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En aquest sentit, partim de la convicció que la societat demana 
als professionals: fiabilitat, garantia, qualitat i eficiència i que els 
col·legis professionals, independentment de quin sigui el marc 
regulatori, estem en l’obligació d’establir els mecanismes 
oportuns per tal de facilitar i donar garantia a la societat que  
els seus professionals reuneixen aquets requisits. Per aquest 
motiu, sempre hem enfocat els diferents esborranys d’aquest 
avantprojecte de llei com una oportunitat de reforçar el paper del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya com a garant davant de la 
societat dels seus professionals, i en concret la possibilitat que 
ens ofereix d’entrar en temes de certificacions i acreditacions 
professionals, tema que per la seva importància us anirem 
informant en propers informatius.

Finalment, vull fer un esment especial al nou camp d’actuació 
professional per als economistes. La transposició de la Directiva 

europea 2208/52/CE sobre determinats 
aspectes de la mediació en afers civils i 
mercantils, primer a Catalunya, a mitjan 
2009, amb la Llei de mediació en l’àmbit 
del dret privat, i sobretot a l’Estat 
espanyol amb l’aprovació de la Llei 
de mediació en afers civils i mercantils, 
a mitjan 2012, i a final 2013 el Reial 
Decret que desenvolupa determinats 
aspectes d’aquesta llei, ha estat el tret de 
sortida. L’Aula d’Economia ha organitzat 
a principi del 2014 un primer curs de 
mediació, homologat pel Centre de 
Mediació de la Generalitat de Catalunya, i 
s’han organitzat sessions informatives, la 
darrera el passat 24 de febrer, que va 

comptar amb la presència de les persones clau en la mediació, 
tant a Catalunya com a Espanya: Anna Llanza, directora del 
Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya,  
i Julio Carlos Fuentes, subdirector general de Política Legislativa 
del Ministeri de Justícia. També la Junta de Govern ha acordat 
convocar una Assemblea Extraordinària de Col·legiats el dia  
27 de març per tal de modificar els estatuts i permetre que, 
abans de la posada en funcionament dels registres de 
mediadors l’1 d’abril, el Col·legi sigui un centre de mediació  
que faciliti el compliment dels requisits dels col·legiats que 
vulguin ser mediadors. n

quest és el primer Informatiu del 2014, any 
en què s’ha de consolidar la unificació amb  
les corporacions de Titulats Mercantils de 
Catalunya, en què previsiblement entrarà  
en vigor la Llei de serveis i col·legis 

professionals i en què s’obre la possibilitat d’un  
nou camp d’actuació professional per als economistes:  
la mediació. Aquest tres aspectes mereixen uns comentaris  
i una reflexió amb més profunditat.

Pel que fa al procés d’unificació, sobre el qual ja us he 
informat abastament, dir-vos que el 19 de desembre de  
2013 les assemblees dels Col·legis que s’unifiquen van 
acordar iniciar-lo i amb aquest objectiu el 30 de desembre, 
una vegada aixecada acta notarial, es va sol·licitar formalment  
al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya  
l’inici dels tràmits legals per a la unificació. Un mes i escaig 
després, la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques  
ha resolt incoar l’expedient d’unificació del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya i els col·legis de Titulats 
Mercantils de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. 

Paral·lelament, les juntes de govern dels cinc col·legis  
que s’unifiquen hem creat uns grups de treball per avançar en 
la unificació operativa. Es vol aconseguir que aquest procés  
sigui una realitat tan bon punt el Parlament de Catalunya 
promulgui la Llei d’unificació de les cinc corporacions.  
Per tant, s’està treballant per aconseguir que a la fi del primer 
semestre del 2014 el futur col·legi únic estigui en condicions 
de disposar d’un balanç d’unificació, d’un únic pressupost 
d’execució pel que resta d’exercici, d’una programació 
conjunta d’activitats formatives i d’un catàleg de serveis i 
avantatges dels quals podran gaudir els col·legiats. 
Per aquest motiu, una comissió coordinadora 
dels cinc col·legis estudia l’organització i 
la prestació de serveis de cada col·legi  
per tal d’aprofitar el millor de cadascuna 
de les corporacions originàries amb la 
finalitat d’elaborar propostes per ser 
aprovades en les primeres reunions de  
la Comissió Gestora del Col·legi unificat  
i presentar-les, si procedeix, a l’Assemblea 
de Col·legiats del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya unificat.

Aquest 2014 no hem d’oblidar la fita  
que suposarà la previsible aprovació de  
la Llei de serveis i col·legis professionals, 
actualment és aturada en el Consell 
d’Estat. Aquesta norma, que ha d’establir 
un nou marc regulador per a les professions i els col·legis 
professionals, parteix d’un clar esperit uniformitzador, 
centralitzador i de control per part de les administracions 
competents que no es correspon ni amb la tradició del 
Consell d’Economistes ni amb la del nostre Col·legi. En 
qualsevol cas, estem treballant per aprofitar tots aquells 
aspectes que poden ser útils per a l’exercici professional dels 
col·legiats, i en això estem des que vam conèixer el primer 
esborrany. Caldrà fer una anàlisi més aprofundida durant el 
tràmit parlamentari, que a més serà el moment i el lloc 
adequat per vetllar pels interessos de la nostra professió.

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

Tenim una 
oportunitat per 
reforçar el paper 
del Col·legi com a 
garant davant de 
la societat dels  
seus professionals

A
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L ’ I N T E R È S  M É S  A L T
Especial Mediació

La mediació s’ha obert als economistes com un nou territori professional on és 
important d’endinsar-se ben preparat. Aquest especial analitza i reflexiona, des del 
coneixement i l’experiència a l’entorn dels principals interrogants d’aquesta figura

Experts en gestió 
de conflictes
La mediació com  
a alternativa a  
la resolució  
de conflictes
CAROLINA MAGALLÓ, advocada 
Col·legi d’Economistes de Catalunya. 
cmagallo@coleconomistes.cat

 El dret fonamental d’accés a la justí·
cia inclou l’accés tant a mètodes 
judicials com a mètodes extrajudi·
cials per resoldre litigis o conflictes. 

En molts casos, quan es tracta de drets sub·
jectius de caràcter disponible per a les parts, 
acudir a un tercer imparcial per tal que imposi 
una solució al conflicte existent (arbitratge) o 
bé per tal que ajudi les parts a trobar per si 
mateixes una solució consensuada (media·
ció) ofereix millors resultats que no pas un pro·
cediment judicial.

La Directiva europea 2008/52/CE, de 21 de 
maig de 2008, sobre determinats aspectes de 
la mediació en afers civils i mercantils és el punt 
de partida de la regulació de la mediació a l’Es·
tat espanyol. Fruit de la transposició d’aques·
ta directiva es va aprovar la Llei 5/2012, de 
mediació en afers civils i mercantils i, posteri·
orment, el Reial Decret 980/2013, de 13 de 
desembre, que desenvolupa determinats as·
pectes de l’esmentada llei. A Catalunya, la 
institució de la mediació s’incardina en la tra·
dició catalana de prevalença de les solucions 
obtingudes a partir de l’acord de les parts en 
conflicte, i és per aquest motiu que el legisla·
dor català va ser pioner a regular institucional·
ment la mediació familiar (Llei 1/2001, de 15 
de març, de mediació familiar de Catalunya) i 
a extrapolar la mediació a altres àmbits del dret 
privat (Llei 15/2009, de 22 de juliol, de media·
ció en l’àmbit del dret privat). 

La característica principal de la mediació és 
el seu caràcter voluntari i és precisament 

En la mediació impera 
una idea de col·laboració 

i positivisme que 
contribueixi a fer 

complir els acords de 
manera voluntària

aquest tret el que permet a les parts assumir 
un paper protagonista en la presa de decisi·
ons, tant en el moment d’optar o no per 
aquesta via com en el moment d’adoptar 
una solució consensuada que posi fi al con·
flicte existent. En tant que la mediació és un 
mètode autocompositiu de resolució de 
conflictes, són les parts que han de negociar 
per arribar a un acord, sense que pugui exis·
tir una imposició coactiva de la voluntat d’una 
d’elles sobre l’altra. És per aquest motiu que 
la tasca del mediador ha de ser la d’ajudar les 
parts a prendre les seves pròpies decisions 
d’una manera lliure i voluntària.

Col·laboració i positivisme
En la mediació impera una idea cooperativa, 
de col·laboració i positivisme que ha de con·
tribuir a fer complir els acords adoptats de 
manera voluntària i que permet el manteni·
ment de les relacions subjacents entre les 
parts. Es tracta d’un mètode àgil i flexible de 
resolució de conflictes més econòmic que el 
procés judicial, atès que no cal postulació pro·
cessal, no hi ha condemna en costes, ni la 
possibilitat de recórrer a una segona instància 
i, en principi, no caldrà executar forçosament 
l’acord arribat. 

Per dur a terme una mediació és fonamental 
la figura del mediador. Es tracta de l’eix central 
del sistema de mediació i, per aquest motiu, 
cal que aquesta persona compti amb una pre·

paració tècnica específica per tal de donar 
compliment als principis bàsics del sistema: la 
imparcialitat, la neutralitat, la confidencialitat i 
els mecanismes de cooperació amb els tribu·
nals per a l’homologació de les matèries que 
així ho requereixin. 

A Catalunya, el Centre de Mediació de Dret 
Privat de Catalunya és l’òrgan encarregat 
d’impulsar la mediació i és el punt de refe·
rència tant dels mediadors com de les per·
sones que volen resoldre les seves diferèn·
cies mitjançant la mediació. El Centre de 
Mediació gestiona el Registre general de 
persones mediadores en l’àmbit familiar i el 
Registre general de persones mediadores 
en els àmbits del dret privat. 

Per actuar com a mediador a Catalunya en els 
àmbits familiar i civil previstos en la Llei 
15/2009, cal disposar d’un títol universitari, 
acreditar una formació específica i estar col·
legiat en el col·legi professional corresponent. 
La condició de persona mediadora s’adqui·
reix amb la inscripció en algun dels registres 
indicats, prèvia declaració de capacitació per 
part del mateix Centre de Mediació o per part 
del col·legi professional corresponent.

L’exercici de la mediació
La formació que han de complir les persones 
mediadores que es vulguin inscriure en els re·
gistres que gestiona el Centre de Mediació 
inclou una part general, que haurà de tenir una 
durada mínima de 110 hores lectives i una es·
pecífica almenys en una de les diferents espe·
cialitzacions que haurà de comptar amb una 
durada mínima de 60 hores lectives. La forma·
ció inclou també una part pràctica per dotar la 
persona mediadora de competències i habili·
tats personals que permetin donar compli·
ment als seus deures, entre els quals destaca 
l’obligació de fer formació contínua i el respec·
te al codi deontològic del col·legi professional 
corresponent. 
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Malgrat que la Llei 15/2009 no digui res al res·
pecte, la persona mediadora, en tant que pro·
fessional, haurà de subscriure una pòlissa de 
responsabilitat civil o garantia equivalent per 
tal de donar cobertura als possibles riscos en 
què pugui incórrer com a conseqüència de la 
mediació.

En l’àmbit estatal, en seu de mediació civil i 
mercantil, la norma que desenvolupa la Llei 
5/2012 crea el Registre de mediadors i institu·
cions de mediació, que es constitueix com 
una base de dades informatitzada, accessible 
a través del web del Ministeri de Justícia. El 
registre s’organitza en tres seccions: secció 
primera, destinada a la inscripció dels media·
dors; secció segona, en què s’inscriuran els 
mediadors concursals regulats en el títol X de 
la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal (títol 
afegit per la Llei 14/2013, de 27 de setembre, 
de suport als emprenedors i la seva internaci·
onalització), i secció tercera, per a les instituci·
ons de mediació. La data d’obertura del Re·
gistre per a la realització de sol·licituds 
d’inscripció per part dels mediadors serà a 
partir de l’1 d’abril de 2014 i la data en que 
efectivament s’iniciarà la publicitat del Regis·
tre serà l’1 de juny de 2014. 

La inscripció en el Registre és voluntària ex·
cepte per als casos de mediació concursal, 
que serà obligatòria. No obstant això, el que 
permet acreditar la condició de mediador és 
precisament la inscripció en el registre, per 
tant, malgrat que el legislador hagi confi gurat 
la inscripció com a voluntària, és a través de 
l’acreditació dels requisits i la posterior inscrip·
ció que la persona adquirirà la condició de 
mediador. 

La inscripció en el Registre de mediadors i ins·
titucions de mediació estatal es podrà dur a 
terme directament al mateix Registre o a tra·
vés d’una institució de mediació. En ambdós 
casos, caldrà disposar d’una titulació univer·
sitària o de formació professional superior i 
acreditar una formació mínima de 100 hores 
lectives, que haurà d’estar relacionada amb la 
titulació que ostenti la persona mediadora. 
Caldrà també que els mediadors facin una o 
diverses activitats de formació continuada, 
com a mínim cada cinc anys (fi ns l’1 de juny de 
2014 es podrà acreditar la formació mitjan·
çant certifi cació de la inscripció en el registre 
de mediadors d’una comunitat autònoma). 
Igualment, serà condició necessària per a la 
inscripció que el professional acrediti, mitjan·

çant un certifi cat de la companyia assegura·
dora, que disposa d’una pòlissa de responsa·
bilitat civil o garantia equivalent. 

La mediació concursal
Per la seva especifi citat i per la rellevància que 
li ha volgut donar el legislador, cal fer un es·
ment especial a la mediació concursal. Es 
tracta d’una nova fi gura introduïda per la Llei 
14/2013, de 27 de setembre, de suport als 
emprenedors i la seva internacionalització, 
amb l’objectiu de desjudicialitzar determina·
des situacions d’insolvència per evitar les de·
vastadores conseqüències que un concurs 
pot tenir en el malmès patrimoni del deutor. 
Podran optar per acudir a la mediació concur·
sal els deutors que, complint amb determina·
des condicions legals, prevegin que no po·
dran donar compliment a les obligacions de 
pagament contretes amb els seus creditors, 
amb la fi nalitat última d’arribar a un acord ex·
trajudicial dels pagaments.

La persona física que vulgui actuar com a me·
diador concursal haurà de complir amb les 
condicions subjectives per ser nomenat adi·
ministrador concursal, d’acord amb l’article 
27 de la Llei 22/2003, i caldrà que acrediti tam·

La tasca del mediador 
ha de ser la d’ajudar les 
parts a prendre les 
decisions d’una manera 
lliure i voluntària.
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El mediador ha de ser
un facilitador del procés 
de trobar punts d’acord.

Una aposta 
estratègica per 
la mediació
JORDI CONEJOS I SANCHO 
I LLUÍS CASADO I ESQUIUS
Directors acadèmics del Curs  en Mediació 
en Economia i Empresa

 La resolució de confl ictes en l’àmbit 
empresarial a través de procedi·
ments extrajudicials, com són l’ar·
bitratge i la mediació, és un camí 

encara molt poc utilitzat a la nostra societat, a 
diferència d’altres economies més desenvo·
lupades i de més tradició en aquestes fórmu·
les com són principalment les que han tingut 
en els seus sistemes organitzatius infl uències 
del sistema jurídic de Regne Unit.

A gran trets, el que es pretén amb aquests 
sistemes extrajudicials és arribar a acords en·
tre les parts que tenen confl ictes d’una mane·
ra més ràpida i econòmica, i sovint també més 
justa. L’arbitratge, és un sistema al qual les 
parts, a l’hora d’establir una relació contractu·
al, se sotmeten a aquest sistema en cas de 
confl icte. És un sistema que han escollit prèvi·

ament al possible confl icte i que és obligatori 
per a les parts. L’àrbitre ha de tenir unes deter·
minades característiques i competències i la 
seva decisió (laude) és d’obligat compliment. 
La mediació és un sistema pel fet que les 
parts, un cop detectat un confl icte, decideixen 
de manera voluntària buscar aquest procedi·
ment, i que poden en qualsevol moment dei·
xar la mediació on el mediador el que tracta és 
que les parts facin conjuntament una propos·
ta per resoldre el seu confl icte. Així, el media·
dor ha de ser un facilitador del procés de tro·
bar punts d’acord i conduir aquest de manera 
que les parts s’adonin que l’alternativa a no 
arribar a un acord té més inconvenients que 
l’acord, encara que no sigui l’inicialment desit·
jat per cada part, El concepte de cost d’opor·
tunitat és plenament vigent en aquest plante·
jament del mediador i l’avaluació econòmica 
dels escenaris proposats, davant l’escenari 
llarg, incert i costós de la via judicial.

La complexitat de les relacions empresarials 
pròpies d’una societat més desenvolupada i 
oberta al món que difi culta a tercers (jutges) 
entendre i valorar adequadament la comple·
xitat i transcendència dels assumptes mer·
cantils en litigi ha fet que conjuntament amb un 
sistema judicial desbordat provoca que sovint 
que no pot fer front d’una manera efi cient, en 
termes de temps, costos i complexitat dels 
assumptes que cal resoldre, que existís un 
mancança evident en la utilització d’aquest 
procediment al nostre país. És veritat que la 
mediació en alguns àmbits, com són el de les 
relacions laborals o en l’àmbit del dret de famí·

bé que disposa de la formació requerida en 
matèria de mediació. Si es tracta d’una perso·
na jurídica, caldrà que estigui integrada per un 
advocat en exercici i un economista, titulat 
mercantil o auditor de comptes, que garantei·
xi la deguda independència en el desenvolu·
pament de les funcions d’administrador con·
cursal i que tingui capacitat per designar una 
persona natural que compleixi amb els requi·
sits assenyalats per poder ser nomenat medi·
ador concursal persona física. Un cop es 
justifi quin davant el Registre de mediadors –
secció segona– els requisits indicats, el Regis·
tre comunicarà per mitjans electrònics les 
dades del mediador concursal a l’Agència Es·
tatal Butlletí Ofi cial de l’Estat per tal de fer·lo 
constar en el llistat ofi cial que es publicarà en 
la seva pàgina web. La inscripció es farà per 
ordre cronològic de recepció, per tal que no·
taris o registradors, segons el cas, puguin 
designar el mediador concursal. No obstant 
això, si el mediador no accepta el càrrec, pas·
sarà automàticament a situar·se en la darrera 
posició del llistat.

Finalment, la secció tercera del Registre està 
dedicada a les institucions de mediació, i es·
tableix que podran constituir·se com a tals 
aquelles institucions que tinguin entre les se·
ves fi nalitats l’impuls de la mediació. En aquest 
punt, és important destacar que les instituci·
ons de mediació seran responsables solidàri·
ament amb el mediador per la responsabilitat 
derivada de l’actuació del mediador, sens per·
judici de les accions de reemborsament pos·
teriors que puguin existir.

Esperem que l’impuls que ha rebut la media·
ció contribueixi a assentar aquest mitjà de re·
solució extrajudicial de confl ictes per tal de 
reduir la càrrega de treball dels jutjats i tribunals 
i que permeti als ciutadans, en un exercici de 
responsabilitat, solucionar les seves diferènci·
es sense necessitat d’acudir a un jutge. n
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Especial Mediació

La resolució de conflictes 
en l’àmbit empresarial 

a través de procediments 
extrajudicials és un camí 

encara poc utilitzat 
a la nostra societat

lia (divorcis i separacions, custòdia del fi lls, 
herències), o més recentment en l’àmbit civil 
(desnonaments, hipoteques, comunitats de 
veïns, immigració), s’ha anat utilitzant cada 
cop amb més intensitat, i existeix sobretot en 
l’àmbit mercantil una gran necessitat on fi ns 
ara la seva pràctica no està coberta.

Esforç legislatiu
El legislador ha fet un esforç en els darrers anys 
per tal de donar el marc jurídic on regular la 
mediació com a sistema en la resolució de 
confl ictes amb l’objectiu inequívoc de pro·
moure el seu ús per part de les empreses i dels 
particulars en les seves relacions mercantils, 
com una via important de solució dels seus 
confl ictes, i evita d’aquesta manera haver 
d’anar sempre al jutjats, que en el nostre país 
es troben col·lapsats. Així, a Espanya, cal es·
mentar la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de media·
ció en afers civils i mercantils, la Llei 14/2013, 
de 27 de setembre, de suport als emprene·
dors on es regula la fi gura del mediador con·
cursal en els acords extrajudicials de paga·
ments, i el RD 980/2013, de 13 de desembre, 
que desenvolupa aspectes de la Llei 5/2012, i, 
en particular, als requisits dels mediadors. En 
l’àmbit de Catalunya, cal destacar la Llei 
15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l’àm·
bit privat i el Decret 135/2012, de 23 d’octubre, 
que aprova el Reglament de la Llei 15/2009.

El Col·legi d’Economistes de Catalunya 
(CEC), veient l’oportunitat que per al nostre 
col·lectiu pot tenir el desenvolupament pro·
fessional en aquestes àrees que són molt prò·
pies per la nostra formació acadèmica i per 
l’experiència en situacions de confl ictes en 
l’àmbit mercantil de la nostra pràctica profes·
sional, ha incorporat una formació específi ca 
per als economistes que es proposin treballar 
en la mediació. L’activitat de la mediació està 
oberta com així marca la legislació a altres col·
lectius amb titulació universitària, però el CEC, 
com ja ha fet en altre àmbits (per exemple, 
l’administració concursal), ha decidit donar un 
impuls per a la formació dels economistes que 
es vulguin dedicar a la mediació com a activitat 
professional. És per aquest motiu que recent·
ment s’ha posat en marxa el Curs en Mediació 

La mediació com a 
via raonable per a la 
solució de conflictes 
derivats de difi cultats 
de pagament de 
l’habitatge
CARME TRILLA I BELLART, economista

 La mediació no és un sistema per 
donar o treure raons ni per validar 
drets front a greuges, ja que no in·
corpora una decisió de tercer amb 

poder per fer·ho. La mediació és un mètode 
per transformar el confl icte en oportunitat 
mitjançant el diàleg dels propis interessats, 
dirigit i gestionat per un professional, precisa·
ment perquè quan les posicions de cadascú 
estan enquistades és difícil veure altres pers·
pectives de solució que no siguin les d’acudir 

en Economia i Empresa, homologat tant pel 
Ministeri de Justícia com per la Generalitat de 
Catalunya per exercir l’activitat de mediació a 
Espanya i a Catalunya i fi gurar en les llistes 
ofi cials de mediadors i acreditar professional·
ment i davant de tercers aquesta condició.

Curs de formació
El CEC, a través d’aquesta formació (Curs de 
Mediació en Economia i Empresa) la primera 
edició del qual s’ha iniciat en el mes de gener 
del 2014, no pretén simplement cobrir uns 
requisits formals exigits als mediadors, sinó fer 
una formació exigent i de qualitat que perme·
ti als economistes adquirir els coneixements 
en les tipologies de la mediació, les formes de 
gestió del procés de mediació i subministrar 
tècniques, habilitats i competències als medi·
adors. Addicionalment s’analitzaran els con·
fl ictes més usuals en l’àmbit mercantil on els 
mediadors economistes poden diferenciar·se 
d’altres col·lectius i reforçar el seu paper pro·
fessional davant els prescriptors ofi cials (nota·
ris i registradors mercantils) com de les empre·
ses que vulguin utilitzar aquest procediment. 
El curs és de 170 hores (110 hores de la part 
general i 60 hores de la part específi ca enfo·
cada a l’àmbit mercantil). 

És doncs, a partir d’una formació específi ca 
de qualitat i d’una base formativa diferencial 
com la que tenim els economistes, que el CEC 
pretén incidir perquè s’associés la imatge del 
mediador economista en aquesta nova activi·
tat professional que estem convençuts que ha 
de tenir un recorregut important en els propers 
anys en la nostra societat. n

als tribunals o a l’àrbitre per tal que diguin el 
què ha de ser. Des de la perspectiva pública 
de la intervenció mínima del poder de l’Estat 
en les relacions privades i de l’efi ciència en el 
servei públic, la mediació és un mètode de 
tractament de la controvèrsia molt menys 
costós per a l’erari públic i per als propis inte·
ressats”.  

Aquestes opinions de Pilar Alastruey, jutges·
sa i vicepresidenta del Grup Europeu de Ma·
gistrats per a la Mediació a Espanya, plasma·
des a la revista digital del Col·legi Notarial de 
Madrid, El Notario del Siglo XXI, desembre 
del 2012, posen de relleu els avantatges de 
la mediació des d’una perspectiva àmplia, 
com a mètode de treball davant confl ictes de 
tot tipus entre particulars en igualtat de con·
dicions. Però, en el cas de confl ictes relacio·
nats amb el pagament de l’habitatge, espe·
cialment en el cas de pagaments de préstecs 
hipotecaris, el sistema de la mediació adqui·
reix valors que van fi ns i tot més enllà dels 
apuntats per la jutgessa. En efecte, la relació 
entre els ciutadans, persones físiques i les 
entitats fi nanceres a l’hora de la compra 
d’una habitatge presenten un tret molt parti·
cular que és la manifesta desigualtat de les 
parts, tant pel que fa a coneixements i a infor·
mació com a capacitat tècnica. És per 
aquesta raó que la majoria de legislacions 
occidentals ha preconitzat l’establiment de 
sistemes de mediació per dirimir els litigis hi·
potecaris, però aquesta mediació ha adoptat 
una forma més propera a la intermediació, a 
la representació, que a la mediació estricta i 
neutral entre les parts que és l’habitual en la 
resta de confl ictes.

L’experiència catalana
A Catalunya, la nostra experiència en aquest 
àmbit és molt recent i clarament vinculada a 
l’esclat de la bombolla immobiliària i l’entrada 
en mora en els pagaments dels deutes de mi·
lers de famílies que s’havien endeutat en anys 
anteriors i que per raons alienes a la seva prò·
pia voluntat –han perdut la feina, han vist min·
var els seus ingressos– no poden fer front als 
compromisos de retorn dels préstecs que ha·
vien assumit. L’absència de legislació i de 
marc procedimental per establir el necessari 
sistema de la mediació ha fet que les iniciatives 
que s’han anat plantejant hagin estat diverses, 
disperses, voluntarioses, però febles des del 
punt de vista tècnic i de capacitat de resolució 
efectiva dels confl ictes.

 El Servei de Mediació en Habitatge (SMH), 
de Càritas Diocesana de Barcelona, consti·
tuït el setembre del 2011, és un bon exemple 
dels avantatges i inconvenients que té el sis·
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tema avui a Catalunya, a l’espera d’un marc 
legislatiu –hipotecari i de consum– que el faci 
més operatiu i més resolutiu. L’SMH ha atès, 
en dos anys, prop de 1.800 famílies (80 men·
suals), i ha evitat més de 500 desnonaments 
(cinc cada setmana).

Els principis inspiradors per fer front a la greu 
situació de l’habitatge, des de la perspectiva 
de Càritas, han estat els següents:

l El desequilibri es produeix tant en els ha·
bitatges de compra (pagament d’hipote·
ques) com en els habitatges de lloguer.

l El manteniment en l’habitatge és un ele·
ment clau per assegurar l’estabilitat emoci·
onal, relacional i la recuperació de les per·
sones afectades per aquests problemes. 

l Cal evitar que, si perden l’habitatge, les 
famílies quedin amb un llast que els impedi·
rà recuperar·se. La dació en pagament, els 
quitaments en els deutes hipotecaris són 
les úniques vies per evitar aquest llast.

l La desigualtat entre la part deutora i la part 
creditora, especialment en el cas dels deu·
tes de caràcter hipotecari, fa imprescindible 
la possibilitat de recórrer a una instància me·
diadora que equilibri les posicions i doti de 
més potència negociadora la part feble. 

l Per prevenir l’exclusió, cal actuar amb la 
màxima celeritat, detectant i actuant des 
dels primers símptomes, per tal d’evitar 
l’empitjorament de les situacions.

l Cal establir mecanismes de prevenció 
del risc de cara al futur, però és també res·
ponsabilitat de tots ajudar a redreçar les 
situacions de sofriment derivades de con·
tractes ja celebrats anteriorment (que són 
la gran majoria dels existents avui).

Llei de sobreendeutament
Per abordar molts d’aquests aspectes és 
imprescindible disposar d’una Llei del so·
breendeutament com les que tenen països 
del nostre entorn o com la Proposició de llei 
que el Parlament de Catalunya va aprovar 
per unanimitat, el mes de juliol del 2012. Pel 
que fa a l’àmbit competencial català, s’obre 
avui una escletxa per avançar en aquest ter·
reny, mitjançant la proposta de modificació 
del Codi de consum. 

Aquesta modificació podria establir una pri·
mera instància d’assessorament i mediació 
en l’habitatge habitual, compartida entre els 
departaments competents en Consum i Ha·

La mediació en  
la partició de 
patrimonis en  
casos d’herències, 
comunitats de  
béns i societats 
MERCÈ ROTLLAN, economista, advocada i mediadora
mercerotllan@infonegocio.com

 Les valoracions de patrimonis, de 
negocis i d’empreses són uns dels 
aspectes de l’exercici professional 
que pot donar lloc a més discre·

pàncies en els seus resultats. Generalment, 
quan aquestes valoracions es duen a terme 
de cara a possibles transaccions o divisions, 
s’observa la incidència de factors no avalu·
ables objectivament que condicionen les 
opinions i els comportaments dels seus des·
tinataris o propietaris. La presència d’ele·
ments subjectius en l’apreciació de l’avalua·
ció d’aquests béns, per part de les persones 
que intervenen o a qui estan destinats, són 
en molts casos l’origen de desacords que 
generen conflictes i, fins i tot, litigiositat. 

En moltes ocasions, l’anàlisi merament 
econòmica resulta insuficient per abordar la 

qüestió de la divisió i repartiment dels ele·
ments que integren un patrimoni a causa 
dels condicionants subjectius i emocionals 
esmentats, dels que els propis subjectes ni 
en són conscients en molts casos. Aquests 
condicionants es presenten amb més fre·
qüència i amb molta més intensitat quan 
són persones amb un ampli historial de re·
lació personal. 

En són exemples paradigmàtics les partici·
ons dels béns d’herències, comunitats de 
béns i societats que amb freqüència gene·
ren un conflicte a l’hora de fer les atribuci·
ons particulars concretes als hereus, co·
muners o socis. Tant si es tracta de béns 
immobles com mobles i, fins i tot, actius fi·
nancers es produeixen apreciacions sub·
jectives alienes al valor econòmic que esde·
venen objecte de discòrdia. Per resoldre 
aquests tipus de conflictes està especial·
ment indicada l’ús de tècniques i mètodes 
de mediació.

1. Per què cal anar a una mediació?
Tècnicament, en el decurs del procés de 
mediació es posa l’accent en la comunica·
ció i es desenvolupa en reunions entre les 
parts i el mediador. El mediador ajuda a es·
tablir el diàleg positiu, a definir el conflicte, 
centrar·lo i avaluar les possibles alternati·
ves. Sobre la problemàtica de fons són els 
implicats, per ells mateixos, els que deci·
deixen els seus acords.

Aquest mètode té com a avantatge que, a 
banda de la seva celeritat, el termini per ar·
ribar a acords es fixa en un màxim de dos o 
tres mesos, que preserva la relació entre les 
parts, contribueix a resoldre malentesos i 
facilita el compliment dels acords, ja que 
són els dels propis interessats.

Els principis de la mediació, que són la con·
fidencialitat –assegura la protecció front a 
tercers que d’altra manera podria compor·
tar conseqüències negatives, fins i tot, en el 
valor dels actius que es reparteixen–, la vo·
luntarietat –per la que qualsevol de les parts 
pot en qualsevol moment desistir de conti·
nuar–, junt amb la imparcialitat, neutralitat i 
assessorament tècnic del mediador, ga·
ranteixen, en la mesura del possible, l’eficà·
cia del procés. Per tot això, és especialment 
recomanable en els casos de particions 
d’herències, comunitats de béns i societats

2. Característiques específiques
Alguns dels trets particulars, per cadascu·
na d’aquestes tipologies, que es presenten 
com a elements del conflicte són:

L’absència de legislació  
ha fet que les iniciatives  

de mediació per 
impagament d’hipoteques 
hagin estat voluntarioses, 

però tècnicament febles

bitatge, i oberta a la col·laboració de col·legis 
professionals i entitats sense ànim de lucre 
especialitzades en el tema, que tindria tres 
grans àmbits d’actuació: informació als con·
sumidors en els moments previs i inicials 
dels seus contractes; assessorament en 
qualsevol moment de la vida dels contrac·
tes; i preparació per a la mediació, i fins i tot 
la mediació, amb entitats financeres que s’hi 
vulguin adherir. Tots aquests passos facilita·
rien l’agilitat i celeritat imprescindibles en els 
processos i reduiria el volum de feina que 
avui recau en els jutjats.

No ens sembla que estiguem en temps de 
recomanacions, sinó de la posada a dispo·
sició dels ciutadans d’eines efectives de de·
fensa dels seus drets. n
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Sempre serà més 
positiu un acord 

mútuament assolit que 
una solució imposada 
per un tercer, ja sigui 
un àrbitre o un jutge

L’activitat de la mediació està 
oberta a diferents col·lectius 
amb titulació universitària, 
però el Col·legi ha donat 
un impuls per a la formació 
dels economistes que 
s’hi vulguin dedicar.

l Comunitats de béns. L’origen de la for·
mació del patrimoni de les comunitats de 
béns, compartit amb els altres comuners per 
motiu de negoci o de relació familiar, normal·
ment genera una expectativa de continuïtat 
en el temps o per aconseguir un objectiu de·
terminat. Això fa que el seu trencament com·
porti alguns desajustos en les relacions dels 
comuners o copropietaris, que es poden tra·
duir en confrontacions a l’hora de la valoració 
i el repartiment dels béns que fi ns aleshores 
integraven la propietat comuna.

l Societats. L’extinció o escissió d’una 
societat, o d’una part del negoci, o bé la 
separació d’uns accionistes implica una 
avaluació econòmica dels seus béns que 
pot donar lloc a confl ictes en el moment de 
la distribució entre els socis, ja que les ex·
pectatives de generació de benefi cis futurs 
inevitablement incorporen una apreciació 
subjectiva personal de cadascun d’ells que 
acostuma a ser divergents.

3. Quan cal recórrer a la mediació?
Una mediació pot endegar·se en qualsevol 
moment, voluntàriament, a sol·licitud de les 

parts, fi ns i tot, en el cas en que ja estiguin en 
marxa accions legals per dirimir el confl icte. 
Ara bé, com més aviat millor, quan s’aprecia 
l’aparició del confl icte i per tal d’evitar que es 
magnifi qui i es cronifi qui, ja que aleshores és 
molt més difícil de resoldre. Com menys duri 
el confl icte millor per als subjectes que hi in·
tervenen tant en l’àmbit personal com en el 
patrimonial. Aconseguir que el procés sigui 
el més pacífi c i ràpid possible fa que moltes 
vegades no s’incorri en circumstàncies ne·
gatives que fi ns i tot arriben a malmetre els 
actius resultants i les seves possibilitats de 
continuar donant rendiments econòmics. 

Cal considerar que sempre serà més positiu 
un acord mútuament assolit que una solució 
imposada per un tercer, ja sigui un àrbitre o 
un jutge. Per això, actualment en molts do·
cuments constitutius de societats, comuni·
tats de béns i fi ns i tot en testaments i pactes 
successoris, ja es preveu la mediació com 
una eina a adoptar en casos de discrepància. 

Conclusió
La mediació és una tècnica que permet diri·
mir els confl ictes fent afl orar els interessos 

l Herències. El diferents hereus tenen en 
comú una expectativa de propietat sobre els 
béns de l’herència que molt sovint fa que els 
sigui difícil el procés per arribar a acords de 
la seva partició. Es dóna el cas que s’han de 
repartir béns mobles, immobles i actius fi ·
nancers que formen part del patrimoni fami·
liar i les apreciacions personals del seu valor, 
en molts casos inconscients, afl oren a l’hora 
de fer·ne la divisió i difi culten el procés de 
partició. El mateix passa si es tracta de la 
trasmissió d’una empresa o negoci familiar 
en què les conseqüències de les discrepàn·
cies en ocasions arriben a comprometre fi ns 
i tot la seva continuïtat.
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Som davant una nova 
oportunitat de gestionar 
situacions d’insolvència 

amb una nova figura  
que obliga a pensar en 

noves possibilitats

La mediació 
concursal. 
Nou sistema  
de resolució dels 
conflictes 
empresarials
ÀNGEL MIRÓ MARTÍ, economista i advocat
amiro@additiogroup.com

 Fa poc que ha aparegut al nostre 
país la figura de la mediació, tan 
utilitzada en altres fòrums interna·
cionals. Avui ja comença a ser co·

neguda per tots els agents, tant Administra·
cions públiques com empreses i particulars. 

La llei que l’ha introduït dóna solució a part 
del problema de la judicialització dels con·
flictes civils i mercantils. S’ha vinculat a l’àm·
bit concursal en la darrera reforma de la Llei 
concursal (setembre del 2013), s’ha creat la 
figura de la mediació concursal i n’aclareix el 
camp d’acció amb el Reglament de Media·
ció (desembre del 2013). A partir d’ara, ja es 
disposa d’un aparell normatiu de mediació i, 
més en concret, de mediació concursal. 

Cal analitzar l’estatut del mediador concur·
sal en una primera instància, però a més a 
més s’ha de reflexionar sobre el mateix 
com a conseqüència d’aquesta important 
novetat. La Llei d’emprenedors institucio·
nalitza la mediació concursal en els nous 
articles en la Llei concursal i disposicions 
addicionals. Ha suposat la incorporació de 
multitud de factors i d’àmbits d’actuació, 
incorporant els requeriments de les direc·
tives europees i legislant sobre la mediació 
concursal. 

Aquesta figura persegueix l’aprovació d’un 
acord de pagaments per aconseguir la su·
pervivència de les empreses que són a prop 

teixa manera, desenvolupa la publicitat dels 
mediadors i de les institucions de mediació. 
Finalment, prepara el procediment simplifi·
cat de mediació per mitjans electrònics, tot i 
amb moltes incògnites. En qualsevol cas, 
aclareix els agents que hi poden participar 
(persones físiques o jurídiques) indicant els 
requisits exigits i sol·licitant la inscripció en la 
secció segona del Registre de mediadors i 
institucions de mediació. 

Fins al moment, no hi havia obligació d’ins·
cripció. Ara es fa referència expressa als 
mediadors concursals i els obliga a la ins·
cripció per poder exercir, a diferència dels 
altres mediadors. Així, l’acreditació passa 
per la inscripció en el Registre, i més concre·
tament, en el portal del BOE. La designació 
la faran els registradors mercantils i notaris 
accedint al portal de nova creació. Si el me·
diador designat no accepta, es tornarà a fer 
una nova petició. Al professional designat li 
caldrà justificar els requisits de l’article 27 de 
la Llei concursal. En inscriure’s al Registre, 
serà obligatori acompanyar documentació 
que acrediti que es compleix amb aquest 
punt. Solament l’administrador concursal 
podrà ser mediador concursal. Tot i així, fins 
que entri en funcionament el Registre, la re·
lació de mediadors concursals es confecci·
onarà a partir de les llistes d’administradors 
concursals que compleixin amb l’article 18 
del Reial Decret. 

En conseqüència, fins al dia 1 de juny només 
podran ser mediadors concursals els que 
estiguin inscrits en les llistes d’administra·
dors concursals. A partir d’aquesta data, els 
qui, a més d’estar com a administradors 
concursals, també hagin sol·licitat la inscrip·
ció com a mediador concursal al Registre. 

Formació necessària
Una altra consideració és la formació neces·
sària. S’ha de complir amb els mínims de 
formació i experiència de la Llei concursal i 
del Reglament de Mediació. Així doncs, cal·
drà una formació específica d’almenys cent 
hores de docència efectiva en matèries 
d’àmbit jurídic, psicològic, ètic i en conflictes. 

Cal tenir en compte, també, l’assegurança 
de responsabilitat. Tot mediador ha de dis·
posar d’una assegurança per cobrir els ris·
cos. Amb tot, avui dia encara no se’n co·
neix la quantia. 

Un altre fet curiós és que si el mediador con·
cursal no arriba a cap acord amb les parts en 
el període màxim que se li confereix, es con·
verteix directament en instant de concurs i, a 

de la insolvència. Un altre tret rellevant que 
cal destacar és que introdueix una limitació 
de la responsabilitat universal per deutes. 

Requisits del mediador concursal
El mediador concursal ha de complir amb 
el requisit de ser advocat, economista o 
auditor de comptes (amb cinc anys d’exer·
cici professional). Però, a més, ha de dispo·
sar d’una formació acreditable en matèria 
concursal i en mediació. 

La primera reflexió és que aquest mediador 
concursal haurà de comptar amb un bon 
equip de treball per respondre a l’encàrrec 
professional i tenir amplis coneixements en 
aquesta matèria. Però, la remuneració 
d’aquest està en funció de la dimensió de 
l’empresa, nombre de creditors i deute? 

Una segona reflexió és la del mal anomenat 
mediador concursal. Jurídicament, xoca 
amb els principis de neutralitat i imparciali·
tat ja que ha de fer una proposta de paga·
ments i intentar aconseguir l’adhesió a la 

mateixa. Són moltes les crítiques que s’hi 
han fet. Tot i així, avui és una figura en fun·
cionament que pot permetre la salvació 
d’algunes empreses per tal de no haver 
d’acudir al concurs de creditors. 

Desjudicialització
Un dels elements positius és la desjudiciatli·
zació de la fase comuna quan encara hi ha 
capacitat financera i viabilitat, per evitar el 
concurs i sense patir el col·lapse dels jutjats 
mercantils. Si s’aconsegueix, haurà servit 
perquè l’empresariat torni a generar ocupa·
ció i valor afegit. Pot resultar útil per a aquelles 
empreses viables però amb una insolvència 
transitòria. Ara bé, tot està condicionat a les 
habilitats del mediador concursal.

El Reial Decret 980/2013 és el que desenvo·
lupa determinats aspectes de la Llei 5/2012, 
de mediació en afers civils i mercantils. 
Aquest dóna una certa claredat concursal i 
posa l’accent en la formació i l’obligació 
d’assegurar la responsabilitat civil. De la ma·

reals de les parts, en ocasions en què ni elles 
mateixes en són realment conscients, so·
bretot en situacions en què la relació perso·
nal entre les persones que hi intervenen 
comporta un bagatge que els impossibilita 
trobar una solució ràpida i eficaç basada ex·
clusivament en l’anàlisi econòmica. Aquest 
és amb freqüència el cas de particions d’he·
rències, dissolució de comunitats de béns o 
societats. La intervenció del mediador com 
a tercer neutral i independent en el procés 
voluntari, i de curta durada, facilita que siguin 
els propis interessats els que assoleixen uns 
acords que posin fi al conflicte. n
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És important escoltar  
la història que cada 

una de les parts  
ens ha d’explicar.  

No podem començar 
una mediació a cegues

més a més, en l’administrador concursal. En 
aquest cas, l’assegurança ha de ser la matei·
xa o bé s’haurà de duplicar? 

Un altre aspecte rellevant ve de la mà de la 
confidencialitat. El mediador no pot apor·
tar informació fora de la seva activitat. Si el 
mediador es converteix en administrador 
concursal, per contra, farà valer la docu·
mentació que ha pogut conèixer en el pro·
cés de mediació, fins i tot la que resulti 
contrària al deutor. 

Conclusió
La Llei d’emprenedors i la modificació de la 
Llei concursal ofereixen noves esperances 
però també moltes incerteses que el temps 
ens aclariran. No obstant això, s’ha de veu·
re com una oportunitat i una nova manera 
de resoldre conflictes empresarials. Ara bé, 
la fortalesa passa per l’agilitat en el procés i 
solucions que es puguin donar. 

No obstant això, no es pot oblidar l’opacitat 
de la norma. De moment, aquesta comen·
ça amb moltes esquerdes que comporten 
una crítica contínua. Només el temps ens 
desvetllarà el nombre d’empreses que es 
puguin arribar a salvar. 

En qualsevol cas, la relació entre aquestes 
dues figures, mediador i administrador 
concursal, comporta de moment una clara 
foscor. Caldrà veure els resultats del desen·
volupament pràctic de la norma i la seva 
posta en marxa per poder fer una valoració 
més acurada. 

Igualment, reflexionar sobre l’estatut del 
mediador concursal comporta una barreja 
de requisits que de moment no sembla de·
sitjable. Pot resultar mal entès el mediador 
concursal en presentar·se també com a 
potencial impulsor del concurs i futur admi·
nistrador concursal si no s’aconsegueix 
l’acord. Però hem de ser optimistes. Som 
davant una nova oportunitat de gestionar 
situacions d’insolvència amb la introducció 
d’una nova figura que obliga a pensar en 
noves possibilitats. 

Les seves debilitats guarden relació amb el 
temps reduït i les condicions on s’ha d’apli·
car. Igualment, genera un nova forma de 
negociació amb els creditors. 

Finalment, pensem que les claus essenci·
als de l’èxit de la mediació concursal pas·
sen per un canvi de cultura empresarial pel 
que fa a la gestió de conflictes. La veritat de 
tot plegat està encara per veure. n

procés en què, sota les condicions establer·
tes, la part que vol vendre ha d’oferir en pri·
mera opció de comprar a la resta d’accionis·
tes familiars. Això és així per evitar que acabin 
en mans de tercers no familiars i la família 
perdi el control de la societat. És una pràctica 
en la meva experiència recomanable. Addici·
onalment, en ocasions s’estableixen meca·
nismes de valoració bé sigui per experts, 
múltiple del flux de caixa o altres paràmetres. 
A primera vista, si tots han fet els deures i les 
regles estan clares tot sembla que podria 
funcionar i desenvolupar·se amb una certa 
facilitat. Bastarà que ens centrem en aspec·
tes tècnics de la valoració, la fiscalitat associ·
ada i els aspectes societaris derivats. 

Aquesta és la tasca dels experts en cadas·
cuna de les matèries i prou feina i complica·
cions tenen amb això, però d’experts n’hi ha 
i de molt bons. No obstant això, res més lluny 
de la realitat si pensem que amb això ja ho 
hem resolt tot. Com es diu de manera col·
loquial tot té la seva història i l’obligació d’un 
mediador o de qualsevol participant en un 
procés d’aquestes característiques és, al·
menys, ser conscients que hi ha una història. 
Ningú no vol vendre les seves accions per·
què sí. I les raons gairebé sempre traspas·
sen la línia de simplement necessito liquiditat 
o que un protocol familiar digui quant val la 
meva participació.

Des d’una perspectiva empresarial, les ra·
ons poden anar des del “no estic d’acord per 
la forma com estàs gestionant l’empresa, 
l’endeutament i posició de risc patrimonial 
en que ens està posant” al “no accepto que 
el teu fill treballi en l’empresa i el meu no”, o 
“jo sóc tan líder com tu”, “vull cobrar el ma·
teix” i un sens fi d’etcèteres. He esmentat la 
paraula empresarial, però com es pot co·
mençar a intuir va molt més enllà.

Si això no fora poc hi afegim les dinàmiques 
familiars, vull dir amb això que el que està 
passant succeeix entre persones que tenen 
una relació familiar. I no només l’empresa té 
una història sinó que la família i les relacions 
entre les persones també la tenen: rivalitats 
entre germans, lleialtats, dinàmiques entre 
els cònjuges, relacions entre pares i fills, et·
cètera. No és qüestió de fer aquí una llista, 
però com tots tenim o venim d’una família 
ens ho podem imaginar. 

Contiuem amb l’exemple:  
el paper del mediador
No sé si a aquest pas algú se sent encara 
amb ganes i la vocació de dedicar·se a 
aquesta professió però us asseguro que, 

Mediació a les 
empreses familiars
FRANCISCO VALERA, consultor empresa familiar
Lansberg. Gersick & Associates 
pacovalera@me.com

 La mediació en les empreses fami·
liars és diferent d’un altre tipus de 
mediacions com la purament fa·
miliar o la societària no tant pel seu 

contingut, que en ocasions és molt similar, 
sinó perquè s’hi ajunten tres aspectes: dinà·
miques familiars, empresarials o relatives al 
negoci i d’accionistes, que han de veure amb 
la propietat, que es barregen els uns amb els 
altres. Així, en la majoria dels casos aquesta 
interacció no només no ens permet veure 
l’autèntica realitat del conflicte sinó que tam·
bé impacta en la manera d’afrontar amb efi·
càcia el procés de mediació.

Penso que la millor manera d’il·lustrar 
aquesta particularitat és a través de l’exem·
ple i el cas. Dit això, no voldria que els que 
llegeixin aquest breu article es quedin amb 
la impressió que les empreses familiars són 
negatives. Tot al contrari, la meva experièn·
cia, després d’estar durant gairebé vint 
anys en la meva modesta funció de consul·
tor, facilitador i mediador, és d’orgull i admi·
ració pel paper que tenen en la societat, 
l’economia i els llocs que les van veure néi·
xer. Sense elles, el nostre teixit productiu no 
només estaria fora del nostre control sinó 
que també en perdríem els valors i la visió 
de llarg termini tan important per al desen·
volupament de qualsevol territori.

Res millor que un exemple
Un dels casos més habituals en què m’ha 
tocat participar ha estat en processos de me·
diació és quan algun membre de la família vol 
vendre les seves accions i deixar de pertà·
nyer a l’empresa familiar. En la major part dels 
casos, la majoria de les empreses familiars 
compten amb un protocol familiar i el seu 
corresponent suport societari en forma d’es·
tatuts o acords d’accionistes que limiten el 
dret de venda a tercers i han d’iniciar·se un 
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El mediador no assessora 
una sola de les parts i, 
per això, les ha d’escoltar i 
confi rmar que ha entès els 
respectius punts de vista per 
ajudar-les a entendre’s.

en el meu cas, no m’he penedit mai. Conti·
nuem llavors. El primer de tot és ser accep·
tat per unanimitat per totes les parts impli·
cades. Si no és així, recomano que 
elegantment i humilment es doni un pas 
cap enrere per molt atractiu que els diners 
que un pugui rebre tingui. Les vegades que 
no ho vaig fer així i em vaig deixar temptar 
totes absolutament totes han ocasionat 
més perjudici que benefi ci tant per a les 
parts com per a la meva persona.

Molt relacionat amb el que he esmentat és 
la percepció que les parts tinguin de la nos·
tra neutralitat, que no només afecta l’inici del 
procés sinó que, per desgràcia, és un tema 
sobre el qual estem sent provats i examinats 
des de l’inici fi ns al fi nal i fi ns i tot després 
d’acabat el procés. Us ho prometo.

Una vegada aquestes dues primeres condi·
cions han estat confi rmades, és important 
escoltar la història que cada una de les parts 
ens ha d’explicar. No podem començar una 
mediació a cegues. Dic escoltar i només es·
coltar, no és el moment de proposar soluci·
ons. No estem assessorant una sola de les 
parts. Així que tot orelles i la boca molt calla·
deta, només per confi rmar que hem entès i 
comprès la seva posició i punt de vista. En 
realitat, ningú no pot tenir el cent per cent de 

la veritat ni estar cent per cent equivocat. És 
important que, motivats per la nostra an·
sietat i la seva, no ens precipitem. Un pas 
important en aquest inici del procés serà 
acordar entre les parts el contingut de la 
mediació, i els temes que caldrà resoldre 
en el procés. És més que probable que 
cada una de les parts compti amb el seu 
propi assessor o equip d’experts que apor·
taran la part tècnica: legal, fi scal, patrimo·
nial, per exemple. I molt probablement tam·
bé ens hàgim de reunir amb ells.

A continuació, és important acordar un or·
dre en el qual es van a abordar els temes. 
Es recomana començar per allò on és més 
fàcil arribar a un acord o fi ns i tot les pròpies 
parts estan d’acord i així, de manera se·
qüencial, fi ns al fi nal. Es tracta d’obtenir 
petites victòries on tots els implicats gua·
nyen confi ança en què el procés pot arribar 
a bon punt i per al propi mediador li reforça 
la posició en la negociació.

I com acaba tot…
Fins aquí pot semblar fi ns i tot fàcil i senzill, 
però és al fi nal com més a prop s’està que el 
procés arribi a una conclusió (per descomp·
tat, si les parts estan molt allunyades el pro·
cés requereix més paciència) on normalment 
ocults sota petits detalls com un desacord 

per un tema tècnic o legal desencadena una 
reacció emocional. Cada una de les parts ha 
de pair tota la història que com a família i 
empresa, hi ha darrere i que els ha portat a 
aquest punt. És un dol molt semblant al de la 
mort d’un ésser volgut. Un dol que requereix 
un procés que no ens podem saltar. I és aquí 
on les habilitats del mediador, la seva pacièn·
cia, neutralitat i comprensió mostrada pel 
procés fa que la mediació desemboqui en un 
bon port i es pugui arribar a un acord on al 
fi nal del mateix les dues parts implicades pu·
guin dir que no va ser el pitjor acord al qual 
podien haver arribat. Ningú no en surt total·
ment satisfet, però tampoc pensant que l’al·
tra part ha guanyat. 

Bé, la veritat és que hi ha multitud de vari·
ants i condicionants que fan que un procés 
de mediació amb les empreses familiars 
acabi en una direcció o fi ns i tot no acabi i 
es mantingui latent durant moltíssims anys 
sense resoldre’s. En aquest article, almenys 
he volgut transmetre part d’aquest procés 
per als economistes i potser no economis·
tes que el llegeixin puguin fer·se una idea 
d’allò a què s’han d’enfrontar si descobrei·
xen un dia que la seva vocació els crida en 
aquesta direcció i decideixen preparar·se i 
formar·se adequadament per afrontar 
aquest repte. n
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L’avantprojecte de la Llei de 
serveis i col·legis professionals 
es presenta com la norma  
que ha d’establir un nou  
marc regulador per al sector.  
Aquest article analitza  
i aprofundeix en l’esperit  
de la futura normativa

Serveis i col·legis

 L’avantprojecte de la Llei de serveis i 
col·legis professionals es troba ac·
tualment en el Consell d’Estat, que 
ha de resoldre les al·legacions pre·

sentades i emetre dictamen. Si bé en un pri·
mer moment els esborranys als quals es va 
tenir accés es limitaven a donar compliment 
al mandat contingut en la disposició transitò·
ria quarta de la Llei 25/2009, de 22 de desem·
bre, de modificació de diverses lleis per a la 
seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a 
les activitats de serveis i el seu exercici, que 
habilitava el Govern a remetre a les Corts un 
projecte de llei per determinar les professions 
que, per al seu exercici, calia la col·legiació, la 
realitat és que el darrer esborrany d’avantpro·
jecte va més enllà de l’esmentat mandat i 
modifica el tradicional model d’exercici de les 
professions a Espanya, alhora que planteja 
un nou model organitzatiu col·legial. 

Lliure accés a l’activitat professional
Es parteix d’un clar esperit uniformitzador i 
centralitzador amb un doble objectiu: establir 
els principis necessaris per garantir el lliure 
accés a les activitats professionals i al seu 
exercici i establir el règim jurídic dels col·legis 
professionals. Pel que fa a l’accés a les activi·
tats professionals, l’avantprojecte introdueix 
un principi general que serà l’eix del nou marc 
regulador: la llibertat d’accés i la llibertat 
d’exercici de tota activitat professional i de 
professió. Partint d’aquesta premissa, s’indi·
ca que les restriccions d’accés a una activitat 
professional només es podran establir en els 
casos en què calgui per raons d’interès gene·
ral i quan resulti proporcionat. D’acord amb 
això, es proclama la compatibilitat en l’exerci·

de responsabilitat civil o garantia equivalent i 
l’obligatorietat d’acreditar davant els consu·
midors la solvència professional a través de 
mitjans com ara l’exhibició del títol o l’entrega 
d’una relació de les feines fetes. Per tant, es 
pretén traslladar dels col·legis professionals 
als consumidors la tasca de vetllar per la ga·
rantia i la qualitat dels professionals, amb els 
riscos que aquest fet comporta. Cal tenir en 
compte que, en l’àmbit dels serveis professi·
onals, la informació és asimètrica i, per tant, el 
consumidor no sap quins són els mínims exi·
gibles en matèria de coneixements i capaci·
tats necessaris per desenvolupar una profes·
sió i, per tant, no pot discernir quin és el llindar 
mínim necessari que ha de requerir al profes·
sional per rebre uns serveis de qualitat. 

Doble model de col·legiació
Pel que fa a la modificació del règim jurídic dels 
col·legis professionals, l’avantprojecte deroga 
expressament la Llei 2/1974, de 13 de febrer, 
de col·legis professionals i introdueix un doble 
model de col·legi en funció de l’obligatorietat 

CAROLINA MAGALLÓ, advocada
Col·legi d’Economistes de Catalunya 
cmagallo@coleconomistes.cat

Es pretén traslladar dels 
col·legis als consumidors 

la tasca de vetllar per  
la garantia i la qualitat 

dels professionals

PROFESSIONALS I COM  
ENS AFECTA ALS ECONOMISTES

LA LLEI DE 

ci simultani de diverses activitats o professi·
ons, tant pel que fa a les persones físiques 
com a les persones jurídiques, sense més li·
mitacions que les que es puguin preveure 
expressament per llei. A tall d’exemple, s’eli·
mina la incompatibilitat històrica entre l’exer·
cici simultani de l’advocacia i la procura. 

Amb l’objectiu d’establir un únic règim jurídic, 
es regulen una sèrie de drets i deures als quals 
hauran de donar compliment tots els profes·
sionals, amb independència de la professió 
que exerceixin. En matèria de deures, desta·
ca l’obligació d’actuar cobert per una pòlissa 
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de col·legiació, de manera que coexistiran col·
legis professionals de col·legiació obligatòria i 
col·legis professionals de col·legiació voluntà·
ria. Per evitar confusions, la disposició addici·
onal primera indica una relació de professions 
i situacions en què la col·legiació serà obliga·
tòria, com és el cas de la majoria de les profes·
sions sanitàries i, en determinats casos espe·
cífics, les professions tècniques (arquitectura, 
enginyeria...), i les professions jurídiques. 
Igualment, s’eliminen les reserves de denomi·
nació d’aquelles professions de col·legiació 
voluntària. D’acord amb això, els col·legis 
d’economistes passaran a ser de col·legiació 
voluntària. Per tant, si actualment cal estar col·
legiat per fer servir la denominació d’econo·
mista, l’avantprojecte permetrà que qualsevol 
llicenciat en alguna de les titulacions que do·
nen accés a la professió d’economista pugui 
fer servir lliurement la denominació. No obs·
tant això, tan sols els economistes col·legiats 
podran fer servir la denominació “economista 
col·legiat”, que es preveu que serà un distintiu 
de qualitat davant el professional de l’econo·
mia que opti per no col·legiar·se. 

Exercici irregular d’una professió
Ara bé, l’avantprojecte indica que es conside·
rarà exercici irregular d’una professió quan 
s’exerceixi sense complir amb els requisits 
legals establerts. Per tant, fer servir la deno·
minació “economista col·legiat” sense estar 
efectivament col·legiat en algun col·legi 
d’economistes de l’Estat o bé actuar sense 
disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil 
o garantia equivalent es considerarà exercici 
irregular de la professió i, per tant, podrà ser 
sancionat. El que no acaba de quedar clar és 
qui ostentarà la potestat sancionadora en 
aquells casos en què el professional que no 
es trobi col·legiat per haver·se eliminat l’obli·
gatorietat de col·legiació pugui infringir el ca·
tàleg de deures indicat o exerceixi una activi·
tat irregularment. Si el professional no està 
col·legiat, qui assumirà les funcions discipli·
nàries en aquests casos?

L’avantprojecte regula aspectes ja previstos 
en l’actual Llei de col·legis professionals, com 
són les funcions públiques o els serveis obli·
gatoris que han de prestar els col·legis (fines·
treta única; servei d’atenció als col·legiats, als 
consumidors i als usuaris; elaboració d’una 
memòria anual i expedició de visat quan cor·
respongui). Tanmateix, va més enllà i també 
regula altres aspectes que fins ara es regula·
ven bé per la normativa autonòmica o bé di·
rectament en els respectius estatuts col·
legials, com el procediment que cal seguir per 
als casos de fusió, absorció o dissolució col·
legial o bé el règim electoral.

col·legi o consell en cas que hi hagi indicis 
d’inactivitat o mal funcionament en la presta·
ció dels serveis obligatoris o en l’exercici de les 
funcions públiques. Igualment, correspondrà 
a l’Administració publicar un informe sobre la 
memòria anual dels col·legis amb les recoma·
nacions que, segons el cas, procedeixin. 

Quotes, certificacions i registre pericial
Pel que fa a les quotes col·legials, trobem un 
mandat del legislador dirigit únicament als col·
legis de col·legiació obligatòria. Aquestes cor·
poracions no podran exigir quota d’inscripció 
o alta i, en tot cas, la quota, que s’haurà de 
desglossar per conceptes, haurà de respon·
dre a les despeses corresponents al sosteni·
ment de les funcions públiques. Serà l’as·
semblea col·legial qui haurà de fixar l’import 
de la quota, i aquesta funció serà indelegable. 

En matèria de certificacions professionals, 
l’avantprojecte indica que es promourà la cre·
ació d’esquemes de certificació de professio·
nals com un mecanisme per garantir més in·
formació als consumidors i als usuaris sobre 
els coneixements i experiència dels professio·
nals. La creació d’aquests esquemes serà 
una obligació per als consells de col·legiació 
obligatòria i es preveu que siguin únics per a 
una mateixa organització col·legial per garan·
tir una homogeneïtzació d’àmbit estatal. A 
partir de l’esquema de certificació creat pel 
consell, podrà certificar qualsevol entitat de·
gudament autoritzada per l’Entitat Nacional 
d’Acreditació, que podrà certificar tant col·
legiats com professionals no col·legiats.

Finalment, val la pena aturar·nos en els canvis 
que l’avantprojecte introdueix en la regulació 
dels professionals que actuïn en l’àmbit judici·
al com a pèrits, que actualment es fa en els 
col·legis professionals. Es crea un registre de 
pèrits judicials, depenent del Ministeri de Jus·
tícia, on podran inscriure’s voluntàriament els 
professionals en l’activitat pericial que corres·
pongui, de manera que les inscripcions s’hau·
ran de fer directament en l’esmentat registre i 
previsiblement a través d’una declaració de 
responsabilitat per part de l’interessat. Els col·
legis de col·legiació obligatòria tindran l’obliga·
ció de remetre al Ministeri informació sobre els 
col·legiats que hagin sol·licitat la inscripció. No 
obstant això, el que no indica l’avantprojecte, 
i és un aspecte fonamental, és el procediment 
de verificació del títol habilitant i el posterior 
control de la competència dels professionals 
inscrits en aquells casos en què la col·legiació 
no sigui obligatòria. Esperem que en el tràmit 
parlamentari se solucioni aquest aspecte, 
atès que és primordial per garantir la prestació 
d’un bon servei de qualitat. n

El darrer esborrany 
modifica el tradicional 
model d’exercici de les 
professions a Espanya  

i planteja un nou model 
organitzatiu col·legial

culars, en què si bé hauran de regular el seu 
funcionament, vist el contingut mínim dels es·
tatuts generals no sembla que es pugui dispo·
sar de gaire capacitat d’autoregulació. 

Seguint el mateix esquema, el codi deontolò·
gic haurà de ser únic per a tota l’organització 
col·legial i inclourà tant aquelles normes èti·
ques i d’actuació que han de complir els pro·
fessionals com aquelles que han de tenir en 
compte els càrrecs directius de les corpora·
cions, d’acord amb els principis de bon go·
vern. Cal destacar que l’avantprojecte prohi·
beix, amb caràcter general, la remuneració 
dels alts càrrecs i inclou un extens règim d’in·
compatibilitats per a tots els membres de la 
Junta de Govern, que s’estén fins i tot a l’òr·
gan que exerceixi la potestat sancionadora, 
que haurà de ser independent dels òrgans de 
govern de la corporació. 

S’hi introdueix també la possibilitat de control 
per part de l’Administració, que podrà acor·
dar la dissolució de la Junta de Govern d’un 

El paper dels consells generals
El nou model centralitzador dels col·legis pro·
fessionals assoleix el seu vèrtex superior en 
els consells generals o, en el seu defecte, en 
els col·legis d’àmbit nacional, que configura 
com a òrgans de representació i coordinació 
per garantir la coherència i l’homogeneïtat en 
l’ordenació de la professió. Per reforçar 
aquesta unitat, dota els consells amb funci·
ons exclusives, com ara l’aprovació dels es·
tatuts dels col·legis territorials, que seran su·
pletòries en aquelles comunitat autònomes 
en què l’òrgan de govern ostenta competèn·
cies exclusives, com és el cas de Catalunya.

Els consells seran els encarregats d’elaborar 
uns estatuts generals de l’organització col·
legial, una normativa que serà d’aplicació a tot 
el conjunt d’organitzacions col·legials d’una 
professió. Aquests estatus inclouran tant as·
pectes estructurals com de funcionament, 
com ara els drets i deures dels col·legiats, els 
tipus de col·legiats, els òrgans de govern, les 
finalitats, el règim disciplinari, el règim jurídic i 
pressupostari... Per la seva banda, els col·
legis podran elaborar els seus estatuts parti·
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 El Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya ha nomenat col·legiat de 
Mèrit el doctor Carles Gasòliba. 
Amb aquesta distinció, el Col·legi 

li ha volgut reconèixer la seva trajectòria pro-
fessional, en què ha sabut compaginar la 
vessant acadèmica i professional amb una 
altra de política i de servei al país, en el signi-
ficatiu impuls d’aproximar la presència de 
Catalunya a Europa. La Junta del Col·legi 
també ha volgut destacar el seu continu su-
port i col·laboració amb la professió d’eco-
nomista i, especialment, amb el Col·legi 
d’Economistes de Catalunya.

Carles Gasòliba és doctor en Ciències Econò-
miques i Master of Arts in Industrial Econo-
mics per l’Universitat of Sussex al Regne Unit. 
Actualment, és president del Barcelona Cen-
tre for International Affairs (CIDOB), president 
del Comitè Espanyol de la Lliga Europea de 
Cooperació Econòmica (LECE), a Madrid i a 
Barcelona, president de la Comissió Mediter-
rània i del Comitè Executiu de la LECE a 
Brussel·les, i president de la Cambra de Co-
merç i Cooperació Hispano-Polonesa. També 
dirigeix l’equip d’especialistes de la Consulto-
ria Europea AXIS. Ha estat economista asses-
sor en inversions industrials, professor d’Eco-
nomia Industrial a la Universitat Autònoma de 
Barcelona, diputat a les Corts Generals, en el 

CARLES GASÒLIBA

És un gran honor que em satisfà molt i agra-
eixo profundament al degà, Joan B. Casas, i 
a la Junta de Col·legi que m’hagin concedit 
tan alta distinció.

Vostè ha protagonitzat una llarga carre- 
ra política centrada, sobretot, en la pro-
jecció i les relacions entre Catalunya i 
Europa. Des de la seva experiència, qui-
na és la visió que tenen des d’Europa de 
Catalunya?
La d’una gran entitat europea, nació per a 
uns, regió per a d’altres, però sempre una de 
les més destacades d’Europa, similar a la 
que nosaltres tenim de Baviera, Escòcia, 
Flandes o la Llombardia.

Des del seu punt de vista, com creu que 
es veu des d’Europa el moviment sobi-
ranista que hi ha a Catalunya?
S’entén i s’accepta com d’altres que hi ha a 
la Unió com a Escòcia o Flandes.

Pensa que la situació política de Catalunya 
pot entorpir la recuperació econòmica? 
Depèn com és produeixi el procés, si és com 
el que veiem a Escòcia, no ho crec. 

Europa veu Catalunya 
com una gran entitat 

europea, nació per a uns, 
regió per a d’altres,  
però sempre una de  
les més destacades

President del Barcelona 
Centre for International 
Affairs, Carles Gasòliba  
ha estat nomenat Col·legiat  
de Mèrit en reconeixement 
d’una trajectòria professional 
que ha apropat Catalunya 
a Europa. Expert en aquest 
marc, analitza les possibilitats 
polítiques i econòmiques  
del futur del nostre país

MONTSE CARLAS, periodista 
Departament de Comunicació del Col·legi 
d’Economistes de Cata lunya  
premsacec@coleconomistes.cat

“Catalunya està preparada 
per sortir de la crisi”

Parlament Europeu i senador espanyol. se-
cretari general del Patronat Català Pro-Euro-
pa, president de la Comissió d’Economia i 
Hisenda del Senat, membre de la Comissió 
Mixta Congrés-Senat per a la Unió Europea, 
delegat de les Corts Espanyoles a la COSAC, 
diputat en el Consell d’Europa i membre de la 
seva Comissió d’Economia i Cooperació en-
tre molts altres càrrecs de responsabilitat.

En la següent entrevista, Gasòliba fa una repàs 
a la situació econòmica actual i ens dóna el 
seu punt de vista sobre els temes d’actualitat.

Què suposa per a vostè que el nomena-
ment com a Col·legiat de Mèrit?
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Estem sortint de la 
recessió, no encara de  
la crisi; calen reformes  

de profunditat en  
què la fiscal i la de  

les administracions 
públiques són cabdals

“Catalunya està preparada 
per sortir de la crisi”

Actualment estem immersos en una 
profunda crisi econòmica, des del seu 
punt de vista quin creu que ha de ser el 
camí que ha de recórrer Catalunya per 
trobar una sortida a la crisi actual? 
Estem sortint de la recessió, no encara de la 
crisi, per a una recuperació plena calen refor-
mes de profunditat, en què la fiscal i la de les 
administracions públiques són cabdals des 
de el meu punt de vista. Caldrà resoldre al 
més aviat possible l’accés al crèdit. La supe-
ració d’alguns escanyaments en les nostres 
infraestructures com els enllaços ferroviaris i 
l’eix mediterrani ajudarien molt.

Estem preparats? Quines són les eines 
que tenim i que hauríem de potenciar? 
Estem molt ben preparats si fem les reformes 
esmentades, potenciem el sector industrial, 
superem les carències en infraestructures, 
continuem en la línia de la millora en recerca i 
innovació tecnològica que ens faci més com-
petitius, tot millorant la nostra base en educa-
ció, incloent-hi la formació professional.

Com veu la situació empresarial de Ca-
talunya respecte d’altres països? 
Som perfectament comparables a les àrees 
més avançades de la Unió, el que ens man-
ca no són bones empreses, el que manca és 
un millor entorn favorable a la iniciativa i el 
desenvolupament empresarial. 

Creu que els empresaris catalans estan 
preparats per sortir fora? 
És clar que sí, l’evolució de les nostres ex-
portacions ho demostra bastament, el que 
no obvia que calgui mantenir l’esforç per a la 
internacionalització de les nostres empreses.

Quines recomanacions els faria? 
Insistir en els elements que ens facin més 
competitius, en què la recerca i la innovació 
tecnològica tenen un paper clau per situar-
se amb èxit en els mercats internacionals.

Vostè, un cop ha deixat la vessant políti-
ca, ha centrat la seva activitat en la con-
sultoria. Quines són les actuacions que 
més li demanen?
La meva especialitat són els afers europeus, 
el que més practico és el pont Barcelona-
Brussel·les. Hores d’ara, la dedicació princi-
pal és informar i col·laborar per assegurar 
una bona adaptació a la regulació financera 
què està produint de manera intensa i acce-
lerada amb la reforma del sistema financer i 
la unió bancària, estant atent també a altres 
àmbits regulatoris con els referents a les nor-
matives referides a concursos públics i règim 
de concessions públiques. L’anàlisi de l’evo-
lució de les polítiques i competències que de 
manera accelerada s’està produint a la Unió 
i que afecten profundament la nostra econo-
mia i les nostres empreses i el seu entorn, 
encara que dissortadament no se’n sigui 
prou conscient.

En paral·lel, vostè és actualment el pre-
sident del CIDOB. Ens pot explicar quina 
és la tasca d’aquest organisme? Qui l’in-
tegra i com treballa?
El CIDOB és un think tank independent i plural 
amb seu a Barcelona, dedicat a l’estudi, la 
recerca i l’anàlisi de temes internacionals. 
Creat el 1973, des del 1979 és una fundació 
privada. Està integrat per experts en relacions 
internacionals, compta amb investigadors de 

primer nivell i excel·lència i col·laboradors ex-
terns reconeguts també en l’àmbit internacio-
nal. El Barcelona Center for International Af-
fairs ha estat reconegut el 2013 com el think 
tank més influent del sud d’Europa en l’infor-
me Global Go to Think Tanks que elabora la 
Universitat de Pennsilvània, als Estats Units.

En quins projectes treballa actualment 
el CIDOB? 
Actualment, estem treballant i desenvolu-
pant molts projectes de caire diferent. En 
poso alguns exemples: estem desenvolu-
pant projectes sobre el futur de les relacions 
en l’Atlàntic, els processos de transició a 
l’Afganistan i el Pakistan, l’energia solar a la 
Mediterrània, la integració a la UE, els joves 
al sud i l’est de la Mediterrània, el desenvolu-
pament rural, seguretat alimentària i l’estabi-
litat política a l’Iraq, seguretat i defensa en la 
Mediterrània, la immigració a Espanya, el di-
àleg hispano-alemany, el processos de se-
cessió en el món, les relacions amb el Japó i 
l’est asiàtic i l’educació com a factor de crei-
xement a la Unió Europea.

Fem una mica de balanç, s’han complert 
els objectius del 2013? Quins reptes te-
nen per a l’any 2014? 
Els objectius fixats per al 2013 s’han cobert 
satisfactòriament, els reptes per al 2014 són 
iniciar el desenvolupament del nostre Pla Di-
rector 2014-2017, incrementant els nostres 
programes patrocinats d’àmbit internacional, 
tenir una presència més àmplia en la nostra 
ciutadania i territorialitzar encara més la nos-
tra presència a Catalunya, consolidar les 
nostres relacions amb el Japó i l’àmbit asià-
tic. En definitiva, el que volem és ser un refe-
rent com a think tank entre els primers del 
món i, en especial, dels de grans ciutats 
capdavanteres mundials, intensificar les nos-
tres relacions amb l’Amèrica Llatina i ser una 
referència mundial en el camp de la segure-
tat i defensa a la Mediterrània. n
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S E R V E I S  C O L · L E G I A L S
Assegurançes de vida

Les assegurances s’han d’anar adaptant als temps que corren. 
L’augment de l’esperança de vida ha corregit les taules de 
mortalitat que es fan servir per calcular les primes i les pòlisses 
ja fa un any que no distingeixen el sexe de l’assegurat

ASSEGURANÇES DE VIDA RISC 

Un any del canvi  
de la normativa

XAVIER TELL CEREXHE, 
Economista i corredor d’assegurances
tell@economistes.com

 Les assegurances de vida poden 
ser de tres tipus. Les de risc, que 
asseguren un capital en cas de 
mort de la persona; les d’estalvi, 

que l’asseguren en cas de vida o supervi·
vència, com les de jubilació, i les mixtes, amb 
garanties de mort i de vida alternativament. 

Les variables més importants de les bases 
tècniques per al càlcul de les tarifes de pri·
ma, les reserves matemàtiques, els valors 
de rescat... són principalment dues: la pro·
babilitat de mortalitat i l’interès tècnic. Les 
taules de mortalitat i l’interès tècnic es fixen 
amb caràcter general per la Direcció Gene·
ral d’Assegurances. Les taules estan en 
funció de l’edat i el sexe de l’assegurat. 

Si bé la garantia principal d’aquestes pòlis·
ses és la mort de la persona, molt sovint 
s’acompanyen d’altres garanties comple·
mentàries com poden ser la invalidesa, les 
malalties greus o altres garanties de les as·
segurances d’accidents que en alguns pro·
ductes poden no estar en funció ni de l’edat 
ni del sexe. 

Amb efectes 21 de desembre de 2012, una 
directiva de la Unió Europea en pro de la 
igualtat de gènere va prohibir la discrimina·
ció per sexe en el càlcul de les primes de les 
noves pòlisses de vida. Des de llavors, les 
primes són unisex. Per a les assegurances 
de vida risc la primera conseqüència és cla·
ra: homes i dones pagaran el mateix, el que 
vol dir una reducció en la prima dels homes 
i un increment en la de les dones respecte 
a les pòlisses contractades anteriorment. 

També des del gener del 2013 un canvi en 
les taules de mortalitat que reflecteixen 
l’augment de l’esperança de vida de la po·
blació en general i que s’utilitzen per elaborar 
les tarifes, ara ja unisex, han reduït les primes 
de les noves assegurances de vida risc.

El Col·legi com a exemple
El Col·legi té contractada una pòlissa de 
vida risc col·lectiva amb la companyia Zu·
rich Seguros. Es tracta d’una pòlissa tem·
poral anual renovable. És a dir, es contracta 
inicialment per un any i es renova cada anu·
alitat de manera automàtica fins als 75 anys. 
Cobreix la garantia de mort i invalidesa per 
qualsevol causa pel capital que l’assegurat 
desitgi fins un màxim de 600.000 euros. 
Cada any, la prima cobreix el risc d’aquella 
anualitat d’acord amb l’edat, per això aug·
menta cada any. Pel caràcter col·lectiu de la 
pòlissa, les primes són molt ajustades. A les 
renovacions encara es poden veure reduï·
des respecte a la tarifa, ja que la pòlissa gau·
deix d’una participació en beneficis que 
està en funció de la sinistralitat del col·lectiu. 

Generalment, aquestes pòlisses es combi·
nen amb garanties d’accidents com són el 
doble capital en cas de mort o invalidesa 
per d’accident, o el triple capital en cas 
d’accident circulació. Em comptes d’això 
el Col·legi te contractada una altra pòlissa 
independent d’accidents també contracta·
da amb la companyia Zurich Seguros i que 
es complementa perfectament amb la de 
vida. Això dóna molta llibertat a la contra·
ctació. Es pot contractar o anular una al 
marge de l’altra. És també temporal anual 
renovable automàticament fins als 75 anys. 
Cobreix el risc de mort i invalidesa com a 
conseqüència tot tipus d’accidents, les 24 
hores i arreu del món. El capital màxim per 
contractar és de 600.000 euros. Inclou pe·
tites garanties addicionals que ja vénen in·
corporades automàticament com la mort 
per infart en cas laboral, la mort per agres·
sió i l’orfandat. De manera opcional, també 
es pot cobrir el reemborsament de les des·
peses sanitàries per ser atès en centres de 
lliure elecció com a conseqüència d’un ac·
cident. Té unes garanties molt àmplies com 
són la cobertura de les activitats esportives 
amb caràcter amateur o l’ús de motocicle·
tes, i unes primes molt ajustades. Fins i tot, 
inclou els accidents conseqüència de l’es·
tat d’embriaguesa no habitual. La prima, en 
no estar en funció de l’edat, és fixa. 

D’aquestes pòlisses es poden beneficiar 
tots els economistes, els seus familiars, i 
fins i tot, col·laboradors, sempre que la seva 
activitat professional de l’interessat sigui 
d’un risc similar a la de l’economista. n
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rès per a aquest col·lectiu, ja sigui aportar idees 
per dur a terme una recerca de feina eficient o 
enllaços a informacions o articles d’interès.

En definitiva, el mercat laboral ha continuat 
baixant; a final d’any s’ha notat un petit re·
punt i s’han incrementat les ofertes especi·
alment de comercials i venedors, però que 
ha afectat poc la nostra borsa; les empreses 
que han tingut vacants d‘aquest tipus no 
acostumen a pensar en economistes i solen 
recórrer a altres fonts de captació de candi·
dats; també a molts dels nostres economis·
tes els costa veure’s en aquestes funcions.

En qualsevol cas, necessitem aprofitar tots 
els recursos, i els nostres col·legiats també 
poden ser els millors promotors dels nostres 
col·legues en atur o, si més no, de la Borsa 
de Treball. Segurament, molts de vosaltres, 
en els propers mesos, fareu o participareu en 
algun procés de selecció, per a les vostres 
empreses o en les que treballeu com a assa·
lariats i, possiblement, el perfil el podria cobrir 
un economista; si podeu, promocioneu la 
nostra Borsa de Treball, ni que sigui en paral·
lel a les altres borses que es puguin utilitzar, 
ja que és gratuïta. I si el procés administratiu 
de donar d’alta l’oferta o l’empresa a la nostra 
pàgina web us resulta feixuc, truqueu·nos o 
envieu·nos un correu, que us hi ajudarem. 

Cal recordar que aquest és un servei a 
temps parcial; es manté l’horari habitual (di·
marts de 9.30 a 13.30 hores i dijous de 16 a 
19 h) per continuar donant servei als col·
legiats que volen un assessorament indivi·
dual i, en paral·lel, intentem promoure les 
activitats que us indicàvem anteriorment.

Necessitem més emprenedors i un entorn 
econòmic més favorable per tal que les em·
preses creïn llocs de treball. Ajuda’ns a pro·
mocionar la Borsa de Treball, com abans 
comentàvem, que això ajudarà els qui no 
tenen feina i facilitarà més moviment, més 
rotació; i això ens ajudarà a tots.

Tanmateix, els nostres col·legiats en situació 
d’atur necessitaran mantenir la perseveran·
ça i una actitud positiva, malgrat les seves 
circumstancies personals. Aalguns poden 
millorar els coneixements i consolidar les se·
ves competències o desenvolupar·ne de 
noves, d’altres, potser exassalariats de llar·
ga durada, necessitaran, com ja s’ha indi·
cat, esforçar·se per reinventar·se. 

Potser dependrà de les necessitats de ca·
dascú i del creixement econòmic que pu·
guem tenir aquest 2014, però si vols que, 
en la part que ens toca, intentem ajudar·te, 
posa’t en contacte amb nosaltres; aquí ens 
trobaràs: orientacioprofessional@cole-
conomistes.cat. n

Promocionar la nostra pròpia Borsa de Treball ajuda als qui  
no tenen feina, però també facilita més moviment, més rotació 
i això va en benefici de tot el col·lectiu professional

DAVANT D’UN ANY DIFÍCIL 

Focalitzats en els 
col·legiats en atur
RICARD LACUESTA, 
Responsable del SOAP
orientacioprofessional@coleconomistes.cat

 Des que es va crear el Servei 
d’Orientació i Assessorament 
Professional (SOAP), a la fi del 
primer trimestre del 2012, s’ha 

mantingut el doble objectiu que tenia des del 
seu origen: la gestió de la Borsa de Treball, 
on les empreses poden publicar les seves 
ofertes de feina, i també l’orientació i l’asses·
sorament professional personalitzat dels 
col·legiats que així ho demanin, ja sigui per 
trobar feina o per al seu desenvolupament 
professional. Però l’any 2013 ha estat un any 
difícil i, en aquestes circumstàncies, aquests 
objectius s’han focalitzat en els nostres col·
legiats sense feina. 

El servei s’ha centrat a donar·los suport emo·
cional i professional. Se’ls ha ajudat a reelabo·
rar els seus currículums, a sistematitzar la re·
cerca d’ofertes de feina a les pàgines web 
més utilitzades i a treballar la seva xarxa de 
contactes. Tanmateix, s’han fet simulacions 
d’entrevistes de selecció i orientacions per 
millorar habilitats. Des del SOAP, també hem 
impulsat accions addicionals a les entrevistes 
personalitzades per mirar d’ajudar en aquest 
trànsit i proporcionar altres recursos i eines 
que puguin facilitar noves alternatives profes·
sionals. Per exemple: 

• Hem potenciat xerrades d’experts en el 
mercat laboral: van venir professionals de 
Randstad, en sessió oberta per als col·
legiats en atur, per donar·nos la seva visió 
dels perfils que busquen les empreses i els 
camins per reinventar·se.

• Estem treballant nous canals de comunica·
ció: l’enviament de notes informatives d’inte·

Borsa de Treball i SOAP
S E R V E I S  C O L · L E G I A L S
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Els membres del Col·legi d’Economistes de Catalunya  
es poden beneficiar d’un interessant pla de pensions exclusiu 
els avantatges del qual queden explicats en aquest article

PLA DE PENSIONS 

Exclusiu per  
a col·legiats
JOSÉ LUIS ALMEDA, 
Responsable de Producte, BanSabadell Pensions, EGFP, SA

 Banc Sabadell té a disposició des 
de l’any 2000 un pla de pensions 
exclusiu per a tots els col·legiats 
del Col·legi d’Economistes de Ca·

talunya: Economistes Prudent, Pla de Pensi·
ons, integrat al Fons de Pensions Fonecono·
mistes, Fons de Pensions·1, representat per 
una Comissió de Control integrada per repre·
sentants tant del Col·legi com de l’entitat ges·
tora (BanSabadell Pensions EGFP, SA) i dipo·
sitària (Banc de Sabadell, SA), que es reuneix 
cada tres mesos amb l’objectiu de vetllar pels 
interessos de totes les persones que l’integren 
i adoptar les decisions en matèria d’inversions 
per intentar maximitzar el binomi rendibilitat·
risc. En aquest sentit, Foneconomistes, FP ha 
obtingut en l’exercici 2013 una rendibilitat del 
6,26%, i les inversions han estat tant en actius 
de renda fixa i tresoreria (amb un pes al voltant 
del 70% respecte del patrimoni total del fons), 
com en renda variable, amb un pes pròxim al 
30% a final de l’exercici.

La cartera de renda fixa ha estat centra·
da en renda fixa privada de la zona euro 
i dipòsits a termini, amb una esbiaixada 
important a Espanya i amb venciments, 
en general, no superiors als 15/18 mesos. 
Els diferencials, que encara hi ha entre els 
països perifèrics de la zona euro i els de 
l’Europa central, han permès poder invertir 
en actius d’Espanya i Itàlia. L’aportació de 
la renda fixa a la cartera en l’any ha estat 
superior al +2%. En relació amb la renda 
variable, els principals índexs borsaris mun·
dials han tingut un comportament molt po·
sitiu en el conjunt de l’any, encara que la 
volatilitat ha primat en els mercats, en es·
pecial, en el primer semestre. 

Encara que el fons començava l’any amb un 
prudent 15% d’inversió en borsa, la política al 
llarg de l’exercici ha estat incrementar a poc a 
poc la inversió en aquest actiu a mesura que 
el panorama es normalitzava, de conformitat 
amb la política d’inversions del Fons, cosa 
que ha permès finalitzar l’any amb un 30% 
del patrimoni en renda variable a Europa, els 
Estats Units i el Japó, que ha aportat a la car·
tera més d’un +5% de rendibilitat amb una 
volatilitat molt baixa. La gestió de la cartera 
d’accions s’ha basat en dos punts rellevants.

l Diversificació geogràfica a Europa, els Es·
tats Units i el Japó per obtenir rendibilitat dis·
minuint els riscos i cobertura de la inversió en 
renda variable de manera temporal amb op·
cions durant l’exercici per disminuir els riscos 
de caiguda de mercat, protegint de potenci·
als caigudes dels mercats d’accions en l’any 
de fins a un ·15%.

l De cara al 2014 i per l’entorn de tipus prò·
xims a zero que s’espera per als pròxims tri·
mestres, la Comissió de Control ha acordat, 
per un costat, incrementar el pes de la renda 
variable fins al 40% de la cartera aprofitant 
correccions dels mercats i donades les pers·
pectives positives per a aquest actiu en l’any 
i, per un altre costat, incorporar fins a un 10% 
de la cartera en diversos hedge funds diversi·
ficats amb baixa volatilitat i amb escassa cor·
relació amb els mercats de renda fixa i renda 
variable, la qual cosa permetrà compensar 
els tipus baixos de la renda fixa.

La importància d’una bona planificació 
Cada vegada és més important l’estalvi per 
a la jubilació, i els canvis que s’han produït al 

sistema públic de pensions, fan més evident 
la necessitat d’una bona planificació de futur:

1. Es desvincula la revaloració de les presta·
cions a l’IPC i es farà segons un nou índex de 
revaloració que variarà en funció dels ingres·
sos i despeses de la Seguretat Social, amb 
uns límits de revaloració mínims i màxims del 
0,25% i de l’IPC més el 0,5%, respectiva·
ment.

2. S’introdueix un factor de sostenibilitat re·
visable cada cinc anys, que tindrà en comp·
te l’esperança de vida per calcular la pensió 
dels nous pensionistes

Tots aquests canvis afecten sens dubte l’im·
port de les pensions que cobrarem, raó per 
la qual recomanem una bona previsió per 
complementar la pensió de jubilació que es 
rebrà de la Seguretat Social. Sens dubte l’ins·
trument més adequat per a això són els plans 
de pensions que, a més de permetre estalviar 
per a tal fi, permeten obtenir beneficis fiscals 
immediats: fins a un estalvi del 56% de les 
quantitats aportades al pla (a Catalunya), ja 
que les quantitats aportades redueixen la 
base imposable de l’IRPF en la pròxima de·
claració de la renda.

Més informació
Si es vol més informació o bé es desitja con·
tractar el pla de pensions, pot dirigir·se al Col·
legi o a qualsevol oficina de Banc Sabadell. n

S E R V E I S  C O L · L E G I A L S
Pla de pensions
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S E R V E I S  C O L · L E G I A L S
El Col·legi al territori

Amb prop de mig miler de col·legiats, la seu territorial gironina compta  
amb una gran capacitat de convocatòria en els esdeveniments que organitza

SEU DE GIRONA

Àmplia participació

 La seu territorial a Girona del Col·
legi d’Economistes de Catalunya 
té la seu al carrer Joan Maragall, 
44. En l’actualitat, compta amb 

prop de 500 col·legiats i gaudeix d’una gran 
participació en totes les activitats que s’hi 
duen a terme.

Està representada pel president, Esteve 
Gibert, juntament amb els membres de la 
Comissió Territorial de Girona: Montse Ca·
pellas responsable de Formació; Maria Llu·
ïsa Teixidor, representant del Torn d’Actua·
ció Professional i del Comitè de Normativa 
i Ètica Professional; Jordi Fernández, repre·
sentant del Registre d’Economistes Audi·
tors; Tomàs Massaguer, responsable de la 
Comissió de Comptabilitat; Ricard Melén·
dez, responsable de la Comissió d’Econo·
mia Financera, i Josep Pujolràs, Concursal. 

Es reuneixen de manera periòdica per tal de 
poder programar les activitats i adoptar les 
decisions pròpies per al bon funcionament 
de la seu.

Donar servei i formar
L’objectiu més important és prestar ser·
veis als col·legiats i evitar desplaçaments 
amb la finalitat que puguin trobar la matei·
xa oferta formativa que a Barcelona. 
Aquesta formació consta bàsicament de 
cursos de fiscalitat i comptabilitat així com 
d’auditoria.

Activitat cultural
Altres activitats que es porten a terme són la 
presentació de llibres, que es van fent d’una 
manera periòdica i que desperten gran inte·
rès tan en el col·lectiu dels economistes com 
l’empresarial i el cultural de la comarca. 

Els actes més seguits
A part de la formació, l’acte més represen·
tatiu del Col·legi d’Economistes de Catalu·
nya a Girona és la Jornada dels Economis·
tes, que s’ha convertit en la festa dels 
economistes i que afegeix a la part més re·
flexiva i de debat de la pròpia Jornada una 
part més lúdica i festiva amb el Sopar dels 
Economistes.

Contacte amb els futurs economistes
Una de les principals preocupacions del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya a Gi·
rona és la integració de nous col·legiats. És 
per això que, per donar a conèixer el Col·
legi als joves, procura tenir una gran pre·
sència a la Facultat de Ciències Econòmi·
ques i Empresarials, participant en diferents 
actes com són: graduació, jornada de por·
tes ofertes, conferències, etcètera. n
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El Col·legi al territori
S E R V E I S  C O L · L E G I A L S

Ubicada als números 58-60 de la rambla Nova de Tarragona, el punt de trobada 
dels economistes d’aquesta demarcació gaudeix d’unes instal·lacions modernes

SEU DE TARRAGONA

Dilatada activitat

 El Col·legi d’Economistes compta 
amb uns 400 membres a les co·
marques del sud de Catalunya. 
Des de l’any 2002, disposa 

d’una seu al centre mateix de la ciutat de 
Tarragona amb una dilatada activitat. Les 
decisions pròpies de la demarcació territo·
rial corresponen a la Comissió General de 
la seu, formada per 12 persones, que es 
reuneix mensualment, amb un doble objec·
tiu: programar activitats específiques que 
interessin als economistes del territori i des·
centralitzar aquelles activitats d’interès ge·
neral per evitar així desplaçaments del col·
legiat a la seu central.

Formació contínua
La formació a l’aula de la seu és l’activitat 
que genera una participació més alta. Al 
llarg del curs 2012·13, s’han impartit 19 
cursos, amb una assistència de 743 per·
sones, amb una durada de 119 hores. Els 
principals camps sobre els que s’imparteix 
formació són fiscal, auditoria, finances, 
gestió empresarial i gestió de fundacions.
També es vénen organitzant esdeveni·

ments d’interès general, com ara presenta·
cions de llibres, conferències sobre temes 
actuals del món econòmic i empresarial, 
esmorzars de treball amb els representants 
de les administracions, retransmissió per 
videoconferència d’activitats des de la seu 
central de Barcelona, entre d’altres.

Esdeveniments singulars i activitat
La seu, des de fa més de deu anys, celebra 
dos esdeveniments singulars: el Sopar dels 
Economistes, en què es lliura un reconeixe·
ment a una persona aliena al Col·legi amb 
una llarga trajectòria econòmica i professi·
onal, i la Jornada dels Economistes,  que 
constitueix un fòrum de reflexió i debat so·
bre l’actualitat econòmica, amb un interès 
especial al territori.

Des de fa ja tres anys, la seu de Tarragona 
compta amb dues comissions de treball 
que, si bé mantenen una vinculació amb 
les de la seu de Barcelona, operen de ma·
nera totalment autònoma. En concret, la 
Comissió d’Economia Financera de Tarra·
gona va publicar l’any 2013 el document 

de treball L’entesa entre la pime i la banca, 
una aproximació a la negociació financera, 
i en prepara un altre per a aquest any. La 
Comissió d’Assessors Fiscals organitza 
periòdicament debats sobre temes d’inte·
rès per al seu col·lectiu, que sovint comp·
ta amb la presència de representants de 
l’Agència Tributària.

Integració de nous col·legiats
Una de les preocupacions principals de 
l’equip de la seu és la integració de nous 
col·legiats, especialment els més joves. 
En aquest aspecte, es porta a terme una 
activitat coordinada amb la Facultat d’Eco·
nomia i Empresa de la Universitat Rovira i 
Virgili per informar als acabats de graduar 
sobre el paper de l’economista i facilitar la 
precol·legiació dels estudiants dels últims 
cursos d’Economia i Empresa.

Altres actuacions de caire cultural, com 
exposicions, completen el marc d’activitat 
de la seu de Tarragona, que procura ser un 
referent al territori, amb un bon nivell d’in·
serció en el seu teixit socioeconòmic. n
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El Col·legi al territori

L’agenda de l’activitat de la seu territorial lleidatana aplega tot tipus 
d’iniciatives, no només col·legials, sinó també acadèmiques i empresarials 

SEU DE LLEIDA

Moguts per l’actualitat

Membres de l’actual 
Comissió Territorial
La seu territorial de Lleida està ubicada a Pere 
Cabrera, 16, 1r G, 25001 Lleida. El seu presi·
dent territorial és Xavier Ticó, i són membres 
de la Comissió Territorial Josep Maria Riu, vi·
cepresident d’Economia Financera i Urbanis·
me; Enric Baraldés, Comitè de Normativa i 
Ètica Professional; Joan Albert Cagigas, Jo·
ves col·legiats; Joan Pere Enciso, Universitat 
de Lleida; Joan Picanyol, Comitè de Norma·
tiva i Ètica Professional, Economia Financera 
i Administració Concursal; Josep Ramon Pei·
ró, Fiscal; Albert Prado, Auditoria i Comptabi·
litat; Josep Rosinach Ribera, Fiscal, i Àngels 
Fernàndez n’és l’administrativa.

Lectura de la  
tesi doctoral de  
Joan Picanyol

El passat dia 17 de desembre, la Facultat de 
Dret i Economia de la Universitat de Lleida va 
acollir la lectura de la tesi doctoral Diagnòstic 
financer en la concessió del crèdit a la petita i 
mitjana empresa familiar a càrrec del docto·
rand i membre de la Comissió Territorial del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya a Llei·
da, Joan Picanyol. El seu treball reflexiona i 
analitza quins són els mecanismes de con·
cessió de crèdit a les petites empreses i de 
caràcter familiar. La tesi ha estat dirigida pel 
catedràtic del Departament d’Administració 
d’Empreses i Gestió Econòmica dels Recur·
sos Naturals de la Facultat de Dret i Econo·
mia, José Luís Gallizo Larraz.

Joan Picanyol és expert en el món financer 
amb una dilatada tasca professional a Caixa 
de Barcelona i a “la Caixa”. 

Presentació del llibre 
de Ramon Morell, 
‘Del casino a casa.  
El cost social de  
la crisi financera’

L’economista Ramon Morell ha presentat re·
centment a l’Institut d’Estudis Ilerdencs de 
Lleida, el seu darrer llibre Del casino a casa. El 
cost social de la crisi financera, editat per 
l’Editorial Fonoll de Juneda, acompanyat de 
Pere Enciso, professor d’Economia aplicada 
de la UdL i de l’editor, Josep Gelonch.

El llibre està concebut com una mena de 
guia dels complexes productes financers i les 
seves afectacions sobre la vida de les perso·
nes. Ramon Morell ofereix una lúcida anàlisi 
dels orígens especulatius de la crisi econòmi·
ca i dels seus dramàtics efectes socials. Amb 
voluntat didàctica i un estil directe, Morell inci·
deix en els aspectes més descontrolats del 
capitalisme financer que ens han abocat a la 
crisi, les polítiques d’austeritat implementa·
des pels governs europeus i les conseqüèn·
cies socials del desmantellament de l’estat 
del benestar.

Programa de 
pràctiques dels 
estudiants del grau 
en ADE de la UdL 
Tots aquells que estigueu interessats a aco·
llir un estudiant del grau en Adminis· 
tració i Direcció d’Empreses (ADE) de la 
UdL en pràctiques, trobareu la informació 
necessària a les adreçes web: www.gra-
uade.udl.cat/ca/practiques-academi-

ques/matricula-carrega-docent.html i  
també www.fde.udl.es/empresa/empre-
ses.html. 

I la manera com gestionar l’oferta, entrant 
amb el NIF de l’empresa i com a contrasenya, 
tornar a fer clic el mateix NIF, a: www.practi-
cumfde.udl.cat/formulari_centres.php. 

La col·laboració es formalitza a partir d’un 
Conveni de Cooperació Educativa Universi·
tat·Empresa. El model de conveni és al web 
del grau en ADE dins l’apartat pràctiques/ 
matrícula i càrrega docent i dins el document 
“documents bàsics”. 

La normativa de la Seguretat Social que 
afecta els convenis en pràctiques, es pot tro·
bar a: www.fde.udl.cat/export/sites/FDE/
empresa/regim_ss.pdf.

Per a qualsevol dubte i informació addicio·
nal, adreceu·vos a les professores responsa·
bles de les pràctiques. 

Coordinadora del Pràcticum del grau en 
ADE, responsable del 1r semestre:  
Anna Tena Tarruella (tenat@aegern.udl.cat i 
973 703 221, dimecres de 10.00 a 12.00 h i 
de 15.00 a 16.00 h, despatx 1.12). 

Coordinadora del Pràcticum del grau en 
ADE, responsable del 2n semestre:  
Anna Vendrell Vilanova (ana.vendrell@
aegern.udl.cat i 973 703 222, dimarts, 
dimecres i dijous d’11,00  a 13,00 h, 
despatx 1.14)

Programa de suport  
a la consolidació  
del treball autònom  
a Catalunya
La seu territorial de Lleida participa en 
aquest programa, promogut pel Col·legi 
d’Economistes de Catalunya amb el suport 
del Departament d’Empresa i Ocupació de 
la Generalitat de Catalunya i del Ministeri 
d’Ocupació i Seguretat Social, que ofereix 
assessorament personalitzat i formació en 
gestió empresarial durant l’any 2014 a 18 
persones treballadores autònomes de les 
terres de Lleida. n
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Aula d’Economia

l Facilitar els coneixements, les eines i els re-
cursos necessaris per a la gestió pública i pri-
vada en l’àmbit de l’economia verda.
l Experiències pràctiques i casos aplicats.

Programa
Mòdul 1 
Panorama i concepte de l’economia verda 
l Model econòmic. 
l L’estat de la qüestió. Canvi climàtic.
l Aspectes governamentals per a l’economia 
verda als països europeus i Nord-Amèrica.
l Vectors ambientals i socials.
l El sector mediambiental a Catalunya.
l Aspectes socials de l’economia verda. 

Mòdul 2 
Context normatiu de l’economia verda
l Marc jurídic.
l Fiscalitat mediambiental.
l Nous instruments fiscals.

Mòdul 3 
Els vectors de l’economia verda
Energia
l Visió de conjunt del sector energètic: recur-
sos i consum energètic i perspectives de futur. 
l Mercat d’emissions de gasos d’efecte d’hi-
vernacle. L’equilibri econòmic entre energies 
tradicionals i energies renovables.

P er economia verda s’entén una 
sèrie de pràctiques transversals 
que afecten tota mena d’activitats 
econòmiques (indústria, serveis, 

agricultura...) i de consum, l’aplicació de les 
quals tendeix a fer més eficient la gestió i a 
minimitzar l’impacte des del punt de vista me-
diambiental, tot millorant la competitivitat, re-
duint costos, diferenciant productes i serveis 
i, en general, augmentant la satisfacció d’usu-
aris i consumidors. El Col·legi d’Economistes 
de Catalunya i la Universitat de Vic, mitjançant 
l’Institut Català de l’Economia Verda (INCEV), 
proposen el Postgrau en Economia Verda, 
dirigit a professionals i tècnics del sector públic 
i del sector privat, que posa l’èmfasi en les ex-
periències pràctiques i en els casos aplicats. 

Objectius
l Proporcionar una formació bàsica dirigida 
a professionals, responsables i tècnics del 
sector públic i del sector privat sobre el món 
de l’economia verda en la seva extensió.
l Aprofundir en el coneixement de totes les 
vessants de l’economia verda (normativa le-
gal, vectors ambientals, aspectes socials, 
sectors econòmics, gestió empresarial).
l Donar a conèixer les potencialitats i les 
oportunitats econòmiques, empresarials i 
tecnològiques que ofereix la sostenibilitat.

l Estalvi i eficiència energètica. Plans energè-
tics. Emmagatzematge i distribució intel·ligent.
l Panoràmica de les energies renovables. 
Aigua
l Abastament suficient d’aigua per a consum 
domèstics i per a usos industrials.
l Polítiques de reducció del consum d’aigua.
l Tractament i reutilització d’aigües residuals.
l Taxes, cànons i ordenances.
Residus
l Visió de conjunt del cicle dels residus. 
l Reducció, valoració, tractament, emma-
gatzemament i minimització.
Mobilitat
l Visió de conjunt del transport i de la mobilitat.
l Plans integrals de mobilitat. Les smart cities.

Mòdul 4 
L’economia verda i l’empresa
l Concepte d’economia verda a l’empresa.
l Utilities, gestió de compres que redueixi les 
minves, els residus i l’embalatge.
l Millores en els processos productius.
l Inversions socialment responsables.
l Innovació i competitivitat. Sostenibilitat. 
l Logística i transport. Casos pràctics d’efi-
ciència logística i de transports.
l Empreses de sectors tradicionals que po-
den migrar cap a l’economia verda. 
l L’ecodisseny.

Mòdul 5
Aspectes sectorials de l’economia verda
l Models de desenvolupament rural.
l Els paràmetres econòmics d’una agricultu-
ra i una gestió forestal sostenible.
l Noves estratègies.
l El comerç i altres serveis personals.
l Turisme sostenible i turisme verd. 
l Gestió eficient del sistema sanitari.
l Visió de conjunt de l’urbanisme sostenible.
l Els models de desenvolupament urbà. 
l Sostenibilitat de les infraestructures.
l Edificacions eficients.

Mòdul 6
Polítiques d’economia verda
l Els indicadors.
l Polítiques de promoció de l’empresa i de les 
iniciatives empresarials. 
l Alguns casos d’èxit d’ecoemprenedoria.
l Fons públics i privats per invertir localment. 
l Regulació, incentius, estàndards i certifica-
cions. n

El curs proporciona els coneixements tecnològics, econòmics 
i normatius bàsics per identificar les oportunitats que ofereix 
l’economia verda, prendre decisions i gestionar-les correctament

Economia 
Verda

CURS DE POSTGRAU

Dates: del 27 de març de 2014 
               al 19 de febrer de 2015.
Horari: dijous, de 16.30 a 20.30 h.
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INFORMACIÓ I RESERVES:

Descomptes especials
en paquets vacacionals de Majoristes
propis i determinats creuers.
(Reserves amb 60 dies d’antelació)

Descomptes especials

7%
dte. 7%

dte.

5%
dte.

en paquets vacacionals de Majoristes 
propis, preferents i costes. 
(Reserves sense antelació)VOLEM
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N O T Í C I E S
Col·legi d’Economistes

El Col·legi d’Economistes 
de Catalunya ha estat 
seleccionat com un dels 

cinc organismes que desenvo·
luparà a Catalunya un projecte 
pilot dins de la Línia A del Pro·
grama de Consolidació del Tre·
ball Autònom del Departament 
d’Empresa i Ocupació de la Ge·
neralitat de Catalunya. 

Concretament, la Línia A fa 
referència al programa per a la 
formació en gestió empresarial 
i assessorament personalitzat 

El passat 30 de desem·
bre, el degà del Col·
legi d’Economistes de 

Catalunya, Joan B. Casas, el 
president del Consell de Col·
legis de Titulats Mercantils de 
Catalunya, Alfred Albiol, i els 
degans dels col·legis de Titu·
lats Mercantils de Barcelona, 
Girona, Lleida i Tarragona: 
Eduard Soler, Cristina Clos, 
Josep Maria Solans i Albert 

Aprovat un projecte 
sobre consolidació 
del treball autònom

Conveni d’unificació amb  
les corporacions dels Titulats 
Mercantils de Catalunya

per a la consolidació del negoci 
de les persones treballadores 
autònomes. Està previst que hi 
participin 72 persones autòno·
mes, amb una antiguitat d’1 a 5 
anys, que es dividiran en quatre 
grups (un per cada demarca·
ció) i seran assessorats per 
quatre experts durant un perío·
de de 10 mesos. A més, aques·
tes persones hauran de passar 
per algunes de les dues edici·
ons previstes d’una sèrie de set 
cursos en diferents matèries. n

Alexandre Rebull, respectiva·
ment, van formalitzar davant 
de notari el conveni d’unifica·
ció de les cinc corporacions 
públiques en un únic col·legi 
professional sota la denomi·
nació de Col·legi d’Economis·
tes de Catalunya. La signatura 
es va fer d’acord amb l’apro·
vat el 19 de desembre per les 
assemblees de col·legiats de 
cada corporació. n

Sota el títol Programa de 
desenvolupament d’ha-
bilitats directives per al 

lideratge femení, el passat 13 
de gener va començar un  
curs a la nova seu del Col·legi. 

La formació, que es va impar·
tir els dies 20 i 27 de gener i el 3 
de febrer respectivament, es va 
celebrar amb l’organització del 
Grup de Treball d’Igualtat i Di·
versitat i l’Aula d’Economia. 
L’objectiu d’aquest curs va ser 

Curs sobre lideratge femení
transformar les dones executi·
ves en líders excepcionals que 
poden contribuir a millorar el de·
senvolupament de les empre·
ses, en especial en moments de 
canvi com l’actual.

A partir de dinàmiques de 
grup, discussions i experiènci·
es, es va voler focalitzar en 
aquells aspectes del lideratge 
que poden esdevenir un valor 
afegit en les dones dins de les 
organitzacions. n

Santiago Iglesias va ser 
designat el passat mes 
de desembre com a 

nou president del Grup d’Eco·
nomistes Sèniors del Col·le· 
gi, en substitució de Josep 
Vila Abelló, que va deixar el 
càrrec després de tres anys 
d’exercici. 

Tots els membres actius del 
Grup d’Economistes Sèniors 
van agrair a Josep Vila Abelló, 
la seva dedicació al llarg de 
tots aquests anys. 

Tanmateix, Josep Vila Abe·
lló va adreçar una carta perso·
nal al degà del Col·legi tot 
agraint la confiança que hi ha·

Relleu a la presidència del 
Grup d’Economistes Sèniors

vien dipositat en ell i manifes·
tant el plaer que li ha significat 
treballar amb tots i cadascun 
dels membres del Grup. 

En l’actualitat, el Comitè 
Gestor del Grup d’Economis·
tes Sèniors del Col·legi d’Eco·
nomistes de Catalunya està 
constituït per les següents per·
sones: 
l President: Santiago Iglesias.
l Vicepresident: Josep Lluís 
Masriera. 
l Secretari: Francesc Planells. 
l Vocals: Maria Rosa Mandoli 
i Matilde Serra. 
l Interlocutor amb la Junta de 
Govern: Anton Gasol. n
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La reunió constituent 
del Grup de Treball 
d’Economistes per a 

una Economia Social va tenir 
lloc dimecres 5 de febrer a la 
nova seu del Col·legi. 

Aquest Grup de Treball el va 
constituir la Junta de Govern 

Amb la participació 
del degà del Col·le· 
gi, Joan B. Casas, el 

passat dimarts 21 de gener  
va tenir lloc a l’Auditori del  
Col·legi l’acte de lliurament 
dels carnets i diplomes als 
nous col·legiats. 

En el transcurs de la sessió, 
el degà va donar la benvingu·
da als nous col·legiats i va as·
senyalar que “l’economia ac·

Coordinat per Xavier Bar·
ber, el Col·legi d’Econo·
mistes de Catalunya 

presenta el Grup de Treball en 
Recerca de Feina, que té per 
objectiu facilitar l’ocupabilitat 
de tots aquells membres del 
col·lectiu que ho requereixin. 

El Grup de Treball neix en un 
context en el qual cal cobrir les 
necessitats de recerca laboral 
i d’exercici professional dels 
col·legiats, en uns moments 

Constituït el Grup de  
Treball d’Economistes per  
a una Economia Social

Carnets i diplomes  
per als nous col·legiats

Creació del Grup de  
Treball d’Economia Activa 
en Recerca de Feina

en la seva darrera reunió de 
l’any i té com a finalitat desen·
volupar accions agrupades en 
dos blocs de fites: objectius 
per desenvolupar una nova 
cultura socioeconòmica i ob·
jectius per a una cultura de la 
col·laboració. n

tual necessita d’economistes 
amb una actitud activa i parti·
cipativa i que el Col·legi s’ha 
construït pensant en les noves 
generacions”. 

Tot seguit, es va procedir a 
l’entrega dels carnets i diplo·
mes a les persones acabades 
de col·legiar; i l’acte va con·
cloure amb una visita guiada 
per les instal·lacions de la 
nova seu del Col·legi. n

econòmics de tan especial di·
ficultat.

Totes les activitats van dirigi·
es a economistes en situació 
de transició professional, inde·
pendentment de quina sigui la 
seva situació laboral, per tal de 
fer una recerca de treball activa 
o un canvi laboral o professio·
nal, ja que seran els principals 
destinataris dels serveis i acti·
vitats que organitzi el grup de 
treball. n

El col·legiat Xavier Barber 
ha obtingut el títol de 
doctor en Economia 

amb la seva tesi doctoral titulada 
Los orígenes y la implantación 
del sector cervecero en España, 
siglo XVI–1913, en el marc del 
Departament d’Història i Institu·
cions Econòmiques de la Facul·
tat d’Economia i Empresa de la 

Xavier Garcia Barber 
presenta la seva tesi doctora

Universitat de Barcelona el pas·
sat 20 de desembre. n
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Col·legi d’Economistes

Alcaraz Martínez, José María
Alcón Carreras, Antonio
Alonso Cabo, Meritxell
Andrés Cuesta, Carlos
Anglada Expósito, Yolanda
Calonge Carbonell, 
   Francisco Javier
Canals Parera, Agustí
Capitan Murillo, David
Caralt Valls, Carlos
Carranza Castañeda, 
   Carlos Alberto
Castedo Mariné, Alba
Castillo Muñoz, Óscar
Climent García, José Luis
Costa Castañeda, 
   Víctor Manuel
Debat Tapias, Mònica

Relació d’altes col·legials del 
novembre al gener del 2014

Domínguez Torres, María
Egea Llaneza, Manuel
Fajula Payet, Judit
Fernández Calero, Raquel
Figuerola Pera, Elena
Figuerola Sicart, Fernando
Figuerola Sicart, Miguel
Fornells Suau, Maria Teresa
Garcia Ramon, Laura
García García, 
   Francisco José
Gascó Rodríguez, Manuel
Gaspar Rodríguez, 
   María Cristina
Giral Tricas, José Luis
González Villar, Jose Luis
Grau Sánchez, Blanca
Gris Casanovas, Laureano

Hintzmann Colominas, Alberto
Llombart Pérez, Anna
Llorens Rofes, Maria Teresa
López Schindler, Alejandro
López Demarbre, Laura
López González, Mireia
López Puntos, Maria Pilar
Marín Sáez, María Paz
Martí Navarro, Irene
Martin Culebras, Estela
Massó Riera, Alexandre
Menescal Vázquez, Jorge
Millán Ralda, Eliseo José
Millán Rubio, Francisco José
Miñana Beltrán, José Tomás
Montero Pérez, Sergio
Morell Cervera, Maria
Morell Capellera, Roger
Mulé Cabrera, Jordi
Nolla Yeste, Ricard
Oriol Escudé, Elisenda

Peiró García, Jordi
Perejil Ruiz, Marta
Pichó Querchfeld, Laura
Poch Basas, Laia
Ramos Caparrós, Anna
Raurich Puigdevall, 
   Josep Maria
Rosa Sancho, Jordi
Ruiz Cadierno, Eloy Ángel
Sarabia González, 
   Alberto José
Sentís Ros, Xavier
Serra Solanich, Jordi
Solé Pellisa, Oriol
Taberner Jiménez, Marta
Ubach Peralba, Sergi
Vélez Alonso, Alejandro
Vencells Dunjó, Jordi
Vidal Llamas, Silvia
Viña Dopico, Manuel
Viñals Rovira, Jordi

El passat mes de de·
sembre es va celebrar 
l’Assemblea Extraor·

dinària i Ordinària de col·
legiats a l’Auditori del Col·legi.

L’Assemblea va aprovar el 
procés d’unifi cació amb les 
corporacions de Titulats Mer·
cantils i Empresarials de Cata·
lunya (col·legis de Barcelona, 
Lleida Tarragona i Girona), i el 
conveni d’unifi cació amb els 
seus annexos: la proposta de 
Reglament Orgànic Transitori i 

Aprovada la unifi cació 
del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya amb els col·legis 
de Titulats Mercantils

la relació de persones que ocu·
paran els càrrecs de la Junta 
Gestora durant el període 
transitori. Així mateix, les as·
semblees dels col·legis de Titu·
lats Mercantils també van apro·
var la unifi cació amb el Col·legi 
d’Economistes de Catalunya.

Fins que el nou col·legi unifi ·
cat no presenti els seus pres·
supostos, es va acordar pror·
rogar per a l’any 2014 el 
pressupost del Col·legi apro·
vat per a l’any 2013. nL’Informatiu de l’econo-

mista compta a partir 
d’aquesta edició amb un 

nou apartat, Notícies de Col-
legiats, dirigit a tots els col·
legiats i despatxos professio·
nals vinculats al Col·legi que 
vulguin publicar informacions 
relacionades amb la seva activi·
tat professional. 

El Comitè d’Edició va aprovar 
en la darrera reunió els criteris 
de publicació d’aquest apartat, 
que es basen en publicar, no·
més, les notícies de col·legiats 
que facin referència a nomena·
ments institucionals, distinci·
ons acadèmiques, reconeixe·
ments professionals o 
publicacions de llibres, docu·
ments i estudis.

Pel que fa a les notícies refe·
rents als despatxos professio·

Nou apartat a l’‘Informatiu’
nals, només es publicaran les 
que facin referència a fusions, 
unifi cacions i reconeixements, 
o a la participació en esdeveni·
ments rellevants.

Els col·legiats o els despat·
xos professionals que vulguin 
publicar una notícia hauran 
d’enviar·la a la següent adreça 
de correu electrònic informa-
tiu@coleconomistes.cat amb 
un text d’una extensió màxima 
de 100 paraules, acompanyat 
d’una fotografi a carnet (mínim 
de 300 píxels), en el cas dels 
col·legiats, i acompanyat d’una 
imatge o logotip, en el cas dels 
despatxos professionals.

El Comitè d’Edició de l’Infor-
matiu de l’economista es reser·
va el dret a no publicar les notí·
cies rebudes quan no s’ajustin 
als criteris establerts. n
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T R E B A L L E M  E N  G R U P
Comisions i grups de treball

trobada i punt de refl exió per als economis-
tes que es dediquen a aquest món professi-
onal, sinó d’obrir llaços i compartir saber 
amb altres col·lectius que, com els econo-
mistes, també intervenen en el món de l’ur-
banisme.

El caràcter obert de la CETU
Avui dia, i a través de la CETU, la refl exió 
econòmica està present en els actuals fò-
rums de discussió oberts arreu del nostre 
país i que tenen per objectiu discernir els 
canvis de paradigma i les noves maneres de 
fer urbanisme que el tsunami de la crisi eco-

Comissió d’economia 
territorial i urbana

Planificació 
i transformació 
del territori
MIQUEL MORELL 
Vicepresident de la Comissió d’Economia Territorial i Urbana
mmorell@promocasa.es

 Tot i que avui pot semblar d’altres 
temps acudir encara al paper seti-
nat de L’Enciclopèdia Catalana en 
lloc d’accedir amb un clic a un por-

tal d’Internet per consultar els continguts 
implícits de qualsevol concepte o semànti-
ca, resulta revelador acudir a aquestes fonts, 
diguem-ne més clàssiques, per retrobar de-
fi nicions més pristines. Aquesta font ens 
defi neix l’urbanisme com “la ciència i tècnica 
de l’ordenació de les ciutats i el territori. En-
tesa habitualment com a ciència de la plani-
fi cació urbana [...] l’urbanisme és el punt de 
convergència de diverses disciplines, com la 

història, la geografi a, la sociologia, l’econo-
mia, la jurisprudència i l’arquitectura, interes-
sades en l’estudi de la ciutat i el territori i en 
la intervenció en ells”.

Aquest caràcter multidisciplinari i polièdric 
de qui treballa i refl exiona vers el territori i la 
seva transformació urbanística constitueix el 
moll de l’ós en què pivoten els objectius i les 
consegüents línies d’actuació que ha dut a 
terme, que actualment està tirant endavant i 
que continuarà impulsant la Comissió 
d’Economia Territorial i Urbana (CETU), amb 
l’objectiu no només de constituir un lloc de 

La Comissió d’Economia Territorial i Urbana del Col·legi és un punt de trobada 
i reflexió per als economistes que intervenen en el món de l’urbanisme

EL PAPER DE L’ECONOMISTA EN LA

T R E B A L L E M  E N  G R U P
Comisions i grups de treballComisions i grups de treball

EL PAPER DE L’ECONOMISTA EN LA
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La reflexió econòmica 
dels actuals fòrums 
de discussió ha de 

discernir els canvis i 
les noves maneres de 
fer urbanisme que el 

tsunami de la crisi ens 
obliga a pensar

nòmica ens obliga a pensar. En aquest  
sentit, el Col·legi d’Economistes de Catalu-
nya està present al Fòrum 2012 Cata- 
lunya 21–Territori i Urbanisme – Estat i alter-
natives, impulsat per la Societat Catalana 
d’Ordenació del Territori, filial de l’Institut 
d’Estudis Catalans, i que té per objectiu con-
fegir una plataforma de pensament, diàleg, 
debat i resposta al voltant de l’urbanisme i de 
l’ordenació del territori. També, el Col·legi 
està present en el Comitè d’experts per a la 
reforma de les polítiques d’ordenació territo-
rial i d’urbanisme a Catalunya impulsat pel 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya.

D’altra banda, la Comissió Intercol·legial de 
Territori i Urbanisme, constituïda l’any 2011 i 
integrada pel Col·legi d’Advocats de Barce-
lona, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 
el Col·legi d’Economistes de Catalunya, el 
Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya 
i el Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i 
Ports de Catalunya, continua impulsant la 
reflexió transversal del planejament urba- 
nístic i s’erigeix com l’altaveu conjunt dels 
diversos col·lectius esmentats mitjançant 
actuacions com l’al·legació confegida el 
proppassat mes de novembre al Projecte de 
Decret pel qual es regula la composició i el 
funcionament intern dels òrgans urbanístics 
de la Generalitat de caràcter col·legiat, i actes 
com el de presentació i debat de la Llei 
8/2013, de 27 de juny, de rehabilitació, rege-
neració i renovació urbana, amb la col-
laboració de l’Agrupació d’Arquitectes Urba-
nistes de Catalunya i la presència del director 
general d’Ordenació del Territori i Urbanisme 
i que, a mode anecdòtic, va ser l’estrena de 
l’Auditori de la nova seu del CEC. 

La CETU, juntament amb altres comissions 
del Col·legi, ha tingut un paper actiu en la 
iniciativa +Indústria, propostes per a un nou 
impuls a la indústria a Catalunya, promogu-

da per les institucions que conformen el 
Pacte +Indústria (Universitat de Barcelona, 
Universitat Autònoma de Barcelona, Univer-
sitat Politècnica de Catalunya, Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, Consell de 
Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de 
Catalunya, Col·legi d’Enginyers Industrials 
de Catalunya, UGT de Catalunya, CCOO de 
Catalunya, Foment del Treball i PIMEC). La 
iniciativa ha recollit 138 propostes per impul-
sar la indústria catalana, entre d’altres, pro-
postes relatives al sòl industrial i infraestruc-
tures presentades l’octubre de l’any passat 
a l’Auditori del Col·legi amb la participació, 
entre altres membres de la CETU, del presi-
dent del pacte +Indústria.

Un sector intervingut i enrevessat
La CETU també constitueix lloc de trobada 
i punt de reflexió per als economistes espe-
cialitzats en la intervenció en el territori i en 
el funcionament dels mercats del sòl i de 
l’habitatge. Intervenció que, dit sigui de 
passada, es configura com una intervenció 
regulada pel públic en tant que mercats, i el 
mercat del sòl n’és un clar exemple, que en 
molts casos no funcionen en règim de com-
petència perfecta.

Aquesta singularitat en aquest àmbit de 
l’economia es tradueix en un marc legal ur-

banístic molt específic i complicat que ne-
cessita d’un reciclatge i una actualització 
de coneixements periòdic. En tant que Col-
legi al servei dels professionals de l’econo-
mia i de l’empresa, la CETU treballa des 
d’un punt de vista més especialitzat aquest 
front mitjançant sessions i actes interns de 
la Comissió, com la jornada del passat mes 
de desembre a la seu de Tarragona del Col-
legi d’Economistes de Catalunya titulada 
La lliure competència en el mercat del sòl, 
aprofitant l’últim document de discussió 
publicat a mode de testament per la Comis-
sió Nacional de la Competència, abans de 
la integració en la nova Comissió Nacional 
dels Mercats i la Competència (CNMC) i 
que, de ben segur, caldrà continuar treba-
llant per la CETU en el futur immediat, o la 
presentació de l’estudi Informe sobre el 
sector immobiliari residencial a Espanya a 
càrrec de Josep Oliver, economista i cate-
dràtic de la Universitat Autònoma de Barce-
lona i presentat per Eduard Mendiluce, 
conseller delegat de CX Immobiliària.

Des de la publicació en el DOGC l’any 2002 
de la Llei d’urbanisme, el país va entrar en 
una espiral de nova legislació urbanística 
fins avui dia, on tot indica que una nova llei 
d’urbanisme està en fase de gestació. Els 
continguts econòmics i financers intrínse-
cament lligats al món de l’urbanisme, les 
conseqüències econòmiques i socials dar-
rere dels planejaments territorials, l’impac-
te econòmic i financer en la implantació de 
les infraestructures així com l’avaluació de 
la seva rendibilitat social, les relacions eco-
nòmiques subjacents en tota actuació ur-
banística i l’activitat immobiliària que final-
ment acaba executant el planejament 
urbanístic són fronts en què la CETU con-
tinuarà sent present i treballant de manera 
excitant amb la finalitat de treure l’entrellat 
econòmic de la planificació i transformació 
del nostre territori. n
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FRANCESC REGUANT, 
Vicepresident de la Comissió d’Economia 
Agroalimentària

Agroalimentació

 La crisi econòmica ha estat devas-
tadora en molts aspectes, però en 
alguns ens ha deparat sorpreses 
o, potser, simplement ens ha fet 

adonar d’allò que ja era evident. Hem pogut 
observar que el sector agrari i la indústria ali-
mentària demostraven la seva capacitat anti-
cíclica i resistien en ocupació, en producció i 
en competitivitat, amb dades positives o molt 
menys negatives que altres sectors. L’agroa-
limentació ha estat un pilar sòlid de la nostra 
economia en moments de gran difi cultat.

Es tracta d’un sector clau, tot i que sovint des-
conegut i, fi ns i tot, menystingut. El consum 
alimentari representa el 30,5% de la nostra 
despesa (INE). Per tant, el 3,61% del VAB 
agroalimentari (per davant del químic amb un 
3,17%, i el de l’energia amb un 1,87%, per 
exemple) indueix activitat pel subministra-
ment d’inputs i serveis o per la distribució de 
la producció, del pagès a la nostra taula o al 
restaurant, fi ns donar valor a quasi una terce-
ra part de la nostra despesa. Tot aquest valor 
afegit que va de la producció primària al con-
sumidor fi nal d’aliments pot quedar-se al ter-
ritori o no, però a Catalunya s’ha estat capaç 
de captar-ne la major part amb un important 

El Col·legi d’Economistes de Catalunya ha creat una comissió per apropar 
els economistes a aquesta branca tan important de la productivitat del país

UN SECTOR CLAU I ALHORA DESCONEGUT

complex agroindustrial. En concret, L’Euro-
pean Cluster Observatory classifi ca l’agroali-
mentació catalana com el segon clúster regi-
onal de la UE en aquest àmbit.

Un sector modern
És un sector en la seva majoria modern, 
tecnològicament avançat i competitiu, en-
cara que els mitjans de comunicació mos-
tren més interès per les experiències margi-
nals que per les opcions productives més 
punteres. Com a indicador d’aquesta com-
petitivitat, tenim l’increment de més d’un 
40% de la taxa de cobertura del comerç 
exterior entre els anys 2007 i 2012, en plena 
crisi, amb unes exportacions que represen-
ten el 14% de la nostra economia.

En una altra vessant, els darrers anys s’han 
fet més evidents tensions estructurals que 
ens porten a un nou escenari global, amb 
reptes clau en l’àmbit energètic, en l’alimen-
tari i en el mediambiental, amb el canvi climà-
tic com a accelerador de tensions. Davant 
d’aquests desafi aments, el món agroali-
mentari en sentit ampli està situat al cantó de 
les solucions, front al repte alimentari, sens 
dubte, però també en l’energètic i el medi-
ambiental. Alhora, les creixents tensions 
oferta-demanda estan confi gurant una rea-
litat d’alta volatilitat de preus en tendència 
alcista, fet que pot comportar difi cultats en 
la competitivitat del sector i, fi ns i tot a llarg 

termini, en el proveïment alimentari a preus 
assequibles per a la majoria de la població.

La producció catalana
Catalunya no té bona peça al teler per pro-
duir aliments. Dues terceres parts del terri-
tori és superfície forestal, amb terrenys tren-
cats i molt muntanyosos, amb àmplies 
zones semiàrides. Tot i així, les estratègies 
aplicades contra la difi cultat han estat extra-
ordinàriament efi caces; és el que Jordi Peix 
anomena la “revolució silenciosa” de l’agro-
alimentació catalana. Les claus d’aquesta 
estratègia han estat el regadiu, l’opció per la 
ramaderia intensiva, la integració com a sis-
tema organitzatiu i la tecnologia. D’una ban-
da, aprofi tant la capacitat de les nostres 
muntanyes per captar i emmagatzemar ai-
gua, s’han transformat grans superfícies en 
regadiu. D’altra banda, s’ha optat per com-
prar l’aigua i el sòl agrícola del qual no dis-
posàvem en forma de cereals i soja, per 
transformar-los en productes de molt més 
valor afegit com és la carn i els seus derivats 
i transformats. Opció que ha permès tenir 
avui una balança comercial alimentària en 
termes de valor propera a l’equilibri.

Ha estat una estratègia intel·ligent que, tan-
mateix, les tensions creixents en els preus 
de productes alimentaris bàsics poden po-
sar en difi cultat. D’aquí la importància de 
reduir en el possible la dependència de pro-
ductes alimentaris bàsics i, per tant, opti-
mitzar els potencials de regadiu, multipli-
cant l’efi ciència de la gran planta solar que 
són les terres de conreu. Fins i tot, davant 
d’un hipotètic escenari de canvi climàtic 
amb menors dotacions d’aigua el disposar 
d’unes bones infraestructures d’emmagat-
zematge i xarxa de regadiu pot moderar els 
impactes de tal hipòtesi.

Recentment, al Col·legi d’Economistes, 
s’ha creat la Comissió d’Economia Agroali-
mentària per apropar al món dels economis-
tes el coneixement i la refl exió sobre les es-
tratègies de futur d’un actiu clau de la nostra 
economia tal com és l’agroalimentació. Des 
d’aquí fem una crida a la participació. ■ 1.500.000 1.000.000 500.000 0 milers € 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000

Principals importacions i exportacions 
alimentàries de Catalunya

carns i despulles

begudes (vi, cava, cervesa...)

greixos i olis

fruita

IMPORT      EXPORT

oleaginoses/plantes industrials

cereals

begudes (aigües, vins, cerveses...)

llet, ous i mel
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Relació dels actes, jornades, conferències, sessions temàtiques, presentacions 
i actes organitzats des del mes de novembre del 2013 a les diferents seus del Col·legi

BARCELONA

Recull d’activitats

‘‘Crowdfunding’ com a nova 
alternativa de fi nançament’
Dinar col·loqui organitzat pel Fòrum Economis-
tes en Mercats Financers, amb la participació 
de Benoit Vandedivere, conseller delegat de 
Secured Assets, vicepresident de Regulation 
and Standards Workgroup i delegat a Espanya 
de l’European Crowdfunding Network. 

‘La crisi econòmica: 
Hi ha una visió de gènere?’
Conferència organitzada pel Grup de Treball 
d’Igualtat i Diversitat amb la participació de 
Teresa García Milà, doctora en Economia per 
la Universitat de Minnesota i directora de la 
Barcelona Graduate School of Economics, i 
Carmen Mur, empresària i membre del consell 
executiu de Foment del Treball.

Reflexions econòmiques
ACTIVITATS DEL COL·LEGI PER TOT CATALUNYA

XIII Jornada Tècnica 
d’Auditoria. Coses que 
canvien i d’altres que 
haurien de canviar
Sessió organitzada per la Comissió d’Eco-
nomistes Auditors de Comptes de Catalu-
nya, secció del REA a Catalunya.

Estudi: ‘Avaluació del 
pes real del sector comerç 
sobre l’economia. 
On estem i cap a on anem’
Presentació de l’estudi elaborat per ESCODI 
amb el suport i organitzat pel Grup de Treball 
de Retail. La introducció va anar a càrrec de 
Clara Díez, economista, i la presentació de 
Núria Beltran, economista i directora d’ES-
CODI. En la conferència, hi van participar 
com a ponents Josep Francesc Valls, cate-
dràtic d’Esade; Marçal Tarragó, economista; 
Enric Llarch, economista; Gabriel Jené, em-
presari, i Joan Font, empresari. 

‘Noves tendències en 
transparència empresarial: 
la transparència del sector 
públic i les empreses’
Conferència organitzada per la Comissió de 
Comptabilitat del Col·legi i l’ACCID, amb Jesús 
Lizcano, professor de la Universitat Autònoma 
de Madrid i secretari general d’AECA, i Oriol 
Amat, economista, catedràtic de la UPF i pre-
sident d’ECIF, com a ponents.

‘Modifi cacions reglamentàries 
i altres mesures tributàries’
Sessió temàtica organitzada per la Comissió 
d’Economistes Assessors Fiscals a càrrec de 
Javier Ragué, soci de Cuatrecasas, Gonçal-
vez, Pereira, SLP.

‘La sortida del laberint. 
El camí per superar la crisi 
creant llocs de treball decents’
Conferència organitzada per la Comissió 
d’Economia Catalana amb la participació de 
Miquel Puig, economista.

Deixa que et 
recordin pel teu 
somriure

Cita online a: www.clinicamirave.es

Miravé Travessera - Trav. de Gràcia, 71, baixos · Miravé Tuset - Tuset, 36, baixos · 08006 Barcelona - Tel. 93 217 68 89
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 Servei d’Urgències 24 hores/365 dies l’any

Més de 50 anys de prestigi 
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Els millors professionals i 
l’última tecnologia.

Totes les especialitats
odontològiques.

38-43 recull activitats FOK.indd   38 05/03/14   12:21



‘Efectes de la liberalització 
d’horaris comercials 
a la ciutat de Barcelona’
Conferència organitzada pel Grup de Treball 
de Retail i l’Associació Catalana de Ciència 
Regional amb la participació de Jordi Su-
riñach. Va presentar l’acte Santiago Pagés, 
president del Grup de Treball de Retail, i va 
fer la cloenda Marçal Tarragó, membre de la 
junta directiva de l’Associació Catalana de 
Ciència Regional.

‘Sortir de l’euro per 
sortir de la crisi?’
Presentació del llibre organitzada per la Junta 
de Govern del Col·legi d’Economistes de Ca-

Deixa que et 
recordin pel teu 
somriure

Cita online a: www.clinicamirave.es

Miravé Travessera - Trav. de Gràcia, 71, baixos · Miravé Tuset - Tuset, 36, baixos · 08006 Barcelona - Tel. 93 217 68 89

@clinicamiraveFacebook.com/ClinicaDentalMirave 

 Servei d’Urgències 24 hores/365 dies l’any

Més de 50 anys de prestigi 
a Barcelona.

Els millors professionals i 
l’última tecnologia.

Totes les especialitats
odontològiques.

talunya, a càrrec de Josep-Lluís Carod-Rovira, 
director de la Càtedra UPF sobre Diversitat So-
cial; Josep Ramoneda, periodista i escriptor, i 
Antoni Soy, professor d’Economia Aplicada de 
la UB i autor del llibre. 

Presentació del llibre 
‘El viaje de la innovación’
Organitzada per la Comissió d’Economia 
del Coneixement i Innovació a càrrec de 
Carlos Domingo, autor del llibre i president 
i conseller delegat de Telefónica I+D. Va 
presentar l’acte Xavier Llobera, vicedegà 
d’Innovació del Col·legi d’Enginyeria en 
Informàtica de Catalunya (COEINF), i la 
cloenda va anar a càrrec de Domingo 
Olmos, degà del Col·legi Ofi cial d’Enginyeria 
en Informàtica de Catalunya. 

‘Línies mestres del 
pressupost de Salut 2014’
Conferència a càrrec de Boi Ruiz, conseller 
de Salut de la Generalitat de Catalunya, or-
ganitzada per la Comissió d’Economia de la 
Salut del Col·legi. 

‘Claus per abordar amb èxit 
un procés d’expatriació. 
La mobilitat dels recursos 
humans: aspectes fi scals i laborals’
Sessió temàtica organitzada per la Comissió 
d’Economistes Assessors Fiscals a càrrec 
de Carmen Marull, socia de Pricewaterhou-
seCoopers (PwC)
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Recull d’activitats

‘Los intereses del futuro’
Presentació del llibre organitzada per la Jun-
ta de Govern del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya a càrrec de Joan Clavera, eco-
nomista i exdegà de la Facultat d’Economia 
i Empresa de la UAB; i Joan Cals, econo-
mista, catedràtic d’Economia Aplicada de la 
UAB i autor del llibre. 

‘Perspectives 
macroeconòmiques  
i dels mercats financers  
per a l’any 2014’
Dinar col·loqui organitzat pel Fòrum Econo-
mistes en Mercats Financers amb la partici-
pació de Jaime Hoyos Moliner, director del 
Negoci de Gestió d’Inversions d’Asseguran-
ces i Pensions de Banc Sabadell. 

Fòrum Inversors  
Economistes BAN-edició VII
Organitzat per Business Angels Economis-
tes BAN.

‘Noves mesures fiscals  
de la Generalitat de  
Catalunya per al 2014’
Sessió temàtica organitzada per la Comissió 
d’Economistes Assessors Fiscals a càrrec 

de Natàlia Caba, subdirectora general de 
Règim Jurídic de la Direcció General de Tri-
buts i Jocs de la Generalitat de Catalunya.

‘El futur de la Unió  
Econòmica i Monetària’
Conferència organitzada per la Junta de 
Govern del Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya, amb la participació d’Elena Flores, 
directora d’Estratègia Política i Coordinació a 
la Direcció General d’Economia i Afers Finan-
cers de la Comissió Europea.

Assemblea Ordinària  
i Extraordinària de Col·legiats
Aprovació del Conveni d’Unificació amb les 
Corporacions de Titulats Mercantils i Em- 
presarials de Catalunya (col·legis de Barcelo-
na, Lleida, Tarragona i Girona). Pròrroga per 
a l’any 2014 del pressupost aprovat per a 
l’any 2013.

‘Comunicacions al  
Banc d’Espanya cara el  
2014-01-08. ETE.DGCI i 720’
Sessió temàtica organitzada per la Comissió 
d’Economistes Assessors Fiscals a càrrec 
d’Alejandro Ebrat, advocat d’Ebrat Aboga-
dos. Documentació a disposició dels inte-
ressats al web del Col·legi.

‘Novetats en les declaracions 
informatives del 2013’
Sessió informativa organitzada per la Comis-
sió d’Economistes Assessors Fiscals amb la 
col·laboració de l’AEAT a càrrec de Miguel 
Ángel Baños, cap de la Dependència Reci-

onal de Gestió Tributària; Joan Pere Rodrí-
guez, cap adjunt de la Dependència Regio-
nal de Gestió Tributària, i Jaume Saura, cap 
de la Dependència Regional d’Informàtica de 
la Gestió Tributària. Documentació a disposi-
ció dels interessats al web del Col·legi.

‘Catalunya, capital París ? 
Infraestructures,  
centralitat i centralització’
Conferència organitzada per la Comissió 
d’Economia Catalana a càrrec de Germà Bel, 
catedràtic de la Universitat de Barcelona. 

‘Reforma del sistema  
tributario. Por un sistema  
fiscal transparente, ordenado  
y previsible para el fomento  
de la actividad económica’
Presentació pública del document del Regis-
tre d’Economistes Assessors Fiscals (REAF) 
amb la participació de Jesús Sanmartín, 
president REAF-REGAF del Consell d’Eco-
nomistes; Luis del Amo, secretari tècnic del 
REAF-REGAF del Consell d’Economistes; 
José Ignacio Cornet, president de la Comis-
sió d’Economistes Assessors Fiscals. i Valentí 
Pich, president del Consell d’Economistes. 
Documentació a disposició dels interessats al 
web del Col·legi.

‘Són Bill Gates i Cristiano 
Ronaldo bons indicadors 
econòmics?’
Conferència organitzada pel Grup de Joves 
a càrrec de Josep Maria Gay de Liébana, 
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economista, doctor en Economia i Dret i pro-
fessor titular d’Economia Financera i Comp-
tabilitat de la Facultat d’Economia i Empresa 
de la Universitat de Barcelona.

‘Novetats fiscals per al 2014’
Sessió temàtica organitzada per la Comis-
sió d’Economistes Assessors Fiscals a càr-
rec de Núria Cabre, associada principal de 
Garrigues, i Pablo Torrano, advocat i soci de 
Garrigues. Documentació a disposició dels 
interessats al web del Col·legi.

Reunió del 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 31 de març de 2014. Documentació a 
disposició dels interessats al web del Col·legi.

Acte de benvinguda  
als nous col·legiats
Acte de lliurament dels carnets i els diplomes 
als nous col·legiats. 

‘El perquè del deute i dèficit de 
Catalunya. L’economia catalana 
i els seus bancs en el context  
de la integració Europea’
Conferència organitzada pel Grup d’Eco-
nomistes Sèniors del Col·legi, a càrrec de 
Guillem López Casasnovas, economista i 
catedràtic d’economia pública i conseller del 
Banc d’Espanya. 

Visita al Parlament  
de Catalunya
Sortida cultural organitzada pel Grup de Tre-
ball dels Sèniors del Col·legi. Van ser rebuts 
per Núria de Gispert, presidenta del Parla-
ment de Catalunya.

‘El sector agroalimentari,  
un terç de l’economia catalana’
Conferència organitzada per la Comissió Agro-
alimentària, amb Jaume Alsina, fundador i pre-
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sident del Grup Alimentari Guissona; Francesc 
Reguant, vicepresident de la Comissió d’Eco-
nomia Agroalimentària, i Jordi Goula, econo-
mista, periodista i coordinador del suplement 
Diners de La Vanguardia, com a ponents. 

‘Indústria i innovació.  
Factors clau de la competitivitat 
dels territoris’.  
Presentació de l’estudi de 
Tecnoindústria ‘Els millors 
ecosistemes d’innovació’
Conferència organitzada per la Comissió 
d’Economia del Coneixement i Innovació amb 
la participació de Xavier Ferràs, degà de la Fa-
cultat d’Empresa i Comunicació de la Univer-
sitat de Vic; Myriam García-Berro, directora 
de Desenvolupament Corporatiu d’Ascamm, 
Centre Tecnològic; Jordi Angusto, economis-
ta; Antoni Grau, director general d’Indústria 
de la Generalitat de Catalunya; Juan Carlos 
Dursteller, director d’Innovació d’Indo; Pedro 
Mier, conseller delegat de Mier Telecom; Cé-
sar Molins, conseller delegat d’Ames, i Marc 
Sansalvador, conseller delegat de Tecalum.

TARRAGONA

‘Els nous reptes de 
l’Administració tributària’
Conferència-col·loqui amb la participació de 
Joan Iglesias Capellas, membre del Consell 
Assessor del president Mas i director del 
Programa per a la definició d’un nou mo-
del d’Administració tributària de Catalunya; 
i Francesc Escoda, economista i membre de 
la Comissió Territorial de la seu territorial de 
Tarragona del Col·legi. 

‘Oportunitats de negoci  
a una Catalunya Estat’
Conferència-col·loqui amb la participació 
d’Albert Pont, president del Cercle Català 

de Negocis i especialista en Dret Internaci-
onal, i Pere Segarra, president territorial de 
la seu de Tarragona del Col·legi. L’acte es va 
celebrar al Col·legi de Farmacèutics de Tar-
ragona.

‘La lliure competència  
en el mercat del sòl’
Jornada que va comptar amb la participa-
ció de Joan Ràfols, vicedegà del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya; Agustí Jové, 
economista especialitzat en urbanisme, i 
Carles Pedreño, representant del Col·legi a 
la Ponència Tècnica de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Tarragona.

LLEIDA
‘Els nous reptes de 
l’Administració tributària’
Conferència col·loqui a càrrec de Joan Igle-
sias Capellas, director del Programa per la 
definició d’un nou model d’Administració 
tributària de Catalunya, i assessor del presi-
dent de la Generalitat de Catalunya. 

Cicle de conferències  
‘Dilluns financers’  
‘Situació actual i perspectives de 
l’economia espanyola i catalana’
Conferència a càrrec de Joan Daniel Pina 
Martí, economista del Servei d’Estudis i Anà-
lisi Econòmica de CaixaBank. Van inaugurar 
la sessió Jaume Massana, director terriotrial  
a Catalunya de CaixaBank, i Xavier Ticó, pre-
sident territorial del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya a Lleida.

‘Els mercats financers.  
Alternatives d’inversió en  
els moments actuals’
Conferència a càrrec de Guillermo Hermida 
Lazcano, director general d’Inversions d’In-
verCaixa. 

‘Evolució del mercat del  
crèdit. Aspectes clau per a  
l’accés al finançament’
Conferència a càrrec de Jordi Ibern Molina, 
director corporatiu d’Anàlisi i Riscos de Cai-
xaBank. n

T R E B A L L E M  E N  G R U P
Recull d’activitats

Presentació del llibre a càrrec de Miquel Puig, 
economista, i Modest Guinjoan, economista 
i soci-director de l’empresa Barcelona Eco-
nomia. L’acte va ser presidit per Domènech 

Espadalé, president de la Cambra de Comerç 
de Girona, i per Esteve Gibert, president de la 
seu territorial a Girona. L’acte es va celebrar a 
la Cambra de Comerç de Girona.

GIRONA

‘Com Àustria o Dinamarca. La Catalunya possible’
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dades (com per exemple en els censos). Però 
ara no es tracta només d’una qüestió de mida, 
sinó de tenir accés a moltes dades amb es-
tructures molt complexes, amb formats dife-
rents, que estan en evolució contínua, i amb 
relacions de dependència poc defi nides. 

En aquesta era digital, hi ha dades per tot arreu 
(dades de transmissió/interacció, transacci-
ons econòmiques, xarxes socials, dades de 
sensors) i en creixement continu. I les empre-
ses hi tenen accés. Walmart gestiona més d’un 
milió de transaccions dels seus clients per 
hora. Cada segon hi ha 10.000 pagaments 
amb targetes a tot el món. I també cada segon 
s’envien al voltant de 4.000 tuits. Facebook té 
més de 900 milions d’usuaris actius. Cada mi-
nut s’envien més de 200 milions de correus 
electrònics. Google processa 25 petabytes 
cada dia. Per fer-nos una idea del que aquestes 
xifres ens estan dient, n’hi ha prou a tenir en 
compte que més del 90% de les dades que hi 
ha al món actualment han estat generades úni-
cament en els darrers dos anys. I el ritme de 

L ’ús intensiu de les tecnologies de la 
informació i la comunicació ha 
transformat el nostre entorn social 
i econòmic. Aquesta transforma-

ció ha suposat una evolució en la manera com 
el mesurem i l’analitzem. La facilitat d’accés a 
fonts d’informació de les quals podem obtenir 
grans quantitats de dades pràcticament en 
temps real i en canvi constant, la utilització de 
noves tècniques d’anàlisi i la transformació de 
les antigues, així com la disponibilitat de noves 
eines de comunicació que faciliten una nova 
manera de presentar els resultats de l’anàlisi de 
les dades ha fet que ens trobem davant d’una 
nova forma de fer estadística.

Sens dubte, el desencadenant de tots aquests 
canvis és el que s’anomena Big Data. Aquest 
terme fa referència als sistemes que utilitzen 
grans conjunts de dades que, per la seva com-
plexitat, no es poden analitzar de manera tra-
dicional, amb les eines habituals. L’estadística 
sempre ha estat estretament relacionada amb 
la recollida i tractament de grans quantitats de 

creixement s’accelera. La informació que es 
genera es va duplicant cada dos anys. 

Vivim en un temps en què la quantitat de dades 
sovint supera la capacitat d’emmagatzemat-
ge i l’habilitat de processament adequat. Si no 
es fa bé, tot plegat pot signifi car, per a les orga-
nitzacions, el que s’anomena una “paràlisi per 
a l’anàlisi”. Les decisions empresarials no po-
den esperar molt temps uns resultats analítics 
que quan arribin poden ser ja del tot inútils. 

Les empreses tenen molta informació sobre 
els seus clients, sobre el seu comportament de 
compra. El gran repte per a aquestes empre-
ses és saber analitzar aquesta informació, a 
partir de les grans quantitats de dades que 
obtenen gairebé en temps real, i de diferents 
fonts (internes o externes, amb dades estruc-
turades o no), de manera efi cient i efi caç. És a 
dir, de manera ràpida, fl exible i útil, transfor-
mant-la en coneixement. En són bons exem-
ples els casos d’eBay, que està tractant el frau 
en l’ús de PayPal mitjançant l’anàlisi en temps 
real de 5 milions de transaccions cada dia, o 
d’Amazon, on la tercera part de les vendes són 
fruit del seu sistema de recomanació i perso-
nalització, basat en l’anàlisi instantània del 
comportament dels usuaris.

Els resultats de l’ús del Big Data en les deci-
sions empresarials estan sent molt positius. 
Segons un estudi de McKinsey & Company, 
les organitzacions que estan utilitzant dades 
com a base fonamental per a les decisions de 
màrqueting i vendes estan millorant el retorn de 
la inversió de màrqueting entre un 15 i un 20%. 
Les empreses que estan utilitzant tot el poten-
cial d’aquestes grans quantitats d’informació 
estan obtenint un 5% més de creixement que 
la resta. A partir de les conclusions d’una en-
questa feta a 211 responsables de màrqueting 
per part de Forbes Insights, s’observa que el 
60% de les organitzacions que han emprat Big 
Data almenys un 50% del temps en les seves 
estratègies de màrqueting, superen els seus 
objectius empresarials, mentre que només ho 
fa el 33% de les empreses que afi rmen emprar 
les tecnologies associades al Big Data menys 
del 50% del seu temps.

En conclusió, el Big Data és un gran repte per 
a les organitzacions, que han de saber superar 
les difi cultats associades a la cerca i recollida 
de dades, l’emmagatzematge, la transmissió i 
compartició, l’anàlisi i la visualització de resul-
tats. Aquests passos s’han de fer bé i de ma-
nera ràpida. Superat aquest repte, el Big Data 
s’evidencia com una gran oportunitat per a les 
organitzacions i un nou camí cap a la millora 
dels resultats empresarials. n
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Aquesta eina permet gestionar grans conjunts de dades per tal 
d’extreure’n conclusions i prendre decisions amb rapidesa

Xarxes socials Economistes BAN

Big Data
UNA GRAN OPORTUNITAT 
PER A LES EMPRESES

ANTONI MESEGUER-ARTOLA
Professor agregat, Universitat Oberta de Catalunya
ameseguer@uoc.edu
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Xarxes socials Economistes BAN

‘Business angel’, 

XAVIER OLLÉ, economista i responsable 
de desenvolupament d’Economistes BAN 
economistesban@economistes.com

La figura del BAN té els seus orígens 
en els filantrops americans que, als 
anys 80 del segle passat, finança-
ven les obres teatrals a Broadway, 

per bé que el precedent més remot ens situa a 
la Facultat d’Enginyeria de la Universitat de 
Stanford, el degà de la qual va prestar, l’any 
1938, 500 dòlars a dos dels seus alumnes per 
tal que tiressin endavant un projecte. Els seus 
noms? Bill Hewlett i Fred Packard. Havia nascut 
Silicon Valley! Tancar l’any és un bon moment 
per cridar l’atenció del lector amb vocació inver-
sora i animar-lo a implicar-se en la dinàmica de 
la xarxa, juntament amb els qui ja hi participen.

Economistes BAN, fent territori
Jornades Terres de l’Ebre. Sota el lema Fi-
nançament empresarial: oportunitats per cre-
ar activitat econòmica, la Càtedra d’Econo-
mia Local i Regional va organitzar la sessió en 
col·laboració amb la Càtedra d’Emprenedoria 
i Creació d’Empreses de la URV, el 20 de no-
vembre en el marc del Museu de les Terres de 
l’Ebre, d’Amposta i adreçada a l’empresariat 
local. Amb format de taula rodona, va comptar 
amb la intervenció d’un directiu del sector 
bancari, del responsable d’un grup inversor 
de Reus, del gerent de finançament d’ACC1O 
i dels representants d’Economistes BAN. El 
col·loqui ens va brindar la oportunitat per con-

tinuar fent pedagogia del fenomen business 
angels i de la nostra xarxa en particular. Pos-
teriorment, es va fer un sopar, a Tortosa on, de 
manera ja més informal, es van intercanviar 
opinions i experiències entre els participants.

2n Congrés AEBAN, València. El 21 de no-
vembre, l’Associació Espanyola de Business 
Angels (AEBAN) va organitzar a la ciutat de 
València un congrés que, amb gran èxit de 
participació i un intens programa, ha palesat 
l’auge del fenomen de les xarxes d’inversors 
privats al nostre entorn. Tan important com els 
continguts de les intervencions ho van ser els 
contactes de passadís. Entre sessions, va te-
nir lloc l’Assemblea general de l’associació.

VII Fòrum Inversor d’Economistes BAN 
El 12 de desembre es va celebrar, a l’Auditori 
del CEC, la darrera edició d’enguany. S’hi van 
presentar els següents projectes: 
Mar & Nua. Disseny, producció i venda de 
moda femenina per a talles especials. 
MYCVBOOK. Eina avançada de selecció del 
talent, de gran utilitat per a les pimes. 
Enemce Pharma. Tractament de malalties 
cardiovasculars (projecte biotecnològic). 
lacommunitat. Editorial digital interactiva. 
Stickets. Etiquetes úniques i personalitza-
des: la solució a un problema etern. 

Educandoo/MiMoDi. Plataforma multicanal 
educativa. 

L’acte va comptar amb la intervenció de Joan 
Carles Pinyol, expert en e-health, qui va expo-
sar les oportunitats per invertir en el sector de 
la salut digital. Com a cloenda i complement 
de la presentació, es va mantenir el ritual del 
networking, en un ambient proper i distès. Ac-
tualment, estem seguint cinc projectes em-
prenedors que ja estan en fase madurativa i 
encarant el seu eventual perfecccionament. 

22@network
Economistes BAN manté una estreta col-
laboració amb aquesta associació, que am- 
biciona posicionar-se com a centre empre- 
nedor de referència a Europa i, de manera 
especial, amb la seva Comissió d’Emprene- 
doria marc des d’on es vol oferir suport als 
emprenedors en la seva transformació en  
empresaris, incidint en les etapes d’aquesta 
metamorfosi necessària i ineludible.

Una peça doctrinal
Ens referim a la tesi doctoral de Jesús Vinyes 
i Vila, centrada en el fenomen dels business 
angels, a la qual Economistes BAN també va 
fer la seva contribució. Sota el títol Factores 
condicionantes de la aparición y desarrollo de 
los ángeles inversores: el caso de Cataluña, 
es pot gaudir d’un treball de recerca ambici-
osament rigorós i descobrir les variables més 
rellevants sobre l’apassionant món dels inver-
sors privats en el nostre àmbit. Sens dubte, el 
seu caràcter singular la fa mereixedora d’un 
esment especial, ja que ha esdevingut peça 
de consulta obligada per a tothom que en 
vulgui conèixer els enfonyalls. n

L’ús conjunt de dos termes oposats, el que en retòrica rep 
el nom d’’oxímoron’, ens pot ajudar a definir el ‘business 
angel’ (BAN) com una figura atrevidament conservadora

un oxímoron?
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ri. A més del principi de suficiència, sembla 
que estarem d’acord en què la reforma ha de 
respectar els principis de neutralitat i progres-
sivitat, amb prou laxitud perquè la neutralitat 
deixi marge a selectius incentius fiscals, i que 
la progressivitat sigui una qualitat del sistema 
i no de cadascun dels tributs que el formen. 

Per últim, en nom de la pretesa estabilitat, i en 
relació amb el principi de suficiència, no po-
dem oblidar del tot la situació econòmica que 
tindrem en els moments de la seva implanta-
ció la qual, a diferència del que ha succeït en 
les últimes reformes que s’han escomès no 
permet cap llicència, raó per la qual actuarà 
com a condició restrictiva que impedirà fer 
algunes reformes en profunditat, i és possible 
que obligui a una implantació gradual.

Pel que fa a mesures més concretes, amb tres 
nivells administratius d’ingrés, el que inevita-
blement afegeix complexitat, és imprescindi-
ble una bona coordinació entorn de la cessió 
de tributs, de capacitat normativa i de funci-
ons gestores, i és desitjable, alhora que es 
reforça la coresponsabilitat fiscal, harmonitzar 
determinats tributs que, pretenent gravar fets 
imposables similars, s’articulen de manera 
molt diferent, com passa amb els tributs pro-
pis de les comunitats o en algunes taxes de 
corporacions locals. Així mateix, recullo aquí 

E l passat 20 de gener es va pre-
sentar el document Reforma del 
sistema tributari. Per un sistema 
fiscal transparent, ordenat i pre-

visible parell al foment de l’activitat econò-
mica, en què va participar Jesús Sanmartín, 
president del REAF-REGAF del Consell Ge-
neral d’Economistes, i Luis del Amo, secre-
tari tècnic del REAF-REGAF del Consell 
General d’Economistes. 

El primer apunt que es pot fer es refereix a 
l’oportunitat d’aquesta reforma. La meva opi-
nió és que sí, que és oportuna per les raons 
següents: el sistema tributari que tenim està 
ple de pegats, es descompensa en contra del 
factor treball, té tipus nominals molt elevats i 
en general molt superiors als efectius, és com-
plexíssim –originant nivells de litigiositat intole-
rables– i no és capaç de controlar el frau fiscal.

En segon lloc, un altre aspecte al qual crec 
imprescindible fer referència és la vocació 
de permanència de la reforma. Considero 
que el seu estabilitat de és una aspiració 
ineludible. Necessitem un sistema fiscal 
que funcioni qualsevol que sigui la fase del 
cicle econòmic en què s’apliqui.

En tercer lloc puc esmentar els principis als 
quals ha de sotmetre’s el nou sistema tributa-

una línia de reforma en què crec advertir cert 
consens: cal provar de netejar els principals 
impostos d’exempcions, deduccions, bonifi-
cacions i règims especials. Aquest és un efec-
te positiu que tota reforma sol tenir i això ens 
permetrà reduir tipus nominals i aprofundir en 
el principi d’equitat. Donat el nostre alt nivell 
d’atur, una mesura higiènica per al sistema 
tributari hauria de ser la reducció de la càrrega 
fiscal que suporta el factor treball, si bé en això 
segurament caldria incidir també en les cotit-
zacions socials i compensar la pèrdua de re-
captació amb altres fonts d’ingressos com els 
impostos indirectes i els mediambientals. 

Una altra qüestió que cladrà abordar és el trac-
tament coordinat de la tributació de l’estalvi i 
de la riquesa. L’impost sobre el patrimoni, si es 
decideix que sobrevisqui, s’ha de coordinar 
amb l’IRPF i, segurament també, amb el de 
l’impost sobre successions i donacions. Hi ha 
moltes possibilitats de regulació en aquest 
aspecte, però sembla raonable que no es gra-
vin rendes presumptes a l’IRPF si aquest bé 
tributa en patrimoni o que un immoble no pa-
gui a la vegada per aquest impost i per l’IBI.

Sembla que no queda més remei que confi-
gurar l’IRPF com a impost dual, encara que 
només sigui per la competència fiscal que hi 
ha, vulguem o no, amb els països del nostre 
entorn geogràfic i, sobretot, econòmic. Tam-
bé es pot dir que, com els marginals màxims 
són molt elevats en termes de dret comparat, 
sembla raonable una rebaixa de la tarifa, ins-
titucionalitzar la seva deflactació i, a la vega-
da, eliminar beneficis fiscals en la base i en  la 
quota. I quan parlem de deduccions, és ine-
vitable portar a col·lació el règim transitori de 
la deducció per adquisició d’habitatge. Des 
del nostre punt de vista, seria negatiu el mis-
satge de la seva eliminació: suposa defrau-
dar les expectatives legítimes dels contribu-
ents que van escometre la inversió més 
important de les seves vides comptant amb 
aquest estalvi fiscal i, a més, el cost d’aques-
ta deducció serà inexorablement decreixent.

En societats, serà inevitable acostar el tipus 
nominal a l’efectiu, abaixar el primer i incre-
mentar el segon amb l’eliminació d’incentius i 
de règims especials, però mantenint una de-
ducció per inversió de beneficis com la que 
s’acaba d’implantar, bonificacions per a les 
places de Ceuta i Melilla o la tributació especi-
al a les Canàries per la seva insularitat i distàn-
cia de la península i modificar l’incentiu a 
R+D+I de manera que constitueixi una verita-
ble palanca per a l’exercici d’aquesta activitat, 
i no un abaratiment de la factura fiscal de les 
entitats que, en tot cas, s’hi dedicaran. n
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Anàlisi d’un marc legal que arriba amb l’objectiu d’adaptar  
un sistema de recaptació adequat als temps difícils que vivim

Reforma del sistema fiscal

La reforma 
fiscal que ve
APUNTS SOBRE

JESÚS SANMARTÍN MARIÑAS
President del REAF-REGAF
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Reforma del sistema fiscal
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Comissió d’Economia de la Salut

l’activitat. Per al proper any, també 
s’està treballant amb el Pla director 
de cirurgia cardíaca per millorar-ne 
els resultats.

Pel que fa a les polítiques de Salut 
Pública, un dels objectius del 2014 
és l’aprovació i implantació del Pla 
interdepartamental de salut pública 
(PINSAP), que ha de ser l’eina bàsi-
ca per desenvolupar les accions de 
salut pública a Catalunya amb l’ob-
jectiu de mobilitzar i responsabilitzar 
els diversos àmbits del Govern per 
a la promoció de la salut i la preven-
ció de les malalties. D’altra banda, 
també es pretén impulsar actuaci-
ons dirigides a col·lectius vulnera-
bles i a minimitzar els efectes de la 

crisi sobre la salut. El Govern ja va 
acordar impulsar la constitució d’un 
observatori sobre els efectes de la 
crisi en la salut de la població en el 
marc de l’Observatori del Sistema 
de Salut de Catalunya per tal que, 
en un escenari de crisi com l’actual, 
que està transformant el context 
socioeconòmic del nostre país, fer 
un seguiment estret dels principals 
indicadors de salut (estils de vida, 
consum de serveis sanitaris, inci-
dència de determinades malalties) i 
analitzar-ne l’evolució.

Pel que fa a les actuacions en re-
cerca i innovació, el Departament 
de Salut preveu integrar les políti-
ques de recerca i d’innovació en 
salut amb el conjunt de la recerca i 
innovació a Catalunya per tal d’ali-
near objectius i estratègies i acon-
seguir una estreta col·laboració 
entre els agents del sector. Es pre-
tén invertir efi cientment en la recer-
ca d’excel·lència en salut, potenci-

El conseller de Salut, Boi Ruiz, ha 
presentat els pressupostos de Sa-
lut que s’inclouen en el Projecte de 
llei de pressupostos de la Generali-
tat de Catalunya per al 2014 a l’Au-
ditori de la seu del Col·legi d’Eco-
nomistes el passat 2 de desembre.

El conseller ha destacat en la seva 
intervenció “que aquests pressu-
postos són l’eina per consolidar el 
sistema de salut pública de Cata-
lunya” alhora “que tenen com a 
objectiu mantenir i millorar els ser-
veis públics de salut sense dema-
nar nous esforços als professio-
nals”. El conseller també ha expo-
sat que es mantenen els recursos 
destinats a salut pública malgrat la 
disminució d’un 62% dels fons fi -
nalistes que aportava l’Estat a les 
polítiques de salut, que ha suprimit 
els fons de lluita contra la sida i ha 
reduït un 50% els d’atenció a les 
drogodependències.

El 40% del pressupost de 
la Generalitat està destinat 
a l’àmbit de la salut
Boi Ruiz també ha exposat que 
les polítiques socials (Salut, En-
senyament i Benestar i Família) 
continuen guanyant pes en el to-
tal del pressupost de la Generali-
tat de Catalunya i ja representen 
en el 2014 el 71,1% del total del 
pressupost. En el cas concret del 
pressupost de Salut, la participa-
ció de la Generalitat per al 2014 
s’incrementa respecte del 2012 i 
ja en suposa un 40%, mentre 
que el 2012 en representava el 
38%. En un escenari de manteni-
ment de la despesa del 2013, 
que evita haver d’aplicar noves 
mesures d’ajustament, les priori-
tats de les polítiques de salut se 
centren en la millora de la resolu-
ció i de l’accessibilitat a les pres-
tacions del sistema sanitari apro-
fi tant els guanys d’efi ciència que 
genera el mateix sistema i l’es-

forç d’optimització de les fonts 
d’ingressos que es destinen a 
Salut. El pressupost consolidat 
per al 2014 del Departament de 
Salut és de 8.290,59 milions 
d’euros, pràcticament sense va-
riació respecte del 2013, que va 
ser de 8.289,76 milions d’euros. 
Es tracta, per tant d’un pressu-
post de continuïtat. 

La distribució dels 
pressupostos del 2014 
s’adapta a les prioritats del 
Pla de Salut 2011-2015
El Pla de Salut és l’instrument indi-
catiu i marc de referència de totes 
les actuacions públiques en matè-
ria de salut en l’àmbit de la Genera-

litat de Catalunya. Aquest pla, grà-
cies al treball col·laboratiu entre 
professionals, sector i Administra-
ció està avançant en l’assoliment 
dels objectius previstos com són 
enfortir les polítiques de promoció 
de la salut i prevenció de la malal-
tia, millorar la capacitat de resolu-
ció de la primària, fer un abordatge 
integral de la cronicitat, desplegar 
recursos alternatius a l’hospitalit-
zació, interactuar recursos sanita-
ris i socials, desplegar nous mo-
dels d’atenció i millorar la qualitat 
de la l’alta complexitat.
 
En la línia de l’objectiu de continuar 
la millora de l’accessibilitat a l’assis-
tència sanitària per al 2014, es pre-
veu més resolució i menys temps 
d’espera. Pel que fa a les llistes 
d’espera de les intervencions qui-
rúrgiques, l’objectiu del Servei Ca-
talà de la Salut és aconseguir una 
reducció del 2% dels pacients que 
esperen i un increment d’un 2% de 

ar la Catalunya-Bioregió, promoure 
la translació de coneixement i ava-
luar l’impacte de la recerca. 
D’aquesta manera, el sector salut 
fa la seva aportació a la nova es-
tructura econòmica del nostre 
país, afavorint els àmbits amb més 
projecció de futur.

El Departament de Salut 
destina a l’atenció dels 
cinc grups de diagnòstic més 
freqüents a Catalunya, d’acord 
amb les directius del Pla de 
Salut, el 50% del pressupost
El 50% del total del pressupost de 
Salut està destinat a l’abordatge i 
l’atenció dels cinc grans grups de 
diagnòstic que més afecten la sa-
lut dels ciutadans: l’atenció a les 
malalties de l’aparell circulatori su-
posa un 12% del pressupost; les 
malalties del sistema nerviós i els 
òrgans dels sentits, un 10,6%; el 
càncer representa un 10%; l’aten-
ció als trastorns mentals un 9%, i 
les malalties respiratòries suposen 
un 8,8% del pressupost.

Un pressupost al servei 
de les persones
En defi nitiva, aquest pressupost 
pretén garantir la cobertura univer-
sal i la confi ança dels ciutadans en 
la qualitat del sistema sanitari cata-
là. Per fer-ho, cal garantir la soste-
nibilitat del sistema sanitari públic 
de Catalunya posant en valor l’es-
forç que tots els agents del sector 
salut han fet, consolidant el seu im-
pacte econòmic però continuant 
amb les reformes necessàries per 
restituir l’impacte de les mesures 
conjunturals i optimitzant les fonts 
d’ingressos fi nalistes per a Salut.

Tot plegat ens ha de permetre avan-
çar cap a un nou model de com-
promís professional i ciutadà ba-
sat en la transparència de resultats, 
el retiment de comptes i l’ètica de 
l’ús responsable dels recursos. n

MIQUEL ARGENTER I GIRALT
Economista i director de l’Àrea de Recursos Econòmics del Servei Català de la Salut
margenter@catsalut.cat

El pressupost de Salut per al 2014: 
mantenir i millorar els serveis públics de salut

ria de salut en l’àmbit de la Genera-ria de salut en l’àmbit de la Genera-ria de salut en l’àmbit de la Genera-ria de salut en l’àmbit de la Genera-

crisi sobre la salut. El Govern ja va crisi sobre la salut. El Govern ja va 

El pressupost de Salut pretén garantir la 
cobertura universal i la confi ança dels 

ciutadans en la qualitat del sistema 
sanitari públic de Catalunya
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Organitzada per la Fundació Fò-
rum Ambiental i KMPG al Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, el 
28 de setembre es va celebrar la 
jornada Fiscalitat ambiental i ins-
truments de fi nançament de 
l’economia verda. Des de la re-
presentació del sector públic em 
va semblar destacable la reivin-
dicació del caràcter transversal i 
de la necessària permeabilitat de 
la política mediambiental, i la 
constatació que, malgrat que la 
crisi “fa caure els bons desitjos”, 
cal trobar l’equilibri amb les ur-
gències i mantenir el vigor de les 
polítiques ambientals”, o l’opor-
tuna constatació que la fi scalitat 
ambiental no és un mer instru-
ment recaptador i no té sentit si 
no està alineada amb les políti-
ques ambientals, una afi rmació 
tan certa com important, per la 
qual cosa cal verifi car-ne l’acom-
pliment davant cada nova inicia-
tiva fi scal i ambiental.

Harmonització fi scal
En diferents moments de la jorna-
da va afl orar l’interessant debat 
sobre la conveniència d’harmonit-
zar la fi scalitat ambiental a Espa-
nya en nom de la unitat de mer-
cat, intenció que més d’un ponent 
va considerar innecessària i qui-
mèrica, una fi scalitat que repre-
senta al conjunt espanyol el 5% 
dels ingressos, per sota de la mit-
jana de la UE i l’OCDE. En l’àmbit 
de la UE sí que es va palesar la 
necessitat d’una harmonització 
fi scal més gran atesa la gran dis-
tancia que hi ha entre Estats. 

També va cridar l’atenció la 
constatació que és als països 
amb una renda per càpita més 
alta on la fi scalitat ambiental és 
més gran, una prova més de 
l’impacte essencial del medi am-
bient en la qualitat de vida de les 
persones.

alhora que, sorprenentment, 
constata un gran desconeixe-
ment entre assessors fi scals i ad-
vocats dels incentius governa-
mentals per a l’estalvi energètic. 
L’estudi situa Espanya en el nivell 
dos sobre quatre pel que fa a l’ús 
d’aquests instruments.

Canvi de paradigma
I destacable va ser la constatació 
explicitada per algun ponent so-
bre la relació entre empresa i insti-
tucions en matèria mediambien-
tal: dos mons que durant temps 
es van mirar amb desconfi ança 
avui han de treballar i treballen 
com a aliats. És una mostra del 
canvi de paradigma que estem 
vivint, forçat per la globalització 
econòmica però que també és 
una evidència de la progressiva 
maduresa que anem adquirint 
com a societat. Un canvi de para-
digma que un representant del 
món empresarial va concretar 
amb l’afi rmació que “tots els sec-
tors estan en transició però n’hi ha 
alguns que encara no se n’han 
adonat”, i la representant instituci-
onal va reblar quan va afi rmar que 
“res no és impossible malgrat que 
les solucions no siguin fàcils”.n

originals però reals de fi nança-
ment de l’economia verda. Així, 
els representants de les empre-
ses van valorar molt positivament 
iniciatives com l’adhesió als 
acords voluntaris de reducció de 
les emissions de CO2 promoguts 
per la Generalitat de Catalunya, 
el projecte Smart Forests o el 
conjunt de polítiques amb im-
pacte ambiental que s’agrupen 
sota el concepte smart cities. 
Però també des d’aquest àmbit 
vam sentir una defensa entusias-
ta del model d’èxit que represen-
ta el sistema de deduccions fi s-
cals aplicat a Itàlia en la renda de 
les persones físiques per inversi-
ons en efi ciència energètica a la 

llar amb un fort impacte en l’es-
talvi de les famílies. 

Dos-cents són els instruments 
de fi scalitat ambiental que el Gre-
en Tax Index de KPMG ha identi-
fi cat en els 21 països que analitza 

La perspectiva acadèmica, a més 
d’insistir en la necessitat d’alinear 
la fi scalitat amb els objectius am-
bientals, va acceptar l’efecte in-
duït de pèrdua de competitivitat, 
va recomanar la simplifi cació de 
la gestió d’aquests impostos i va 
criticar per inefi caç la progressivi-
tat, alhora que va apuntar tres 
àmbits que cal explorar i, en el 
seu cas, desenvolupar i aplicar: 
un impost que gravi l’ús real del 
vehicle, l’impost sobre la produc-
ció de residus i l’impost sobre la 
inefi ciència energètica de l’habi-
tatge. Des d’aquesta perspecti-
va, també es va considerar la fi s-
calitat local com un àmbit amb 
poques possibilitats, idea amb 

què regidors o qui escriu com a 
exalcalde de Sant Cugat del Va-
llès cordialment vam discrepar.

Instruments reals
Des de l’àmbit empresarial, es 
van donar a conèixer instruments 

LLUÍS RECODER
Soci de KPMG advocats

A tall de resum, alguns apunts sobre la jornada 
‘Fiscalitat ambiental’, organitzada per 
la Fundació Fòrum Ambiental i KMPG

Un representant del món empresarial va 
expressar un canvi de paradigma , afi rmant: 

“Tots els sectors estan en transició,
però alguns encara no se n’han adonat”

poques possibilitats, idea amb poques possibilitats, idea amb 

Un representant del món empresarial va Un representant del món empresarial va 

poques possibilitats, idea amb poques possibilitats, idea amb 

Un representant del món empresarial va Un representant del món empresarial va 

llar amb un fort impacte en l’es-llar amb un fort impacte en l’es-

però alguns encara no se n’han adonat”però alguns encara no se n’han adonat”

llar amb un fort impacte en l’es-llar amb un fort impacte en l’es-

“Tots els sectors estan en transició,“Tots els sectors estan en transició,
però alguns encara no se n’han adonat”però alguns encara no se n’han adonat”

Des d’aquí, la Comissió vol donar 
les gràcies a Lluís Recoder per fer-
nos un recull de la jornada tan sin-
tetitzat com acurat. I a la Fundació 
Fòrum Ambiental per unes iniciati-
ves tan necessàries, ponents tan 
bons en els moments que vivim i 
per triar el nostre Col·legi.

Iniciem un 2014 
ple d’activitat
MARTA ROCA LAMOLLA
Economista i presidenta de la Comissió 
d’Economia i Sostenibilitat 
martaroc.ind@economistes.com

A L  V O S T R E  S E R V E I
Comissió d’Economia i Sostenibilitat      

Comencem el 2014 amb moltes 
ganes de fer bona feina que, com 
és habitual en aquesta Comissió, 
és a l’exterior, posant el Col·legi a 
disposició de la societat. Hem 
preparat cursos sobre temes 
econòmics de sostenibilitat: de 
comptabilitat, energia, RSC, de 

riscos que es troben els auditors, 
fi ns a 31 temes. Els hem posat a 
disposició de l’Aula d’Economia i 
ja n’ni ha tres de programats per al 
primer trimestre. Voldríem fer-ho 
saber a totes les comissions per-
què ens ajudin en la seva difusió i 
els oferim a la carta, per als inte-
ressos d’empresa per als seus 
empleats així com a ens públics. 
D’altra banda, hem començat el 
treball Aspectes econòmics de 
l’economia verda, que pensem fi -
nalitzar aquest any. Estem organit-
zant una sessió per fer a l’Auditori, 
i més que ja aniré explicant. n
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● “…una auditoria especialitzada 
a descobrir i posar en evidència, 
fraus i actes il·lícits en el desenvo-
lupament de les funcions públi-
ques i privades”.

Enfocaments de 
l’auditoria forense
Hi podem trobar dos tipus d’en-
focament: preventiu i detectiu. 

● El preventiu és quan l’organit-
zació contracta un expert inde-
pendent perquè implanti una sè-
rie de controls per tal d’evitar o 
reduir les possibles conductes il-
lícites. Es tracta d’evitar o reduir 
avui un possible frau futur. 

Segons dades de l’Informe de les 
Nacions del 2012 emès per l’As-
sociació d’Examinadors Certifi -
cats de Frau (ACFE, per les seves 
sigles en anglès, Association of 
Certifi ed Fraud Examiners), les or-
ganitzacions que tenen establerts 
bons controls, és a dir que han 
implantat una auditoria forense 

preventiva, van rebaixar les seves 
pèrdues signifi cativament i van re-
duir el temps de detecció del frau 
respecte d’aquelles organitzaci-
ons mancades de controls pre-
ventius. Per tant, les petites em-
preses, que acostumen a utilitzar 
un menor nombre de controls an-
tifrau, pateixen més pèrdues de 
mitjana per aquest motiu. 
 
● No obstant això, l’enfocament 
detectiu és quan ja s’ha produït el 
frau i es contracta l’expert inde-
pendent perquè l’investigui. És a 
dir, es tracta d’investigar avui un 
frau produït en el passat. 

Generalment, les organitzacions, 
en èpoques de bonança, poden 
assumir les seves inefi ciències i 
pèrdues que poguessin originar 
possibles fraus perquè així ho 
permeten els marges obtinguts. 
Actualment, amb motiu de la 
gran crisi mundial que estem pa-

En l’actualitat, i a causa dels es-
càndols fi nancers que estan sor-
tint a la llum, el frau s’està con-
vertint en una de les més grans 
preocupacions en l’àmbit dels 
negocis, tant en el sector públic 
com en el privat, la qual cosa ha 
generat una gran desconfi ança 
en l’àmbit fi nancer per a tots no-
saltres que ha portat a la utilitza-
ció de mecanismes de prevenció, 
com pot ser l’auditoria forense, 
amb l’objectiu d’eliminar o pal-
liar, en la mesura del possible, la 
comissió d’aquests actes il·lícits.

Concepte d’auditoria forense
En primer lloc cal esmentar que el 
terme auditoria pot respondre a 
tres defi nicions diferents: 
● Al treball fet per l’auditor. 
● A l’activitat pròpia d’analitzar 
l’economia d’una empresa. 
● I, per últim, a la ubicació con-
creta on l’auditor fa les tasques 
d’anàlisi econòmica. 

En termes generals, auditoria, i 
concretament em refereixo a l’au-
ditoria comptable o fi nancera, con-
sisteix en l’examen, per part d’un 
professional independent, dels es-
tats fi nancers d’una organització 
amb la fi nalitat de determinar si es-
tan elaborats refl ectint la imatge fi -
del de la companyia i donant com-
pliment a la normativa aplicable. 

En segon lloc, el terme forense 
procedeix del llatí forum, que sig-
nifi ca plaça o espai públic referent 
al lloc on s’administrava justícia. 
Actualment, es refereix al mètode 
d’obtenció de proves o evidènci-
es amb la fi nalitat de ser utilitza-
des en diversos àmbits, entre ells, 
davant un tribunal de justícia. 

Si durant el transcurs d’una audi-
toria fi nancera es detectés un frau 
signifi catiu, i calgui o es desitgi 
aprofundir sobre el mateix, és quan 

podríem començar a parlar de l’au-
ditoria forense. Per tant, i basant-
nos en el que s’ha dit abans, po-
dem defi nir l’auditoria forense com 
aquella auditoria dirigida a la pre-
venció i detecció del frau fi nancer. 
En general, els seus resultats són 
presentats, amb l’evidència sufi ci-
ent, davant la Direcció de la socie-
tat, que determinarà la convenièn-
cia de portar-los, en el seu cas, 
davant els tribunals de justícia, que 
seran els que fi nalment dictaminin 
l’existència del fet il·lícit o frau.

És molt comú confondre el treball 
desenvolupat per un auditor fi -
nancer amb el treball d’un auditor 
forense. Tenim la creença que un 

auditor fi nancer té l’obligació de 
descobrir un frau concret en una 
organització i això no és neces-
sàriament així. La funció d’un au-
ditor fi nancer no és la del desco-
briment d’un frau. L’auditor fi nan-
cer fa la seva revisió basant-se en 
proves aleatòries i d’aquest mos-
treig podria detectar una conduc-
ta irregular. No obstant això, la 
funció de l’auditor forense és 
analitzar pràcticament el 100% 
de les partides, sense fer-ne cap 
selecció prèvia, i sempre enfo-
cant els procediments per a la 
detecció d’un frau. 
 
La defi nició d’auditoria forense, 
segons diversos autors, és:
● “…la branca de l’auditoria que 
s’orienta a participar en la investi-
gació d’actes il·lícits”.
● “… l’altre costat de la medalla 
de la tasca de l’auditor, amb la 
fi nalitat de prevenir i estudiar fets 
de corrupció”.

tint, les empreses veuen reduïts 
els seus marges i és quan es ve-
uen obligades a ajustar les des-
peses per continuar operant. En 
aquesta revisió o estudi per a la 
reducció de despeses i obtenció 
de benefi cis, o simplement no 
incórrer en pèrdues, és quan 
prenen consciència de la neces-
sitat d’instaurar un sistema de 
polítiques i procediments en la 
seva organització. En general, 
aquest control és instaurat per 
mitjanes o grans empreses, ja 
que pel cost que representa, les 
petites empreses no sempre el 
poden assumir. 

El gran problema de moltes or-
ganitzacions és la falta de presa 
de consciència sobre la conveni-
ència d’invertir en control de ris-
cos, sobretot en moments de 
crisi com els actuals. Un símil 
amb el nostre dia a dia particular 
seria com anar al metge per fer-
nos una revisió i veure si estem 
bé, quan en general la cultura al 
nostre país és anar al metge per 
curar-nos alguna malaltia i no per 
prevenir-la. Per tant, per què 
hem d’invertir a instaurar siste-
mes de control de riscos si cre-
iem que no els necessitem? 

Tipus de frau 
Principalment en les organitzaci-
ons ens trobem dos tipus de frau:

● Frau corporatiu. És el comès 
per la pròpia empresa per perju-
dicar els usuaris dels seus estats 
fi nancers (com ara accionistes, 
entitats fi nanceres i creditors).
 
● Frau ocupacional o laboral. 
És el comès pels empleats d’una 
empresa per perjudicar-la en be-
nefi ci propi . 

Per evitar o reduir el frau ocupaci-
onal en l’organització, ha d’existir 
un ambient de control idoni, am-
bient que ha d’estar totalment 
emparat per l’alta dirección. Cal 
implicar tots i cada un dels mem-
bres de l’organització, des dels 
socis, empleats, clients, proveï-
dors, entre d’altres, perquè tota 
persona que es relaciona amb 
l’empresa tingui la percepció que 

OLGA PASCUAL
Gerent de Horwath PLM Auditors, SLP
olga.pascual@crowehorwath.es
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Comissió d’Economistes Auditors de Comptes

forense. Tenim la creença que un forense. Tenim la creença que un forense. Tenim la creença que un forense. Tenim la creença que un 

preventiva, van rebaixar les seves preventiva, van rebaixar les seves 

La funció de l’auditor forense és la 
d’analitzar pràcticament el 100% de les 

partides, sense selecció prèvia i enfocant els 
procediments per a la detecció d’un frau

Auditoria forense
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en la mateixa no s’admet el frau. 
Si la gerència no s’implica i res-
pecta els controls establerts, els 
empleats ho perceben i es gene-
ra una actitud contagiosa de me-
nor implicació per part d’aquests 
en aquests controls.

L’establiment de controls en una 
organització no és el tot per evitar 
o reduir el risc de frau, es fa ne-
cessari també implantar un siste-
ma de seguiment del compliment 
dels controls dits. És important 
dur aquest seguiment per validar 
que allò que s’ha instaurat es 
compleix. 

Unit a això també és convenient 
establir un procediment de de-
núncies per al personal, amb el 
grau de confi dencialitat necessa-
ri. Segons informació de l’ACFE, 
la majoria de frau ocupacional és 
detectat per la informació rebuda 
d’un empleat (43,3% dels casos).

Així mateix, cal l’establiment 
d’un sistema de sancions per a 
l’infractor d’aquests controls o 
l’actor d’una conducta il·lícita.

Com hem comentat abans, i se-
gons informació de l’ACFE de 
l’any 2012, el 43,3% dels casos el 
frau és detectat per informació re-
buda dels empleats, mentre que 
el 14,6% i 14,4% ho és respecti-
vament, per revisió de gestió i au-
ditoria interna, i únicament el 
3,3% per auditoria externa. 

L’estadística d’aquesta pàgina 
corrobora el fet que un auditor 
extern no és un professional con-
tractat per a la detecció de frau 
dins d’una organització.

Fases de l’auditoria forense
El disseny i execució d’una audi-
toria forense en cap dels casos 
ha de ser realitzat d’una manera 
estandarditzada. Cadascuna de 
les conductes il·lícites investiga-
des per un auditor forense té 
una casuística diferent, per tant 
haurem d’establir procediments 
diferents per a cadascun dels 
casos. Podríem trobar-nos ca-
sos similars però mai no serien 
idèntics. 

Podem dividir en quatre fases la 
pràctica d’una auditoria forense:

1. Planifi cació. En aquesta pri-
mera fase, haurem d’adquirir co-
neixement ampli i sufi cient de 
l’organització i de la seva estruc-
tura organitzativa. 

● Avaluarem, per endavant, la 
necessitat d’iniciar la investiga-

ció, és a dir si existeixen indicis 
sufi cients que la justifi quin. 

● Anàlisi del control intern de 
l’organització, si n’hi hagués. 
Aquesta anàlisi no és estricta-
ment necessària, però ens pot 
ajudar a visualitzar la defi ciència 
de control i, per tant, l’existència 
de possible frau. 

● Defi nició dels objectius de l’au-
ditoria forense. 

● Establiment dels programes de 
treball de l’auditoria forense, que 
es faran en la següent fase. 

2. Execució del treball. Aquesta 
segona fase és on realitzarem el 
treball de camp de l’auditoria fo-
rense, basant-se en els progra-
mes defi nits en la primera fase. 

● L’execució d’aquest treball 
l’hauria de ser dur a terme un 

equip multidisciplinari. Cada una 
de les investigacions fetes té un 
component d’especialització molt 
important, per això hi haurien d’in-
tervenir advocats, auditors, infor-
màtics, entre d’altres. 

● És en aquesta fase on s’han 
d’obtenir evidències sufi cients i 
adequades sobre allò que s’està 
investigant. 

Per a una millor efectivitat del tre-
ball forense, el temps de durada 
de la seva execució ha de ser el 
just i necessari. 

3. L’informe forense. El compo-
nent més important d’un informe 
forense és que hagi estat elabo-
rat amb total imparcialitat. 

● Ha de contenir la informació 
justa i necessària sobre el fet in-
vestigat. 

● La informació expressada ha 
de ser clara i concisa. 

● Tots els fets expressats en l’in-
forme han d’estar prou justifi cats 
amb la documental necessària i 
sufi cient. 

En multitud d’ocasions, l’informe, 
elaborat per l’auditor forense, és 
portat davant l’administració de 
justícia com a prova davant un 

frau denunciat per l’organització. 
La funció, en aquest cas, de l’au-
ditor forense també implicaria 
l’assistència als tribunals per rati-
fi car l’informe elaborat i servir 
d’ajuda a la justícia per a l’aclari-
ment dels fets.
 
4. Seguiment de l’informe. Per 
últim, i potser és la fase de més 
importància, és convenient dur 
un seguiment per tal que els con-
trols indicats en l’informe siguin 
complets i que s’apliquin les mi-
llores necessàries per evitar fu-
turs actes il·lícits. L’auditor foren-
se pot també efectuar una sèrie 
de recomanacions sobre el con-
trol intern per millorar-lo. 

És important aquesta última fase 
perquè dur una investigació i ex-
posició dels seus resultats sense 
la realització posterior d’un segui-
ment específi c pot haver estat un 
treball inútil i quedar, amb el 
temps, en l’oblit. 
 
Característiques 
de l’auditor forense
La característica principal, i total-
ment necessària, que ha de tenir 
un auditor forense és que ha de 
ser imparcial i independent. 

● Ha de ser un expert en dife-
rents matèries com ara compta-
bilitat, auditoria, control intern, 
legislació penal, fi scalitat o infor-
màtica. 

● És per això que l’auditoria fo-
rense requereix d’un equip multi-
disciplinari com s’ha comentat 
abans.

● L’auditor haurà de tenir un do 
de gents i l’empatia sufi cient per 
rebre la màxima col·laboració 
dels empleats de l’organització. 
Recordem que el frau és detec-
tat, en la majoria dels casos, a 
través dels propis treballadors. n
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L’Informe GEM-Catalunya 2012 
analitza l’activitat emprenedora, 
així com la proporció de la pobla-
ció a Catalunya involucrada en ac-
tivitats empresarials i de creació 
d’empreses l’any 2012. A més, es 
revisen una sèrie de factors comu-
nament identifi cats com a determi-
nants a l’hora d’explicar la creació 
de noves empreses. A continua-
ció, es detallen els resultats més 
importants d’aquest estudi.

L’activitat emprenedora i 
empresarial el 2012 a Catalunya
La proporció de la població adulta 
a Catalunya involucrada en la crea-
ció d’una iniciativa empresarial el 
2012 va créixer més del 15% res-
pecte a l’any anterior, i l’activitat 
emprenedora (TEA) reportada per 
al 2012 és de 7,88; la qual cosa 
representa un increment del 56,3% 
des del 2010. Això suposa que el 
2012 a Catalunya hi havia aproxi-
madament 385.900 persones em-
prenedores en fase inicial de crea-
ció d’empreses. Tanmateix, el 
nombre d’empresaris novells que 
han creat una empresa entre els 
anys 2011 i 2012 és d’aproxima-
dament 89.400 persones, quanti-
tat inferior a la de l’any anterior. 

No solament ha baixat l’entrada 
d’empresaris novells a l’economia 
catalana el 2012, sinó que també 
preocupa la taxa més alta d’aban-
donament empresarial observada. 
El 2,49% dels adults de Catalunya 
van declarar haver deixat la seva 
carrera emprenedora l’últim any. La 
proporció d’exempresaris que van 
precisar que les seves iniciatives 
empresarials no havien tingut con-
tinuïtat va augmentar en un 35,6% 
durant l’últim any. En conseqüèn-
cia, s’estima que més del 60% 
dels emprenedors que han iniciat 
les seves empreses entre el 2009 i 
el 2011 no han aconseguit sobre-
viure per poder formar part del 

Per primera vegada a Catalunya, el 
2012 els aturats formen una quan-
titat desproporcionadament alta 
dels individus involucrats en activi-
tats emprenedores. Un nombre 
creixent de persones abandonen 
les seves esperances de trobar fei-
na en el mercat laboral i redirigei-
xen els esforços cap a l’activitat 
emprenedora per trobar una sorti-
da mercantil a la seva situació la-
boral. Alhora, només el 40% dels 
exempresaris, és a dir, que van 
tancar un negoci l’últim any, van 
passar de l’activitat emprenedora 
a una situació d’ocupació laboral.

El 2012, s’observa un apogeu 
d’emprenedors amb edats com-
preses entre els 45 i 54 anys i l’in-
crement de l’edat mitjana de l’em-
prenedor en fase inicial a Catalu-
nya a 40,3 anys (la més alta regis-
trada pel GEM Catalunya). 

Es pot observar que l’activitat em-
prenedora catalana ha tornat a 
adoptar el 2012 un perfi l innova-
dor, que era habitual abans de la 
desacceleració econòmica. La in-
novació de procés i l’ús de les no-
ves tecnologies per part de les 
empreses creades a Catalunya 
durant l’últim any han experimen-
tat un increment substancial. De la 
mateixa manera, la confi guració 
sectorial de les noves empreses 
creades pels emprenedors novells 
ha millorat la seva orientació cap a 
sectors amb intensitat tecnològica.

L’activitat emprenedora està de 
moda i és ben valorada a Catalu-
nya. El 2012, més del 70% de la 
població adulta opinava d’aques-
ta manera. Així mateix, creix la 
proporció d’individus entre els 
emprenedors de Catalunya que té 
una valoració positiva del clima 
empresarial català, contràriament 
a l’opinió de la població catalana 
en general. n

teniment de l’estoc empresarial a 
Catalunya. De la mateixa manera, 
la baixada de la ràtio de regenera-
ció empresarial de Catalunya és 
indicador d’un persistent estanca-
ment emprenedor, cosa que fa 
preveure un descens total en l’es-
toc empresarial del país. El 2012, 
el fl ux empresarial de Catalunya 
és lluny dels nivells de sostenibili-
tat emprenedora que es van ob-
servar abans de la desacceleració 
econòmica. Per al 2012, la provín-
cia de Barcelona ha generat no-
més el 69% dels emprenedors 
novells necessaris per compensar 
i reemplaçar els empresaris que 
ho van deixar de ser quan van tan-
car les seves empreses l’últim any.

El perfi l de l’activitat 
emprenedora a Catalunya
El nivell d’educació formal dels 
emprenedors catalans el 2012 (un 

68,3% amb educació superior) 
és un senyal de la millora de l’acti-
vitat emprenedora al país. Els em-
prenedors amb una educació for-
mal superior estan poc represen-
tats entre els exempresaris, la qual 
cosa indica l’alta solidesa empre-
sarial de les iniciatives empresarials 
promogudes per emprenedors 
amb alts nivells de capi-
tal humà.

El 2012, s’observa un augment en 
la proporció d’exempresaris que 
pertanyen a famílies amb nivells 
d’ingressos superiors a la mitjana 
catalana, la qual cosa indica que la 
capacitat fi nancera de l’emprene-
dor ja no és sufi cient per garantir la 
supervivència empresarial. 

grup d’empresaris júniors el 2012. 
La falta de rendibilitat del negoci 
(55,2%), més que els problemes 
de fi nançament (6,6%), és la princi-
pal raó dels exempresaris per justi-
fi car l’abandonament de la seva 
carrera emprenedora el 2012.

Al contrari que en el conjunt de Ca-
talunya, la TEA de la província de 
Barcelona va experimentar una 
caiguda l’últim any. Això es deu 
principalment a la disminució im-
portant en l’entrada d’empresaris 
novells a Barcelona l’últim any. Mal-
grat el descens, aquest continua 
estant per sobre del valor assolit 
per les altres regions espanyoles.

La dinàmica emprenedora
Els catalans passen cada vegada 
més fàcilment de la intenció em-
prenedora a actes concrets per a 
la creació de la seva nova iniciativa 

empresarial. Però els emprene-
dors a Catalunya tenen difi cultats 
per passar de l’etapa de planifi ca-
ció (emprenedor naixent) a l’acció 
empresarial (empresari novell). 
Aquesta baixa ràtio de naixement 
empresarial signifi ca que Catalu-
nya està desaprofi tant un potencial 
per generar més empresaris no-
vells del que ho ha fet aquest any. 
En part per això Catalunya conti-
nua tenint uns nivells baixos de re-
lleu empresarial. El descens en el 
relleu va ser especialment impor-
tant a la província de Barcelona.

La recaiguda en la taxa d’entrada 
empresarial redueix les expectati-
ves en la taxa futura d’emprene-
dors nous, fet que difi culta el man-

AMADEU IBARZ
Economista
emprenedoria@coleconomistes.cat

L’activitat emprenedora i la creació d’empreses 
a Catalunya l’any 2012 (1a part)

la creació de la seva nova iniciativa la creació de la seva nova iniciativa 

Creix la proporció d’individus entre 
els emprenedors de Catalunya que té 

una valoració positiva del clima català, 
contràriament a l’opinió de la població

Grup de Treball d’Emprenedoria
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L’empresa és com un ésser viu: 
necessita créixer per acomplir la 
seva funció dins del món que 
l’envolta i això moltes vegades 
demana canvis estructurals im-
portants, però a la vegada cal 
que pugui continuar endavant 
per no perdre el seu lloc dins de 
l’entorn en què ha estat vivint, 
venent, facturant i per tant canvi-
ant la seva estructura en el més 
ampli dels sentits. 

Quina és la solució idònia en 
aquesta situació? Doncs que 
l’empresari continuï preocupant-
se del dia a dia del seu negoci i 
que un assessor extern es dedi-
qui a buscar el company de viat-
ge idoni per a aquest canvi tan 
important, ja sigui adquirint una 
altra empresa complementària 
de la que ens ocupa, o competi-
dora, o buscant l’entrada del ca-
pital de tercers que permeti fer el 
salt qualitatiu que el propi em-
presari ha previst com a òptim 
per al canvi o, per què no plante-
jar-se una fusió?

Planifi car el camí per seguir
Qui serà l’extern més indicat per 
fer aquesta feina? La resposta és 
senzilla: un professional recone-
gut del món de M&A que coneix 
el mercat i que el pot analitzar en 
profunditat, ja que per a això dis-
posa dels mitjans adequats per 
fer-ho. A més, un cop analitzat el 
mercat i coneixent bé la pròpia 
empresa, pot inclús proposar 
l’empresari de situar-se en posi-
ció venedora per entrar ell a for-
mar-ne part d’una de més gran, 
encara que potser deixi de ser el 
líder i passi a ser l’acompanyant.

En el nostre país, encara no 
s’està habituat a parlar de canvis 
accionarials amb la idea d’aug-
mentar el recorregut de la pròpia 
empresa i menys de parlar-ne 

anys i això és un exercici que cal 
haver fet ja en els darrers anys i 
haver pogut comparar les previ-
sions fetes amb les realitats 
aconseguides i aquí, una vegada 
més, el paper de l’assessor tor-
na a ser important, tal com ja 
hem dit abans.

Vendre per facilitar 
el creixement?
L’experiència d’haver treballat en 
moltes operacions i de grandà-
ries molt diferents ens porta a 
una refl exió que penso que és 
important, i és que, si s’ha fet a 
fons el pla estratègic dels pro-
pers anys de l’empresa, de ve-
gades s’ha arribat a la conclusió 
que, per portar-lo a terme si no hi 
ha els mitjans necessaris o les 
ganes de fer-ho, és una solució 
perfecta pensar a vendre-la i que 
un tercer continuï el treball fet i 
continuï la feina feta. 

És perfectament acceptable 
aquesta situació, acompanyada 
de vegades amb la, podríem dir-
ne, monetització de l’esforç 
d’una gran etapa de l’empresari 
que la deixa a punt per fer un 
nou salt qualitatiu en mans d’uns 
tercers que s’hauran identifi cat 
en el procés de creixement de 
l’empresa.

Hem viscut experiències d’aquest 
tipus i puc dir que és la millor so-
lució per a ambdues parts i que 
porta a l’èxit en la majoria dels 
casos. n

davant que moltes vegades és 
necessari no fer-lo sol.

Un reforç quant a la decisió vol 
dir incorporar un soci, ja sigui de 
manera temporal, com un fons 
d’inversió o un family offi ce, o bé 
fent una fusió que pot ser per 
compra o per venda, depenent 
de qui sigui l’important, però en 
qualsevol cas és una aportació 
externa, en què l’assessor tindrà 
un paper molt important, ja que 
pensar en el futur de l’empresa 
ajuda a prendre avui decisions 
que la faran ser una altra el dia 
de demà.

Les decisions que cal que prengui 
l’empresari en un procés de com-
pra, de venda o de fusió sempre 
són de més bon portar si es té un 
interlocutor al costat amb expe-
riència en situacions ja viscudes.

Com ja s’ha analitzat en publica-
cions anteriors i tal com hem co-
mentat abans, el procés que cal 
seguir necessitarà una anàlisi del 
mercat, la visió dels canvis que 
han fet els seus competidors, la 
necessitat de reforçar el seu 
equip de gestió, l’entrada d’ex-
terns que han alterat les condici-
ons del mercat o l’oportunitat de 
fer un salt qualitatiu o quantitatiu 
que li pot donar una bona adqui-
sició que l’assessor li pot trobar 
en el mercat.

Per poder prendre les decisions 
adequades és fonamental que 
l’empresari tingui molt clar on 
voldria tenir situada la seva em-
presa en els propers tres o cinc 

amb tercers, cosa que sí que es 
fa en altres països, inclús en els 
de grandària semblant a la nos-
tra, però en ells un 70/80% de 
les transaccions es fan comptant 
amb l’assessor extern, sobretot 
pel coneixement que té del mer-
cat i ja que pot aconsellar molt 
més fredament sobre el millor 
camí que cal seguir perquè co-
neix la situació de la competèn-
cia i de l’exterior, cosa que mol-
tes vegades s’oblida. Avui més 
que mai és absolutament neces-
sari tenir molt present aquest 
món internacional.

És el moment adequat?
Si l’empresa ha anat fent la seva 
planifi cació de futur any rere any 
i analitzant els desviaments que 
ha anat trobant, l’empresari, en 
un moment com l’actual, veu de 
manera clara quines són les de-

bilitats i els punts forts de la seva 
empresa i, en la majoria dels ca-
sos, trobarà que la seva presèn-
cia en un mercat exterior no ha 
sigut sufi cient com per compen-
sar la gairebé segura caiguda del 
mercat interior. Aleshores, pot 
detectar que no té prou innova-
ció en el seu producte o que li 
manca agressivitat comercial, o 
que té una estructura de preus 
que no el fan prou competitiu i, 
en defi nitiva, ha d’incrementar la 
seva presència amb energia.

Per portar-ho a terme amb èxit, li 
cal una altra visió, un reforç en el 
capital, una millor oferta del pro-
ducte, una presència en nous 
mercats i en defi nitiva un pas en-

ANDREU CASAS
Economista i soci fundador de CS Corporate Advisors
acasas@cscorporateadvisors.com

El paper de l’assessor extern per 
activar el creixement de l’empresa

manera clara quines són les de-manera clara quines són les de-

Les decisions de l’empresari en un 
procés de compra, de venda o de fusió 

sempre són de més ben portar si es té un 
interlocutor al costat amb experiència

A L  V O S T R E  S E R V E I
Grup de Treball de M&A
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mercantils com la creació de 
l’emprenedor de responsabilitat 
limitada, la societat limitada de 
formació successiva, l’obligatori-
etat de legalitzar els llibres en el 
Registre Mercantil telemàtica-
ment i l’augment dels llindars 
que permetran a les societat 
mercantils formular balanç, estat 
de canvis en el patrimoni net i 
memòria abreujats (la qual cosa 
els permetrà evitar haver de for-
mular estat de fl uxos d’efectiu i 
informe de gestió).

Llei 16/2013, per la qual 
s’estableixen determinades 
mesures en matèria 
mediambiental i s’adopten 
altres mesures tributàries 
i fi nanceres
Aquesta mena de llei òmnibus, a 
banda de crear el nou impost so-

bre els gasos fl uorats d’efecte 
d’hivernacle i de modifi car la re-
gulació legal de les institucions 
d’inversió col·lectiva, amb espe-
cial incidència sobre les normes 
d’informació, ha modifi cat diver-
sos impostos com ara l’IRPF, 
l’impost sobre societats, l’IRNR, 
impostos especials, l’impost so-
bre el patrimoni, tributs locals, 
entre d’altres, amb mesures apli-
cables a períodes impositius ini-
ciats a partir de l’1 de gener de 
2013 i d’altres per a períodes im-
positius iniciats a partir de l’1 de 
gener de 2014, i també una me-
sura temporal amb efectes per a 
períodes impositius iniciats a 
partir de l’1 de gener de 2012. 
És el cas del règim especial de 

Malgrat que la Llei de pressu-
postos generals de l’Estat per al 
2014, publicada en el BOE del 
dia 26 de desembre 2013, no ha 
introduït gaires novetats a banda 
de les mesures tributàries habi-
tuals com els coefi cients d’actu-
alització aplicables a les trans-
missions d’immobles, les tarifes 
de l’IRPF o del Patrimoni, també 
recull la pròrroga per al 2014 de 
determinades mesures de con-
solidació fi scal o algun canvi tèc-
nic en la Llei de l’IVA, que inten-
tarem desenvolupar resumida-
ment en funció de l’espai dispo-
nible en aquesta secció. De tota 
manera, ja sabeu que a la pàgina 
web del Col·legi teniu, com cada 
any, un butlletí amb un resum de 
les normes fi scals, socials i mer-
cantils aplicables al 2014. Cal 
recordar, però, que moltes nor-
mes aplicables el 2014 s’han 
anat introduint mitjançant lleis 
publicades durant el 2013, com 
ara la Llei 11/2013,  la Llei 
14/2013 i la Llei 16/2013, a més 
de diversos reials decrets.

Llei 11/2013, de mesures 
de suport a l’emprenedor
Comencem recordant que aques-
ta llei va establir els tipus reduïts 
per a les societats de nova crea-
ció, constituïdes a partir de l’1 de 
gener de 2013, que facin activi-
tats econòmiques, que tributaran 
en el primer període impositiu en 
que la base imposable resulti po-
sitiva i en el següent, d’acord amb 
la següent escala:

n Base imposable fi ns a un mà-
xim de 300.000 €: 15%
n Base imposable restant: 20%

També en l’àmbit de l’IRPF va es-
tablir per als contribuents que, a 
partir de l’1 de gener de 2013, 
iniciïn una activitat econòmica, 

una reducció del 20% el rendi-
ment net declarat en el primer 
període impositiu en què sigui 
positiu i en el període impositiu 
següent. 

També es va suprimir el límit de 
15.500 €, fi ns ara aplicable a 
l’exempció de les prestacions 
per desocupació en la modalitat 
de pagament únic.

Llei 14/2013, de suport 
als emprenedors i la seva 
internacionalització
Aquesta llei va introduir canvis en 
la Llei 22/2013, concursal, i en 
destaca l’acord extrajudicial de 
pagament, que va entrar en vigor 
el dia 18 d’octubre de 2013.

També va introduir el nou règim 
especial del criteri de caixa de 

l’IVA, amb efectes a partir de l’1 
de gener de 2014.

I modifi cacions en l’impost sobre 
societats amb efectes per als 
benefi cis generats en períodes 
impositius iniciats a partir de l’1 
de gener de 2013.

Les modifi cacions que s’han in-
troduït en l’impost sobre socie-
tats, en l’IRPF i en l’IVA les troba-
reu en l’esmentat butlletí a la pà-
gina web del Col·legi.

Aquesta Llei 14/2013 també va 
introduir novetats juridicoadmi-
nistratives, com ara mesures per  
impulsar la contractació pública 
amb emprenedors, novetats 

contractes d’arrendament fi nan-
cer, amb efectes per als períodes 
impositius iniciats a partir de l’1 
de gener de 2012, es prorroga 
fi ns a l’any 2015 l’excepció del 
caràcter constant o creixent de 
les quotes d’arrendament fi nan-
cer per tal que no siguin exclo-
ses d’aquest règim especial mol-
tes empreses que es veuen obli-
gades per la crisi a allargar els 
terminis dels contractes. 

Amb aquesta Llei 13/2013 s’han 
prorrogat diverses mesures tem-
porals als períodes impositius 
que s’iniciïn el 2014 i el 2015, 
com ara la reducció de la com-
pensació de bases imposables 
negatives d’exercicis anteriors, 
les limitacions a les quantitats 
pendents d’aplicar la llibertat 
d’amortizació, les limitacions a la 
deduibilitat fi scal del fons de co-
merç, la reducció de l’amortitza-
ció fi scal de l’immobilitzat intan-
gible amb vida útil indefi nida i la 
limitació en l’aplicació de les de-
duccions per incentivar determi-
nades activitats.

També ha prorrogat per al 2014 
els tipus incrementats dels paga-
ments fraccionats que resultin 
d’aplicació a les societats l’im-
port net de la xifra de negocis 
dels quals sigui igual o superior a 
10 milions d’euros durant els 12 
mesos anteriors a la data d’inici 
del període impositiu.

Però, potser el més destacat de 
la Llei 16/2013 hagi estat la no 
deduïbilitat del deteriorament 
del valor de les participacions 
en el capital o fons propis 
d’entitats, ni les rendes negati-
ves d’establiments permanents 
ubicats a l’estranger. 

Llei 22/2013, de pressupostos 
generals de l’Estat per a 2014
Pel que fa a la Llei de PGE 2014, 
publicada en el BOE del dia 
26/12/2013, també ens reme-
tem al butlletí de la pàgina web 
del Col·legi on es recull part de 
les mesures tributàries habituals 
com ara els coefi cients d’actua-
lització aplicables a les transmis-
sions d’immobles, les tarifes i el 

RICARD VIÑA ARASA
Economista i assessor fi scal del Col·legi
� scals@coleconomistes.cat

Normes tributàries que cal 
tenir en compte el 2014

especial del criteri de caixa de especial del criteri de caixa de 

El més destacat de la Llei 16/2013 és 
la no deduïbilitat del deteriorament 

del valor de les participacions en 
el capital o fons propis d’entitats
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tipus impositius, els percentat-
ges de retenció a compte de 
l’IRPF i l’impost sobre societats, 
etc., però a més de les mesures 
habituals, la Llei de PGE 2014 
recull mesures diferents com la 
pròrroga per al 2014 de determi-
nades mesures temporals i algun 
canvi tècnic en la Llei de l’IVA, 
que tot seguit comentem. 

Impost sobre societats
1. Regles de valoració
A més dels coefi cients de correc-
ció monetària, la Llei 22/2013 
,mitjançant l’article 67, ha intro-
duït un nou paràgraf a l’article 
17.1 del TRLIS, amb efectes per 
als exercicis iniciats a partir de l’1 
de gener de 2013 i vigència inde-
fi nida, per donar compliment a la 
Sentència del TJUE en relació  
amb l’afer C-64/11, relatiu al tras-
llat de residència d’una societat, 
cessament d’activitat d’un esta-
bliment permanent o transferèn-
cia d’actius de dit establiment. 
S’integrarà en la base imposable 
de l’impost la diferència entre el 
valor de mercat i el valor compta-
ble de dits elements patrimonials. 
Es podrà sol·licitar l’ajornament 
del pagament del deute tributari 
en el supòsit d’elements patrimo-
nials transferits a un Estat mem-
bre de la UE fi ns a la data de la 
transmissió a tercers dels ele-
ments patrimonials afectats.

També s’ha introduït un nou pa-
ràgraf a l’article 84.1 a) i c) del 
TRLIS, mitjançant l’article 69 de 
la Llei 22/2013, amb efectes per 
als períodes iniciats a partir de l’1 
de gener 2013 i vigència indefi ni-
da, pel mateix motiu del cas an-
terior, relatiu a les rendes deriva-
des de la transmissió en cas 
d’operacions de reestructuració 
empresarial, quan els elements 
patrimonials es transfereixin a un 
Estat membre de la UE.

2. Pagaments fraccionats
A l’article 68 de la Llei 22/2013 
es determina l’import dels paga-
ments a compte per als exercicis 
que s’iniciïn durant el 2014, que 
són els mateixos que s’han apli-
cat el 2013. No obstant això, als 
efectes d’aplicació de la modali-

tat de l’article 45.3 TRLIS, se se-
guiran aplicant els tipus incre-
mentats introduïts per l’article 
2.3r de la Llei 16/2013, per a les 
empreses que facturin més de 
10 milions d’euros. 

3. Pròrrogues per a exercicis 
iniciats el 2014
Es prorroga el tractament fi scal 
de les despeses i inversions efec-
tuades per habituar els empleats 
en la utilització de les noves tec-
nologies de la comunicació i de la 
informació.

També es prorroga l’aplicació ti-
pus de gravamen reduït del 
20/25%, aplicable a les empre-
ses amb manteniment de planti-
lla mitjana inferior a 25 treballa-
dors i xifra de negocis inferior als 
5 milions d’euros.

IRPF
1. Pròrrogues per a 
exercicis iniciats el 2014
A més dels coefi cients de cor-
recció monetària, la Llei 22/2013 
ha prorrogat l’aplicació de la re-
ducció del 20% sobre el rendi-
ment net positiu declarat d’acti-
vitats econòmiques per al man-

teniment o creació d’ocupació, 
prevista a la D. Add 27a de la Llei 
35/2006.

Es mantenen per al 2014 els in-
crements de la quota de retenció 
a què fa referència l’article 85.1 i 
2 del Reglament de l’IRPF. Tam-
bé es manté el percentatge del 
21% en els pagaments a compte 
de l’article 92.8 i 101 de la Llei de 
l’IRPF, així com el 42% de per-
centatge de retenció, previst a 
l’article 101.2, per administra-
dors i membres del Consell 
d’Administració. Continua sent 
d’aplicació el 2014 el 21% de re-
tenció a determinats rendiments 
d’activitats professionals i rendi-
ments del treball.

2. Compensació fi scal
Els rendiments del capital mobilia-
ri procedents d’instruments fi nan-
cers contractats amb anterioritat 
al 20 de gener de 2006, als quals 
s’aplicava una reducció del 40% 
fi ns al 2006, continuen mantenint 
el dret a la compensació fi scal el 
2013, si el seu període de genera-
ció ha estat superior a 2 anys. 

IVA 
Exempció per prestacions de 
serveis fets per entitats de dret 
públic o establiments privats de 
caràcter social. S’aplicarà 
l’exempció de l’impost a les acti-
vitats de custòdia i atenció als 
nens en general. Amb anteriori-
tat, l’exempció es limitava per als 
nens menors de 6 anys.

● Lloc de realització de les pres-
tacions de serveis. Es modifi ca la 
regla especial de localització per 
a determinats serveis en funció 
d’on s’utilitzin o es dugui a terme 
l’explotació efectiva i s’especifi -
ca que, quan els serveis afectats 
per aquesta regla especial es lo-
calitzin a les Canàries, Ceuta i 
Melilla, quedaran subjectes a 
l’IVA si la seva utilització o explo-

tació efectiva es fa al territori 
d’aplicació de l’impost.

● Meritació en operacions intraco-
munitàries. Se suprimeixen els arti-
cles que feien referència al fet que 
la meritació es produïa en el mo-
ment en què s’iniciava l’expedició o 
el transport dels béns en l’Estat 
membre d’origen. A títol de recor-
datori, les operacions s’entenen 
fetes el dia 15 del mes següent a 
aquell en què s’iniciï el transport, 
tret que la factura s’expedeixi 
abans del dia 15. En aquest cas, 
s’entén feta l’operació en la data 
d’expedició de la factura.

● Rectifi cació de quotes imposi-
tives repercutides. La norma de 

l’impost impedeix modifi car les 
quotes repercutides quan l’Ad-
ministració tributària descobreix 
quotes reportades no repercuti-
des més grans que les declara-
des, i es tipifi ca aquesta conduc-
ta d’infracció tributària. Amb 
efectes 1 de gener de 2014, se 
substitueix la previsió de la con-
ducta tipifi cada com a infracció 
tributària perquè resulta acredi-
tat, mitjançant dades objectives, 
que el subjecte passiu participa-
va en un frau, o que sabia o hau-
ria d’haver sabut, utilitzant a 
aquest efecte una diligència rao-
nable, que realitzava una opera-
ció que formava part d’un frau.

● Prorrata general. No es com-
putaran ni en el numerador ni en 
el denominador de la prorrata les 
operacions fetes des d’establi-
ments permanents situats fora 
del territori d’aplicació de l’im-
post. Fins ara perquè no es com-
putessin en el càlcul de la prorra-
ta aquestes operacions, s’exigia 
que els costos relatius no anes-
sin suportats directament per 
aquests establiments perma-
nents situats dins de l’esmentat 
territori.

● Processos administratius i ju-
dicials d’execució forçosa (amb 
efectes des del 31 d’octubre de 
2012).

Els adjudicataris continuen tenint 
la facultat, com fi ns ara, d’expe-
dir factura en nom i per compte 
del subjecte passiu, repercutir la 
quota de l’impost, presentar la 
declaració-liquidació i ingressar 
l’import resultant.

La novetat es concreta que no 
es podrà repercutir la quota, ni 
presentar la declaració-liquidació 
corresponent i ingressar l’import 
resultant, quan es tracti de lliura-
ments de béns i prestacions de 
serveis en els quals el subjecte 
passiu sigui el destinatari per 
aplicació de la regla d’inversió 
del subjecte passiu.

Els destinataris també podran re-
nunciar a l’exempció prevista per 
a les operacions immobiliàries. n

vitats econòmiques per al man-vitats econòmiques per al man-

La Llei 14/2013 va introduir novetats 
jurídic administratives com ara 

mesures per impulsar la contractació 
pública amb emprenedors
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ça la majoria de les previsions 
per al 2013 i el 2014. 

L’economia mundial 
registrarà un creixement
Segons estimacions del Fons 
Monetari Internacional (FMI) del 
mes de gener d’enguany, l’eco-
nomia mundial registrarà un crei-
xement d’un 3,7% el 2014, per 
sobre del 3,0% del 2013. Aquest 
serà inferior a les economies de-
senvolupades (2,2%) i, especial-
ment, a la zona euro (1,0%). 
Però, no obstant això, en amb-
dós casos els registres del 2014 

seran superiors als de l’exercici 
anterior (1,3% i -0,4%, respecti-
vament).

Espanya millorarà 
la seva demanda interior
Espanya experimentarà l’any 
2014 un creixement del PIB 
d’un 0,9% segons un panell de 
19 experts (vegeu el quadre), 
taxa que l’FMI situa en el 0,6% i 
que dades de la Comissió Euro-
pea i de l’OCDE de fi nal del 2013 
estableixen en el 0,5%. S’espe-
ren augments intertrimestrals de 
l’economia en els propers me-
sos. S’han millorat les previsions 
pel que fa a la demanda interior 
en els diversos components, 
mentre que, tot i continuar sent 
positives, s’han revisat a la baixa 
les corresponents al sector exte-
rior, en línia amb el nou patró de 
creixement del 2013.

S’espera que la demanda interi-
or experimenti una notable mo-
deració de la tendència descen-

Després de sis anys de crisi, 
sembla escampar-se un discurs 
més optimista sobre l’economia 
espanyola. Els indicadors i les 
opinions apunten que la davalla-
da de l’economia ha tocat fons i 
que aquesta comença a repun-
tar, però afegeixen que la recu-
peració serà lenta i llarga. El 
2013 marca un important punt 
d’infl exió, amb una millora de les 
condicions econòmiques. 

Els efectes de la correcció dels 
desequilibris interns i les menors 
tensions de la crisi del deute eu-
ropeu han facilitat el retorn de la 
confi ança en l’economia espa-
nyola, la davallada de la prima de 
risc i un accés més fàcil i barat al 
fi nançament extern. 

Panorama esperançador
Dades relatives a la segona mei-
tat del 2013 apunten un panora-
ma més esperançador, amb un 
creixement del PIB d’un 0,1% el 
tercer trimestre respecte a l’an-
terior, que s’eleva al 0,3% en el 

quart, tot i que la taxa interanual 
refl ecteix un descens d’un 1,2%. 
La millora descansa sobre un pa-
tró diferent al qual ha caracterit-
zat els darrers temps. La contri-
bució de la demanda interna ha 
estat menys negativa de l’esperat, 
mentre que el sector exterior ha 
reduït la seva aportació favorable, 
malgrat que la balança de paga-
ments per compte corrent mostra 
un superàvit des de l’estiu. 

De fet, cal remarcar el dinamis-
me del consum i de la inversió, 
pel costat de la demanda, i dels 

serveis, sobretot dels serveis pú-
blics (Administració pública, sa-
nitat i ensenyament) i dels vincu-
lats al turisme, per la banda de 
l’oferta. Això ha fet revisar a l’al-

dent dels darrers anys. Així, la 
davallada serà d’un 0,2%, front 
el retrocés d’un 2,8% del 2013. 
Dins d’aquesta, el consum privat 
augmentarà un 0,6%. Possible-
ment el seu deteriorament hagi 
tocat fons, però encara no es 
donen les condicions per garan-
tir una recuperació sostenible. 

Entre els factors positius que 
s’anticipen per al 2014 tenim el 
creixement de la renda familiar i la 
creació d’ocupació, encara que 
sembla que a ritmes lleugers. 
D’altra banda, el consum públic 
caurà un 1,6%, en línia amb el 
descens esperat per al 2013. Val 
a dir que la previsió d’aquest s’ha 
revisat a l’alça, atesa la relaxació 
palesa en el procés d’ajustament 
de la despesa pública. 

Comportament 
del capital
En paral·lel, la formació bruta de 
capital fi x moderarà signifi cativa-
ment la davallada dels darrers 
anys i es veurà, en part, impulsa-
da per un context menys restrictiu 
de disponibilitat de crèdit. En con-
junt, retrocedirà un 0,9%, front el 
5,6% del 2013. Cal destacar la 
desacceleració en la disminució 
de la inversió en la construcció, 
que caurà un 4,2% (-10,3% pre-
vist pel 2013), inèrcia que tindrà 
lloc tant en la residencial com en 
la no residencial, mentre que la 
inversió en equipament i altres 
productes creixerà un 3,6% (0,3% 
esperat per al 2013), animada per 
les necessitats de capital i de ca-
pacitat productiva de les empre-
ses exportadores. 

Activitat i exportacions
Pel que fa a l’oferta, es pot apun-
tar que s’estima que l’activitat 
industrial registri una millora im-
portant, amb un augment de la 
producció en terme d’IPI (índex 

pel costat de la demanda, i dels pel costat de la demanda, i dels 

seran superiors als de l’exercici seran superiors als de l’exercici seran superiors als de l’exercici seran superiors als de l’exercici 

Entre els factors positius que s’anticipen 
per al 2014 tenim el creixement de la 

renda familiar i la creació d’ocupació, 
encara que sembla que a ritmes lleugers

ÀNGEL HERMOSILLA
Economista
hermosilla@economistes.com

Espanya: millors perspectives per al 2014

Previsions econòmiques per a Espanya 2011-2014*

Magnituds  2011 2012 2013. Previsió 2014
econòmiques  mitjana mínim/màxim 

PIB 0,4 -1,6 -1,2 0,9 0,7/1,2
Consum de les llars -0,8 -2,8 -2,4 0,6 0,1/1,4
Consum públic -0,5 -4,8 -1,6** -1,6 -2,5/-0,7
Formació bruta
de capital fi x -5,3 -6,9 -5,6 -0,9 -2,2/1,3
Saldo AAPP (% PIB) -9,4 -10,6 -7,0 -5,9 -6,4/-5,5
Ocupació -1,7 -4,8 -3,3 0,0 -0,5/0,6
Taxa d’atur 
(% població activa) 21,6 25,0 26,0*** 25,6 25,1/26,1
IPC (mitjana anual) 3,2 2,4 1,4 1,0 0,5/1,5
Exportacions 7,7 2,1 5,0 5,8 4,5/6,8
Importacions -0,8 -5,7 0,3 3,0 1,0/4,9

* Variació anual.
** Les previsions corresponen a la mitjana aritmètica de les estimacions efectuades per un 
panell de 19 institucions expertes: 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 les 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 Solchaga, Recio & Asociados. Publicades a Panel de previsiones de la economía 
española. Enero 2014, 14 de gener de 2014, de la Fundació de les Caixes d’Estalvis (FUNCAS).
*** INE.

Font: INE (2011 i 2012), Banc d’Espanya (2013) i Fundació de les Caixes d’Estalvis (FUNCAS) (2014).
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de producció industrial) d’un 
0,8%, front la contracció del 
2013 (-2,0%).

Pel que fa al sector exterior, s’ha 
d’esmentar que les exportacions 
experimentaran un creixement 
superior al del 2013, d’un 5,8%. 
D’altra banda, les importacions 
registraran un repunt, animades 
pel dinamisme del mercat interi-
or, tant del consum privat com, 
sobretot, de la inversió producti-
va. Es preveu un increment d’un 
3,0% front la pujada d’un 0,3% 
de l’any passat. Fruit de l’anteri-
or, la contribució del sector exte-
rior al creixement del PIB durant 
el 2014 continuarà sent positiva i 
aportarà 1,8 punts percentuals. 
Així mateix, la balança per comp-
te corrent continuarà mostrant 

un superàvit, estimat en un 1,8% 
del PIB, per sobre de l’1,1% pre-
vist de l’exercici anterior. 

Ocupació i atur
Després del millor comportament 
de l’esperat de l’ocupació durant 
el 2013, el 2014 es preveu que 
experimenti un creixement nul, 
front el descens d’un 3,3% de 
l’exercici anterior. En alguns mo-
ments de l’any s’anticipa que co-
menci a augmentar, tot que mo-
destament. Per la seva part, la 
taxa d’atur es reduirà fins a situ-
ar-se en el 25,6%, per sota de la 
prevista pel global del 2013. 

IPC i inflació
Durant el 2014, les pressions in-
flacionistes seran reduïdes. L’IPC 
creixerà de mitjana anual un 

1,0%, inferior al percentatge del 
2013 (1,4%), i s’espera que en el 
mes de desembre se situï en 
l’1,1% (0,3%). 

Competitivitat en alça
Pel que fa a la productivitat, s’an-
ticipa que torni a créixer el 2014 
(0,9%), mentre que els costos la-
borals unitaris continuaran caient 
(0,8%), en tots dos casos mode-
rant les tendències de l’exercici 
anterior (1,5% i -1,4%, respecti-
vament). Això permetrà continuar 
amb la recuperació dels nivells 
de competitivitat nominal de 
l’economia espanyola.

Administracions públiques
L’any 2014, es preveu que s’in-
complirà l’objectiu del dèficit de 
les administracions públiques. 

Aquest se situarà el 2014 en el 
5,9% del PIB, per sota, no obs-
tant això, del 7,0% del 2013. Així 
mateix, el pes del deute extern 
d’Espanya sobre el PIB es redui-
rà, gràcies a un descens de l’en-
deutament tant de les llars com, 
en especial, de les societats no 
financeres. 

Finalment, els tipus d’interès a 
curt i llarg termini no experimen-
taran canvis, si bé els experts 
consideren que els primers són 
baixos i els segons alts respecte 
de la situació de l’economia es-
panyola. Mentrestant, s’espera 
que el tipus de canvi de l’euro es 
depreciï en els propers mesos. 
Val a dir que des de fa temps es 
pensa que aquest està apreciat 
en relació amb el dòlar. n
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assenyala la importància que cada 
vegada més té el nearshoring.

Als Estats Units, la indústria manu-
facturera aporta l’11% del PIB 
però és la responsable del 68% de 
la despesa en R+D. O bé la seva 
importancia a l’àmbit de la innova-
ció, atès que entre el 2006 i el 
2008 el 22% de les empreses ma-
nufactureres ha fabricat un nou 
producte o un nou servei (aquest 
percentatge, per al cas de les em-
preses no manufactureres, és del 
8%). Així com que dos terços de 
les exportacions total són del sec-
tors manufacturers i que les em-
preses manufactureres paguen 
uns salaris als seus treballadores 
un 20% més alts que els d’altres 
sectors. Aquesta importància rela-
tiva i estratègica de la indústria 
també s’ha donat ja a Europa, que 
representa el 80% de l’exportació 
i de la recerca i desenvolupament, 
per la qual cosa de la Comissió 
Europea ha volgut donar un im-
puls a la política industrial per fer 

d’aquesta un element essencial 
en la política de competitivitat. 

En la recent comunicació de la Co-
missió Una indústria europea més 
forta per al creixement i la recupera-
ció econòmica, del 10 d’octubre de 
2012, estableix els següents objec-
tius quantitatius per al seu impuls: 
● Augmentar la participació de la 
indústria com a percentatge del 
PIB des del 16% actual fi ns a un 
20% el 2020. 
● Incrementar el comerç de béns 
del 21% actual al 25% el 2020. 
● Que el 2020 el 25% de les pimes 
exporti fora del mercat únic.

I fa una defi nició àmplia dels sectors 
que poden ser objecte prioritari: 
tecnologies avançades de fabrica-
ció, tecnologies facilitadores essen-
cials, bioproductes, política industri-
al i de la construcció i matèries pri-
meres sostenibles, vehicles nets i 
xarxes intel·ligents. A més de cons-

El sector industrial experimenta en 
els països desenvolupats i, també, 
en els països emergents, una recu-
peració del seu paper estel·lar. En 
aquest sentit, s’estima un creixe-
ment d’aquest sector de l’ordre del 
2-3% als països desenvolupats i 
del 7-9% als països emergents. 
Tot, i en una societat anomenada 
postindustrial, la indústria i, per 
tant, les manufactures, hi tenen un 
paper estratègic en el desenvolu-
pament i en la competitivitat de les 
economies. En aquest sentit, resul-
ta rellevant el paper que té en si 
mateix el sector industrial i, també, 
en la seva relació amb altres sec-
tors, especialment de l’àmbit dels 
serveis, que van força lligats amb ell 
i que depenen, en gran part, de 
l’existència del primer.

Aquesta és una realitat arrelada a 
les principals economies, i que su-
posa una aposta per part dels seus 
governs, que abandonen la postu-
ra segons la millor política industrial 
és que no n’hi hagi cap. També, cal 
veure el procés productiu de les 
manufactures en un context de 
més competència internacional, i 
d’un procés de fabricació internaci-
onalitzat. Per tant, les activitats in-
dustrials, tant des del punt de vista 
productiu com de la comercialitza-
ció i venda dels seus productes, 
tenen ara un marc global molt més 
complex dirigit pels canvis en la de-
manda dels consumidors i per tot 
tipus d’innovacions, per una ban-
da, i incorporant en el procés pro-
ductiu mecanismes d’outsourcing i 
d’offshoring.

Tot això fa que el sector industrial 
no es pugui considerar des d’una 
perspectiva monolítica, sinó ate-
nent a les diferents estratègies i 
orientació al mercat, que molt so-
vint s’escapen del que recullen les 
estadístiques actuals a l’ús. Això fa 
que la política industrial moderna 

defugi de l’anàlisi únicament secto-
rial per entrar a potenciar les estra-
tègies de penetració i competitivitat 
en els diferents mercats, en funció 
de les diferents aportacions a la ca-
dena de valor d’un producte. 

A tot el món, es parla de la reloca-
lització industrial, és a dir, de la tor-
nada de part de l’activitat industrial 
als països desenvolupats. Són di-
verses les propostes per part de 
multinacionals i empreses manu-
factureres. Així, es pot assenyalar 
les paraules del director general 
d’Empresa de la Comissió Euro-
pea, Daniel Calleja, que ha fet refe-
rència a un estudi/enquesta d’Ac-
centure, on s’expressa que el 65% 

de les empreses enquestades te-
nen projectes de relocalitzar les 
seves activitats productives, i una 
quarta part amb destinació a Euro-
pa. També es pot citar una enques-
ta del Boston Consulting Group 
entre directius de grans empreses 
multinacionals americanes que ex-
pressa que més d’un terç d’elles 
estan considerant repatriar les se-
ves produccions als seus països 
d’origen. I, fi nalment, l’informe so-
bre la indústria de l’outsourcing i 
l’offshoring elaborat per PwC, en 
què mitjançant una àmplia enques-
ta a les principals multinacionals i 
els proveïdors d’outsourcing, 
constata que el 45% de les empre-
ses ja no consideren determinat el 
cost per triar els seus proveïdors de 
serveis externs i que, en canvi, van 
agafant més força factors com el 
coneixement del sector, la formació 
dels seus professionals o bé la pre-
sència global de les empreses pro-
veïdores. En aquest sentit, l’informe 

tatar que Europa és líder en sectors 
estratègics, com poden ser el de 
l’automoció, els productes químics, 
l’enginyeria, entre d’altres.

Al Regne Unit s’ha posat en marxa 
el projecte The Future of Manufac-
turing amb la fi nalitat d’aportar una 
visió a llarg termini (2050) del sector 
manufacturer. O també a França, 
on el passat 12 de setembre de 
2013 el president de la República, 
François Hollande, va presentar el 
projecte La nouvelle France indus-
trielle, que s’estructura en el desen-
volupament de 34 plans industrials 
i que ha estat fruit del treball de con-
sens entre el Govern i els agents 
econòmics i socials del país.

Finalment, cal assenyalar la impor-
tància del sector industrial a Espa-
nya i Catalunya, atès que ha per-
mès, en gran part, corregir el dese-
quilibri exterior de la nostra econo-
mia, que el 2013 tindrà superàvit 
exterior; a la seva importància per 
esmorteir la caiguda de la deman-
da interna dels darrers anys, que 
ha fet que la caiguda del PIB fos 
més petita; que ha mantingut una 
quota mundial d’exportació relati-
vament estable, en front de la forta 
disminució –de quasi el 50%– que 
han patit països com ara França o 
Itàlia, donada l’empenta dels paï-
sos emergents i, en especial, de la 
Xina. I en aquest context exporta-
dor, ha estat cabdal Catalunya, que 
representat de l’ordre del 25-27% 
de l’exportació espanyola, i que ha 
produït en un context de baix crei-
xement dels nostres principals paï-
sos clients –els europeus– mitjan-
çant un impuls i fort creixement de 
l’exportació cap a la resta del món, 
amb forts creixements a Àsia, 
Amèrica, l’Àfrica i Oceania, en un 
context, aquest darrers anys, de 
contracció forta del crèdit i de frag-
mentació de la política monetària.

Per tot això, cal al nostre país una 
política industrial potent que, tot i 
desenvolupi les eines habituals (in-
ternacionalització, innovació, regu-
lació, formació...), les reforci amb 
un enfocament estratègic i arrelat 
en el territori, que passa necessàri-
ament, entre d’altres, per la política 
de clústers. n

Cal al nostre país una política industrial 
potent que, tot i que desenvolupi les eines 
habituals, les reforci amb un enfocament 

estratègic i arrelat al territori

A L  V O S T R E  S E R V E I
Política industrial

SALVADOR GUILLERMO VIÑETA
Economista i director del Departament 
d’Economia, Foment del Treball Nacional
sguillermo@foment.com

Per la revitalització 
de la indústria
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un notari, si es tracta de persona 
natural o professional individual. 

● Nomenament de mediador. El 
mediador concursal que reuneixi 
els requisits legals abans des-
crits serà nomenat pel registra-
dor o el notari, qui ho notifi carà 
als registres públics, AEAT, 
TGSS i al jutjat mercantil compe-
tent (creació del Registre Públic 
Concursal).

● Convocatòria als creditors. En 
el termini de 10 dies següents a 
l’acceptació del càrrec, el medi-
ador convocarà els deutors i els 
creditors per mitjà de conducte 
notarial a una reunió. 

● Efectes de l’inici d’expedient 
d’acord extrajudicial: 

1. El deutor continuarà amb la 
seva activitat habitual però no po-
drà incrementar endeutament i 
haurà de retornar els mitjans elec-
trònics de pagament (targetes). 

2. S’aturen les execucions i no 
se’n poden interposar de noves 
per un període de tres mesos 
(excepte per als casos de garan-
tia real). Si es podran executar 
garanties de tercers (avalistes/
fi adors). 

3. No es podrà instar concurs. 
● Pla de pagaments. El media-
dor i el deutor confeccionaran un 
pla de pagament i un pla de via-
bilitat, que serà lliurat amb una 
antelació mínima de 20 dies als 
creditors abans de la reunió. Els 
creditors podran fer propostes 
alternatives en 10 dies. 

Amb la recent Llei de suport als 
emprenedors i la seva internalit-
zació, que va entrar en vigor el 
passat 18 d’octubre de 2013, ha 
sorgit a Espanya la mediació con-
cursal, un procés extrajudicial de 
pagaments que mira d’evitar els 
processos judicials dels concur-
sos de creditors i permet que, 
amb caràcter previ a l’inici d’un 
procediment concursal, puguin 
els creditors i el deutor arribar a 
un acord amb l’assistència d’un 
mediador concursal.

La llei crea la fi gura del mediador 
concursal i introdueix a la Llei 
concursal el nou títol X: De l’acord 
extrajudicial de pagaments.

Requisits de la mediació 
concursal 
Els requisits per ser nomenat 
mediador concursal són els des-
crits en la Llei de mediació 
5/2012, de 6 de juliol, que indica 
que el càrrec ha de recaure en 
una persona natural que estigui 
en ple exercici dels seus drets 
civils. També poden exercir el 
càrrec les persones jurídiques, ja 
siguin societats professionals o 
qualsevol altra forma jurídica pre-
vista a la llei, sempre que actuïn 
mitjançant una persona natural 
que reuneixi tots els requisits exi-
gits per la llei. 

El mediador concursal haurà 
d’estar en possessió del títol ofi ci-
al universitari o de formació pro-
fessional superior, i comptar amb 
una formació específi ca per exer-
cir la mediació fent els cursos es-
pecífi cs impartits per institucions 
degudament acreditades. 

Addicionalment, la Llei concursal 
exigeix que el mediador concursal 
reuneixi algunes de les següents 
condicions (que són pròpies de 
l’administrador concursal): 

● Ser advocat en exercici amb 
cinc anys d’experiència professi-
onal efectiva en l’exercici de l’ad-
vocacia i acreditar formació espe-
cialitzada en dret concursal. 

● Ser economista, titulat mer-
cantil o auditor de comptes amb 
cinc anys d’experiència professi-
onal, amb especialització acredi-
table en l’àmbit concursal. 

La llei permet que es pugui de-
signar una persona jurídica en la 
qual s’integri almenys un advocat 
en exercici i un economista titulat 
mercantil o auditor de comptes i 
que garanteixi la deguda inde-
pendència i dedicació en el de-

senvolupament de les fun-
cions d’administració concursal. 

El procés d’acord 
extrajudicial de pagament 
● Requisits per sol·licitar l’acord 
extrajudicial de pagament: el po-
drà sol·licitar bé empresari perso-
na natural o bé una persona jurí-
dica amb aquests requisits: 

1. Estat d’insolvència. 
2. Concurs de creditors no con-
siderat d’excessiva complexitat.
3. Deutor que disposi d’actius lí-
quids sufi cients per fer front a les 
despeses pròpies de l’acord. 
4. Passiu inferior a 5 milions 
d’euros.
5. Patrimoni i ingressos previsi-
bles que permetin arribar amb 
possibilitat d’èxit a un acord de 
pagament. 

● Petició. Es cursarà al Registre 
Mercantil si és una societat o a 

● Celebració de reunió: tots els 
creditors podran assistir i votar a 
la reunió. Els no assistents tin-
dran una consideració de credi-
tors amb deute subordinat en 
cas que el procés fi nalitzi en 
concurs de creditors. 

● Acord extrajudicial de paga-
ment: s’aprovarà amb el 60% 
del passiu i del 75% si hi ha da-
cions en pagament. L’acord 
s’instrumentarà de manera im-
mediata en escriptura pública. El 
Registre Mercantil o el notari co-
municaran al jutjat competent la 
fi nalització de l’expedient, als re-
gistres públics, al BOE i al Re-
gistre Concursal. 

Si no hi ha acord, el mediador 
concursal instarà el concurs de 
creditors. 

● Impugnació de l’acord: po-
dran impugnar en el termini de 
10 dies els creditors que no ha-
gin votat favorablement. El re-
curs no suspendrà l’efectivitat i 
es tramitarà com un incident 
concursal. 

● Compliment de l’acord: el me-
diador supervisarà el compli-
ment de l’acord. Si es compleix 
íntegrament s’acreditarà per mit-
jà d’escriptura pública i publica-
ció al BOE. En cas d’incompli-
ment s’instarà el concurs. 

Conclusió
Amb aquesta nova normativa, 
s’intenta crear una via de solució 
per a aquelles empreses que te-
nint viabilitat, que no desitgen 
veure’s submergides en la lenti-
tud dels procediments judicials 
concursals i que, amb l’ajuda del 
mediador concursal per tirar en-
davant el pla de pagaments, 
se’ls obre la possibilitat de ga-
rantir la viabilitat de la societat. n

La mediació concursal i l’acord 
extrajudicial de pagament
NAYMA EL QUAZANI SANTI
Advocada de Guillem Bécares, advocats i economistes
juridic@gbae.es

pendència i dedicació en el de-pendència i dedicació en el de-

Efectes de l’inici d’expedient Efectes de l’inici d’expedient Efectes de l’inici d’expedient Efectes de l’inici d’expedient 

La mediació concursal mira d’evitar els 
processos judicials dels concursos de 

creditors i permet arribar a un acord previ 
amb l’assistència d’un mediador concursal

A L  V O S T R E  S E R V E I
Assessoria jurídica
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Valoració posterior
En aquest terreny, la resolució es-
pecifi ca que els elements de l’im-
mobilitzat intangible es valoraran 
pel seu cost menys l’amortització 
acumulada i l’import acumulat del 
deteriorament reconegut. A més a 
més, determina que els desem-
borsaments efectuats després de 
reconèixer un immobilitzat intangi-
ble, amb caràcter general, tindran 
la consideració d’una despesa im-
putable a l’exercici corresponent.

Amortització
Respecte a l’amortització, a més a 
més del que es detalla al PGC so-
bre la vida útil defi nida i indefi nida, 
la resolució especifi ca que l’amor-

tització ha de refl ectir el patró de 
consum dels benefi cis econòmics 
inherents a l’actiu i que una amor-
tització de quotes creixents només 
es considerarà adequada quan 
estigui degudament justifi cada. Els 
elements amb vida útil indefi nida 
no s’amortitzen.

Valor residual
També fa referència al valor residu-
al que, en general, s’ha de consi-
derar nul a no ser que es donin 
determinades circumstàncies com 
ara un compromís per part d’un 
tercer per comprar l’actiu al fi nal de 
la seva vida útil o la existència d’un 
mercat actiu. 

Deteriorament
Respecte al deteriorament deter-
mina que s’ha d’estimar l’import 
recuperable de manera individua-
litzada o, si això fos impossible, 
s’estimarà l’import recuperable de 
la unitat generadora d’efectiu.

Actualment els actius intangibles 
tenen una gran importància en la 
generació de riquesa de les em-
preses. Però les seves característi-
ques especials fan que el seu reco-
neixement en el balanç sigui, en 
alguns casos, especialment com-
plicat pel fet que és difícil compro-
var que assumeixen els requisits 
que s’exigeixen al Marc Conceptu-
al i a les Normes de Registre i Valo-
ració del Pla General de Comptabi-
litat (PGC). 

De vegades, en especial si es trac-
ta d’intangibles generats interna-
ment, presenten moltes incerteses 
sobre la generació futura de bene-
fi cis econòmics (per exemple, no 
es pot assegurar que l’actual base 
de dades de clients continuï gene-
rant benefi cis en un futur, ja que els 
clients no són controlables). En al-
tres casos, els intangibles poden 
presentar problemes per a la seva 
identifi cació, ja que no queda clar 
en quina mesura contribueixen a 
crear valor per a l’empresa (per 
exemple, és difícil distingir el valor 
de la reputació del valor de la mar-
ca generada internament).

També la seva valoració pot pre-
sentar difi cultats, ja que és proble-
màtic saber la seva contribució al 
valor de l’empresa. Tot això fa que 
a vegades sigui difícil de reconèixer 
un intangible com un actiu, és a dir, 
com un element que genera rique-
sa i que es pot mostrar al balanç 
d’una empresa. En aquest sentit, 
la Resolució de 28 de maig de 
2013 de l’Institut de Comptabilitat i 
Auditoria de Comptes (ICAC) de-
senvolupa les normes de registre i 
valoració i la informació que cal in-
cloure a la memòria de l’immobilit-
zat intangible, que a l’actual PGC 
quedaven molt poc defi nides. 

De manera general, en aquesta 
resolució s’especifi ca que els crite-

ris de registre i valoració dels intan-
gibles seran els mateixos que 
s’apliquen a l’immobilitzat material 
i a les inversions immobiliàries. Tot 
seguit, exposa els criteris aplica-
bles per al seu reconeixement inici-
al, tal com s’especifi quen en el 
Marc Conceptual i a les Normes 
de Registre i Valoració del PGC.

Valoració inicial
La resolució de l’ICAC introdueix 
un apartat que desenvolupa els 
criteris per a la valoració inicial dels 
intangibles. Primer, la regla general 
especifi ca que es valoraran pel seu 
cost i, en especial, detalla que els 
intangibles generats internament 
per la pròpia empresa es valoraran 

pel conjunt de tots els costos di-
rectament atribuïbles i necessaris 
per crear, produir i preparar l’actiu 
per tenir-lo en condicions de funci-
onament. En aquest sentit, pre-
senta alguns exemples de costos 
que cal tenir en compte, com ara 
els costos de materials i serveis uti-
litzats, el costos de les remuneraci-
ons dels empleats per generar 
l’intangible, els honoraris per regis-
trar el dret i l’amortització de les 
patents i llicències utilitzades. Per 
altra banda, determina els costos 
que no es podran incloure com a 
cost de l’intangible, com ara els 
relacionats amb la formació del 
personal i els costos indirectes 
com els costos administratius o 
comercials, entre d’altres.

La resolució també fa referència a 
la valoració inicial dels intangibles 
adquirits en combinacions de ne-
gocis i detalla com s’estima el valor 
raonable d’aquests elements.

Drets d’ús adquirits 
a títol gratuït
La resolució també tracta del reco-
neixement dels drets d’ús adquirits 
a títol gratuït, els quals s’han de va-
lorar a valor raonable, d’acord amb 
el que es preveu en la norma de re-
gistre i valoració sobre subvencions, 
donacions i llegats del PGC, que fa 
referència al fet que es reconeixerà 
com a element patrimonial si el ter-
mini de la cessió cobreix la pràctica 
totalitat de la vida econòmica del 
dret però que, en cas d’una cessió 
que es renovi any rere any o per un 
període indefi nit, el dret s’haurà de 
considerar una despesa junt amb 
un ingrés com a subvenció/donació 
per compensar-la.

Normes particulars
La resolució desenvolupa unes 
normes particulars per als ele-
ments de l’immobilitzat intangible: 
● Recerca i desenvolupament.
● Propietat industrial.
● Propietat intel·lectual i, en parti-
cular, l’obra audiovisual i els fons 
editorials.
● Drets de traspàs. 
● Aplicacions informàtiques.
● Concessions administratives.
● Contractes de franquícia.
● Drets d’emissió de gasos d’efec-
te d’hivernacle.

I, en el darrer apartat, fa referència 
als drets següents: 
● D’adquisició de jugadors.
● De participacions en competici-
ons esportives.
● Sobre organització d’esdeveni-
ments esportius.
● Drets de replantació de les em-
preses vitivinícoles.

Així, doncs, la resolució ajuda a cla-
rifi car la manera de valorar els intan-
gibles i a aclarir la d’alguns especí-
fi cs que, per la seva naturalesa, te-
nen difi cultats addicionals per al 
seu reconeixement comptable. n

MAGDA SOLÀ
Economista, profesora del Departament d’Empresa, Universitat de Barcelona
magda.sola@uab.cat

Els immobilitzats intangibles i la Resolució 
de l’ICAC de 28 de maig de 2013

per la pròpia empresa es valoraran per la pròpia empresa es valoraran per la pròpia empresa es valoraran per la pròpia empresa es valoraran 

tització ha de refl ectir el patró de tització ha de refl ectir el patró de 

La resolució ajuda a clarifi car com es 
valoren els intangibles en general i els que, 

per la seva naturalesa, tenen difi cultats 
addicionals per al reconeixement comptable
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CURSOS PREVISTOS PER ÀREES 
MARÇ/MAIG

ÀREA FISCAL

Fiscalitat de les crisis 
matrimonials
Durada: 6 hores.
Dates: 24 i 27 de març.
Horari: de 9.30 a 12.30 h.

Curs de fiscalitat ambiental
Durada: 4 hores.
Data: 20 de març.
Horari: de 16.30 a 20.30 h.

Delicte fiscal des de 
l’enfocament penal 
Durada: 6 hores.
Dates: 7 i 9 d’abril.
Horari: de 17.00 a 20.00 h.

Règim fiscal de  
les operacions  
de reestructuració  
empresarial
Durada: 8 hores.
Dates: 8 i 10 d’abril.
Horari: de 16.30 a 20.30 h.

SEU DE TARRAGONA:  
Renda 2013 
Data: abril.

SEU DE GIRONA:  
Renda 2013
Data: abril.

Curs de fiscalitat 
internacional
Durada: 15 hores.
Dates: 5, 7, 12 i 14 de maig.
Horari: de 17.00 a 20.00 h.

ÀREA DE COMPTABILITAT 
I AUDITORIA

Elaboració pràctica  
dels comptes anuals  
i la memòria: normals
Durada: 20 hores.
Dates: 5, 7, 10, 12 i 14 de 
març.
Horari: de 10.00 a 14.00 h.

Comptabilitat i auditoria 
d’entitats no lucratives
Durada: 3 hores.
Data: 12 de març.
Horari: de 9.00 a 12.00 h.

Elaboració pràctica  
del comptes anuals i la 
memòria: abreujats i pimes
Durada: 16 hores.
Dates: 18, 20, 25 i 27 de març.
Horari: de 16.00 a 20.00 h.

Comptabilitat i auditoria 
d’empreses en concurs
Durada: 4 hores.
Data: 20 març.
Horari: de 9.30 a 13.30 h.

Combinacions de negocis. 
comptabilitat de compravenda 
d’empreses, fusions,  
escissions i adquisicions  
de branques d’activitat
Durada: 8 hores.
Dates: 25 i 27 de març.
Horari: de 16.30 a 20.30 h.

Pressupost i comptabilitat 
pública
Durada: 9 hores.
Dates: 31 de març; 1 i 3 d’abril .
Horari: de 17.00 a 20.00 h.

SEU DE TARRAGONA:  
Anàlisi de balanços 
Data: març.

SEU DE GIRONA:  
Operacions societàries  
des de la perspectiva 
comptable (ampliacions, 
reduccions i fusions) 
Durada: 4 hores.
Data: 24 d’abril.
Horari: de 16.00 a 20.00 h.

SEU DE GIRONA:  
Estat de fluxos d’efectiu
Durada: 4 hores.
Data: abril.
Horari: de 10.00 a 14.00 h.

ÀREA FINANCERA

Projeccions econòmiques  
i financeres: mecanisme  
per quantificar la visió  
de futur de l’empresa
Durada: 24 hores.
Dates: 11, 13, 18, 20, 25 i 27  
de març.
Horari: de 17.00 a 21.00 h.

Pla d’empresa i valoració  
de la companyia
Durada: 8 hores.
Dates: 11 i 13 de març.
Horari: de 16.30 a 20.30 h.

Optimització d’ingressos i costos
Durada: 4 hores.
Data: 26 de març.
Horari: de 9.30 a 13.30 h.

Gestió pràctica de tresoreria
Durada: 24 hores.
Dates: 24, 28 i 30 d’abril; 5, 7,  
12, 14 i 19 de maig.
Horari: de 16.00 a 20.00 h.

ÀREA DE GESTIÓ 
D’EMPRESES

Com integrar l’estratègia  
de sostenibilitat en la 
comptabilitat de gestió
Durada: 20 hores.
Dates: 24, 26 i 31 de març;  
2 i 7 d’abril.
Horari: de 16.00 a 20.00 h.

Com poden les pimes  
integrar l’estratègia de RSC  
en la seva gestió
Durada: 12 hores.
Dates: 1, 3 i 8 d’abril.
Horari: de 16.00 a 20.00 h.

Curs de control de gestió. 
Control pressupostari
Durada: 60 hores.
Dates: del 8 d’abril al 5 de juny.
Horari: dimarts i dijous de 17.00  
a 21.00 h.

Presa de decisions i anàlisi 
d’escenaris amb Excel
Durada: 4 hores.
Data: 29 d’abril.
Horari: de 9.30 a 13.30 h.

ÀREA JURÍDICA

SEU DE LLEIDA:  
Curs d’elaboració pràctica  
de dictàmens judicials
Durada: 8 hores.
Dates: 12 i 19 de març.
Horari: de 10.00 a 14.00 h.  
i de 16.00 a 20.00 h.

Seminari pràctic sobre 
expedients de regulació  
de caràcter col·lectiu  
per a economistes
Durada: 4 hores.
Dates: 19, 24 i 25 de març.
Horari: de 16.00 a 20.00 h.

Novetats normatives des  
de la reforma laboral  
del 2012 al 2014:  
aspectes pràctics,  
respostes jurídiques  
i administratives
Durada: 8 hores.
Dates: 20 i 27 de març.
Horari: de 9.30 a 13.30 h.

Aspectes legals  
de la compravenda 
d’empreses
Durada: 12 hores.
Dates: 24 i 29 d’abril;  
6 de maig.
Horari: de 16.30 a 20.30 h.

Seminari sobre prevenció 
penal en l’empresa
Durada: 4 hores.
Data: 28 de març.
Horari: de 16.00 a 20.00 h.

Practica l’anglès professional: 
Reading & Interpreting 
Purchase Agreements  
in English
Durada: 4 hores.
Dates: 1 i 3 d’abril.
Horari: de 14.00 a 16.00 h.

ÀREA DIGITAL

Com dissenyar un sistema  
de ‘reporting’ i quadres  
de comandament  
amb taules dinàmiques 
d’Excel
Durada: 8 hores.
Dates: 18 i 20 de març.
Horari: de 9.30 a 13.30 h.

ALTRES ÀREES

Postgrau d’Economia Verda
Dates: del 27 de març de 2014  
al 19 de febrer de 2015.
Horari: dijous de 16.30 a 20.30 h.
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