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transitori a llarg termini superior al previst i 
amb més recursos provinents del Pla de 
Patrocini, que, per cert, crec que ha estat 
notablement profitós per al Col·legi en 
tots els àmbits que ens havíem proposat.

Malgrat la voluntat inicial de la Junta de 
Govern de no haver de recórrer a establir 
una quota extraordinària que abonessin 
els col·legiats, l’actual context econòmic  
i els seus efectes concrets en el projecte, 
molt diferent del de l’any 2007 quan  
es va planificar, van dur la Junta a 
proposar en la darrera Assemblea 
l’establiment d’una quota extraordinària 
de 70 euros per tal de reforçar-lo 
financerament. Els factors que més  
han influït en la modificació del context han 
estat els increments de l’IVA (que és més 
cost per al Col·legi), l’impacte del concurs 

de creditors de l’empresa constructora i la impossibilitat de dur a 
terme la venda de la seu actual. De tot plegat, en trobareu 
informació detallada en aquest exemplar.

Finalment, us recordo que teniu a la vostra disposició tota  
la informació del procés de compra del solar i de la construcció  
i que, personalment o bé qualsevol altre membre de la Junta  
de Govern, us atendrem en totes aquelles preguntes que 
vulgueu formular. Dir-vos també que estan previstes unes 
jornades, previsiblement a final de juny, de presentació a tots  
els col·legiats de la nova seu.

No voldria acabar sense recordar que, tot i la importància  
d’un projecte com el descrit i que inevitablement absorbeix 
esforços i energies, la Junta hem procurat mantenir el nostre 
programa de treball: Borsa de Treball, Economistes BAN, 
SOAP, presència social). En propers números també  
us avançaré altres aspectes que ens afecten, com ara el 
contingut dels esborranys de la Llei de serveis professionals, 
sobre el qual hi estem treballant. n

a nova seu ja és una realitat. Han calgut  
quasi sis anys des que es va signar la 
compravenda del solar de Gal·la Placídia.  
Els tres primers anys es van destinar a obtenir 
el Pla Especial de la zona, necessari en tractar-se 

d’un solar d’equipaments, a obtenir els permisos necessaris per 
iniciar el procés de construcció i a contractar els arquitectes i 
tècnics encarregats del projecte d’edificació i dels controls  
de la seva execució. Els darrers tres anys s’han destinat a la 
construcció de l’edifici, malgrat que inicialment es va preveure 
que les obres duressin 16 mesos. Crec que l’espera ha valgut  
la pena i també els esforços esmerçats. Ja podem afirmar que 
disposem d’un edifici emblemàtic i alhora funcional i auster  
que permetrà fer-nos créixer com a Col·legi i com a professió. 

La Junta, conseqüent amb l’aposta i el compromís que  
tot el procés de compra i construcció de la seu fos el màxim 
transparent, ha anat informant a cada Assemblea i dins de 
l’Informatiu de l’Economista de l’evolució 
del projecte i de les incidències que han 
anat sorgint. Al número del mes de maig 
del 2010 vam informar abastament del 
procés de compra del solar, de l’obtenció 
dels permisos necessaris per iniciar-ne la 
construcció i del sistema de concursos  
i selecció dels professionals que s’havien 
d’encarregar de la construcció i dels 
corresponents controls. Aquest Informatiu, 
de la mateixa manera que es va fer a la 
darrera Assemblea de Col·legiats, té com 
a principal finalitat informar-vos de tot el 
procés i de totes les incidències que, a 
més d’endarrerir l’obra, han ocasionat que 
el cost total s’incrementés en un milió 
d’euros i que el finançament del projecte 
sigui diferent del que s’havia planejat el 
2007, en especial l’aportació esperada 
per la venda de la seu actual.

Les incidències que han sorgit en el 
desenvolupament del projecte (edificació 
paral·lela de la construcció veïna, concurs de creditors de 
l’empresa constructora, les obres dels Ferrocarrils de la 
Generalitat), malgrat ser importants, s’han anat resolent amb 
eficiència i al final del procés el cost final de construcció de  
l’obra és inferior al cost d’execució inicialment previst en el 
concurs d’adjudicació. No obstant això, els dos increments  
de l’IVA i la disminució constant en aquests darrers anys del 
valor realitzable de la seu de l’avinguda Diagonal, compensada 
en part amb el Programa de Patrocini, han comportat finalment 
un increment de la inversió prevista i a la vegada una disminució 
dels recursos financers pressupostats.

La situació del mercat immobiliari va dur la Junta de Govern  
a proposar en la darrera Assemblea de Col·legiats que no 
procedís a la venda de la seu actual, com estava previst en el 
pla de finançament inicial, i posar-la també a lloguer per garantir 
uns ingressos recurrents a l’espera que l’evolució del mercat 
permetés un preu de venda més ajustat. Com veureu,  
el finançament de tota la inversió, amb aquest nou plantejament, 
se sustenta així de manera fonamental amb un endeutament 

Joan B. Casas
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Comissió d’obres 
cec@coleconomistes.cat

Els economistes de Catalunya, del present i del futur, 
disposen ja d’un espai emblemàtic, a la vegada que auster  
i funcional internament, que els representa com es 
mereixen. Aquestes línies miren enrere i repassen  
els moments claus que ha viscut el projecte 

El projecte de la

EVOLUCIÓ D’Una EmprEsa  
hIstòrICa pEr aLs ECOnOmIstEs

nova seu, pas a pas

 El passat mes de maig van finalitzar 
les obres de la construcció de la 
nova seu del Col·legi i durant el 
mes de juny s’estan fent els tràmits 

administratius que ens han de permetre ocu·
par ben aviat la nova seu i iniciar l’activitat col·
legial amb l’organització dels cursos, confe·
rències i reunions de les Comissions de Treball. 

El resultat final ha estat un edifici emblemàtic 
que tanca la plaça Gal·la Placídia amb una 
façana de vidre i una composició de nivells 
que, amb un aire lleuger, reforça la imatge del 
conjunt de la plaça. Un edifici dissenyat  a 
partir d’una anàlisi funcional de les activitats 
del Col·legi que compleix amb la màxima 
qualificació possible dels edificis que no ge·
neren energia i també compleix amb escreix 
totes les altres normes exigides establertes. 
La nova seu és un edifici de 3.080 m2 que 
permet una concurrència pública de fins a un 

l ’ I n t e r è s  m é s  a l t
La nova seu del Col·legi

1
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1. Les obres d’ampliació de l’estació 
de Gràcia dels FGC, iniciades  
a mitjan 2011, van retallar tant la 
zona d’abassegament i de càrrega 
acumulada que han minvat els 
ritmes d’aprovisionament de 
materials i d’execució de l’obra.
2. Enderroc de l’immoble i estat 
del solar a l’inici de la construcció  
el mes de juny del 2010.
3. Primeres dificultats i incidències: 
el moviment de terres tant per les 
característiques del solar, estret, 
com pel fet que antigament  
hi passava un torrent.
4. Les característiques del terreny 
més les primeres incidències 
ocorregudes, l’aparició d’un 
col·lector no registrat i el 
desplaçament del mur pantalla de 
l’edifici veí van causar una aturada  
i l’encariment de l’obra. El moviment 
de terres finalitza el mes de juliol del 
2011, amb un retard de set mesos.
5. L’agost del 2011 s’inicia 
la construcció de l’estructura,  
que avança lentament com  
a conseqüència de les obres dels 
FGC a la plaça Gal·la Placídia.
6. El febrer del 2012, finalitzada 
l’estructura, es produeix el concurs 
de creditors de TAU·ICESA, que 
comporta una aturada total de més  
d’un mes, una renegociació amb 
tots els subcontractistes d’obres,  
un alentiment general de  
la construcció de tres mesos  
i passar d’un contracte de claus  
en mà a un altre de costos vistos 
amb els subcontractistes.
7. El tancament de la façana, 
el revestiment interior i les 
instal·lacions dels serveis s’inicien 
esglaonadament a partir del febrer 
del 2012 a un ritme lent com  
a conseqüència de les obres 
d’ampliació de l’estació dels FGC.
8. La darrera fita ha estat la retirada 
de la grua ubicada en el forat  
dels ascensors.

màxim de 550 persones amb dues plantes 
subterrànies i sis plantes sobre rasant.

Des del mes de març del 2007, quan l’Assem·
blea Extraordinària de Col·legiats va aprovar el 
projecte, fins que el Col·legi es traslladi a la nova 
seu (juny del 2013), hauran transcorregut 63 
mesos. Les principals fites del projecte, fins a 
l’inici de la construcció de la nova seu es van 
detallar en l’Informatiu de l’Economista de juliol 
del 2010 i són: octubre del 2007, es contracta 
–després d’un concurs i a proposta d’un jurat 
integrat per membres de la Junta de Govern, 
un representant de l’Ajuntament de Barcelona 
i un representant del Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya– el projecte i la direcció d’obra de la 
nova seu als arquitectes Roldán + Berengué, 
guanyadors del concurs; juny del 2008, el Ple 
de l’Ajuntament de Barcelona aprova definiti·
vament el Pla Especial Urbanístic; maig del 
2010, després d’un concurs restringit, s’acor·

da contractar a l’empresa TAU·ICESA la cons·
trucció de la nova seu. En aquest Informatiu us 
expliquem amb imatges les principals fites de 
la construcció de la nova seu.

Les obres de construcció de la nova seu s’ha·
vien de finalitzar, en un principi, el mes de febrer 
del 2012. El retard de 18 mesos en la construc·
ció ens indica la importància de les incidències 
ocorregudes (aturada d’obres per l’aparició 
d’un col·lector que no constava ni al propi 
Ajuntament, problemes de mala construcció 
de la pantalla de l’edifici veí, concurs de credi·
tors de TAU·ICESA i renegociació d’alguns 
elements importants de l’obra amb nous in·
dustrials, així com l’alentiment dels abassega·
ments com a resultat de la falta de disponibilitat 
de la plaça Gal·la Placídia afectada per les 
obres de remodelació de l’estació de Gràcia) 
que han afectat el pressupost de la construc·
ció en 788.000 euros. n
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Aquests són els números que ha generat el projecte  
des que es va gestar fins que ha arribat el moment de  
la seva inauguració, tant pel que fa als costos com  
pel que fa al seu finançament

la nova seu

aspectes econòmics de

La nova seu, amb el Pla Especial 
Urbanístic aprovat, té 3.080 m2 
construïts, en lloc dels 2.100 m2 
que tenia el projecte inicial. El cost 

total de la construcció i el solar (sense IVA) ha 
estat finalment de 13.370.000 euros, 
7.802.000 de cost del solar (el 58% del cost 
total) i 5.568.000 euros de cost d’obra i des-

peses de promoció (el 42% del cost total). El 
preu del metre quadrat del cost total de cons-
trucció de la nova seu ha estat de 1.808 eu-
ros/m2: 1.389 euros/m2 cost d’execució de 
l’obra i 419 euros/m2 cost de promoció, 
substancialment inferiors als preus de refe-
rència comparables que, per als edificis de 
seus corporatives, està en 2.027 euros/m2. n
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La nova seu del Col·legi
l ’ I n t e r è s  m é s  a l t

Compra solar

Cost d’execució de l’obra

Cost de promoció de l’obra

Cost de construcció i del solar sense IVA

Cost de construcció i del solar amb IVA

Interessos finançament

Inversió total

Aportacions programa patrocini

Altres (quota extraordinària)

Total finançament

Previsió de la venda de la seu de Diagonal

Endeutament a llarg termini crèdit solar

Recursos propis i exedent exercici
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Evolució de la previsió d’inversió del projecte de construcció de la nova seu (euros)

Evolució del finançament de la construcció de la nova seu (euros)

març 2007, l’Assemblea Extraordinària  
autoritza la compra del solar

març 2007, l’Assemblea Extraordinària  
autoritza la compra del solar

juny 2008, un cop aprovat 
el Pla Especial Urbanístic

juny 2008, un cop aprovat 
el Pla Especial Urbanístic

maig 2010, un cop signat el contracte amb 
l’empresa encarregada de construir la nova seu

maig 2010, un cop signat el contracte amb 
l’empresa encarregada de construir la nova seu

març 2013,  
Assemblea de Col·legiats

maig 2013
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Liquidació del 
contracte de la 
construcció

Total: 4.277.000 €

Obres veïnes i 
col·lector (115.000 €)

OFERTA TAU 
(3.227.000 €)

Canvis de contracte (317.000 €)

Concurs TAU (485.000 €)

Terminis (160.000 €)Sense IVA

Obres veïnes i 
col·lector (38 €/m2)

OFERTA TAU 
(1.048 €/m2)

Total: 1.389 €/m2

Canvis de contracte (103 €/m2)

Concurs TAU (149 €/m2)

Terminis (52 €/m2)
€/m2  construït, sense IVA
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La nova seu del Col·legi

 El mes de maig del 2010, un cop 
acordada l’adjudicació de la cons-
trucció de la nova seu, la Junta de 
Govern va decidir constituir una 

Comissió de Patrocini i Col·laboració per tal de 
dissenyar i desenvolupar un pla de comunica-
ció, patrocini i col·laboració de la nova seu 
amb un triple objectiu: complementar el finan-
çament que aquesta construcció requeria; 
donar a conèixer el nou Col·legi i els econo-
mistes a les principals empreses i institucions 
de Catalunya, i promocionar també la nova 
seu i el Col·legi entre els col·legiats per assolir 
la cohesió interna i participació més altes. 

La primera acció que va impulsar la Comis-
sió va ser nomenar Pere Clotas, expert en 
aquests temes, que com a director del Pro-
grama de Patrocini havia de responsabilitzar-
se d’aquests objectius. A començament del 
2011, es va donar a conèixer el Programa sota 
el títol Fem-la entre tots! És de tots!, que s’ha 
adreçat tant als col·legiats i despatxos profes-
sionals com a les empreses dels sectors més 
propers als economistes: finances, tecnolo-
gia, assegurances, energia, informàtica... En 
cada cas, es van establir diferents nivells de 
col·laboració per tal de facilitar la màxima par-
ticipació. El resultat de la campanya, que va 
finalitzar el passat 15 de maig, es considera 
molt satisfactori, atesa la difícil situació econò-
mica actual, ja que s’apropa al final al milió 

d’euros d’aportacions: 25 empreses, 34 des-
patxos i més de 250 col·legiats han fet costat 
al projecte amb la seva col·laboració. A l’As-
samblea ordinària del desembre del 2012 
l’import assolit en el programa de patrocini era 
de 720.000 euros.

Empreses patrocinadores
En aquests dos anys de funcionament del 
Programa de Patrocini i Col·laboració, s’ha 
proposat la seva participació a prop d’un cen-
tenar d’empreses, de les quals una quarta part 
aproximadament haurà col·laborat amb el fi-
nançament de la nova seu i s’ha establert a 
més una estreta relació amb el Col·legi, en be-
nefici per a les dues parts i per al conjunt dels 
col·legiats. Amb la resta d’empreses, tot i que 
la col·laboració no hagi sigut possible, ha estat 
també una ocasió d’un coneixement  i relació 
mutus més grans. En conjunt, no hi ha dubte 
que aquest entorn empresarial del Col·legi és 
una fortalesa més de l’entitat, que ha de fer 
possible altres col·laboracions recíproques.

En relació amb els col·legiats i els despat-
xos hem d’estar també satisfets. En els con-
tactes fets (la direcció del Programa de Patro-
cini ho ha tractat personalment amb més de 
300 col·legiats, a títol individual o com a socis 
en representació d’un despatx professional) 
s’ha pogut constatar la valoració molt positiva 
del conjunt dels col·lectius tant en relació a la 
nova seu com pel que fa a prestacions i ser-
veis. Evidentment, els col·legiats som els prin-
cipals beneficiaris directes del projecte en la 
mesura en què la nova seu permetrà disposar 
de més i millors espais i serveis. D’altra banda, 
com sovint diu el degà, “aquesta col·laboració 
és també una forma de solidaritat amb els 
joves economistes de demà, que tindran una 
seu que els faciliti el seu treball”. n

l ’ I n t e r è s  m é s  a l t
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El resultat de la 
campanya de patrocini 

és molt satisfactori 
atesa la difícil situació 

econòmica actual

Comissió dE PatroCini 
programadepatrocini@coleconomistes.cat

L’esforç econòmic dels col·legiats, els despatxos 
professionals i les empreses presents a Catalunya ha fet 
possible el finançament d’una fita històrica per al Col·legi

Entre tots ho 

hem pogut fer!

PATROCINI de lA NOvA seu
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Relació d’empreses 
participants

L’ajut de les empreses 
patrocinadores estableix 
una estreta relació amb 

el Col·legi en benefici  
per a les dues parts i per 
al conjunt dels col·legiats, 

és una fortalesa  
més de l’entitat

Aquest espai el dediquem a deixar constància 
de la important aportació econòmica en 
concepte de patrocini de la construcció 
de la nova seu del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya que han fet empreses amb 
presència en el territori. N’hi ha de tots els 
sectors i de tots els àmbits internacionals.

EMPRESES MECENES

EMPRESES PATROCINADORES

EMPRESES COL·LABORADORES
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La nova seu del Col·legi
l ’ I n t e r è s  m é s  a l t

Àngel Segarra 
i Associats

Col·legiats participantsRelació de despatxos 
patrocinadors
Amb aquest recull es vol retre homenatge als 
despatxos professionals que han fet l’esforç 
de contribuir amb la seva aportació a la 
construcció de la nova seu del Col·legi. En són, 
doncs, patrocinadors, però també una part molt 
representativa del col·lectiu d’economistes des 
del punt de vista institucional. 

Abelló Riera, Isidre; Adell Martínez, Jordi; Albert Piazuelo, Miquel Àngel; Alemany Mas, Salvador; 
Alonso Baldellou, M. Cristina; Alsina Ribé, Casimir; Álvarez Rabanal, Jesús; Álvarez Pérez-Bedia, 
Emilio; Amado Guirado, Jordi; Amat Salas, Oriol; Amat Soler, Joan; Anfosso Borrell, Sadurní; Antich 
Corgos, Jordi; Arasa Alegre, Maria Josep; Argandoña Ramiz, Antonio; Arlández Mañá, Àlex; Arnaez 
Redondo, José Lope; Asenjo Fernández, Javier Manuel; Àvila Morera, Carles; Bacaria Coom, Jordi; 
Ballbé Carrera, Josep; Barbé Duran, Lluís; Barnadàs Molins, Francesc; 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; Bermejo Cutillas, Joan; Bertolín 
Espallargas, José María; Bertran Codina, Salvador; Betrian Piquet, Jesús; Birulés Bertrán, Anna Maria; 
Blesa Báguena, Ángel; Boada Hernández, Santiago; Bohigas Santasusagna, Lluís; Brossa Benaque, 
Ricardo; Buch Serra, Josep; Buil Codina, Jordi; Burgués Bassols, Lluís; Caballé Vilella, Jordi; Caballero 
Bassedas, Artur; Cabanas Enríquez, Joan; Cabedo Gregori, Maria Isabel; Calders Pidemunt, Josep 
Maria; Cambara Moreno, Manuel; Cambas Puente, Pedro; Camí Casellas, Ignasi; Campa Planas, 
Fernando; Campos Flores, Francesc; Camprubí Baiges, Ferran; Canals Oliva, Joan; Canedo Iglesias, 
José Manuel; Capellà Bruguera, Carles; Capellas Quintana, Montserrat; Carreras Puigdengolas, 
Josep Maria; Casado Juan, Fernando; Casals Couturier, Muriel; Casanova Otín, Rafael; Casanovas 
Ramon, Montserrat; Casas Brichs, Raimon; Casas Brichs, Gerard; Casas Formiguera, Núria; Casas 
García, Andreu; Casas Onteniente, Joan B.; Casas Ribas, Joan Carles; Castel Cabrejas, Josefa; 
Cervelló Puig, Ramon; Cerviño Rodríguez, Luis Alberto; Cid Dacosta, Josep; Cinto Labay, Valentina 
Ramona; Clapés Sagañoles, José; Coll De Ventós, Jordi; Conejos Sancho, Jordi; Conesa Sagrera, 
Jordi; Cornet Colom, Josep; Cornet Serra, José Ignacio; Cortadas Arbat, Robert; Costabella Papiol, 
Francesc; Curto Forés, Marià; Dalmau Matarrodona, Eulàlia; Deulofeu Schilt, Albert; Dexeus Trias de 
Bes, Joan; Díaz-Benito Díaz-Madroñero, Juan; Domènech Gamito, Conxita; Domènech Ortí, Xavier; 
Enrich Leal, Joan; Escoda Mallorquí, Francesc D’Assís; Español Puig, Ángel; Fabra Biosca, Manuel; 
Farreres Bochaca, Ignasi; Farriols Solà, Xavier; Fernández Alegre, Roser; Fernández Cabra, Fernando; 
Fernández Mas, Jordi; Ferrándiz Foraster, Carmen; Ferrer Junqué, Xavier; Ferrer Pulgarin, Joaquín; Fité 
Benet, Josep; Fonseca Del Valle, José Luis; Fornells Escolà, Jaume; Fos Sebastián, Pere Lluís; Freire 
Prados, Miguel;  Fuentes Pérez, Maribel; Fuentes Ros, Antoni; Gaeta Gamarra, Carlos; Ganduxer 
Floriach, Mariano; Garcés Jarque, Agustí; García Almeda, Rafael; García Carretero, Francisco; García 
Castro, Antonio; García Jarque, M. Carme; Garrido Gómez, Antonio; Garrós Serés, Enrique-Antonio; 
Gasol Magriñá, Anton; Gibernau Ausió, César Augusto; Gibert Utset, Esteve; Gil París, Cristina; Gil 
Vila, Pedro; Gili Cirera, José María; Giménez Muñoz, Francisco De Paula; Giner Borrull, Enric; Giralt 
Serra, Antoni; Gómez Valls, Francesc; González-Anta Rodríguez-Orta, Pedro; Granell Trias, Francesc; 
Gual Solé, Jordi; Guarro Gassol, Roger; Guillen i Rodenas, Susanna; Guinjoan Ferré, Modest; Heras 
Abás, Arturo De Las; Hermosilla Pérez, Àngel; Hernández Lezcano, Gonzalo Luis; Herrero Roda, 
Jorge; Hortalà Arau, Joan; Ibarz Campo, Amadeo; Iglesias Julià, Santiago; Illa Ruiz, Javier; Izquierdo 
Reyes, Ernesto; Jiménez Corpa, Antonio; Jiménez-Ridruejo Morenas De Tejada, Míriam Del Carmen; 
Joan Vendrell, Francesc; José Fillol, Francesc Xavier; Jover Armengol, Agustí; Jover Díaz, Carmen; 
Lanau Grau, Sergi; Lanau Viñals, Ramón; Lladó Senpau, Joaquim; Llenas Moré, Josep; Llevat Palau, 
Jordi; López Casasnovas, Guillem; López Milá, Enric; López Sierra, Emilio José; Maestre Porta, 
Joan; Malapeira Gas, Jordi; Mallafré Recasens, Joan; Manalbens Planas, Jaume; Màndoli Tost, Maria 
Rosa; Manresa Rovira, Joan Ignasi; Marca Torrents, Joan Josep; Marfà Bernades, Narciso; Martínez 
Díaz, Serafín; Martínez Vila, Josep; Mas Collel, Andreu; Mas Gavarró, Artur; Mas Montagut, Francesc 
Xavier; Masip Canalda, Anna; Masriera Raventós, Josep Lluís; Massanella Rodríguez, José María; 
Matías Fabana, Manuel; Meléndez Gil, Ricard; Mena López, Francesc Xavier; Menéndez Fernández, 
Jaume; Mer Jurnet, Alfred; Mer Tarrida, Alfred; Mihaescu Baba, Olga; Molas Molas, Salvador; 
Montero Íñiguez, Carlos; Morell Deltell, Miquel; Morell Rosell, Ramon; Moseguí Mancebo, Joan; Moya 
Gutiérrez, Soledad; Muns Albuixech, Joaquim; Muñiz González, Luis Jesús; Naranjo Tejada, Antoni; 
Ojeda Arnal, José Carlos; Ojeda Arnal, Luis; Ojeda Vicente, José Carlos; Oliu Creus, Conxa; Olivé Riu, 
Maurici; Oller Compañ, Vicente; Oms Cid, Gemma; Ortiz Lucena, Cristina; Pachamé Barrera, Martín; 
Padrós Soler, Jordi; Pallàs Foyo, Mercè; Paredes Baulida, Enric; Parella Puiggrós, Germán; Parellada 
Jofré, Fèlix; Parellada Sabata, Martí; Parra Pérez, Bàrbara; Pavía Sedó, Josep Maria; Pedreño López, 
Carles; Pedrosa Negrete, Félix E.; Peitiví Rius, Pere; Pera Gallemí, Joan; Perdigó Pons, Joan Ramon; 
Pereira Machuca, Mónica; Pérez Bueno, Lluís; Permanyer Yglesias, Esteve; Perna Bertrán, Xavier; 
Picanyol Tarrés, Joan; Pintor Belda, Joaquín; Planells Jalón, Francisco; Pons Pena, Neus; Pont Ollé, 
Josep; Puchol Aliaga, Vicente; Puig Vila, Josep; Puig De Travy, Carlos; Puyuelo Umbert, Ignasi; Querol 
Solà, Ramon; Ràfols Esteve, Joan; Rallo Arnau, Enric; Ramells Martín, Joaquim; Raventós Torras, 
Francesc; Recasens Vilà, Joan; Reguant Fosas, Francesc; Riera Creus, Anna Maria; Riu Vila, Josep 
Maria; Rivera Saganta, Jordi; Rizo Gubianas, Jordi; Robert Valls, M. Assumpta; Roca Balsells, Rosa 
Maria; Roca Lamolla, Marta; Roig Aymamí, Josep; Rojas Graell, Joan; Roqué Roqué, Jaume; Rotllán 
Vilalta, Mercè; Roura Asensio, Albert; Rubio Jordà, Enrique; Rueda Sarasola, Lluís; Ruiz Espinós, Pere; 
Ruiz Fernández, Roger; Ruiz Pascual, Marta; Rull Cartañà, Joan Francesc; Sabater Victori, Francesc; 
Sagarra Fitó, Montserrat; Sagarra Martí, Anna; Salas Rodríguez, María Teresa; Salvat Marca, Santiago; 
Sánchez Marín, Beatriz Jesús; Sánchez Martínez, Luis Juan; Sánchez Mielgo, Faustino; Santaló Bel, 
Lluís; Sarroca Punsola, Esteve; Segarra Ferré, Àngel; Segarra Roca, Pere; Segura Porta, Xavier; Sellarès 
Alegre, Josep; Serra Millà, Josep; Serracant Silvestre, Jordi; Soldevila García, Pilar; Solé Parellada, 
Francesc; Solé Puig, Carloga; Solé Ribó, Xavier; Subirà Lobera, M. Esther; Subirats Alcoverro, Xavier; 
Suñol Trepat, Rafael; Sust Alemany, Josep Maria; 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; Tort Asencio, Miquel; Uruén Pueyo, Ismael; Valdeolmillos 
García, M. Carmen; Valentí Ramos, Antonino; 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; Vilalta Serarols, Pere; Villà Camps, M. Carmen; Viloca Novellas, Melcior; Viña Arasa, 
Ricard; Vives Torrents, Xavier; Zalbidea Garmendia, M. Elena.

DESPATXOS PROTECTORS

DESPATXOS BENEFACTORS
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MONTSE CARLAS 

Departament de Comunicació del Col·legi d’Economistes de Catalunya
premsacec@coleconomistes.cat

Més de 3.000 metres quadrats equipats amb  
tecnologia moderna conformen l’aposta del 
Col·legi pel futur, no només dels economistes, 
sinó també de la societat a la qual serveix

Un espai 

al vostre 

servei

 La nova seu del Col·legi ja és una 
realitat. Situat a la plaça Gal·la Pla-
cídia, l’edifici ja està completa-
ment acabat i a punt per entrar en 

servei. Amb unes instal·lacions modernes, 
funcionals i dotada amb els equipaments 
tècnics més actuals, la nova seu està a punt 
per convertir-se en punt de referència de tota 
l’activitat econòmica i empresarial que es ge-
nera a Catalunya.

L’edifici, de més de 3.000 metres quadrats 
construïts, s’ha concebut pensant en una 
triple funció: la comunicació del Col·legi amb 
la ciutat, que se simbolitza mitjançant una 
façana semitransparent i una planta baixa 
oberta a la plaça; la potenciació de la forma-
ció, que es podrà desenvolupar a les aules 
multimèdia adaptables al nombre d’assis-
tents als cursos i els serveis que presta als 
col·legiats a través d’una àmplia oferta.

Oberta als col·legiats i a la societat civil
Precisament aquesta imatge d’edifici obert a 
la plaça i a la ciutat es correspon amb la vo-
luntat que la nova seu estigui oberta a tots els 
col·legiats però també a la societat civil, així 
esdevé un referent amb tot el que estigui re-
lacionat amb l’activitat econòmica i empre-
sarial catalana. A la planta baixa, hi trobareu 

r e p o r t a t g e
La nova seu del Col·legi

els punts d’informació, la recepció i els espais 
d’accés a la resta de plantes; les plantes 1, 2 
i 3 estan destinades totes elles a aules  
de formació, mentre que la planta 4 té espais  
destinats a les comissions de treball i als  
col·legiats que, estant de pas a Barcelona, 
necessitin un espai on poder treballar o aten-
dre una visita.

La Nova Seu deL CoL·Legi 
d’eCoNomiSteS per diNS

La imatge virtual presa des de l’interior 
permet il·lustrar que en la planta baixa hi 
haurà els punts d’informació, la recepció, 
la menció i agraïments als patrocinadors
i els espais d’accés a la resta de plantes.

La ubicació
La nova seu tanca la plaça Gal·la Placídia 
amb una façana de vidre i una composició  
de nivells que, amb un aire lleuger,  
reforça la imatge del conjunt de la plaça. 

La imatge d’edifici obert 
a la plaça i a la ciutat es 

correspon amb la voluntat 
que la nova seu estigui 

oberta als col·legiats  
i a la societat civil
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Auditori
L’Auditori té una cabuda per a 145 
persones i disposa de xarxa d’imatge  
i so i sala de traducció simultània.

Planta cinquena
Concentra el gruix dels serveis 
administratius i el Deganat. Altres plantes 
amb serveis administratius són la planta 
baixa, la planta segona i la planta quarta.
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Amb la posada en  
servei de l’edifici,  
el Col·legi podrà  

esdevenir punt de  
trobada i debat,  

i centre de referència

r e p o r t a t g e
La nova seu del Col·legi

ment adient, permetrà compartir en obert els 
actes o sessions de treball que s’hi celebrin.

Totes les plantes, llevat de la planta baixa i la 
planta 5, eviten l’intensa assolellada de la fa-
çana de vidre orientada a sud a través d’un 
foyer i, per tal de filtrar l’impacte de la llum i la 
calor a l’interior de l’edifici, la pell exterior de 
vidre de la façana està serigrafiada amb tres 
cites d’Adam Smith i Luca Pacioli que confi-
guren la catifa natural d’entrada als espais, 
aules i sales de reunions

‘Foyer’
El trobem a totes les plantes llevat  
de la planta baixa i la planta cinquena.  
És l’espai des d’on es gaudeix millor  
de les vistes sobre la plaça. La pell 
exterior de vidre de la façana està 
serigrafiada amb tres cites dels pares 
de l’economia que configuren la catifa:

l “Cada facultat d’una persona 
és la mesura amb la qual jutja la 
corresponent facultat en una altra.  
Jutjo el que tu veus pel que jo veig,  
el que sents pel que sento, les teves 
raons per les meves raons, el teu 
ressentiment pel meu ressentiment,  
el que estimes pel que estimo.  
No tinc ni puc tenir cap altra manera  
de jutjar-ho”. Adam Smith. La teoria 
dels sentiments morals (I.I.29), 1759. 

l “El treball fou el primer preu, la moneda 
de compra original que es va pagar  
per totes les coses. No va ser per  
l’or o l’argent, sinó pel treball que es  
va comprar d’antuvi tota la riquesa  
del món; i el seu valor per als qui  
en posseeixen i la volen bescanviar  
per altres productes nous  
és precisament igual a la quantitat  
de treball que els pot permetre de 
comprar o d’encarregar”. Adam Smith. 
La riquesa de les nacions (I, V, 2), 1776.

l “Com és ben sabut, qui es vulgui 
dedicar al comerç i operar amb  
la deguda eficàcia necessita 
fonamentalment tres coses...  
La principal d’elles són els diners...  
la segona cosa que cal per al tràfic 
mercantil és ser un bon comptador i 
saber fer els comptes amb gran 
rapidesa... la tercera i última cosa 
necessària és la de registrar i anotar 
tots els negocis de manera ordenada,  
a fi que es pugui tenir notícia  
de cadascun d’ells amb rapidesa...”.  
Fra Luca Bartolomeo de Pacioli  
De las cuentas y las escrituras  
(tractat XI, títol novè), 1494.

L’Auditori, amb cabuda per a 145 persones, 
es troba a la planta -1 i es configura com a 
espai adaptable a molta diversitat d’usos i, en 
cas de necessitat, es podrà fer el seguiment 
simultani des de l’aula de la planta 1, la més 
gran. Tant l’Auditori com totes les aules estan 
dotades de projector i pantalla, i amb xarxa de 
comunicacions que, un cop adquirit l’equipa-
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Al servei de la societat en general
El Col·legi d’Economistes posa la nova seu 
a disposició de tots els col·legiats i despat-
xos professionals perquè hi puguin celebrar 
actes, reunions, xerrades i conferències re-
lacionades amb la seva activitat professio-
nal. Però l’edifici també estarà al servei de 
la societat en general de manera que les 
entitats, associacions, organismes i em-
preses vinculats al món econòmic en pu-
guin fer ús. 

El nou edifici aportarà molts avantatges per 
als col·legiats, ja que, a més d’incrementar els 
serveis, permetrà fomentar la participació 
dels economistes i dels despatxos professio-
nals i intensificar les accions de formació que 
es planifiquen i es desenvolupen per donar 
resposta a la demanda existent. Però, a ban-
da d’això, amb la posada en servei del nou 
edifici, el Col·legi podrà esdevenir punt de tro-
bada, debat i reunió dels economistes i centre 
de referència; i això gràcies al fet que la nova 
seu oferirà els espais, les eines i tots els ser-
veis necessaris per acollir qualsevol acte o 
iniciativa relacionat amb el món econòmic. n

Segon soterrani 
Aquest espai i el badalot (que corona 
l’edifici a la cantonada de la plaça Gal·la 
Placídia amb la Via Augusta) es destinen 
a totes les instal·lacions de clima, que 
són les que consumeixen més espai,  
ja que les instal·lacions i la seguretat  
de l’edifici s’han calculat en situació  
de plena ocupació i els espais  
d’accés a la resta de plantes.

Sala d’actes
És un espai polivalent amb una capacitat de 145 persones i que,  
en cas de necessitat, es podrà connectar amb l’Auditori per fer  
el seguiment simultani dels actes que s’hi celebrin.

Sala de reunions 
Tant per a les reunions de les comissions i els 
grups de treball com per a les reunions i troba-
des professionals dels col·legiats o despatxos 
professionals. A més, ofereix la possibilitat  
de contractar serveis opcionals com ara  
els de càtering, traducció simultània o hostesses, 
que garanteixen que l’organització de qualsevol 
acte, jornada o esdeveniment sigui un èxit.

Aules
A les plantes primera i segona, tenen vista  
i ventilació a la façana nord. Les instal·lacions 
d’electricitat, clima, imatge i so, dades  
i contra incendis, estan situades en el cel ras.
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Cursos  
emblemàtics

a u l a  d ’ e c o n o m I a
Cursos emblemàtics 2013-2014

PROGRAMACIÓ 2013-2014

L’Aula d’Economia, 
imparteix de manera 

periòdica Màsters, 
Postgraus i cursos 

d’especialització per a  
la professionalització  

i actualització  
dels economistes

A més a més de la seva importància pel que fa als coneixements que 
imparteixen, aquests cursos són molt especials per al Col·legi perquè  
es tracta dels primers que es duran a terme a la nova seu

Màsters, Postgraus i programes 
d’especialització 2013-2014
El Col·legi d’Economistes de Catalunya, 
mitjançant l’Aula d’Economia, imparteix 
periòdicament una sèrie de Màsters, 
Postgraus i cursos d’especialització dis-
senyats expressament per a la professi-
onalització i l’actualització dels econo-
mistes en el desenvolupament quotidià 
de la seva activitat; intenten abrastar el 
ventall d’àrees de més interès, així com 
oferir nous camps de desenvolupament 
professional. Alguns d’aquests es fan 
conjuntament amb universitats.

Màster d’Especialització 
Tributària. 25a edició
Durada: 300 hores.
Dates: d’octubre del 2013 
a maig del 2014.
Dirigit a: professionals dedicats 
a les àrees tributàries i fiscals,  
titulats universitaris i estudiants  
de darrers cursos.
Màster de referència que s’imparteix des 
de fa 25 anys, que constitueix una eina 
indispensable per a la formació interna  
de l’equip dels despatxos professionals i 

que està homologat pel Registre d’Eco-
nomistes Assessors Fiscals (REAF). El 
temari és complet, ofereix una formació 
teòrica i pràctica i preveu temes que 
van des del tractament particular dels  
diversos impostos fins a temàtiques or-
ganitzatives i procedimentals més trans-
versals (com ara l’organització de des-
patx o la planificació fiscal).

Programa general de 
Comptabilitat Professional
Durada: 149 hores.
Dates: de novembre del 2013 
a abril del 2014.
Dirigit a: persones que es vulguin 
iniciar professionalment en la matèria  
i professionals de la comptabilitat que 
desitgin aprofundir en aquest camp.
Postgrau que forma professionals de la 
comptabilitat per capacitar-los per a la 
tasca d’assumir una direcció econòmico-
comptable i d’organització de comptabili-
tat. S’estructura en cinc mòduls, dedicats 
a la comptabilitat superior segons el Pla 
General Comptable, la consolidació 
comptable, l’anàlisi d’estats financers, les 
noves tendències en comptabilitat de ges-
tió i la fiscalitat de l’empresa. La seva es-
tructura modular permet adaptar el pro-
grama a les condicions particulars de cada 
assistent, seguint tot el Postgrau o bé no-
més els mòduls que li interessin.

Programa d’Especialització  
en Control de Gestió
Durada: 140 hores.
Dates: de gener a juny del 2014.
Dirigit a: responsables del 
desenvolupament de les tasques  
de control de gestió i de control intern 
d’empreses i altres organitzacions.

Postgrau que s’imparteix fa més de 20 anys 
i que proporciona una visió global dels sis-
temes necessaris per exercir la funció de 
controller en una empresa, tenint en comp-
te que les seves funcions són el control i la 
informació a la direcció, explicant els fona-
ments conceptuals i sobretot operatius. Es 
compon de quatre mòduls, dedicats a 
l’anàlisi d’estats financers, a les noves ten-
dències en la comptabilitat de gestió, al 
control de gestió i control pressupostari i al 
control i auditoria interns. La seva estructu-
ra modular permet adaptar el programa a 
les condicions particulars de cada assis-
tent, seguint tot el Postgrau o bé només els 
mòduls que li interessin.

Cicle sobre la Compravenda 
d’Empreses i altres 
Reorganitzacions Empresarials
Durada: 64 hores. 
Dates: de febrer a juny del 2014. 
Dirigit a: directius responsables de les 
activitats d’adquisició de societats i filials, 
directors generals i financers, assessors 
fiscals, auditors i professionals relacionats 
amb les operacions de compravenda 
d’empreses i altres processos de 
reorganització empresarial. 
El cicle aporta els coneixements i les tèc-
niques necessàries per dur a terme pro-
cessos de compravenda i de reorganitza-
ció d’empreses des de les diferents 
vessants possibles i transmeten una visió 
pràctica, multidisciplinària i integral. Es 
compon de vuit seminaris que tracten te-
màtiques com l’estratègia que cal seguir 
en el procés, les diferents modalitats de 
finançament, la determinació del pla de 
l’empresa i del valor segons diversos crite-
ris, les combinacions de negocis, la fisca-
litat de la compravenda o la due diligence. 
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El cicle acaba amb un cas pràctic que co-
breix la negociació i la gestió del procés. 
La seva estructura permet adaptar el pro-
grama a les condicions particulars de cada 
assistent, seguint tot el cicle o bé només 
els seminaris que li interessin.

Programa avançat en  
Gestió i Direcció d’Empreses 
(PADE) (semipresencial)
Durada: 200 hores 
(100 hores presencials i 100 hores on-line).
Dirigit a: persones interessades en la 
gestió i direcció empresarial que vulguin 
reforçar els seus coneixements i assolir 
eines actualitzades i pràctiques per 
desenvolupar aquest tipus de tasques.
L’objectiu és dotar els assistents d’una visió 
integrada i global de la direcció general i 
estratègica de l’empresa, impulsar en ells 
una actitud d’iniciativa i gestió activa que 
vagi més enllà de la dualitat competència-
col·laboració i millorar les seves competèn-
cies directives en totes les facetes (com ara 
gestor de persones o líders d’equips). Ba-
sat en el mètode del cas, el programa, de 
màxima aplicabilitat i transversal, s’estruc-
tura en 15 mòduls, 10 mòduls presencials i 
5 mòduls e-learning, en el qual s’aborden 
aspectes clau en el desenvolupament de 
les habilitats directives i estratègiques apli-
cables a la realitat empresarial, que inclo-
uen role-play i exposicions d’esportistes 
d’elit especialitzats en habilitats directives.

Màster en Comptabilitat  
Superior i Auditoria.  
4a edició
Durada: 375 hores.
Dates: octubre del 2013. 
Dirigit a: persones interessades a 
especialitzar-se en els camps de la 
comptabilitat i l’auditoria de comptes,  
bé siguin acabats de llicenciar o amb 
diploma universitari que vulguin iniciar-se,  
o bé professionals en exercici que desitgin 
actualitzar o aprofundir coneixements.
Màster que es fa conjuntament amb la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
al llarg de dos anys acadèmics. S’estruc-
tura en dos Postgraus, el Postgrau en 
Comptabilitat Superior i Fiscalitat i el Post-
grau en Auditoria, que es poden cursar 
individualment. El Màster està homologat 
per l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de 
Comptes (ICAC) i dóna accés al Registre 
Oficial d’Auditors de Comptes (ROAC). Es 
compon de sis mòduls que aborden la 
comptabilitat financera, el marc normatiu 
de la informació financera, la fiscalitat i 
l’auditoria, a més d’un treball final. Des del 

punt de vista acadèmic, el Màster val  
per 80 crèdits ECTS (European Credit 
Transfer System).

Postgrau en Auditoria Pública
Durada: 150 hores.
Dates: d’octubre del 2013 a maig del 2014.
Dirigit a: llicenciats, diplomats o graduats 
universitaris, auditors de comptes  
i professionals de firmes d’auditoria, 
secretaris, interventors i tresorers  
i tècnics de les administracions públiques, 
funcionaris de la Sindicatura de Comptes 
de Catalunya i, en general, professionals 
que ocupen llocs de gestió o administració 
en ens o empreses del sector públic.
Postgrau que es fa conjuntament amb el 

Col·legi de Censors Jurats de Comptes 
de Catalunya (CCJCC), el Col·legi de Se-
cretaris, Interventors i Tresorers de Cata-
lunya (CSITAL), la Diputació de Barcelona 
i la Universitat de Barcelona (UB), i que 
està coorganitzat i homologat per l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya de 
la Generalitat de Catalunya. L’objectiu és 
formar i proporcionar una visió en profun-
ditat sobre l’activitat econòmicofinancera, 
comptabilitat pública i control intern en el 
sector públic i, en especial, sobre els ins-
truments d’execució del control financer 
mitjançant tècniques de mostreig i d’au-
ditoria pública. S’estructura en quatre mò-
duls, dedicats a l’organització, el règim ju-
rídic i règim comptable, els fonaments de 
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Cursos emblemàtics 2013-2014

permet als assistents assolir uns coneixe-
ments i una experiència sòlids de cara al 
desenvolupament d’aquesta especialitat.

Formació contínua obligatòria 
per als auditors de comptes
Amb l’objectiu de facilitar el compliment 
de la Resolució de 29 d’octubre de 2012 
sobre formació continua obligatòria, el  
Col·legi d’Economistes de Catalunya té 
programat una sèrie de cursos homo- 
logats en els àmbits de comptabilitat i 
auditoria i altres matèries, que perme-
ten complir amb el mínim de 30 hores  
de formació anual. Aquests aborden dife-
rents camps, com la memòria de comptes 
anuals, l’auditoria de sistemes d’informa-
ció, la planificació i mostreig estadístic o la 
fiscalitat. A l’inici del curs acadèmic 2013-
2014 s’impartirà un curs específic sobre 
les Normes Internacionals d’Auditoria 
(NIA), de 40 hores, d’obligat compliment 
a partir del gener del 2014. 

l’auditoria (controls intern i extern) i l’audi-
toria de la regularitat. El Postgrau val per 
18 crèdits ECTS (European Credit Transfer 
System).

Curs d’Administradors 
Concursals. 7a edició
Durada: 63 hores.
Dates: de febrer a juny del 2014. 
Dirigit a: persones que es vulguin 
dedicar professionalment al camp 
concursal o que desitgin aprofundir  
els seus coneixements i experiència  
en aquesta matèria.
Curs que s’organitza conjuntament amb 
el Col·legi d’Advocats de Barcelona, 
que preveu les dues vessants bàsiques 
d’aquest camp professional, la jurídica i 
l’economicopràctica. Compta amb la par-
ticipació com a professors i ponents d’un 
ampli espectre d’experts en les diferents 
disciplines que tracta aquesta matèria, 
jutges, economistes i advocats, cosa que 

Curs de Mediació en Dret Privat
Durada: 170 hores.
Dates: octubre del 2013. 
Dirigit a: persones interessades en 
el camp de la mediació que desitgin 
dedicar-s’hi professionalment.
Previst d’iniciar en el curs 2013-2014, res-
pon a l’Ordre JUS/428/2012, de 18 de de-
sembre, de la Generalitat de Catalunya, pel 
que fa els continguts bàsics de la formació 
en mediació de conflictes en els àmbits fa-
miliar i de dret privat que capacita persones 
mediadores segons els requisits establerts 
en el Reglament de la Llei 15/2009, de 22 
de juliol. El curs, homologat per la Genera-
litat de Catalunya, permetrà als assistents 
obtenir la inscripció com a persona media-
dora en el Centre de Mediació de Dret Privat 
de Catalunya. El programa, de 170 hores, 
s’estructura en dues parts, una part general 
i una part específica de mediació en els àm-
bits del dret privat, i preveu un mínim de 30 
hores de pràctiques en cadascuna d’elles. n

Ajudar i potenciar la formació 
dels economistes és l’objectiu 
de la tasca formativa impulsada 
pel Col·legi d’Economistes de 

Catalunya a través de l’Aula d’Economia. Es 
tracta de cursos que combinen l’ensenya-
ment teòric i conceptual amb l’aplicació dels 
coneixements i la pràctica d’exemples i casos 
concrets. Aquesta segona part té una impor-
tància fonamental en aquest tipus de forma-
ció, atès que la praxi professional exigeix tenir 
uns bons coneixements empírics que perme-
tin la resolució adequada de situacions reals. 
De fet, aquest principi és el que predomina en 
el disseny dels programes i en la selecció dels 
professors. 

Un dels cursos d’especialització i actualització 
més tradicionals del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya és el Màster d’Especialització 
Tributària, que en el curs acadèmic 2013-2014 
desplegarà la seva 25a edició. Gaudeix de 
gran prestigi en el món de l’assessorament i 

Màster
d’Especialització
Tributària

FORMACIÓ I PeRFeCCIOnAMent PeR A l’exeRCICI COM A AssessOR FIsCAl

consultoria fiscal i s’ha consolidat com a Màs-
ter de referència per als despatxos professio-
nals. Ofereix una sòlida formació teòrica i pràc-
tica per tal de conèixer la totalitat de la legislació 
vigent del sistema fiscal espanyol, així com les 
eines necessàries per poder assimilar els can-
vis constants que es produeixen en aquest 
àmbit. Està homologat pel Registre d’Econo-
mistes Assessors Fiscals (REAF). Hem parlat 
amb una de les professores i també amb una 
de les alumnes per tal d’apropar als lectors els 
continguts d’aquesta formació.

Carme Jover n’és la coordinadora des del 
curs 2009-2010 i imparteix algunes de les 
seves classes. A més, va ser alumna de la 
primera edició del Màster. 

A qui creus que va dirigit específicament 
el Màster?
Des del meu punt de vista, bàsicament va di-
rigit a dos públics objectius concrets: és im-
prescindible per als professionals dedicats a 

les àrees tributàries i fiscals i és necessari i de 
gran utilitat de cara a la inserció laboral per als 
titulats universitaris (Economia, ADE, Dret, 
Empresarials) o per a aquells que estan cur-
sant els darrers anys de grau/llicenciatura i els 
interessa dirigir la seva carrera vers al camp de 
l’assessorament fiscal. 

Segons la teva opinió, quins són els prin-
cipals trets del Màster?
Aquells punts característiques que atorguen 
al Màster el prestigi que té en el món de l’as-
sessorament fiscal i entre els despatxos són 
els següents:

l Especialització. El Màster ofereix una forma-
ció focalitzada en el camp de l’assessorament 
i la consultoria fiscals i resulta ideal per formar 
futurs professionals. Realment, per als despat-
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totalment actualitzat, i inclou el següent:
-Introducció a l’ordenament jurídic tributari. 
-Aproximació als procediments tributaris.
-Impost sobre societats.
-Impost sobre la renda de les persones físi-
ques (IRPF).
-Impost sobre el patrimoni.
-Impost sobre successions i donacions.
-Fiscalitat internacional.
-Impost sobre el valor afegit (IVA).
-Impostos especials/duanes/Intrastat.
-Impost sobre transmissions patrimonials i 
actes jurídics documentats.
-Impostos municipals.
-Inspecció fiscal.
-Organització d’un despatx d’assessoria fiscal.
-Procediments tributaris telemàtics.
-Planificació fiscal.

Gisela Vilalta és alumna del Màster d’Es-
pecialització tributària edició 2012-2013 i 
està fent les pràctiques al despatx Ac-
cent Jurídic. Té 22 anys i és llicenciada en 
Economia per la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB) (2008-2012). 

Què és el que destacaries del Màster? 
Que les expectatives que et genera la informa-
ció de l’oferta del Màster s’aconsegueixen. Els 
continguts detallats s’assoleixen per mitjà 
d’un bon material didàctic, que va des d’apunts 
fets pels professors fins donar-te d’alta al Re-

xos professionals esdevé una eina indispensa-
ble per a la formació interna del seu equip.

l Formació contínua. El Màster és impres-
cindible per als professionals del camp fiscal i 
per als universitaris que vulguin conèixer en 
profunditat els impostos vigents i estar al dia 
dels canvis constants que es van produint en 
aquest sentit. Al llarg de la seva història, ha 
format més de 500 professionals. 

l Pràctica. Les classes es fonamenten, bàsi-
cament, en la resolució de casos pràctics que 
permeten entendre i saber aplicar la teoria im-
partida. De fet, aquesta experiència pràctica 
facilita que els alumnes puguin exercir en el 
futur com a assessors fiscals.

l Inserció laboral i projecció professional. 
Els alumnes poden tenir accés a la realització 
de pràctiques en despatxos professionals i a 
les diverses ofertes de la Borsa de Treball del 
Col·legi. Més del 90% dels alumnes que han 
cursat el Màster estan treballant.

l Equip de professors. D’acord amb els seus 
principis bàsics, el Màster disposa d’un equip 
de professors complet i multidisciplinari en 
especialització i en coneixements. De fet, im-
parteixen formació professors universitaris, 
professionals de despatxos i responsables 
d’alt nivell de les administracions públiques, la 
majoria dels quals són inspectors d’Hisenda.

Com és el programa del Màster?
La durada és de 300 hores, que es poden  
completar en un curs acadèmic o bé per mò-
duls. Començarà el proper mes d’octubre i 
s’estendrà fins el mes de maig del 2014, en 
horari de tarda de dilluns a dijous. Cal dir que 
el Màster dóna dret a accedir a tota la docu-
mentació del Registre d’Economistes Asses-
sors Fiscals (REAF) i que es facilita a cadascun 
dels participants una tauleta, en què podran 
descarregar-se tota la documentació aporta-
da pels professors. El programa és complet i 

gistre d’Economistes Assessors Fiscals 
(REAF), cosa que et permet estar al dia de to-
tes les novetats fiscals. I el millor és el profes-
sorat, que aporta la seva experiència profes- 
sional, explicant els temes amb casos reals i 
que, a més, es complementa, fent que vegis la 
realitat tributària des dels dos punts de vista, el 
de l’assessor fiscal i el de la inspecció. 

Per què el recomanaries als futurs estu-
diants?
Aquest Màster et permet especialitzar-te en 
un tema molt concret i molt important, com és 
el sistema tributari, que per la seva significació 
entenc que obre un ventall ampli de possibili-
tats en el mercat laboral, des de l’assessora-
ment fiscal fins a la inspecció, i, per tant, et 
serveix tant per poder optar a treballar al sec-
tor públic com a l’àmbit privat. I el fet de fer-ho 
en el Col·legi d’Economistes de Catalunya té 
un valor afegit. 

Gràcies al Màster fas pràctiques en un 
despatx, creus que els coneixements  
teòrics i pràctics adquirits són útils?
En el meu cas, sense cap mena de dubte. He 
tingut la sort de fer les practiques en una as-
sessoria fiscal. Allà se m’ha donat la confiança 
per tocar tots els tributs amb diferents tipus de 
persones físiques i jurídiques, sota una inesti-
mable tutorització. Això m’ha permès fer alho-
ra la teoria i la pràctica i en aquest sentit el 
material didàctic que se’ns ha donat ha estat 
de gran utilitat. Poder aplicar el que aprens 
quan ho estàs aprenent és una fórmula que 
augmenta la motivació per la matèria. Voldria 
apuntar, també, la importància d’aquestes 
pràctiques perquè m’han fet viure la dinàmica 
i el dia a dia d’un despatx, des de tractar amb 
els clients fins anar a fer gestions a Hisenda, al 
costat d’uns grans mestres. Vull aquí agrair a 
Accent Jurídic l’oportunitat que m’han donat. 
Val a dir que vaig començar la carrera sense 
tenir molt clar quina de les sortides agafaria i 
crec que he fet una molt bona elecció i, a més, 
he trobat el que realment m’agrada. n
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a c t u a l i t a t
Banc Sabadell

Banc Sabadell disposa des de 
l’any 2000 d’un pla de pensions 
exclusiu per a tots els membres 
del Col·legi d’Economistes de 

Catalunya: Economistes Prudent, Pla de 
Pensions. Està integrat en el fons de pensi-
ons Foneconomistes, Fons de Pensions-1, i 
està representat per una comissió de control 
composta per representants tant del Col·legi 
com de l’entitat gestora i dipositària del fons, 
que es reuneix cada tres mesos amb l’objec-
tiu de vetllar pels interessos de totes les per-
sones que l’integren i adoptar les decisions 
en matèria d’inversions per intentar maximit-
zar el binomi rendibilitat-risc. En aquest sen-
tit, s’ha acordat implementar per al 2013 una 
política d’inversió que consisteix a invertir un 
20% del patrimoni del fons de pensions en 
actius de renda fixa i commodities, a causa 
de les perspectives econòmiques millors en 
l’àmbit global i els baixos tipus d’interès dels 
actius de renda fixa que fan que l’aportació 
d’aquests títols a la rendibilitat de la cartera 
sigui cada cop menor.

En relació amb la renda fixa, la cartera esta-
rà invertida majoritàriament en títols de 
deute públic i renda fixa d’emissors privats, 
principalment de la zona euro, i en un per-
centatge més baix en altres mercats com a 
renda fixa emergent i high yield.

Si bé l’exercici del 2012 la cartera del fons 
de pensions va acabar amb una exposició 
als actius de renda variable del 15%, la Co-
missió de Control va acordar, juntament 
amb l’entitat gestora, elevar al 20% l’expo-
sició i destinar aquest augment al mercat 
nord-americà. La inversió en renda variable 
estarà invertida en emissors d’Europa (9%), 
els EUA (8%) i països emergents (3%). 
Aquestes inversions estaran cobertes amb 
una estratègia d’opcions, cosa que implica 
que pagant una petita prima es protegeix la 
cartera per caigudes dels mercats d’acci-
ons en el conjunt de l’any d’entre el -2,5% i 
el -15%, limitant la participació en beneficis 
si es produeixen puges de mercat que su-
peren el +20% de plusvàlues durant l’any.

exclusiu per als col·legiats, integrada  
a foneconomistes, fons de pensions-1

Economistes prudent,  
Pla de pensions

Estem utilitzant una estratègia amb opci-
ons que vol protegir la cartera del fons. És 
una estratègia que venç el 20 de desembre 
del 2013 i, per tant, el resultat global que-
darà reflectit en la seva totalitat en aquesta 
data. Això implica que si hi ha pèrdues dels 
mercats d’accions al llarg de l’any hi pot 
haver pèrdues temporals en el valor de la 
participació del fons, amb l’objectiu de bus-
car la compensació per la cobertura al final 
de l’exercici, sempre en funció de l’evolució 
d’aquests. Per tant, per als partícips que 
vulguin sol·licitar la prestació del fons du-
rant l’any, es recomana que ho facin a partir 
del 20 de desembre del 2013, moment en 
què l’aportació de la prestació haurà estat 
plena en el cas de caigudes dels mercats 
cap als nivells indicats abans.

Les decisions d’inversió adoptades per la 
Comissió de Control explica el bon com-
portament del pla de pensions del Col·legi 
el primer trimestre de l’any, amb una rendi-
bilitat acumulada al pla de l’1,61%.

Novetat en les comissions del pla:  
ens adaptem a l’entorn
Les comissions actuals que s’aplicaven al 
fons eren de l’1,30% anual. A partir d’aquest 
any, la comissió fixa queda reduïda a l’1,10% 
anual i s’incorpora un sistema de comissió 
variable en funció dels resultats del 10% so-
bre l’excés de rendibilitat anual que aconse-
gueixi el fons respecte a l’IPC tancat l’any 
anterior, amb l’objectiu de vincular directa-
ment els resultats de la gestió del fons a les 
comissions que s’apliquen, de manera que 
quedi reduïda la comissió aplicada en els 
moments de rendibilitats menors, a favor de 
premiar-la en els moments de rendibilitats 

per sobre de l’índex de preus al consum. 
Creiem que es tracta d’una millora impor-
tant que repercutirà, sens dubte, en benefi-
ci de tots els components del pla.

La importància d’una bona planificació 
per a la jubilació
Cada cop és més important l’estalvi per a la 
jubilació, i els canvis que introdueix la reforma 
del sistema públic de pensions, que s’han 
començat a aplicar de manera gradual des 
d’aquest any, encara ho fan més evident. En 
grans línies, aquesta nova reforma implica:

1. Retard de l’edat de jubilació dels 65 als 
67 anys, si no es tenen cotitzats un mínim 
de 38 anys i mig.

2. Canvi de l’anterior sistema de càlcul de 
la pensió de jubilació, prenen com a refe-
rència les bases de cotització dels 25 últims 
anys de vida laboral, en lloc dels 15. De fet, 
el Govern actual s’està plantejant substitu-
ir aquest càlcul per tenir en compte TOTA la 
vida laboral (en lloc dels 25 últims anys).

3. Augment de 35 a 37 anys de cotització 
per poder accedir al 100% de la pensió.
 
Tots aquests canvis afectaran sens dubte 
l’import de les pensions que cobrarem, per 
la qual cosa li recomanem una bona previ-
sió per complementar la pensió de jubilació 
que rebrà de la Seguretat Social quan es 
jubili, amb l’instrument més adequat, és a 
dir, els plans de pensions, que a més de 
permetre-li estalviar amb aquesta finalitat, li 
permeten obtenir beneficis fiscals immedi-
ats: fins a un estalvi de 56% de les quanti-
tats aportades al pla (a Catalunya), ja que 
aquestes quantitats redueixen la base im-
posable de l’IRPF en la seva pròxima decla-
ració de la renda.

Més informació
Si vol més informació o bé desitja contrac-
tar el pla de pensions, es pot adreçar al Col-
legi o a qualsevol oficina de Banc Sabadell 
on serà un plaer atendre’l. n

Per obtenir més 
rendibilitat i disminuir 
els riscos, la cartera del 
fons de pensions estarà 

diversificada 
geogràficament
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PROactiu:
Posem a disposició
teva una targeta de
crèdit gratuïta.
Ser proactiu és, per exemple, oferir-te una targeta Visa amb una assegurança
d’accidents de fins a 600.000 euros i que, a més a més, sigui gratuïta. I si
vols, també la pots personalitzar amb la imatge del teu col·legi.

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

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

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

sabadellprofessional.com

El banc de les millors empreses. I el teu.
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Assemblea Ordinària de Col·legiats del 2013 

Dimecres 20 de març, es 
va celebrar la prime- 
ra Assemblea Ordinà- 

ria de Col·legiats de l’any 2013  
on es van aprovar els comptes 
anuals i la liquidació del pressu-
post de l’exercici corresponent a 
l’any 2012. 

També es va autoritzar la Junta 
de Govern a aplicar, en el cas que 
fos necessari, una derrama extra-
ordinària de setanta euros per col-
legiat per a la nova seu. L’acta de 
l’Assemblea estarà a disposició 
de tots els col·legiats un cop sig-

Un moment  
de l’Assemblea 
Ordinària.

Col·legiada 
núm. 13.000 

Laura Casanovas, llicen-
ciada en Administració i 
Direcció d’Empreses 

per la Universi-
tat Pompeu 
Fabra, és la col-
legiada número 
13.000 del Col-
legi d’Econo-
mistes de Catalunya. Aquest ti-
pus de notícies confirmen que el 
Col·legi continua sent una refe-
rència de la societat en l’àmbit 
de l’economia i l’empresa. n

Estatuts 
del Consell 
General 
d’Economistes 

El 15 de març es van publi-
car al BOE els estatuts 
provisionals del Consell 

General d’Economistes (unifica-
ció de les organitzacions col-
legials d’economistes i de titulats 
mercantils). Aquests es-
tatuts han estat re-
dactats per la Co-
missió Gestora, 
òrgan creat a la 
Llei 30/2011, amb 
l’objectiu de liderar el 
procés d’unificació durant  
el període transitori. El Consell 
General d’Economistes quedarà 
formalment constituït i adquiri- 
rà personalitat jurídica i plena  
capacitat d’obrar en el moment 
en què es constitueixin els seus 
òrgans de govern d’acord amb  
el que preveuen els estatuts pro-
visionals. n

La Jornada dels Economis-
tes 2013 se celebrarà el 
proper 25 d’octubre a l’Ho-

tel Fira Palace, i tindrà per títol Pro-
postes pel creixement. Experiènci-
es comparades.

Aquest any, les sessions de tre-
ball de la Jornada dels Economis-

tes tenen per objectiu identificar i 
debatre aquelles experiències en 
l’àmbit empresarial o públic, a es-
cala local, nacional i internacional 
que han trobat la solució per fer 
plausible el creixement. La Jorna-
da es desenvoluparà combinant 
sessions professionals i estratègi-
ques alhora amb la finalitat d’aug-
mentar el ventall de possibilitats 
d’elecció per part dels assistents.

XVIII Jornada dels Economistes 2013 
El Comitè Assessor de la 

XVIII edició de la Jornada, 
constituït per la Junta de Go-
vern i format per col·legiats i 
altres professionals vinculats al 
Col·legi, es va reunir el 25 
d’abril amb l’objectiu d’identifi-
car els temes per tractar en la 
Jornada, així com els professi-
onals que poden participar en 
les exposicions dels temes. n

Econoblocs, 
al Col·legi 
d’Economistes 
de Catalunya

Us informem que els Eco-
noblocs del Col·legi tor-
nen a estar operatius a 

www.economistesdecatalunya.
cat. Es tracta d’una eina de comu-
nicació on els economistes poden 
donar a conèixer la seva visió i opi-
nió sobre la situació actual de l’eco-
nomia. Els economistes que vul-
guin formar part de l’equip de 
redactors d’Econoblocs han d’ac-
cedir a un formulari on-line per tal 
de sol·licitar el seu nom d’usuari i 
poder publicar les seves impressi-
ons i comentaris sobre notícies 
d’àmbit econòmic que creguin que 
puguin ser d’interès general. n

N O t Í c i E S
Col·legi d’Economistes

nada pels interventors designats 
per l’Assemblea, José Prat i Jordi 
Conesa. n

El Col·legi d’Economistes 
de Catalunya ha publi- 
cat l’ídex d’expectatives 

borsàries dels economistes 

(IEBE) referent al segon trimes-
tre del 2013, segons el qual 
s’espera que l’IBEX 35 tanqui 
al voltant dels 8.100 punts, 
amb un interval entre +/- 5%. 

Cal destacar que l’última pre-
visió de l’IEBE va preveure que 
l’IBEX tancaria el primer trimestre 
entorn els 7.900 punts en el seu 
escenari més pessimista, i va ser 
tot un encert, ja que va tancar en 
7.920 punts, de manera que 
constata, un cop més l’exactitud 
de les previsions de l’IEBE. n

Índex d’expectatives borsàries 
del segon trimestre del 2013
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N O t Í c i E S
Col·legi d’Economistes

El Col·legi d’Economistes,  
al Fòrum d’Ocupació de  
la Universitat de Barcelona

Dimecres 6 de març va 
tenir lloc el Fòrum anual 
d’Ocupació a la Facul-

tat d’Economia i Empresa de la 
Universitat de Barcelona, que té 
per objectiu ser un punt de troba-
da entre col·legis professionals, 
entitats, empreses i els estudi-
ants de la Facultat. 

La seu territorial a Tarragona  
participa en el Fòrum de  
l’Ocupació de la Rovira i Virgili

Ddimecres 17 d’abril va 
tenir lloc el Fòrum de 
l’Ocupació a la Facultat 

d’Economia i Empresa a Reus 
amb l’objectiu de promoure la  
inserció laboral, conèixer de més 
a prop les empreses i ser un punt 
de trobada entre la comunitat  
universitària i els sectors socio- 
econòmics de les comarques  
de Tarragona. 

Amb la participació d’un gran 
nombre d’alumnes i exalumnes 
de la universitat, el Fòrum va or-
ganitzar xerrades d’orientació 
per als estudiants, presentació 
d’empreses així com una zona 
d’exposició on va ser present el 
Col·legi. 

Pere Segarra, president de la 
seu territorial del Col·legi a Tarra-
gona, va explicar en la seva inter-

venció les sortides laborals que 
tenen actualment els econo- 
mistes, i com el Col·legi els pot 
donar suport i assessorament 
mitjançant la participació en co-
missions i grups de treball, forma-
ció o l’accés a la Borsa de Treball 
del Col·legi, entre d’altres. n

Durant la celebració de la 
jornada, els estudiants partici-
pants van poder conèixer de 
més a prop el Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya, les 
activitats, els plans de forma-
ció i els avantatges que ofereix 
el Col·legi als alumnes que de-
cideixin precol·legiar-se. n
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N O t Í c i E S
Col·legi d’Economistes

Agulló Trullols, Ramon
Agulló Teixidor, Xavier
Alcántara Martínez, Jordi
Alegret Balart, Laureà
Alsina Freginals, Marta
Álvarez Martínez, 
  Roberto Carlos
Álvarez López, Mónica
Amella Mauri, 
  Roberto Néstor
Ariño Tomás, Cristina
Ariste Castaño, Santiago
Arrojeria Corral, Artiananda
Bachs Rabascall, Josep
Barrachina Cros, Carlos
Barrubés Piñol, Núria
Boleda Obiols, David
Bonfill Segura, Miguel Ángel
Brull Ortiz, Eduard
Bubé Mainegre, Rosa
Caballol Murcia, Ester
Calduch Guan, Li Ming
Cano Colomina, Joan
Carranza Díaz, Jorge
Casanovas Sanmartin, Laura
Català Prats, Josep Domènec
Chirinus, Iolanda
Cordón Pérez, Manuel
Cortadas Guasch, Pau
Cosialls Ubach, María Nieves
Cugat Panisello, María Luisa
Dolset Rodríguez, Maria
Fariña Garrido, Sonia
Faura Poy, Antonio
Fernández Gual, Verònica
Fernández Fernández, 

Emilio José
Fernández Sarandeses, 
  Rafael
Flores Gomariz, Alfonso
Font Puig, Sole
Fornés Callís, José María
Fuentes García, Antonio
Fusté Calvet, Xavier
Garcia Pujol, Albert
Garganté Sisquella, Aida
Gay Sivilla, Jorge
González Escobar, Guillermo
Gordon León, Cristian
Grau Lloberas, Olga
Guivernau Molina, Albert
Hernando Rodríguez, 
  Julio César
Ibars Segarra, Miquel
Jiménez Cardona, Josep Maria
Jiménez Torres, Sergi
Jorge Bermejo, María Teresa
Jové Baño, Francisco Javier
Lacaita, Stefano
Lemos Aguilar, Betsabé
León Vardesoto, Tania Paola
Liesa Gémar, Maria
Lloret Olivera, Carlos
López Gutiérrez, Maria Isabel
Loyo Martínez-losa, Gonzalo
Maixenchs Miró, Abel
Marín Candel, Joan
Martí Fernàndez, Rosa
Martínez Lanchas, Ester
Martínez Núñez, María Isabel
Martínez Ruda, Eva
Martínez Ferrer, Emilio

Menéndez Flores, Xavier
Miró Domènech, Ramon
Molina Román, Anabel
Moreno Fuentes, Ramón
Nafría Mitjans, Carlos
Navarro Puig, Gemma
Payret Julià, Anna
Pelegrin López, Cristina
Pérez Batallé, Diego
Pérez-Copons Alier, 
  Meritxell
Pinilla Sanz, Julián
Pujol Jover, José María
Quaresima, Umberto
Quintana Solés, Inmaculada 
  Concepción
Reina Montero, Manuel
Riera Cabau, Daniel
Rincón Guerra, 
  Carlos Alberto
Rodríguez Figueras, Núria
Rubín de Celis Calleja, 
Fernando José
Rueda Sarasola, Lluís
Sánchez de Medina Jiménez,
  Rafael 
Sauras Gómez, Javier
Serra Janer, Montserrat
Serravinyals Terés, Ramon
Tarancón Rodríguez, 
  José Javier
Travería Fillat, Ramón José
Turull Picardo, Jorge Félix
Vall Gil, Juan María
Vilamajor Gárgoles, Mar i Cel
Villuendas Tirado, José Antonio

Relació d’altes col·legials del gener a l’abril del 2013

Dijous 14 de març va tenir 
lloc a la Sala d’Actes del 
Col·legi, la tercera edició 

del Fòrum Inversor d’Economistes 
BAN, organitzat per la xarxa Busi-
ness Àngels (BAN) del Col·legi, on 
es van presentar set projectes em-
presarials. L’acte va comptar amb 
la intervenció de Teresa Torres, di-
rectora d’Instruments Financers 

El grup editorial francès 
Francis Lefebvre, nou 
patrocinador del Col·legi

vre, Karolo Dentici, van signar 
un contracte de patroci- 
ni pel qual esdevé empresa 
patrocinadora de la nova seu 
del Col·legi. 

Per mitjà d’aquest acord, el 
grup editorial Francis Lefeb-
vre, multinacional especialit-
zada en publicacions de do-
cuments jurídics, col·laborarà 
en el finançament de la cons-
trucció de la nova seu del Col-
legi. D’aquesta manera, el 
nou patrocinador posa de 
manifest el seu compromís 
amb les institucions socials, 
culturals i econòmiques de 
Catalunya, contribuint al seu 
desenvolupament. n

Èxit al III Fòrum Inversor  
Economistes BAN

per a Empreses Innovadores (IFEM) 
que va explicar les línies mestres del 
conveni de col·laboració amb Eco-
nomistes BAN. El Fòrum va con-
cloure amb una animada sessió de 
networking que va propiciar interes-
sants intercanvis entre els partici-
pants que havien omplert la Sala 
d’Actes al llarg de les més de dues 
hores que va durar l’acte. n

El passat mes de maig, el 
degà del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya, 

Joan B. Casas, i el responsable 
de Relacions Institucionals  
del grup editorial Francis Lefeb-

Reunió 
plenària del 
Comitè de 
Normativa 
i Ètica 
Professional 

Dimecres 13 de febrer va 
tenir lloc la reunió plenà-
ria del Comitè de Nor-

mativa i Ètica Professional 
(CNEP), en la qual es va renovar 
la meitat dels membres. 

L’objectiu de la reunió va ser do-
nar la benvinguda als nous mem-
bres i agrair la tasca duta a terme 
pels membres sortints, alhora que 
es va fer un repàs de l’activitat del 
Comitè al llarg del 2012. 

El CNEP és un òrgan de caràc-
ter estatutari del Col·legi que té 
per finalitat estudiar el desenvolu-
pament de les diferents normes, 
principalment de caràcter ètic i de 
conducta professional, de com-
pliment obligat en les diferents 
vessants i especialitats de la pro-
fessió. També és l’òrgan encarre-
gat d’instruir els procediments 
disciplinaris i de promoure el 
comportament i les reflexions èti-
ques entre els col·legiats. n
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Entrevista
G E N T  D E  C A S A

 F

ernando Casado és el director del 
Consell Empresarial per a la Com-
petitivitat, un organisme que està 
integrat pels presidents de les 

grans companyies espanyoles i que es va 
crear en el seu moment amb l’objectiu es-
sencial de recuperar la confiança dels mer-
cats internacionals en l’economia espanyola. 
En aquesta entrevista, Fernando Casado 
ens ofereix la seva visió de la situació econò-
mica actual i ens ofereix pinzellades d’opti-
misme de cara a un futur pròxim. 

Vostè actualment dirigeix el Consell Em-
presarial per a la Competitivitat, un orga-
nisme que agrupa grans empreses que 
busquen recobrar la confiança dels mer-

Quines són les accions bàsiques que cal 
dur a terme, segons la seva opinió, per 
recuperar la confiança dels mercats in-
ternacionals i per aconseguir ser un país 
atractiu i amb oportunitats per empren-
dre negocis?
En primer lloc, complir amb els compromi-
sos internacionals assolits, especialment 
amb la Unió Europea, i mantenir el progra- 
ma de reformes que ha establert el Govern, 
principalment el que fa referència a l’Admi-
nistració pública.

Recentment, el Consell Empresarial para 
la Competitivitat ha publicat un informe 
que, amb el títol Espanya, un país d’opor-
tunitats, apunta un cert optimisme pel 

FERNANDO CASADO

El seu missatge arrela en l’optimisme. Defensa que la percepció de l’economia espanyola 
des dels mercats internacionals és pitjor que la realitat del país i que, de fet, ja hi ha molts 
sectors en creixement. La seva recepta anticrisi passa pels mercats exteriors

montsE CaRlas, periodista 

Departament de Comunicació del Col·legi d’Economistes de Catalunya  
premsacec@coleconomistes.cat

“Les reformes garanteixen 

el creixement en el futur”

cats internacionals en l’economia espa-
nyola. Podríem dir que aquest és un dels 
principals problemes de l’economia, en 
aquests moments? 
Efectivament, la percepció de l’economia es-
panyola als mercats internacionals és més 
negativa que la realitat econòmica del país. 

Quins altres problemes o mancances 
també assenyalaria? 
En aquests moments, els problemes més 
significatius de l’economia espanyola són 
l’atur, en especial el dels joves; la con- 
solidació fiscal, que ha de continuar reduint 
els dèficits públics; la falta de liquiditat finan- 
cera a les pimes, i la caiguda de la demana-
da interna.



esforç per tal que les pimes incrementin la 
seva dimensió, que els permeti accedir als 
mercats exteriors i també poder invertir en 
R+D per adquirir la qualificació necessària 
per ser competitives en aquest món global.

a banda de recuperar la confiança dels 
mercats internacionals, en la conjuntura 
socioeconòmica actual, què considera 
que necessita el sector empresarial per 
remuntar?
De fet, ja hi ha molts sectors 
en creixement, fins i tot 
en aquest període de 
crisi, com poden ser 
els de la biotecno-
logia, la indústria 
aeroespacial, les 
TIC, la maquinà-
ria eina, l’agroali-
mentari o els 
components d’au-
tomoció. Si es 
parla del context 
econòmic en general 

El bon funcionament de 
l’exportació, la inversió 
estrangera, els sectors 

d’alt coneixement 
tecnològic i els resultats 

de les reformes confirmen 
que som en el bon camí

que fa a la situació econòmica. Quins són 
els elements que han detectat en l’eco-
nomia que els facin pensar que ens tro-
bem en el bon camí? 
Els més significatius són el bon funciona-
ment de l’exportació, que ha permès passar 
de tenir un dèficit comercial del 10% del PIB 
a tenir superàvit aquest any; el manteniment 
de la IED (inversió estrangera directa), que ha 
romàs a nivells similars al període precrisi; 
l’evolució de sectors d’alt coneixement tec-
nològic, que ha creat ocupació en aquest 
període; i els resultats de les reformes políti-
ques efectuades, especialment la financera i 
la laboral, que començaran a produir efectes 
positius en un període pròxim.

Vostè ha estat sempre molt vinculat al 
món empresarial, un sector que actual-
ment a causa de la crisi econòmica passa 
per una situació difícil. Quin diagnòstic 
ens podria fer, des del punt de vista d’una 
persona que està en contacte amb el 
món empresarial, de la situació de les 
empreses? 
Hi ha una diferenciació clara entre les em-
preses que ja tenen un percentatge impor-
tant de les seves xifres de vendes provi-
nent de mercats exteriors i la resta, que 
s’enfronta a reduccions de demanda sig-
nificatives, en especial les que tenen o 
han tingut relació amb el sector de la 
construcció. Per tot això, s’ha de fer un 

es tractaria de reconvertir el pes tan impor-
tant que ha tingut el sector de la construc-
ció i passar a una economia més orientada 
als mercats exterior i als sectors en creixe-
ment.

Des del punt de vista empresarial, quin 
missatge traslladaria al món polític?  
Quines creu que són les decisions que 
caldria adoptar per sortir de la situació 
en què ens trobem?
Considero que cal mantenir el programa de 

reformes per garantir un creixement eco-
nòmic fort en el futur.

Creu que les mesures adopta-
des pels governs espanyol i ca-
talà van en la bona línia de 
cara a aconseguir la recupe-
ració econòmica al més aviat 
possible?
En efecte, són mesures que van 
en la bona direcció i que forçosa-
ment han de produir resultats posi-
tius en un període pròxim. n
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R E P O R T A T G E
Enquesta Situació Econòmica Hivern 2013

Àngel Hermosilla, economista
hermosilla@economistes.com

 Malgrat que continua la visió pes·
simista sobre l’economia, en 
els darrers mesos s’observa 
una lleugera millora en les ex·

pectatives i la confiança dels col·legiats sobre 
l’economia. De fet, un 76,6% dels qui contesta 
l’enquesta creu que la situació actual de l’eco·
nomia catalana és pitjor que la de fa un any (un 
82,9% a l’enquesta de la tardor), mentre que un 
20,4% opina que no s’ha modificat (un 14,6% 
a l’anterior consulta) i un 2,8% considera que 
ha millorat (un 2,5% a la passada enquesta). Es 
fa palès, doncs, un cert canvi en la tendència 
baixista que ha caracteritzat les expectatives 
dels col·legiats durant gairebé dos anys i con·
firma la moderació en el deteriorament que ja 
s’havia manifestat en la consulta del passat 
mes d’octubre. 

Per la seva banda, l’índex de confiança dels 
economistes valora l’economia catalana amb 
un 2,97 i l’estatal amb un 2,67 sobre un màxim 
de 10,00, front d’un 3,07 i d’un 2,65 d’octubre, 
respectivament. L’índex de Catalunya continua 
superant el del conjunt d’Espanya, encara que 
la diferència entre ambdós ha disminuït. Els 
principals problemes de l’economia continuen 
sent l’atur, la situació financera i la restricció cre·
ditícia, tal com assenyalen un 76,7% i un 61,4% 
dels col·legiats, seguits de la feblesa de la de·
manda interna i del dèficit fiscal de Catalunya 
amb l’Estat (57,0%, 45,0%, respectivament). 
Puja la preocupació per l’atur i per la manca de 
dinamisme del mercat domèstic, i cau en el cas 
del dèficit fiscal, la situació financera i el preu del 
petroli. Per a la primera meitat de l’any els col·
legiats anticipen un manteniment de l’estanca·

ment de la situació econòmica, tant en el cas de 
Catalunya com el d’Espanya.

infravaloració dels efectes negatius  
de les polítiques d’austeritat
Bona part dels economistes creu que s’han 
subestimat els efectes negatius de les políti·
ques d’austeritat. Un 81,3% dels col·legiats 
opina que els organismes internacionals i els 
governs han infravalorat l’impacte negatiu so·
bre el creixement econòmic i l’ocupació de les 
polítiques d’austeritat dutes a terme en els dar·

Bona part dels col·legiats 
creu que s’han subestimat 
els efectes negatius de les 
polítiques d’austeritat

Del 16 de gener al 18 de febrer un total de 1.074 col·legiats  
va participar a l’Enquesta Situació Econòmica corresponent  
a l’hivern del 2013, que estava penjada al web del Col·legi

Hivern 2013

rers temps per alguns països, entre ells Espa·
nya. Només un 16,3% creu el contrari, mentre 
que un 2,4% no té opinió.

marge per aplicar a espanya polítiques 
diferents a les d’austeritat
La majoria dels economistes opina que el Go·
vern espanyol podria aplicar polítiques dife·
rents a les d’austeritat. Un 61,9% dels col·
legiats creu que el Govern té marge per aplicar 
polítiques diferents, mentre que un 35,5% pen·
sa el contrari i un 2,6% no té opinió.

inici dels efectes positius de les 
polítiques anticrisi a espanya
Els economistes creuen que els efectes posi·
tius de les polítiques anticrisi espanyoles no es 
començaran a fer paleses el 2013. Així, un 

72,5% dels col·legiats pensa que enguany 
encara no es començaran a notar positiva·
ment a Espanya, front d’un 24,2% que opina 
que sí. Un 3,3% no té opinió. 

noves mesures impositives a Catalunya 
Entre les noves mesures impositives previstes 
per reduir el dèficit públic de la Generalitat de 
Catalunya els economistes estan especialment 
d’acord amb la introducció d’un gravamen sobre 
les begudes de refresc amb excés de sucre i amb 
la implantació de l’eurovinyeta als vehicles pe·
sants de mercaderies que travessen Catalunya 
per les vies de gran capacitat de titularitat catala·
na. De fet, així ho assenyalen un 47,6% i un 
41,8% de tots els col·legiats, respectivament. 

En un segon ordre, es mostren partidaris d’es·
tudiar l’aplicació de mesures impositives o me·
sures d’altra índole per incentivar l’entrada al 

“Creus que el Govern espanyol té marge 
per aplicar polítiques diferents a les de 
l’austeritat econòmica?” 

% de col·legiats

Sí                              No                         No tinc opinió

61,9 
35,5 2,6

“Creus que organismes internacionals  
i governs han subestimat els efectes 
negatius sobre el creixement econòmic  
i l’ocupació de les polítiques d’austeritat 
dutes a terme en els darrers temps per 
part d’alguns països, com Espanya?” 

% de col·legiats

Sí                              No                         No tinc opinió

81,3

16,3 2,4

“Creus que l’any 2013 es començaran a 
notar positivament a Espanya les mesures 
aplicades contra la crisi econòmica?” 

% de col·legiats

3,3

72,5

24,2

Sí                              No                         No tinc opinió

?Situació econòmica 



barcelonins i un 2,4% dels gironins opinen que 
repercutirà negativament.

impacte del desdoblament  
de l’eix Transversal
Bona part dels economistes lleidatans opinen 
que el desdoblament de l’Eix Transversal (C·
25) afectarà favorablement l’economia de Llei·
da. Un 82,1% dels col·legiats creu que el des·
doblament tindrà un impacte positiu sobre 
l’economia de la demarcació, mentre que un 
17,9% opina que no tindrà cap incidència.

Demanda internacional immobiliària
Un 74,3% dels col·legiats tarragonins creu que la 
demanda internacional (xinesa, russa, per exem·
ple) podria pal·liar poc la crisi del sector immobi·
liari de segona residència a Tarragona, mentre 
que un 17,6% opina que podria solucionar·ho 
molt i un 8,1% que gens. n

“Com creus que serà l’impacte del nou 
TGV Barcelona-Girona-Figueres sobre 
l’economia de Barcelona i Girona?” 

GIRONA 

BARCELONA
% de col·legiats

% de col·legiats

Tindrà un impacte positiu           No tindrà cap impacte

Tindrà un impacte negatiu

35,9

23,2

1,1

2,4

63

74,4

“Com creus que serà l’impacte del 
desdoblament de l’Eix Transversal (C-25) 
sobre l’economia de Lleida?” 

% de col·legiats

Tindrà un impacte positiu           No tindrà cap impacte

17,9
82,1

“Creus que la demanda internacional 
(xinesa, russa, etcètera) podria pal·liar  
la crisi del sector immobiliari de segona 
residència a Tarragona?” 

% de col·legiats

Molt                                Poc                                Gens

8,1

74,3
17,6

“Amb quines de les següents noves mesures impositives encaminades  
a reduir el dèficit públic de la Generalitat de Catalunya estàs més d’acord?”

Mesures impositives

l Introducció d’un gravamen sobre les begudes de refresc 
amb excés de sucre per raons de salut. 47,6

l Implantació de l’eurovinyeta als vehicles pesants de mercaderies 
que travessen Catalunya per les vies de gran capacitat de titularitat catalana.  41,8

l Estudiar l’aplicació de mesures impositives o d’altra índole per incentivar 
l’entrada al mercat de lloguer dels habitatges desocupats, propietat de  
societats mercantils. 36,4

l Modificació de l’impost sobre el patrimoni 
(rebaixar el mínim exempt i fixar un recàrrec per als grans patrimonis). 33,8

l Implementació de noves vies d’imposició ambiental, com les que graven 
l’emissió de gasos contaminants o la producció de residus nuclears. 32,6

l Establiment d’un impost sobre dipòsits bancaris. 29,3

l Aplicació i adaptació a la legislació vigent de la Llei 16/2000 
de l’impost sobre grans establiments. 27,0

l Modificació de l’impost sobre successions i donacions, 
per incrementar la progressivitat i el potencial recaptatori. 19,2

l Adaptació de l’impost sobre transmissions patrimonials, 
cercant l’efecte de compensació de l’IVA. 12,0

mercat de lloguer dels habitatges desocupats 
propietat de societats mercantils (36,4%), de 
modificar l’impost sobre el patrimoni (rebaixar el 
mínim exempt i fixar un recàrrec per als grans 
patrimonis) (33,8%) i d’implementar noves vies 
d’imposició ambiental, com les que graven 
l’emissió de gasos contaminants o la producció 
de residus nuclears (32,6%).

impacte sobre Barcelona i girona del 
nou TgV Barcelona-girona-Figueres
La majoria dels col·legiats de les demarcacions 
de Barcelona i de Girona opinen que el TGV 
que connecta Barcelona, Girona i Figueres tin·
drà un impacte positiu sobre les seves econo·
mies. De fet, un 63,0% dels col·legiats barcelo·
nins creu que el nou TGV tindrà un impacte 
positiu sobre l’economia de la seva demarca·
ció, mentre que aquest percentatge s’eleva al 
74,4% en el cas dels col·legiats gironins per al 
cas de Girona. Per la seva part, un 35,9% dels 
primers i un 23,2% dels segons pensen que no 
tindrà cap incidència. Només un 1,1% dels 

% de
col·legiats
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L’estructura econòmica 
ha de canviar perquè 

els joves que tenen bones 
idees puguin emprendre 

negocis i fer-los créixer

t r e b a l l e m  e n  g r u p

L’anàlisi de l’actual situació econòmica obre interrogants que demanen explicacions, 
però també genera preguntes de futur que apunten a una resposta: valentia per 
encarar els reptes amb decisió i inventiva. Així, almenys, ho proposava Albert Einstein 

Comprendre

per què estem com estem
i què hauríem de fer per canviar

 Basant-me en una conferència de 
l’economista Jesús Fernández 
Villaverde, el 21 de setembre 
passat, podria agafar set dels 

problemes més greus de la situació de crisi 
profunda que patim. 

1. Una estructura institucional ineficaç
L’estructura institucional ha de canviar. Els 
partits polítics són tancats, només interes-
sats en la lleialtat als caps i no en la profes-
sionalitat dels càrrecs. No es busca l’eficièn-
cia en la selecció dels responsables públics, 
sinó el favoritisme, fet que dóna pas a la cor-
rupció i la malversació de fons. Els polítics 
pensen més en el seu present que en el nos-
tre futur. Almenys a Catalunya es busquen 
diputats tècnics especialistes en els càrrecs 
que ocupen i són els que parlen més idio-
mes, llàstima que no vagin tots a l’una.

2. Una creixent dualitat  
de l’estructura econòmica
L’estructura econòmica té una dualitat crei-
xent amb poques empreses grans produc-
tives i moltes empreses petites de poca 
rendibilitat. L’estructura reglamentària ha 
de canviar perquè els joves que tenen bo-
nes idees puguin emprendre negocis i fer-
los créixer.

Recordo la intervenció de tres membres de 
l’Associació Independent de Joves Empre-
saris de Catalunya el 23 de novembre pas-
sat, a la Jornada dels Economistes. Els van 
preguntar què demanarien a l’Administració 
i tots van coincidir a dir: “Menys traves per 
poder tirar endavant un negoci”. Un estudi 
que es va fer amb 318 persones enquesta-
des, a la pregunta de “Per què tens una idea 
i no tens un projecte?”, el 80% va contestar: 
“L’entorn no m’ho permet”. Per fer de les 

Opinió dels col·legiats

empreses negocis, hem de canviar el nos-
tre vocabulari. Als països anglosaxons el fi-
nançament s’anomena adventure capital, 
aquí és capital risc. En lloc d’intel·ligència 
hem de dir idealisme. En lloc de poder, au-
tonomia; en lloc de risc, aventura; en lloc 
d’inspira-ció; transpiració, per la suor de 
l’esforç; i, en lloc de fracàs, aprenentatge. 
Hem d’aprendre dels errors i de l’experièn-
cia, i hem de lluitar per aconseguir els nos-
tres objectius tenint passió, creient en ells i 
buscant un bon equip que treballi amb con-
fiança i implicació.

3. Un envelliment demogràfic  
molt greu i un dèficit sanitari
Està clar que la crisi no és l’única causant 
de la situació de les futures pensions. La 
nostra demografia ha evolucionat moltís-
sim si comparem la piràmide d’edat del 
1970 amb la de l’any 2011. La que es pre-
veu per al 2049, a causa de la caiguda de la 
natalitat i l’augment de l’esperança de vida, 
cada vegada hi haurà més gent gran i 
menys activa que cotitzi per pagar les pres-
tacions de jubilació, entre d’altres. Es pre-
veu que els jubilats representin un 50% de 
la població activa. Tot i que s’amplia el pe-
ríode d’anys a cotitzar per tenir dret a la 
prestació de la jubilació. Es tracta de si po-
drem mantenir el nostre nivell de vida amb 
les pensions públiques que ens quedaran. 

Per altra banda, com pagarem la sanitat tan 
necessària amb l’allargament de l’esperan-
ça de vida? En sanitat també està provat 
que el 50% dels factors determinants de la 
salut de les persones són els seus estils de 
vida i conductes personals. Per tant, si les 
empreses fossin capaces de mesurar i ges-
tionar els factors de risc de la salut dels seus 
empleats, aconseguiríem rebaixar la des-
pesa de la sanitat pública, millorar el rendi-
ment empresarial, oferir llocs de treball als 
desocupats i incrementar el PIB, que és el 
que permet pagar les pensions.

Tal com va dir Josep Maria Piqué, director 
de l’Hospital Clínic de Barcelona, a la Jor-
nada dels Economistes, els ciutadans es-
panyols gaudeixen del privilegi de disposar 
d’una sanitat universal, amb una àmplia 
cartera de serveis, d’una qualitat contrasta-
da i un cost per habitant per sota de la mit-
jana europea. El fet que la despesa sanitària 
hagi crescut, darrerament, en un percen-
tatge superior al del PIB ha fet que el nostre 
sistema sanitari sigui insostenible. 

Per redreçar aquesta situació calen acci-
ons a tres nivells. És necessari introduir 
canvis organitzatius i millores d’eficiència a 
les institucions sanitàries; Catalunya s’ha 
anticipat a altres comunitats autònomes. 
Cal corregir ineficiències i excessos del sis-
tema, tancant dispositius sanitaris i con-
centrant serveis i hospitals, per optimitzar 
recursos. Com que amb probabilitat és in-
suficient, caldrà incrementar els ingressos, 
via impostos o mitjançant altres mesures. 

Per últim, tenim el repte d’aprofitar les opor-
tunitats d’internacionalitzar la transferència 
de coneixement en els camps que podem 
ser competitius. Es referia a algun dels àm-

Maria torra, economista
Membre de la Junta de la Unió d’Empresaris del Penedès (UEP) 
linkedin/es/mariatorra.es, www.dracma.cat



No pretenguem que  
les coses canviïn si 

sempre es fan igual.  
És amb la crisi que neix 

la inventiva

6. Mercat laboral que no funciona
Tenim una generació perduda de 750.000 
espanyols que ni treballen ni estudien, i el 
més greu de tot és que un alt segment de la 
població encara no ha interioritzat la grave-
tat de la situació i continuem sense tenir 
consens nacional del profund conjunt de 
reformes que necessitem per solucionar els 
problemes d’aquest país.

7. Una reforma educativa per fer
Pel que fa al sistema educatiu, no donem 
una oportunitat al creixement intel·lectual 
dels nostres joves i no els donem la formació 
adequada. I el problema novament és que 
tots els canvis que fem en el nostre sistema 

bits biosanitaris i en alguns hospitals cata-
lans, i especialment l’Hospital Clínic de 
Barcelona, que amb una marca reconegu-
da internacionalment pels seus treballs ci-
entífics i la seva avançada organització el 
col·loca entre els 25 millors hospitals del 
món. Explotar aquest coneixement i con-
vertir-lo en valor productiu, buscant alian-
ces i sinèrgies per competir en mercats 
emergents, és l’altre vessant del sector sa-
nitari que quasi no s’ha explotat i que pot 
contribuir a reconstruir un model de país i a 
impulsar la nostra economia.

4. Un fort endeutament privat
La bombolla immobiliària és una de les cau-
ses que moltes famílies s’hagin endeutat a 
límits insospitats. Des de principi del 2005 
fins al principi del 2009, l’endeutament en 
la compra d’habitatges quasi es va triplicar. 
I des de llavors fins al tercer trimestre del 
2011 només havia baixat un 7%. Sembla 
que la bombolla la van propiciar uns quants 
interessats que, amb la informació privilegi-
ada al seu abast, s’han enriquit i han deixat 
a la resta de la població al carrer. S’hauria 
d’impedir que es repeteixi aquest lliberti-
natge legislatiu de les majories absolutes.

5. Un alt dèficit públic
L’alt dèficit públic està fent que donem una 
imatge tan pèssima que es fa molt difícil 
confiar en què siguem capaços de posar la 
nostra hisenda en ordre. Arran de l’esmena 
de l’article 135 de la Constitució, Espanya 
té un dèficit zero, el Govern fa les previsions 
d’ingressos i despeses; les previsions de la 
situació cíclica de l’economia espanyola; 
l’avaluació de si hem complert o no amb els 
objectius i els plans de rectificació de les 
desviacions. Això és com si un professor li 
digués als seus alumnes: “Mirin, vostès a 
l’examen es preguntaran el que vulguin, 
s’ho corregiran vostès mateixos i em dona-
ran la nota”. Només faltaria que, a sobre, se 
suspenguessin! Massa descarat! 

educatiu són cosmètics. I els talent marxen 
cap altres indrets. Com volem fer país?

Les solucions
L’única resposta a la pregunta “Què hauríem 
de fer per sortir de la crisi?” és “Fer els deu-
res”. Prendre decisions difícils. Tenir objec-
tius a mig termini, reorientant les empreses 
cap a l’exportació, desapalancant l’econo-
mia privada i reduint el dèficit públic. Tenir 
objectius a llarg termini, establint les bases 
del creixement a les properes dècades.

De fet, tal com va dir Albert Einstein “No 
pretenguem que les coses canviïn si sem-
pre es fan igual. És amb crisi que neix la 
inventiva, els descobriments i les grans es-
tratègies. La veritable crisi és la crisi de la 
incompetència. L’inconvenient de les per-
sones i els països és la mandra per trobar 
les sortides i les solucions. La crisi és la mi-
llor benedicció que pot succeir-li a perso-
nes i països perquè la crisi porta progres-
sos”. Intentem treure el millor profit del que 
estem vivint. n
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POTSER ENCARA NO HO SÀPIGUES,
PERÒ JO JA ESTIC A LA TEVA DISPOSICIÓ.

Sóc El Pingüí Fermí, un servei que t'ofereix assistència en tot allò que la 
teva llar i la teva família puguin necessitar:

· Cangurs
· Cuidadores de gent gran
· Neteja de la llar
· Assistència Tècnica
· Reparacions i reformes de la llar
Un servei a domicili, amb solucions ràpides, còmodes i garantides. 
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Les solucions d’IT 
madures són les que 

aporten més valor en la 
presa de decisions

t r e b a l l e m  e n  g r u p

Els ponents de la sessió ‘Solucions TIC per a la gestió de tresoreria’, organitzada per la Comissió 
d’Organització i Sistemes d’Informació, expliquen com es tria l’opció més adequada

‘Cash

 

management’

solucions de tresoreria

 Quins criteris hem de considerar en 
l’elecció de les solucions tecnolò·
giques per a la gestió en les orga·
nitzacions? Tots nosaltres hem 

sentit, segurament, en els últims temps, qua·
lificar com a sexy o fashion determinades so·
lucions tecnològiques. Amb això volem il·
lustrar que els criteris d’elecció d’una solució 
d’IT s’han ampliat més enllà dels estrictament 
d’utilitat per a l’organització i apareixen els de 
moda o user friendly. Les empreses, en ocasi·
ons han acabat adquirint software sense 
qüestionar·se quin serà el cost total de propi·
etat, el retorn de la inversió o simplement no 
en fem un business case. Com a introducció 
a aquest article volem defensar que els únics 
criteris d’elecció de software en què tots ens 
posarem d’acord i podrem comparar són els 
financers (ROI, CTO, business case).

Portant la discussió a l’àmbit de les solucions de 
cash management, la millor opció seria la que 
s’integra en el nostre sistema ERP, d’una mane·
ra total, i aquesta és l’opció de menys TCO, 
menys cost de hardware i llicències  perquè es 
comparteix amb la resta de cost de l’ERP. Cal 
valorar les solucions de cash management que 
millor s’integren en la nostra solució ERP i que a 
la vegada aconsegueixen cobrir les nostres ne·
cessitats de gestió de la tresoreria.

Capacitat d’anàlisi i previsió
Podem trobar diverses solucions de cash ma-
nagement en el mercat, però hem de centrar·
nos en aquelles solucions que destaquen per 
la seva capacitat d’anàlisi i previsió. Les solu·
cions d’IT madures, segons Gartner, són les 
que aporten més valor en la presa de decisi·
ons que a resoldre la transacció. Entre les di·
verses solucions destacaríem com a exemple 

Ressenyes d’actes del Col·legi

la proposta de SAP per al cash management, 
que ofereix el mòdul de liquidity planner i que 
permet obtenir el cash flow pel mètode direc·
te i el pressupost de tresoreria incloent·hi la 
informació del compromès i el real. En defini·
tiva, hem de buscar solucions de cash mana-
gement que ens permetin obtenir economies 
d’escala en el cost de llicències, hardware, 
manteniment, formació, i a l’hora garantir una 
perfecta integració amb el nostre sistema de 
comptabilitat i compromesos com a eina base 
per a les decisions del tresorer. 

Més per menys
Des del punt de vista d’empresa usuària, el li·
deratge de la posada en marxa d’una eina de 
tresoreria serà sempre del departament finan·
cer, per la seva missió de planificació i control 
del cash flow de l’empresa. Si a això afegim la 
perspectiva de control de costos, pren encara 
més importància aconseguir una eina amb 
què s’obtingui més per menys. Aquesta és la 
perspectiva que mostra una enquesta d’opi·
nió feta per CFO.com, on la reducció de cos·
tos i el cash management són les primeres 
preocupacions dels directors financers. És 
per això que l’Àrea de Tresoreria, alineada amb 
aquest objectiu, ha de treballar per aprofitar al 
màxim les eines tecnològiques: comunicaci·
ons bancàries i extracte electrònic, informes 
de flux de caixa dinàmics i en temps real, pro·
cessos integrats de gestió de cobraments i 
pagaments, projeccions de cash flow a mitjà i 
llarg termini. Cal anar més enllà de la concilia·

ció comptable i aconseguir que la tecnologia 
treballi per ser el suport de la presa de decisi·
ons. Els projectes en què treballen els tresorers 
són, segons un estudi de PwC, les projeccions 
de cash flow, les relacions banc·empresa, la 
millora del capital circulant o la connectivitat 
bancària, que representen el focus d’atenció 
del dia a dia d’aquesta àrea. En tots aquests 
casos, les solucions de tresoreria integrades 
donen solució a aquestes necessitats. 

Aspectes que cal tenir en compte
En conclusió, si volem millorar el control del 
cash flow de la nostra empresa, hem de definir 
tres aspectes bàsics:

1. Definició d’objectius i àrees de millora 
Extractes bancaris, posició diària (data valor 
contra data operació), previsió a curt termini i 
planificació al llarg de la tresoreria, reporting 
d’estats de flux d’efectiu i quadre de coman·
dament i enllaç amb eines de business intelli-
gence.

2. Gestió del canvi 
Impacte organitzatiu i de millora de processos, 
escalabilitat (solució adaptada a la mida de 
cada empresa i que evolucioni amb ella).

3. Cost total del projecte i ROI previst 
Quin ens aporta més valor?

És clau que els economistes siguem capaços 
de fer possible una convergència  més alta 
tecnologia·negoci, liderant la implantació de 
solucions que responguin als reptes dels de·
partaments financers i del conjunt de l’organit·
zació. És hora de la gestió eficaç de la treso· 
reria: quina eina és la millor per a la seva 
empresa? n

joAn Muñoz
Director de l’Àrea de Finances i BI, Birchman Group 
joan.munoz@birchmangroup.com

enriC CAMArAsA, economista
Finance&Admin manager a Hipra 
enrique.camarasa@hipra.com
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El Grup de Treball d’Igualtat i Diversitat del Col·legi analitza  
el perfil de gènere i el paper que tenen en l’entitat els col·legiats i  
col·legiades. Les conclusions criden a la reflexió de cara al futur

Anàlisi

igualtat

de LA

en eL coL·Legi 
d’economistes de cAtALunyA

 Analitzar el fenomen de la desi·
gualtat de gènere en el món  
de l’economia i visualitzar un 
compromís amb les politiques 

d’igualtat són la raó de constituir el Grup de 
Treball d’Igualtat i Diversitat en el Col·legi 
d’Economistes de Catalunya. Aprofitem 
per convidar a tots els col·legiats i les col·
legiades a visitar el Grup d’Igualtat i Diversi·
tat, al web del Col·legi. Podreu gaudir dels 
objectius, les propostes de treball i us ani·
mem a participar i a col·laborar·hi.

Per situar l’anàlisi volem fer palès l’estudi 
dut a terme el 2008 per la Cambra de Co·
merç de Barcelona, on s’esmenta que 
l’abandonament prematur de la dona amb 
formació superior del mercat laboral supo·
sa per a l’economia una pèrdua de 12.152 
milions d’euros, un 6,2% del PIB català del 
2006. Aquest malbaratament de recursos i 
pèrdua de talent que suposa que la dona, 
amb formació qualificada i competències 
adquirides, abandoni el mercat laboral evi·
dencia la desigualtat de gènere en el món 
laboral i les dificultats que tenen les dones 
en la seva promoció professional. 

El Grup ha volgut conèixer la situació de la 
dona economista en el Col·legi i, per aquest 
motiu, es van demanar a la Secretaria Tèc·
nica, les dades anònimes dels col·legiats i 
de les col·legiades, a data maig del 2012; 
Des d’aquí volem agrair a la Secretaria la 
seva ajuda. 

Les conclusions de l’estudi de les quals  
us presentem un resum han estat ela· 
borades per les economistes: Eulàlia Dal·

Comissions i grups de treball

mau, Ana García, Cristina Gil, Mar Isla, Sofia 
Paz, Montserrat Sagarra, Magda Solà i 
Maite Soler. 

1. Nombre de col·legiades a Catalunya
Amb data maig del 2012 hi havia un total de 
6.232 persones col·legiades de les quals 
1.663 són dones i 4.568 són homes:

A més, el 78,6% dels homes se situa en la 
franja d’edat majors de 40 anys, quan les 
dones representen el 57,4%. 

3. Participació en els òrgans de 
govern del Col·legi d’Economistes  
de Catalunya
La Junta de Govern està formada per 20 
persones, 1 dona i 19 homes. La represen·
tant femenina és la secretària de la Junta. 
Tant la presidència com la vicepresidència 
són masculines. En les comissions i grups 
de treball, la representació femenina també 
és menor.

Al Col·legi, les dones representen un 27%, 
mentre que la participació en les comissi·
ons és d’un 22%. Als òrgans de govern i 
comissions del Col·legi, les dones hi parti·
cipen tan sols en un 18%.

4. L’exercici de la professió en el 
Col·legi d’Economistes de Catalunya
El 39% del col·legiats i col·legiades opten 
per l’exercici lliure de la professió, mentre 
que el 61% opta per treballar per comp· 

MoNtsErrat sagarra
Economista
msagarra@economistes.com (estudi conjunt amb Eulàlia Dalmau, 
Ana García, Cristina Gil, Mar Isla, Sofia Paz, Magda Solà i Maite Soler)
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 54 anys o més entre 51 i 64 entre 41 i 50 entre 31 i 40 30 anys o menys

 14% 36% 29% 16% 5%

 3% 16% 38% 32% 11%

2. Les edats en el Col·legi
L’edat mitjana dels col·legiats i de les col·
legiades és de 49 anys, per als homes és de 
51 anys i per a les dones, de 43 anys.
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te d’altri. Els homes com a professionals en 
l’exercici lliure són el 78% i les dones, el  
22%. En general, l’exercici lliure de la  
professió és una raó per a la col·legiació,  
no obstant això les dones opten per la col·
legiació per altres raons.

5. Participació en les activitats 
formatives en el Col·legi  
d’Economistes de Catalunya
La participació en les conferències i altres 
actes formatius organitzats pel CEC és el 
10,44% del total dels col·legiats i col·
legiades. Per sexes, el 74% són homes i el 
26%, dones.

Col·legiats

Col·legiades

100%

80%

60%

40%

20%

0%

%
 e

nv
er

s 
ca

da
 s

ex
e

Participació en comissions i grups de treball

 Presidència Vicepresidència Vocals o assimilables Total

 92,3% 63,6% 78,0% 78,4

 7,7% 36,4% 22,0% 21,6%
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Participació en formació i conferències

 Cursos AE Cursos AE Conferències Persones
 (abans 2012) (gener-maig 2012) i altres actes col·legiades

 72% 70% 74% 73%

 28% 30% 26% 27%

Les dones prefereixen la participació en els 
cursos AE (Aula d’Economia), un punt que 
és molt destacat durant l’any 2012.

reflexions per debatre
A partir de les dades de l’estudi i d’altres 
recomanacions, el Grup d’Igualtat i Diversi·
tat del Col·legi d’Economistes de Catalu·
nya ha fet les següents reflexions que cal 
debatre entre tots els col·legiats i totes les 
col·legiades:

l Creiem que caldria analitzar millor el pa·
per de les col·legiades en el mercat laboral 
i quina és la seva situació laboral: carrera i 
categoria professional, abandonament del 
mercat laboral, salaris, presència en els 
equips directius i com cal assolir el 40% de 

representació en els consells d’administra·
ció de les empreses.

l Caldria promoure el lideratge femení i la 
millora de les dones en la presa de decisi·
ons, segons les darreres recomanacions 
de la UE i d’àmbit nacional.

l El Col·legi ha de desenvolupar un paper 
més actiu en la promoció de la igualtat en la 
professió d’economista, pel que seria im·
portant fer una declaració de compromís 
sobre la igualtat i augmentar la presència de 
les dones en els òrgans de govern.

l El Col·legi ha de promoure accions formatives 
i actes de divulgació que facilitin la millora del lide·
ratge femení i la igualtat entre homes i dones. n 

Caldria promoure  
el lideratge femení  
i la millora de les 
dones en la presa  

de decisions



Les xarxes socials
En el màrqueting turístic, les xarxes socials 
on-line estan guanyant terreny als entorns 
tradicionals com les fires o els anuncis als 
mitjans de comunicació tradicionals, ja que 
permeten a les empreses turístiques i les 
destinacions segmentar millor les seves ac-
cions, a un cost menor, amb més flexibilitat i 
rapidesa. A més, permeten a les empreses 
obtenir informació de la seva demanda que 
fins ara només podien conèixer sumària-

ment per les dades generals facilitades per 
grans organismes públics i privats. 

Amb el temps, anem entenent millor el seu 
funcionament de manera que ens trobem 
que xarxes com Twitter faciliten enormement 
la difusió viral de la informació, però en canvi 
no ajuden a la decisió de compra, mentre que 
Facebook i altres xarxes com TripAdvisor són 
molt més influents en aquest procés. On tot-
hom coincideix és a destacar la importància 
de les xarxes socials en la fidelització del cli-

ent. Des dels ens responsables de la 
promoció a les destinacions, com 

 No hi ha dubte que el turisme és 
l’activitat econòmica que millor 
està aguantant la crisi a l’Estat 
espanyol, tot i que ha de com-

petir amb altres destinacions en un mercat 
global on l’activitat turística, fins ara molt 
concentrada en els països de la ribera me-
diterrània, s’està desplaçant cap a l’Extrem 
Orient. La globalització ha acostat els viat-
gers a destinacions llunyanes, mentre que 
l’èxit de les complanyies aèries de baix cost 
ha coincidit amb un creixement dels viatges 
de curta durada, que cada cop practiquen 
amb més freqüència els turistes actual-
ment. Com ha passat arreu dels països de-
senvolupats, el consum de serveis turístics 
s’ha convertit en una pràctica normalitzada.

Dependència informacional
Gràcies als efectes de la globalització, en 
especial a la propagació d’Internet a la nos-
tra societat xarxa, i amb motiu de la intensa 
dependència informacional que es dóna en 
l’activitat turística, les reserves turístiques 
on-line s’han convertit en la principal activi-
tat en el comerç electrònic (més del 33% del 
total als Estats Units el 2010), mentre la in-
formació turística flueix intensament entre 
clients i empreses, dins de les xarxes socials 
cada cop més estructu-
rades. Sobretot gràcies 
als serveis on-line de xar-
xes socials generalistes 
com Facebook i Twitter, però 
també gràcies a serveis especialit-
zats com els blocs de viatge, TripAd-
visor, Travellution o Minube, creix 
l’intercanvi de coneixement. 

per exemple l’Agència Catalana de Turisme, 
que l’any 2012 va organitzar la campanya 
Catalunya Experience, s’han endegat acci-
ons de col·laboració amb els nous prescrip-
tors que han sorgit a les xarxes socials per 
posicionar la seva destinació.

Una altra característica important de les xar-
xes socials on-line és el seu potencial com a 
entorn de gestió del coneixement entre els 
professionals i entre els empresaris turístics. 
Les xarxes socials on-line poden contribuir 
de manera decisiva a la millora competitiva de 
l’empresa turística i a la innovació dels seus 
serveis i processos. S’ha comprovat que les 
xarxes socials virtuals ajuden a retenir part del 
coneixement que es perd als hotels a causa 
de l’alta mobilitat del personal. També s’ha 
observat com les xarxes socials on-line ser-
veixen perquè els empresaris i directius dels 
hotels superin les endèmiques barreres de 
desconfiança aferrissada que sempre han 
existit al sector, tot cooperant i intercanviant 
coneixement. Algunes de les xarxes socials 
més utilitzades pels professionals les trobem 
als grups creats dins de xarxes generalistes 
com LinkedIn o en xarxes específiques com 
Turismo 2.0 o Easy Travel Connection.

Instrument de treball 
El repte que té davant el turisme és gran 
enfront de la competència i no hi ha dubte 
que les xarxes socials són un bon instru-
ment de treball. Els empresaris han d’en-
tendre que cal deixar de banda la des- 
confiança en les opinions dels turistes 
expressades a les xarxes socials i, en canvi, 
saber aprofitar aquesta informació per tal 
de millorar l’oferta. 

Així, doncs, del que hem dit podem con-
cloure que les xarxes socials estan 
influint també, i de manera decisi- 
va, en un sector tan important com  
el turisme. n
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Aquest és un espai de debat al voltant de l’impacte de les xarxes socials en 
l’economia i l’empresa i, per això, hem cregut convenient fixar-nos en un 
sector, com el turisme, on les xarxes socials tenen una importància cabdal 

Xarxes socials, economia i empresa

Turisme 2.0

coneixement en xarxa al

OrIOL MIraLbeLL IzarD
Economista. Professor dels Estudis d’Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya
omiralbell@uoc.edu

Les reserves turístiques 
‘on-line’ s’han convertit en 
la principal activitat en el 

comerç electrònic, més  
del 33% als Estats Units



Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya
T R E B A L L E M  E N  G R U P

Noves oportunitats

rOser esteve Oró, economista
Directora de la Fundació Privada Catalana per a l’Arbitratge Tècnic (FPCAT) 
resteve@fpcat.org

 E

ls camps de l’arbitratge i la mediació 
representen una nova oportunitat 
professional per als enginyers, eco-
nomistes, arquitectes i altres tèc-

nics, a causa de l’impuls que estan rebent. En 
aquest sentit, cal assenyalar la Llei estatal 
5/2012, de mediació en assumptes civils i mer-
cantils, i la Llei catalana 15/2009, de mediació 
en l’àmbit del dret privat, en el cas de la medi-
ació, i la Llei 60/2003, de modificació recent, en 
el cas de l’arbitratge, que amplien els camps 
d’aplicació de l’arbitratge i la mediació com a 
alternativa a la via judicial. 

Per aquest motiu, el Tribunal Arbitral Tècnic de 
Catalunya (TATC) vol abordar les noves oportu-
nitats professionals que ofereixen l’arbitratge i 
la mediació, recollint els diferents àmbits d’ac-

tuació en la resolució de conflictes (tècnic, la-
boral, mercantil, societari, hipotecari, de con-
curs, entre d’altres) i els diversos camps on es 
pot intervenir (com ara construcció, valoraci-
ons, instal·lacions o contractació). 

El TATC està especialitzat en els camps propis 
dels col·legis professionals que l’integren: els 
col·legis d’Arquitectes, d’Economistes, d’Engi-
nyers Industrials i Enginyers de Camins ,Canals 
i Ports de Catalunya específicament vinculats a 
l’arquitectura, l’enginyeria o el món econòmic i 
financer. Les raons per intervenir són molt àmpli-
es, entre d’altres, si s’han acomplert les especi-
ficacions tècniques contractades i les qualitats 
convingudes, la valoració de participacions 
d’empreses, la reclamació d’honoraris, els esta-
tuts de les societats, la contractació de serveis 

professionals, els càlculs d’indemnització, els 
conflictes en les instal·lacions, els amidaments, 
i la qualitat dels materials.

agilitat, rapidesa i menys costos 
Aquestes són les principals característiques 
que defineixen l’arbitratge i la mediació. Es 
tracta d’un servei alternatiu a la justícia tradici-
onal que redueix les formalitats excessives i, en 
conseqüència, el temps del litigi i els costos 
directes i indirectes que se’n deriven. Els prin-
cipals avantatges enfront dels tribunals ordina-
ris de justícia són que els processos tenen una 
durada d’un, dos o màxim sis mesos, uns cos-
tos ja definits des del seu inici, que no requerei-
xen les figures de l’advocat i del procurador, 
que són arbitrats o mediats per un expert en la 
matèria i que tenen total validesa jurídica. n

professionals de l’arbitratge i la mediació



És molt important 
posicionar-nos com  

una xarxa d’inversors 
amb perfil propi
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Economistes BAN fomenta i projecta l’esperit inversor sobre iniciatives desenvolupades en 
l’ecosistema local. Res ens agradaria més que tots els projectes presentats als nostres fòrums 
trobessin el seu encaix de la mà dels inversors de la xarxa, o sigui, un trau per a cada botó 

Economistes BAN

Un trau per a
cada botó

 D’ençà de la posada en marxa 
–maig del 2012–, el camí no ha 
estat exempt de dificultats. 
L’afany de superació i poder 

comptar amb la implicació de molts elements 
amb què volem seguir compartint il·lusions 
han estat determinants per a les realitzacions 
materialitzades fins ara. Hem celebrat quatre 
fòrums inversors, on s’han presentat 29 pro-
jectes, seleccionats pel Comitè d’Avaluació 
sobre un total de 47. Dues operacions ja han 
estat formalitzades, mentre que n’hi ha un pa-
rell més en fase de tempteig.

Beabloo, publicitat interactiva
De resultes de la seva presentació en l’edició 
preliminar del passat juliol, es va reforçar amb 
400.000 euros, als quals cal afegir 100.000, a 
través d’un préstec participatiu atorgat per 
l’IFEM, d’acord amb el conveni de coinversió 
que hi tenim subscrit. Està obtenint uns resul-
tats espectaculars, especialment pel que fa a 
projecció, comandes i reconeixement inter-
nacional. Un denominador comú: Economis-
tes BAN és el primer i l’únic forum inversor on 
s’han presentat ambdós projectes.

Foodinterest, gastronomia i alimentació
La primera xarxa social especialitzada, arran 
de la seva presentació al III Fòrum Inversor, 
celebrat el passat 17 de gener, ha obtingut fi-
nançament per import de 160.000 euros que, 
afegits als fons participatius que se sol·licitaran 
a IFEM i ENISA, depassaran els 300.000 eu-
ros. Tantmateix, es tracta d’un projecte molt 
potent perquè incorpora elements innovadors 
de gran utilitat per a la població, focalitzant 
específicament les incompatibilitats (al·lèrgies, 
celíacs, tensos).

Foodinterest emfasitza l’interès en el menjar, 
entès com una activitat integradora de tots els 
aspectes que hi conflueixen: gastronòmic, 

aritzats amb el fenomen business angels 
(smart money: col·laboro, aporto, acompa-
nyo), exerceixin com a prescriptors davant 
dels seus clients. Tant com l’atenció a l’empre-
nedor i el servei a l’inversor, serà importantís-
sim aprofitar la implantació territorial del CEC 
així com l’efecte crida dels casos d’èxit propis, 
sense perdre de vista que el servei n’és la pe-
dra filosofal, té un cost i cal saber com es finan-
ça. Certament, cada cop se’ns percep més  
com un element potenciador. Sens dubte, el 
valor reputacional de la nosta marca hi té molt 
a veure i les entrevistes exploratòries per albi-
rar aliances col·laboratives són una constant 
que així ho corroboren. 

Celebrem que l’aposta per la qualitat i el talent 
es tradueixi en resultats tangibles i seguirem 
treballant per aconseguir que les cites entre 
inversors i emprenedors mantinguin l’atractiu 
d’un cartell únic i exclusiu. 

Recomanacions per als inversors
• Es considera molt interessant fomentar 
la figura del coinversor amb uns tiquets 
assequibles.
• Un projecte no és invertible si l’inversor 
no en pot sortir. Cal, doncs, analitzar la 
sortida des d’un bon començament. n

XAVIER OLLÉ
Economista i responsable de desenvolupament d’Economistes BAN 
economistesban@coleconomistes.cat

social, lúdic, creatiu, competitiu, hedonista i 
informatiu, amb la salut al rerefons. 

Valorar la feina de la xarxa BAN
El 21 de febrer, i amb l’objectiu d’afinar la tra-
jectòria de la xarxa, vam convidar alguns dels 
assistents més assidus als fòrums a una reu-
nió informal per validar idees, albirar possibili-
tats i rebre el seu feedback, ja que volem estar 
segurs que encarrilem bé el missatge i les se-
ves derivades. En el decurs de la trobada, es 
va palesar la importància de posicionar-nos 
com una xarxa d’inversors amb perfil propi, 
cent per cent concentrada a invertir. Natural-
ment, pren una gran rellevància la captació del 
millor deal flow, per la qual cosa es valora la 
capacitat acreditada fins ara per atreure bons 
projectes i, alhora, es concita el compromís 
per detectar jaciments de noves vocacions 
inversores, per exemple, a través de professi-
onals de l’assessorament que, un cop famili-
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Conferències, jornades, sessions temàtiques i actes organitzats  
des del 15 de gener a les seus del Col·legi d’Economistes de Catalunya

BARCELONA

Recull d’activitats

‘Obligacions formals davant  
del Banc d’Espanya de comptes  
i valors a l’estranger’
Sessió temàtica organitzada per la Comissió 
d’Economistes Assessors Fiscals a càrrec de 
Ramon Lanau i Xavier Solé, economistes as-
sessors fiscals.

‘Banca ètica’
Dinar col·loqui organitzat pel Fòrum Eco-
nomistes en Mercats Financers, a càrrec 
de Jordi Ibàñez, director de Fiare, i Isabel 
Sànchez, directora de Triodos Bank a Ca-
talunya.

Fòrum inversor  
Economistes BAN (edició II)
Organitzat pel Grup de Treball Bussines An-
gels del Col·legi d’Economistes de Catalunya. 

Economistes al dia

activitats dels darrers mesos

Reunió del panell d’experts  
de l’IEBE
Per examinar el resultat de l’enquesta cor-
responent a la previsió de tancament de 
l’IBEX 35 a 31 de març del 2013.

‘Novetats fiscals 2013’ 
Sessió temàtica organitzada per la Comissió 
d’Economistes Assessors Fiscals a càrrec de 
Javier Ragué, soci director del Centre de Co-
ordinació de Criteris de l’Àrea Fiscal de Cua-
trecasas, Gonçalvez, Pereira, SLP.

‘El futur de les pensions’
Conferència organitzada pel Grup de Treball 
dels Economistes Sèniors, a càrrec d’Anton 

Gasol, economista i membre de la Junta de 
Govern del Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya. Va presentar l’acte Josep Vila, econo-
mista i president del Grup de Treball.

‘Declaracions informatives  
i altres novetats  
normatives en matèria 
tributària’ 
Sessió organitzada per la Comissió d’Eco-
nomistes Assessors Fiscals juntament amb 
l’AEAT, a càrrec d’Irene Casín, cap del Servei 
d’Informació i Assistència al contribuent, i de 
Jaume Saura, cap de la Dependència Regio-
nal d’Informàtica. La sessió es va celebrar a la 
Delegació Especial de l’AEAT de plaça Leta-
mendi, 13-23 de Barcelona.

‘La gestió de la tresoreria 
durant el concurs.  
Fase comuna, liquidació  
i rendició dels comptes’
Tertúlia organitzada pel Grup de Treball d’Admi-
nistradors Concursals de la Comissió d’Econo-
mistes en el Tractament de les Crisis Empresari-
als a càrrec de Roc Lleixà, economista, advocat 
i administrador concursal, soci de DINAMIS.

Sortida cultural al Museu 
del Gas de Sabadell
Organitzada pel Grup d’Economistes  
Sèniors del Col·legi d’Economistes de Ca- 
talunya.



‘Les economies espanyola  
i catalana a principi del 2013: 
Presentació de l’Informe de 
Conjuntura de l’Institut  
d’Estudis Econòmics’
Taula rodona organitzada per la Junta de 
Govern del Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya a càrrec de Joaquín Trigo, director de 
l’Institut d’Estudis Econòmics (IEE), i Almu-
dena Semur, coordinadora del servei d’estu-
dis de l’IEE. Components de la taula rodona 
del Club de Conjuntura del Col·legi: Àngela 
Fernández, Jordi Fontrodona, Ana Belmon-
te, Víctor Fabregat i Rafael Romero. 

‘Entrada en el domicili  
per inspecció’
Sessió temàtica organitzada per la Comissió 
d’Economistes Assessors Fiscals a càrrec 
d’Albert Raventós, advocat i soci de Cuatre-
casas, Gonçalves i Pereira.

‘Solucions TIC per la gestió de la 
tresoreria. Una proposta pràctica 
amb SAP Cash Management’
Conferència organitzada per la Comissió d’Or-
ganització i Sistemes d’Informació del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya, a càrrec de 
Joan Muñoz, director de Business intelligence 
i finances de Birchman; Antonio Bueno, gerent 
de finances de Birchman; i Enric Camarasa, 
manager d’Administració i finances d’Hipra. 
Va presentar l’acte Josep Maria Gallart, eco-
nomista i vicepresident de la Comissió.

‘La matemàtica de la Història: 
Catalunya i l’Europa de Futur’
Conferència organitzada pel Grup d’Econo-
mistes Sèniors a càrrec de Juli Gutiérrez, engi-
nyer. Va presentar l’acte Josep Vila, economis-
ta i president del Grup de Treball, i va moderar-
lo Santiago Iglesias, economista i membre del 
Grup de Treball.

‘Reforma del delicte fiscal’
Sessió temàtica organitzada per la Comissió 
d’Economistes Assessors Fiscals a càrrec de 
Jesús María Silva, advocat, catedràtic de Dret 
Penal i soci director de Molins & Silva.

‘Europa i Àsia:  
qui liderarà el futur ?
Conferència organitzada per la Comissió 
d’Economia Internacional i Unió Europea a 
càrrec de Nando Zanoguera, periodista, cap 
d’Internacional de Catalunya Ràdio i excorres-
ponsal a Brussel·les i a Pequín; i Jaume Giné 
Daví, professor de la Facultat de Dret d’Esade 
i secretari general de Casa Àsia, autor del llibre 
Asia marca el rumbo, que es va presentar en 
el decurs de la conferència.

‘La tecnòpolis catalana  
1900-1936. Pensament 
organitzatiu a Catalunya’
Presentació del llibre organitzat per la Junta de 
Govern del Col·legi d’Economistes de Catalu-
nya a càrrec de Josep M. Cortès, economis-
ta i autor del llibre. Va presentar l’acte Anton 
Gasol, interventor de la Junta de Govern del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya.

‘Novetats fiscals’
Sessió de debats fiscals organitzada per la 
Comissió d’Economistes Assessors Fiscals.
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Recull d’activitats

‘Plusvàlua municipal  
i comprovació de valors’
Sessió temàtica organitzada per la Comissió 
d’Economistes Assessors Fiscals a càrrec 
de Montserrat Peretó, doctora en Dret i pro-
fessora titular de Dret Financer i Tributari de 
la Facultat de Dret de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona.

Fòrum d’ocupació de la 
Universitat de Barcelona
El Col·legi va participar en aquest fòrum, que 
té per objectiu proporcionar un punt de tro-
bada entre els col·legis professionals, entitats i 
empreses i els estudiants de la Facultat per tal 
d’establir un primer contacte entre ells.

‘Com l’empresari Amancio 
Ortega ha creat el model de 
negoci de Zara?’
Conferència organitzada pel Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya a càrrec de David 
Martínez, periodista d’economia de La Van-
guardia (edició digital) i autor del llibre Zara, 
visión y estrategia de Amancio Ortega. Va 
presentar l’acte Joan B. Casas, degà del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya.

‘Risc compartit en l’àmbit  
de farmàcia’
Dinar col·loqui organitzat per la Comissió 
d’Economia de la Salut amb la participa-
ció com a ponents d’Antonio Gilabert, ge-
rent d’atenció farmacèutica i prestacions 
complementàries del Servei Català de la 
Salut, i Federico Plaza, director de la Fun-
dació AstraZeneca.

‘El marc general de les finances 
corporatives’
Conferència organitzada per la Comissió 
de Comptabilitat del Col·legi d’Economis- 
tes de Catalunya i l’ACCID amb la partici- 
pació d’Oriol Amat, catedràtic de la UPF, 
president d’ECIF-CGCEE i vicepresident 
de l’ACCID; i Xavier Puig, director de Pro-
grames de Banc de la Barcelona School of 
Managment IDEC. Montserrat Casanovas, 
secretària de la Junta de Govern del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, va assistir com 
a representant del Col·legi. 

‘Reptes del sistema financer  
en l’actual conjuntura’
Dinar-col·loqui organitzat pel Fòrum Econo-
mistes en Mercats Financers amb la participa-

ció com a ponent de Joan Cebrián, director 
corporatiu de Gestió i planificació de Capital 
de Caixabank.

‘I jo, quina culpa en tinc,  
de tot plegat?
Presentació del llibre amb el mateix títol, or-
ganitzada per la Junta de Govern del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya amb la par-
ticipació com a ponents de l’expresident 
de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol; 
Joan B. Casas, degà del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya; Jordi Albertí, editor, i 
Jordi Angusto, economista i autor del llibre.

‘Contact Center 2.0 / Knowledge 
Center. El present i futur  
dels centres de valor’
Conferència organitzada per la Comissió 
d’Economia del Coneixement i Innovació del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya amb la 
participació de Carlos Ramos, international 
manager MST Holding. Va presidir Julià Man-
zanas, vicepresident de la Comissió.



Fòrum inversor Economistes 
BAN (edició III)
Organitzat pel Grup de Treball Bussines An-
gels del Col·legi d’Economistes de Catalunya. 

‘Panoràmica de la fiscalitat 
autonòmica’
Conferència i roda de premsa organitzada pel 
REAF i la Comissió d’Economistes Assessors 
Fiscals amb la intervenció de Joan B. Casas, 
degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya; 
Nacho Cornet, president de la Comissió d’Eco-
noisites Assessors Fiscals; Luis del Amo, secre-
tari tècnic del REAF, i Valentí Pich, president del 
Consell General de Col·legis d’Espanya.

‘Declaracions de béns a l’estran-
ger, el model 720’
Sessió temàtica organitzada per la Comissió 
d’Economistes Assessors Fiscals, amb la 
participació com a ponent d’Alejandro Ebrat, 
advocat d’Ebrat Abogados.

‘Història, evolució i futur de les 
caixes d’estalvis a Catalunya’
Conferència organitzada pel Grup de Treball 
dels Economistes Sèniors, amb la participació 
com a ponent de Joan Amat, doctor en Eco-

nomia i en Dret i exdegà del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya. Va presentar l’acte Jo-
sep Vila, economista i president del Grup de 
Treball dels Economistes Sèniors, i el va mo-
derar Santiago Iglesias, economista i membre 
del Grup de Treball dels Economistes Sèniors.

Assemblea Ordinària de 
Col·legiats de l’any 2013
Per aprovar els comptes anuals i la liquidació 
del pressupost de l’exercici corresponent a 
l’any 2012.

‘Actualització de balanços’
Sessió temàtica organitzada per la Comissió 
d’Economistes Assessors Fiscals amb la par-
ticipació de Juan de Dios Nieto, inspector co-
ordinador de la Dependència Regional d’Ins-
pecció de Catalunya.
 

‘El lideratge femení en la 
professió d’economista’
Conferència organitzada pel Grup de Tre-

ball d’Igualtat i Diversitat a càrrec de Carme 
García, directora del Màster de Lideratge 
Femení a l’ESCI; Mercè Martí, presidenta 
executiva d’IBERAUDIT, i Montserrat Sagar-
ra, coordinadora del Grup de Treball que va 
presentar l’estudi de la Igualtat en el Col·legi 
d’Economistes de Catalunya. L’acte el va 
presentar Joan B. Casas, degà del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya.

‘El Model 720’
Debats fiscal organitzat per la Comissió 
d’Economistes Assessors Fiscals.

‘Campanya de Renda  
i reorganització interna  
de l’AEAT a Catalunya’
Conferència organitzada per la Comissió 
d’Economistes Assessors Fiscals de Gon-
zalo García de Castro, delegat especial de 
l’AEAT a Catalunya.
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Presentació del número 66 
de la ‘Revista Econòmica de 
Catalunya’
Organitzada per la Junta de Govern del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya amb 
la participació de Felip Puig, conseller 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat 
de Catalunya; Oriol Guixà, conseller dele-
gat de La Farga; Jordi Naval, president de 
la Fundació Escola Emprenedors i direc-
tor general d’Anaxamocis Biotech; Fran-
cesc Santacana i Àngel Hermosilla, eco-
nomistes i coordinadors del número 66 
de la Revista Econòmica de Catalunya. Va 
moderar l’acte Andreu Missé, periodista.
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Recull d’activitats

‘Aplicació pràctica de les taules 
dinàmiques per millorar la  
gestió empresarial i presentació 
de les novetats d’Excel 2013’
Conferència organitzada per la Comissió d’Or-
ganització i sistemes d’informació a càrrec 
de Lluís Muñiz, soci director de Sisconges & 
Estratefia, economista i expert en control de 
gestió. Va presentar l’acte Josep Maria Gallart,  
economista i vicepresident de la Comissió.

‘Com afecta el blanqueig de 
capitals als assessors fiscals’
Sessió temàtica organitzada per la Comissió 
d’Economistes Assessors Fiscals a càrrec de  
Víctor Altimira, advocat.

‘Programa dels acords  
voluntaris de la Generalitat  
de Catalunya per la reducció de 
gasos d’efecte hivernacle’
Conferència organitzada per la Comissió 
d’Economia i Sostenibilitat a càrrec d’Elvira 
Carles, directora de la Fundació Empresa i Cli-
ma, i de Salvador Samitier, director de l’Oficina 
Catalana de Canvi Climàtic. Va presentar l’ac-
te Joan Ràfols, vicedegà del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya.

Panell d’experts de l’IEBE
Per examinar el resultat de l’enquesta corres-
ponent a la previsió del tancament de l’IBEX 
35 a 30 de juny del 2013.

Sortida cultural al Palau Moja
Organitzada pel Grup d’Economistes Sèniors.

GIRONA

Fira-mostra d’empreses i activitat
Participació a la fira-mostra d’empreses i acti-
vitats a la Facultat de Ciències Econòmiques i 
Empresarials, a les Jornades de Portes Ober-
tes que la Universitat de Girona organitza per a 
estudiants de batxillerat i cicles formatius.

TARRAGONA

Pimes i finançament:  
necessitats i alternatives
Presentació del document tècnic elaborat 
per la Comissió d’Economia Financera del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya, amb 
la participació de Pere Segarra, president 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya a la 
seu de Tarragona; Cèsar Suárez, director de 
zona a Tarragona de Banc Sabadell; Fran de 
la Torre, director de consultoria estratègica 
i finançament de Pimec; i Carles Pedreño i 
Marta Vidal, membres de l’equip de redacció.

‘Correu avançat Office 365  
de Microsoft’
Jornada formativa tècnica que va comptar amb 
la participació de Josep R. Puigmartí, director de 
Desenvolupament de Negoci i Formació Canal.

‘La fiscalitat de les crisis 
matrimonials i la seva 
planificació’
Sessió temàtica organitzada per la Comissió 
d’Assessors Fiscals de la seu de Tarragona 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya que 
va comptar amb la participació de Gemma 
Quintana, economista i advocada, especialis-
ta en fiscalitat, sòcia de GQ CONSULTORS.

‘La tecnòpolis catalana  
1900-1936. Pensament 
organitzatiu a Catalunya’
Conferència i presentació del llibre, que va 
comptar amb la participació de Josep M. Cor-
tès, economista i autor de l’assaig.

‘Cal regular els bancs?  
De quina manera? De què 
serveix?’, i presentació del 
llibre ‘Arquitectura financiera 
internacional y europea’
Sopar-col·loqui que va comptar amb la parti-
cipació d’Anton Gasol, doctor en Economia, 
membre de la Junta de Govern del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya i autor del llibre,  
organitzat amb la col·laboració del Rotary 
Club Tarragona. 

‘Xarxes socials, un cas d’èxit. 
Showcookingamb@elcocinerofiel’
Conferència que va comptar amb la participa-
ció de Txaber Allué, consultor d’alta direcció, 
professor associat de la URV i la UOC en els 
departaments de Gestió d’Empreses i blogger 
(elcocinerofiel.com). n
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Una nova seu per al nostre Col·legi,
al servei de l’economia i l’empresa.

Feta entre tots!
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A L  V O S T R E  S E R V E I
Comissió d’Economia i Sostenibilitat

La creació de l’InCEV ens confir-
ma que els avenços de les acci-
ons proposades a Rio + 20 co-
mencen a materialitzar-se. De 
nou, m’atreveixo a dir que, en 
l’economia verda, trobem dismi-
nució de costos i també aflora el 
benefici de valor afegit que els 
pilars de la sostenibilitat aporten 
a la gestió empresarial i territori-
al, però essencialment és un 
canvi fonamental de gestió. 

Així ho anem defensant en la Co-
missió d’Economia i Sostenibili-
tat, i encara anem més enllà i in-
troduïm el concepte de PIB Verd 
(IWI) de caire territorial, però en el 
àmbit empresarial, amb la consi-

deració que el territori està for-
mat per empreses, a les quals en 
el seu moment se’ls demanarà 
comptes del seu impacte ambi-
ental, social i econòmic en la 
gestió empresarial. Ens avancem 
i donem uns conceptes nous 
aplicats a l’empresa, i d’aquí surt 
el treball presentat al CONAMA 
XI, Caminant cap un PIB verd… 
Benefici empresarial = benefici 
financer + empenta d’activitat 
(ambiental, social i econòmica). 
Conceptes contrastats entre les 
31 empreses i entitats que for-
maven el Grup.

Unir esforços
Ara un nou repte, després de la 
notícia descrita, i tenint en comp-
ta el treball començat, ens cal 
contactar amb l’InCEP per estu-
diar com es poden unir esforços, 
i com sempre no ens cansem de 
demanar-vos a tots la vostra col-
laboració en els punts essenci-

Després de tres Informatius co-
mentant Rio + 20, els punts ver-
tebradors i altres de col·laterals, 
de l’economia verda i el PIB 
verd, i de l’exposició dels aven-
ços aconseguits en el Grup 9 del 
CONAMA XI, haureu observat el 
meu entusiasme per tots aquets 
temes. 

No és un entusiasme personal, 
sinó compartit amb el Comitè 
permanent de la Comissió 
d’Economia i Sostenibilitat, que 
treballa amb il·lusió i ímpetu, que 
sempre tenim en les coses de 
futur, en ser pioners, perquè ens 
ho creiem i perquè fa molts anys 
que estem abocats a transme-
tre-ho a tots vosaltres, com-
panys economistes, totes aque-
lles inquietuds que intuíem i que 
ara ja són realitats. Però, el 
temps ha canviat, i és hora 
d’obrir-nos a altres expectatives 
professionals, la transversalitat 
de la Comissió ens ho permet. 

I amb ganes de continuar en 
aquesta línia, no sabia com co-
mençar, aquest Noticiari, per evi-
tar ser repetitiva i també per 
aprofitar l’avinentesa d’estrenar 
Col·legi quan m’arriba a les 
mans un article d’Albert Punsola 
publicat a la revista de la Diputa-
ció de Barcelona, Sostenible, on 
dóna una informació que ens re-
afirmava en la necessitat de con-
tinuar en el tema. 

Impulsar l’economia 
verda a Catalunya
L’economista Enric Llarch ha es-
tat nomenat director del nou Ins-
titut Català de l’Economia Verda 
(InCEV) perquè el posi en marxa. 
La seva missió és maximitzar les 
oportunitats que s’ofereixen a les 
empreses i al territori derivades 
de la implantació de l’economia 
verda. “Volem ser –diu Llarch– 

un nucli impulsor de l’economia 
verda a Catalunya i la forma cor-
recta d’abordar la qüestió és  
fer que les pràctiques verdes en 
els consums i els processos  
productius s’universalitzin per-
què tenen sentit econòmic, i 
aquest és el canvi de paradigma 
fonamental”.

Aquest moment –en plena crisi– 
és el més adequat per actuar de 
cara. Moltes empreses que es 
mostraven com a verdes, i així 
ho subratllaven davant del con-
sumidor perquè quedava bé, ara 
ho estan deixant en segon terme 
perquè es troben escanyades. 
És el moment d’actuar. El canvi 

és, doncs, que l’economia verda 
sigui menys una etiqueta i esde-
vingui un element intrínsec de la 
pròpia activitat empresarial. Ens 
obliga la necessitat de fer un nou 
pas endavant, en l’energia, i l’ai-
gua; les primeres matèries; els 
residus, que cal valoritzar encara 
més; l’ús dels sòls, sovint conta-
minats; el consum d’uns espais 
que no podem anar ocupant in-
definidament. 

Canvi de gestió
Es ratifica, per tant, que el con-
cepte d’economia verda és 
completament transversal. Els 
consums energètics i els cicles 
de la matèria o de l’aigua tenen 
implicacions en la indústria, el 
transport i la logística, la cons-
trucció i l’urbanisme, i també els 
serveis. L’economia catalana és 
un camp especialment abonat 
per tal que els principis de l’eco-
nomia verda puguin avançar. 

als, que també fan incidència en 
la economia verda. És a dir, en 
tasques concretes de les actua-
cions de la majoria de les comis-
sions del Col·legi.

Finalment, us informem que el 
matí del dijous 26 de juny, la Co-
missió organitzarà un acte a la 
nova seu que porta per títol el tí-
tol d’aquest article: L’economia 
verda. I jo què conec? penso?  
faig? planifico? m’implica? Us 
demanarem, com sempre fem, 
el vostre suport. Us necessitem 
a tots, no dubtem gens que fa-
reu un esforç i vindreu. Us ho 
agraïm per endavant. També 
hem acabat els treballs dels úl-
tims SIDECOS i estem preparant 
una edició conjunta dels quatre 
treballs: Energia, Aspecte eco-
nòmic de la RSE, El Corredor 
Mediterrani i Reempendre i em-
prendre. Esperem poder oferir-
vos-ho cap a mitjan octubre. 

I estem dissenyant cursos d’eco-
nomia i sostenibilitat (aspectes 
econòmics de l’energia, l’econo-
mia verda, la governança i la po-
lítica de RSE, entre d’altres). n

L’economia verda. I jo què conec?  
penso? faig? planifico? m’implica?
MArTA roCA lAMollA 
Economista i vicepresidenta de la Comissió d’Economia i Sostenibilitat
martaroc.ind@economistes.com

El canvi és, doncs, que l’economia  
verda sigui menys una etiqueta  

i esdevingui un element intrínsec de  
la pròpia activitat empresarial
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A L  V O S T R E  S E R V E I
Comissió de Comptabilitat

L’increment de valor net final de 
cada element s’abonarà al 
compte reserva de revaloració 
de la Llei 16/2012 que figurarà 
en els fons propis. L’increment 
net de valor resultant de les ope-
racions d’actualització s’amortit-
zarà, amb efectes fiscals, a partir 
del primer període impositiu que 
s’iniciï a partir del dia 1 de gener 
del 2015, durant aquells anys 
que quedin per completar la vida 
útil de l’element patrimonial, en 
els mateixos termes que corres-
pon a les renovacions, ampliaci-
ons o millores. 

Exemple: suposem una empresa 
que adquireix un actiu l’1 de ge-
ner del 2006, amb un cost 
d’1.000.000 euros, amortitzable 
en 10 anys. Té un tipus d’impost 
sobre societats del 30%. Segui-
dament, es calcula la reserva de 
revaloració i les amortitzacions 

Després de molts anys sense la 
possibilitat d’actualitzar balanços, 
ja que l’anterior actualització es 
va aprovar el 1996, recentment 
s’ha aprovat la Llei 16/2012, que 
permet l’actualització voluntària 
de balanços. L’actualització es 
practica en elements de l’immo-
bilitzat material i inversions immo-
biliàries que no estiguin totalment 
amortitzades i que figurin en el 
primer balanç de situació aprovat 
amb posterioritat a l’entrada en 
vigor de la Llei 16/2012. Per tant, 
es tracta del balanç tancat a 31 
de desembre de 2012, tot i que 
l’actualització es fa amb data 1 
de gener de 2013. 

Càlcul de l’actualització
El nou valor actualitzat no podrà 
excedir del valor de mercat de 
l’element patrimonial actualitzat. 
Per tal d’efectuar l’actualització, 
la llei estableix una sèrie de coefi-
cients (vegeu la figura 1), que van 
des dels béns adquirits el 1984, o 
en anys anteriors al 1984, amb un 
coeficient de 2,2946 fins als béns 
adquirits el 2011, amb un coefici-
ent de 1,01. 

Els coeficients s’apliquen sobre el 
preu d’adquisició o cost de pro-
ducció, atenent l’any d’adquisició 
o producció de l’element i sobre 
les amortitzacions comptables 
que van ser fiscalment deduïbles, 
en funció de l’any que es van fer. 

En primer lloc, es calcula l’incre-
ment de valor aplicant el coeficient 
a l’actiu segons l’any d’adquisició: 
+preu d’adquisició x coeficient 
-preu d’adquisició
(a) augment de valor de l’actiu 

I també s’apliquen els coeficients a 
les corresponents amortitzacions 
acumulades: 
+amortitzacions de cada any x 
coeficient de cada any 

-amortitzacions acumulades 
(b) augment de les amortitza- 
cions acumulades 

L’increment final de valor de l’ac-
tiu serà la diferència entre l’aug-
ment de l’actiu i l’augment de les 
amortitzacions acumulades: 

(a) - (b) = increment de valor de 
l’actiu 

Una vegada obtingut l’increment 
net de valor, aquest s’ha de cor-
regir amb un coeficient que té en 
compte la capitalització de l’em-
presa. 

La capitalització és el resultat de 
dividir el patrimoni net per la 
suma del patrimoni net amb el 
passiu (restant la suma de drets 
de cobrament i tresoreria). 

Per calcular aquest coeficient 
s’ha de considerar el període de 
temps de tinença de l’immobilit-
zat, o els cinc anys anteriors a la 
data del balanç d’actualització, 
si aquest termini fos menor, a 
elecció de l’empresa. El coefici-
ent no s’aplicarà quan resulti su-
perior a 0,4. 

futures (figura 2). L’increment de 
la reserva és la diferència entre 
l’increment de l’actiu i l’impost 
que calpagar. Posteriorment, es 
calculen les amortitzacions futu-
res, que seran diferents a escala 
comptable i a escala fiscal, fet 
que provocarà l’existència d’un 
actiu per impost diferit.

Avantatges i inconvenients 
d’actualitzar 
El valor de l’immobilitzat serà 
més pròxim a la realitat i l’aug-
ment de les amortitzacions  
permet reduir els beneficis i, per 
tant, el pagament d’impost de 
societats. Un altre avantatge  
és que s’incrementa el patri- 
moni net. Hi ha l’inconvenient  
del pagament del 5% sobre el 
saldo de la reserva de revalora-
ció. A més, l’actualització és so-
bre tots els actius i no es pot 
escollir, excepte els immobles. 

En conclusió, com que hi ha 
avantatges però també inconve-
nients, cada empresa ha d’ana-
litzar bé si li convé o no acollir-se 
a la possibilitat d’actualitzar.

Per saber-ne més, consulteu 
http://goo.gl/val6j. n

Actualització de balanços 
amb la Llei 16/2012 
orIol AMAT 
Economista i president d’ECIF (Economistes Experts en Comptabilitat 
i Informació Financera) Comissió de Comptabilitat CEC-ACCID  
oriol.amat@upf.edu

    Valors Coeficient Valors  
  originals actualització actualitzats
Cost adquisició:     
   2006  1.000.000 1,1017 1.101.700  
Amortitzacions:     
   2006  100.000 1,1017 110.170  
   2007  100.000 1,0781 107.810  
   2008  100.000 1,0446 104.460  
   2009  100.000 1,0221 102.210  
   2010  100.000 1,0100 101.000  
   2011  100.000 1,0100 101.000  
   2012  100.000 1,0000 100.000  
  Total amortz. 700.000  726.650  
31-12 2012 Net 300.000   375.050  

Increment net actiu     75.050  
Impost a pagar (5%)   3.750  
reserva revaloració   71.300  

          Actiu per
  Comptable Fiscal Diferència impost diferit  
      
Valor actualitz. 31-12-12: 375.050 375.050 0 0
Amortitzacions futures:     
   2013  125.020 100.000 25.020 7.500
   2014  125.020 100.000 25.020 7.500
   2015  125.020 175.050 -50.030 -15.010
  Total amortz. 375.050 375.050   0
31-12-2015 Net 0 0   0

Figura 2 Càlcul de la reserva de revaloració 
i de les amortitzacions futures d’un immoble 
actualitzat (ACCID, 2013)

Amb anterioritat a 
l’1 de gener de 1984 2,2946 
En l’exercici 1984 2,0836 
En l’exercici 1985 1,9243 
............................ 
En l’exercici 2000 1,2089 
En l’exercici 2001 1,1839 
En l’exercici 2002 1,1696 
En l’exercici 2003 1,1499 
En l’exercici 2004 1,1389 
En l’exercici 2005  1,1238 
En l’exercici 2006 1,1017 
En l’exercici 2007 1,0781 
En l’exercici 2008 1,0446 
En l’exercici 2009 1,0221 
En l’exercici 2010  1,0100 
En l’exercici 2011 1,0100 
En l’exercici 2012 1,0000 

Figura 1 Quadre resumit
de coeficients de la Llei
16/2012 d’actualització
de balanços
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s’assoleix el compliment del con-
veni, i no quan aquest s’aprova. 

També existeix la solució de la li-
quidació com a alternativa a la 
del conveni. 

Si bé la llei persegueix la continuï- 
tat de les empreses, la realitat és 
ben diferent, ja que una gran part 
dels concursos que es presenten 
acaben en liquidació. En la nos-
tra humil opinió, el principal motiu 
d’això és, entre altres causes, 
presentar tard el concurs, de ma-
nera que el deteriorament patri-
monial és tan important que im-
pedeix qualsevol viabilitat futura 
de l’empresa. 

Empreses concursades
Entrant en la comptabilitat de les 
empreses concursades, i d’acord 
amb el volum de negoci d’aques-
tes, els resultats mostrats en el 
quadre II van en línia amb l’estruc-
tura del teixit empresarial espa-
nyol, on predominen les petites i 
mitjanes empreses. En concret, el 
69% de les empreses en concurs 
tenen un volum de negoci inferior 
als 2 milions d’euros, mentre que 
tan sols el 5% aproximadament 
de les empreses en concurs pre-
senten un negoci superior als 10 
milions d’euros.

No cal dir que la realitat compta-
ble de les empreses espanyoles 
presenta, en general, grans dife-
rències entre les empreses que 
auditen els seus comptes anu-
als, ja sigui de manera obligatòria 
o bé voluntària, d’aquelles em-
preses que no auditen els seus 
comptes anuals. Recordem que 

Abans de començar a parlar dels 
efectes en la comptabilitat de les 
empreses en concurs, cal donar 
unes breus pinzellades sobre la 
realitat empresarial, que ens situïn 
tant en el nombre d’empreses 
concursades, quina és la seva 
classificació en funció de la seva 
mida, com en el tipus de concur-
sos presentats.

Per això, hem elaborat uns qua-
dres introductoris –adjunts al fi-
nal d’aquestes pàgines– a partir 
de la informació publicada per 
l’Institut Nacional d’Estadística 
(INE) en relació amb l’estadística 
del procediment concursal (EPC) 
a l’objecte de situar a les empre-
ses en concurs.

Als quadres, s’hi poden consul-
tar els resultats més rellevants. 
Tots tres ens mostren un creixe-
ment en els dos últims anys de 
les empreses en situació concur-
sal; la pràctica totalitat, aproxi-
madament un 95% concursos 
voluntaris, els presenten la prò-
pia empresa davant del seu estat 
d’insolvència, enfront d’un 5% 
de concursos necessaris, que 
són aquells instats per un credi-
tor de l’empresa. 

Declaració de concurs
Recordem que l’empresa té el 
deure de sol·licitar la declaració 
de concurs dins dels dos mesos 
següents a la data en què hagués 
conegut o hagut de conèixer el 
seu estat d’insolvència, tret que, 
de conformitat amb el que preveu 
l’article 5 bis de la Llei concursal, 
hagi comunicat al jutjat compe-
tent per conèixer del concurs, 
que ha iniciat negociacions per 
assolir un acord de refinança-
ment o per obtenir adhesions a 
una proposta de conveni. Aques-
ta comunicació, que de portar-se 
a terme ha de s’ha de fer en qual-

sevol moment dins del termini 
abans ressenyat, ens atorga un 
termini més gran de tres mesos 
per negociar l’acord de refinança-
ment o obtenir adhesions a una 
proposta de conveni i l’empresa 
ha de presentar la demanda de 
sol·licitud de concurs, dins del 
mes hàbil següent, a menys que 
no es trobés en situació de con-
curs després d’aquest període. 

De tot això anterior sembla que 
es compleixen els objectius ex-
posats en l’exposició de motius 
de de la Llei concursal, que bus-
ca avançar en el temps la decla-
ració del concurs a fi d’evitar que 
el deteriorament de l’estat patri-

monial impedeixi o dificulti les so-
lucions més adequades per satis-
fer els creditors, finalitat essencial 
del concurs.

El conveni de continuïtat
La llei estableix la fórmula del 
conveni com la solució normal 
del concurs i és el conveni de 
continuïtat l’instrument per sal-
var les empreses que es con- 
siderin total o parcialment via-
bles, en benefici no només dels 
creditors, sinó del propi concur-
sat, dels treballadors i d’altres 
interessos.

La proposta de conveni pot con-
sistir en proposicions de quita-
ment i espera, o acumular totes 
dues, cosa que evidentment su-
posa importants canvis en la 
comptabilitat que analitzarem 
més endavant. Per últim, és con-
venient recordar que la conclusió 
del concurs es produeix quan 

actualment, a més d’altres requi-
sits, l’empresa està obligada a 
auditar els comptes quan el seu 
volum de negoci supera els 5,7 
milions d’euros. 

Crèdits i deutes
El següent aspecte que hem de 
considerar és el moment de la 
classificació dels crèdits, moment 
que ve marcat per la data de la 
interlocutòria de declaració del 
concurs, de manera que els deu-
tes anteriors són crèdits concur-
sals, mentre que els generats 
després de la interlocutòria judici-
al són crèdits contra la massa. 

En vista que la major part de les 
empreses en concurs de credi-
tors corresponen a empreses 
petites i mitjanes i que en gene-
ral, en aquestes, els mitjans, pro-
cediments i sistemes de control 
no estan tan desenvolupats com 
en empreses de mida més gran, 
és convenient establir prèvia-
ment un sistema i mètode ade-
quat de comptabilització dels 
deutes, de manera que es pugui 
identificar de manera clara i pre-
cisa aquells deutes que són an-
teriors a la data de la interlocutò-
ria de declaració del concurs i, 
per tant, són crèdits concursals, 
d’aquells que són generats amb 
posterioritat i, per tant, són crè-
dits contra la massa. 

Això es pot aconseguir d’una ma-
nera senzilla, que no és una altra 
que obrir un nou compte compta-
ble per als proveïdors i creditors, 
on es comptabilitzin els deutes 
generats amb posterioritat a la 
declaració del concurs. Evident-
ment, això suposarà un esforç i 
càrrega addicional de treball, però 
que beneficia en el futur. 

Tal com hem comentat, l’aprova-
ció d’un conveni de continuïtat, 

ANToNIo PuIG rIMbAu 
Economista, soci d’Abante Pich Auditores, SLP
barcelona@abanteauditores.com

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

El 69% de les empreses en concurs  
tenen un volum de negocis inferior als  
2 milions d’euros, mentre que tan sols  
el 5% superen els 10 milions d’euros

La comptabilitat a les empreses en concurs  
i l’auditoria dels seus comptes
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suposa per a l’empresa concur-
sada un quitament i espera, o 
tots dos, i s’han de comptabilit-
zar els efectes del conveni en els 
crèdits concursals. 

El desembre del 2008, l’Institut 
de Comptabilitat i Auditoria de 
Comptes va publicar una con-
sulta relativa al tractament 
comptable de l’aprovació d’un 
conveni de creditors. 

A mode de síntesi, el primer que 
s’ha d’analitzar és si les noves 
condicions del deute són subs-
tancialment diferents o no, ente-
nent per substancialment dife-
rents quan el valor actual dels 
fluxos d’efectiu del nou passiu 
financer sigui diferent, almenys 
en un 10% del valor actual dels 
fluxos d’efectiu romanents del 
passiu financer original, actualit-
zats tots dos al tipus d’interès 
efectiu d’aquest.
 
Tractaments comptables
Per tant, se’ns plantegen dues 
opcions, amb tractament comp-
table diferent:

l Si les condicions són substan-
cialment diferents, es donarà de 
baixa el passiu financer original i 
es reconeixerà el nou passiu pel 
seu valor raonable. La diferència 
es comptabilitzarà com un ingrés 
en el compte de pèrdues i 
guanys. Aquest ingrés es mos-
trarà en el resultat financer i es 
crearà en cas de ser significatiu, 
una partida específica, que pot 
bé denominar-se “Ingressos fi-
nancers derivats de convenis de 
creditors”. 

l Si les condicions no són subs-
tancialment diferents, no es do-
narà de baixa el passiu finan- 
cer original. Es calcularà un nou 
tipus d’interès efectiu, que serà 
el que iguali el valor en llibres  
del passiu financer en la data  
de modificació amb els fluxos 
d’efectiu per pagar segons les 
noves condicions. 

En la majoria dels casos, l’aprova-
ció d’un conveni suposa que les 
noves condicions del deute són 

substancialment diferents del 
deute original, raó per la qual hau-
rem de procedir a donar de baixa 
i alta els passius, i reconèixer un 
ingrés financer per la diferència. 

Conclusió del concurs
La següent qüestió que ens 
plantejar és quan hem de proce-
dir a comptabilitzar els efectes 
del conveni, establint la consulta 
abans citada, que la comptabilit-
zació de l’efecte de l’aprovació 
del conveni es reflectirà en els 
comptes anuals de l’exercici en 
què s’aprovi judicialment, sem-
pre que de manera racional es 
prevegi el seu compliment. 

En relació amb això, hem de re-
cordar que la conclusió del con-
curs es produeix quan s’assoleix 
el compliment del conveni, raó 
per la qual, en el cas que es de-
clarés per part judicial l’incom- 
pliment del conveni, això supo-
sarà la rescissió d’aquest i la 
desaparició dels efectes dels 

crèdits, de manera que hauria de 
tornar a registrar els deutes  
pel seu valor original.

La memòria dels comptes anuals 
haurà d’incloure tota la informació 

significativa sobre la situació con-
cursal. En particular, una empresa 
amb conveni aprovat assenyalarà 
en la seva memòria:
l la data de la sentència d’apro-
vació del conveni;
l les característiques;
l la situació dels deutes del con-
veni aprovat;
l les variacions més significati-
ves, indicant les produïdes per 
quitaments o per ajornament;
l el compliment del conveni.

Comptes anuals
L’últim aspecte que cal comen-
tar és el relatiu a la formulació 
dels comptes anuals de l’empre-
sa en concurs i, en el seu cas, la 
seva auditoria. Això es regula en 
l’article 46 de la Llei concursal, 
diferenciant-se entre el supòsit 
d’intervenció de facultats i el de 
suspensió de facultats de l’òrgan 
d’administració:

l En cas d’intervenció de facul-
tats de l’òrgan d’administració, 

subsistirà l’obligació legal dels 
administradors de formular i de 
sotmetre a auditoria els comp-
tes anuals, sota la supervisió 
dels administradors concursals. 
Originalment, la llei eximia la so-

cietat concursada de fer l’audi-
toria dels primers comp- 
tes anuals que es preparessin 
mentre estigués en funcions 
l’administració concursal, ex-
cepte que aquesta tingués els 
seus valors admesos a nego- 
ciació en mercats secundaris  
de valors o estigués sotmesa a 
supervisió pública del Banc 
d’Espanya, la Direcció General 
d’Assegurances i Fons de Pen-
sions o la Comissió Nacional del 
Mercat de Valors.

l En cas de suspensió de facul-
tats de l’òrgan d’administració, 
subsistirà l’obligació legal de for-
mular i de sotmetre a auditoria 
els comptes anuals, aquestes  
facultats corresponen a l’admi-
nistració concursal. 

Per tant, una societat obligada  
a auditar els seus comptes anu-
als ha de seguir fent-ho amb in-
dependència de la seva situa- 
ció concursal, tant en continuï- 
tat com en liquidació, ja que la 
Llei no diferència entre els dos 
casos. 

En relació amb els auditors de 
comptes nomenats per la socie-
tat, i a petició fundada de l’ad- 
ministració concursal, el jutge 
del concurs podrà acordar la  
revocació del seu nomenament  
i el nomenament d’un altre per  
a la verificació dels comptes 
anuals. n

En el cas que es declarés per part  
judicial l’incompliment del conveni,  
això suposaria la seva rescissió i la 
desaparició dels efectes dels crèdits

Quadre III Concursos voluntaris i concursos necessaris (%) 
   2008 2009 2010 2011 2012 Acumulat

Voluntaris   93,69 94,88 94,77 94,36 94,22 94,43
Necessaris   6,31 5,12 5,23 5,64 5,78 5,57

Quadre I Nombre d’empreses en concurs
    2008 2009 2010 2011 2012 Acumulat

Empreses   2.894 5.175 4.990 5.910 7.799 26.768

Quadre II Per volum de negoci (2012) 
   1T-12 2T-12 3T-12 4T-12 Acumulat %

Fins a 2 milions   1.313 1.398 1.037 1.649 5.397 69,20
de 2 a 5 milions   242 262 177 304 985 12,63
de 5 a 10 milions   108 107 82 116 413 5,30
Més de 10 milions   109 88 62 119 378 4,85
Sense classificar   186 171 108 161 626 8,03
 Totals    1.958 2.026 1.466 2.349 7.799 100,00
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sen a formar part del deute que es 
pretén cancel·lar. Casos en què 
l’import del préstec o crèdit hipote-
cari concedit era molt superior al 
valor de l’immoble hipotecat.

En resum, es pot generar una 
plusvàlua fiscal a efectes de l’IRPF 
per la diferència entre preu d’ad-
quisició de l’habitatge i deute viu 
en la data de la dació.

Mesures per pal·liar o evitar  
els efectes tributaris injustos
El Reial decret llei 6/2012, de 9 de 
març, de mesures urgents de pro-
tecció de deutors hipotecaris sen-
se recursos va introduir mesures 
per pal·liar o evitar, en teoria, 

aquests efectes tributaris injustos 
derivats de la dació de l’habitatge 
en pagament del deute hipotecari:

l Sobre l’IVTNU (plusvàlua muni-
cipal), es disposa que l’obligat al 
pagament, en qualitat de substi-
tut del contribuent, serà l’entitat 
que adquireixi l’habitatge, no el 
transmitent.

l Sobre l’IRPF, s’estableix que es-
tarà exempt el possible guany pa-
trimonial que es pugui generar 
amb motiu de la dació en paga-
ment de l’habitatge.

Aplicació de les mesures
Ara bé, per què hem dit mesures 
per a pal·liar en teoria? Perquè el RD 
Llei 6/2012 també estableix que, 
per a l’aplicació d’aquestes mesu-
res pal·liatives, concorrin una sèrie 
de condicions que, en la pràctica, 
faran que només siguin d’aplicació 
en molts pocs casos. Per exemple:

Amb la situació actual de crisi eco-
nòmica i social, la dació en paga-
ment d’un deute s’ha plantejat 
com una possibilitat de pal·liar els 
efectes que provoca no poder pa-
gar a l’entitat creditora (banc o cai-
xa) i el risc de quedar-se sense 
casa i amb un deute, encara. A 
l’espera de la seva possible regula-
ció legal via parlamentaria, forçada 
per la iniciativa legislativa popular 
(ILP) i per la justícia europea, en 
aquests moments cal tenir en 
compte que, en el millor dels ca-
sos, la dació en pagament pot su-
posar la cancel·lació del deute 
amb el creditor hipotecari, però es 
poden generar “nous” deutes.

En efecte, la dació d’un immoble 
en pagament d’un deute suposa 
una transmissió onerosa de la pro-
pietat de l’immoble. I com en la 
majoria dels casos el transmitent 
serà un particular, l’operació esta-
rà subjecta a l’ITP i els AJD, així 
l’obligat a pagar aquest impost 
serà l’adquirent de l’immoble, és a 
dir, l’entitat financera creditora del 
deute i adjudicatària de l’immoble. 
La base sobre la qual s’ha d’apli-
car el tipus de gravamen, fixat per 
la comunitat autònoma correspo-
nent (a Catalunya, un 8%, que 
possiblement augmenti fins a un 
10%), estarà constituïda pel valor 
real de l’immoble en el moment en 
què s’efectuï la dació en paga-
ment. Valor real que probablement 
serà coincident amb l’import del 
deute comptabilitzat per l’entitat 
financera.

A quins possibles deutes  
tributaris s’haurà d’enfrontar  
el transmitent d’un immoble 
en els casos de dació en  
pagament?
l En primer lloc, haurà de satisfer 
l’impost municipal sobre l’incre-
ment de valor dels terrenys de na-
turalesa urbana (IIVTNU), més co-

negut com l’impost de plusvàlua 
municipal. L’obligat a pagar aquest 
impost municipal és el transmitent, 
en aquest cas el deutor hipotecari 
que transmet el seu immoble al 
creditor hipotecari per saldar el seu 
deute.

La base d’aquest impost depen-
drà del valor cadastral que tingui 
l’immoble en el moment d’efectu-
ar-se la dació en pagament i dels 
anys que hagin transcorregut des 
de l’adquisició de l’immoble. És a 
dir, no es té en compte el valor real 
de l’immoble en el mercat immobi-
liari que, com tots sabem, ha dis-
minuït considerablement. O sigui, 
que una persona perd el seu habi-

tatge perquè no pot pagar el prés-
tec per adquirir-lo i, per això, ha de 
pagar un impost al municipi.

l En segon lloc, és probable que, 
en la declaració de la renda el 
transmitent de l’immoble, hagi 
d’incloure un guany patrimonial 
generat amb ocasió de la dació en 
pagament. Un guany que vindrà 
determinat per la diferència entre el 
preu d’adquisició en el seu dia i el 
valor que se li atribueixi a l’immoble 
a efectes de la dació en pagament, 
és a dir pel valor que l’adquireixi 
l’entitat financera.

Hi haurà casos en què l’import del 
deute per cancel·lar serà superior 
al valor d’adquisició de l’habitatge 
perquè, quan es produeix la dació 
en pagament, normalment, és per-
què s’han deixat de pagar diverses 
quotes de l’hipoteca, la qual cosa 
genera elevats interessos de de-
mora i costos de gestió que pas-

l Primer requisit: cal que l’entitat 
financera implicada hagi adoptat 
voluntàriament l’anomenat codi 
de bones pràctiques, en què s’in-
clogui la possibilitat de la dació en 
pagament de l’habitatge. Sembla 
que la majoria d’entitats finance-
res espanyoles s’hi han adherit.

l Segon requisit: s’ha de tractar 
d’una hipoteca constituïda en ga-
rantia de préstec o crèdit concedit 
per a la compra d’un habitatge 
que el preu d’adquisició no hagués 
excedit d’un determinat import, 
variable en funció del nombre 
d’habitants del municipi, tenint en 
compte les últimes xifres de pobla-
ció resultants de la revisió del pa-
dró municipal. Per exemple, en 
municipis entre 100.000 i 500.000 
habitants, l’import de l’adquisició 
de l’habitatge no pot excedir de 
150.000 euros; en municipis inferi-
ors a 100.000 habitants, 120.000 
euros; i als de més d’1.000.000 
d’habitants, 200.000 euros. Tenint 
en compte que la majoria dels ha-
bitatges van ser adquirits en els 
anys del boom immobiliari, els im-
ports fixats en el RD Llei estan per 
sota dels preus mitjans de compra 
i, per tant, aquest requisit s’acom-
plirà en molts pocs casos.

l Tercer requisit: que el deutor es 
trobi en el llindar d’exclusió (que és 
com dir que visqui sota un pont). 
D’acord amb l’article 3 de l’esmen-
tat RD Llei 6/2012, es considerarà 
que un deutor d’un crèdit o prés-
tec garantit amb hipoteca sobre el 
seu habitatge habitual està situat al 
llindar d’exclusió quan hi concorrin 
totes les circumstàncies següents:

1. Que tots els membres de la uni-
tat familiar i, si és el cas, els possi-
bles avalistes manquin de rendes 
derivades del treball o d’activitats 
econòmiques. 

2. Que la quota hipotecària sigui 
superior al 60% dels ingressos 
nets que percebi el conjunt dels 
membres de la unitat familiar i, si és 
el cas, els possibles avalistes.

3. Que el conjunt dels membres de 
la unitat familiar i, si és el cas, els 
possibles avalistes no tinguin qual-

Conseqüències fiscals que cal tenir 
presents en la dació en pagament
rICArd VIñA ArASA 
Economista i assessor fiscal del Col·legi
fiscals@coleconomistes.cat

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

Una persona perd el seu habitatge 
perquè no pot pagar el préstec  

per adquirir-lo i, per això,  
ha de pagar un impost al municipi
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Por haver-hi casos en què el deu-
tor hagi de regularitzar la quota 
deduïda de l’IVA suportat en la 
seva adquisició, i també pot pas-
sar que amb motiu de la dació 
s’incompleixi el termini de mante-
niment de la reinversió (art. 42 
TRLIS). En els casos de segona 
transmissió de l’edificació, en 
principi, l’operació estarà exemp-
ta de l’IVA i haurà de tributar per 
l’ITP i els AJD.

Nous supòsits d’inversió del 
subjecte passiu de l’IVA
Ara bé, la Llei 7/2012, de 29 d’oc-
tubre, va establir dos nous supò-
sits d’inversió del subjecte passiu 
de l’IVA: d’una banda quan es re-
nuncia a l’exempció, i d’altra ban-
da, quan el lliurament dels immo-
bles es produeixi en execució de la 
garantia constituïda sobre aquests, 
entenent-se que s’executa la ga-
rantia en les operacions de dació 
en pagament quan es transmet 

sevol altres béns o drets patrimoni-
als suficients amb els quals fer 
front al deute.

4. Que l’habitatge sigui l’únic en pro-
pietat del deutor i el préstec o crèdit 
concedit fos per a la seva adquisició.

5. Que es tracti d’un préstec o crè-
dit que manqui d’altres garanties, 
reals o personals o, en el cas que 
existeixin, que en tots els garants 
concorrin les circumstàncies ex-
pressades en els punts 2 i 3.

Aquest tercer requisit no és que 
sigui impossible que es doni, és 
que qui compleixi totes les circum-
stàncies del llindar d’exclusió tin-
drà altres preocupacions molt més 
greus que fer front a uns impostos 
injustos, en el cas de dació en pa-
gament del seu habitatge.

I en el cas dels empresaris?
Òbviament que la crisi econòmi-
ca no només afecta els particu-
lars, també afecta les empreses. I 
també es donen i es donaran si-
tuacions de dació en pagament. 
En el supòsit que la dació en pa-
gament sigui per part d’un em-
presari la problemàtica tributària 
de l’operació se centrarà, bàsica-
ment, en l’IVA i en l’impost sobre 
societats, si la transmitent és una 
entitat jurídica.

En aquest darrer impost, atès que 
els béns cedits a tercers s’han de 
valorar pel seu valor de mercat, 
s’imputarà en l’impost sobre soci-
etats un guany si aquest és superi-
or a l’import del deute o una pèr-
dua si fos al contrari. Respecte de 
l’IVA, la problemàtica i la casuística 
pot ser tan diversa que apuntarem 
aquí unes quantes qüestions al 
respecte sense aprofundir:

Si la dació de l’immoble serà pri-
mera o segona transmissió. Si qui 
efectua la dació és el propi promo-
tor, serà primera transmissió, el ti-
pus impositiu serà el 10% i serà 
subjecte passiu l’adjudicatari. Si 
l’immoble adjudicat està en cons-
trucció el tipus serà el 21%.

A l’hora de determinar la base im-
posable caldrà tenir en compte 

que els deutes del transmitent no 
minoren la base imposable de 
l’operació. 

El tipus de l’IVA s’aplica sobre el 
valor real de l’immoble que és ac-
ceptat per l’entitat financera en 
pagament del deute. Per tant, pot 
ocórrer que la base imposable de 
l’IVA sigui superior al deute, en 
cancel·lació del qual es rep l’immo-
ble. S’haurà de tenir en compte a 

l’hora de determinar la base impo-
sable l’article 79 de la Llei de l’IVA, 
en tractar-se d’operacions en què 
la contraprestació no consistirà en 
diners. L’article 79.U. disposa que: 
“En les operacions en què la con-
traprestació no consistirà en diners 
es considerarà com a base impo-
sable la que haguessin acordat en 
condicions normals de mercat, en 
la mateixa fase de producció o co-
mercialització, entre parts que fos-
sin independents”.

l’immoble a canvi de l’extinció total 
o parcial del deute garantit o quan 
l’adquirent assumeix la obligació 
d’extingir el deute garantit. 

En la pràctica, aquestes mesures 
signifiquen que, l’entitat creditora 
adquirent de l’immoble, per la da-
ció en pagament, es converteix en 
subjecte passiu de l’IVA per inver-
sió, i està obligada a ingressar la 
quota resultant de l’IVA de la trans-
missió de l’immoble directament a 
l’Administració tributària mitjançant 
la corresponent declaració-liquida-
ció de l’IVA, on consignarà l’IVA 
autorepercutit i, si té dret a la de-
ducció, consignarà el mateix im-
port com a IVA suportat. 

Si qui efectua la dació en paga-
ment és el propi promotor de l’ha-
bitatge, el tipus impositiu serà el 
10%, que s’haurà d’autorepercutir 
l’entitat adquirent. Però, si els im-
mobles adjudicats són oficines o 
immobles en construcció, no aca-
bats, l’adjudicació estarà subjecta 
al 21%.

Aquest mecanisme d’inversió del 
subjecte passiu, també succeirà 
en les transmissions subjectes a 
l’IVA per renúncia a l’exempció, a 
què fan referència els apartats 20è 
i 22è de l’article 20.U de la Llei de 
l’IVA, i en les compravendes deri-
vades d’un procediment extrajudi-
cial d’execució hipotecària. 

En resum
En una dació en pagament, el deu-
tor, a més de perdre el bé hipote-
cat, pot haver de fer front a la tribu-
tació que hem comentat, a la qual 
caldria afegir la que es pot derivar 
de les regularitzacions d’aquells 
beneficis fiscals gaudits en el seu 
dia però que estaven condicionats 
al manteniment, durant un període 
de temps determinat, del bé que 
s’ha donat en pagament. Pensem, 
per exemple, que l’IRPF pot supo-
sar la pèrdua de la deducció per 
l’adquisició de l’habitatge habitual 
o de l’exempció per reinversió de 
l’habitatge habitual, atès que amb 
la normativa vigent aquest supòsit 
de dació en pagament no es con-
sidera causa justificada de l’in-
compliment de certs requisits. n

Així treballa la Comissió  
d’Economistes Assessors Fiscals
l La Comissió d’Economistes Assessors Fiscals està organitzada mitjançant un 
Comitè Permanent integrat per vint membres representatius d’una diversitat i mida 
de despatxos professionals amb àmplia experiència en la matèria i presidit per un 
representant de la Junta de Govern del Col·legi, Nacho Cornet, la vicepresidenta 
del qual és Carmen Jover.
l A la reunió mensual dels seus membres s’intercanvien opinions i es prenen 
acords sobre els temes d’actualitat i es programen les sessions temàtiques quinze-
nals, obertes a tots els membres de la Comissió –prèvia inscripció, per qüestió 
d’aforament– així com els cursos i jornades de formació en col·laboració amb l’Au-
la d’Economia. També s’organitzen els debats fiscals, oberts a qualsevol membre 
de la Comissió, sense ponent, amb l’objectiu d’intercanviar dubtes i experiències 
sobre temes d’actualitat pràctica de l’especialitat.
l Durant el primer trimestre d’aquest any 2013 s’han fet les següents sessions 
temàtiques:
-Obligacions formals davant del Banc d’Espanya de comptes i valors a l’estranger. 
-Novetats fiscals 2013.
-Entrada en el domicili per inspecció.
-Reforma del delicte fiscal.
-Plusvàlua municipal i comprovació de valors.
-Declaracions de béns a l’estranger. El model 720.
l També es va organitzar una sessió divulgativa sobre declaracions informatives i 
altres novetats normatives en matèria tributària a càrrec de la cap del Servei d’Infor-
mació i Assistència al Contribuent i el cap de la Dependència Regional d’Informàti-
ca de l’AEAT a Catalunya.
l I amb motiu de la presentació a Catalunya del Panorama de la Fiscalitat Autonòmi-
ca i Foral, elaborat pel Registre d’Economistes Assessors Fiscals –òrgan del Consell 
General d’Economistes d’Espanya–, la Comissió d’Assessors Fiscals del Col·legi va 
cridar l’atenció de la societat civil catalana sobre la competència fiscal entre comuni-
tats autònomes i la creixent i elevada fiscalitat a Catalunya, de la qual es va fer ressò 
tant la premsa generalista com l’especialitzada en temes econòmics.

Es pot generar una plusvàlua fiscal  
a efectes de l’IRPF per la diferència entre 

preu d’adquisició de l’habitatge  
i deute viu en la data de la dació
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L’activitat emprenedora i la creació d’empreses 
a Catalunya durant l’any 2011 (2a part)

Tot i l’expansió de persones entre 
35 i 54 anys involucrades en el 
procés de creació d’empreses, 
l’emprenedor català continua 
sent més jove que la població 
adulta no emprenedora. De fet, la 
recuperació emprenedora de 
Catalunya està fortament lidera-
da per iniciatives promogudes 
per joves menors de 35 anys.

A Catalunya, l’emprenedoria per 
part de joves menors de 35 anys 
s’està constituint en un mecanis-
me que ajuda a optimitzar el capi-
tal humà d’aquesta població, a la 
vegada que incrementa potenci-
alment la seva contribució a 
l’economia catalana. La taxa 
d’activitat emprenedora en fase 
inicial dels joves l’any 2011 (7,00) 
va augmentar un 25,67% respec-
te l’any 2010, i supera la de la 
resta de la població adulta. L’em-
prenedor jove és principalment 
una persona que sorgeix del món 
laboral, o sigui, els joves a l’atur 
són poc propensos a crear em-
preses. Tanmateix, a diferència 
de la situació a la resta d’Espanya 
el 2011, a Catalunya la majoria de 
persones que van crear noves 
empreses de joves estan mos-
trant més resistència davant els 
efectes de l’actual crisi econòmi-
ca i a la vegada les empreses li-
derades per aquests tenen nivells  
més alts de supervivència.

La forta estructura de la pime ca-
talana li permet d’adaptar-se molt 
bé al model d’economia basat en 
el coneixement. Tanmateix, el tei-
xit empresarial català requereix 
una renovació important cap a 
iniciatives amb una base compe-
titiva compatible amb les necessi-
tats de l’economia del segle XXI. 
Els empresaris novells que es tro-
ben darrere de la recuperació 
emprenedora de Catalunya en el 
2011 basen la seva competitivitat 

ment de la taxa d’emprenedors 
naixents en els pròxims anys.

l Catalunya ha aconseguit fre-
nar el 2011 el deteriorament en 
la ràtio de naixement empresarial 
observada en els últims anys.

l El relleu emprenedor en l’últim 
any va pujar fins a nivells similars 
als aconseguits abans de la de-
sacceleració emprenedora.

l El repunt en la taxa de relleu 
emprenedor deixa preveure nous 
augments en la taxa d’emprene-
dors nous en el futur.

l L’últim any, tant Barcelona 
com Catalunya van aconseguir 
tornar a una taxa de relleu sem-
blant a la del 2008.

l Catalunya aconsegueix evitar 
la tendència alcista en la taxa 
d’exempresaris mostrada a la 
resta de l’Estat espanyol durant 
l’últim any.

l La ràtio de regeneració em-
presarial catalana durant l’últim 
any supera la de la resta d’Espa-
nya i la Unió Europea.

l El flux empresarial de Catalu-
nya el 2011 ha tornat a recupe-
rar el terreny positiu i la creació 
d’empreses supera els abando-
naments empresarials.

l No obstant això, Barcelona i 
Catalunya continuen lluny dels ni-
vells de sostenibilitat empresarial 
que s’observaven abans de la 
desacceleració emprenedora. n

nedores en fase inicial de creació 
d’empreses a Catalunya.

l Un de cada quatre adults 
(25,57%) té la intenció de crear 
una empresa, l’està creant actual-
ment o ja dirigeix la seva pròpia 
empresa, la qual cosa representa 
un augment interanual del 17,10%.

l El repunt emprenedor de Cata-
lunya el 2011 inclou l’important 
increment en la taxa d’empresaris 
novells que van crear les seves 
empreses al llarg de l’últim any.

l Tot i que l’activitat emprenedora 
des de la necessitat ha augmentat 
en l’últim any a Catalunya, continua 
sent inferior als nivells mostrats a la 
resta d’Espanya i d’Europa.

l La recuperació emprenedora 
observada per a Catalunya i Bar-

celona durant el 2011 no ha estat 
exclusiva del territori català, sinó 
que també es va observar a la 
resta d’Espanya i al conjunt de la 
Unió Europea.

l Les províncies de Tarragona i 
Lleida no van experimentar el 
mateix repunt emprenedor ob-
servat a la resta de Catalunya, 
Espanya i Europa; i es troben per 
sota de la mitjana espanyola.

l La taxa d’activitat emprenedora 
en fase inicial puja després de qua-
tre anys de contínues caigudes.

l Els canvis cap al nivell de con-
cepció emprenedora el 2011 
apunten cap a un possible incre-

en un ús més gran de compo-
nents innovadors, tant de pro-
ducte com de procés. No obstant 
això, no ho fan necessàriament 
des de sectors intensius en tec-
nologia, els quals reben cada cop 
menys inversions per part d’em-
prenedors; sinó que més aviat 
aprofiten tota l’amplitud del teixit 
industrial català.

Durant el 2011, s’ha disparat el 
nombre d’autònoms entre els em-
prenedors catalans. Tanmateix, 
entre les noves iniciatives empre-
nedores que han contractat plan-
tilla, la mitjana de treballadors 
passa a ser de més de cinc em-
pleats, la qual cosa representa un 
salt considerable respecte dels 
anys anteriors. La creació d’ocu-
pació més alta es produeix per 
part dels empresaris novells, que 
són els principals responsables 

de la forta recuperació emprene-
dora de Catalunya l’any 2011.

Una altra dada positiva del perfil 
de les empreses creades és que 
les exportacions entre aquestes 
noves iniciatives empresarials 
han tornat a assolir un nivell simi-
lar al mostrat abans de la desac-
celeració emprenedora.

Conclusions
l La taxa de la població adulta a 
Catalunya involucrada en activi-
tats de creació d’empresa el 2011 
(de 6,82) va augmentar més del 
35% respecte al resultat del 2010.

l Això representa aproximada-
ment 334.500 persones empre-

El teixit empresarial català requereix una 
important renovació cap a iniciatives 
amb una base competitiva compatible 

amb les necessitats del segle XXI
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La compravenda d’empreses 
en temps difícils

En la meva llengua materna hi 
ha una expressió que diu alguna 
cosa així com: “Governar és mi-
rar cap endavant”. Sembla una 
observació simple i òbvia, però en 
el nostre entorn, la seva aplicació 
resulta escassa, tant en el món 
polític com en el món empresarial.

Manca de planificació
Quedaran sorpresos de la quan-
titat d’empresaris que m’han 
dit que ells no necessiten un 
pressupost. Diuen que, com no 
es pot conèixer el futur, perdre 
temps a elaborar un pressupost 
no té sentit. Com és lògic, la 
pràctica d’elaborar un pla de de-
senvolupament corporatiu a mit-
jà o llarg termini és fins i tot més 
difícil de trobar en les pimes. A la 
meva manera de veure, es tracta 
d’una equivocació molt impor-
tant. És just la impossibilitat de 
saber què passarà en el futur el 
que ens obliga a planificar, és a 
dir a elaborar uns escenaris so-
bre la base dels quals es definei-
xin actuacions, tant a curt termi-
ni (el pressupost), com a mitjà i 
llarg termini (el pla de desenvo-
lupament corporatiu). La falta 
de planificació, sobretot a mitjà 
termini, és una de les principals 
explicacions de per què un gran 
nombre d’empreses han entrat 
en concurs en els últims anys.

Amb concurs imminent
Quan per a una empresa arriba 
el moment d’entrar en concurs, 
les opcions que es presenten són 
generalment dolentes, tant per a 
l’empresa en el seu conjunt com 
per als accionistes. Els accionis-
tes a vegades es pregunten: “¿No 
podríem haver venut l’empresa 
abans?”. I la veritat és que molt 
sovint la resposta és sí, però hau-
ria d’haver estat molt abans. És 
molt difícil vendre una empresa 
quan s’ha deteriorat tant que el 

exemple il·lustratiu de com una 
venda pot evitar la pèrdua de 
valor per a l’empresa, els seus 
empleats i els seus accionistes.

La situació era la següent: una 
empresa dedicada a serveis 
B2B, ubicada en oficines en 
propietat en una capital de pro-
víncia, amb dos directius-accio-
nistes acostant-se a l’edat de ju-
bilació, sense candidat per a una 
successió interna, amb resultats 
a la baixa, però amb un saldo de 
tresoreria encara positiu i sense 
deute. Continuar l’activitat en la 
mateixa manera comportava el 
risc d’entrar en resultats nega-
tius, amb el corresponent atac a 
la tresoreria. 

A més, la jubilació dels accionis-
tes havia de significar el tanca-
ment del negoci, fet que deixaria 
les oficines buides. Vam calcu-
lar que la indemnització dels 30 
empleats deixaria la tresoreria a 
zero.

Malgrat tenir temps per espe-
rar, davant aquest panorama els 
meus clients van decidir actuar. 
Vam identificar un competidor 
sense presència en la zona, im-
mers en un pla d’expansió, que 
es va mostrar interessat a es-
tablir-s’hi. El resultat va ser que 
els nostres clients es van quedar 
amb la tresoreria i la propietat de 
les oficines (llogades a la socie-
tat). El comprador es va quedar 
amb el negoci, pràcticament 
sense fer cap inversió. La majo-
ria dels empleats van continuar 
al seu lloc de treball. Sinergies 
operatives van ajudar a evitar re-
sultats negatius. 

En resum, un clar exemple on 
una planificació a mitjà termini, 
basada en el desenvolupament 
de diversos escenaris, va evitar 
un concurs, salvant patrimoni 
per als accionistes, llocs de tre-
ball per als empleats i generant 
una oportunitat per a una altra 
empresa. n

amb suficient antelació s’hagués 
detectat la possibilitat d’entrar en 
concurs i que es podrien haver 
executat mesures per evitar la 
situació. Per exemple:

l La venda d’una unitat de ne-
goci rendible, per obtenir recur-
sos que permetin la reestructu-
ració del negoci dolent, abans 
que la situació sigui irreversible. 
És obvi que la posició del vene-
dor en la negociació de la venda 
del negoci bo serà millor a me-
sura que la situació del negoci 
dolent sigui millor.

l La venda del negoci dolent a 
algú que sàpiga reestructurar-lo 
per tornar-lo a una rendibilitat (o al-
menys que cregui saber-ho). Pels 
motius exposats abans, aquesta 
operació cal fer-la amb molta an-
telació a un concurs eventual.

l L’adquisició d’una altra em-
presa, complementària al negoci 
dolent, pot ser una manera de 
canviar la tendència del negoci i 
evitar el concurs.

l La fusió de l’empresa amb una 
altra, per generar sinergies que 
canviïn la tendència.

Trobar sinergies
No és utòpic pensar en el futur, 
per determinar actuacions en el 
present. Fa uns anys vaig tenir 
un client en un sector amb unes 
expectatives clarament negati-
ves. A més, es posava de ma-
nifest la necessitat de plantejar 
una successió accionarial. És un 

concurs és imminent. Fins i tot 
vendes parcials, per exemple 
d’actius o unitats de negoci que 
poden ser atractius per a altres 
són complicades de fer, bàsica-
ment per dos motius:

l El comprador té alguns avan-
tatges importants si demora la 
compra fins després de l’inici 
del concurs, ja que li permet fer 
la compra pràcticament sense 
assumpció de contingències his-
tòriques, ni de passius laborals. 
És veritat que també hi ha un in-
convenient, ja que en el concurs 
l’operació serà pública i possi-
blement en competició amb al-
tres interessats.

l Una operació de venda d’ac-
tius o unitats de negoci que es 
faci amb anterioritat al concurs 
corre el risc de ser revocada, si 

l’administrador del concurs con-
sidera que no es va fer en con-
dicions de mercat. Això genera 
una inseguretat important per al 
comprador.

Sense recursos
Hi ha una altra consideració: fins 
i tot quan s’aconsegueix gene-
rar recursos mitjançant la ven-
da d’una unitat de negoci en el 
concurs, la situació pot ser ja tan 
deteriorada que aquests recur-
sos s’hauran de dedicar exclusi-
vament a la liquidació d’allò que 
queda de l’empresa.

Si la direcció de l’empresa hagu-
és treballat amb uns escenaris a 
cinc anys vista, és probable que 

La situació pot ser ja tan deteriorada  
que els recursos que hi ha s’hauran de 
dedicar exclusivament a la liquidació  

d’allò que queda de l’empresa
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Mas, president de la Generalitat de 
Catalunya, acompanyat pel con-
seller d’Empresa i Ocupació, Felip 
Puig, i pel director general d’Indús-
tria, Antoni Maria Grau. 

La indústria i el teixit 
productiu català
El manifest parteix de la base que 
la indústria continua constituint el 
nucli central del teixit productiu 
català. La indústria, amb els ser-
veis que li són associats, presen-
ta els nivells de productivitat i 
competitivitat més alts del con-
junt de les activitats productives. 
Concentra les activitats empresa-
rials de R+D. Addicionalment, és 
l’àmbit on es pot generar més es-

tabilitat i millors condicions de 
treball. El document incideix en 
els grans reptes que té planteja- 
da avui la indústria en el nostre 
país. I el primer de tots és el de 
les grans dificultats de naturale- 
sa financera. També s’apunta 
com a factor estratègic fonamen-
tal l’energia i es planteja la neces-
sitat de revisar l’actual mix ener-
gètic. Un altre gran repte fona-
mental està en les infraestructu-
res en tota la seva globalitat 
(transport, comunicacions, sòl in-
dustrial, energia, entre d’altres). 
La formació, la R+D+I i la interna-
cionalització esdevenen també 
fonamentals, en el marc d’una 
Unió Europea que sembla final-
ment apostar també per l’impuls 
a les activitats productives.

Grups de treball
Durant el mes d’abril s’han consti-
tuït vuit grups de treball coordinats 
per destacats especialistes i for-

“A hores d’ara, la millor resposta 
per sortir de la crisi, la millor manera 
per reactivar l’economia i encetar el 
camí de la recuperació ben posici-
onats és la potenciació de la indús-
tria i l’economia productiva”. Amb 
aquestes paraules s’enceta el ma-
nifest Més indústria: la resposta 
catalana a la crisi, presentat el 3 de 
desembre de 2012 al paranimf de 
la Universitat de Barcelona.

Full de ruta
En un acte presidit pel rector Dídac 
Ramírez, amb la participació de di-
ferents representants de les enti-
tats que han subscrit el manifest 
+Indústria, s’expressava la voluntat 
de treballar plegats i cercar el con-
sens per arribar a assolir un docu-
ment compartit que serveixi de full 
de ruta per endegar un seguit de 
polítiques de foment a la indústria. 
CCOO de Catalunya i UGT de Ca-
talunya, Foment del Treball Nacio-
nal i Pimec, juntament amb els de-
gans dels col·legis d’Enginyers In-
dustrials, Consell de Col·legis Tèc-
nics Industrials de Catalunya i Col-
legi d’Economies de Catalunya, i 
les universitats de Barcelona, Autò-
noma de Barcelona, Politècnica de 
Catalunya i Pompeu Fabra, subs-
criuen un document que vol ser 
una crida al conjunt de la societat 
catalana a unir-se i impulsar un 
gran pacte per defensar “un nou 
model productiu basat en la indús-

tria responsable, innovadora i com-
promesa en el canvi”.

Les onze institucions que van subs-
criure aquest document fundacional 
pretenen assolir abans de l’estiu un 
Pacte per la Indústria a Catalunya 
consensuat que oferiran al Parla-
ment i al Govern per tal que serveixi 
de full de ruta permanent a les insti-
tucions polítiques del nostre país.

Representants d’aquesta platafor-
ma es van entrevistar en el decurs 
de febrer i març d’enguany amb 
Núria de Gispert, presidenta del 
Parlament de Catalunya, i amb re-
presentants dels diferents grups 
parlamentaris per tal de tenir-los al 

corrent del procés que s’ha iniciat 
amb la signatura del manifest. Es 
va convenir que en el mes de maig 
tindrà lloc una compareixença a la 
Comissió d’Empresa i Ocupació 
per debatre sobre el document i 
explicar les línies d’avenç i recollir 
les aportacions dels diferents 
grups parlamentaris.

El dia 19 de març, el Pacte per la 
Indústria va ser rebut per Artur 

mats per un centenar d’experts en 
els diferents dominis, i que tenen 
com a missió fer les propostes bà-
siques que han d’articular el Pacte 
per la indústria a Catalunya. Els 
grups de treball són: 
l Perímetre i definició de la indús-
tria (Ezequiel Baró).
l Finançament (Oriol Amat).
l Cooperació-Clústers-Internaci-
onalització (Josep Miquel Piqué).
l Recerca, Desenvolupament i In-
novació (Mateo Valero).
l Formació (Manuel Rosillo).
l Infraestructures per a la indústria 
(Salvador Curcoll).
l Energia (Maria Teresa Costa).
l Horitzó Europa 2020 (Joan Majó).

El procés que s’ha endegat pretén 
assolir un document consensuat. 
Es tracta de redactar un ampli 
acord que transcendeixi la conjun-
tura i que serveixi per prioritzar la 
indústria com a motor principal en 
la sortida de la crisi.

La hipòtesi sobre el que s’ha cons-
tituït aquest grup és que si s’obté 
un ampli consens entorn als objec-
tius industrials es facilitarà la sorti-
da de la crisi. És vital restablir la 
confiança amb el sector industrial. 
Cal treballar des dels diferents àm-
bits polítics i institucionals per faci-
litar la recuperació econòmica so-
bre bases industrials. No hi ha futur 
sense indústria. I la indústria, fona-
mentalment la de base exportado-
ra, constitueix el principal protago-
nista en la sortida de la crisi.

És de destacar la voluntat de con-
sens que han manifestat els mà-
xims representants de totes les 
institucions signants del manifest. 
També cal destacar la voluntat 
d’obrir el procés a la participació 
d’altres institucions cabdals de la 
nostra economia i dels diferents 
territoris. 

La recerca de consens constitueix 
avui una esperança. Recuperar 
espais de concertació i diàleg és 
en les circumstàncies actuals difí-
cil. El Pacte per la Indústria a Cata-
lunya hauria de ser la punta de 
llança sobre la qual abordar, sobre 
noves bases, la sortida de la crisi 
de la nostra economia. n

Cal treballar des dels diferents àmbits 
polítics i institucionals per facilitar  

la recuperació econòmica de la 
indústria. No hi ha futur sense indústria

+Indústria. Pacte per la 
Indústria a Catalunya

Trobada de la plataforma pel Pacte per la Indústria amb el president 
de la Generalitat, Artur Mas, el passat 19 de març.
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Mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del 
creixement i la creació d’ocupació (RD 4/2013)

sits: no tenir experiència laboral, 
procedir d’un altre sector de 
l’activitat, o estar a l’atur. 

2.c. Incentius a la contractació 
indefinida d’aturats menors de 
30 anys per microempreses o 
empresaris autònoms 
Es preveuen reduccions de la 
quota a la Seguretat Social per 
contingències comunes per ma-
laltia o accident no laboral cor-
responents al treballador durant 
el primer any de contracte. 

2.c. Incentius a la contractació 
en nous projectes d’emprene-
doria jove 
Es preveuen reduccions de la 

quota empresarial a la Seguretat 
Social als treballadors per comp-
te propi menors de 30 anys que 
no tinguin treballadors assalari-
ats, sempre que contractin per 
primera vegada, de manera inde-
finida, mitjançant contracte a 
temps complet o parcial, perso-
nes d’edat igual o superior a 45 
anys, inscrites ininterrompuda-
ment com a aturades en l’oficina 
d’ocupació durant un any o que 
resultin beneficiàries del progra-
ma de requalificació professional. 

2.d. Contracte primera ocupa-
ció jove 
Es tracta d’un contracte dirigit a 
joves menors de 30 anys que no 
tinguin acreditada experiència 
laboral prèvia. Amb la nova nor-
mativa, aquest contracte tindrà 
la possibilitat de transformar-se 
en un contracte indefinit, amb 
una bonificació per a les empre-
ses de 500 euros a l’any per a 

El passat 23 de febrer del 2013 
es va publicar el Reial Decret-Llei 
4/2013, de 22 de febrer, de me-
sures de suport a l’emprenedor i 
d’estímul del creixement i de la 
creació d’ocupació, que té un 
contingut variat en relació amb 
les matèries que tracta. Des del 
punt de vista de la formació i 
l’orientació laboral i d’empresa i 
la iniciativa emprenedora. 

Seguidament destaquem dos 
grups de mesures que conside-
rem d’especial rellevància:

l Dirigides al foment de la con-
tractació dels menors de 30 anys.

l Dirigides al foment de l’autoo-
cupació i l’emprenedoria. 

1. Mesures dirigides al 
foment de l’autoocupació  
i l’emprenedoria
Es tracta de mesures destinades 
a fomentar l’emprenedoria i el tre-
ball per compte propi entre els jo-
ves menors de 30 anys. Es desta-
quen principalment les següents:

1.a. Implantació d’una quota 
inicial reduïda per als joves 
La nova normativa estableix re-
duccions i bonificacions a la Segu-
retat Social als autònoms menors 
de 30 anys, o menors de 35 anys 
en el cas de les dones, que paga-
ran 50 euros durant els sis primers 
mesos (un 80% de reducció sobre 
la base mínima de cotització).

1.b. Possibilitat de compatibilit-
zar la percepció de la prestació 
per desocupació amb l’inici 
d’una activitat per compte propi 
Es preveu que les persones me-
nors de 30 anys, beneficiàries de 
la prestació per desocupació, que 
es constitueixin com a treballa-
dors per compte propi, puguin 
compatibilitzar la percepció men-

sual de la prestació que els cor-
respongui amb el treball autònom, 
durant els primers nou mesos. 

1.c. Capitalització de la presta-
ció per desocupació en l’inici 
de l’activitat per compte propi 
per a menors de 30 anys 
La normativa regula la possibili- 
tat de capitalitzar fins al 100% de 
les prestacions per desocupació 
quan es destini el seu import a 
fer una aportació al capital social 
d’una societat mercantil de nova 
constitució. 

2. Mesures per incentivar 
la contractació dels 
menors de 30 anys

El Reial Decret-Llei conté mesu-
res destinades a incentivar la in-
corporació de joves menors de 
30 anys a les empreses, així com 
estímuls a la contractació de jo-
ves que es troben a l’atur. De 
forma rellevant es destaquen les 
següents: 

2.a. Incentius a la contractació 
a temps parcial amb vinculació 
formativa 
Les empreses que signin con-
tractes a temps parcial amb vin-
culació formativa amb joves atu-
rats tindran dret, durant un ter-
mini màxim de 12 mesos, a re-
duccions de la quota empresarial 
a la Seguretat Social per contin-
gències comunes (per malaltia o 
accident no laboral) correspo-
nents al treballador contractat. 

Per accedir a les reduccions, els 
treballadors contractats han de 
complir uns dels següents requi-

homes i de 700 euros per a do-
nes durant els primers tres anys. 

2.e. Contracte en pràctiques 
per a la primera ocupació 
Se suprimeix per als joves me-
nors de 30 anys la restricció ac- 
tual de poder optar a aquest tipus 
de contacte únicament dins dels 
cinc primers anys següents a 
l’obtenció del títol acadèmic. Per 
altra banda, aquest contracte 
s’incentivarà a les empreses amb 
una reducció de la quota a la Se-
guretat Social de fins al 50%. 

3. Conclusió
L’atur juvenil a Espanya és un 
problema estructural que s’ha 
vist agreujat amb la crisi actual i 
que presenta conseqüències molt 
greus per a la situació present i 
futura de molts joves espanyols, i 
que es valora com un límit al crei-
xement potencial de l’economia 
espanyola a llarg termini. És per 
això que, amb el conjunt de me-
sures incorporades en la normati-
va, s’intenta i s’espera que tinguin 
un impacte positiu quant a la re-
ducció de la taxa d’atur juvenil i la 
millora de la qualitat i l’estabilitat 
de l’ocupació. n

La normativa intenta aconseguir un 
impacte positiu a la reducció de la taxa 
d’atur juvenil i la millora de la qualitat  

i l’estabilitat de l’ocupació
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Acceleració de  
les exportacions
Els intercanvis comercials d’Es-
panya amb l’exterior es caracte-
ritzaran el 2013 per una accele-
ració de les exportacions i per 
una moderació en la davallada 
de les importacions en relació 
amb l’any passat. Les primeres 
creixeran un 4,0% segons el pa-
nell d’experts i un 4,1% d’acord 
amb el Govern estatal, mentre 
que les segones retrocediran un 
4,1% i un 3,7%, respectivament. 

El 2014, les vendes a l’exterior 
mantindran la tendència alcista, 
alhora que les compres invertiran 
l’evolució negativa per començar 

a augmentar. Aquest panorama 
permetrà continuar millorant la 
balança comercial i la balança 
per compte corrent. 

En les darreres setmanes s’han fet 
públiques diferents previsions so-
bre l’economia espanyola que co-
incideixen en què el 2013 serà un 
exercici difícil i perdut per al PIB i 
l’ocupació, però podria esdevenir 
l’antesala d’una recuperació –len-
ta i complicada– durant el 2014, 
any que alguns marquen com l’ini-
ci de la sortida de la crisi. Un pa-
nell de 19 entitats expertes en 
conjuntura (vegeu el quadre ad-
junt) anticipa que el PIB patirà una 
caiguda d’un 1,5% el 2013, ma-
teix percentatge a l’apuntat per la 
Comissió Europea, i similar a 
l’1,6% previst per l’FMI. El panell i 
l’FMI coincideixen en què el 2014 
creixerà un 0,7%, mentre que la 
Comissió Europea espera un 
0,9%. Per la seva part, el Govern 
espanyol anticipa un descens 
d’un 1,3% enguany i una pujada 
d’un 0,5% el proper exercici, així 
com una acceleració posterior, 
amb alces respectives d’un 0,9%, 
d’un 1,3%, d’un 2,5% i d’un 2,8% 
per al període 2015-2018. 

Previsió de davallades  
i posterior estabilització
Tothom està d’acord en què el 
perfil per al 2013 serà de davalla-
des en els primers tres trimestres i 
una estabilització en el darrer, per 
començar amb augments a partir 
dels primers mesos de l’any vi-
nent. També hi ha coincidència en 
què la demanda interna tindrà una 
aportació negativa al creixement, 
més que el 2012, i el sector exte-
rior farà una contribució positiva, 
similar a la de l’exercici passat. 

Per al 2014, la demanda interna 
continuarà fent una aportació 
desfavorable, però menor a la 
dels últims anys, gràcies al millor 
comportament dels seus com-
ponents, mentre que la contribu-
ció favorable del sector exterior 
serà inferior.

Segons el panell d’experts, la de-
manda interna registrarà el 2013 
un descens d’un 4,0%, que serà 
d’un 0,7% el 2014, bastant similar 
al que anticipa el Govern (3,7% i 
0,8%, respectivament). Enguany 
cauran tots els seus components 
i destaca el retrocés de la forma-
ció bruta de capital fix, sobretot en 
el cas de la construcció, i no resi-
dencial. Per al 2014, el consum 
de les llars aturarà la caiguda i la 
resta d’apartats moderaran el 
descens, amb el retorn al creixe-
ment de la inversió en equipa-
ment. Val a dir que les previsions 
del panell i del Govern espanyol 
del 2013 i del 2014 són força simi-
lars en els diversos components, 

excepte en el cas del consum pú-
blic, on és més pessimista la del 
primer per al 2013, però, al con-
trari, més optimista per al 2014. 

Les perspectives pel que fa a 
l’ocupació apunten que es conti-
nuarà destruint llocs de treball, si 
bé a un ritme inferior al del passat. 
El 2013, es preveu un descens 
d’un 3,2% segons el panell d’ex-
perts i d’un 3,4% d’acord amb el 
Govern espanyol, però el 2014 el 
retrocés se situarà en un 0,2% i 
un 0,4%, respectivament. Paral-
lelament, la taxa d’atur continuarà 
ascendint enguany i gairebé no 
variarà l’exercici vinent. Per al pe-
ríode 2015-2019, els pronòstics 
oficials apunten un lleuger creixe-
ment de l’ocupació i una disminu-
ció del percentatge d’atur, fins si-
tuar-se el darrer any en el 14,9%.

La inflació en terme d’IPC mantin-
drà la tendència baixista dels dar-
rers temps si no es produeixen 
modificacions normatives o impo-
sitives que puguin afectar els 
preus. Així, creixerà un 2,0% el 
2013 i un 1,6% el 2014 de mitjana 
anual segons el panell. El deflactor 
del PIB augmentarà un 1,4% en-
guany i l’exercici vinent d’acord 
amb les previsions governamen-
tals. D’altra banda, s’espera que la 
remuneració per assalariat no ex-
perimenti grans canvis el 2013 i el 
2014 (pujades d’un 0,1% i d’un 
0,5%), després del descens d’un 
0,3% del 2012, alhora que la pro-
ductivitat registri alces d’un 1,8% i 
d’un 0,8%, respectivament, per 
sota del 3,2% de l’any passat. n

2013: ‘impasse’ en la crisi 
o pròleg de la reactivació?
ÀNGEl hErMoSIllA
Economista
hermosilla@economistes.com

El 2013 serà un exercici difícil i perdut 
per al PIB i l’ocupació, però podria 

esdevenir l’antesala d’una recuperació 
lenta i complicada durant el 2014

Evolució de l’economia a Espanya 2011-2014 (% variació mitjana anual)
Magnituds econòmiques  2011 2012 Previsions 2013 Previsions 2014

   Panell d’experts(1) Govern  Panell d’experts(1) Govern
     espanyol(2)  espanyol(2)

   Mitjana Mínim/Màxim Mitjana Mínim/Màxim

PIB 0,4 -1,4 -1,5 -2,0/-1,0 -1,3 0,7 0,0/1,1 0,5
Demanda nacional -1,9 -3,9 -4,0 -5,4/-1,7 -3,7 -0,7 -1,7/0,2 -0,8
Consum de les llars -1,0 -2,1 -2,8 -3,8/-1,0 -2,5 0,0 -0,5/0,6 0,0
Consum públic -0,5 -3,7 -5,1 -7,8/-3,1 -4,4 -2,4 -4,0/-0,6 -3,1
Formació bruta de 
capital fix -5,3 -9,1 -7,2 -11,9/-0,9 -7,1 -1,0 -3,8/2,6 -0,9
Saldo AAPP (% PIB) -9,4 -10,6 -5,7 -5,1/-6,2 -6,3 -4,4 -4,0/-4,8 -5,5
Ocupació -1,7 -4,4 -3,2 -4,2/-2,2 -3,4 -0,2 -1,0/1,1 -0,4
Taxa d’atur 
(% població activa) 21,6 25,0 26,8 24,5/27,9 27,1 26,5 25,5/27,4 26,7
IPC (mitjana anual) 3,2 2,4 2,0 1,1/2,8 1,4(3) 1,6 1,1/2,0 1,4(3)

Exportacions 7,6 3,1 4,0 0,8/6,3 4,1 5,4 4,1/8,2 5,9
Importacions -0,9 -5,0 -4,1 -10,4/-1,0 -3,7 1,7 -0,8/5,8 2,6
(1)Previsions efectuades per un panell d’experts integrat per Analistas Financieros Internacionales (AFI), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), 
Bankia, CatalunyaCaixa, Cemex, Centro de Estudios Economía de Madrid (CEEM-URJC), Centro de Predicción Económica (CEPREDE-UAM), CEOE, 
Esade, Fundació de Caixes d’Estalvis (FUNCAS), Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE-UCM), Instituto de Estudios Económicos (IEE), 
Instituto de Macroeconomía y Finanzas (Universidad CJC), Instituto Flores de Lemus (IFL-UC3M), Intermoney, La Caixa, Repsol, Santander i Solcha-
ga, Recio & Asociados. Publicades a “Panel de previsiones de la economía española”, març 2013, de Fundació de Caixes d’Estalvis (FUNCAS).

(2)Actualització del “Programa d’Estabilitat d’Espanya 2013-2016” aprovat pel Consell de Ministres del dia 26 d’abril del 2013. 
(3)Deflactor del PIB.
Font: INE, Fundació de Caixes d’Estalvis (FUNCAS) i Govern espanyol.
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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 JUNY/JULIOL

ÀREA FISCAL

Prevenció de blanqueig  
de capitals. Recomanacions 
SEPBLAC 2013: aplicació  
i implicacions
Durada: 3 hores.
Data: 11 de juny.
Horari: de 9.30 a 12.30 hores.

Declaració de l’impost sobre 
societats de fundacions i altres 
entitats sense afany de lucre
Durada: 4 hores.
Data: 12 de juny.
Horari: de 9.30 a 13.00 hores.

Participacions preferents  
i deute subordinat: aspectes 
fiscals, legals i jurídics per  
als inversors 
Durada: 3 hores.
Data: 13 de juny.
Horari: de 9.30 a 13.30 hores.

Declaració de l’impost  
sobre societats de l’exercici 
2012 i novetats per al 2013
Durada: 4,5 hores.
Data: 13 de juny.
Horari: de 16.30 a 21.00 hores.

Implantació de polítiques  
de retribució fiscalment 
eficients
Durada: 8 hores.
Data: 1 i 4 de juliol.
Horari: de 16.00 a 
20.00 hores.

‘International Tax Seminar’
Durada: 6 hores.
Data: 2, 4 i 9 de juliol.
Horari: de 14.00 a 16.00 hores 
(dinar inclòs).

Model 200 de la declaració 
de l’impost de  
societats 2012 

Durada: 4 hores.
Data: 3 de juliol.
Horari: de 10.00 a 14.00 hores.

Blanqueig de capitals  
per a professionals
Durada: 4 hores.
Data: 4 de juliol.

Seu de Tarragona
Blanqueig de capitals  
per a professionals
Durada: 4 hores.
Data: 11 de juliol.

ÀREA COMPTABLE  
I AUDITORA

Seu de Girona
Curs pràctic sobre  
comptes anuals
Durada: 3 hores.
Data: 4 de juny.

Horari: de 16.00 a  
19.00 hores.

Realització del treball 
d’auditoria a través de 
l’estudi i avaluació dels 
sistemes de control intern  
de l’empresa
Durada: 5 hores.
Data: 5 de juny.
Horari: de 16.00 a 21.00 hores.

Deteriorament d’actius i valor 
raonable: aspectes comptables  
i d’auditoria
Durada: 6 hores.
Data: 19 de juny.
Horari: de 9.00 a 15.00 hores.

Problemàtica comptable  
i fiscal de les despeses 
financeres. Limitacions  
a la seva deducció fiscal 
Durada: 8 hores.
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Data: 25 i 27 de juny.
Horari: de 16.00 a 20:00 hores.

Pressupost i comptabilitat  
del sector públic
Durada: 12 hores.
Data: 27 de juny i 2 i 4 de juliol.
Horari: dimarts i dijous, de 
17.00 a 21.00 hores.

ÀREA DE CONTROL  
DE GESTIÓ

Curs de control i auditoria 
interns (Mòdul diploma  
de Postgrau: Programa 
d’Especialització en  
Control de Gestió)
Durada: 24 hores.
Data: del 4 al 27 de juny. 
Horari: dimarts i dijous,  
de 18.00 a 21.00 hores. 

ÀREA D’ECONOMIA 
FINANCERA

Relació banca-empresa: 
aspectes claus per a la 
negociació bancària 
Durada: 8 hores.
Data: 17 i 19 de juny. 
Horari: de 10.00 a 14.00 hores.

ÀREA DE GESTIÓ 
D’EMPRESA

Cas pràctic de compravenda 
d’empreses: negociació  
i gestió del canvi (Cicle sobre 
la compravenda d’empreses  
i altres reoganitzacions 
empresarials)
Durada: 8 hores.
Data: 11 i 18 de juny.
Horari: de 16.30 a 20.30 hores.

Els consells d’administració. 
Objectius, funcions  
i responsabilitats
Durada: 8 hores.
Data: 3 i 10 de juliol. 
Horari: de 16.00 a 20.00 hores.

ÀREA JURÍDICA

Introducció a la mediació i a 
l’arbitratge: aspectes pràctics 
Durada: 9 hores.
Data: 6, 11 i 13 de juny.
Horari: de 17.00 a 20.00 hores.

Actualització normativa  
en matèria de cotització  
a la Seguretat Social
Durada: 6 hores.
Data: 18 i 20 de juny.
Horari: de 16.00 a 19.00 hores.

Actualització de la pràctica 
de l’administració concursal
Durada: 9 hores.
Data: 19, 25 i 27 de juny.
Horari: de 16.00 a 19.00 hores.

Contractació laboral:  
anàlisi de les modalitats 
contractuals vigents 
actualment
Durada: 9 hores.

Data: 1 i 4 de juliol.
Horari: de 9.30 a 14.00 hores.
 
 
ALTRES ÀREES

La creació de macros  
a l’Office amb atenció 
especial l’Excel: aplicacions 
pràctiques per a economistes 
Durada: 9 hores.
Data: 10, 12 i 17 de juny. 
Horari: de 18.00 a 21.00 hores.

Seu de Tarragona
Presentacions en públic
Durada: 5 hores.
Data: 12 de juny.
Horari: de 9.00 a 14.00 hores.

Com confeccionar un sistema 
de ‘reporting’ i indicadors amb 
taules dinàmiques d’Excel 
Durada: 8 hores.
Data: 17 i 19 de juny.
Horari: de 9.30 a 13.30 hores.

Taller de Borsa per a  
no financers
Durada: 16 hores.
Data: 17, 19 i 26 de juny i 1 de juliol. 
Horari: de 17:00 a 21:00 hores.

Xarxes socials: habilitats  
i posicionament per  
ser-hi present 
Durada: 12 hores.
Data: 18, 20 i 26 de juny. 
Horari: de 16.00 a 20.00 hores.

Seminari de ‘tablets’  
i ‘smartphones’  
per al lleure personal
Durada: 4 hores.
Data: 2 de juliol.
Horari: de 16.00 a 20.00 hores.

Seminari de ‘tablets’  
i ‘smartphones’  
per a professionals
Durada: 4 hores.
Data: 8 de juliol.
Horari: de 9.30 a 13.30 hores.
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