial com a 
factor de localització. L’estudi ana-
litza el procés de defi nició del sòl 
qualifi cat com a industrial, les varia-
bles que condicionen les seves ca-
racterístiques i quin impacte tenen 
sobre la demanda (les empreses).

1. Manca d’una 
visió integradora
Encara es creu, per un cert malen-
tès o una lectura no territorial de 
processos com les deslocalitzaci-
ons, la globalització o el potencial 
de les noves tecnologies de comu-
nicació, que tot pot ser i té cabuda 
a qualsevol lloc. Una visió volunta-
rista de reequilibri territorial ha fet 
perdre de vista moltes vegades 
l’heterogeneïtat del territori i ha 
comportat disfuncions i sobrecos-
tos a les empreses fi nalment instal-
lades. El territori físic no és ni isò-
trop, ni homogeni! On i com és una 
localització industrial segueix sent 
rellevant. És probable que no per a 
totes les empreses, ni d’igual ma-
nera, però en qualsevol cas no és 
una qüestió marginal.

Tanmateix, encara és l’hora de 
veure de forma generalitzada polí-
tiques de promoció econòmica i 
industrials de la mà de polítiques 
territorials i urbanístiques. La man-
ca de visió global genera contra-
diccions internes, on conviuen 
discursos i polítiques econòmi-
ques que tenen la voluntat d’afa-

vorir el teixit industrial i empresari-
al, amb discursos i polítiques ur-
banístiques que generen traves 
tant pel manteniment d’ins-
tal·lacions ja existents, com per 
l’arribada de noves. 

2. El marc regulador 
és atomitzat i dispers
Del treball es deriva que no és un 
problema d’excessiva legislació, 
això sempre és opinable, sinó del 
seu grau d’atomització, que mol-
tes vegades, malgrat se simplifi -
qui, aquest no varia. També es 
posa de manifest que la dispersió 
de totes les regulacions que inter-
venen és tan gran que, fi ns i tot 
per a aquells que les han de gesti-

onar, no sempre queda clar. Cal 
afegir, a més, que les modifi caci-
ons que es fan a la legislació –fi ns 
i tot per simplifi car-la amb la millor 
de les intencions– encara agreu-
gen més aquesta situació. 

3. Els actors i els interessos 
sobre el sòl industrial 
són diversos i tothom 
no hi és representat
Al llarg d’aquest treball hem tingut 
oportunitat de parlar amb els dife-
rents actors que intervenen en la 
defi nició i l’execució del sòl industri-
al (l’oferta), és a dir, l’administració 
local i general, la propietat i el pro-
motor i les companyies de serveis. 
I la demanda? L’usuari fi nal, l’em-
presari, sempre queda fora. A prio-
ri es podria argumentar que no té 
sentit tenir en compte com a actor 
l’usuari fi nal, l’empresa, i que serà 
el mercat el que acabi per adequar 
oferta i demanda. Tanmateix, són 
moltes les raons per les quals 

indústria en el marc d’una econo-
mia moderna, on la relació entre 
indústria i serveis es basa en la 
complementarietat i la dependèn-
cia mútua. El reconeixement de la 
complexitat del món contempora-
ni és un fet, i tanmateix encara 
perduren i no s’han renovat con-
ceptes, classifi cacions, indica-
dors, variables i altres mecanis-
mes que disposem per descriure 
la realitat. Així mateix, els polígons 
industrials han de tenir el reconei-
xement d’espais urbans. No es 
produeixen al marge de la ciutat, 
són ciutat, tot i que fruït d’una tra-
dició de planejament urbanístic es 
troben segregats físicament d’al-
tres funcions de la ciutat. 

7. El plantejament 
urbanístic, una eina 
que cal revisar
Les variables amb major impacte 
per a la localització d’empreses 
són precisament les que venen 
defi nides pel planejament urbanís-
tic. El planejament estableix on se 
situen els polígons industrials en el 
territori, com són físicament tant 
les parcel·les, com les edifi cacions 
posteriors, els usos (permesos i 
exclosos) i les infraestructures. Si 
bé és relativament senzill trobar 
elements de crítica en la praxis del 
planejament urbanístic, no es trac-
ta de fer una esmena a la totalitat, 
sinó de repensar certs aspectes 
de la mateixa.

La disciplina del planejament ur-
banístic té el seu origen en la ciutat 
industrial i la segregació d’espais 
per usos (treball-residència-oci). 
Amb el pas del temps, els usos 
s’han anat modifi cant, les fronte-
res entre ells s’han difuminant i les 
necessitats espaials s’han fet més 
complexes. Convindria revisar, a 
principis del segle XXI, alguns dels 
plantejaments originals que enca-
ra perduren. n

El sòl industrial com a 
factor de competitivitat
MARIA	BUHIGAS
Directora d’Estratègia Urbana, 
Barcelona Regional-Agència 
de Desenvolupament Urbà

Amb el pas del temps, els usos s’han 
modifi cat, les fronteres entre ells 

s’han anat difuminant i les necessitats 
espaials s’han fet més complexes
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Catalunya: visió i objectius 
econòmics de futur

Telecomunicacions
15. Desplegament d’infraestructu-
res i xarxes de telecomunicacions 
de nova generació que permetin 
assolir els objectius europeus de 
connectivitat digital.

BLOC 3. Capital tecnològic 
16. Enfortir i difondre a tota la soci-
etat una cultura orientada a la inno-
vació, des de l’escola a la universi-
tat i l’empresa.
17. Situar la innovació al cor de 
totes les activitats productives.
18. Concentrar els recursos en 
els centres i els projectes amb 
millors perspectives de retorn 
social de la inversió.
19. Impulsar mecanismes de 

transferència de tecnologia des de 
les universitats i els centres de re-
cerca al teixit empresarial.

BLOC 4. Capital organitzatiu 
20. Potenciar la internacionalitza-
ció, posant l’èmfasi en l’augment 
del nombre d’empreses exporta-
dores regulars i en una major diver-
sifi cació geogràfi ca.
21. Diversifi car les fonts de fi nança-
ment empresarial, reduint la de-
pendència del crèdit bancari, i aug-
mentar el grau de capitalització 
amb fons propis.
22. Augmentar la dimensió mitjana 
del teixit empresarial català.

BLOC 5. Capital 
institucional i social 
l Capital	institucional	
i	sector	públic	
Administració	Pública
23. Aconseguir que l’Administració 
Pública de Catalunya es regeixi per 
criteris d’orientació a resultats, trans-

A fi nals de l’any passat, el Consell 
Assessor per a la Reactivació Eco-
nòmica i el Creixement (CAREC) va 
lliurar al Govern de la Generalitat el 
document Catalunya: visió i objec-
tius econòmics de futur, que pro-
posa una perspectiva de l’econo-
mia catalana en un escenari de 
superació i sortida de la crisi, pen-
sant en el mig termini. No obstant 
això, es manifesta la prioritat 
d’adoptar mesures en el curt termi-
ni, tant per afrontar els desequilibris 
pressupostaris i sostenir l’estat del 
benestar, com per impulsar la reac-
tivació econòmica. 

Identifi ca 38 objectius per desen-
volupar els principals actius –o for-
mes de “capital”–, ja siguin tangi-
bles o intangibles. El document 
s’estructura en cinc blocs, coinci-
dint amb els cinc tipus de capital de 
què disposa l’economia catalana.

Val a dir que el document es plan-
teja com un projecte en curs d’ela-
boració, que fa una proposta del 
què (objectius, indicadors i refe-
rents) per tal de facilitar el debat 
polític i social que l’ha de concre-
tar, i deixa per a després l’anàlisi i 
les propostes sobre el com, és a 
dir, les polítiques i les actuacions 
necessàries per assolir els objec-
tius marcats.

BLOC 1. Capital humà
Educació
1. Reforçar els vincles entre educa-
ció preuniversitària i món laboral.
2. Maximitzar el retorn social d’un siste-
ma universitari orientat a l’excel·lència.
3.	 Impulsar una corresponsabilitza-
ció activa de les administracions pú-
bliques i una autonomia real de ges-
tió per als centres preunivesitaris.
4. Constituir consells directius amb 
representació d’institucions social-
ment representatives, orientats a 
maximitzar el retorn social de les 
universitats.

Salut
5.	 Establir prioritats de despesa, 
amb criteris de cost-efectivitat valo-
rats des d’agències expertes.
6. Introduir noves vies d’ingrés 
que incloguin la coparticipació dels 
usuaris en la despesa.
7. Introduir innovacions en l’actual 
model de governança, per tal 
d’alinear millor els incentius dels 
professionals i dels gestors amb 
els objectius socials del sistema 
de salut.

Talent
8. Atreure i retenir el millor ta-
lent, incentivant l’arribada d’ex-
perts i evitant la fugida de capital 
humà. 

BLOC 2. Capital físic 
Infraestructures	de	transport
9. Major participació del ferrocarril 
en el mix de sistemes de transport.
10. Model coherent i homogeni per 
al fi nançament, la dotació i el man-
teniment de la xarxa viària d’alta 
capacitat basat en la segmentació 
dels trànsits i el pagament per ús.
11. Ports líders a la Mediterrània, 
que rivalitzin amb els grans ports 
de l’Atlàntic en el trànsit de merca-
deries de l’Àsia.
12. Situar la connectivitat de l’aero-
port de Barcelona a l’altura del seu 
potencial.

Aigua
13. Combinació efi cient dels dife-
rents recursos per garantir el sub-
ministrament.
Energia
14. Mix efi cient de fonts energèti-
ques, de generació i de distribució 
per a un subministrament energètic 
sostenible i a preus competitius.

parència i rendició de comptes.
24. Marc d’ocupació pública esta-
ble però més fl exible.
25. Limitar els llocs directius de 
designació política als primers ni-
vells de l’administració, i reservar 
la resta a professionals altament 
qualifi cats.
26. Descentralització funcional de 
la gestió operativa i centralització 
dels serveis transversals.
27. Integrar i homogeneïtzar els sis-
temes informàtics, comptables i de 
contractació de les diferents admi-
nistracions.
28. Organització territorial més raci-
onal i efi cient, amb un únic nivell 
intermedi entre el municipal i el Go-
vern de la Generalitat.

Relació	publicoprivada
29. Seleccionar les formes de pres-
tació més efi cients, amb indepen-
dència de la titularitat.
30. Potenciar mecanismes que 
reforcin la competència i el dret a 
escollir.
31. Avaluar els resultats obtinguts i 
l’adequació de la forma de presta-
ció als objectius establerts.

Polítiques	públiques
32. Establir mecanismes que evi-
tin distorsions en la política fi scal 
associades amb el cicle electoral.
33. Establir mecanismes d’avalua-
ció de totes les polítiques públi-
ques en funció del seu impacte 
sobre el creixement econòmic, 
l’ocupació i el benestar col·lectiu.
34. Introduir mesures encamina-
des a promoure els necessaris 
equilibris intergeneracionals.

Entorn	regulatori
35. Introduir mecanismes efectius 
per garantir una administració pú-
blica al servei de l’administrat.
36. Aconseguir un veritable pro-
grés en la simplifi cació dels tràmits 
administratius.
37. Reforçar les estratègies de 
prevenció i lluita contra la corrup-
ció, amb conscienciació, màxima 
transparència i un sistema de san-
cions efi cient i ràpid.

l Capital	social	i	tercer	sector
38. Enfortir el teixit associatiu de les 
entitats que conformen el tercer 
sector. n

L’informe del CAREC manifesta 
la prioritat d’adoptar mesures 
en el curt termini per impulsar 

la reactivació econòmica
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3. Àmbit objectiu 
de l’assegurança de 
responsabilitat civil
L’assegurança de responsabilitat 
civil de l’administrador concursal 
o la garantia inclourà la cobertu-
ra del risc de naixement de l’obli-
gació d’indemnitzar el deutor o 
els creditors pels danys i els per-
judicis causats a la massa activa 
del concurs pels actes i les omis-
sions realitzats, en l’exercici de 
les seves funcions, per l’adminis-
trador concursal o per l’auxiliar 
delegat actuació de la qual sigui 
responsable, que siguin contra-
ris a la llei o hagin estat realitzats 
sense la diligència oportuna. Així 
mateix, comprendrà la cobertura 

dels danys i els perjudicis per ac-
tes i omissions de l’administra-
dor concursal que perjudiquin 
directament els interessos del 
deutor, els creditors o tercers. 

4. Durada del contracte
El Reial Decret estableix que, 
qualsevol que sigui la durada 
pactada a la pòlissa, s’haurà de 
preveure que el contracte es 
prorrogarà una o més vegades 
per períodes d’un any, llevat que 
qualsevol de les parts s’oposi a 
la pròrroga. En cas d’oposició a 
la pròrroga per qualsevol de les 
parts, l’administrador concursal 
haurà de comunicar-ho al jutjat.

En tot cas, si el contracte no es 
prorroga, l’administrador con-
cursal haurà d’aportar un altre 
contracte d’assegurança o ga-
rantia equivalent abans que fi na-
litzi la cobertura de la pòlissa no 
prorrogada. 

El 21 de setembre del 2012 es 
va aprovar el Reial Decret 
1333/2012, de 21 de setembre, 
pel qual es regula l’assegurança 
de responsabilitat civil i la garan-
tia equivalent dels administra-
dors concursals. 

1. Objecte i fi nalitat
El Real Decret té com a objectiu 
desenvolupar la regulació de la 
nova exigència d’una assegu-
rança de responsabilitat civil dels 
administradors concursals que 
va ser introduïda a través de la 
Llei 32/2012 de 10 d’octubre de 
reforma de la Llei Concursal.

El Reial Decret 1333/2012 esta-
bleix l’obligació que els adminis-
tradors concursals comptin amb 
una assegurança professional. 
L’obligació no impedeix que 
els administradors concursals 
contractin altres assegurances 
específi ques i independents 
d’aquesta responsabilitat civil, 
de manera que puguin ser co-
bertos més intensament els ris-
cos de l’exercici d’aquesta acti-
vitat professional o introdueixin 
una cobertura mínima obligatòria 
com ampliació de les pòlisses de 
responsabilitat civil professional 
d’advocats, economistes, titu-
lats mercantils o auditors.

2. Deure d’assegurament 
de la responsabilitat 
civil de l’administrador 
concursal
En el Reial Decret es preveu la 
vigència de l’assegurança o la 
garantia equivalent com un requi-
sit per a l’acceptació del càrrec. 
D’aquesta forma, els administra-
dors concursals no poden ac-
ceptar el seu nomenament sense 
prèviament haver acreditat da-
vant el secretari judicial del jutjat 
que coneix el recurs, la vigència 
d’un contracte d’assegurança o 

una garantia equivalent per virtut 
de la qual l’assegurador o l’enti-
tat de crèdit s’obligui, dins els lí-
mits pactats, a cobrir el risc a 
càrrec del propi administrador 
concursal, del naixement de 
l’obligació d’indemnitzar pels 
danys i els perjudicis causats en 
l’exercici de la seva funció. 

Es tracta d’una cobertura que els 
administradors concursals estan 
obligats a mantenir durant la tra-
mitació del procés concursal.

El deure d’assegurament recau 
sobre l’administrador concursal, 
ja sigui persona natural o jurídi-
ca. En el cas de ser persona ju-

rídica l’administració concursal, 
la cobertura de l’assegurança 
o la garantia equivalent inclourà 
la responsabilitat dels professio-
nals que actuïn pel seu compte. 

Les excepcions a l’exigència 
d’assegurança de responsabili-
tat civil o garantia equivalent són: 

En el cas que el nomenament 
d’administrador concursal re-
caigui en una administració pú-
blica o una entitat de dret públic 
vinculada o dependent d’ella 
quan es designi per a l’exercici 
de les funcions pròpies del càr-
rec a persona natural que os-
tenti la condició de treballador 
públic.

Quan sigui designat administra-
dor concursal el personal tècnic 
de la Comissió Nacional del Mer-
cat de Valors o del Consorci de 
Compensació d’assegurances.

5. Acreditació 
de la cobertura
En acceptar el càrrec, la vigència 
de l’assegurança haurà d’acredi-
tar-se mitjançant exhibició i testi-
moni de la pòlissa i del rebut de la 
prima corresponent al període de 
l’assegurança en curs o, si és el 
cas, del certifi cat de cobertura ex-
pedit per l’entitat asseguradora. 

Quan la terminació d’altres con-
cursos en els quals intervingui 
permeti la reducció de la suma 
assegurada, l’administrador con-
cursal podrà efectuar l’adaptació 
del seu contracte d’asseguran-
ça, acreditant la seva nova co-
bertura, que sempre haurà de 
cobrir la seva responsabilitat en 
el/s concurs/os en què segueixi 
realitzant la seva funció.

Durant la tramitació del con-
curs de creditors, l’administra-
dor concursal haurà d’acredi-
tar les successives renovacions 
de l’assegurança, sent separat 
del seu càrrec en cas d’infringir 
aquest deure.

6. Suma assegurada
La regla general prevista és que la 
cobertura mínima assegurada 
pels fets generadors de la res-
ponsabilitat de l’administrador 
concursal sigui de 300.000 eu-
ros. Excepcionalment es preve-
uen cobertures mínimes assegu-
rades de fi ns a 4.000.000 euros, 
depenent del tipus de concurs 
que es tracti, i de si l’administra-
dor concursal és persona jurídica.

7. Garantia equivalent 
a l’assegurança de 
responsabilitat civil
L’administrador concursal podrà 
substituir l’assegurament regulat 
en el Reial Decret per una garan-
tia solidària de contingut equiva-
lent constituïda per entitat de 
crèdit que pugui prestar garanti-
es d’aquest tipus, per l’import 
que correspongui d’acord amb 
el previst en el Reial Decret. n

El Reial Decret 1333/2012, 
de 21 de setembre
NAYMA	EL	OUAZANI	SANTI
Advocada de Guillén Bécares, advocats i economistes
juridic@gbae.esres

El Reial Decret 1333/2012 estableix 
l’obligació que els administradors 

concursals comptin amb 
una assegurança professional
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La utilitat de la
informació comptable

vendre els nostres productes a 
una determinada empresa, per 
minimitzar així el risc de morosi-
tat o de no cobrar, o la decisió de 
si és convenient comprar els ma-
terials a una empresa concreta, 
per assegurar-nos que no corre 
perill el seu subministrament, po-
den evitar posar en risc la nostra 
empresa amb un senzill càlcul de 
ràtios de liquiditat o solvència a 
curt termini amb una senzilla in-
terpretació del seu Estat de Flu-
xos d’Efectiu en el cas que l’em-
presa que ens interessa analitzar 
el presenta. Informació sobre si 
l’endeutament afavoreix o perju-
dica la rendibilitat fi nancera de 
l’empresa o, dit d’una altra ma-

nera, informació sobre si la ren-
dibilitat econòmica de l’empresa, 
la de la seva activitat, és superior 
al cost del deute amb què ens 
fi nancem, és igualment bàsica 
per evitar riscos de pèrdues i in-
solvències perquè d’això depèn 
el futur de l’empresa.

Conèixer l’entorn
Però no és menys important per 
a una empresa saber, en tot mo-
ment, la seva posició respecte al 
seu sector, o bé respecte a les 
principals empreses de la com-
petència i en quin sentit varia, 
perquè, si es coneix, es pot reac-
cionar a temps. Comparar els 
nostres indicadors com ara per 
exemple l’endeutament, la rendi-
bilitat de l’actiu o el període de 
cobrament dels clients i el perío-
de de pagament als proveïdors 
amb altres empreses signifi cati-
ves del mateix sector ens dóna 
una imatge de les fortaleses i les 

Passa sovint, i molt especial-
ment a les petites i mitjanes em-
preses, que les empreses perce-
ben l’obligació d’elaborar la in-
formació comptable com un 
cost inevitable que han de patir 
per imperatius legals. Però, en 
canvi, la informació que es pot 
extreure del estats fi nancers pot 
ser molt útil per prendre certes 
decisions, i no només per assu-
mir decisions importants de ca-
ràcter puntual, sinó que ens po-
den aportar informació per pren-
dre decisions consistents al dia a 
dia. I, si prendre decisions basa-
des en dades i indicadors sem-
pre és important en una empre-
sa, independentment de la seva 
dimensió, en l’actual context de 
crisi prendre decisions basades 
en el coneixement és imprescin-
dible per minimitzar la seva ex-
posició al risc. Massa vegades, a 
les empreses, es decideix per in-
tuïció i no basant-se en dades i 
indicadors. 

Així doncs, hem d’aprofi tar 
aquesta obligatorietat de formular 
informació comptable per treu-
re’n un benefi ci i obtenir informa-
ció útil, ja que les empreses que 
la fan servir tenen un clar avantat-
ge respecte a les que no la utilit-
zen, ja que poden preveure cir-
cumstàncies negatives, situaci-
ons de risc o conèixer i rectifi car 
desviacions de costos o ingres-
sos, entre d’altres, situacions to-
tes elles impossibles de preveure 
si no és amb l’ús de la informació 
basada en les dades compta-
bles. Conèixer en tot moment la 
situació específi ca de la nostra 
empresa òbviament és impres-
cindible per generar decisions 
consistents i objectives, però en 
l’actual context, no perdre de vis-
ta la posició relativa de la nostra 
empresa respecte a la competèn-
cia o respecte al sector és igual-

ment imprescindible i, saber-ho, 
està a l’abast de qualsevol. 

Aconseguir i utilitzar 
les dades disponibles
La facilitat amb la qual podem 
aconseguir les dades que neces-
sitem per fer-ho i la senzillesa de 
càlcul d’indicadors útils com ara 
els de liquiditat, els d’endeuta-
ment, els de solvència o els de 
rendibilitat, entre d’altres, fan que 
l’esforç d’elaborar aquesta infor-
mació per a l’empresa sigui mí-
nim. Qualsevol dada signifi cativa 
d’una empresa mercantil es pot 
obtenir a través de la xarxa d’in-
ternet en uns minuts, al Registre 
Mercantil, a la Central de Balan-

ces del Banc d’Espanya, entre 
d’altres, i això inclou l’obtenció 
dels seus estats fi nancers i d’al-
tres dades signifi catives. I no 
oblidem que hi ha diverses bases 
de dades que, a més a més de 
l’anterior informació, ja calculen 
indicadors i els comparen amb 
els del sector o amb la mostra 
d’empreses que s’esculli. 

Però no hem de confondre el 
disposar d’una gran quantitat de 
dades amb tenir informació que 
ens aporti coneixement. Les da-
des només seran útils si sabem 
escollir les adequades per elabo-
rar els indicadors que ens apor-
tin el coneixement necessari per 
utilitzar-los adequadament per 
prendre decisions.

Evitar riscos
Indicadors que ens ajudin a 
prendre decisions referides, per 
exemple, a decidir si ens convé 

debilitats de la nostra empresa i, 
per tant, la possibilitat de conèi-
xer les futures accions que s’han 
de prendre. Cal ser molt consci-
ent que el futur d’una empresa 
no depèn únicament d’ella ma-
teixa, sinó també del seu entorn, 
especialment en una situació tan 
canviant i inestable com la que 
actualment estem passant.

Informació i coneixement
En defi nitiva, en general, les peti-
tes i les mitjanes empreses per-
ceben només el cost d’elaborar 
informació comptable però, en 
canvi, desconeixen i, per tant, no 
aprofi ten els avantatges que els 
pot proporcionar la informació 
que aporten els estats fi nancers. 
Però la gran quantitat de dades 
que tenen a l’abast no garanteix 
la seva utilitat, ja que les dades 
s’han de convertir en informació 
útil per aportar coneixement. Per 
això s’han de saber escollir de 
manera adequada, és a dir, no-
més les signifi catives, les que 
puguin ser-nos útils. D’altra ban-
da, la gran majoria d’indicadors 
que podem obtenir amb les da-
des comptables no són comple-
xos de calcular ni d’interpretar i 
això vol dir que no s’ha de ser un 
expert per poder-les utilitzar, la 
qual cosa converteix la informa-
ció basada en els estats fi nan-
cers en accessible, comprensi-
ble i rellevant i, com a conse-
qüència, és una informació útil 
que, en defi nitiva, és l’objectiu 
dels estats fi nancers. n

Les petites i les mitjanes empreses 
no aprofi ten els avantatges que 

els pot proporcionar la informació 
que aporten els estats fi nancers
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A L  V O S T R E  S E R V E I
Aula d’Economia

Curs	sobre	novetats	en	l’Impost		
sobre	societats
Durada: 4 hores
Dates: 28 de novembre de 2012
Horari: de 9.30 a 13.30 hores
Professor: Àngel Segarra, economista,  
assessor fiscal
     
Planificació	fiscal	del	tancament		
de	l’exercici	2012
Durada: 6 hores
Dates: 12 i 13 de desembre de 2012
Horari: de 17.00 a 20.00 hores
Professores: Noemí Andrés, advocada,  
assessora fiscal de Ros Petit, SA.  
Carme Ferrer, assessora fiscal  
de Ros Petit, SA.

Impost	sobre	el	patrimoni	(Mòdul	de	Màster	
d’Especialització	tributària)
Durada: 9 hores
Dates: 4, 11 i 18 de desembre de 2012
Horari: de 18.00 a 21.00 hores

Jornada	sobre	la	nova	Llei	de	prevenció		
del	frau	fiscal
Durada: 4 hores
Dates: desembre de 2012 

Règim	fiscal	i	legal	de	les	fundacions
Durada: 4 hores
Dates: desembre de 2012

Impost	sobre	el	Valor	Afegit	(IVA)		
(Mòdul	del	Màster	d’Especialització	tributària)
Durada: 39 hores
Dates: 8, 15, 22 i 29 de gener; 5, 12, 19 i 26 de fe-
brer; 5, 12 i 19 de març; 2 i 9 d’abril de 2013
Horari: de 18.00 a 21.00 hores

Impost	sobre	successions	i	donacions		
(Mòdul	del	Màster	d’Especialització	tributària)
Durada: 15 hores
Dates: 10, 17, 24 i 31 de gener; 7 de febrer de 2013.
Horari: de 18.00 a 21.00 hores.

Fiscalitat	de	no	residents	i	convenis	
internacionals	(Mòdul	del	Màster	
d’Especialització	tributària)
Durada: 15 hores
Dates: 14, 21 i 28 de febrer; 7 i 14 de març de 2013
Horari: de 18.00 a 21.00 hores

Impost	sobre	transmissions	patrimonials		
i	actes	jurídics	documentats		
(Mòdul	del	Màster	d’Especialització	tributària)
Durada: 9 hores
Dates: 25 de febrer; 4 i 11 de març de 2013
Horari: de 18.00 a 21.00 hores

Novetats	fiscals	2013
Dates: febrer de 2013

Curs	d’Administradors	concursals	
(conjuntament	amb	el	Col·legi	d’Advocats		
de	Barcelona)
Dates: febrer de 2013

CURSOS PREVISTOS PER ÀREES
FISCAL

Novetats	Fiscals	2013
1. Principals novetats 
introduïdes a la Llei d’IVA i anàlisi 
dels aspectes rellevants del nou 
Reglament de facturació
Durada: 4,5 hores
Data: 21 de febrer 

2. Novetats 2013 en  
l’Impost sobre societats
Durada: 4 hores
Data: 25 de febrer 

3. Declaració de béns i drets  
en l’estranger (Mod. 720) i 
comunicació de comptes  
al Banc d’Espanya (DD1/2) 
Durada: 3 hores
Data: 28 de febrer 

4. Altres novetats tributàries: 
•Límits de pagament en efectiu.
•En IRPF.
•En la Llei general tributària. 
•Canvis en el delicte fiscal.
Durada: 4 hores
Data: 4 de març

Nou	Reglament	de	facturació	
i	repàs	de	novetats	en	l’IVA
Durada: 3,5 hores
Data: 21 de març 

Curs	de	fiscalitat	de	l’empresa	
(Mòdul diploma de postgrau: 
Programa d’especialització en 
comptabilitat professional)
Durada: 33 hores
Dates: del 8 d’abril al 2 de maig 

IRPF	i	Patrimoni:	campanya	
de	renda	2012
Durada: 28 hores
Dates: 16, 18, 23, 25 i 30 d’abril 
i 2 i 7 de maig

Règim	fiscal	de	les	operacions	
de	reestructuració	empresarial:	
fusions,	escissions,	
aportacions	d’actius		
i	bescanvi	de	valors
(Mòdul Cicle sobre la compra-
venda d’empreses i altres reor-
ganitzacions empresarials)
Durada: 8 hores
Dates: 25 i 30 d’abril

Seu de Girona
Fiscalitat	internacional
Data: 2a quinzena de març

Impost	sobre	Societats		
i	Actualització	de	Balanços
Data: març

Impost	sobre	la	Renda	de	les	
Persones	Físiques	(IRPF)
Data: 2 de maig

Seu de Tarragona
Procediments	i	aspectes	
jurídics	en	la	inspecció	tributària 
Durada: 3 hores
Data: 5 de març

COMPTABILITAT  
I AUDITORIA
L’actualització	de	balanços 
(Llei 16/2012, BOE de 28-12-12) 
Durada: 2,5 hores
Data: 21 de febrer 

Curs	pràctic	d’Excel	i	
matemàtiques	financeres	
adaptat	al	Pla	General	de	
Comptabillitat
Durada: 12 hores
Dates: 27 de febrer; 6, 13 i 20 de 
març 

Noves	tendències	en	la	
comptabilitat	de	gestió	
(Mòdul diploma de Postgrau: 
Programa d’especialització en 
control de gestió)
Durada: 24 hores 
Dates: del 5 al 21 de març 

Combinacions	de	negocis:	
comptabilitat	de	compravenda	
d’empreses,	fusions,	
escissions	i	adquisicions	de	
branques	d’activitat
(Mòdul Cicle sobre la compraven-
da d’empreses i altres reorganit-
zacions empresarials)
Durada: 8 hores
Dates: 8 i 9 d’abril

Procés	global	de	due diligence:	
aspectes	financers	i	fiscals
(Mòdul Cicle sobre la compra-
venda d’empreses i altres reor-
ganitzacions empresarials)

Durada: 8 hores
Dates: 28 i 30 de maig

Seu de Tarragona
Jornada	d’actualització	
comptable	per	al	tancament	
2012:	les	recents	consultes	
del	BOICAC	i	altra	normativa	
d’interès 
Durada: 8 hores
Data: 18 de febrer 

FINANCERA
Programa	de	formació	sobre	
gestió	de	cobrament	a	deutors,	
recuperació	d’impagats	i	
negociació	amb	morosos	
Durada: 9 hores
Dates: 18, 21 i 25 de febrer 

Modalitats	de	finançament	i	
partners	en	la	compravenda	
d’empreses	
(Mòdul Cicle sobre la compra-
venda d’empreses i altres reor-
ganitzacions empresarials)
Durada: 8 hores
Dates: 26 i 28 de febrer 

Pla	d’empresa	i	valoració		
de	la	companyia
(Mòdul Cicle sobre la compra-
venda d’empreses i altres reor-
ganitzacions empresarials)
Durada: 8 hores
Dates: 12 i 14 de març 

JURÍDICA
ERO,	procediments		
i	anàlisi	del	Reglament	
d’acomiadaments	col·lectius	
i	de	suspensió	de	contractes	
i	reducció	de	jornades	
Durada: 8 hores
Dates: 15 i 22 de febrer 

Prevenció	blanqueig	de	
capitals	(PBC	i	FT):	Informe	
d’Expert	Extern	i	Implicacions	
en	auditoria	de	comptes	
Durada: 4 hores
Dates: 20 de febrer 

VI	Curs	d’administradors	
concursals	
Durada: 63 hores
Dates: 21 i 28 de febrer; 7, 14 i 

21 de març; 4, 11, 18 i 25 d’abril;  
2, 9, 16, 21, 23, 28 i 30 de maig; 
4, 6, 11, 13 i 18 de juny 

Aspectes	legals	de	la	
compravenda	d’empreses
(Mòdul Cicle sobre la compra-
venda d’empreses i altres reor-
ganitzacions empresarials)
Durada: 12 hores
Dates: 7, 9 i 14 de maig

Seu de Tarragona
Marc	normatiu,	fiscal	i	
comptable	de	les	fundacions
Durada: 5 hores
Data: 28 de febrer 

El	procediment	concursal		
i	les	fases	dels	concursos 
Durada: 3 hores
Data: 20 de març 

CONTROL DE GESTIÓ
Curs	de	control	de	gestió.	
Control	pressupostari
(Mòdul diploma de Postgrau: 
Programa d’especialització en 
control de gestió)
Durada: 60 hores
Dates: 9 d’abril a 28 de maig 

Curs	de	control		
i	auditoria	interns
(Mòdul diploma de Postgrau: 
Programa d’especialització en 
control de gestió)
Durada: 24 hores
Dates: del 4 al 27 de juny 

GESTIÓ D’EMPRESES
Cas	pràctic	de	compravenda	
d’empreses.	Negociació	i	
gestió	del	canvi
(Mòdul Cicle sobre la compra-
venda d’empreses i altres reor-
ganitzacions empresarials)
Durada: 8 hores
Dates: 11 i 13 de juny 

ALTRES
Com	confeccionar	un	sistema	
de	reporting	i	quadres	de	
comandament	amb	taules	
dinàmiques	d’Excel	
Durada: 8 hores
Dates: 25 i 27 de febrer 
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BARCELONA Av. Diagonal, 512, pral. 
08006 Barcelona. Tel. 93 416 16 04 
cec@coleconomistes.cat

GIRONA Joan Maragall, 44, entl. 3a 
17002 Girona. Tel. 972 21 45 33
girona@coleconomistes.cat
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25001 Lleida. Tel. 973 21 06 33
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