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E D I T O R I A L

I en conjunt un 68% de col·legiats 
està inscrit i participa, com a mínim, 
en una comissió o grup de treball, 
percentatge que va augmentant  
any rere any.

El Projecte de llei d’unificació amb els 
col·legis de Titulats Mercantils  
ja ha entrat en el Parlament de 
Catalunya, un cop el Govern de la 
Generalitat de Catalunya va aprovar 
el projecte de llei el passat dimarts 27 
de maig. És possible que,  

quan rebeu aquest Informatiu, el Parlament hagi aprovat, 
o sigui imminent l’aprovació de la Llei d’unificació  
del nostre Col·legi amb els col·legis de Titulats Mercantils de 
Catalunya, de manera que a principi de setembre el Col·legi 
d’Economistes de Catalunya unificat amb les corporacions 
de titulats mercantils serà una realitat com a entitat jurídica 
diferent de les actuals que es regirà pel Reglament orgànic 
transitori i una comissió gestora que es va aprovar en les 
assemblees de col·legiats dels cinc col·legis a la fi del 2013. 
Sens dubte, aquesta unificació situa el col·lectiu  
que representa com a referent professional indiscutible.

Com a primer acte públic conjunt s’està preparant  
la Jornada dels Economistes que, amb una direcció 
compartida entre les institucions s’està organitzant sota  
el lema Transformacions estratègiques per al futur de 
l’economia catalana, que tindrà lloc el proper divendres 14 
de novembre. Reserveu-vos aquesta data. n

quests primers cinc mesos de l’any, la Seu 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya  
a Barcelona ha reflectit el potencial del  
nostre col·lectiu, amb dies en què, tant matí  
com tarda, s’han ocupat els 3.000 metres 

quadrats d’espais. El Col·legi també ha demostrat la seva 
capacitat organitzativa, ja que ha celebrat 256 activitats 
formatives, culturals o reunions de treball en el conjunt de 
les quatre seus des del gener fins a la fi del mes de maig. 
L’assistència conjunta ha estat de 5.400 persones en cinc 
mesos i cal destacar, com he dit, en aquesta massiva 
assistència la tasca desenvolupada a les seus territorials.

L’activitat formativa de l’Aula 
d’Economia explica part d’aquests 
resultats, però les reunions, sessions 
de treball, conferències i activitats 
culturals organitzades per les 
diferents comissions i grups  
de treball els complementen  
amb més de 90 activitats formatives  
i culturals i 63 reunions de treball.

Com ja he dit en anteriors ocasions, 
una de les línies bàsiques de la  
Junta de Govern és potenciar les 
comissions i grups de treball, ja que 
entén que són el pilar en què s’ha de vehicular  
la participació dels col·legiats envers el Col·legi.  
També perquè tenen atribuïdes unes funcions importants, 
aglutinar els col·legiats per especialitats o sensibilitats 
professionals, fomentar la constitució de xarxes de 
professionals i organitzar les activitats formatives  
i culturals relacionades i d’interès amb la seva 
especialització professional.

En aquets moments, estan en funcionament  
15 comissions, la majoria de manera estable des de fa 
molts anys, sis grups de treball no adscrits a cap comissió 
i 12 grups de treball adscrits en alguna comissió.  

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

Un 68% dels 
col·legiats està 
inscrit i participa, 
com a mínim,  
en una comissió  
o grup de treball”

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

 La figura de l’expert comptable i el 
seu paper en el món econòmic del 
nostre país, així com les funcions 
professionals que hauria d’assumir 

actualment, és un tema que es troba en 
l’agenda de les organitzacions que aglutinen 
economistes i titulars mercantils (en endavant 
“els professionals”). Això es deu al fet que no 
és conegut en el mercat i pel públic en general 
el veritable abast de les seves actuacions, 
més encara quan en altres països del nostre 
entorn estan àmpliament divulgades i són per-
fectament conegudes. Per esmentar alguns 
exemples, podem dir que a França és absolu-
tament coneguda la figura de l’expert comp-
table i està clarament definit el marc regulador 
de les seves actuacions. També podem trobar 
desenvolupaments més avançats d’aquesta 
figura a Anglaterra, Itàlia o Portugal.

Els professionals hem anat posant de manifest 
la nostra preocupació, en l’entorn econòmic 
actual, pel desenvolupament de l’activitat pro-
fessional de la comptabilitat; en concret, sobre 
les diferents formes d’incrementar la fiabilitat i 
transparència de la informació financera de les 
empreses, en especial de les pimes i la seva 
relació amb els serveis que es poden demanar 
als professionals, és a dir, als experts compta-
bles. En aquestes línies, pretenc oferir una idea 
general tant de la figura de l’expert comptable 
com de les activitats professionals que fa. Al-

Per informar sobre les 
transaccions o sobre la 

situació financera d’una 
entitat de forma útil es 

necessita un marc comú 
de referència fiable

guns dels conceptes, idees i desenvolupa-
ments que exposo en aquest escrit s’han ins-
pirat en les opinions d’un gran professional, el 
meu amic Federico Diomeda, qui des de fa 
molts anys s’ha implicat en la tasca de poten-
ciar la figura de l’expert comptable a Europa.

Definició d’expert comptable 
El primer per abordar aquesta qüestió és do-
nar una definició de l’expert comptable que 
sigui àmplia, actualitzada i que ens ofereixi 
una noció clara d’aquesta figura, i que con-
cordi amb les necessitats actuals que l’en-
torn empresarial requereix d’aquest professi-
onal i que, com tots sabem, són canviants i 
evolucionen d’una manera ràpida i constant. 

Si mirem en diccionaris, en documents 
d’organitzacions professionals i en publica-
cions de caràcter comptable, trobarem 
gran varietat de definicions, i moltes d’elles 

se centraran a qualificar aquests professio-
nals com a experts en el camp de la comp-
tabilitat, que presten serveis a les empreses 
o que treballen en els seus propis departa-
ments d’administració. Aprofundint una 
mica més també trobarem que faran es-
ment dels elements essencials de la profes-
sió comptable, com el comportament ètic i 
les competències que se’ls requereixen per 
servir a l’interès públic. 

Remuntant-nos als orígens del comptable, 
podem afirmar que des dels inicis els compta-
bles eren persones que utilitzaven els números 
per mesurar els negocis i les transaccions eco-
nòmiques i, per això, s’ha de desenvolupar un 
marc per treballar amb ells, de manera que si-
gui útil per a aquell per a qui elaboren les dades 
o informacions. Per tal que l’objectiu d’infor-
mar sobre les transaccions o sobre la situació 
financera d’una entitat sigui útil a tercers, altres 
entitats o organismes, cal disposar d’un marc 
comú de referència , així com també compro-
var-ne la fiabilitat, amb la finalitat d’assegurar 
que s’ha preparat adequadament la informa-
ció requerida. 

Per tant, un comptable és un expert a qui es 
demana que prepari o ajudi en la preparació 
de la informació de les transaccions i opera-
cions econòmiques portades a terme per una 
organització i dels seus resultats periòdics 

L’expert  
comptable
Aquesta figura professional s’enfronta en l’actualitat al repte 
de regular-se en el nostre país i de donar resposta a les noves 
necessitats que tenen les empreses, en especial les pimes

CARLOS PUIG DE TRAVY, economista
Conseller de la Junta del CEC, president del REA+REGA del CGE i president de Crowe Horwath Auditors
carlos.puig@crowehorwath.es
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La combinació de  
serveis de suport amb  

els de compliment dóna 
més valor afegit al client 
i és clau per aconseguir 

més excel·lència

amb la finalitat de mesurar el rendiment del 
negoci i per subministrar la informació finan-
cera a tercers interessats. Per tant, podem 
afirmar que la finalitat de la seva actuació és 
tant per a la satisfacció de necessitats inter-
nes, és a dir, de la pròpia entitat i la seva direc-
ció, com externes, és a dir, de tots aquells 
tercers interessats.

Les seves funcions 
Però arribat a aquest punt, hem de preguntar-
nos què anima tot això? Quin és el motor 
d’aquest procés? I la resposta no pot ser una 
altra que la necessitat de mantenir viu el negoci 
i millorar-lo. El desenvolupament econòmic no 
pot estar desvinculat d’allò social i d’aquí sor-
geix la identificació de la professió comptable 
amb l’interès públic, concepte que ha de defi-
nir-se amb precisió. En aquest sentit, s’ha de 
recalcar que una de les funcions dels experts 
comptables és ajudar les empreses a créixer i 
prosperar, de tal manera que la seva raó de ser 
està fortament lligada a les empreses, al seu 
desenvolupament i al seu creixement. 

Per aprofundir en el tema ens fem la següent 
pregunta: en què ajuda l’expert comptable les 
empreses? Hem de respondre des de diver-
sos àmbits dient que ajuden quan les empre-
ses inicien la seva trajectòria i al llarg de la seva 
vida; les ajuden a complir amb les seves obli-
gacions d’informació i, per últim, també a fis-

calitzar o a revisar la informació en aquells ca-
sos en què se’ls requereix per a un servei de 
seguretat. Aquesta última faceta relacionada 
amb l’auditoria i altres serveis de seguretat  
és una de les activitats de l’expert comptable, 
que es troba expressament regulada en la nos-
tra legislació, però en tot cas s’ha de precisar 
que no és l’única. De fet, i d’acord amb això, 
podem dir que hi ha les següents àrees d’inter-
venció: ajuda en el dia a dia dels negocis; ajuda 
en les seves necessitats i obligacions d’infor-
mació financera; auditoria dels comptes anu-
als, requerida per llei, per una altra regulació o 
voluntària, i altres serveis de seguretat diferents 
sol·licitats de manera voluntària (revisions limita-
des, procediments acordats, informes de com-
pliment, etcètera). 

Durant molt temps l’activitat principal del pro-
fessional de la comptabilitat ha estat la de co-
brir les necessitats de compliment de les em-
preses, incloent-hi l’auditoria, més que la de 
suport, ajuda i, en definitiva, assessorament  
en tots aquells aspectes relacionats amb el 
propi negoci. Comptabilitat, impostos, audito-
ria, tasques de suport a compliments formals 
de les empreses han tingut un paper rellevant, 
i més en els últims temps a causa de l’augment 
progressiu de la regulació. 

En l’actualitat, estem experimentant un can-
vi de paradigma i s’està demanant als ex-
perts comptables altres serveis més enfo-
cats a l’assessorament i a la consultoria en 
general amb la finalitat de satisfer les neces-
sitats creixents de les pimes. Aquestes fun-
cions són clarament i substancialment evi-
dents en els petits i mitjans professionals, 
que són la majoria dels experts comptables 
i els que normalment proporcionen aquest 
tipus de serveis a les p imes. 

La funció d’assessorament augmenta 
i és la clau del desenvolupament futur 
L’expert comptable té un paper destacat que 
desenvolupa en l’assessorament a les pimes, 
basat, fonamentalment, en l’ús racional i ade-
quat de la informació que obté de l’entitat a 
través dels serveis de compliment (comptabi-
litat, impostos i auditoria, fonamentalment) que 
normalment proporciona. 

Dit això, quins són els factors de desenvolupa-
ment de la professió comptable per al futur? 
Els professionals tenim clar que els serveis 
d’assessorament són clau per permetre el 
propi compliment de les empreses i no hi ha 
dubte que el compliment de les normes és im-
portant, però el compliment només per se és 
inútil. La combinació de serveis de suport amb 
els de compliment dóna molt més valor afegit 

al client i per això és la clau per aconseguir més 
excel·lència. 

Per aquesta raó, la professió comptable ha 
d’anar encaminada a iniciar o més aviat a re-
prendre la seva activitat d’assessorament i, 
amb més força, amb l’objectiu de satisfer les 
necessitats de les pimes, tenint en compte que 
aquest és el mercat típic dels petits i mitjans 
professionals. Així, els serveis d’assessora-
ment ha de rebre més atenció per part dels 
professionals, que hem d’anar oblidant la idea 
de considerar els serveis de compliment com 
el centre de la nostra activitat

Les necessitats de les pimes 
Quines són les necessitats d’assessorament 
més importants que tenen les pimes? En pri-
mer lloc, podem identificar les relacionades 
amb la posada en marxa d’un negoci, que im-
plica qüestions relatives a la constitució de 
l’empresa i afers de govern corporatiu, de fi-
nançament i de creació d’una correcta orga-
nització administrativa interna, que els empre-
saris a vegades passen per alt per estar massa 
orientats al seu core business. 

Un segon pla d’assessorament és el relacionat 
amb el seguiment de la gestió de l’empresa, 
que implica el seu mesurament i control, l’ela-
boració d’informació parella als interessats, 
tant interns com externs; el control sobre el flux 
d’efectiu i la obtenció del finançament neces-
sari, entre d’altres. 

També hem d’assessorar en la millora del ne-
goci, la qual cosa implica suport en la presa de 
decisions estratègiques de desenvolupament 
econòmic basades en una informació correc-
ta; mesurar els efectes de la nova estratègia 
sobre el negoci i considerar la necessitat de nou 
finançament; mesurar els impactes en l’orga-
nització i preparar-se per als canvis pertinents. 

En els temps actuals, preveure la crisi d’un ne-
goci també pot ser un servei comunament 
requerit, que implica assessorar sobre la posa-
da en marxa de prous mecanismes i sistemes 
de pressupostos i l’elaboració d’informes que 
ajudin a això, utilitzant informació de gestió per 
mesurar els resultats i aplicar les mesures cor-
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essencial i han de donar suport a les inicia-
tives que calgui. 

En aquesta evolució, hem de posar tot el nos-
tre esforç i segur que tots els professionals 
preferim formar part d’un col·lectiu que cada 
vegada sigui més efi cient i competent i capaç 
de respondre amb rapidesa a allò que se’ns 
exigeix, que no simplement pensar que allò 
que hem fet fi ns ara és el més adequat i per això 
estem orgullosos de nosaltres mateixos i no cal 
cap evolució o millora possible. Si n’estem 
convençuts i treballem junts això ens ajudarà a 
desenvolupar-nos més ràpid i també ajudarà 
els nostres clients. 

La professió d’economista i titulat 
mercantil i la regulació de l’activitat 
professional de l’expert comptable 
L’activitat professional de la comptabilitat, 
com a expert comptable, no es troba regula-

da a Espanya i, per tant, no n’hi ha un reco-
neixement formal, la qual cosa provoca certa 
inseguretat en el mercat a l’hora de contractar 
els serveis d’un expert. Tampoc no hi ha nor-
mes o criteris d’actuació expressament re-
querits per al desenvolupament dels matei-
xos ni, per tant, per a la seva supervisió. Per 
tant, per tal de contribuir al desenvolupament 
d’aquests serveis es requereix d’un marc de 
referència que, com l’internacional, ofereixi 
unes pautes d’actuació uniformes. En aquest 
sentit, sembla necessària l’elaboració i adap-
tació de normes tècniques apropiades per tal 
que les facin servir els experts comptables. 

Si acudim a l’esfera internacional veiem que 
en altres països del nostre entorn, com per 
exemple França, hi ha des de fa temps una 
regulació extensa sobre aquesta fi gura. Es 
requereix una titulació específi ca i coneixe-
ments adequats, proves d’accés i formació 

El repte per a la professió 
comptable és augmentar 
el nombre d’aquells que 

s’impliquen en els canvis 
necessaris i que faran que 
el col·lectiu es percebi com 

l’adequada solució a les 
necessitats dels clients

Especial L’expert comptable

rectores amb la urgència necessària. I si això 
no ha estat possible, ajudar en la pròpia situa-
ció de crisi ha de ser la resposta que cal donar, 
que suposa posar en marxa la millor política 
que ajudi a salvar el negoci principal i el seu 
valor, limitant els danys que puguin afectar l’or-
ganització i evitant que es perdin els recursos, 
evitant un comportament empresarial il·legal, 
promovent la comunicació externa oportuna 
que ajudi a superar la crisi, fent ús d’eines i 
procediments de reestructuració adequats 
d’acord amb la legislació nacional. 

Aquests exemples demostren que l’expert 
comptable s’ha de reconèixer com el millor as-
sessor per a les empreses, especialment per a 
les pimes, a causa de la seva estreta relació 
personal amb el propietari o el gerent de l’em-
presa i perquè té un paper destacat que acom-
plir, basat fonamentalment en l’ús racional i 
adequat de la informació que obté de l’entitat 
per mitjà dels serveis sobre compliment (comp-
tabilitat, impostos i auditoria, fonamentalment) 
que normalment li proporciona. El nivell de ca-
pacitat de l’expert d’interaccionar amb el nego-
ci d’una manera dinàmica és allò que el distin-
geix com un bon professional. 

L’evolució necessària 
El repte per a la professió comptable és aug-
mentar el nombre d’aquells que s’impliquen 
en aquest dinamisme i que faran que el col-
lectiu es percebi per part de les empreses 
com l’adequada solució a les seves necessi-
tats pel valor afegit que li proporcionen. 
Aquest és un desafi ament individual que hem 
de posar-nos tots els professionals, ja que 
ningú més ho estarà interessat a promocionar 
i propiciar aquesta evolució. 

Per tal que la professió augmenti el nivell de 
qualitat i l’excel·lència dels serveis d’assesso-
rament i per aconseguir una evolució interna 
de la pròpia professió hem de centrar-nos en 
els següents elements: 
● El reconeixement que els serveis d’assesso-
rament cada vegada són més necessaris per 
a les pimes i mereixen una atenció adequada. 
● Aspectes clau són l’educació i la formació 
que ajudin els experts comptables a ser més 
dinàmics. 
● Treballar el perfi l dels professionals joves pe 
tal que comencin des del principi a familiaritzar-
se amb serveis d’assessorament, en lloc de 
centrar-se només en funcions de compliment. 
● La utilització d’eines adequades que, sens 
dubte, passen per l’ús de les noves tecnologies. 
● Els petits i mitjans professionals han de 
fer els passos necessaris per accedir a les 
metodologies adequades. El paper dels 
col·legis professionals en aquesta tasca és 
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continuada que avalin els serveis prestats per 
aquests professionals. L’Ordre des Experts 
Comptables a França, creada el 1945, aglu-
tina més de 19.000 experts, 6.000 més en 
pràctiques, 14.000 societats, 4.000 despat-
xos i aquest col·lectiu posseeix més de dos 
milions de clients. A França, hi ha també un 
desenvolupament exhaustiu de les normes 
professionals que cal utilitzar i una supervisió 
de l’activitat. Aquesta normativa està forta-
ment inspirada i basada en la normativa inter-
nacional emesa per l’IFAC, que sí recull entre 
els seus estàndards altres serveis que cal 
prestar per aquests professionals, diferents 
de l’auditoria. Els serveis que ofereixen els 
experts comptables a França van des 
d’aquells que proporcionen seguretat i que 
es refereixen tant a informació financera his-
tòrica com prospectiva o d’un altre tipus. 
Passant pels que ofereixen seguretat mode-
rada o baixa, tots ells regulats, fins a aquells 

que es requereixen per les empreses però 
que no tenen una norma específica i que es 
regeixen i es presten atenent al codi deonto-
lògic i les normes de control de qualitat de la 
professió. 

A Itàlia, la reglamentació de la professió comp-
table està recollida al Decret legislatiu núm. 
139 de juny de 2005 i està supervisada pel 

En altres països del 
nostre entorn, com  

per exemple França, 
hi ha des de fa temps 

una regulació extensa 
sobre la figura de  

l’expert comptable

Ministeri de Justícia. La professió s’articula en 
dos nivells, els esperti contabili els dottori com-
mercialisti amb diferents titulacions, però que 
han de col·legiar-se per exercir i també passar 
un examen. Les actuacions d’aquest col·lectiu 
abasten temes com el desenvolupament de 
plans de negoci, l’assessorament legal, eco-
nomicofinancer, fiscal, en matèries d’adminis-
tració i comptabilitat, auditoria de comptes, 
valoracions d’empreses, peritatges i assistèn-
cia en cessaments de negoci, informes de 
sostenibilitat, entre d’altres. Hi ha 113.000 dot-
tori commercialisti i esperti contabili, que en la 
seva àmplia majoria són auditors. 

A Portugal, ens trobem, a més dels auditors 
(revisores oficiais de contas), els experts 
comptables (técnicos oficiais de contas, 
membre de l’OTOC) i també es troben defini-
des les seves funcions i camp d’actuació. 

La figura de l’expert comptable 
economista o titulat mercantil 
Per donar una resposta positiva a les deman-
des creixents de la societat econòmica del 
nostre país i d’acord amb tot això anterior, des 
dels col·legis i des del Consell General s’estan 
explorant els formats legals que permetin po-
tenciar la figura de l’expert comptable, així com 
d’aquelles altres línies d’actuació relacionades 
amb els aspectes tècnics i normatius que ens 
permetin assistir i ajudar els nostres professio-
nals en el seu treball diari. 

En aquest marc d’actuació, s’ha de posar en 
marxa la creació i el desenvolupament de la fi-
gura de l’expert comptable. Aquesta figura 
professional ha de ser acreditada i ha d’expedir-
se a les persones que, sent membres del nostre 
col·lectiu professional, acreditin uns determi-
nats coneixements i experiència en matèria de 
comptabilitat i informació financera segons els 
requisits que prèviament siguin definits. 

Els requisits han de ser tals que contribueixin a 
oferir a la societat un col·lectiu de professionals 
i societats altament qualificats en comptabilitat 
i informació financera, de manera que generin 
confiança i seguretat en el mercat que en con-
tracta els serveis. També haurien d’acollir-se a 
la formació continuada i sotmetre’s a normes 
raonables de control de qualitat; i en aquest 
sentit ja comptem amb normativa de referèn-
cia, la Norma de control de qualitat de l’ICAC. 

Tots aquests avenços i desenvolupaments 
han de promoure’s des dels col·legis professi-
onals en el curt termini i, sens dubte, contribu-
iran a potenciar la figura de l’expert comptable 
i a assignar-li el paper adequat que tindrà dins 
de l’entorn econòmic empresarial actual. n
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L ’ I N T E R È S  M É S  A L T

 En l’actual entorn econòmic, sub-
jecte a riscos de molt diversa na-
turalesa, mercats globalitzats i in-
teraccions de molts interessos 

concurrents en l’activitat empresarial, és 
habitual l’existència de conflictes entre dues 
parts que tenen un clar rerefons econòmic. 

En aquestes situacions, més enllà de l’as-
sessorament legal requerit per les parts, 
passa a ser també un factor determinant la 
intervenció d’experts en matèria econòmi-
ca, comptable i financera, que ha de per-
metre minimitzar els costos reclamats per 
l’altra part i, si s’arriba a aquesta situació, 
ser utilitzat en els procediments judicials 
que puguin derivar-se del conflicte existent. 

En aquest context, s’ha originat al mercat 
una demanda creixent en relació amb la 
confecció d’informes pericials de qualitat en 
matèria econòmica, comptable i financera i, 
per aquest motiu, resulta imprescindible que 
els economistes i titulats mercantils que han 
de fer aquest tipus d’actuacions tinguin una 
adequada formació i habilitats professionals 
per actuar com a pèrits experts indepen-
dents en la resolució de conflictes de natu-
ralesa comptable, econòmica i financera, 
així mateix coneixen els procediments judi-
cials en què es trobaran en el transcurs de la 
seva actuació com a pèrits.

Els aspectes essencials que els economis-
tes i titulats mercantils han de tenir en comp-
te en les seves actuacions com a experts 

propis tribunals poden també designar un 
pèrit en aquells casos en què així sigui sol-
licitat per les parts o calgui segons el criteri 
del jutge. 

D’acord amb la definició legal, el pèrit és un 
tercer amb els coneixements tècnics espe-
cialitzats i haurà de tenir el títol oficial que 
correspongui a la matèria objecte del dicta-
men. És, per tant, lògic que l’actuació de 
pèrits en temes econòmics, comptables o 
financers recaigui sobre els economistes.

De manera habitual, les actuacions perici-
als dels economistes i titulats mercantils  fan 
referència a aspectes de revisió, verificació 
i certificació d’estats financers; determina-
ció de l’adequació de criteris i pràctiques 
comptables; validació de compliment d’obli-
gacions comptables o mercantils; valoraci-
ons de patrimoni, accions, societats i em-
preses; liquidació de comptes de crèdit o 
préstecs; quantificació d’indemnitzacions 
per lucre cessant o danys i perjudicis en 
incompliment de contractes, etcètera.

L’expert comptable 
pot actuar en l’àmbit 
pericial i oferir una 

aportació professional, 
objectiva i independent 

que hauria de facilitar la 
resolució dels conflictes

Actuacions 
pericials
La intervenció en conflflictes empresarials d’experts en  
matèria econòmica, comptable i financera a través de la 
confecció d’informes pericials de qualitat pot minimitzar  
els costos dels procediments judicials derivats

PERE RUIZ, economista
Auditor membre del ROAC. Soci de Faura-Casas, Auditors-Consultors, S.L. 
pruiz@faura-casas.com

L’EXPERT COMPTABLE EN LES

comptables en l’àmbit pericial poden resu-
mir-se en un coneixement adequat del 
marc jurídic en el qual actuar, dels aspectes 
formals i procedimentals de la seva feina i 
dels diferents camps d’actuació on pot ser 
requerida la seva actuació.

Marc jurídic de les actuacions 
com a experts independents 
en la resolució de conflictes 
La Llei d’enjudiciament civil estableix com 
un mitjà de prova el dictamen de pèrits, do-
nat que el tribunal no és el responsable de 
la investigació i comprovació de la veracitat 
dels fets reclamats i recau sobre les parts 
litigants la responsabilitat de provar els fets 
de rellevància econòmica, comptable i fi-
nancera que són motiu del litigi i són ales-
hores les parts les que poden requerir un 
informe pericial d’un expert en la matèria 
sobre el qual versa el litigi, quan la comple-
xitat tècnica o especialització de la qüestió 
així ho requereixi. De la mateixa manera, els 
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Principals aspectes formals 
en l’actuació com a pèrits
En l’actuació dels economistes i titulats mer-
cantils com a pèrits, el principal objectiu que 
ha de caracteritzar la seva aportació pro-
fessional és, en general, clarificar els temes 
empresarials, econòmics i comptables tèc-
nicament complexos sobre els quals es 
demana la seva intervenció i emetre una 
opinió professional al respecte. 

Aquesta actuació hauria de concretar-se 
en uns informes pericials resultants de l’ac-
tuació com a expert, que vinguin caracterit-
zats pel següent:
l Descriure els fets de manera objectiva, 
independent i comprensible per a l’Admi-
nistració de justícia i les parts implicades en 
el procediment.
l Descriure detalladament la metodologia 
aplicada en la prova pericial.
l Establir de manera adequada la cronolo-
gia dels fets sobre els que versa el litigi.
l Identificar, sempre que sigui possible, els 
presumptes responsables dels fets descrits.

l Aportar les evidencies de manera orde-
nada, per tal que puguin ser degudament 
seguides pel tribunal i per les parts.
l Quantificar l’impacte econòmic, sempre 
que això sigui possible.
l Aportar unes conclusions clares, degu-
dament constatades i acreditades per evi-
tar que es pugui al·legar una indefensió per 
l’altra part del procediment o un endarreri-
ment en la resolució del procediments ju-
dicial.

Descripció de les principals 
àrees d’actuació
En l’actuació dels economistes i titulats mer-
cantils com a pèrits, els principals camps 
d’actuació en els quals habitualment po-
den ser requerits i, per tant, sobre els quals 
han de disposar de l’adequada formació 
teòrica i experiència pràctica són els se-
güents:
l Valoració de sinistres i fets concrets que 
puguin ocasionar un perjudici econòmic 
(per exemple, vagues, pèrdua o substrac-
ció de documentació rellevant, etcètera).

l Litigis derivats d’actuacions que poden 
ser qualificats com a competència deslleial.
l Litigis derivats de perjudicis sobre ús in-
adequat de drets protegits per la propietat 
intel·lectual o industrial.
l Litigis derivats de relacions contractuals: 
agència i distribució, construcció i promo-
ció immobiliària, compravenda de socie-
tats, etcètera.
l Litigis derivats d’infracció de patents.
l Litigis derivats d’actuacions qualificables 
en l’entorn genèric de fraus o irregularitats 
econòmiques, comptables o financeres.
l Litigis o situacions irregulars derivades 
de la normativa de blanqueig de capitals.

De manera resumida, aquestes són les 
principals actuacions que l’economista i ti-
tulat mercantil expert comptable pot actuar 
en l’àmbit pericial, i sobre les quals hauria 
d’aprofundir la seva especialització per tal 
de poder oferir una aportació professional, 
objectiva i independent que hauria de faci-
litar la resolució dels conflictes existents en 
el món empresarial. n
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L ’ I N T E R È S  M É S  A L T

Aquests són els aspectes essencials d’un informe d’expert 
independent relacionat amb la normativa específica de 
prevenció de blanqueig de capitals, en funció de la seva 
estructura i contingut mínim

blanqueig

 Un informe d’expert independent 
no és un informe d’auditoria i, per 
tant, no està subjecte a la Llei 
d’Auditoria 12/2010, ni sota la 

supervisió de l’ICAC. A més, l’expert no emet 
una opinió professional sobre el sistema de 
control en el seu conjunt. D’altra banda, el seu 
contingut està regulat en l’OHA 24444/2007, 
de manera que ha d’incloure per a cadascun 
dels apartats definits:
l una breu descripció;
l una valoració de l’eficiència operativa;
l deficiències detectades en el seu cas, i re-
comanacions.

L’objecte de la revisió és la normativa interna 
de l’entitat relativa a l’estructura i funciona-
ment de l’òrgan de control intern i comunica-
ció i sobre els procediments de blanqueig de 
capitals implantats per aquesta.

L’informe s’elabora mitjançant l’execució de 
tasques concretes, l’aplicació i abast de les 
quals dependrà de les circumstàncies de 
cada treball.

Consideracions generals de la revisió
En concret, serà objecte de revisió la norma-
tiva interna de l’entitat relativa a l’estructura i 
el funcionament de l’òrgan de control i co-
municació i sobre els procediments de pre-
venció de blanqueig de capitals implantats 
en aquesta. 

El treball de revisió “dels procediments per 
a la prevenció de blanqueig de capitals i dels 
òrgans de control intern i de comunicació 
establerts per l’entitat” es farà mitjançant 
l’execució de tasques concretes, l’aplicació 

direcció de l’entitat i en la informació i docu-
mentació de suport que subministri. En 
aquest sentit, ha d’incorporar-se en l’informe 
un resum del model de control intern de pre-
venció de blanqueig de capitals efectuat per 
l’entitat.

Contingut de l’informe
l Va dirigit al Consell d’Administració o òrgan 
equivalent. 
l El contingut està detallat en l’Ordre minis-
terial i ha d’ajustar-se a la mateixa. 
l Ha de contenir una expressió clara de les 
proves realitzades, informe d’expert extern 
els resultats i les conclusions obtinguts. 
l Ha de fer referència al fet que el treball ha 
estat fet per a les finalitats indicades, i que la 
seva distribució i publicitat és limitada. 
l Incorporarà un model de control intern de 
prevenció de blanqueig de capitals dut a ter-
me per l’entitat. 

Un altre tipus d’informes que pot fer un expert 
independent, economista o titulat mercantil 
són, sense pretendre copsar tots els tipus 
d’informes que poden dur a terme per a la 
seva preparació i qualificació, són: 

a) Informes especials de la legislació 
mercantil: informe per a la Comissió Nacio-
nal del Mercat de Valors, complementari al 
d’auditoria dels comptes anuals de les socie-
tats i agència de valors, sobre emissió d’obli-
gacions convertibles, sobre valoració d’acci-
ons, sobre augment de capital per compen- 
sació de crèdit, augment de capital amb 
càrrec a reserves, aportacions no dineràries, 
projectes i balanç de fusió o absorció d’em-
preses, reducció de capital per a compensa-
ció de pèrdues...

b) Revisió i verificació: 
– d’altres estats i documents, 
– de fets concrets, procediments acordats. 

c) Informes especials de caràcter arbi-
tral: abasten l’emissió de laudes d’equitat. 
L’objecte d’aquests informes consisteix 
substancialment a resoldre les discrepàncies 
que en matèria econòmica s’al·leguen per 
parts trobades, mitjançant l’emissió per escrit 
del laude o arbitral pertinent. 

d) Actuacions professionals en l’àmbit 
judicial: les actuacions professionals dels 
economistes i titulats mercantils en l’àmbit 
judicial tenen llarga tradició i se centren prin-
cipalment en els concursos de creditors com 
a administradors concursals així com en la 
pràctica de proves pericials com l’exposada 
a l’inici del present article. n

FRANCESC GARRETA, economista i auditor
fgarreta@garreta.com

MESURES DE PREVENCIÓ DE

DE CAPITALS I ALTRES INFORMES

i abast de les quals dependrà de les circum-
stàncies específiques de cada tasca. 
Aquest enfocament és tècnicament neces-
sari en la mesura en què en l’actualitat no hi 
ha orientacions específiques sobre el marc 
de referència utilitzable o en relació amb la 
valoració de l’eficàcia operativa referida a la 
idoneïtat de les mesures de control intern 
associades als processos de gestió del risc 
de blanqueig de capitals, la racionalitat del 
seu disseny teòric i la seva operativitat pràc-
tica, així com en absència d’orientacions i 
models generals que poguessin ser aplica-
bles per a diferents categories de subjectes 
obligats. 

No obstant això, cal tenir en compte que en 
l’execució d’aquest tipus de serveis l’abast 
fixat ha de ser aquell que compleixi amb els 
objectius fixats en la regulació per als propò-
sits perseguits pel regulador, conseqüent-
ment en cap cas no es podrà acceptar un 
encàrrec i emetre un informe amb procedi-
ments que siguin tan limitats que no preve-
gin com a mínim tots i cadascun dels apar-
tats conceptuals previstos en l’annex de 
l’Ordre ministerial, titulat “Examen extern so-
bre els procediments i òrgans de control in-
tern i comunicació establiments per prevenir 
el blanqueig de capitals”. 

El treball de l’expert extern no inclourà, en 
termes generals, l’aplicació de procedi-
ments tendents a provar la veracitat de la 
documentació de suport subministrada per 
l’entitat (tals com verificacions externes a la 
pròpia entitat, enviament de cartes i sol-
licitud de respostes, etcètera), sinó que el 
mateix es basarà en les manifestacions de la 
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Els experts comptables, 
en la seva vessant 

d’assessoria i, amb la 
formació adient, poden 
enfrontar la confecció 
d’un pla de viabilitat

L ’ I N T E R È S  M É S  A L T

Aquest article analitza les tasques relatives a l’elaboració  
i seguiment dels informes de viabilitat econòmica

Viabilitat

 La confecció d’aquest tipus d’infor-
mes, també anomenats plans de 
viabilitat, es correspon amb la pres-
tació de serveis d’assessorament 

(per contraposició als serveis de compliment), 
i s’apliquen a la necessitat d’establir polítiques 
o estratègies de superació de situacions de 
crisi, més o menys profundes. Els usos més 
habituals d’aquests informes o plans són els 
que vénen determinats per normatives legals 
d’obligat compliment, i s’apliquen a la neces-
sitat de justificar expedients de regulació 
d’ocupació (tant si són temporals com d’extin-
ció), propostes de conveni en l’àmbit concur-
sal (tant si són anticipades com no) i plans de 
refinançament. També poden ser exigits en 
casos d’adquisició d’unitats productives en el 
sí d’una liquidació concursal. Nogensmenys, 
les empreses els poden preparar per tal de 
plantejar les seves estratègies en els casos en 
què les condicions siguin desfavorables fins al 
punt que calgui sol·licitar sacrificis a tercers. Un 
pla de viabilitat és, en definitiva, un pla de ne-
goci en situació de dificultats tals que fan ne-
cessària la intervenció de tercers. 

Com a conseqüència, la diferència bàsica en-
tre un pla de negoci i un pla de viabilitat és que 
el primer és d’us exclusiu de l’empresa i de les 
persones que hi treballen, mentre que el segon 
ha de ser posat a la consideració dels diversos 
agents amb els quals cal negociar per fer pos-
sible la viabilitat. Per tal que els tercers implicats 
en la viabilitat de l’empresa, i a qui es demana-
ran els sacrificis necessaris, puguin saber 
l’abast d’aquests i puguin tenir informació su-
ficient dels efectes que tindran les mesures 
proposades per l’empresa, és convenient que 
el pla tingui una estructura determinada, que 
permeti reconèixer clarament les bases de la 
seva elaboració i que, en conseqüència, per-
meti als diversos agents contrastar les diver-
ses hipòtesis emprades en la seva construcció 
i fer-se una opinió solida sobre les pos- 

ons de resultats, tresoreria i balanços han de 
ser consistents amb les conclusions de 
l’anàlisi DAFO. 

3. Construcció del model. L’expert compta-
ble ha d’elaborar un model que parteixi de la 
situació actual (expressada en un estat financer 
de balanç de situació), i que consideri l’evolució 
del compte de PiG i del flux de tresoreria que es 
donaria si no s’apliqués cap acció que modifi-
qui les variables rellevants. Un cop expressada 
la situació de partida, ha d’explicitar les accions 
que es preveu de dur a terme. Una part impor-
tant d’aquestes accions s’haurà de pactar o 
acordar amb els agents tercers implicats en el 
pla. La totalitat de les accions previstes ha de 
tenir un tractament formal en el model, és a dir, 
s’ha d’expressar com a modificacions de les 
hipòtesis que afecten les variables rellevants. El 
model ha de recollir aquestes modificacions i la 
totalitat de càlculs per obtenir els estats previsi-
onals de BS, PiG i FT per als propers exercicis 
inclosos en l’àmbit temporal del pla.

4. Pla de negociació. Tal com s’ha vingut 
expressant al llarg dels paràgrafs anteriors, al-
gunes de les accions previstes suposen la sol-
licitut de sacrificis a terceres persones. Aquests 
sacrificis s’hauran de negociar, i es per això 
que el pla de viabilitat ha de preveure un siste-
ma ordenat per al procés de negociació. 

5. D’altra banda, aquest procés de nego-
ciació no té per què tenir un èxit total. En 
tal cas, els acords parcials als quals s’hagi ar-
ribat han de ser susceptibles de ser recollits en 
el model, tot modificant les variables afecta-
des. En definitiva, el model ha de preveure 
processos de feedback que puguin modificar 
els estats comptables previsionals. 

6. En darrer lloc, i arribat el cas que el pla es 
pugui executar, caldrà preveure un mecanis-
me de control de compliment de les accions 
acordades i dels resultats de les mateixes.

Cal tenir en compte que el que hem exposat 
respon a un encàrrec professional del tipus 
assessorament. A aquest treball li correspon 
un altre, en l’àmbit dels de compliment, que 
es l’anomenat IBR (Independent Business 
Review) pel qual un professional analitza el 
pla de viabilitat i prova de determinar si ha 
estat elaborat seguint els procediments adi-
ents. Els professionals interessats en l’exe-
cució d’aquests tipus de treballs han de 
preparar-se de manera adient, tot seguint 
els cursos d’especialització o per mitjà de 
l’adquisició d’experiència en les firmes pro-
fessionals que tenen els protocols preparats 
i experimentats. n

SALVADOR BERTRAN, economista i soci d’Eveac
sbc@eveac.es

INFORMES DE

ECONÒMICA

sibilitats d’arribar a solucions efectives per a la 
viabilitat i la superació de la situació de crisi.

En general, l’estructura d’un pla de viabilitat 
segueix unes pautes ben estructurades, que 
podem enumerar i exposar a continuació:

1. Situació actual. Exposició, mitjançant els 
estats comptables habituals (balanç de situa-
ció, compte d’explotació i estat flux de treso-
reria), del punt de partida. Cal acompanyar-los 
de les explicacions que mostrin les causes per 
les quals s’ha arribat a la situació actual. 

2. Anàlisi prospectiva. Es tracta de plan-
tejar les principals amenaces i oportunitats 
que les empreses que operen en el mateix 
sector es trobaran en el proper futur. Al res-
pecte cal dir que l’àmbit temporal del pla de 
viabilitat normalment no ha de ser inferior a 
tres anys, ni superior a cinc. D’altra banda, 
caldrà explicitar també les debilitats i punts 
forts que l’empresa presenta per fer front a 
les circumstàncies que es puguin plantejar 
en el futur, i molt especialment referir-les a les 
amenaces i oportunitats abans esmenta-
des. El conjunt d’amenaces, oportunitats, 
debilitats i punts forts ha de ser tingut en 
compte a l’hora de plantejar les hipòtesis 
que determinin el valor que arribin a tenir les 
variables rellevants en el model previsional 
dels estats financers. És a dir, les hipòtesis 
que es considerin adients per fer les previsi-
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L’expert comptable és, avui dia, un aliat d’excepció  
per a les organitzacions atesa la visió transversal del negoci  
que li permet l’accés a la informació i el seu enfocament  
cap a la consecució dels objectius establerts

Control de gestió

 De tots és sabut que vivim en un 
món cada vegada més globalit-
zat i complex, en què cada ve-
gada ens és més difícil com-

prendre les situacions i factors,tant externs 
com interns, que amenacen i debiliten totes 
les organitzacions empresarials, ja siguin 
grans o petites. És precisament en aquest 
context advers on adquireix una vital relle-
vància que aquestes organitzacions puguin 
dotar-se d’una adequada planificació es-
tratègica, com a metodologia de reflexió i 
anàlisi eficaç, no només fixant objectius 
que documentin el pensament estratègic, 
sinó determinant quines estratègies més 
eficients ha d’implementar, amb l’objectiu 
d’arribar als compromisos que persegueix, 
comprenent que, amb tot això, el que està 
fent és quelcom tan transcendental com 
dissenyar el seu futur com a empresa. 

La recerca cada vegada més creixent de la 
competitivitat per part de les empreses, l’ac-
celerada evolució i contínua transformació 
dels mercats en general i la volatilitat dels 
mercats financers en particular provoquen la 
necessitat de vincular les estratègies de les 
empreses a curt termini amb el llarg termini. 
Això comporta una exigència més gran a 
l’hora de disposar de més nivell d’informació 
i de coneixement d’una manera ràpida i con-
tínua, la qual cosa permet a les empreses 
una ràpida adaptació de les actuacions en el 
dia a dia. I això porta aquestes empreses a 
buscar noves formes d’enfrontar-se als pro-
cessos de planificació i elaboració de pres-
supostos, com a eina bàsica de gestió, i a 
disposar d’eficients sistemes d’informació 
que facilitin la correcta presa de decisions. 

És precisament en aquest context de recer-
ca constant de l’eficàcia i eficiència per part 
de les organitzacions on l’expert comptable 
troba un gran camp d’exercici de la seva 

d’eines de mesurament estratègiques, 
com ara el quadre de comandament inte-
gral, amb el qual entrellaça la planificació 
estratègica amb el procés pressupostari. 
Això permetrà verificar si el pressupost 
dóna suport a l’estratègia. Per mitjà 
d’aquesta funció dinàmica, l’expert comp-
table aporta a les empreses un coneixe-
ment més ampli del seu negoci, i les ajuda 
a mantenir un enfocament estratègic del 
negoci i a prendre les decisions adequa-
des, a més de contribuir en tot moment a la 
creació de valor. 

El treball que aporta es converteix en neces-
sari per garantir el futur a llarg termini de l’em-
presa, ja que té una orientació clarament 
enfocada al “negoci”, i té el suport d’una po-
sició privilegiada en la tecnoestructura de 
l’organització, la qual cosa li permet tenir una 
visió transversal de l’empresa. Amb això ad-
quireix un alt grau de coneixement que tam-
bé li permet portar a terme el seu treball 
d’una manera intel·ligent, pròxima a les ope-
racions i als operatius. Utilitzant el seu accés 
privilegiat a la informació sap influir sobre els 
seus responsables, als quals ajuda i aconse-
lla per tal que aconsegueixin els seus objec-
tius, aplicant les tècniques de control com 
un mitjà i no com un fi, la qual cosa fa possi-
ble canviar sistemes i mentalitats i assegurar 
l’èxit de l’organització. 

És cert que per a tot això l’expert comptable 
ha d’estar en condicions d’aportar un nivell 
de competència tècnica especialitzada ele-
vada, però no pot oblidar que també ha 
d’adoptar un comportament proactiu, 
d’obertura de ment i de curiositat per a 
l’aprenentatge continu en l’organització, així 
com disposar de grans dots d’intel·ligència 
emocional que li permetin crear al seu voltant 
un entorn favorable en el qual portar a terme 
les seves funcions i aportar creativitat i flexi-
bilitat a l’organització. 

Per tant, l’expert comptable aporta al control 
de gestió no només experiència i un gran 
coneixement normatiu tècnic, sinó també 
una clara capacitat de mimetitzar-se amb 
l’organització en la recerca per assolir els 
reptes i objectius estratègics. És en definitiva 
un aliat clau per a les organitzacions tant si 
duu a terme la seva tasca de manera externa 
com interna. n

RAFAEL GARCÍA ALMEDA, economista
rafael.garcia@esade.edu

En un context de recerca 
constant de l’eficàcia  
i eficiència per part 

de les organitzacions, 
l’expert comptable troba 
un gran camp d’exercici  

de la seva activitat

activitat, on poder aportar un alt nivell de 
coneixement i professionalitat, inspirador 
de bones practiques i generador de valor 
per a l’empresa, ja que la seva finalitat se 
centra no només a quantificar, analitzar i 
proposar accions de millora tendents a as-
segurar la consecució dels objectius i estra-
tègies formulades, sinó també a ser un 
gestor del canvi, i no només de la continuï-
tat, adquirint d’aquesta manera una dimen-
sió no només funcional i operativa, sinó 
també estratègica. 

L’activitat de l’expert comptable és una fun-
ció dinàmica immersa plenament en les 
activitats, operacions i processos que por-
ta a terme l’organització. Ha de combinar 
aspectes clau, tant d’índole financera com 
no financera. Per al mesurament dels pri-
mers compta amb molts indicadors finan-
cers i amb una eina de gestió bàsica, el 
pressupost, que, amb l’ajuda de tots els 
avenços tecnològics que ha experimentat 
la seva elaboració, permet fer el seu procés 
d’elaboració d’una manera ràpida, àgil i efi-
cient, o fins i tot a través de les previsions 
contínues, o anant més allà, mitjançant la 
gestió sense pressupost. Aquí, l’expert 
comptable aporta tot el seu coneixement i 
experiència en la concepció, desenvolupa-
ment i control posterior de la seva execució. 
I per al mesurament dels segons, disposa 
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Assessor  
d’empreses 

 Lucca de Pacioli, contemporani de 
Leonardo da Vinci, va recollir i va 
analitzar, per primera vegada a la fi 
del segle XV, el mètode comptable 

de la partida doble a la seva obra Suma 
d’aritmètica, geometria, proporcions i pro-
porcionalitat, mètode utilitzat pels grans 
mercaders venecians davant la necessitat 
de quantificar els beneficis de les seves 
transaccions. 

En el seu tractat es refereix a la fórmula ma-
temàtica ACTIU = PASSIU + CAPITAL, i re-
coneix la necessitat de recollir de manera 
escrita les operacions en tres llibres: diari, 
major i balanç. 

Per tant, ja des de l’època del Renaixement 
podem dir que tenim constància de la comp-
tabilitat com a eina de gestió de l’empresa en 
un sentit modern i, com no, del primer expert 
comptable. 

La importància de comptar 
amb un expert comptable
En la meva opinió, en un context econòmic 
actual de crisi s’accentua especialment la 
necessitat d’invertir en una informació finan-
cera fiable, transparent, actual i periòdica, 
que ajudi a la correcta presa de decisions 
dins de la gestió empresarial, que ha de ser 
contínua, diària. 

Cada vegada més s’insisteix en l’especial 
rellevància de potenciar el mercat internaci-
onal per a les companyies, de les reduccions 
de marges, dels continus avenços en la tec-

de pràctica comptable perfectament defini-
des com són la comptabilitat de gestió i la 
comptabilitat financera. L’expert comptable 
té els coneixements per al tractament de la 
informació de manera que pugui ajudar l’em-
presari en l’elaboració i anàlisi de totes dues. 

L’expert comptable, com a assessor, pot 
col·laborar professionalment en la confecció 
de la comptabilitat financera amb l’objectiu 
de complir amb la seva obligatorietat per llei 
pel que fa a la seva correcta llevada i aplica-
ció de la normativa comptable vigent. La 
seva tasca en una comptabilitat que podem 
qualificar de més estàtica, i pel que fa a fer 
més èmfasi en els esdeveniments passats, 
tindrà la seva especial rellevància sobretot 
per als agents externs de l’empresa (accio-
nistes, entitats financeres, administracions 
públiques, proveïdors, treballadors...), amb 
la finalitat de garantir la transparència i fiabi-
litat de la informació. 

Pel que fa a la comptabilitat de gestió, en 
constituir-se com una eina bàsica de segui-
ment i control per a l’empresa, dota de més 
protagonisme i importància la figura de l’as-
sessor expert comptable, si s’escau, sobre-
tot en l’àmbit intern. En aquesta àrea de 
pràctica es treballa amb pressupostos, cos-
tos i indicadors, s’analitza la informació per 
unitat de negoci, per producte, per client... 
En definitiva, es treballa amb una informació 
més dinàmica, i és la que ajuda a la presa de 
decisions a l’empresari, és determinant en la 
seva viabilitat, clau per a la reducció de riscos 
i necessària per la planificació estratègica. 

En moltes empreses familiars pimes no es 
disposa de personal apropiat o suficient per 
cobrir de manera adequada totes aquestes 
facetes esmentades. Aquestes empreses i 
el seu òrgan de direcció necessiten d’eines 
adequades per gestionar-se correctament. 
És l’expert comptable qui posseeix els co-
neixements i qui sap del significat i la impor-
tància de la informació necessària per as-
sessorar en la seva implantació i seguiment. 

En resum, qui millor que l’expert comptable 
per assessorar les pimes en: 
l La implantació i el seguiment d’un quadre 
de comandament en què es recopilin tots els 
indicadors clau de l’empresa d’una manera 
intel·ligent i àgil. 
l L’elaboració d’un pla de negoci o de viabi-
litat d’un projecte per a l’expansió o la implan-
tació d’un producte o un nou centre de treball. 
l La confecció i el compliment de la norma-
tiva vigent en l’elaboració dels estats finan-
cers oficials de l’empresa. n

La comptabilitat, tal com la coneixem avui no podem  
entendre-la sense fer esment de fra Luca de Pacioli  
(1445-1517), frare franciscà i matemàtic italià que  
és considerat el pare de la comptabilitat

JOSEP PUIGVERT, economista, titulat mercantil, auditor i advocat
Soci Director General d’ALHOS Economistas y Abogados 
i membre del Consell Directiu de RASI-CGE  
josep.puigvert@alhosgroup.com

nologia, de la necessitat de finançament de 
les empreses. Tot això exigeix manegar un 
grau més gran d’informació financera, amb 
més transparència i rigor. 

En aquest context, com no, també resulta 
important per als agents externs a la pròpia 
empresa conèixer la situació patrimonial, 
financera així com de l’evolució dels seus 
resultats. 

És aquí on la figura de l’expert comptable 
adquireix especial rellevància, sobretot en 
l’àmbit de la petita i mitjana empresa (pime), 
per ser el professional especialment capaci-
tat per portar a terme aquesta tasca. I són el 
titulat mercantil i l’economista, sense cap 
mena de dubte, els especialistes en aquesta 
matèria, per la seva pròpia dinàmica tant de 
formació com d’experiència. 

En altres països europeus com França o Ità-
lia, la figura de l’expert comptable té un ca-
ràcter rellevant, està regulada i és reconegu-
da en l’àmbit econòmic i financer. No és així 
al nostre país. 

Expert comptable contra assessor 
En primer lloc, podem definir l’assessor com 
aquell especialista en una determinada ma-
tèria que ofereix consells i assistència sobre 
la seva àrea d’experiència. L’expert compta-
ble, com a especialista en la seva matèria, 
disposa de les qualitats clau necessàries per 
a l’exercici de les funcions d’assessorament 
d’empreses, sobretot en l’àmbit de la pime. 
Així mateix, podem distingir dues grans àrees 
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Activitats de la Seu

 De vegades, les xifres i les esta·
dístiques prenen protagonisme 
amb el risc que denotin fredor o 
distanciament de la realitat que 

pretenen reflectir. Quan fan referència a 
persones, en aquest cas col·legiats i usua·
ris del Col·legi, permeten posar de manifest 
les seves inquietuts, compromisos, esfor·
ços i interesos. Amb aquesta intenció s’ofe·
reix la següent informació.

Activitats Col·legi d’Economistes  
de Catalunya (gener-maig 2014)
Des de l’1 de gener, a les quatre seus del  
Col·legi d’Economistes de Catalunya s’han 
celebrat 256 activitats ja siguin reunions  
de les comissions o grups de treball, confe·
rències, sessions de treball o cursos de 
l’Aula d’Economia. És a dir, des de l’1 de 
gener i fins a la fi del mes de maig, s’hi han 
celebrat tres activitats per dia laborable

En el conjunt d’actes, reunions i activitats 
formatives organitzades per l’Aula d’Eco·
nomia hi han participat més de 5.471 per·
sones i, en aquests cinc mesos, com a mí·
nim un 25,28% dels col·legiats ha passat 
per alguna de les seus territorials del Col·
legi per assistir a una reunió, a alguna acti·
vitat formativa de l’Aula d’Economia, con·
ferències o sessions temàtiques.

Les quatre seus del 
Col·legi d’Economistes 

de Catalunya han 
celebrat 256 activitats 

entre l’1 de gener  
i el 15 de maig

El Col·legi d’Economistes de Catalunya fa un bon balanç de l’activitat  
generada a la Seu de l’entitat i a les seus territorials de Girona, Lleida  
i Tarragona. L’article presenta la feina feta en forma de números

Activitats per
seus territorials
(gener-maig)

Assistents per 
tipologia d’inscrits

Seu de Barcelona

Seu de Girona

Col·legiats

1119

56,66%

210

18

Seu de Lleida

Seu de Tarragona

No col·legiats

Activitats per tipus 
(gener-maig)

Assistents per 
seus territorials

64

Cursos i seminaris

Conferències i sessions

Reunions de comissions i grups de treball

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

3.259

1.882

648

Assistents

Assistents per tipologia
d’esdeveniments

Conferències 
i sessions  
de treball

Cursos  
de l’Aula 

d’Economia

Reunions

43,34%

Seu de Barcelona

Seu de Girona

Seu de Lleida

Seu de Tarragona

2,17%
3,43%

85,93%
8,47%

9993

A LA NOVA SEU DE BARCELONA
I A LES SEUS TERRITORIALS  
EN EL 1er TRIMESTRE

DEL COL·LEGIActivitats
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Des de l’1 de gener i 
fins al 15 de maig, s’han 

celebrat tres activitats 
per dia laborable  
en alguna de les  

seus del Col·legi.
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gener marçfebrer abril

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

21.650
10.377

74.079

20.416
10.394

68.930

22.062
10.886

77.190

18.322
9.085

58.338

Visites i visitants al web (gener-abril)

Visites Visitants

10.377 10.39410.394 9.0859.085

Visitants

Notícies              Novetats legislatives

Documents d’interès

Organitzats pel Col·legi

Organitzats per entitats externes al Col·legi

Mitjans digitals

Premsa escrita

Audiovisuals

L ’ I N T E R È S  M É S  A L T

En el conjunt de 
conferències, reunions 
de treball i activitats 
formatives de l’Aula 
d’Economia hi han 

participat més 
de 5.400 persones

Activitats de la Seu

El web del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya
Del gener a l’abril, 40.742 persones han vi·
sitat 278.546 pàgines del web del Col·legi.

Entre els mesos de gener i la fi  de maig s’han 
penjat al web 97 notícies, 46 de les quals 
són de novetats legislatives d’interès per a 
la professió i 66, nous documents dins de 
les àrees professionals.
 

Impactes de premsa 
i en les xarxes socials
Des de l’1 de gener de 2014, s’han enviat 
12 comunicats i notes de premsa, que han 
representat 121 impactes als mitjans de co·
municació.

Per altra banda, el Col·legi és present a Twit·
ter amb 1.106 seguidors. Des del gener i fi ns 
a la fi  del mes d’abril s’han fet 993 tuits i 
s’han aconseguit 293 nous seguidors. 

Dins del grup de Linkedin del Col·legi, hi ha 
1.048 membres.Comunicacions enviades 

als membres del Col·legi
Des del gener i fi ns a la fi  del mes de maig, el 
Col·legi ha enviat 196 comunicats als mem·
bres del Col·legi per e-mail, sense comptar 
els enviaments sectorials de les comissions 
i grups de treball, un número de la Revista 
Econòmica de Catalunya i un número de 
l’Informatiu de l’Economista.

Ocupació de la seu del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya a 
Barcelona (gener-maig 2014)
En aquest període, la Seu de Barcelona ha 
estat l’espai on s’han celebrat 54 reunions i 
actes de despatxos, empreses i institucions 
vinculades al Col·legi, sense comptar les 
dues aules cedides temporalment cada dia 
lectiu per a la impartició de cursos de forma·
ció ocupacional, cosa que representa que 
s’han celebrat quasi tres esdeveniments 
externs per setmana lectiva. ■

Novetats del web

46

51

54

55

97

210

61

5

Actes i esdeveniments
celebrats a la Seu del 
Col·legi d’Economistes 
de Catalunya

Distribució dels 
impactes en els 
diversos tipus 
de mitjans

Distribucions de 
les comunicacions 
enviades per 
correu electrònic

Agenda d’activitats quinzenal

Programes cursos aules setmanals

‘Newsletters’

Comunicació d’activitats

Resums de premsa

Comunicacions ofi cials

55103

3 10 20
10

Nombre pàgines visitades
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Entrevista
G E N T  D E  C A S A
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 El Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya ha distingit l’ecòleg, doctor 
en Biologia i sociòleg, Ramon 
Folch, com a Economista d’Ho-

nor. Amb aquesta distinció s’han volgut re-
conèixer les seves aportacions a l’economia 
del medi ambient, les seves investigacions 
en la gestió territorial i urbana, i la seva con-
tribució a la teoria del creixement econòmic 
des d’un punt de vista sostenible. En aques-
ta entrevista, Folch parla d’aspectes com el 
desenvolupament sostenible i el paper que, 
al seu parer, hi poden tenir els economistes.

Què pensa un ecòleg com vostè d’haver 
estat nomenat Economista d’Honor?
Ecòlegs i economistes no compartim prefix 
per què sí. L’ecologia és l’economia dels 
ecosistemes, mentre que l’economia ve a 
ser l’ecologia del sistema productiu. M’ho-
nora el nomenament, però no em converteix 
en economista, és clar. Si objecto el model 
econòmic imperant és perquè constato els 
seus mals resultats sistèmics. Per això 
m’adreço esperançat als economistes, per-
què n’espero capacitats correctores.

Vostè és una de les persones que més 
ha treballat a l’entorn de la temàtica del 
desenvolupament sostenible. Ens pot 
explicar a grans trets què vol dir?
La sostenibilitat s’ha definit de moltes mane-
res. La definició més coneguda diu que el 
desenvolupament sostenible és la capacitat 
de cobrir totes les necessitats presents sen-
se comprometre les futures. Jo la trobo mas-
sa literària. Per a mi, és la millor relació cost/

RAMON FOLCH

Què fa que l’actual sistema econòmic 
sigui insostenible?
Que externalitza efectes deleteris mentre 
propugna la globalització. En un sistema glo-
bal no hi ha exterior, per definició. Històrica-
ment, hem administrat sistemes locals dis-
junts i amb àmplies zones intersticials on 
s’acumulaven benignament les disfuncions, 
però en l’actualitat tot el que externalitzem 
danya una altra part del mateix sistema, jus-
tament perquè propendim a globalitzar. Al-
trament, la finitud del sistema és incompati-
ble amb els cicles oberts que, al capdavall, 
acaben només fabricant deixalles.

Com es pot continuar creixent des d’un 
punt de vista sostenible?
El creixement quantitatiu és propi dels siste-
mes incipients o immadurs. Un infant, per 
exemple, augmenta de pes i de mida fins ar-
ribar a la maduresa adulta. Aleshores, els in-
crements quantitatius deixen de ser desitja-
bles i esdevenen teratològics (sobrepès o 
talla anòmala); per contra, són aleshores 
benvinguts els increments qualitatius (des-
treses professionals, habilitats relacionals, 
etcètera). A la biosfera, només funcionen les 
corbes gaussianes i les sigmoidees, no pas 
les exponencials...

Què poden fer els economistes per es-
menar-ho?
El que han fet sempre que han fet el que ca-
lia: fer bé els comptes i dissenyar estratègies 
productives i financeres còngrues. Per co-
mençar, recuperar el rigor comptable (que 
passa per considerar totes les partides en 

No basta inventar un 
model bo, cal l’enginyeria 

de procés per transitar  
del vell al nou. Es tracta  
de finançar la transició 

cap a l’eficiència 
sostenibilista

Nomenat Col·legiat d’Honor al darrer Sopar dels Economistes, 
des dels seus coneixements i experiència com a ecòleg, biòleg  
i sociòleg, analitza l’actual situació econòmica i convida a la 
participació en la recerca de solucions

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

“Cal donar suport  
als qui liderin el canvi”

benefici en els processos socials i produc-
tius, sempre que el cost inclogui tots els cos-
tos i el benefici, tots els beneficis. Els dife-
rents models dels quals fins avui s’ha anat 
dotant la humanitat acostumen a ignorar 
molts costos (els que trastoquen el règim cli-
màtic, per exemple) i a menysprear molts 
beneficis (els que no s’expressen monetària-
ment, posem per cas).

En realitat ens trobem davant d’un pro-
blema econòmic o ecològic?
Econòmic, sens dubte. De problemes ecolò-
gics no n’hi ha cap, les lleis de l’ecologia fun-
cionen perfectament. Per contra, sí que pa-
tim diverses i greus disfuncions socioambi-
entals com a conseqüència de determinats 
formats productius i de consum, però això 
no té gran cosa a veure amb l’ecologia (que 
és una ciència, no un posicionament). Som 
davant d’un problema bàsicament socioeco-
nòmic, resultat de fer malament els balanços 
en no integrar en les matrius de càlcul parà-
metres abans irrellevants, però actualment 
significatius.
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Els economistes han de fer 
bé els comptes i dissenyar 

estratègies productives  
i financeres còngrues.  

Per començar, recuperar 
el rigor comptable
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Governar és contrariar  
la tendència i fer que passi 
el que espontàniament  
no passaria. La política  
és l’art i la destresa de  

fer possible els actes  
de veritable govern

ple, l’urbanisme serà una pura maniobra es-
peculativa i el territori, un bunyol sistèmic. 

Per què creu que costa tant aplicar les 
teories sostenibilistes en la majoria dels 
països?
Per egoisme i, sobretot, per mandra. Canviar 
requereix esforç i si, a sobre, el canvi erosio-
na privilegis, l’ordre social tendeix a resistir-
s’hi. Falsar-se popperianament cada matí és 
molt higiènic i positiu, però t’obliga a ser sin-
cer amb tu mateix. Els humans propendim, 
mandrosament, a l’autocomplaença i a l’au-
tojustificació. Però això porta a la decadèn-
cia. Hem de triar.

Vostè va ser nomenat Economista d’Ho-
nor en el decurs del darrer Sopar dels 
Economistes i en el seu parlament va 
encoratjar els economistes a “ajudar a 
construir el futur, en comptes de perpe-
tuar el passat”. Com ho haurien de fer?
Honorant la tradició dels grans mestres. Algú 
es pensa que el pensament dels grans clàs-
sics de l’economia –i de qualsevol altra disci-
plina– va ser rebut amb aplaudiments? La 
complaent aquiescència de la majoria egois-
ta i mediocre és el millor senyal que convé 
iniciar el canvi. n

Al meu entendre, i bonismes a banda, el que 
cal és donar suport als que liderin el canvi i 
contribuir personalment a fer-lo possible. Al-
trament dit: ser part de la solució, en comp-
tes del problema. Recordaré que els que es 
preocupen massa de ser bons no tenen 
temps de fer el bé...

Des del seu punt de vista, com s’ha de 
gestionar el territori i l’urbanisme per tal 
que sigui sostenibles?
L’important és el model productiu i de con-
sum, així com la redistribució equitativa dels 
valors afegits. El territori reflecteix en l’espai 
aquest model i l’urbanisme el concreta. Si 
acceptem que hi poden haver plusvàlues 
sense increments de valor afegit, per exem-

els balanços, sense fer-se trampes al solita-
ri). Circumstancialment, tenen també una al-
tra tasca, contingent però capital: concebre 
la transició entre l’amortitzat model externa-
litzador que encara impera i el sostenible. No 
basta inventar un model bo, cal l’enginyeria 
de procés per transitar del vell al nou. Es 
tracta de finançar la transició cap a l’eficièn-
cia sostenibilista, en comptes de subvencio-
nar vergonyantment el fracàs de l’actual mo-
del. La crisi del 2008 ho ha posat clamorosa-
ment de manifest.

Malgrat tot, és imprescindible la volun-
tat política...
Òbviament. Per mantenir una realitat ja efici-
ent i equitativa de per ella mateixa no cal la 
política, basta l’administració. Governar és 
contrariar la tendència i fer que passi el que 
espontàniament no passaria. La política, jus-
tament, és l’art i la destresa de fer possible 
els actes de veritable govern. Però algú ha 
de concebre i proposar projectes transfor-
madors que els polítics puguin coratjosa-
ment adoptar i impulsar. Per a això, calen 
economistes, a més de comptables.

A escala social què cal fer... consumir 
menys?

Ramon Folch creu que,  
a escala social, es pot 
intervenir essent “part de  
la solució en comptes  
del problema”.
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En record de Francesc Santacana
G E N T  D E  C A S A

 L’homenot –sí, també li agradava for-
ça lo Plania– que ens ha deixat es 
pot descriure, com a mínim, des 
dels angles d’economista, de fun-

dador o creatiu d’institucions, dimensió per a mi 
clau pel seu perfil general o en el terreny més 
personal. Des de l’Informatiu de l’Economista se 
m’ha demanat un escrit que lloï la seva persona, 
però no em puc estar de dir-ne quatre coses 

Ara es parla molt del capital social d’un país i 
un dels seus components clau n’és la densitat 
de promotors, fundadors d’empreses. Però 
també d’institucions socialment productives 
(en aquest punt sempre em ve al record el tam-
bé amic íntim Lluis Carreño, qui es va treure de 
la màniga un centre estadístic i de documenta-
ció fins i tot cartogràfica que va a arribar a tenir 
més de 20 tècnics). Un dia ens creuem al pas-
seig de Gracia i li pregunto “On vas tan d’hora 
i tan de pressa?”; “A veure si li trec un milió per 
un patrocini a la Creu Roja!!!”.

Però cal que em centri. Ja en el seu perfil perso-
nal, vist o viscut per mi, l’esbiaixement es fa més 
present encara i, per tant, procuraré ser curt, 
fred i objectiu. 

Primer de tot, de bon vivant res de res, sinó 
molt treballador i sacrificat pels seus objectius 
que en tan bona mesura coincidien amb els 
col·lectius. Li agradava, això sí, fruir dels petits 
plaers de cuina o restaurant, d’un bon vi que   
prenia amb moderació, tot plegat quasi com 
un premi a la seva jornada (per cert, que era 
d’aquells que s’emporten feina a casa, inclo-
sos els festius). 

Amant sobretot dels esports de muntanya com 
ara l’excursionisme o el senderisme i també de 
l’esquí. És a dir, que per sota de la seva aparen-
ça grassa tenia un cos prou musculat. De fet, 
dins d’una tipòloga aproximada, en Santacana 
era un atlètic/pícnic, un bon tipus per a l’acció i 
l’aguant psicològic (p er exemple, Churchill, 
Clinton o, amb perdó, el mateix Mussolini). 

Es pot afirmar que s’exigia molt a si mateix (ini-
ciativa, feina, rendiment, fins tot puntualitat) i, en 
conseqüència, també ho exigia als altres, col-
laboradors o no, i si es trobava amb alguna per-
sona que no feia el pes mínim per ell exigible 
se’n apartava suaument, no hi comptava.

Melòman fins al punt que tenia tendència a fer 
sonar una melodia, àdhuc en el si del treball o 
àdhuc en reunions de treball; era com un lleu 
gorgueix, i jo, de vegades, havia pensat que 
també li servia per descarregar tensions interi-
ors, si les tenia, prou dissimulades No hi ha ni 
iniciatives ni quasi diria treball intel·lectual sense 
tensions. I si sempre en vigília ha estat pensant?

Se m’ha acabat l’espai assignat. Però per tan-
car tan sols una anècdota. En Francesc va arri-
bar a tractar mitjançant el seu pare a Martorell,  
Francesc Pujols, rellevant filòsof català autor de 
texts com La ciència catalana, i fins i tot La reli-
gió catalana. Tan sols és una anècdota? I el 
Santa, amb aquell somriure quasi continu, què 
ens estaves dient? n

Francesc Santacana 
s’exigia molt a si mateix 
(iniciativa, rendiment, 

fins tot puntualitat) i, en 
conseqüència, també ho 

exigia als altres

Quan perds un amic dels 
“íntims” que has tingut al 
llarg de  tota la vida –uns 
deu com a màxim–, com 
es el cas per a mi del recent 
traspassat Francesc  Santacana 
i Martorell, i et convoquen per 
dir-ne, escriure’n alguna cosa, 
corres el risc  de “passar-te” en 
la seva valoració, portat pels 
sentiments vius. Procuraré 
retenir-me el que pugui

CINTO ROS OMBRAVELLA, economista 
Catedràtic Emèrit de Política Econòmica 
de la Universitat de Barcelona 

Records, 
enyorances ja, 
d’en “Santa”

sobre les dues primeres dimensions de la seva 
rica personalitat. 

En Francesc, després d’uns bons estudis 
d’Econòmiques a la Universitat de Barcelona, 
es va fer aviat com un economista complet, al 
llarg de prous anys al Servei d’Estudis del Cen-
tre d’Estudis i Assessorament Metal·lúrgic de la 
mà de Fernando del Pozo, Vicenç Oller i, des-
prés, de Juan Ortega, qui, com a secretari ge-
neral, el va nomenar cap d’estudis. Per si li feia 
falta, que no, allà va exercir d’economista arrelat 
al món de l’empresa i del treball, o sigui, a l’eco-
nomia real productiva, d’aquí el seu delit per 
sempre més per la indústria de desenvolupa-
ment necessari per a Catalunya. Com a cap del 
servei d’estudis ja va demostrar gran traça per 
vendre o aconseguir patrocinis per a projectes 
en ocasions ben ambiciosos
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 És impressionant el llegat de quaran-
ta anys exercint com a economista 
compromès al servei de la societat. 
Els seus referents constants: edu-

cació, recerca, innovació, coneixement, indús-
tria, territori... Francesc Santacana ha estat un 
continu d’imaginació, creativitat, iniciativa, anti-
cipació, col·laboració, consens, propostes so-
cialment útils, sempre pensant en el progrés 
científic, econòmic, cultural i social del país. 

Recordar la seva personalitat és una tasca fàcil; 
voler descriure la seva obra en poques ratlles, 
una tasca impossible. Va iniciar les seves activi-
tats professionals al Centre d’Estudis i Asses-
sorament Metal·lúrgic (CEAM), va ser degà del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya, coordi-
nador del Pla Estratègic de Barcelona, director 
de la Fundació Bosch i Gimpera de la Universi-
tat de Barcelona, director del Parc Científic, im-
pulsor del Parc Internacional d’Innovació per 
Empreses d’ESADE Creapolis, promotor de la 
Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), 
patró de la Fundació Cercle d’Economia... 

De les moltes facetes de la seva activitat voldria 
destacar-ne dues amb què vam col·laborar es-
tretament. La seva dedicació al Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya i el Pla estratègic eco-
nòmic i social de Barcelona. De l’etapa del Col-
legi, cal recordar que va ser un dels impulsors 
de la Candidatura Democràtica, que després 
dels anys del franquisme volia posar el Col·legi 
al servei de la societat, candidatura que va gua-
nyar les eleccions el 1977. D’aquells anys re-

Però on Francesc Santacana va mostrar enca-
ra més la seva gran personalitat va ser en im-
pulsar amb èxit i reconeixement durant 25 
anys el Pla estratègic econòmic i social de Bar-
celona, en el qual estaven representades gran 
part de les institucions més significatives de la 
ciutat metropolitana. Fem memòria. 

L’any 1986, Barcelona va ser nomenada seu 
dels Jocs Olímpics de 1992 a partir de la qual 
cosa el dinamisme, les inversions i la il·lusió van 
dinamitzar la ciutat. Per un cantó, l’alegria per 
la nominació i tot el que comportava; per l’altre, 
emergia i una certa incertesa sobre el que pas-
saria un cop s’acabessin els Jocs. Per intentar 
donar resposta a aquesta inquietud, l’alcalde 
de Barcelona, Pasqual Maragall, va propiciar 
que s’elaborés un pla estratègic amb la partici-
pació i el consens de les institucions i entitats 
de la ciutat. Francesc Santacana en va ser no-
menat coordinador i cal dir que des del primer 
moment en va ser la seva ànima, i així va ser 
fins fa molt poc. 

L’amplíssima participació ciutadana, el profund 
debat entre administracions, entitats, ciutadans 
i experts, la complicitat d’interessos ben diver-
sos en aconseguir una Barcelona pròspera, van 
ser possibles gràcies a la professionalitat i el bon 
fer d’en Francesc, que va ser capaç d’aconse-
guir una estreta col·laboració de l’Administració 
i la societat civil per identificar i prioritzar els ob-
jectius comuns de futur més significatius.

Francesc Santacana, una ment privilegiada, ha 
estat un economista intel·ligent i lúcid que ha 
sabut usar el consens com a instrument de 
progrés. Tenia una clara visió de futur i coneixia  
la importància d’anticipar-s’hi per aprofitar les 
oportunitats que ofereix. Des del principi, va en-
tendre l’abast i les conseqüències de la globa-
lització i com afectaria Barcelona i el seu territo-
ri metropolità, fent propostes per convertir la 
ciutat en capdavantera.

En Francesc va patir amb serenitat una llarga 
malaltia. No va defallir ni en el darrer moment. 
Però el destí l’ha vençut. Amb el seu traspàs 
hem perdut un gran economista, un pensador, 
un humanista, un amic. Però, se n’ha anat dei-
xant un llegat, una tasca feta, un reconeixement 
i una estima que faran que el mantinguem sem-
pre en el nostre record. n

Francesc Santacana, 
una ment privilegiada, 
ha sigut un economista 

que ha sabut usar el 
consens com a 

instrument de progrés

En pensar en Francesc 
Santacana sorgeixen 
sentiments entrelligats,  
la tristor per l’amic perdut, 
només compensada, en part,  
pel consol que suposa la 
profunda empremta humana  
i professional deixada amb  
la qual el tindrem present

FRANCESC RAVENTÓS, economista 
Exdegà del Col·legi d’Economistes  
raventosf@gmail.com

Un economista  
intel·ligent i lúcid

cordar l’important paper que va tenir Francesc 
Santacana en l’organització del Primer Congrés 
d’Economia i Economistes de Catalunya (1979) 
i del Primer Congreso de Economía y Econo-
mistas de España (1982). Poc després, el mes 
de maig del 1983, va ser nomenat degà del 
Col·legi, responsabilitat que va ocupar amb en-
cert fins l’any 1989. Amb la fundació de la Re-
vista Econòmica de Catalunya i l’Aula d’Econo-
mia, que continuen sent un gran actiu del Col-
legi, es mostren algunes de les empremtes 
deixades per Francesc Santacana.

Més recentment va participar activament en el 
Club de Prospectiva del Col·legi. Va ser ell qui 
va suggerir que un dels primers documents de 
treball del Club tractés sobre la necessitat de la 
renovació de la política industrial a Catalunya. 
Aquesta iniciativa va originar un fructífer debat 
que va quedar recollit en el valuós document 
Per la revitalització de la indústria catalana, inici-
at per ell i Salvador Guillermo, document que va 
haver de completat aquest darrer, atesa l’avan-
çada malaltia d’en Francesc.
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N O T Í C I E S
Col·legi d’Economistes

Dimarts 6 de maig a la 
tarda va tenir lloc en un 
acte públic a la Seu del 

Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya a Barcelona la presa de 
possessió de la nova Junta de 
Govern del Col·legi fruit del pro-
cés electoral que va començar 
el passat 27 de març. 

En el transcurs de l’acte, el 
degà del Col·legi, Joan B. Ca-
sas, va donar a conèixer la 
composició dels nous càrrecs 
de la Junta de Govern que són:

 
l Degà: Joan B. Casas Onteni-
ente.
l Vicedegà: Joan Ràfols Es-
teve. 
l President territorial de Giro-
na: Esteve Gibert Utset.
l President territorial de Lleida: 
Xavier Ticó Camí.
l President territorial de Tarra-
gona: Pere Segarra Roca. 

Presa de possessió de la nova  
Junta de Govern del Col·legi

l Secretari: Anton Gasol Ma-
griñà.
l Tresorer: Xavier Subirats Al-
coverro.
l Interventora: Montserrat Ca-

sanovas Ramon. 
l Vocals: Emilio Álvarez Pérez-
Bedia, Jordi Caballé Vilella, 
José Ignacio Cornet Serra, Xa-
vier Segura Porta, Joan Rojas 

Graell, Manuel Cámbara More-
no, Modest Guinjoan Ferré.
l Consellers: Raimon Casane-
llas Bassols, Carles Puig de Tra-
vy i Esteve Sarroca Punsola. n

Lliurament dels carnets  
i diplomes als nous col·legiats

El 24 d’abril, l’Institut 
de Comptabilitat i 
Auditoria de Comp-

tes (ICAC) va publicar la llista 
d’admesos al Registre Ofici-
al d’Auditors de Comptes 
(ROAC) corresponent a la 
convocatòria conjunta de 
l’Institut Censors Jurats de 
Comptes d’Espanya, Con-
sell Superior Oficials de Titu-
lars Mercantils d’Espanya i el 
Consell General de Col·legis 
d’Economistes d’Espanya 

Dels 1.756 aspirants ad-
mesos a examen, finalment 
s’hi van presentar un total de 
1.519 persones, 1.140 a 
Madrid i 379 a Barcelona. El 
percentatge total d’aprovats 
entre les tres corporacions 
ha estat del 24,7% , és a dir, 
375 aprovats, xifra similar a 
la d’anys anteriors. 

Els exàmens d’accés al 
ROAC tenen lloc cada dos 
anys i la següent convocatò-

Nous economistes auditors
ria està prevista per a l’any 
2015, convocatòria que entrarà 
en vigor amb el nou Reglament 
de la Llei d’auditoria de comp-
tes i d’unificació entre els eco-
nomistes i titulats mercantils.

Llistat d’aprovats
Els membres del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya que  
han superat aquesta edició de 
les proves d’accés al Regis- 
tre Oficial d’Auditors de Comp-
tes són els següents:
Eugeni De Dou Reales
Albert Castanera Saigi
Josefina Cercuns Candàliga 
Jaume Bordas Gelabert
Meritxell Arbonés Solé
Cristian Gordon León
Antonio López López
Antonio Mateu Riu 
Samuel Méndez García
José Ramón Molina González
Miguel Mundet Riera
Aida Ribes Grau
Julio Vilagrasa Jiménez. n

L’acte de benvinguda dels 
col·legiats i col·legiades 
que es van donar d’alta 

en el Col·legi en el primer trimes-
tre de l’any va tenir lloc dijous 10 
d’abril. Va comptar amb una 
participació nombrosa dels 98 
nous col·legiats i també amb la 
presència del degà del Col·legi, 
Joan B. Casas. 

Després del seu parlament, 
en què va explicar la finalitat del 

Col·legi i els serveis que s’hi ofe-
reixen als col·legiats, i del lliura-
ment de carnets i diplomes 
acreditatius, es va iniciar un ne-
tworking en un ambient comple-
tament proper i distès tot pre-
nent una copa de cava. Va ser el 
moment en què el degà i el ge-
rent del Col·legi van poder aten-
dre els suggeriments i donar les 
explicacions en relació amb el 
funcionament de la institució. n

Imatge dels membres 
de la nova Junta de 
Govern del Col·legi. 
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Aquest document ela-
borat pels economis-
tes Agustí Jover i Mi-

quel Morell, membres de la 
Comissió d’Economia Territori-
al i Urbana del nostre Col·legi, 
ha estat assumit per les juntes 
de govern dels col·legis d’Eco-
nomistes, d’Arquitectes, d’En-
ginyers de Camins, Canals i 
Ports, i d’Enginyers Industrials.

La memòria, que es va presen-
tar en el decurs d’una jornada el 
24 d’abril a la seu del Col·legi 

Presentació de la memòria sobre l’informe 
‘Problemas de competencia en el mercado  
del suelo en España’ de la CNC

d’Arquitectes de Catalunya sota 
el títol Liberalitzar el sòl és la solu-
ció?, dóna resposta a l’informe de 
la Comissió Nacional de la Com-
petència (CNC) i inclou també un 
seguit de recomanacions per 
aconseguir revitalitzar el sector, i 
fer-lo més sostenible i adaptat a 
les necessitats actuals i futures.

En aquest sentit, en el docu-
ment s’afirma que cal modificar 
les normatives urbanístiques 
estatals i autonòmiques per 
anar cap a un marc legal que 

incorpori criteris que permetin 
disposar d’entorns oberts i 
adaptables de manera que es 
pugui donar resposta a les dife-
rents problemàtiques territori-
als i urbanístiques. 

En el document, s’assenyala 
també la necessitat de trobar 
instruments de planejament i de 
gestió que permetin compassar 
la inversió amb la seva recupe-
ració. També es reclama que hi 
hagi voluntat política per agilit-
zar i fer més transparent la inter-

venció pública en l’urbanisme. 
Aquests factors es plantegen 
per garantir que es puguin obte-
nir marges industrials en la 
transformació urbanística. En 
aquest nou escenari, la viabilitat 
econòmica i financera en la 
transformació del sòl urbà o ur-
banitzable no dependrà única-
ment de paràmetres físics sinó 
també de fer possible la cadena 
entre inversions i retorns.

La jornada la va presidir el 
degà del Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya, Lluís Comeron, i 
el vicedegà del Col·legi d’Eco-
nomistes, Joan Ràfols, i a més 
dels ponents del document, 
Agustí Jover i Miquel Morell, va 
comptar amb una taula rodona 
en la qual van participar repre-
sentants del Col·legi d’Arquitec-
tes de Catalunya, el Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, el 
Col·legi d’Enginyers de Camins 
Canals i Ports, el Col·legi d’En-
ginyers Industrials, així com re-
presentants de l’Associació 
d’Habitatge i Sòl de Catalunya, 
l’Autoritat Catalana de la Com-
petència i el Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Ge-
neralitat de Catalunya. n

Emili Gironella Masgrau, 
Josep Maria Gay de Li-
ébana, Oriol Amat i Josep 

Maria Bové han ingressat en la 
Reial Acadèmia de Doctors de 
Catalunya, que presideix l’econo-
mista i professor mercantil Alfredo 
Rocafort. Emili Gironella Masgrau 
s’hi va incorporar l’11 de març 
amb el discurs Información finan-
ciera: luces y sombras. Josep 
Maria Gay de Liébana va ingres-
sar el 20 de març amb la lectura 
de Crisis, déficit y endeudamien-
to. Per la seva banda, Oriol Amat 
va llegir l’1 d’abril Les empreses 
d’alt creixement, factors que expli-
quen el seu èxit i la seva sosteni-

bilitat. Finalment, el torn de Josep 
Maria Bové va ser el 4 de maig, 
amb el discurs L’acció exterior de 
les comunitats autònomes.

La Reial Acadèmia de Doctors 
de Catalunya, constituïda a Bar-
celona el 1914, té com a finalitat 
principal la investigació i fomentar 
la promoció del saber en l’àmbit 
de la llengua catalana: la missió 
de l’acadèmic “no ha de ser altra 
que cercar la veritat i defensar la 
vida, treballar la ciència i procla-
mar la convivència intercultural”. 
Actualment, està integrada per 
cent acadèmics distribuïts en 
cinc seccions: Ciències de la Sa-
lut, Ciències Socials, Ciències 

Humanes, Ciències Experimen-
tals i Ciències Tecnològiques.

A més d’aquests col·legiats, 
també són membres de la Reial 
Acadèmia de Doctors de Catalu-
nya els col·legiats Jaume Gil Aluja, 
des de l’any 1967; Josep Casa-
juana Gibert, des de l’any 1973; 
Josep Llort Brull, des de l’any 

1982; Isidre Fainé Casas, des de 
l’any 1997; Amadeu Petitibó 
Juan, des de l’any 1999; Joan 
Francesc Corona Ramon, des de 
l’any 2003; Fernando Casado 
Juan, des de l’any 2005; Antonio 
Terceño Gómez, des de l’any 
2009, i Daniel Barquero Cabrero, 
des de l’any 2012. n

Els economistes Emili Gironella,  
Josep Maria Gay, Oriol Amat  
i Josep Maria Bové, membres  
de la Reial Acadèmia de Doctors

Moment de la lectura de 
la ponència, presentada 
al Col·legi d’Arquitectes 

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

El passat 26 de març va 
tenir lloc la sessió inau-
gural de la primera edi-

ció del Postgrau en Economia 
Verda, que fa el Col·legi a la Seu 
de Barcelona en col·laboració 
amb la Universitat de Vic, mit-
jançant l’Institut Català de 
l’Economia Verda (InCEV). 

L’acte va comptar amb les 
intervencions del degà del Col-
legi, Joan B. Casas; del rector 
de la Universitat de Vic, Joan 
Montaña; del regidor de Medi 
Ambient i Serveis Urbans de 
l’Ajuntament de Barcelona, 
Joan de Puigdollers, i del tinent 
d’alcalde de Promoció Econò-

Inauguració del curs 
‘Economia verda’

mica de l’Ajuntament de Vic i 
president de Creacció, Josep 
M. Arimany. 

La lliçó inaugural va anar a 
càrrec de Ramon Folch, presti-
giós i conegut biòleg i ecòleg, 
Col·legiat d’Honor del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya i 
soci d’ERF. 

Finalment, la presentació del 
postgrau va correspondre a En-
ric Llarch, director de l’Institut 
Català de l’Economia Verda (In-
CEV), i de Josep Burgaya, di-
rector acadèmic de l’Institut 
Català de l’Economia Verda (In-
CEV) i del Postgrau en Econo-
mia Verda. n

La unificació amb els 
col·legis de Titulats 
Mercantils de Cata-

lunya segueix els tràmits 
previstos. El 26 de març, el 
Departament de Justícia de 
la Generalitat de Catalunya 
va donar a conèixer l’Avant-
projecte de llei de fusió dels 
col·legis de Titulats Mercan-
tils i Empresarials de Barce-
lona, Girona, Lleida i Tarra-
gona, del Consell de 
Col·legis de Titulats Mer-
cantils i Empresarials de Ca-
talunya i del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya; el 
12 de maig, el Ple del Con-

Aprovada la unificació 
amb els col·legis de Titulats 
Mercantils i Empresarials

sell Econòmic i Social de Cata-
lunya va emetre el dictamen 
preceptiu, i el 27 de maig el Go-
vern va aprovar el Projecte de 
llei de fusió i el va enviar al Par-
lament de Catalunya per tal 
d’iniciar el darrer tràmit.

Per altra banda, la unificació 
operativa continua avançant i 
s’està treballant per unificar el 
sistemes informàtics, el pres-
supost i la comptabilitat i en 
l’organització conjunta d’actes 
i cursos, seminaris, conferèn- 
cies entre els diferents col·le- 
gis que s’unifiquen per tal de 
consensuar els criteris que cal 
aplicar en el col·legi únic. n

El Col·legi d’Economistes de 
Catalunya i FòrumCIS signen 
un conveni de col·laboració

El degà del Col·legi 
d’Economistes de Ca-
talunya, Joan B. Casas, 

i el president del Fòrum Català 
d’Informació i Salut (Fòrum-
CIS), Isidre Fàbregues, han  
signat un conveni de col-
laboració en relació amb les 
activitats que organitzin la Co-
missió d’Economia de la Salut i 
la Comissió d’Organització i 
Sistemes d’Informació en l’àm-
bit de les TIC i la salut.

Participació activa
El FòrumCIS és una associació 
de caràcter científic, sense 
ànim de lucre que té com a prin-
cipal objectiu actuar com un 
espai real i virtual de participa-
ció activa i voluntària per a les 
persones que valoren l’impor-
tant paper que els sistemes i les 
tecnologies de la informació i de 
les comunicacions tenen en la 
millora de la salut dels ciuta-
dans i ciutadanes. n

Moment de l’acte  
de fiscals celebrat 
conjuntament  
el passat 24 d’abril.

Un moment  
de la sessió  
inaugural  
del curs

28-31 noticies FOK.indd   28 19/06/14   12:06



I n f o r m a t i u  d e  l ’ e c o n o m i s t a  •  2 9

Acebes Ariza, Estefanía 
Alemany Hernando,
  Vicente José 
Álvarez Prat, Víctor 
Álvarez Molina, Jorge 
Arderiu Gomà, Montserrat 
Argemí Rocabert,
  Maria Teresa 
Ballabriga Martínez-Marí,  
  Patricia 
Bao Yang, Bona 
Barranco Serrano, Miquel 
Bordetas Costa,
  Ana Estefanía 
Borrell Claveria, Lourdes 
Castillo García ,
  Francisca Cristina Del 
Cavero Calvet, Magí 
Cid Martí, Gustavo Adolfo 
Delgado Abad, Rafael 
Espuis Padró, Luis Antonio 
Esquerra Huguet, Núria 
Feixas Guillamet, Jaume 
Fernández Gamero, Alberto 
Ferrete Carbonell, Roger 
Font López, Núria
Giménez Teruel, Cristina 
Giménez Ramírez, Eduardo 
Gómez Gómez, Amanda 
Grau Majó, Jordi 
Izquierdo Cárdenas,
  Víctor Àlex 
Jiménez Ramírez, Marc 
Julià Pers, Aleix 
Lavergne Prieto, David 
León Crespo, Gregorio 
López López, Silvia 
López Pagola, Oriol 
Losilla Ramírez,
  Máximo Francisco 
Martin Bernal, Eloi 
Martínez Pascual, Josep 
Martínez Morales, Marina 
Martinho Rodrigues Machado, 
  Susana Maria 
Mercader Castany, Eduard 
Merino García, Rafael 
Mirangels Baumler, Cristian 

Relació d’altes col·legials  
del febrer a l’abril del 2014

Moreno Cabrera, Jaume 
Moreno Fernández, Ana 
Moreno Haro, Enrique 
Moro Quevedo, Óscar Alberto 
Nicomedes Del Pozo, Marc 
Noguera Xatart, Alba 
Noguera Picas, David 
Oleart Alderete, Albert 
Olivares Carbonell, Oriol 
Oliver Fernández, Juan Carlos 
Oms Miquel, Marta 
Orpí Marrero, Daniel 
Palacio Roldán, Santiago Jesús 
Pallarés Alier, Alex 
Peluso, Roberto 
Peñalver Bermejo, Enrique 
Pérez Granell, Alia Maura 
Pérez Torres, Genís 
Pérez Álvarez, José Manuel 
Pifarré Jaimejuan, Àlex 
Pla Alcaraz, Jordi 
Pombo Salinas, Silvia María 
Pont Tormo, Conchita 
Puerta Feliu, Elia Rosa 
Requena Cerezo, Verònica 
Revesado Nieto, Anabella 
Revesado Nieto, Tania 
Reyes Galdón, Mònica 
Reynés Molist, Núria 
Rodés Pons, Eduardo 
Rodríguez Brandia, José 
Rojas Castillo, Josep 
Romera Gil, Juan Carlos 
Roselló Mir, Ramon 
Rosich Ayuso, Sandra 
Rossi, Tommaso 
Ruiz García, Ernest 
Sabater Godó, Blanca 
Sala i Feixas, Gerard 
Salabert Loscos, Joan 
Sandoval Roig, Maria Teresa 
Segura Palau, David 
Simal Vázquez, Montserrat 
Soler Fraile, Pablo 
Tarrida Riba, Jaime 
Vázquez Ramos, Noelia 
Vilalta Ferré, Jordi 
Yáñez Amenos, Iván

Des del passat mes de 
gener, l’Aula d’Econo-
mia del Col·legi ve des-

plegant un projecte pilot del 
Programa de Suport a la Con-
solidació del Treball Autònom, 
totalment finançat pel Departa-
ment d’Empresa i Ocupació de 
la Generalitat de Catalunya. 
Aquest consisteix en la consti-
tució de quatre grups –un per 
cada demarcació territorial– de 
18 treballadors autònoms ca-
dascun, que tinguin una anti-
guitat com a tal d’entre un i cinc 
anys. Cada grup estarà tutelat 
per un assessor extern, que es 
reunirà en diverses ocasions al 
llarg del desenvolupament del 
projecte amb cadascun dels 
autònoms. A més, els benefici-
aris rebran formació.

En aquests primers mesos, 
s’han desenvolupat diferents 
tasques del projecte. En primer 
lloc, s’ha procedit a la divulgació 
del projecte entre diversos col-

El projecte de suport  
als autònoms, en marxa

lectius (economistes, enginyers, 
arquitectes, aparelladors, ambi-
entòlegs, titulats, despatxos, 
ajuntaments, consells comar-
cals, associacions empresari-
als, etcètera), així com quatre 
actes explicatius en cadascuna 
de les seus del Col·legi, amb la 
finalitat de captar possibles inte-
ressats. Així mateix, s’han dut a 
terme les tasques de constitució 
dels diferents grups, incloent-hi 
la celebració d’una reunió grupal 
amb els autònoms seleccionats. 

També, han començat a tre-
ballar els grups de Barcelona, 
Lleida, Tarragona i Girona, as-
sessorats, respectivament, pels 
col·legiats locals Amadeu Ibarz, 
Josep Maria Riu, Francesc Xa-
vier Mas i Elisabet Bach. En 
concret, s’han iniciat les reuni-
ons individualitzades amb els 
autònoms de cada grup, en les 
quals els assessors han pres 
contacte amb la realitat de ca-
dascun d’ells. n

28-31 noticies FOK.indd   29 19/06/14   12:06



S E R V E I S  C O L · L E G I A L S
Assegurances de vida

Els nostres col·legiats 
es poden benefi ciar 
de l’assegurança de 
responsabilitat 
professional més 
completa i competitiva 
del mercat 

RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL 

Totes les 
cobertures

l’1 de gener de 2012, addicionalment es do-
narà la possibilitat d’ampliar la cobertura bà-
sica i d’incloure l’activitat d’administració 
concursal (que al seu torn inclourà la cober-
tura de mediació concursal). La pòlissa tam-
bé facilita la possibilitat de contractar la co-
bertura d’auditoria de comptes d’acord a la 
legislació aplicable a la mateixa. 
• Programa d’assegurances que s’adapta 
íntegrament a la nova legislació d’administra-
ció concursal, mediació, arbitratge i auditoria 
tant per a persones físiques com per a per-
sones jurídiques. 
• En el cas de contractar la pòlissa de res-
ponsabilitat civil professional una persona 
jurídica, la cobertura d’administrador con-
cursal serà per a la persona jurídica. En el cas 
d’estar interessats a facilitar cobertura d’ad-
ministració concursal a una persona física, 
als socis o empleats de la societat professio-
nal, aquests s’hauran donar d’alta a títol indi-
vidual dins de la pòlissa del Col·legi d’Econo-
mistes Catalunya. 
• Per complir amb la legislació d’auditoria i 
donar seguiment a les sol·licituds de l’ICAC, 
s’ha inclòs en la pòlissa una clàusula de re-
posició de límit . D’aquesta manera, es dóna 
la possibilitat als auditors que són persones 
físiques que hagin tingut algun sinistre de 
complir amb el límit mínim exigit per la llei. 
• L’assegurança atorga una retroactivitat il-
limitada per la qual cosa qualsevol error o 
omissió comès des de l’inici de l’activitat pro-
fessional del col·legiat estarà reconegut per 
la pòlissa. 
• Despeses de defensa i fi ances incloses en 
la pòlissa. 
• Addicionalment, en contractar l’assegu-
rança s’inclouen una sèrie d’extensions de 
garanties sense cost addicional que fan que 
la nostra pòlissa de responsabilitat civil pro-
fessional sigui la més completa i competitiva 
del mercat assegurador, com són: inhabilita-
ció professional, protecció de dades perso-
nals, responsabilitat civil explotació, respon-
sabilitat civil patronal, responsabilitat civil 
locativa, danys a expedients, infi delitat d’em-
pleats.
• Economistes inactius: cobertura gratuïta, 
sempre que haguessin estat assegurats du-
rant el període actiu. 
• Sense franquícia per a l’activitat d’auditoria. ■

Per a més informació, contacteu amb:
GDS Risk Solution
Tel. 93 366 26 00 / 902 65 68 87
colegios.gds@aon.es

• Llei 7 /2006, de 31 de maig, de l’exercici de 
professions titulades i dels col·legis professi-
onals, que en l’article 9 estableix que els pro-
fessionals titulats tenen el deure de cobrir 
mitjançant una assegurança els riscos de 
responsabilitat en què puguin incórrer amb 
motiu de l’exercici de la seva professió. 
• Llei concursal 22/2003, de 9 de juliol, i 
d’acord amb el Reial decret 1333/2012, pu-
blicat al BOE de data 6 d’octubre de 2012. 
• RD 980/2013, de 13 de desembre, pel qual 
es desenvolupen determinats aspectes de la 
Llei 5/2012, de 6 juliol, de mediació en afers 
civils i mercantils. 
• Llei 19/1988 que regula l’activitat de l’audi-
tor de comptes, text modifi cat per la Llei 
44/2002 de mesures de reforma del sistema 
fi nancer i el RD 1 636/1990 (podeu veure les 
clàusules especials i les primes al web del 
Col·legi www.coleconomistes.cat).

Principals avantatges de la pòlissa 
col·lectiva de responsabilitat civil 

professional 
• Possibilitat de contractar dife-

rents opcions de límit per a 
persones físiques i perso-

nes jurídiques (consul-
teu el web del Col·legi 
www.coleconomis-
tes.cat). 

• Condicions econòmi-
ques especials amb pri-

mes ajustades a la situació econòmica actu-
al (consulteu el web del Col·legi www.

coleconomistes.cat). 
• Àmplia gamma d’activi-

tats professionals incloses 
com a activitat assegura-
da a la pòlissa. En con-
tractar la cobertura bà-
sica d’economista, es 
donarà cobertura auto-
màtica i sense sobre-
cost d’arbitratge, així 
com mediació civil i 
mercantil. Per a tots els 
concursos posteriors a 

clàusules especials i les primes al web del 
Col·legi www.coleconomistes.cat).

Principals avantatges de la pòlissa 
col·lectiva de responsabilitat civil 

professional 
• Possibilitat de contractar dife-

rents opcions de límit per a 
persones físiques i perso-

nes jurídiques (consul-
teu el web del Col·legi 
www.coleconomis-
tes.cat). 

• Condicions econòmi-
ques especials amb pri-

mes ajustades a la situació econòmica actu-
al (consulteu el web del Col·legi www.

coleconomistes.cat). 
• Àmplia gamma d’activi-

tats professionals incloses 
com a activitat assegura-
da a la pòlissa. En con-
tractar la cobertura bà-
sica d’economista, es 
donarà cobertura auto-
màtica i sense sobre-
cost d’arbitratge, així 
com mediació civil i 
mercantil. Per a tots els 
concursos posteriors a 

 Cada vegada són més els factors 
que fan necessària la contractació 
d’una assegurança de responsa-
bilitat professional per fer front a les 

possibles reclamacions derivades per errors 
o omissions comesos en l’exercici de l’activi-
tat professional d’un economista o d’un titu-
lat mercantil. 
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S E R V E I S  C O L · L E G I A L S
Aula d’Economia

ment particular dels diversos impostos fins a 
temàtiques organitzatives i procedimentals 
més transversals (organització de despatx, 
planificació fiscal...). El màster comprèn la re-
alització de pràctiques en despatxos profes-
sionals. Val a dir que més del 90% dels que 
han cursat el màster està treballant com a as-
sessor fiscal.

Durada: 300 hores.
Dates: d’octubre de 2014 a maig del 2015.
Dirigit a: titulats universitaris, estudiants de 
darrers cursos i persones que vulguin especi-
alitzar-se en les àrees tributàries i fiscals.

Programa que té com a principal objectiu tant 
formar professionals que es vulguin especia-
litzar en l’àrea fiscal com actualitzar els conei-
xements dels assessors i consultors actius en 
matèria tributària. S’hi analitzen tots els im-
postos vigents, amb la resolució de supòsits 
pràctics i una anàlisi detallada de la doctrina 
administrativa i judicial. S’estructura en vuit 
mòduls que s’adapten a les característiques 
personals de cada interessat (impost sobre 
societats, IVA-Reglament de facturació, tribu-
tació local, tributació internacional, comptabi-
litat i fiscalitat, ITP i impost sobre successions 
i donacions, IRPF i impost sobre patrimoni, i 
Llei general tributària i els seus reglaments). 
Les persones que hagin assistit a tots els mò-
duls rebran, a més dels certificats correspo-

L ’Aula d’Economia del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya im-
parteix periòdicament una sèrie 
de màsters, postgraus i cursos 

d’especialització, concretament dissenyats 
per a la professionalització i l’actualització dels 
economistes en el desenvolupament quotidià 
de la seva activitat, que prova d’abastar el 
ventall d’àrees de més interès, així com d’oferir 
nous camps de desenvolupament professio-
nal. Alguns d’aquests es desenvolupen con-
juntament amb universitats. La programació 
de màsters, postgraus i programes d’especi-
alització del curs acadèmic 2014-2015 té 
com a característica per destacar que es fa 
una vegada s’hagi produït la unificació entre 
el Col·legi d’Economistes de Catalunya i els 
col·legis oficials de Titulats Mercantils i Em-
presarials de Barcelona, Girona i Lleida, per la 
qual cosa, a més de la formació que habitual-
ment s’ofereix per part del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya, s’hi afegeix la que duen 
a terme periòdicament els diversos col·legis 
oficials de Titulats Mercantils i Empresarials.

Màster de referència que s’imparteix des de 
fa 26 anys, constitueix una eina indispensable 
per a la formació interna de l’equip dels des-
patxos professionals i està homologat pel 
Registre d’Economistes Assessors Fiscals 
(REGAF). Al llarg de les diverses edicions ha 
format més de 500 professionals. El temari és 
complet i ofereix una formació teòrica i pràcti-
ca, i preveu 14 temes, que van des del tracta-

nents a cadascun d’ells, un certificat pel glo-
bal del Programa.

Durada: 153 hores.
Dates: d’octubre de 2014 a maig del 2015.
Dirigit a: professionals de l’àmbit tributari i 
col·laboradors.

Màster que es desenvolupa conjuntament 
amb el Campus de Sabadell de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB). S’estructura 
en vuit mòduls, que aborden la comptabilitat 
financera, el marc normatiu de la informació 
financera, la fiscalitat i l’auditoria. Acadèmica-
ment, el màster s’adapta a la nova estructura 
de crèdits europeus i val per 90 crèdits ECTS 
(European Credit Transfer System). El primer 
any es fan classes teòriques i pràctiques i el 
segon any es preveu la realització de 5-6 me-
sos de pràctiques en despatxos i empreses, 
que poden ser convalidades per experiència 
professional en el sector, així com un treball 
final. L’equip docent està integrat per profes-
sors universitaris i per professionals del món 
de la comptabilitat i l’auditoria vinculats al Re-
gistre d’Economistes Auditors (REA-REGA).

Durada: 420 hores.
Dates: de setembre del 2014 a juliol del 2015 
(primer any).
Dirigit a: persones interessades a especialit-
zar-se en els camps de la comptabilitat i l’au-
ditoria de comptes, bé siguin acabats de lli-

Aquest curs acadèmic presenta la particularitat que s’impartirà després de la 
unificació entre el Col·legi d’Economistes de Catalunya i els col·legis oficials de 
Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona, Girona i Lleida

Màsters,postgraus 
i programes 
d’especialització

PROGRAMACIÓ 2014-2015. CURSOS EMBLEMÀTICS

Màster d’Especialització 
Tributària. 26a edició

Programa Superior 
d’Especialització en 
Tributació i Assessoria 
Fiscal. 22a edició

Màster en Comptabilitat 
Superior i Auditoria.  
5a edició
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cenciar o diplomats universitaris que vulguin 
iniciar-se, o bé professionals en exercici que 
desitgin actualitzar o aprofundir els seus co-
neixements.

Postgrau que es desenvolupa conjuntament 
amb el Campus de Sabadell de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB). Té sis mòduls, 
que aborden la comptabilitat financera, la fisca-
litat i la comptabilitat, les normes internacionals, 
els marcs normatius i la comptabilitat directiva. 
Acadèmicament, el postgrau val per 42 crèdits 
ECTS (European Credit Transfer System). 

Durada: 285 hores.
Dates: de setembre del 2014 a maig del 2015.

Nova edició del curs sobre mediació especi-
alitzada en l’àmbit mercantil, la primera edició 

del qual es va fer durant la primera part de 
l’any 2014. L’objectiu és formar els assistents 
i dotar-los de les aptituds i les capacitats ne-
cessàries per actuar en processos de media-
ció en conflictes del camp mercantil. El pro-
grama semipresencial s’estructura en dues 
parts ben diferenciades, una conceptual de 
tipus general i una altra d’específica més 
pràctica. El curs facilita la inscripció en els re-
gistres existents per poder actuar formalment 
com a mediador.

Durada: 100 hores.
Dates: octubre del 2014. 
Dirigit a: persones interessades a especialit-
zar-se en mediació com a activitat professio-
nal, focalitzada especialment en activitats 
pròpies del camp mercantil. Poden ser pro-
fessionals interessats a ampliar la seva espe-
cialització o a reorientar la seva carrera, o bé 
persones que han finalitzat els seus estudis i 
que vulguin centrar la seva activitat professio-
nal en aquest camp.

Postgrau que es fa conjuntament amb el Col-
legi de Censors Jurats de Comptes de Cata-
lunya (CCJCC), el Col·legi de Secretaris, Inter-
ventors i Tresorers de Catalunya (CSITAL), la 
Diputació de Barcelona i la Universitat de Bar-
celona (UB), i que està coorganitzat i homolo-
gat per l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya de la Generalitat de Catalunya. 
L’objectiu és formar i proporcionar una visió 
en profunditat sobre l’activitat econòmicofi-
nancera, comptabilitat pública i control intern 
en el sector públic i, en especial, sobre els 
instruments d’execució del control financer, 
mitjançant tècniques de mostreig i d’auditoria 
pública. S’estructura en quatre mòduls, dedi-
cats a l’organització, el règim jurídic i règim 
comptable, els fonaments de l’auditoria (con-
trols intern i extern) i l’auditoria de la regularitat. 
El postgrau val per 18 crèdits ECTS (Europe-
an Credit Transfer System). 

Durada: 150 hores.
Dates: d’octubre del 2014 a maig del 2015.

Postgrau en 
Comptabilitat Superior  
i Fiscalitat. 5a edició

Curs de mediació 
mercantil

Postgrau en  
Auditoria Pública
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Dirigit a: llicenciats, diplomats o graduats 
universitaris, auditors de comptes i profes-
sionals de firmes d’auditoria, secretaris, 
interventors i tresorers i tècnics de les ad-
ministracions públiques, funcionaris de la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya i, en 
general, professionals que ocupen llocs de 
gestió o administració en ens o empreses 
del sector públic.

Postgrau que forma professionals de la 
comptabilitat per capacitar-los per a la tasca 
d’assumir una direcció economicocompta-
ble, d’organització de comptabilitat, com la 
revisió i l’assessorament comptable. S’es-
tructura en diversos mòduls, dedicats a la 
comptabilitat superior segons el nou Pla ge-
neral comptable, la consolidació comptable, 
l’anàlisi d’estats financers, les noves tendèn-
cies en comptabilitat de gestió i la fiscalitat 
de l’empresa. La seva estructura modular 
permet adaptar el programa a les condici-
ons particulars de cada assistent, seguint tot 
el postgrau o bé només els mòduls que li 
interessin. L’equip docent combina profes-
sors universitaris i professionals.

Durada: 149 hores.
Dates: de novembre del 2014 a abril del 2015.
Dirigit a: persones que es vulguin iniciar pro-
fessionalment en la matèria i professionals de 
la comptabilitat que desitgin aprofundir en 
aquest camp.

Postgrau que s’imparteix des de fa 21 anys 
i que proporciona una visió global dels siste-
mes necessaris per exercir la funció de con-
troller en una empresa, tenint en compte que 
les seves funcions són el control i la informa-
ció a la direcció, explicant els fonaments 
conceptuals i sobretot operatius. Està for-
mat per quatre mòduls, dedicats a l’anàlisi 
d’estats financers, a les noves tendències en 
la comptabilitat de gestió, al control de ges-
tió i control pressupostari i al control i audito-
ria interns. La seva estructura modular per-
met adaptar el programa a les condicions 
particulars de cada assistent, seguint tot el 
contingut o bé només els mòduls que li inte-
ressin. L’equip de docents està integrat tant 
per professors universitaris com per profes-
sionals que exerceixen la seva activitat en 
despatxos i en empreses de prestigi.

Durada: 140 hores.
Dates: de gener a juny del 2015.
Dirigit a: responsables del desenvolupa-
ment de les tasques de control de gestió i 
de control intern d’empreses i altres orga-
nitzacions.

El cicle aporta els coneixements i les tècni-
ques necessàries per dur a terme proces-
sos de compravenda i de reorganització 
d’empreses des de les diferents vessants 
possibles, transmetent una visió pràctica, 
multidisciplinar i integral. Està format per 
nou seminaris, que preveuen temàtiques 
com l’estratègia que cal seguir en el pro-
cés, les diferents modalitats de finança-
ment, la determinació del pla de l’empresa 
i del valor segons diversos criteris, les com-
binacions de negocis, la fiscalitat de la 
compravenda, la compravenda internacio-
nal o la due diligence. El cicle acaba amb 
un cas pràctic que cobreix la negociació i 
la gestió del procés. La seva estructura 
permet adaptar el programa a les condici-
ons particulars de cada assistent, seguint 
tot el cicle o bé només els seminaris que li 
interessin. L’equip docent està format, fo-
namentalment, per professionals experts 
en les diverses matèries (compravenda, 
fiscalitat, due diligence...).

Durada: 68 hores.
Dates: de febrer a juny del 2014.
Dirigit a: directius responsables de les ac-
tivitats d’adquisició de societats i filials, di-
rectors generals i financers, assessors fis-
cals, auditors i professionals relacionats 
amb les operacions de compravenda 
d’empreses i altres processos de reorga-
nització empresarial. 

Curs que preveu les dues vessants bàsiques 
d’aquest camp professional, la jurídica i l’eco-
nomicopràctica. La formació compta amb la 
participació com a professors i ponents d’un 
ampli espectre d’experts en les diferents dis-
ciplines que preveu aquesta matèria, jutges, 
advocats i economistes, cosa que permet als 
assistents assolir uns coneixements i una ex-
periència sòlids de cara al desenvolupament 
d’aquesta especialitat.

Durada: 40 hores.
Dates: de febrer a juny del 2015. 
Dirigit a: persones que vulguin dedicar-se 
professionalment al camp concursal o que 
desitgin aprofundir els seus coneixements i 
experiència en aquesta matèria.

Amb l’objectiu de facilitar el compliment de 
la Resolució de 29 d’octubre de 2012 sobre 
formació continuada obligatòria, l’Aula 
d’Economia impartirà una sèrie de cursos 
homologats en els àmbits de comptabilitat 
i auditoria i d’altres matèries, que permet 
complir amb el mínim de 30 hores de for-
mació anual. Aquestes aborden diferents 
camps, des de la memòria de comptes 
anuals, l’auditoria de sistemes d’informa-
ció, la planificació i mostreig estadístic o la 
fiscalitat. En els inicis del curs acadèmic 
2014-2015 es prestarà una especial aten-
ció a la formació en el camp de les Normes 
Internacionals d’Auditoria (NIA), que són 
d’obligat compliment a partir del mes de 
gener del 2014. 

Postgrau que es fa conjuntament amb la Uni-
versitat de Vic, mitjançant l’Institut Català de 
l’Economia Verda (INCEV). Té per finalitat do-
nar una formació específica en relació amb 
tots aquells aspectes en què incideix l’econo-
mia verda, posant l’èmfasi en les experiències 
pràctiques i en els casos aplicats. A més, 
dóna una visió de conjunt de les oportunitats 
que ofereix l’economia verda, ja que facilita els 
coneixements tecnològics, econòmics i nor-
matius bàsics que són imprescindibles per 
identificar-les, prendre les decisions oportu-
nes i gestionar-les de manera convenient. 
S’estructura en sis mòduls, que aborden àm-
bits com el panorama general, el context nor-
matiu (jurídic, fiscal…), els diferents vectors 
(energia, aigua, residus…), l’empresa i les di-
verses polítiques. El postgrau val per 30 crè-
dits ECTS (European Credit Transfer System).

Durada: 160 hores.
Dates: 2015.
Dirigit a: professionals i tècnics del sector 
públic i del sector privat (empresaris, direc-
tius, tècnics…), de diferents disciplines (ar-
quitectes, economistes, enginyers, geò-
grafs, ambientòlegs, periodistes…), que 
tinguin interès a conèixer les possibilitats i 
oportunitats de l’economia verda. n

S E R V E I S  C O L · L E G I A L S
Aula d’Economia

Programa General  
de Comptabilitat 
Professional

Programa 
d’Especialització en 
Control de Gestió

Cicle sobre la 
Compravenda 
d’Empreses i Altres 
Reorganitzacions 
Empresarials

Curs d’administradors 
concursals

Programa de formació 
continuada per als 
auditors de comptes

Postgrau en Economia 
Verda. 2a edició
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T R E B A L L E M  E N  G R U P
Comissions i grups de treball

COMISSIÓ D’ECONOMIA FINANCERA 

Les funcions

 Les funcions de la Comissió 
d’Economia Financera, (CEF) fo-
calitzades en temes de caràcter 
fi nancer tant estructural com 

d’actualitat, s’emmarquen dins de la fi nali-
tat de les comissions en el Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya, que són:
l Vehicular la participació dels col·legiats.

l Generar opinió i documents teòrics so-
bre l’àmbit de la seva especialitat.

l Tenir presència en la vida col·legial i en la 
societat civil.

Per assolir aquestes fi nalitats, la CEF està 
organitzada en una Permanent, formada 
per 19 membres, tots amb veu i vot, i tres 
grups de treball, que es reuneixen cada dos 
mesos.

La Permanent acorda les grans línies d’ac-
tuació i, al mateix temps, rep informació de 
cadascun dels grups de treball, autònoms 
en el seu funcionament, respecte a la seva 
estratègia i actuacions des de la darrera re-
unió i per als dos propers mesos. L’any 2012 
vam publicar un document tècnic, Pimes i 
fi nançament: necessitats i alternatives, amb 
anàlisi i recomanacions pràctiques per millo-
rar el fi nançament de les pimes.

Els grups tenen una fi nalitat prioritàriament 
pràctica. Els problemes fi nancers en els 
darrers sis anys i la dimensió de l’empresa 
des de fa molt temps són elements estra-
tègics que preocupen en especial les pi-
mes. Els grups de treball EconomistesBan 
i Fusions i Adquisicions tenen el focus en el 
fi nançament i la dimensió de l’empresa mi-
cro i pime.

El focus del Grup EAFI està el món dels pri-
vats/family offi ces i la seva component fi -

Vetllar per la participació dels col·legiats, amb la producció de documents sobre 
les diferents especialitats professionals i la generació d’opinió són algunes de 
les tasques d’aquest òrgan de treball del Col·legi. Aquest article entra en detall

DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA FINANCERA

nancera i inversora. Com a element trans-
versal, els tres grups treballem per tal que la 
fi gura de l’economista en l’àmbit fi nancer 
sigui considerada com un expert clau en els 
diferents sectors, tant pels coneixements 
que té com per la seva independència i pro-
fessionalitat.

Economistes BAN 
La fi nalitat de la Xarxa de Business Angels 
del Col·legi és la creació d’un espai empre-
sarial i d’emprenedoria en el qual es perme-
ti cercar recursos als emprenedors per als 

seus projectes, i alhora possibilitar els eco-
nomistes i inversors participar en empreses 
de nova creació i creixement. En l’estructu-
ra organitzativa, cal destacar el Comitè 
d’Avaluació de Projectes i el d’Inversió.

Al llarg dels vuit fòrums inversors organit-
zats, s’han presentat 55 projectes, dels 
quals han trobat fi nançament: Beabloo, 
que es va reforçar amb 400.000 euros més 
100.000 euros (IFEM), i Foodinterest, amb 
160.000 euros, mentre que uns altres cinc 
estan en fase de maduració. Al conveni de 
coinversió subscrit amb l’IFEM han seguit 
acords col·laboratius amb ENISA, Catalo-
nia BIO, Barcelona Activa, UPF Business 
Shuttle i Parc de Recerca de la UAB i la Co-
missió d’Emprenedoria de 22@network.

Economistes BAN és membre de l’Associ-
ació Espanyola de Business Angels (AE-
BAN) amb activa participació a les juntes i 
assemblees i, especialment, en els con-
gressos anuals. Altrament, la xarxa ha tin-
gut presència al biz Barcelona, així com a la 
Jornada sobre Finançament Empresarial 
celebrada a les Terres de l’Ebre el 20 de 
novembre. 

Un cop assolida una efi caç sintonia amb 
l’ecosistema emprenedor, el projecte afron-
ta el 2014 amb el triple objectiu de consoli-
dació, oferta de serveis i posicionament.

Grup de M&A
Va ser creat l’any 2008 i el seu objectiu és 
divulgar i acreditar el paper de les fi rmes 
d’assessorament amb criteris de professi-
onalitat, especialització, experiència, rigor i 
transparència en el creixement no orgànic 
de les empreses i facilitar la interlocució 
amb les institucions fi nanceres, inversors 
professionals i inversors estratègics i fi nan-
cers en aquests processos. 

Projectes presentats
per sectors

16

13

8
3

11 1

12

Indústria          Internet          TIC         

‘E-commerce’         Co/verd          Biotecnologia         

‘Crowdfunding’        Franquícia

 Indústria Internet TIC

500.000 €

400.000 €

300.000 €

200.000 €

100.000 €

0 €

públic

privat

Imports invertits
per origen
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T R E B A L L E M  E N  G R U P
Comissions i grups de treball

Creiem imprescindible 
sensibilitzar l’empresari 

sobre la importància 
de comptar amb 

un assessorament 
professional i de qualitat

l’EAFI o que estiguin en procés d’autoritza-
ció, així com a tots aquells professionals 
que tinguin lligam amb l’assessorament en 
matèria d’inversió.

En la línia de donar-se a conèixer, el mes 
d’octubre de l’any passat es va fer un acte 
de presentació del grup a l’Auditori del Col-
legi, sobre el Present i futur de l’assessora-
ment financer.

Les properes accions del grup passen per 
dues línies d’actuació: una d’interna en 
l’àmbit col·legial i una altra d’externa, adre-
çada a la societat civil.

Pel que fa a la primera, cal potenciar els 
contactes amb altres comissions i grups de 
treball dins de Col·legi amb la finalitat d’aug-
mentar les sinergies.

Quant a la projecció externa del grup, està 
prevista una campanya de comunicació als 
EAFI de Catalunya amb l’objectiu de difon-
dre la figura de l’assessor financer en inver-
sions i apropar-la a l’inversor minorista, i la 
celebració de conferències amb altres ex-
perts del sector que permetin difondre l’ac-
tivitat d’assessorament financer al públic 
en general. n

presten serveis regulats per la Llei del mer-
cat de valors sense estar acollits a cap de 
les figures legals que la llei preveu. El Grup 
de Treball també pretén coordinar criteris, 
des del Col·legi, amb la resta d’entitats 
professionals del món de l’assessorament 
financer (EAF, ASEAFI, EFPA, entre d’al-
tres) i amb els supervisors i ens del món 
polític amb capacitat legislativa, normativa 
o interpretativa.

El Grup de Treball està constituït per asses-
sors financers que presten els seus serveis 
en l’EAFI, o que personalment estan ins-
crits com a tals al registre de la CNMV. 

El Grup de Treball està obert a tots els col-
legiats que actualment estiguin inscrits en 

El grup vol transmetre a l’empresariat la im-
portància de créixer, ser globals i ser com-
petitius i així com de crear valor per a l’acci-
onista i, per extensió, per a la societat. 
L’elevada fragmentació en la majoria de 
sectors industrials, l’escassa dimensió i una 
important manca de capitalització és un 
greu condicionant per a l’empresa catalana.

Creiem imprescindible sensibilitzar l’em-
presari sobre la importància de comptar 
amb un assessorament professional i de 
qualitat per dur a terme operacions que sig-
nifiquin un canvi en l’estructura de la com-
panyia tant derivades de fusions/adquisici-
ons com de la possible incorporació de 
socis industrials o financers. 

El grup ha publicat des del 2010 diversos ar-
ticles tècnics a la revista l’Economista sobre 
aspectes de la funció de l’assessor en M&A 
des de la valoració d’empreses fins al dia des-
prés d’una operació corporativa. També or-
ganitza periòdicament conferències amb 
empreses que han viscut aquests processos 
i interlocutors de renom del sector.

EAFI-Empreses d’Assessorament  
Financer Independent
Aquest Grup de Treball es va constituir per 
atendre els tres aspectes següents:

l La divulgació de la figura de l’assessor 
financer independent entre la resta de col-
lectius col·legials i el públic en general. Els 
canvis normatius esdevinguts en els dar-
rers cinc anys, en concret la reforma de la 
Llei de mercat de valors per la transposició 
de normativa comunitària (MiFID), han in-
troduït modificacions importants en el de-
senvolupament de l’assessorament finan-
cer d’inversions. Els esdeveniments que 
han afectat bona part de la societat, que ha 
patit un assessorament deficient, com la 
comercialització massiva de participacions 
preferents, productes estructurats, etcète-
ra, han fet evident la necessitat de professi-
onalitzar l’assessorament en matèria d’in-
versió sense lligams amb els emissors, com 
a element que permeti separar les activitats 
i reduir els conflictes d’interès.

l Afavorir els contactes entre els col·legiats 
que permetin desenvolupar col·laboracions 
i aprofitar sinergies entre professionals de 
les diferents àrees de l’economia i, en espe-
cial, de l’economia financera i de l’àmbit 
tributari i fiscal. 

l Propiciar la regularització de tots aquells 
col·legiats que, de manera no conscient, 
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Relació dels actes, jornades, conferències, sessions temàtiques, presentacions  
i actes organitzats del febrer a l’abril del 2014 a les diferents seus del Col·legi

BARCELONA

Recull d’activitats

‘Fiscalitat de la crisi 
matrimonial: la resolució  
del TEAC de 30 d’octubre  
de 2013 sobre compensació  
per treballar a la llar. 
Conseqüències i oportunitats’
Sessió temàtica organitzada per la Comis-
sió d’Economistes Assessors Fiscals amb 
la participació com a ponent de Guadalupe 
Díaz-Súnico, advocada, associada sènior de 
l’Àrea Financera i Tributària de Cuatrecasas, 
Gonçalves Pereira. Documentació a disposi-
ció dels interessats al web del Col·legi.

‘La responsabilitat  
de l’auditor en l’àmbit 
administratiu, civil i penal’
Conferència organitzada per la Comissió 
d’Economistes Auditors de Comptes de 
Catalunya (secció del REA de Catalunya) a 
càrrec de Félix Pedrosa, economista, audi- 
tor i advocat.

‘Rendibilitzant els intangibles 
de la teva empresa’
Conferència organitzada per la Comissió de 
Coneixement i Innovació amb la participació 
com a ponent de Gian-Lluís Ribechini, engi-
nyer industrial, vocal de la Comissió d’Intangi-
bles de l’ACCID i president de la Comissió de 
Gestió Empresarial del Col·legi Oficial d’Engi-

Parlem d’Economia
ACTIVITATS DEL COL·LEGI PER TOT CATALUNYA

nyers Industrials de Catalunya, Julià Manza-
nas, economista country manager consulting 
de C3 i vicepresident de la Comissió, i Jordi 
Martí, CE&MBA ESADE. Vicepresident de la 
Comissió d’Intangibles de l’ACCID.

Presentació del llibre  
‘Economia de Catalunya. 
Preguntes i respostes sobre 
l’impacte econòmic  
de la independència’
Presentació de l’estudi organitzat per la Co-
missió d’Economia Catalana a càrrec d’Oriol 
Amat, economista, catedràtic de la Universi-
tat Pompeu Fabra i coordinador del treball, i 
Modest Guinjoan, economista, president de 
la Comissió d’Economia Catalana i coordi-
nador del treball. La conferència va anar a 
càrrec de Juan José López Burniol, notari.

‘En quin punt es troba  
Catalunya per competir en 
l’economia del coneixement?’
Conferència organitzada per la Comissió 
d’Economia Catalana a càrrec de Josep Ma-

ria Martorell, director general de Recerca del 
Departament d’Economia i Coneixement de 
la Generalitat de Catalunya. Documentació a 
disposició dels interessats al web del Col·legi.

Cicle de Cinema i Economia. 
Projecció de la pel·lícula  
‘Margin call’
Organitzada per la Junta de Govern del Col-
legi d’Economistes de Catalunya, projecció 
de la pel·lícula dirigida per J. C. Chandor, en 
versió original subtitulada en català. El debat 
posterior va anar a càrrec de Toni Vall, peri-
odista i crític de cinema, i de Ramon Adell, 
economista i catedràtic d’Economia de l’Em-
presa de la Universitat de Barcelona

‘Derivació de responsabilitat 
tributària’
Sessió temàtica organitzada per la Comissió 
d’Economistes Assessors Fiscals a càrrec 
de Carlos Lázaro, inspector d’Hisenda de 
l’Estat. Documentació a disposició dels inte-
ressats al web del Col·legi.

‘Sessió divulgativa  
sobre l’IVA de caixa’
Sessió temàtica organitzada per la Comissió 
d’Economistes Assessors Fiscals i l’AEAT a 
càrrec de Joan Pere Rodríguez, cap adjunt 
de la Dependència Regional de Gestió Tribu-
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tària. Documentació a disposició dels inte-
ressats al web del Col·legi.

‘Posem-nos al dia en  
normativa comptable’
Conferència organitzada per la Comissió de 
Comptabilitat a càrrec d’Anselm Constans, 
economista. Documentació a disposició dels 
interessats al web del Col·legi.

Presentació del document  
‘Per la revitalització de  
la indústria catalana’
Roda de premsa i conferència organitzada 
pel Club de Prospectiva a càrrec de Sal-
vador Guillermo, economista i ponent del 
document. Va presentar Francesc Raven-
tós, economista i coordinador del Club de 
Prospectiva, i va moderar Xavier Ferrer, eco- 
nomista i coordinador suplent del Club. Do-
cumentació a disposició dels interessats al 
web del Col·legi. 

‘El còmput del temps  
amb especial referència  
a l’activitat inspectora’
Sessió temàtica organitzada per la Comissió 
d’Economistes Assessors Fiscals a càrrec 
d’Eduardo Barrachina, magistrat.

‘Eleccions europees. El model 
social europeu en discussió’
Conferència organitzada per la Comissió 
d’Economia Internacional i Unió Europea a 
càrrec d’Antoni Castells, economista i ca-
tedràtic d’Hisenda Pública de la UB i presi- 
dent del Consell Assessor de la FCE; An-
dreu Missé, director de la revista Alternati-
vas Económicas, i Jorge Blázquez, membre 
d’Economistes davant la Crisi. El moderador 
va ser Joan Colom, economista i president 
del Consell Català del Moviment Europeu. El 
va presentar Xavier Ferrer, economista i vice- 
president de la Comissió d’Economia Inter-
nacional i Unió Europea del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya. 

‘Experiències pràctiques 
d’emprenedoria per a joves’
Jornada d’Emprenedoria organitzada pel 
Grup de Joves Economistes a càrrec de Mar 
Alarcón, fundadora de Social Car, i Ferran 
Llisterry, fundador i CEO de Yesweplay.

Fòrum Inversors  
Economistes BAN-edició VIII

Presentació del llibre  
‘Economia i cinema’
Organitzat per la Junta de Govern del Col-
legi d’Economistes de Catalunya a càrrec 
d’Albert Guivernau, economista i autor del 
llibre, i Arturo Méndiz, productor de Bastian 
Films i guanyador del Goya 2013 al millor 
curtmetratge per El barco pirata. 

‘Panorama de la fiscalitat 
autonòmica i foral 2014’
Conferència organitzada per la Comissió 
d’Economistes Assessors Fiscals, a càr-
rec de Jesús Sanmartín, president REAF-
REGAF del Consell d’Economistes, i Valentí 
Pich, president del Consell d’Economistes. 
Va presentar l’acte Nacho Cornet, econo-
mista i president de la Comissió.

‘Sap Invoice Management. 
Processos ecològics  
en temps de crisi’
Conferència organitzada per la Comissió 
d’Organització i Sistemes d’Informació con-
juntament amb l’ACCID a càrrec d’Antonio 
Bueno, gerent de Birchman Consulting, SL, 
i de Martín Garibaldi, cap de projectes de 
Birchman Consulting, SL. Va presentar l’acte 
Josep Maria Gallart, economista i president 
de la Comissió.

‘La fiscalitat de les persones 
amb discapacitat. En especial, 
el tractament fiscal dels 
patrimonis protegits’
Sessió temàtica de la Comissió d’Economis-
tes Assessors Fiscals a càrrec d’Emilio Pérez 
Pombo, economista assessor fiscal.

La borsa: indicador  
de la sortida de la crisi  
i alternativa d’inversió
Conferència organitzada pel Grup de Treball 
d’Economistes Sèniors a càrrec de Joan 
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Hortalà, economista, advocat i president de 
la Borsa de Barcelona. 

Presentació del llibre 
‘Por una verdadera 
reforma fi scal’
Acte organitzat per la Junta de Govern del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya a càrrec 
de Martí Parellada, economista i director de 
l’Institut d’Economia de Barcelona (IEB)-Uni-
versitat de Barcelona (UB); José María Durán, 
economista, membre de l’Institut d’Econo-
mia de Barcelona (IEB), professor de la Uni-
versitat de Barcelona (UB) i coautor del llibre, i 
Alejandro Esteller, membre de l’Institut d’Eco-
nomia de Barcelona (IEB), professor de la Uni-
versitat de Barcelona (UB) i coautor del llibre. 

Presentació del número 68 
de la ‘Revista Econòmica 
de Catalunya’ titulat 
‘Hisenda municipal: gestió, 
crisi i reforma’
Organitzada per la Junta de Govern del Col-
legi d’Economistes de Catalunya, a càrrec 
de Sònia Recasens, tinenta d’alcalde d’Eco-
nomia, Empresa i Ocupació de l’Ajuntament 
de Barcelona; Joan Cañada, secretari de 
Cooperació, Coordinació de les Administra-
cions Locals de la Generalitat de Catalunya;  
Joaquim Solé, catedràtic d’Hisenda Pública 
de la Universitat de Barcelona i coordinador 
del dossier, i Antonio Garrido, secretari de la 
Revista Econòmica de Catalunya. La benvin-
guda i la cloenda van anar a càrrec de Joan 
B. Casas, degà del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya.

Sortida cultural ‘Terrassa 
industrial i modernista’
Organitzada pel Grup de Treball d’Econo-
mistes Sèniors.

Assemblees ordinària 
i extraordinària de col·legiats 
de l’any 2014
Per aprovar els comptes anuals i la liquidació 
del pressupost de l’exercici corresponent a 
l’any 2013, així com la modifi cació dels esta-
tuts col·legials per incloure la mediació com 
a funció pròpia del Col·legi.

Fòrum IEB. Sessions 
de debat. ‘L’economia 
espanyola: situació actual, 
condicionants i perspectives’
Organitzat per l’Institut d’Economia de Barce-
lona amb la participació de diversos ponents.

‘La RIS3, la nova estratègia 
regional de la Unió Europea. 
Nous fons europeus 
per impulsar la innovació 
des dels governs locals’
Conferència organitzada per la Comissió 
d’Economia del Coneixement i Innovació 
amb la participació de Jordi García Brusten-
ga, gerent de la consultoria Prysma; Miquel 
Rey, regidor de Promoció Econòmica i In-
novació de l’Ajuntament de Mataró; Carles 
Bruguarolas, tinent d’alcalde d’Economia, 
Empresa i Ocupació a l’Ajuntament de Sant 
Cugat, i Mariona Sanz, directora de la Unitat 
d’Innovació Empresarial a ACCIÓ.

‘El sector fi nancer 
a Catalunya: situació actual, 
perspectives i reptes’
Conferència organitzada per la Comissió 
d’Economia Catalana i la Comissió d’Eco-
nomia Financera a càrrec de José García 

Moltalvo, catedràtic d’Economia de la Uni-
versitat Pompeu Fabra. 

Visita tècnica a una empresa 
del sector làctic
Organitzada per la Comissió d’Economistes 
Agroalimentària.

‘Simulació fi scal: com combatre 
els arguments de la inspecció’
Sessió organitzada per la Comissió d’Eco-
nomistes Assessors Fiscals del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya i la secció de 
fi scals del Col·legi Ofi cial de Titulats Mercan-
tils i Empresarials de Barcelona a càrrec de 
Luis Alonso, catedràtic de Dret Financer i Tri-
butari de la Universitat de Barcelona.

Fòrum IEB. 2a sessió de debat: 
‘Què podem fer per millorar 
la competitivitat de 
l’economia espanyola?’
Organitzat per l’Institut d’Economia de Barce-
lona amb la participació de diversos ponents.

Acte de benvinguda 
als nous col·legiats
Amb la participació del degà del Col·legi, 
Joan B. Casas, que va lliurar els carnets i els 
diplomes als 35 nous col·legiats.
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Reunió Panell d’Experts de l’IEBE
Per examinar el resultat de l’enquesta cor-
responent a la previsió de tancament de 
l’IBEX 35 a 31 de març del 2014. Documen-
tació a disposició dels interessats al web del 
Col·legi.

‘Sentències i jurisprudència 
tributària’
Sessió temàtica organitzada per la Comis-
sió d’Economistes Assessors Fiscals amb la 

participació com a ponent de Jorge Martí-
nez-Aguado, economista i advocat.

‘Liberalitzar el sòl és la solució? 
Respostes a l’Informe de la Comi-
ssió Nacional de la Competència’
Conferència organitzada per la Comissió 
d’Economistes en Economia Territorial i Ur-
bana del Col·legi d’Economistes de Catalu-
nya i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
amb la participació com a ponent d’Agustí 
Jover, economista, Promo Assessors Con-
sultors, SAP. Van presentar Lluís Comerón, 
degà del Col·legi d’Arquitectes de Cata-
lunya, i Joan Ràfols, vicedegà del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya. Va moderar 
Enric Juliana, periodista. Informe a disposició 
dels interessats al web del Col·legi.

‘La responsabilitat penal 
de l’assessor fi scal en 
els delictes dels seus clients 
com a col·laborador necessari’
Sessió organitzada per la Comissió d’Eco-
nomistes Assessors Fiscals del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya i la secció de 
fi scals del Col·legi Ofi cial de Titulats Mer-
cantils i Empresarials de Barcelona a càrrec 
de Diego Artacho Martín-Lagos, director del 
Departament de Penal-Econòmic de Rou-
saud Costa Duran, SLP, excap de la Unitat 
Especial d’Auxili Judicial de l’AEAT a Catalu-
nya. Es va celebrar a la seu del Col·legi Ofi ci-
al de Titulats Mercantils.
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‘Pla de control tributari  
i qüestions generals  
de la inspecció tributària’
Sessió temàtica organitzada per la Comis- 
sió d’Economistes Assessors Fiscals a càr-
rec de Gonzalo García de Castro, delegat 
especial d’Hisenda de Catalunya, i Jaume 
Segalá Torres, inspector regional d’Hisen- 
da de Catalunya.

‘Els reptes de la gestió  
del territori metropolità’
Conferència organitzada per la Comissió 
d’Economistes en Economia Territorial i Ur-
bana i l’Associació Catalana de Ciència Re-
gional a càrrec d’Oriol Nel·lo, professor del 
Departament de Geografia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona.

Reunió constituent del  
Grup de Treball  
d’Economistes d’Empreses

‘La crisi del pensament 
econòmic dominant’
Conferència organitzada pel Grup de Treball 
d’Economia Social amb la participació com 
a ponent de Vicenç Navarro, catedràtic de 
Ciències Polítiques i Socials de la Universitat 
Pompeu Fabra.

 LLEIDA

‘Sortir de l’euro  
per sortir de la crisi?’
Presentació del llibre a càrrec d’Antoni Soy, 
professor d’Economia Aplicada i autor de 
l’obra. La presentació va anar a càrrec de 
Ramon Morell, economista.

‘Programa de consolidació  
del treball autònom’
Primera sessió col·lectiva organitzada amb el 
suport del Departament d’Empresa i Ocupa-
ció de la Generalitat de Catalunya a càrrec 
de Josep Maria Riu Vila, economista.

TARRAGONA
‘Directrius del Pla de Control 
Tributari 2014. Actes amb 
acord: normativa vigent’
Cafè-col·loqui a càrrec de Joaquín M. Albisu, 
delegat de l’AEAT a Tarragona, i Roberto Lu-
engo, inspector regional adjunt de l’AEAT a 
Tarragona. L’acte, celebrat a la seu territorial 
del Col·legi d’Economistes a Tarragona, el va 
presentar Pere Segarra, president territorial 
del Col·legi a Tarragona.

‘Economia de Catalunya. 
Preguntes i respostes  
sobre l’impacte econòmic  
de la independència’
Presentació del llibre a càrrec de Modest 
Guinjoan, economista i coautor del llibre.

GIRONA

‘Los intereses del futuro’
Presentació del llibre i col·loqui a càrrec de 
Domènec Espadalé, president de la Cam-
bra de Comerç; Esteve Gibert, president de 
la seu territorial; Antoni Puigvert, periodista i 
escriptor; Josep Oliver, catedràtic d’Econo-
mia aplicada de la UAB, i Joan Cals, l’autor 
del llibre. 

‘Economia de Catalunya. 
Preguntes i respostes  
sobre l’impacte econòmic  
de la independència’
Presentació del llibre a càrrec d’Oriol Amat, 
economista i un dels autors del llibre. Va  
presentar l’acte Esteve Gibert, president  
de la seu.

‘Sortir de l’euro  
per sortir de la crisi?’
Presentació del llibre a càrrec d’Antoni Soy, 
autor de l’obra; Joan Manuel del Pozo, pro-
fessor de Filosofia i Ètica de la UdG; Domè-
nec Espadalé, president de la Cambra de 
Comerç de Girona, i Esteve Gibert, president 
de la seu territorial.

T R E B A L L E M  E N  G R U P
Recull d’activitats
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Ressenya d’actes. Comissió d’Economia Catalana

El sistema científic 
a Catalunya
MODEST GUINJOAN, economista 
President de la Comissió d’Economia Catalana  
del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
guinjoan@barcelonaeconomia.com

La conferència, oferta per Josep 
Maria Martorell i Rodon, director 
general de Recerca de la Genera·
litat de Catalunya, i organitzada 

per la Comissió d’Economia Catalana del Col·
legi d’Economistes, es va estructurar en dos 
grans punts al voltant d’allò que es coneix 
com a sistema científic: un reconeixement de 
la situació actual a Catalunya i la identificació 
dels principals reptes del sistema.

En l’anàlisi del primer, es van descriure les da·
des que identifiquen el sistema científic cata·
là. En les 12 universitats, 47 centres de recer·
ca i en les grans infraestructures de suport s’hi 
comptabilitzen uns 25.000 investigadors. Vet 
aquí una selecció dels indicadors de resultats: 

l Amb un 1,5% de la població europea, a 
Catalunya s’obté el 3,4% dels ajustos de l’Eu·
ropean Research Council, s’hi fa el 3% de les 
publicacions científiques o s’hi ha obtingut el 
2,4% dels fons en els set programes marc 
que hi ha hagut.

l Catalunya ocupa la quarta posició de l’Es·
pai Europeu de Recerca i la segona de la UE. 
Concretament, amb 17,8 ajuts per milió d’ha·
bitants es troba en un nivell semblant als Paï·
sos Baixos o a Suècia.

l En publicacions científiques, amb un 0,1% 
de la població mundial, Catalunya publica 
més de l’1% de la producció global.

l En els rànquings internacionals, alguns 
centres del sistema de recerca són entre els 
millors del món, com ara l’ICFO, número 1 en 
física, o el CRG, el número 9 en biomèdica.

l De les 10 primeres institucions de l’Estat 
ordenades per impacte de publicacions nor·
malitzat (INI), 9 són catalanes.

A banda d’això, es pot afirmar que Catalunya 
té una bona reputació en recerca científica a 
escala internacional.

La política seguida per la Generalitat en ma·
tèria científica ha descansat en el principi de 
no finançar projectes i, en canvi, finançar ins·
titucions, posant en pràctica el principi people 
not projects. L’aposta per l’impuls científic 
arrenca del començament del nostre segle, i 
d’una manera sostinguda ha rebut recursos 
creixents i importants al marge del color polític 
dels diferents governs. El 2014, el Govern 
destina al sistema 167 milions d’euros.

Al llarg dels anys, el model no ha alterat els 
seus plantejaments bàsics pel que fa a objec·

tius (fonamentalment dos: excel·lència i inter·
nacionalització) i tampoc pel que fa a instru·
ments (compromís amb el finançament, 
atracció i retenció de talent, centres de recer·
ca orientats a l’excel·lència i grans infraestruc·
tures vertebradores).

L’OCDE va diagnosticar el sistema d’innova·
ció (2010) i el d’educació superior (2011) ca·
talans. El ponent va destacar els aspectes 
que en aquests informes es recomanava 
mantenir en el futur, però va posar èmfasi so·
bretot en els punts en què Catalunya havia de 
millorar. Es poden sintetitzar en els següents:

l Recerca. Aconseguir massa crítica (di·
mensió) de centres de recerca i transferir el 
coneixement.

l Educació superior. Millorar la flexibilitat i la 
governança de les universitats, transferir el 
coneixement i vincular més el món acadèmic 
amb el món empresarial.

Josep Maria Martorell va parlar de com dóna 
resposta als reptes de futur la Secretaria 
d’Universitats i Recerca. D’una banda, con·
solidar el model vigent, mantenint els eixos 
prioritaris i les dotacions pressupostàries, 
protegir·lo per llei (primera Llei de ciència de 
Catalunya, en cartera) i reformular l’actual 
model universitari. L’altre gran repte és acon·
seguir la transferència de coneixement, as·
pecte aquest en què hi ha algunes experièn·
cies altament positives, però que és on queda 
més camp per recórrer. Aquí va subratllar la 
necessitat d’introduir flexibilitat i canvis en la 
governança de les universitats i, per fer això, 
només caldria tenir un Estat còmplice. De la 
mateixa manera que caldria per tal d’aplicar 
polítiques fiscals sensibles i polítiques indus·
trials favorables que facilitessin la transferèn·
cia de coneixement al sistema empresarial.

En definitiva, Catalunya té una situació privile·
giada en generació de coneixement, el siste·
ma científic està convençut que la col·
laboració publicoprivada és desitjable, no és 
fàcil posar aquest capital al servei de l’econo·
mia, però les petites accions que s’han fet en 
transferència són esperançadores i, si es pot 
mantenir l’esforç públic, el seu potencial és 
realment molt gran. n

‘En quin punt es troba Catalunya (per competir) en 
l’economia del coneixement?’ va ser el tema central de la 
conferència celebrada el 17 de febrer passat al Col·legi
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T R E B A L L E M  E N  G R U P
Ressenya d’actes. Comissió de Coneixement i Innovació

‘Mind the gap’, de la 
recerca a la innovació
JORDI AUGUSTO, economista
Vicepresident de la Comissió d’Economia del Coneixement  
i Innovació del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
jangusto@gmail.com

Davant d’un nodrit auditori, i amb 
la participació com a ponents 
del director general d’Indústria 
de la Generalitat de Catalunya, 

Antoni Grau; de Pedro Mier, Juan Carlos Dürs·
teler, Marc Sansalvador i César Molins, en re·
presentació del grup d’opinió Tecnoindústria, 
i del degà del Col·legi, Joan B. Casas, el 30 de 
gener es va fer un benchmarking dels millors 
ecosistemes d’innovació mundials, presentat 
per Xavier Ferràs, degà d’Economia i Comu·
nicació de la UVic, i la seva comparació amb 
l’ecosistema d’innovació català, presentat per 
Myriam García·Berro, directora corporativa 
d’Ascamm, Centre Tecnològic.

D’entrada, dues dades importants: tant els 
salaris com l’ocupació presenten una molt alta 
correlació positiva amb el nivell d’innovació 
d’un territori o país; és a dir, tant els salaris com 
l’ocupació són superiors allà on els ecosiste·
mes d’innovació són més forts, com ara els 
països escandinaus, a Europa; Israel i els Es·
tats Units, a escala mundial; i, dins d’Espanya, 
el País Basc i Navarra.

Tot seguit, una caracterització dels ecosiste·
mes d’innovació, arreu del món conformada 

per un conjunt d’institucions de recerca públi·
cament finançades i, també, per un conjunt de 
centres tecnològics molt propers a les empre·
ses del territori i igualment finançades, de ma·
nera principal, per les administracions públi·
ques; atès que el risc augmenta segons ho fa 
el caràcter disruptor de la innovació i això dis·
suadeix les empreses si no compten amb un 
adequat suport públic.

Precisament és en aquest segon aspecte on 
es fa evident el gap del nostre ecosistema d’in·
novació que, si bé compta amb un sistema de 
recerca potent, més en termes relatius que 
absoluts, atès que encara som lluny del per·
centatge d’R+D/PIB que fos desitjable, en 
contrapartida no tenim un sistema de transfe·
rència industrial proporcionat ni un teixit pro·
ductiu capaç d’absorbir els resultats de la re·
cerca dels centres d’investigació.

Definit el gap del nostre ecosistema, els po·
nents van prendre la paraula. Juan Carlos 
Dürsteler, d’Indo, va posar de manifest que la 
seva companyia havia pogut sortir del con·
curs de creditors gràcies a les patents i l’inte·
rès per aquestes d’un comprador multinacio·
nal. Pedro Mier va insistir en la compra pública 

innovadora com una potent eina a l’abast de 
les administracions per fomentar la innovació 
i el teixit industrial. César Molins, d’AMES, va 
posar l’accent en la necessitat que les empre·
ses deixin de ser les “dolentes de totes les 
pel·lícules” i que cal que se les “estimi” més. I, 
per acabar, Marc Sansalvador va defensar la 
necessitat de balancejar el pressupost públic 
de suport a la recerca i a la innovació per tal 
d’impulsar més aquesta segona.

Un conjunt de reptes que el director general 
d’Indústria va reconèixer, tot manifestant la 
voluntat del Govern de resoldre’ls; en primer 
lloc, impulsant una reordenació i un enforti·
ment dels centres tecnològics i, en segon lloc, 
mirant de dotar·los de noves fonts de finança·
ment adreçades a impulsar la transferència als 
sectors productius.

Per cloure l’acte, que va ser moderat per Jordi 
Angusto, responsable de la Comissió d’Inno·
vació del Col·legi, el degà va manifestar motius 
per l’optimisme, atès que si en poc més de 
deu anys havíem estat capaços d’aixecar un 
potent sistema de recerca, en molt menys 
temps podríem acabar de configurar un veri·
table ecosistema d’innovació. n

Sota el títol ‘Sistemes d’innovació avançats. Competint pel futur’, es va 
celebrar una sessió de ‘benchmarking’ dels millors models mundials el 
passat 30 de gener, al nostre Auditori auspiciada per la Universitat de Vic
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És important també conèixer cap 
a on es dirigeix l’organització en 
un futur, de quins recursos dispo-
sa i quin reptes ha de superar per 
assolir els objectius marcats per 
la mateixa. La informació pros-
pectiva adquireix un gran valor 
per a la presa de decisions, tant 
per a persones internes com ex-
ternes a l’organització.

2. Connectivitat 
de la informació
Per a l’entesa de la informació 
fi nancera és important el conei-
xement del negoci i, així mateix, 
és important conèixer també els 
objectius marcats per a l’evolu-
ció de l’empresa. Per això, la 

connectivitat de la informació es 
fa imprescindible. 

3. Capacitat de resposta 
i inclusió dels grups d’interès
L’informe integrat ha de ser d’aju-
da per a tots els grups d’interès.

4. Concisió i materialitat
Tot informe ha de reunir aquestes 
característiques, per tant les per-
sones que l’elaborin han de ser 
concises i han de saber diferenci-
ar allò que és realment material. 

5. Fiabilitat i exhaustivitat
Per descomptat, l’informe ha de 
refl ectir la veracitat de la informa-
ció per tal que aquesta sigui fi a-
ble. És un punt important per ge-
nerar confi ança davant de tercers.

6. Consistència 
i comparabilitat
La informació ha de ser consis-
tent en el temps i s’haurà de pre-

Avui dia, i per causa de l’actual 
context econòmic espanyol, 
cada vegada més es fa necessa-
ri completar la informació que 
presenten les organitzacions 
amb altres aspectes més enllà 
dels estrictament fi nancers. Es fa 
imperiós per la necessitat d’oferir 
més transparència de les organit-
zacions, l’actual i futura escasse-
tat dels recursos a la qual ens 
estem enfrontant i a les preocu-
pacions mediambientals, entre 
altres motius. 

La informació fi nancera és una 
informació molt rellevant per a les 
organitzacions a l’hora de poder 
prendre decisions a escala inter-
na, però l’usuari que no forma 
part de l’organització precisa re-
bre un altre tipus d’informació 
que complementi la fi ns ara pre-
sentada. La informació presenta-
da fi ns a aquest moment no dei-
xa de ser de caràcter retrospec-
tiu i no ens indica cap a on es 
dirigeix l’organització ni quins ob-
jectius persegueix per a un futur 
a curt, mitjà o llarg termini ni 
quins recursos consumirà per a 
la consecució dels seus objectius 
ni ens informa de la manera com 
les empreses fan rendibles i sos-
tenibles els seus negocis.

Amb el propòsit d’avançar cap a 
un informe integrat, l’agost del 
2010 es va crear el Comitè Inter-
nacional d’Informació Integrada 
(IIRC per les seves sigles en an-
glès) amb l’objectiu de crear un 
marc d’informació mundialment 
acceptat per a l’elaboració d’un 
informe on es faci constar la cre-
ació de valor a curt, mitjà i llarg 
termini de les organitzacions. 

En l’actualitat, l’únic país on exis-
teix obligació en l’aplicació de 
l’informe integrat és Sud-àfrica, 
encara que Espanya està ben 

posicionada, ja que hi ha cinc 
empreses que estan participant 
en el projecte pilot de l’IIRC 
(BBVA, Indra, Enagás, Inditex i 
Telefónica, recentment shi ’ha 
unit també Repsol).

L’IIRC defi neix l’informe integrat 
com el que “reuneix la informació 
rellevant sobre l’estratègia d’una 
organització, la gestió, els resul-
tats i les perspectives d’una ma-
nera que refl ecteixi el context 
social, comercial i mediambiental 
en què opera. Proporciona una 
representació clara i concisa de 
com una organització evidencia 
la seva administració i com es 
genera i sosté el valor”.

Amb l’objectiu d’obrir el debat a 
l’entorn dels continguts de l’infor-
me integrat, el 12 de setembre de 
2011 i amb la fi nalitat d’obrir el 
debat sobre els continguts de 
l’Informe integrat, l’IIRC va emetre 
el denominat Discussion Paper 
(DP) la versió defi nitiva del qual, 
Framework, ha estat presentada 
el 9 de desembre de 2013. 

El Framework presentat proposa 
uns principis i continguts per a 
l’informe integrat, on es preve-
uen sis principis que donarien 
suport a un informe integrat:

1. Enfocament estratègic 
i orientació futura
Es tracta d’explicar els objectius 
que té marcats l’organització, els 
programes o polítiques que cal se-
guir per a la consecució d’aquests 
objectius, així com la manera 
d’implementar aquestes polítiques 
per aconseguir el resultat desitjat. 

sentar de tal manera que pugui 
ser comparable amb la informa-
ció d’altres organitzacions.

Basant-se en els principis anteri-
ors, el contingut de l’informe in-
tegrat podria ser el següent:
l Visió organitzacional i del medi 
ambient.
l Govern.
l Riscos i oportunitats.
l Estratègia i assignació de re-
cursos.
l Model de negoci.
l Resultats.
l Perspectives de futur.

Per a una correcta elaboració 
d’un informe integrat cal la parti-
cipació de diferents òrgans de 
l’organització, ja que inclou te-
mes molt diversos com la infor-
mació fi nancera, estratègia de la 
companyia, context de mercat 
on es troba, etcètera. Per tant, 
és un treball en equip on s’han 
d’enllaçar diferents punts de vis-
ta i la consecució d’una visió co-
muna en allò que fa referència a 
l’empresa.

En defi nitiva, l’informe integrat és 
aquell que incorpora tant la infor-
mació fi nancera històrica, per 
tots coneguda, aspectes tals 
com la visió i missió de l’organit-
zació, és a dir, cap a on es diri-
geix l’organització i quin paper 
ha d’exercir per assolir els seus 
objectius, així com els recursos 
dels quals disposa. L’objectiu 
d’aquest informe és presentar 
una visió integral de la creació de 
valor de l’empresa. n

OLGA PASCUAL
Gerent de Horwath PLM Auditors, SLP
olga.pascual@crowehorwath.es
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cera, organigrames funcionals i 
jeràrquics, manuals interns de la 
companyia, entre d’altres.
 
l L’avaluació de processos, on 
es fa una anàlisi de les activitats i 

Amb la reforma del Codi penal 
l’any 2010, es va introduir un nou 
article, el 31 bis, i des d’aleshores 
tota persona jurídica s’enfronta a 
dos nous riscos penals per:

l Delictes comesos en nom o 
per compte de les mateixes i, en 
el seu profi t, pels seus represen-
tants legals i administradors de 
fet i de dret (consellers).

l Delictes comesos per compte 
i profi t de l’empresa per als qui, 
estant sotmesos a l’autoritat de 
les persones físiques que exer-
ceixen la direcció, hagin pogut 
cometre els fets per no haver-se 
exercit sobre ells el degut control 
ateses les circumstàncies con-
cretes del cas.

Així mateix, es troba en tràmit un 
Projecte de Llei de reforma del 
Codi penal (núm. 121/000065) 
l’aprovació del qual per les Corts 
Generals i l’entrada en vigor està 
prevista per a la fi  de l’any 2014.

Aquest projecte de llei estableix, 
com a deure i exigència, l’obliga-
ció d’aplicar un pla de prevenció 
penal per a les empreses. Al seu 
torn, amplia la responsabilitat de 
les persones jurídiques i preveu 
sancions per als directius de les 
entitats en les quals es cometin 

delictes per falta d’adopció de 
mesures de prevenció.

El projecte de llei estableix expres-
sament com a eximent de respon-
sabilitat penal en l’empresa haver-
se adoptat i executat un model de 
gestió i control efi caç per a la pre-
venció del delicte, incloent-hi me-
sures de vigilància, control i super-
visió per part de l’òrgan autònom.

En aquest sentit, en l’elaboració 
del pla de prevenció penal es pre-
senten diverses oportunitats 
d’actuació per als economistes-
auditors, per ser professionals 
amb amplis coneixements sobre 
els processos del negoci i riscos 
en els diferents sectors i indústria. 

En l’aplicació de la metodologia 
de treball per al desenvolupa-
ment del pla, ens trobem que 
gran part d’aquest se centra en:

l L’entesa del negoci, a través 
de la revisió d’informació fi nan-

mació de processos/controls 
(fl owcharts).

l L’anàlisi i la identifi cació de ris-
cos i oportunitats al llarg de tots 
els processos que prèviament 
han estat determinats com a re-
llevants en la identifi cació de ris-
cos de delictes penals. Per a 
això, es representa de manera 
gràfi ca el nivell d’exposició (baix, 
mitjà o alt) de la companyia da-
vant els riscos identifi cats.
 
És destacable, doncs, que els 
tres aspectes indicats sobre els 
quals se centra el pla són àmpli-
ament coneguts pels economis-
tes-auditors, que podem aportar 
la nostra experiència adquirida 
en auditories en aspectes tals 
com el coneixement del negoci i, 
principalment, en la identifi cació 
de riscos. 

Ara bé, m’agradaria destacar 
que, per a l’elaboració del pla de 
prevenció penal, ha d’existir una 
estreta col·laboració entre els 
economistes-auditors i advocats 

YAZOMARY GARCÍA
Gerent de la Divisió de Consultoria de Tecnologies 
de la Informació i Processos del negoci. CroweHorwath 
yazomary.garcia@crowehorwath.es
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àrees de negoci de l’entitat, em-
preses vinculades i fi lials (en el 
seu cas) a fi  d’identifi car els ca-
sos, personal clau, interdepen-
dència de processos i els con-
trols en cada una de les activitats 
susceptibles de generar riscos 
amb transcendència penal. Per 
fer-ho, s’utilitzen eines de diagra-

penalistes, consultors de riscos/
processos/negoci, consultors en 
tecnologies de la informació i al-
tres professionals especialistes 
que permetin conformar un 
equip multidisciplinari amb totes 
les competències necessàries 
per al desenvolupament d’un pla 
de prevenció penal. n
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Durant els anys 80 i 90 del segle 
passat, el model sanitari català es 
trobava en desenvolupament, una 
vegada transferides les competèn-
cies en salut a la Generalitat de 
Catalunya. Aquest model va com-
portar la implantació d’una xarxa 
hospitalària d’utilització pública, 
fent servir com a base la concerta-
ció de serveis en diversos centres 
assistencials preexistents depen-
dents en la seva majoria d’ens lo-
cals, institucions religioses o altres 
entitats sense ànim de lucre, que 
es van haver de dotar dels recur-
sos, tecnologia i equipaments ne-
cessaris per prestar una atenció 
sanitària moderna que actualment 
és reconeguda com a modèlica 
entre els països del nostre entorn.

No obstant això, el desenvolupa-
ment d’aquest model va anar 
acompanyat de dèfi cits de fi nança-
ment estructurals, ja que no es dis-
posa de prous recursos per dotar 
pressupostàriament el model disse-
nyat, unit al fet que molts d’aquests 
centres, en tractar-se d’entitats ma-
joritàriament de naturalesa no mer-
cantil, es trobaven escassament 
capitalitzats i amb difi cultats d’ac-
cés als mercats fi nancers. 

Acumulació del deute
Una de les conseqüències 
d’aquest dèfi cit de fi nançament va 
ser que moltes de les entitats que 
estaven donant forma al sistema 
no van poder atendre el pagament 
de les quotes de cotització a la Se-
guretat Social. Davant de l’absèn-
cia de recursos propis i de la limita-
ció del fi nançament bancari, l’ajor-
nament de les quotes patronals va 
ser un recurs fi nancer generalment 
utilitzat per tal de subsistir i atendre 
les seves obligacions que, en un 
centre assistencial, corresponen 
en més d’un 70% al pagament de 
les despeses de personal. Això va 
comportar l’acumulació d’un deu-

el pagament d’aquest deute seria 
totalment insostenible per al siste-
ma sanitari català. Malgrat aquesta 
obvietat, en el Projecte de llei de 
pressupostos per al 2014 que va 
circular les darreres setmanes del 
2013 no s’incloïa cap disposició 
que prorrogués el període de ca-
rència i hauria suposat que les enti-
tats afectades haurien de fer el pa-
gament del deute amb la Seguretat 
Social anterior al 31 de desembre 
de 1994 en deu anualitats, a partir 
del desembre del 2014.

No obstant això, fi nalment aquesta 
incertesa va ser resolta satisfactòri-
ament i en la Llei pressupostos 
generals de l’any 2014, s’hi ha in-
clòs la disposició addicional 83a, 
per la qual s’amplia per un any 
més la moratòria per al pagament 
del deute històric de la Seguretat 
Social, i es preveu que les instituci-
ons sanitàries titularitat d’adminis-
tracions públiques o d’entitats 
sense ànim de lucre podran sol-
licitar a la Seguretat Social l’ampli-
ació de la carència a vint anys, junt 
amb l’ampliació de la moratòria 
fi ns a un màxim de deu anys amb 
amortitzacions anuals. 

Una vegada més, en tornar-se a 
aprovar una nova pròrroga de la 
moratòria, ha estat presa una deci-
sió assenyada d’acord amb la rea-
litat del sector. En l’entorn actual, 
ben segur que ha resultat més 
apropiat tornar a prorrogar la solu-
ció defi nitiva, que prendre una so-
lució errònia i inassumible per al 
sector sanitari català. n

31 de desembre de 2012, puja a 
uns 290 milions d’euros. Aquest 
import evidentment té la naturale-
sa de passiu i, per tant, impacta de 
manera substancial en qualsevol 
anàlisi patrimonial, d’endeutament 
o de solvència del sector; tot i que 
un analista coneixedor del sector 
descompta l’impacte d’aquest 
deute en els balanços i en l’anàlisi 
de la situació patrimonial.

La solució d’aprovar mitjançant les 
lleis de pressupostos anuals una 
pròrroga del període de carència 
ha estat també una forma de pror-
rogar la solució del problema, sen-
se afrontar-lo de manera defi nitiva; 
tot i que cal també reconèixer que 

ha estat una sortida prou raonable 
que no ha comportat problemes 
fi nancers per al sector en els dar-
rers 16 anys, més enllà d’un im-
pacte que gairebé podríem qualifi -
car com a estètic en els balanços. 

Solució amb dues alternatives
La solució a aquesta qüestió pas-
saria per dues alternatives: una, la 
condonació defi nitiva d’aquest 
deute, bé sigui mitjançant condo-
nació (amb els problemes juridico-
formals o fi scals que això podria 
comportar), o altres fórmules com 
ara compensació, patrimonialitza-
ció, etcètera; o dos, no prorrogar 
més les carències i que la Segure-
tat Social exigís el pagament del 
deute en els terminis establerts. 

A ningú se li escapa que en l’entorn 
actual de limitacions pressupostà-
ries, ajustos continuats de la des-
pesa i dels serveis i esforços salari-
als del personal del sector, assumir 

te històric del sistema sanitari cata-
là amb la Seguretat Social estimat 
en uns 300 milions d’euros (ales-
hores uns 50.000 milions de pes-
setes).

En conseqüència, els centres sani-
taris van rebre les corresponents 
actes de requeriment de deute, im-
posició de sancions i d’interessos 
de demora, tot i que per als centres 
era insostenible fer front al paga-
ment d’aquest deute i, molt menys, 
als recàrrecs i interessos exigits. 
Davant d’aquesta realitat, es va im-
posar el sentit comú i la Llei de 
pressupostos generals de l’Estat 
del 1995 va establir una moratòria 
de deu anys sense interessos i 

amb tres anys més de carència en 
el pagament del deute amb la Se-
guretat Social de les institucions 
sanitàries de titularitat pública o pri-
vades sense ànim de lucre. 

A partir de l’exercici 1997, fi nalitza-
ció del període de carència inicial-
ment establert, les respectives lleis 
de pressupostos generals de l’Es-
tat han vingut incorporant una dis-
posició addicional en la qual s’am-
pliava anualment la carència en el 
pagament del deute històric amb la 
Seguretat Social i es manté el pa-
gament ajornat per 10 anys. 

Sortida raonable
Aquesta situació ha comportat 
que en els balanços dels centres 
sanitaris concertats hi vingui apa-
reixent un deute amb la Seguretat 
Social corresponent a l’esmentada 
moratòria que, segons dades 
agregades de la Central de Balan-
ços del Servei Català de la Salut a 

PERE RUIZ
Economista
pruiz@faura-casas.com

La moratòria del deute històric dels 
centres sanitaris amb la Seguretat Social

de deu anys sense interessos i de deu anys sense interessos i de deu anys sense interessos i de deu anys sense interessos i 

ha estat una sortida prou raonable ha estat una sortida prou raonable 

Una vegada més, en tornar-se a aprovar 
una nova pròrroga de la moratòria, 

ha estat presa una decisió assenyada 
d’acord amb la realitat del sector

Comissió d’Economia de la Salut
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Què signifi quen les paraules? So-
vint, volen dir coses diferents segons 
els interlocutors. Això difi culta la co-
municació, és clar: parlen igual, però 
pensen en conceptes diferents. 
Econòmic vol dir “relatiu a l’econo-
mia”, però també signifi ca “barat”. 
Què és una actuació econòmica, 
una intervenció sobre el sistema 
productiu o una operació de baix 
cost...? El context sol resoldre 
aquests equívocs semàntics en el 
cas d’usos verbals consolidats, però 
no pas en utilitzacions emergents.

Un anunci de televisió assegura que 
un determinat detergent té un baix 
contingut en “productes químics”. 
Portentós, perquè tots els productes 
planetaris són enterament químics. 
L’anunci pretén dir que aquell deter-
gent no conté compostos sintètics 
nocius, però ho expressa incorrecta-
ment i consolida una percepció soci-
al negativa envers la química, que és 
la cosa més natural del món. Un fet 
comparable passa amb els termes 
ecològic, sostenible o verd. Són pa-
raules avui dia emergents i, certa-
ment, de signifi cat equívoc. Qualse-
vol invent pintoresc aspira a ser 
“sostenible” i en qualsevol gerani s’hi 
veu un valor “ecològic”. Estirant el fi l: 
què vol dir verd? Doncs vol dir eco-
lògic i sostenible, però el mal és que 
no acabem de saber què signifi quen 
ni una cosa ni l’altra...

En un moment donat, es va comen-
çar a parlar d’economia verda per 
referir-se al sector industrial i comer-
cial que es dedicava a activitats rela-
cionades amb la qualitat ambiental. 
Era com parlar del ram de l’aigua, 
posem per cas. Amb aquesta lògi-
ca, algú hauria pogut parlar d’eco-
nomia vermella per referir-se a car-
nissers i xarcuters, per exemple. Tot 
això són denominacions noves per 
etiquetar activitats velles, no trobo 
que tinguin gaire interès. No tindria 
sentit, així doncs, fer un màster 

El consum en cicle obert (utilització 
parcial del recurs i abocament del 
residu) és preindustrial. Però tots 
els números de l’economia postin-
dustrial convencional encara s’hi 
basen. En els balanços, es prescin-
deix de les externalitats socioambi-
entals negatives i no es patrimonia-
litzen els serveis ecològics (clima, 
sòl, cicle del aigua, qualitat de l’aire, 
etcètera). 

Són uns balanços falsejats perquè 
ignoren una part signifi cativa de les 
partides econòmiques en conside-
rar-les fora del cicle econòmic. Bas-
taria tancar els cicles materials per 
recompondre la matriu de càlcul: 
aquest és un dels pilars de l’econo-
mia verda. Per això m’agrada dir 
que la sostenibilitat és la millor rela-
ció cost/benefi ci, sempre que el 
cost internalitzi tots els costos i el 
benefi ci consideri tots els benefi cis.

I, at last but not least, la qüestió so-
cial. Per a l’economia verda, la mera 
plusvàlua (increment de preu o de 
diners) no equival a valor afegit (in-
crement de servei), de manera que 
l’artefacte fi nancer perd l’abassega-
dor protagonisme que té ara, men-
tre que la redistribució equitativa (no 
igualitària) de la riquesa generada 
esdevé un objectiu econòmic en ell 
mateix. Quasi res.

Tot plegat comporta una revisió sis-
tèmica de molts principis i concep-
tes econòmics entranyables, però 
amortitzats per la història, la vigència 
forçada dels quals ens està amar-
gant el present i comprometent el 
futur. Així que verd és molt més que 
un color. n

1.000 milions l’any 1800 a 6.000 
milions l’any 2000 i a 7.000 milions 
l’any 2012. L’enormitat ha convertit 
aquest canvi quantitatiu en sistèmi-
cament qualitatiu. Però la lògica 
econòmica convencional continua 
ancorada en la matriu preindustrial: 
l’exterior és tan tan gran que s’hi pot 
externalitzar qualsevol disfunció i hi 
ha tants recursos que ens en po-
dem emparar il·limitadament. 

Pregunta: “En una economia glo-
balitzada, on és l’exterior?” Res-
posta: “Enlloc, per això ens ofega la 
contaminació local i patim la conta-
minació global en forma de canvi 
climàtic creixent”. Pregunta: “1.000 
milions demandant per cap afecten 
el sistema igual que 7.000 milions 
demandant per 50 (que és l’incre-
ment per barba fruit de la industria-
lització)?” Resposta: “De cap ma-
nera, per això el creixement quanti-
tatiu com a motor de l’economia i 
com a sinònim del desenvolupa-
ment no és viable a mitjà termini (ni 
a curt termini, segons com)”. Pre-

gunta: “Moure’s tota la vida en un 
sol terme municipal i no disposar 
de telecomunicacions equival a vi-
atjar constantment i a portar un 
smartphone connectat a Internet a 
la butxaca?” Resposta: “Ni en bro-
ma, per això la majoria dels recur-
sos consumits en cicle obert no 
generen servei, sinó mobilitat re-
dundant. I així ad nauseam”.

d’Economia verda per explicar com 
funciona el sector de la depuració 
d’aigua o del tractament de residus.

L’economia verda deixa de ser una 
denominació anecdòtica per esde-
venir una categoria ontològica quan 
designa una manera diferent i inno-
vadora de concebre l’activitat pro-
ductiva, els formats de consum i la 
redistribució dels valors afegits gene-
rats. Aleshores ja no és una etiqueta, 
sinó una ideologia. És l’estratègia 
econòmica dels principis sostenibi-
listes. Això sí que es mereix un màs-
ter, com a mínim. I és també aquesta 
nova dimensió categòrica el que jus-
tifi ca la creixent incursió en el terreny 
econòmic de pensadors o professi-

onals provinents d’altres camps que 
el de l’economia tradicional.

La Revolució Industrial va suposar 
un gran salt escalar en la demanda 
d’energia i de recursos, en la pro-
ducció de manufactures, en la ge-
neració de residus i també en l’enti-
tat dels estocs demogràfi cs hu-
mans, que han passat de ser de 

RAMON FOLCH
Socioecòleg, president d’ERF, Col·legiat d’Honor 2014

Economia verda: 
verda o economia...?

econòmic de pensadors o professi-econòmic de pensadors o professi-econòmic de pensadors o professi-econòmic de pensadors o professi-

gunta: “Moure’s tota la vida en un gunta: “Moure’s tota la vida en un gunta: “Moure’s tota la vida en un gunta: “Moure’s tota la vida en un 

L’economia verda deixa de ser una 
denominació anecdòtica per esdevenir una 

categoria ontològica quan és l’estratègia 
econòmica dels principis sostenibilistes

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

Hem començat un nou 2014 amb 
moltes ganes de fer bona feina. 
Hem col·laborat en la posada en 
marxa dels postgraus als quals fa 
referència Ramon Folch, que en 
va fer la Lliçó inaugural, molt reeixi-

Un 2014 enfeinat
MARTA ROCA LAMOLLA
Economista i vicepresidenta de la Comissió 
d’Economia i Sostenibilitat 
martaroc.ind@economistes.com

da, a qui agraïm aquesta col-
laboració a l’Informatiu. Bons pro-
fessors, alumnes i continguts. S’hi 
pot accedir per mòduls interes-
sants i transversals, veure infor-
mació al web del Col·legi. 

Hem aconseguit el patrocini per 
als tres SIDICOS: El corredor del 
Mediterrani, Aspectes econòmics 
d’RSC i el d’Energia. Es presenta-
ran a l’Auditori el proper 10 de juli-
ol a les 11.30 h. 

I donem la benvinguda a Xavier 
Carbonell, de MANGO; a Sílvia 
Pombo, de la Fundació Humana-
Pueblo para Pueblo, i a Cristina 
del Castillo, de Fluidra, amb capa-
citació i ganes de treballar. n
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A L  V O S T R E  S E R V E I
Grup de Treball d’Emprenedoria

Un altre aspecte positiu de l’activi-
tat emprenedora femenina és la 
seva contribució a l’ocupació. Les 
empreses promogudes per noves 
emprenedores creen més ocupa-
ció que les iniciatives dels homes. 
Tanmateix, les empreses d’empre-
sàries novelles el 2012 han resultat 
menys innovadores i menys orien-
tades cap a mercats internacionals 
que les iniciatives promogudes per 
nous emprenedors masculins.

La valoració dels experts 
sobre l’activitat emprenedora 
a Catalunya
L’accés a recursos fi nancers és 
l’aspecte valorat com a més nega-

tiu pels experts catalans consul-
tats. D’acord amb l’actual situació 
econòmica, la percepció sobre la 
possibilitat d’accedir a recursos fi -
nancers entre els experts catalans 
ha caigut de manera important des 
del 2010. La principal discrepància 
entre els experts catalans i el grup 
consultat a la resta d’Espanya rau 
en la valoració sobre el mercat d’in-
versors privats. La caiguda en la 
valoració sobre els inversors privats 
es pot interpretar com que els ex-
perts perceben que els agents en-
carregats de connectar inversors 
privats amb els emprenedors i els 
nous empresaris no són efi cients.

Els experts valoren cada vegada 
més positivament la capacitat de 
les universitats per proveir coneixe-
ments que ajudin l’estudiant a inici-
ar-se en activitats emprenedores. 
De la mateixa manera, Catalunya 
s’ha benefi ciat de millores en la 

En l’apartat d’Informació tècnica 
de l’Informatiu de l’Economista 
147 es va començar a analitzar 
l’Informe GEM-Catalunya 2012 
sobre l’activitat emprenedora així 
com la proporció de la població a 
Catalunya involucrada en activitats 
empresarials i de creació d’empre-
ses el 2012. A més, es revisen fac-
tors comunament identifi cats com 
a determinants a l’hora d’explicar 
la creació de noves empreses. En 
aquest noticiari, continuem expli-
cant els resultats més importants 
d’aquest estudi.

Els joves
L’activitat emprenedora dels joves 
a Catalunya ha experimentat una 
millora signifi cativa. La taxa d’em-
prenedors naixents joves va créixer 
un 11,07%, mentre que els joves 
són més presents entre els nous 
empresaris catalans (+6,53%). En 
el context econòmic actual, s’ob-
serva que els joves emprenedors 
catalans materialitzen en una me-
sura més gran les seves iniciatives 
empresarials quan el coneixement 
i la formació es complementen 
amb l’accés a recursos fi nancers.

D’aquesta manera, el perfi l del jove 
emprenedor a Catalunya ens per-
met observar que les empreses 
creades per joves a Catalunya es 
mostren més actives i amb més 
potencial de contribuir a l’econo-
mia. Les empreses liderades per 
joves emprenedors a Catalunya 
creen més ocupació i mostren ni-
vells més alts d’internacionalitza-
ció, en comparació amb les em-
preses creades per majors de 35 
anys. Tanmateix, la taxa d’abando-
nament entre els joves va créixer 
un 82,63% l’últim any, fet que evi-
dencia que les empreses dels jo-
ves estan experimentant proble-
mes més grans per sobreviure i 
consolidar-se en el mercat.

L’activitat emprenedora 
femenina
La intenció emprenedora de les 
dones a Catalunya ha augmentat 
de manera constant des del 2009. 
Al contrari, l’activitat emprenedora 
de les dones a Catalunya ha expe-
rimentat un retrocés important, fet 
que assenyala la presència de de-
terminades barreres que impedei-
xen que moltes iniciatives de do-
nes esdevinguin noves empreses. 
El 2012, l’activitat emprenedora 
femenina (4,89) és menys de la 
meitat de la TEA masculina (10,77). 
Alhora, l’activitat emprenedora fe-
menina el 2012 està molt caracte-
ritzada per motius de necessitat, i 

això malgrat que el 82% de les 
emprenedores naixents emprèn 
des de la seguretat d’un lloc de tre-
ball per compte d’altri. 

Analitzant l’abandonament empre-
sarial de les dones en els últims 
anys, s’observa que la reinserció 
laboral de les exempresàries és 
molt baixa, i això podria signifi car 
que l’activitat emprenedora fi ns a 
cert punt juga en contra de les ex-
pectatives laborals per a les dones 
que decideixen deixar la seva acti-
vitat laboral per iniciar una carrera 
emprenedora.

Tanmateix, un aspecte positiu és 
que la taxa d’abandonament em-
presarial femenina és baixa el 2012 
(0,9) i ha mantingut aquests nivells 
des del 2010. Per contra, la taxa 
d’abandonament (exempresaris) 
masculina s’ha doblat des del 
2010 fi ns a assolir el 2,8% el 2012.

percepció dels experts consultats 
sobre la capacitat del personal que 
treballa en les agències governa-
mentals encarregades de donar 
suport als emprenedors.

També és positiva la valoració feta 
respecte del funcionament dels 
parcs científi cs i les incubadores. 
Tanmateix, l’efectivitat dels progra-
mes governamentals de suport ha 
rebaixat la seva valoració a Catalu-
nya entre el 2008 i el 2012.

Respecte al clima emprenedor, la 
valoració dels experts catalans so-
bre el foment fet des de la cultura 
local cap a l’autosufi ciència, la pre-
sa de riscos emprenedors i la cre-
ativitat i la innovació cau de mane-
ra considerable des del 2010.

La contribució a l’economia 
dels empresaris
Quant a la creació d’ocupació, la 
contribució feta per les empreses 
de recent creació (empresaris no-
vells) i les empreses consolidades 
és igualment important. Els empre-
saris novells catalans tenen una 
preferència més gran per accedir a 
mercats internacionals i, en com-
paració amb els empresaris con-
solidats, són els que aporten una 
contribució més gran a l’economia 
en termes d’innovació de produc-
te. Hi ha una tendència temporal 
per part dels empresaris catalans a 
innovar més en processos pro-
ductius que a introduir innovacions 
de producte.

Finalment, d’acord amb les dades 
observades, les polítiques de su-
port a l’empresari no s’han de cen-
trar exclusivament en les empre-
ses de recent creació; sinó que, a 
més, han de brindar suport a les 
empreses amb bagatge de mercat 
per facilitar-ne la consolidació i el 
creixement. n

AMADEU IBARZ
Economista
emprenedoria@coleconomistes.cat

L’activitat emprenedora i la creació d’empreses 
a Catalunya durant l’any 2012 (2a part)

ritzada per motius de necessitat, i ritzada per motius de necessitat, i 

Hi ha una tendència temporal per 
part dels empresaris catalans a innovar 

més en processos productius que 
a introduir innovacions de producte
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anes, un 20% superior a les an-
gleses o franceses. Vegeu el 
gràfi c 2, on es pot veure el deute 
en una comparativa del percen-
tatge que representa el deute de 
les empreses sobre el PIB del 
país.

Ara, a l’espera de noves normes 
de Basilea, la manca continuada 
de crèdit i el seu alt cost es pre-
veu que aquestes operacions 
arribin a cotes que siguin cada 
vegada més grans. 

Després de la caiguda de ven-
des i benefi cis, així com marges 
operatius en el mercat espanyol 
en els últims anys, hi ha un im-
portant nombre de companyies 
espanyoles en les quals el valor 
del deute fi nancer supera el va-
lor de les accions. Així, és més 
viable fer-se amb l’empresa via 
adquisicions de deute que com-

Estan sent bastant habituals a 
Espanya les adquisicions de deu-
te denominat distressed. Es defi -
neix com a deute amb un alt risc 
d’impagament i que, per tant, el 
seu valor real és inferior al nomi-
nal. Per als inversors d’aquests 
títols, el sentit d’aquestes opera-
cions és l’arbitratge que es pro-
dueix per la diferència de nominal 
d’aquests deutes, que consten 
en els balanços de les empreses i 
el valor en llibres d’aquestes ma-
teixes en els balanços dels bancs.

Per normativa comunitària, un 
banc està obligat a aprovisionar 
percentatges determinats dels 
deutes que es troben en situació 
de risc d’impagament i depenent 
de la seva situació. És a dir, ha 
d’aprovisionar quan hi hagi im-
pagament de quotes, deute re-
fi nançat o deute directament en 
impagament defi nitiu com a con-
seqüència d’un concurs de cre-
ditors declarat.

Durant aquests anys de crisi fi -
nancera s’han constituït i invertit 
milers de milions en fons exclusi-
vament dedicats a adquirir 
aquests actius, habitualment 
aquests fons són hedge funds, si 

bé poden estar instrumentats en 
diversos vehicles. També s’han 
anomenat popularment fons vol-
tor, encara que crec que no és la 
paraula adequada per a la funció 
que compleixen. 

Els Estats Units han estat font 
d’importants benefi cis per als ac-
cionistes d’aquests fons. En l’úl-
tim any, amb els dubtes dissipats 
sobre la continuïtat de l’euro, 
aquests fons han arribat a Europa 
i, especialment, a Espanya, on la 
morositat no deixa de créixer i es 
troba en aquests moments al 
12%. Vegeu el gràfi c de l’evolució 
de la morositat bancària.

D’altra banda, dels nivells d’apa-
lancament fi nancer a les empre-
ses espanyoles és per molt el 
més alt de les economies de-
senvolupades, aproximadament 
el doble que les empreses ame-
ricanes, el triple que les alema-
nyes, un 60% superior a les itali-

prant les mateixes accions. Un 
cas notable i recent ha estat 
l’entrada del fons Anchorage a 
La Seda de Barcelona. Van ad-
quirir 100 milions d’euros de 
deute a un grup de bancs amb 
l’objectiu de prendre el control 
de la companyia. 

És molt possible que en els prò-
xims mesos veiem més operaci-
ons d’aquest tipus, potser no 
tan públiques o notòries però no 
per això diferents en la seva es-
sència. Els fons han arribat per 
comprar en un bon moment, ja 
que la magnitud del deute que hi 
ha a Espanya és difícil de man-
tenir i més encara en un entorn 
econòmic tan competitiu com 
l’actual. n

JOSEMARÍA TORRENS
Partner INEO Corporate
jmtorrens@ineocorporate.com

Operacions de 
deute ‘distressed’

de la morositat bancària.de la morositat bancària.

En els últims anys, hi ha un important 
nombre de companyies espanyoles 

en les quals el valor del deute fi nancer 
supera el valor de les accions

A L  V O S T R E  S E R V E I
Grup de Treball de M&A

Gràfi c 1. Offi cial unpaid Loans in the Spanish Ban-
king System at Novembrer 18th 2013
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Gràfi c 2. The Debt levels of Spanish corporations 
grew dramatically from 2000 to 2008
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Article 146 de la 
Llei general tributària
“1. En el procediment d’inspec-
ció es podran adoptar mesures 
cautelars degudament motiva-
des per impedir que desapare-
guin, es destrueixin o s’alterin les 
proves determinants de l’exis-
tència o compliment d’obliga-
cions tributàries o que es negui 
posteriorment la seva existència 
o exhibició.

Les mesures podran consistir, en 
el seu cas, en el precinte, dipòsit 
o incautació de les mercaderies 
o productes sotmesos a grava-
men, així com dels llibres, regis-
tres, documents, arxius, locals o 

equips electrònics de tractament 
de dades que puguin contenir la 
informació de què es tracti.

2. Les mesures cautelars se-
ran proporcionades i limitades 
temporalment als fi ns anteriors 
sense que puguin adoptar-se 
aquelles que puguin produir un 
perjudici de difícil o impossible 
reparació.”

Article 152 LGT. Horari de 
les actuacions inspectors
“2. Si les actuacions es desenvo-
lupen en els locals de l’interessat 
es respectarà la jornada laboral 
d’ofi cina o de l’activitat que es 
realitzi en els mateixos, amb la 
possiblitat que es pugui actuar- 
de comú acord en altres hores   
o dies.”

Malgrat el que diu aquest article 
de la Llei general tributària, l’ar-

El passat dilluns 31 de març de 
2014, es va publicar al BOE el 
Pla anual de control tributari i du-
aner del 2014. Entre les prioritats 
de l’AEAT, que són moltes (la re-
solució ocupa 14 pàgines del 
BOE), hi ha la cerca del frau fi scal 
desenvolupant un ampli conjunt 
d’actuacions amb l’objectiu de 
descobrir rendes no declarades. 

La premsa, sobretot la d’àmbit 
econòmic, s’ha fet ressò d’aquest 
pla d’inspecció, però, destacant 
l’entrada en el domicili de les em-
preses i la fi scalització dels equips 
informàtics. 

Davant d’aquesta petita alarma 
social que la notícia ha desper-
tat, hem considerat oportú trac-
tar el tema que preocupa molts 
contribuents sobre què cal fer, 
davant la presencia de la inspec-
ció tributària a les instal·lacions o 
domicili de l’empresari o profes-
sional sense previ avís o notifi ca-
ció per part de la inspecció.

Marc legal 
Article 18.2 de la 
Constitució espanyola
“El domicili és inviolable. Cap en-
trada o registre no podrà fer-s’hi 
sense el consentiment del titular 
o resolució judicial, excepte en 
cas de fl agrant delicte.”

Article 142.2 de la 
Llei general tributària
“Quan les actuacions inspecto-
res ho requereixin, els funciona-
ris que desenvolupin funcions 
d’inspecció dels tributs podran 
entrar, en les condicions que re-
glamentàriament es determini, 
en les fi nques, locals de negoci i 
altres establiments o llocs on es 
desenvolupin activitats o explo-
tacions sotmeses a gravamen, 
existeixin béns subjectes a tribu-
tació, es produeixin fets imposa-

bles o supòsits de fet de les obli-
gacions tributàries o existeixi al-
guna prova dels mateixos. 

Si la persona sota la custòdia 
de la qual es trobessin els llocs 
esmentats en el paràgraf anterior 
s’oposés a l’entrada dels funcio-
naris de la inspecció dels tributs, 
caldrà l’autorització escrita de 
l’autoritat administrativa que re-
glamentàriament es determini. 

Quan en l’exercici de les actua-
cions inspectores calgui entrar 
en el domicili constitucionalment 
protegit de l’obligat tributari, 
s’aplicarà el que disposa l’article 
113 d’aquesta Llei.”

Article 113 de la 
Llei general tributària
“Quan en els procediments 
d’aplicació dels tributs calgui en-
trar en el domicili constitucional-
ment protegit d’un obligat tribu-
tari o efectuar registres en el 
mateix, l’Administració tributària 
haurà d’obtenir el consentiment 
d’aquell o l’oportuna autorització 
judicial.” 

L’article 172 del Reglament 
general de les actuacions 
i els procediments de 
gestió i inspecció tributària 
i de desenvolupament de 
les normes comuns dels 
procediments d’aplicació  
dels tributs 
Aquest article, que no reproduïm 
per manca d’espai, també 
regula la facultat dels funcionaris 
d’entrar en els llocs a què fa 
referència l’article 142.2 LGT.

ticle 182 del Reglament de les 
actuacions i els procediments 
de gestió i inspecció tributària i 
de desenvolupament de les nor-
mes comuns dels procediments 
d’aplicació dels tributs preveu 
que les actuacions inspectores 
es puguin fer en els locals de 
l’obligat tributari fora de la jor-
nada laboral de l’ofi cina o de 
l’activitat quan, sense el con-
sentiment de l’obligat tributari, 
es consideri que caldrà per tal 
que no desapareguin, es des-
trueixin o s’alterin elements de 
prova o les circumstàncies del 
cas requereixin que les actuaci-
ons d’inspecció s’efectuïn amb 
una especial celeritat que exigei-
xi el seu desenvolupament fora 
de la jornada laboral i s’obtingui 
la prèvia autorització de l’òrgan 
competent de l’Administració tri-
butària, és a dir el delegat o el 
director de departament del qual 
depengui l’òrgan actuant. 

La rellevància constitucional 
del domicili
Com s’ha vist abans, l’article 18.2 
de la CE estableix que “el domi-
cili és inviolable”. Cap entrada o 
registre no podrà fer-se sense el 
consentiment del titular o reso-
lució judicial, excepte en cas de 
fl agrant delicte.” La violació del 
precepte constitucional pot com-
portar la nul·litat de tot el procedi-
ment i de les proves obtingudes. 

Però, quin és
el domicili protegit? 
El Conveni Europeu per a la Pro-
tecció dels Drets Humans i de les 
Llibertats Fonamentals i la Decla-
ració Universal dels Drets Humans 
diu: “Ningú no serà objecte d’in-
gerències arbitràries en la seva 
vida privada, la seva família, el seu 
domicili o la seva correspondèn-
cia, ni d’atacs al seu honor o a la 
seva reputació. Tota persona té 
dret a la protecció de la Llei contra 
aquestes ingerències o atacs”.

Com hem avançat, l’article 18.2 
de la CE protegeix el domicili de 
les persones físiques, però no 
diu res del domicili d’una perso-
na jurídica. No hi ha dubte que 
l’entrada en el domicili particular 

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

El Pla anual d’inspecció tributària 
i la inviolabilitat del domicili

113 d’aquesta Llei.”113 d’aquesta Llei.”

Ha estat objecte de discussió jurídica la 
possibilitat que la inspecció tributària 
pugui entrar en el domicili social d’una 

empresa sense autorització judicial
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del subjecte passiu requereix la 
prèvia autorització judicial, sem-
pre que es requereixi el consen-
timent previ del titular, però ha 
estat objecte de discussió jurídi-
ca la possibilitat que la inspecció 
tributària pugui entrar en el do-
micili social d’una empresa o en-
titat mercantil, sense autorització 
judicial prèvia. 

Segons la Sentència del TC 
69/1999, el domicili protegit cons-
titucionalment de les persones jurí-
diques és el lloc des d’on es dirigeix 
la societat i, a més, els llocs on es 
custodiïn documents o suports de 
la vida diària de l’establiment que 
no han de ser coneguts per ter-
cers. S’exclouen els magatzems, 
les fabriques o tallers de treball, 
naus industrials o ramaderes, bars, 
cafès o altres llocs oberts al públic.

El Tribunal Suprem ha consolidat 
una doctrina en la qual distin-
geix clarament entre el que és 
el local o magatzem d’una uni-
tat productiva i el domicili social 
on es troba l’òrgan de direcció i 
gestió de la societat mercantil, i 
allà precisament es troba també 
la documentació, llibres i bases 
de dades de la vida econòmica 
social i jurídica de l’empresa. 

La jurisprudència del Tribu-
nal Europeu de Drets Humans 
(TEDH) amb seu a Estrasburg és 
a aquests efectes capital, ja que 
les seves sentències representen 
una efi càcia interpretativa erga 
omnes, i tots els estats mem-
bres signants del Conveni (entre 
els quals, l’Estat espanyol) han 
d’aplicar les seves disposicions 
tenint en compte els pronuncia-
ments d’aquest tribunal. 

Aleshores, tenen reconegut 
o no les persones jurídiques 
el dret a la inviolabilitat 
del seu domicili?
Una sentència del TEDH de 27 de 
setembre de 2005 afi rma que el 
concepte de domicili pot inclou-
re el despatx professional d’una 
empresa dirigida per una persona 
privada, així com les ofi cines de 
persones jurídiques, seus i altres 
locals de negoci. 

Tot el que hem dit fi ns ara sig-
nifi ca que, fora dels casos de 
delicte fl agrant o d’existència de 
resolució judicial que ho autoritzi, 
només el consentiment del titular 
pot fer legítima l’entrada o regis-
tre d’un domicili.

Quan no consti que s’ha donat 
el consentiment del titular per a 

Cert és que la inspecció no ha 
d’esperar a la negativa de l’obli-
gat tributari per sol·licitar l’oportú 
permís judicial. Si la inspecció 
motiva detalladament el judici 
de proporcionalitat necessari per 
convèncer el jutge que la invasió 
del domicili resulta imprescin-
dible per assolir el fi  perseguit, 
aquest n’autoritzarà l’entrada, 

com identifi cació dels funcionaris 
que duran a terme la inspecció. 

Conclusions
Cal interpretar l’article 142.2 de la 
Llei general tributària en el sentit 
que, per tenir la inspecció tributà-
ria l’accés a les fi nques, locals de 
negoci i altres establiments en els 
quals es desenvolupin activitats 
sotmeses a gravamen només cal 
l’autorització administrativa en el 
cas d’oposició al seu accés.

En canvi, tant en el cas del do-
micili particular de qualsevol 
ciutadà espanyol o estranger 
com en el cas dels espais físics 
de les persones jurídiques, que 
resultin constitucionalment pro-
tegits, l’Administració tributària 
haurà d’obtenir el consentiment 
exprés de l’interessat o, en cas 
contrari, l’autorització judicial 
que sigui oportuna. 

Quan l’actuació inspectora tingui 
lloc en el domicili social i ofi cines 
de l’entitat recurrent, que estan 
vinculades amb la direcció de 
l’empresa, i en els quals es guar-
da la documentació, no n’hi ha 
prou amb l’autorització del dele-
gat de l’AEAT, sinó que davant la 
negativa d’algun directiu o inclús 
empleat de la societat mercantil 
es requereix inexcusablement 
autorització judicial.

I un consell. Tenint en compte 
les facultats de les quals gau-
deix l’Administració tributària 
en mesures cautelars, precints i 
incautació d’equips electrònics, 
el més recomanable a efectes 
pràctics per als professionals, 
que no es podran emparar en 
el secret professional, és que els 
secrets i les confi dències mai no 
s’han de desar en un ordinador.

Els catòlics practicants creurien 
en el secret de confessió si en 
els confessionaris es gravessin 
les confessions en un aparell 
electrònic?

El millor lloc per guardar secrets 
professionals és en el nostre 
cervell, on el temps i l’Alzheimer 
exerceixen de bibliotecaris. n

l’entrada en el domicili del subjec-
te passiu, es vulnera el precepte 
constitucional abans esmentat, 
ja que l’article 18.2 de la CE no 
admet una altra interpretació: 
l’Administració tributària necessi-
ta el consentiment del titular, i no 
li val el simple fet que no consti 
la negativa dels subjecte passiu a 
l’entrada en el seu domicili. 

Denegar l’accés
Segons el TS “el titular del dret 
ha d’estar assabentat que pot 
negar-se a autoritzar l’entrada i 
el registre que se’l requereix, així 
com les conseqüències que po-
den derivar-se d’aquesta actua-
ció policial”.

Davant la negativa del titular domi-
ciliari, a l’Administració Tributària 
no li queda més alternativa que sol-
licitar l’autorització judicial si pretén 
entrar en el domicili protegit. 

però no seran vàlides simples 
suposicions o conjectures, ni 
molt menys les afi rmacions ge-
nèriques sense contingut precís 
i específi c.

És a dir, sempre haurà d’existir 
un manament judicial motivat. 
Sense motivació la resolució judi-
cial seriosa un simple acte de vo-
luntat, no un acte raonable, se-
gons el Tribunal Suprem. Segons 
el TC (Sentència de 23/02/1995), 
per tal que l’auto judicial que au-
toritza l’entrada en el domicili si-
gui vàlid, haurà de fer referència, 
almenys, als aspectes següents: 
identifi cació del local on és pre-
tén accedir i del seu titular, fi nali-
tat de l’entrada i prova de la seva 
necessitat, detall de l’actuació 
inspectora que cal fer, fets que 
s’investiguin, subjectes investi-
gats, dades, documents i infor-
macions objecte d’inspecció, així 

El més recomanable per als professionals, 
que no es podran emparar en el secret 

professional, és que secrets i confi dències 
mai no s’han de desar en un ordinador
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els últims agents del capitalisme. 
Paradoxalment, en època d’aus-
tera ortodòxia, Mazzucato de-
mostra que només l’Administra-
ció pública pot fi nançar els aven-
ços tecnològics que donen lloc a 
creixement econòmic sensible. 
Els desenvolupaments com el 
GPS, Internet, els microprocessa-
dors o les comunicacions mòbils, 
que han generat centenars de mi-
lions de llocs de treball en els dar-
rers anys, han estat fi nançats per 
una agressiva política tecnològica 
(combinació de política de recer-
ca i indústria) als Estats Units. En 
paraules de Mazzucato, “per 
competir amb els líders hem de 
fer el que ells fan, no el que diuen 

que fan”. No és cert que als Es-
tats Units no hi hagi política indus-
trial. Hi ha una potentíssima políti-
ca tecnològica que és l’origen de 
la seva potència industrial.

Així ho han fet els països més 
competitius. No hi ha excepció. 
Corea del Sud, Finlàndia, Israel, 
Singapur, el Japó, Alemanya o els 
Estats Units no han tingut prejudi-
cis a l’hora de donar suport fi nan-
cer al desenvolupament tecnolò-
gic en les seves indústries. Entre 
elles, donen suport, com a priori-
tat estratègica, a les empreses de 
base científi ca que surten de les 
seves universitats. Però també als 
seus hidden champions o als seus 
líders internacionals. La política in-
dustrial en aquests països es basa 
a suportar econòmicament l’R+D 
industrial de llarg termini. Amb una 
estratègia que integra les políti-
ques d’indústria i de recerca en un 
tot coherent. La pròpia Unió Euro-

Catalunya ha patit durant gairebé 
dues dècades d’una política in-
dustrial discontínua. En paral·lel, 
hem gaudit d’una política científi -
ca estable i d’excel·lència. L’estra-
tègia competitiva que ens ha de 
permetre afrontar amb èxit els 
reptes globals del segle XXI, 
doncs, s’asseu sobre dues bases 
asimètriques. Hem tingut políti-
ques (algunes encertades, d’al-
tres no; algunes estables, d’altres 
no), però no hem tingut estratègi-
es (plans a llarg termini que inte-
grin les polítiques esmentades). 

Per entendre quina (en la meva 
opinió) ha de ser l’estratègia com-
petitiva del futur, és important en-
tendre la naturalesa d’un concep-
te fonamental: la innovació. La in-
novació és l’explotació amb èxit 
de noves idees o de nou coneixe-
ment. Si el país és creatiu, o gene-
ra coneixement, però no l’explota 
amb èxit, aleshores no és innova-
dor (no genera nova riquesa). I, 
per explotar aquestes idees o 
aquest coneixement amb èxit, cal 
que siguin diferencials. Només 
així aconseguiran crear avantat-
ges competitius perdurables.

Innovació i millora
Sovint, en entorns empresarials, 
es confon la innovació amb la 
simple millora. La millora, per defi -
nició, no incorpora cap risc. Signi-
fi ca fer allò que fèiem, amb eco-
nomia de recursos o amb més fi -
delitat als desitjos del client. Co-
mencem a innovar quan sortim de 
la zona de demanda de client o 
de racionalització de recursos, 
per incorporar novetats diferenci-
als que aportin un cert grau d’in-
certesa al projecte (això és, que 
incorporin risc). A mesura que un 
projecte s’allunya de les posicions 
de confort, i es torna més exclusiu 
(però també més incert) tant 
menys probable és que el mercat 

hi assigni recursos, encara que 
l’avantatge competitiu que es pu-
gui aconseguir sigui més gran i 
que això sigui socialment i econò-
micament desitjable.

Això passa amb les activitats 
d’R+D: el mercat falla en l’assig-
nació de recursos (fi nançament) a 
l’R+D, ja que tant la indústria (bà-
sicament formada per pimes a 
Catalunya), com els inversors pri-
vats, com les entitats fi nanceres, 
com el capital risc (petit i poc es-
pecialitzat a Catalunya) perceben 
les inversions en R+D com inse-
gures. Per això no les fi nancen. El 
mercat inverteix en allò que entén 
i que té retorn més immediat.

En zona de millora, innovació in-
cremental o, fi ns i tot, innovació 
en model de negoci –generalment 
amb producte interpretable i crei-
xement escalable– no cal fer res 
des de la perspectiva pública. El 
mercat fi nançarà aquest tipus 
d’innovació de baix risc. Però la 
competitivitat nacional en el llarg 
termini no té per què estar alinea-
da amb els designis del mercat. El 
mercat no fi nançarà projectes 
transformadors que tinguin com-
ponent tecnològic elevat si són 
massa arriscats i incerts. En 
aquest moment, és quan ha d’in-
tervenir l’administració pública. 

El risc d’innovar
La professora Mariana Mazzuca-
to, de la Universitat de Sussex, va 
publicar el passat estiu un best-
seller (The Entrepreneurial State) 
que posa de manifest aquest fet: 
són els Estats, absorbint el risc de 
les innovacions transformadores, 

pea, molt escrupolosa mitjançant 
les lleis de la competència, a l’hora 
de vetar qualsevol tipus d’ajut pú-
blic a empreses, fa una excepció 
explícita: es pot (i es recomana) 
donar suport fi nancer a l’R+D in-
dustrial, ja que es reconeix que hi 
ha una fallada de mercat en 
aquest àmbit. Per això, es dispo-
sen grans programes econòmics 
com l’Horizon 2020, necessaris, 
però insufi cients.

L’estratègia al nostre país
Catalunya necessita una estratè-
gia de competitivitat en el llarg 
termini, on la política pública s’en-
foqui a corregir la fallada de mer-
cat en R+D. Fallada que, avui, 
provoca un dels gaps en innova-
ció més grans del món: un país 
que és referent en recerca pública 
veu com decauen dramàticament 
les inversions privades en R+D. 
Aquest ha de ser el focus de les 
polítiques d’indústria i recerca en 
els propers anys: la convergència 
d’esforços per incrementar les in-
versions privades en R+D. I això 
només s’aconseguirà injectant 
recursos públics al mercat per a 
projectes de recerca d’alt nivell, 
però en entorns industrials. Re-
cursos que han de ser comple-
mentats amb inversió privada 
(efecte multiplicador) i revertir di-
rectament en ocupació. 

L’eix estratègic que ens ha faltat a 
la darrera dècada, i que és im-
prescindible per afrontar els rep-
tes de futur, és un suport públic 
decidit i estable a la recerca in-
dustrial, sense renunciar a l’excel-
lència dels projectes impulsats, 
però perseguint l’objectiu de crear 
productes exportables internacio-
nalment que generin ocupació lo-
cal de qualitat. n

i que té retorn més immediat.i que té retorn més immediat.

que fan”. No és cert que als Es-que fan”. No és cert que als Es-que fan”. No és cert que als Es-que fan”. No és cert que als Es-

L’eix estratègic que ens ha faltat a la darrera 
dècada, i que és imprescindible per afrontar 

els reptes de futur, és un suport públic 
decidit i estable a la recerca industrial

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

XAVIER FERRÀS
Degà de la Facultat d’Empresa i Comunicació a la Universitat de Vic-Central de Catalunya
xavier.ferras@uvic.cat

De les polítiques industrials i de recerca 
a l’estratègia de competitivitat-país
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treballadors contractats sota la 
modalitat de contracte de treball 
en pràctiques.

l Es regulen les bonifi cacions 
per transformació en indefi nits 
de contractes en pràctiques, a 
les empreses usuàries que, sen-
se solució de continuïtat, pactin 
un contracte de treball per temps 
indefi nit amb treballadors en 
pràctiques cedits per una em-
presa de treball temporal.

Contracte per temps 
indefi nit de suport 
als emprenedors
S’inclou en el Reial decret llei una 
petita regulació decantada a fo-

mentar l’estabilitat en l’ocupació, 
referent als contractes de treball 
per temps indefi nit de suport als 
emprenedors.

Així, doncs, permet celebrar 
aquest tipus de contracte de tre-
ball també a temps parcial, su-
primint l’anterior exigència quees 
fes a jornada completa. D’aques-
ta manera, permet a les pimes 
comprovar si el treballador reu-
neix l’aptitud professional reque-
rida i la resta de qualitats neces-
sàries per al desenvolupament 
del seu lloc de treball i si aquest 
és, a més a més, econòmica-
ment sostenible i pot mantenir-
se en el temps.

Contractes de duració 
determinada
Segons el Reial decret llei, per im-
pulsar la contractació i l’estabilitat 
de l’ocupació, es redueix la dura-
da del període de prova en els 

El Reial decret llei 16/2013, de 20 
de desembre, aprovat en aquesta 
data, regula noves mesures per 
afavorir la contractació estable i 
per millorar l’ocupabilitat dels tre-
balladors. L’adopció d’aquest Re-
ial decret llei respon a la necessitat 
de disminuir la taxa d’atur, en es-
pecial del treball de llarga durada, 
impulsar el creixement de l’ocupa-
ció i millorar el marc de la contra-
ctació i l’efi ciència del mercat labo-
ral espanyol.

Per dur a terme els objectius 
abans esmentats, el Reial decret 
comporta reduir càrregues admi-
nistratives i procedeix a simplifi car 
administrativament els contractes 
de treball a través d’una reducció 
del nombre de contractes que hia 
ha actualment. 

A més a més, es porta a terme 
una reordenació normativa dels 
incentius a la contractació en re-
lació amb la cotització a la Segu-
retat Social i reuneix en un sol 
text les bonifi cacions i reducci-
ons actualment disperses.

Contracte a temps parcial
El contracte a temps parcial ha 
estat el primer a ser reformat pel 
Reial decret llei en qüestió. D’una 
banda, se n’ha simplifi cat el règim 
laboral i s’hi han incorporat canvis 
dirigits a què les empreses recor-
rin en una mesura més gran al 
treball a temps parcial. 

Aquests canvis són els que se-
guidament es detallen:
l S’elimina la possibilitat que els 
treballadors contractats a temps 
parcial puguin fer hores extraor-
dinàries, excepte els supòsits 
previstos en l’article 35.3 de l’Es-
tatut dels treballadors (les treba-
llades per prevenir o reparar si-
nistres i altres danys extraordina-
ris i urgents).

l Es modifi ca el règim de les ho-
res complementàries per fl exibilit-
zar-lo, de manera que es redueix 
el termini de preavís per fer aques-
tes hores (de set dies passa a no-
més tres), i s’incrementa el nom-
bre d’hores complementàries que 
poden realitzar-se.

Dins les hores complementàries, 
es distingeix entre les pactades, 
de realització obligatòria pel treba-
llador quan hagi fi rmat el pacte 
obligatori i les voluntàries, que úni-
cament poden ser ofertes per 
l’empresa en els contractes amb 
durada indefi nida i que són de re-
alització voluntària pel treballador. 
A més, una altra novetat és que 

només es poden fer hores com-
plementàries si la jornada ordinària 
establerta en el contracte és d’al-
menys deu hores setmanals, en 
còmput anual.

l Per últim, s’estableix una obli-
gació de registre de la jornada 
dels treballadors a temps parcial.

Amb aquestes mesures, el RDL 
pretén una estimulació a la con-
tractació estable a temps parcial 
per part de les pimes, en funció 
de la qual es podran benefi ciar 
amb els incentius associats a 
l’esmentat contracte.

Contracte en pràctiques
El Reial decret llei també inclou 
mesures referents al contracte 
de treball en pràctiques:

l S’estableix la possibilitat que 
les empreses de treball temporal 
cedeixin a les empreses usuàries 

contractes de durada determina-
da de l’article 15 de l’Estatut dels 
treballadors, la durada dels quals 
no sigui superior a sis mesos, de 
manera que el període de prova 
no podrà excedir d’un mes, ex-
cepte que el conveni col·lectiu 
d’aplicació reguli una altra cosa.

Així mateix, s’incrementa la fl exi-
bilitat del temps de treball, tant 
quan es refereix a la distribució 
irregular de la jornada com a tra-
vés de la matèria de conciliació 
de la vida laboral i familiar, en 
ampliar-se el supòsit de reducció 
de jornada i salari per cura de 
menors de vuit a dotze anys. 
D’aquesta manera, l’edat del 
menor la guarda legal del qual 
pot justifi car una reducció de la 
jornada del treball diari, amb la 
disminució proporcional del sala-
ri, passa de vuit a dotze anys.

Conclusió 
El Reial decret llei 16/2013, de 20 
de desembre, justifi ca la seva 
adopció en la necessitat urgent 
d’impulsar el creixement d’ocu-
pació, millorar el marc de contra-
ctació i l’efi ciència del mercat la-
boral espanyol, així com fomen-
tar la contractació estable i l’ocu-
pabilitat dels treballadors.

Així mateix, vol estimular la utilit-
zació de la modalitat de contrac-
te de treball a temps parcial com 
la fórmula de creació i redistribu-
ció de l’ocupació. n

Mesures per afavorir la contractació estable 
i millorar l’ocupabilitat dels treballador
NAYMA EL QUAZANI SANTI
Advocada de Guillem Bécares, advocats i economistes
juridic@gbae.es

A més, una altra novetat és que A més, una altra novetat és que 

mentar l’estabilitat en l’ocupació, mentar l’estabilitat en l’ocupació, mentar l’estabilitat en l’ocupació, mentar l’estabilitat en l’ocupació, 

El Reial decret llei 16/2013 vol estimular 
la utilització de la modalitat de contractació 

a temps parcial com la fórmula de creació 
i redistribució de l’ocupació

A L  V O S T R E  S E R V E I
Assessoria jurídica
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pis i bones pràctiques. Cal desta-
car que la guia concreta els quatre 
objectius (Pilar I) que han de guiar 
l’elaboració de l’informe en: 
1. Subministrar una exposició fi -
del de la situació de l’entitat i 
l’evolució de la seva activitat. 
2. Posar de manifest els riscos, 
les incerteses i les oportunitats 
de l’entitat. 
3. Complementar la informació 
que hi ha continguda en els es-
tats fi nancers. 
4. Presentar informació rellevant, 
fi able, comprensible, verifi cable, 
oportuna i útil per a l’usuari al 
qual va dirigida. Veiem com s’ha 
pretès establir molt clarament els 
objectius que cal assolir per l’in-

forme de gestió, destacant la re-
llevància, fi abilitat i utilitat que ha 
tenir per a l’usuari. 

També en aquest marc de refe-
rència trobem el detall del contin-
gut que ha de tenir l’informe de 
gestió (Pilar II) amb els següents 
nous punts: 
1. Situació de l’entitat.
2. Evolució i resultat dels negocis.
3. Liquiditat i recursos de capital.
4. Principals riscos i incerteses. 
5. Circumstàncies importants 
que han tingut lloc després del 
tancament de l’exercici. 
6. Informació sobre l’evolució 
previsible de l’entitat.
7. Activitats d’R+D+I. 
8. Adquisició d’accions pròpies.
9. Altres informacions rellevants.

Per últim, el marc de referència 
conté també (Pilar III) una sèrie de 
regles que cal tenir en compte per 
preparar la informació. La guia 

Amb data 29 de juliol de 2013, la 
Comissió Nacional del Mercat de 
Valors (CNMV) va publicar la guia 
per a l’elaboració de l’informe de 
gestió de les empreses cotitza-
des, que podeu trobar penjada al 
web del Col·legi a l’apartat de 
Documentació de la Comissió de 
Comptabilitat. Aquesta guia 
s’afegeix a la tendència creixent 
en els mercats cap a una trans-
parència i provisió més grans, 
per part de les empreses, d’infor-
mació tant quantitativa com qua-
litativa, fi nancera i no fi nancera, 
que respongui a la necessitat 
que tenen els usuaris de conèixer 
l’evolució de les empreses i així 
poder fonamentar el seu proces-
sos de decisió. 

En els últims anys, hi ha hagut 
declaracions per part de dife-
rents reguladors internacionals 
que manifesten el seu desig d’in-
crementar la transparència en els 
mercats i, amb ella, la confi ança 
dels inversors. En aquesta línia 
d’increment i millora de la divul-
gació d’informació, la CNMV va 
constituir un grup d’estudi dedi-
cat a elaborar una proposta res-
pecte al contingut que caldria 
trobar en l’informe de gestió de 
les empreses. Fruit de la feina 
d’aquest grup de treball, la 
CNMV ha publicat la seva Guia 
per a l’elaboració de l’informe de 
gestió de les empreses cotitza-
des, d’aplicació voluntària. 

La guia conté recomanacions en 
relació amb l’elaboració dels in-
formes de gestió que acompa-
nyen els comptes anuals i que 
han de contenir, tal com s’esta-
bleix a la llei, una exposició fi del 
sobre l’evolució dels negocis i si-
tuació de l’entitat, junt amb una 
descripció dels principals riscos i 
incerteses als quals s’enfronta. 
L’informe de gestió és obligatori 

per a tots aquells grups societa-
ris que formulen comptes conso-
lidats i per a tota la resta de soci-
etats, excepte aquelles que for-
mulin balanç i estat de canvis en 
el patrimoni net abreujat. La pu-
blicació d’aquesta guia pretén 
sensibilitzar les societats de la 
importància que té l’informe de 
gestió per als usuaris de la infor-
mació i de la necessitat real d’in-
crementar-ne l’abast i la qualitat 
de la informació que conté.

La guia es pot defi nir com un marc 
de referència voluntari de principis 
i bones pràctiques sobre el contin-
gut, la presentació i el format de la 
informació que cal incloure en l’in-

forme de gestió. Tenint en compte 
això, el document s’estructura en 
dues parts: una primera que conté 
el marc de referència i una sego-
na, més específi ca, que desenvo-
lupa i dóna pautes sobre els con-
tinguts del marc. Aquesta segona 
part conté a la vegada tres secci-
ons, una primera de caire més ge-
neral que inclou les recomanaci-
ons sobre els continguts mínims 
que cal incloure, una segona dedi-
cada al sector bancari i una terce-
ra dedicada al cas de les petites i 
mitjanes empreses cotitzades (pi-
mec). Inclou també com a annex 
exemples i propostes orientatives, 
indicadors per considerar i un 
glossari de termes per als possi-
bles usuaris. 

Quant al marc de referència, inclou 
aspectes generals com el contin-
gut i l’abast, la responsabilitat o la 
voluntarietat, i conté també tres 
pilars que desenvolupen els princi-

proposa 10 regles de bones pràc-
tiques entre les quals destacaríem 
que l’exposició ha de ser des del 
punt de vista de la Direcció, ob-
jectiva i coherent amb informes 
anteriors, ha d’evitar duplicitats i la 
informació irrellevant, s’ha d’ade-
quar a la realitat empresarial i ha 
d’explicitar les fonts de la informa-
ció distingint entre les externes i 
l’elaborada per l’entitat. 

Quant a la segona part, més es-
pecífi ca, la guia desenvolupa 
amb més detall els continguts 
inclosos en el marc de referència 
(Pilar II). Per tant, per a cada un 
dels nou punts, la guia exposa i 
justifi ca el conjunt d’aspectes 
sobre els quals cada entitat, en 
funció de la materialitat i, atenent 
per tant a les seves circumstàn-
cies particulars, avaluarà la ne-
cessitat d’incloure la informació 
o no, sempre tenint molt present 
la utilitat pels inversors. 

Com a exemple d’això podríem 
citar que, per a l’apartat 1 (Situa-
ció de l’entitat), la guia desenvolu-
pa els conceptes d’estructura 
organitzativa i el seu funciona-
ment. O, per a l’apartat 2, on es 
refereix a l’evolució i resultats dels 
negocis, la guia es refereix a indi-
cadors fonamentals de caire fi -
nancer i no fi nancer (mesures 
operatives i estadístiques, ràtios o 
mitjanes o mesures alternatives 
de performance). 

Com a conclusió, valdria la pena 
destacar l’esforç que la CNMV 
ha fet per proporcionar una eina 
de suport completa, amb refe-
rents de bones pràctiques però 
també amb recomanacions de 
caire específi c, que faciliti i motivi 
les empreses a millorar el contin-
gut dels seus informes de gestió 
per tal que aquests siguin verita-
blement útils per als usuaris de la 
informació fi nancera. 

La CNMV preveu que la guia es 
comenci a aplicar en els informes 
de gestió relatius a l’informe anual 
que es remeti a la Comissió du-
rant els quatres primers mesos 
del 2014, corresponents a l’exer-
cici econòmic del 2013. n

SOLEDAD MOYA
Economista, membre de la Comissió de Comptabilitat del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya i professora del Departament 
de Finances i Control de Gestió d’EADA Business School
smoyag@eada.edu

Guia per a l’elaboració de l’informe 
de gestió de les empreses cotitzades

informació que cal incloure en l’in-informació que cal incloure en l’in-informació que cal incloure en l’in-informació que cal incloure en l’in-

forme de gestió, destacant la re-forme de gestió, destacant la re-

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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Start up i business angel són les 
dues figures que donen sentit al 
binomi format per emprenedor i 
inversor. A continuació, detallem 
una relació d’aspectes indefugi-
bles per a uns i altres i la comple-
mentem amb les diverses modali-
tats de business angels consagra-
des als Estats Units on el fenomen 
està profundament arrelat. 

Coses que l’inversor  
ha de tenir en compte quan 
es mira una ‘start up’ 
l No es financen idees.
l Equip compensat i lideratge 
clar. Esbrinar qui mana.
l Fugir del tipus de projecte bru-
tal: “Mai no s’ha vist res de sem-
blant, escala que fa por, és una 
bomba...”. Necessitarà molts re-
cursos per tenir èxit i el risc de 
perdre-ho tot és altíssim.
l Optar per la gamma de grisos. 
l Pla de negoci o business plan 
(BP). Indispensable que prevegi 
les projeccions elementals del 
negoci.
l Rendibilitat alta, escalabilitat 
raonable.
l Concretar sortida i plusvàlues.
l Proximitat física.
l Coneixement del sector.
l Protegir-se amb uns bons 
pactes de socis.

Coses que l’emprenedor  
ha de tenir en compte quan es 
presenta davant un inversor 
l Una idea sense un model de 
negoci entenedor no va enlloc.
l Qui n’assumeix el compromís?: 
equip, lideratge i grau d’implicació. 
l Convé centrar-se en les eta-
pes inicials del BP.
l Preferible que estigueu factu-
rant o en condicions per fer-ho.
l Visió de mercat. Què fas? A 
qui vens? Com guanyes diners?
l Saber quins son els recursos 
necessaris i el destí de la inversió.
l La (inevitable) figura de l’ana-

lista: fred, check-list i a punt per 
descartar-te. 
l El resum executiu cal que pre-
vegi les projeccions elementals 
del negoci, sobretot el relatiu a 
l’horitzó temporal. 
l Centrar-se en cada ítem del 
qüestionari, que és per on nau-
fraguen els resums executius. 
l Preveure escenaris de sortida 
plausibles i atractius per a l’inver-
sor. 

Modalitats de ‘business 
angels’ ‘made in USA’
Als Estats Units, es considera 
que el perfil de business angels 
s’assoleix després d’haver-se for-
jat com a emprenedor. La fal·lera 
per etiquetar-ho tot i el desenvo-
lupament d’un ecosistema propi 
ha generat aquestes tipologies:

Virgin angel. Emprenedor amb 
recursos propis que vol iniciar-se 
com a inversor. 

Latent angel. Emprenedor que 
ja ha invertit algun cop però que 
fa dos o tres anys que no partici-
par en cap operació.

Wealth maximising angel. Em-
prenedor amb capital i experiència 
en l’àmbit dels negocis, amb diver-
ses inversions vives en start ups.

Entrepreneur angel. Emprene-
dor amb recursos propis, actiu i 
experimentat que busca guanys 
financers i satisfacció personal.

Incoming seeking angel. Em-
prenedor que inverteix petites 
quantitats a la recerca d’un mix 
d’ingressos i ocupació.

Corporate angel. Companyies 
BA que centren la seva activitat 
empresarial en aquest tipus d’in-
versió. 

VIII Fòrum Inversor  
d’Economistes BAN
En un auditori ple de gom a gom, 
el dia 6 de març, es van presentar 
aquests projectes empresarials: 

Arboribus. Plataforma per a in-
versió directa en pimes que ne-
cessiten finançament. Una mo-
dalitat en auge, anomenada 
crowdlending. Presentada pel 
seu creador, Josep Nebot, busca 
reforçar-se amb 500.000 euros. 

Chictravelling. El primer cerca-
dor invers de viatges, presentat 
per la seva directora, Rosa Ger-
main, que espera reunir 160.000 
euros per donar-li l’impuls que el 
negoci necessita.

Tuset & Riera. Dissenya i fabrica 
complements de moda per al 
mercat internacional. La seva 
cofundadora, Karina Riera, es 
planteja reunir 200.000 euros 
per garantir-ne la projecció.

MY. Sistema de tablets a les ha-
bitacions dels hotels que multipli-

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

‘Start ups’ contra 
‘business angels’

quen les seves vendes. Creat i 
presentat per Andrés Navarra, es 
proposa reforçar-se amb 
150.000 euros.

Joinuptaxi. Serveis integrals de 
mobilitat compartida per a em-
preses, Elena Peyró i Alberto 
Fernandez van presentar el pro-
jecte, que requereix d’una inver-
sió de 180.000 euros.

Keonn. Sistemes de suport 
avançat per mitjà de radiofre-
qüència que incrementen les 
vendes dels botiguers. Ramir de 
Porrata, en una demostració bri-
llant, xifra la inversió sol·licitada 
en 500.000 euros.

Contante. Marca creada per 
Sergio Aranguren consistent en 
un sistema de bestretes de nòmi-
na per Internet que està buscant 
socis que aportin 200.000 euros.

Sleeve Wrapping Group. Fabri-
cació de sleeves per a decoració 
d’envasos, packs promocionals i 
precintes de garantia. Miquel 
Bassa Padròs, un veterà empre-
sari, amb la il·lusió d’un debu-
tant, xifra en 750.000 euros les 
necessitats per fer realitat aquest 
ambiciós projecte.

Com a cloenda i complement in-
dissociable es va mantenir l’es-
pai de Networking, en un ambi-
ent proper i distès.

Cas que estigueu interessats en 
algun projecte, feu-nos-ho saber 
a: economistesban@coleco-
nomistes.com. n
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CURSOS PREVISTOS PER ÀREES 
SETEMBRE/DESEMBRE

ÀREA FISCAL

Aspectes rellevants  
i conflictius en la tributació 
per l’IVA
Durada: 8 hores.
Data: octubre.
Horari: 16:00 a 20:00 hores.

Procediments d’inspecció
Data: octubre.

Seminari d’operacions 
vinculades: casos pràctics
Durada: 6 hores.
Data: octubre.
Horari: 17:00 a 20:00 hores.

Impost sobre societats
Durada: 24 hores.
Data: octubre.
Horari: 16:30 a 19:30 hores.

Tractament tributari de la 
retribució dels administradors
Durada: 3 hores.
Data: octubre.
Horari: 16:30 a 19:30 hores.

Derivació de responsabilitat 
dels administradors
Data: octubre.

Fiscalitat del lloguer  
i la compravenda  
d’habitatges
Data: octubre.

Màster d’Especialització 
Tributària
Durada: 300 hores
Data: octubre 2014-maig 2015

Programa Superior 
d’Especialització en  
Tributació i Assessoria Fiscal
Durada: 153 hores.
Data: octubre 2014-maig 2015.

ÀREA DE COMPTABILITAT  
I AUDITORIA

Jornada sobre novetats  
en auditoria
Durada: 4 1/2 hores.
Data: setembre.
Horari: 16:00 a 20:30 hores.

Valoració d’intangibles  
i immobilitzat: perspectiva 
comptable i auditora
Data: setembre.

L’immobilitzat no financer  
en el tancament 2013:  
novetats comptables i fiscals
Durada: 5 hores.
Data: setembre.
Horari: 9:00 a 14:00 hores.

Màster de Comptabilitat 
Superior i Auditoria  
(en col·laboració amb la UAB)
Durada: 420 hores.
Data: setembre 2014-juliol 2015.

Postgrau en Comptabilitat 
Superior i Fiscalitat  
(en col·laboració amb la UAB)
Durada: 285 hores.
Data: setembre 2014-maig 2015.

Taller per a l’aplicació  
de les NIA en pimes:  
cas pràctic
Durada: 8 hores.
Data: octubre.
Horari: 16:00 a 20:00 hores.

Evidència d’auditoria:  
tipus d’evidència  
i mostreig d’auditoria  
(NIA 500, 501, 505, 510 i 530)
Durada: 4 hores.
Data: octubre.
Horari: 16:00 a 20:00 hores.

NIA 450 i NIA 620
Data: octubre.

Anàlisi pràctica de  
la informació a remetre  
a l’ICAC. Anàlisi de les novetats 
en matèria de formació 
continuada obligatòria  
per a auditors de comptes
Durada: 2 hores.
Data: octubre.
Horari: 18:00 a 20:00 hores.

Control intern sota les NIA  
(NIA 265 i 315)
Durada: 4 hores.
Data: octubre.
Horari: 16:00 a 20:00 hores.

Aspectes comptables  
de grups immobiliaris
Data: octubre.

ÀREA D’ECONOMIA 
FINANCERA

La reestructuració financera  
i el pla de viabilitat.  
Visió pràctica
Durada: 12 hores.
Data: octubre.
Horari: 16:00 a 20:00 hores.

ÀREA JURÍDICA

Programa de formació  
per a economistes  
en actuacions judicials
Durada: 13 1/2 hores.
Data: setembre.
Horari: 16:30 a 21:00 hores.

Gestió laboral. Nòmines, 
contractes laborals  
i Seguretat Social
Durada: 32 hores.
Data: setembre.
Horari: 9:30 a 12:30 hores.

Curs de mediació mercantil 
(semipresencial)
Durada: 100 hores.
Data: octubre 2014.
 

ALTRES ÀREES

International Tax Seminar
Durada: 6 hores.
Data: setembre.
Horari: 14:00 a 16:00 hores.

Aplicació pràctica  
de PowerPivot amb Excel  
per a finances, comptabilitat  
i auditoria
Durada: 8 hores.
Data: setembre.
Horari: 9:30 a 13:30 hores.

Business English
Durada: 45 hores.
Data: octubre.
Horari: 14:30 a 16:00 hores.

Excel per a economistes  
i auditors
Durada: 8 hores.
Data: octubre.
Horari: 16:00 a 20:00 hores.

Programa de 
desenvolupament  
d’habilitats directives  
per al lideratge femení
Durada: 20 hores.
Data: octubre.
Horari: 16:00 a 20:00 hores.

Com confeccionar  
un model de control  
i seguiment del pressupost 
utilitzant taules  
dinàmiques amb Excel
Durada: 8 hores.
Data: octubre.
Horari: 9:30 a 13:30 hores.

Relacions entre socis
Durada: 3 hores.
Data: octubre.

Com consolidar  
el meu despatx com  
un despatx de referència
Durada: 4 hores.
Data: octubre.
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Xarxes socials

tat regional es poden entendre en 
termes dels recursos propis que 
poden ser explotats per les empre-
ses allí establertes i que infl ueixen 
en la seva capacitat innovadora, la 
seva efi ciència i el seu dinamisme. 
Tant en l’àmbit nacional com regio-
nal, la política pública, sovint i errò-
niament, ha prioritzat la promoció 
de determinats clústers d’activitat. 
Però, l’economia de la competitivi-
tat ens assenyala la importància 
d’incidir més sobre com es fan els 
negocis que no pas prioritzar de-
terminats negocis. Tots els clústers 
poden ser competitius i són les for-
ces del mercat les que n’han de 
determinar els resultats. 

L’economia del coneixement
El procés de transició cap a l’eco-
nomia del coneixement ha alterat 
profundament les fonts de la com-
petitivitat. Per a l’àmbit nacional, 
s’ha constatat que la inversió, i es-
pecialment els usos de les TIC i 
dels fl uxos de coneixement, expli-
quen, cada vegada més, els nivells 

i els avenços tant de la productivi-
tat del treball com de l’efi ciència 
del conjunt del sistema econòmic. 
Per a l’àmbit regional, l’adveniment 
de l’economia del coneixement ha 
alterat el concepte d’espai. D’un 
espai físic heterogeni hem passat a 
un espai cognitiu, en el qual les ex-
ternalitats del territori s’assoleixen 
a través de les capacitats dels 
agents econòmics per compartir 
fl uxos de tecnologia, coneixement 
i innovació. Finalment, i per a l’àm-
bit empresarial, les noves fonts de 
l’avantatge competitiu s’associen 
amb la idea de la xarxa de negocis 
i de la coinnovació. L’empresa xar-
xa és un nova forma estratègica i 
organitzativa d’estructurar i coordi-
nar l’activitat empresarial basada 
en l’autonomia funcional, la des-
centralització organitzativa i la in-
terconnexió en xarxa entre els 
agents econòmics interns i externs 
de l’empresa, a través de l’ús in-
tensiu de les TIC. Per coinnovació 

Segur que el lector d’aquest espai 
ha llegit o ha sentit infi nitat de ve-
gades que l’economia catalana és 
poc competitiva i que ha de fer es-
forços per millorar ostensiblement 
les quotes d’avantatge competi-
tiu. Malauradament, aquest és un 
concepte utilitzat amb molt poca 
concreció i que moltes vegades 
indueix a interpretacions errònies. 
S’assenyala que és un joc de 
suma zero, que el guany de com-
petitivitat d’un país, d’una regió o 
d’una empresa s’assoleix en detri-
ment d’un altre país, regió o em-
presa, que la competitivitat és la 
capacitat de vendre productes als 
mercats internacionals o que la 
competitivitat s’assoleix a través 
de les caigudes de salaris, els 
ajustos via atur o la devaluació de 
la moneda.

Però, la competitivitat és molt més 
que tot això. És el conjunt d’institu-
cions, polítiques i factors que, en 
un context d’obertura internacio-
nal, determinen els nivells de pros-
peritat material d’un país, d’una 
regió o d’una empresa. És el con-
junt d’elements que expliquen la 
productivitat. I vet aquí, la seva im-
portància. Una economia, un sec-
tor o una empresa són competitius 
en la mesura que disposen de tots 
els elements que els fan més efi ci-
ents, més capaços de créixer sos-
teniblement en el llarg termini i 
d’aportar benestar material a les 
persones. 

Un exemple de la mala interpreta-
ció del concepte. Sovint es diu que 
una reducció de salaris fa més 
competitiva l’economia perquè la 
reducció de costos ens fa més 
competitius i així podem vendre 
més, per exemple als mercats in-
ternacionals. A banda de la confu-
sió entre els costos i l’efi ciència, cal 
tenir clar que les reduccions salari-
als no són un mecanisme automà-
tic de millora de la competitivitat, ja 
que en portar-se a la pràctica redu-

eixen automàticament la renda dis-
ponible del conjunt de l’economia. 
Només és possible afi rmar que 
aquestes pràctiques milloren la 
competitivitat quan s’associen 
amb canvis en els fonaments de la 
productivitat, per exemple quan la 
millora de les exportacions s’expli-
ca per un nou patró d’efi ciència a 
les empreses. Quan les mesures 
de foment de l’avantatge competi-
tiu milloren la productivitat en el mit-
jà o el llarg termini, aleshores sí que 
permeten avenços en l’ingrés o el 
benestar material de la societat.
 
És clar, doncs, que la competitivi-
tat té poc a veure amb el curt ter-
mini i molt a veure amb el llarg, que 
té poc a veure amb la conjuntura i 
té molt a veure amb l’estructura, 

que té poc a veure amb els costos 
i molt a veure amb la productivitat i 
que té poc a veure amb l’interès 
particular i molt a veure amb l’inte-
rès col·lectiu. En aquest sentit, en 
els darrers anys, els fets i les fonts 
de la competitivitat s’han transfor-
mat radicalment. És possible expli-
car aquesta transformació per mit-
jà de tres idees bàsiques:

La base productiva
L’avantatge competitiu dels països 
ve determinat per les característi-
ques de la seva base productiva 
nacional. En especial, per la com-
binació de factors avançats i espe-
cialitzats (ciència i investigació, 
tecnologia i innovació, força de tre-
ball altament formada i especialit-
zada i infraestructures específi -
ques). A escala regional, l’avantat-
ge competitiu també ve determinat 
per les condicions econòmiques 
del territori. Els trets territorials co-
muns que expliquen la competitivi-

entenem totes aquelles aplicaci-
ons intencionades de coneixe-
ment el procés de generació de 
valor de l’empresa, especialment 
els usos intensius de les tecnologi-
es de la informació, l’aprenentatge 
constant d’empresaris i treballa-
dors i les noves formes d’organit-
zació del treball i dels recursos hu-
mans basades en la descentralit-
zació i l’autonomia del treballadors.

Competitivitat a Catalunya
El patró de competitivitat de 
l’economia catalana no és el més 
adequat per competir en l’econo-
mia del coneixement. Sols amb 
una intensitat tecnològica més 
alta, en especial la digital, una for-
ça de treball en formació contí-
nua, una estructura econòmica 
oberta i innovadora i la construc-
ció d’una xarxa de negocis, en 
especial, de microempreses, es 
podrà evolucionar cap a un mo-
del de creixement més intensiu.

Aquests arguments semblen sug-
gerir la clara necessitat d’instaurar 
una nova agenda en la política pú-
blica de promoció de la competiti-
vitat, que tingui una visió de con-
junt i una naturalesa integral i coor-
dinada. És important que, si l’eco-
nomia catalana vol endinsar-se 
amb èxit al nou cicle de creixement 
econòmic, consolidi les noves xar-
xes de competitivitat. 

A l’economia del coneixement, la 
principal funció d’una política de 
competitivitat és capitalitzar l’eco-
nomia i les empreses que repre-
senta. I això vol dir dotar-la dels 
instruments necessaris, és a dir, 
del capital físic, humà, organitzatiu, 
tecnològic, emprenedor, institucio-
nal i social per tal que l’economia i 
les empreses funcionin en el llarg 
termini. I, en el context actual, això 
vol dir la construcció de xarxes de 
col·laboració entre tots els agents 
implicats amb l’objectiu de trans-
formar les bases del sistema fi nan-
cer, administratiu, polític, educatiu, 
tecnològic i empresarial. Tot plegat, 
amb una idea clara, situar el conei-
xement i la innovació al centre de la 
generació de valor i d’avantatge 
competitiu del nostre teixit econò-
mic i social. Tenim feina. n

JOAN TORRENT-SELLENS
Professor dels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC
jtorrent@uoc.edu

Xarxes de competitivitat

té molt a veure amb l’estructura, té molt a veure amb l’estructura, 

i els avenços tant de la productivi-i els avenços tant de la productivi-

Una economia, un sector o una empresa 
són competitius quan disposen d’aquells 

elements que els fan més efi cients, capaços de 
créixer i d’aportar benestar a les persones
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Al líder se li demana i s’espera d’ell 
tot. Parlem del líder transformador. 
S’espera, bàsicament, que trans-
formi allò difícil en fàcil, allò impos-
sible en factible, que doni forma al 
talent, que el faci evolucionar... Jo 
el veig com un gestor d’estats 
d’ànim, inclús com un alquimista.

Què li hem estat 
demanant al líder?
En les primeres teories sobre el li-
deratge es buscaven les caracte-
rístiques pròpies, innates, especi-
als del líder. Anys més tard, s’ha 
evolucionat cap a veure el lideratge 
com a quelcom que es pot desen-
volupar, adquirir, aprendre. Això va 
posar el focus en l’anàlisi de les 
conductes dels líders i va permetre 
que identifi car dues grans tendèn-
cies, el focus a la tasca i el focus a 
les persones i diversos estils de li-
deratge. Però, quin és millor?

Un pas més va ser el del lideratge 
situacional: el líder no era algú que 
es comportava de manera especi-
al, ni que adoptava un únic estil, 
sinó que adaptava el seu compor-
tament a la situació (a la matèria). Hi 
ha estils més o menys efectius per 
a cada situació. Al líder, per tant, li 
demanem que domini diversos es-
tils i que identifi qui la situació que té 
al davant, per saber quin aplicar. 
Més tard li demanem al líder que, a 
més de transmutar-se ell, que 
transmuti la situació: que transformi 
les difi cultats en oportunitats.

El focus es va posant cada cop 
més en l’habilitat del líder per ges-
tionar les persones, les seves per-
cepcions, vivències i emocions: la 
negativa o percepció d’amenaça, 
en il·lusió i motivació; les difi cultats 
percebudes pel seu equip en rep-
tes i oportunitats de canvi... 

Tant la pròpia situació com la per-
cepció que en té el seu client, o 

Veiem un exemple de situació ha-
bitual en l’entorn laboral i com les 
reaccions a ella són infl uïdes per la 
química:

Situació d’enfrontament entre 
l’àrea comercial i l’àrea tècnica
En detall, el procés intern pot ser:
l Percepció d’amenaça actual o 
potencial. El que ha venut l’àrea 
comercial és una amenaça per a la 
nostra àrea, implicarà canvis i intro-
duir-nos en un terreny que no co-
neixem, hem venut quelcom que 
no sabem fer, fer-ho pot implicar 
perdre qualitat...

 l La percepció d’amenaça gene-
ra una emoció d’estrès. Entra en 
joc la química, aquesta lectura de 
la situació genera que s’incremen-
tin els nivells d’adrenalina i nora-
drenalina: perill.

l Davant del perill, només podem 
fugir o reaccionar defensant el ter-
ritori. Una bona defensa és un bon 
atac, és lloc comú! Així que la nos-
tra conducta pot derivar a defen-
sar la nostra actuació, la qualitat 
del que fem... i també a criticar i 
intentar desmuntar el poc coneixe-
ment que té l’altre, no ens ha con-
sultat, no sap què implica ni què hi 
ha en joc...

l La nostra conducta (atac) gene-
rarà una emoció en l’altre (de nou 
la química). En aquest cas, el direc-
tor comercial sentirà l’atac i gene-
rarà els mateixos ingredients quí-
mics, amb els mateixos efectes: 

-Conducta. Està amenaçat, s’ha 
de defensar!

-Resultat. Tenim el confl icte servit!
Al líder, doncs, li demanem que 
gestioni aquesta química: la pròpia 
i la dels altres. Que sigui conscient 
de quines són les seves emocions, 
quina incidència tindran en la seva 
resposta i en la dels altres, com pot 
canviar-les... i com pot transmetre i 
ajudar a canviar emocions dels al-
tres que no tenen els resultats que 
l’altre o ell necessiten. 

Un alquimista emocional que ges-
tiona un metall de gran complexitat 
i encara més alta repercussió. n

disposat a posar en qüestió el que 
sap per buscar què queda fora 
d’allò que veu i explorar nous ter-
renys, reinventar-se i reinventar allò 
que l’envolta. 

Ha de combinar un caràcter visio-
nari amb ser una persona d’acció 
per poder contagiar, transformar.

I encara més similituds. Al líder li 
demanem que gestioni allò eteri 
(emocions, valors...) per transfor-
mar uns resultats (allò tan tangible 
com el metall) en uns altres de mi-
llors. Ha d’aportar una nova mira-
da sobre la situació, proporcionar 
visió de futur, direcció, sentit... a 
allò que fem per fer-ho motivador, 
per guiar i dirigir esforços. Ha de 

veure més enllà per veure què hi 
pot haver, i no només què hi ha. Si 
l’alquimista no està disposat a 
canviar-se ell mateix serà difícil 
que aconsegueixi, que tingui les 
habilitats i les tècniques, per infl uir 
el canvi en els altres.

Quina és la matèria? 
Veig el líder com un gestor d’estats 
d’ànim, estats que inspiren acci-
ons, decisions, objectius… Un 
gestor d’emocions que donen re-
sultats econòmics per a l’empresa.

On radica la química en aquest pro-
cés? Com algú deia, “tot és quími-
ca”. Les emocions també ho són.

Les conductes que fem són fruit 
de la nostra vivència de la realitat, 
i aquesta genera emocions. Les 
emocions són pura química, com 
ens diu la neurociència: serotoni-
na, dopamina, adrenalina... què 
són sinó?

com la vivència que hi pot tenir el 
seu equip, etcètera, són transmu-
tades pel líder, com fa l’alquimista, 
del ferro a l’or, cap a situacions 
més òptimes, que permetin l’acció 
cap als objectius.

El líder-coach o líder-desenvolupa-
dor és precursor del que avui ano-
menem líder transformador, que 
integra el millor de les etapes ante-
riors. No és un coordinador, sinó un 
creador de noves realitats. A més, 
ha de ser capaç de planifi car, avan-
çar-se als esdeveniments, actuar 
de forma proactiva i no reactiva. 

Ha d’innovar, gestionar la diversi-
tat i fer vestits a mida, amb efi ci-
ència i qualitat.

Li demanem que faci més amb 
menys, que generi resultats de 
qualitat i efi cients. I, a més, ha de 
fer-ho no sols a la màquina (a allò 
hard), sinó també amb allò soft: 
amb les actituds, sentiments i 
emocions pròpies, de l’equip, del 
client, del seu cap...

El líder alquimista
En aquesta concepció del líder, 
trobem moltes semblances amb 
l’alquimista: li demanem que cone-
gui l’essència d’una situació i, 
mantenint-la, la canviï, la faci més 
favorable, millor, busqui com supe-
rar les difi cultats i les limitacions del 
seu context. Que maximitzi les ca-
pacitats, que superi les limitacions 
de la matèria, de les persones i de 
les situacions que té al davant.

El líder, com l’alquimista, també ha 
de conèixer i dominar moltes disci-
plines i molt diverses eines, apren-
dre de manera continuada, estar 

ANNA ROS
Directora general de KTC&R Global
aros@kt-global.com

Lideratge transformador 
o l’alquimista de les persones

Alquímia: conjunt d’experiències relatives 
a les transmutacions de la matèria, que va 

influir en l’origen de la ciència química
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Novetats tècniques i legislatives

l Resolució de 20 de març de 
2014, de l’Institut de Comptabili-
tat i Auditoria de Comptes, per la 
qual es publica la Norma Tècnica 
d’Auditoria sobre auditoria d’un 
sol estat fi nancer, resultat de 
l’adaptació de la Norma Interna-
cional d’Auditoria 805 per a la 
seva aplicació a Espanya (NIA-
ÉS 805). (BOE 03-04-2014).

l Des de l’European Federation 
of Accountants and Auditors for 
SMEs (EFAA), de la qual el Con-
sell d’Economistes forma part 
tant del Consell Directiu com 
dels grups de treball, informen 
que l’11 d’abril s’ha produït una 
trobada de la Comissió Europea 
on s’ha abordat la transposició 
de la Directiva d’auditoria i la 
seva regulació a les lleis dels es-
tats membres i s’espera que es 
publiqui en el butlletí ofi cial el 
mes de maig.

EMPRESA

l El Consell General d’Econo-
mistes dóna a conèixer l’informe 
Els refi nançaments i el tracta-
ment de les insolvències empre-
sarials en la recuperació econò-
mica. Referències ineludibles. El 
seu objectiu és fer una refl exió 
global sobre les insolvències al 
nostre país, que pugui servir 
d’ajuda al teixit economicoem-
presarial no viable per facilitar-li 
una sortida –i, en cas de liquida-
ció, que aquesta sigui ordena-
da– i potenciar estructures de 
refi nançament empresarial sos-
tenibles i duradores, així prova 
de minimitzar les externalitats 
negatives a la societat que inevi-
tablement es deriven d’aquests 
processos.

l Reial decret llei 4/2014, de 7 
de març, pel qual s’adopten me-
sures urgents en matèria de refi -
nançament i reestructuració de 
deute empresari. (BOE 08-03-
2014).

l Recomanació de la Comissió, 
de 7 de març de 2014, sobre el 
reforçament del principi d’igualtat 
de retribució entre homes i dones 
a través de la transparència. A la 

ADMINISTRACIÓ

l L’Administració de la Generali-
tat ha projectat dos portals de 
tramitació electrònica a disposi-
ció dels ciutadans i les empre-
ses, que faciliten la comunicació 
amb l’Administració i la resolució 
de les peticions presentades. 
Aquests portals són l’Ofi cina Vir-
tual de Tràmits (OVT) i l’Ofi cina 
de Gestió Empresarial (OGE- 
anal Empresa), el primer destinat 
als ciutadans i el segon adreçat 
principalment a les empreses. 

Aquest últim s’emmarca dins el 
Pla d’implementació de la fi nes-
treta única empresarial (FUE), 
projectada per la Generalitat de 
Catalunya amb l’objectiu de re-
duir les càrregues administrati-
ves a les empreses i facilitar-los 
l’activitat econòmica. El portal 
web Canal Empresa ha estat 
concebut per ajudar els empre-
saris, els professionals i els inter-
mediaris en els seus tràmits i 
gestions administratives, inde-
pendentment de l’Administració 
a la qual s’adrecin (ajuntaments, 
Generalitat o Estat).

En compliment de l’objectiu del 
Govern d’implementar la fi nes-
treta única, es va prendre la deci-
sió corporativa d’incorporar els 
tràmits de les fundacions dins 
del Canal Empresa, que s’entén 
benefi ciós per a aquestes enti-
tats jurídiques. 

l Ordre HAP/419/2014, de 14 
de març, per la qual es modifi ca 
l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de 
desembre, per la qual s’aprova 
l’estructura dels pressupostos 
de les entitats locals. (BOE 19-
03-2014).

l Llei 5/2014, de 8 d’abril, de 
mesures relatives al Fons de Co-
operació Local de Catalunya de 
2013 i 2014. (BOE 23-04-2014).

l Ordre EMO/133/2014, de 14 
d’abril, per la qual s’estableix el 

calendari ofi cial de festes labo-
rals per a l’any 2015. (DOGC 30-
04-2014).

l L’AEPD obre una consulta 
pública per conèixer l’opinió de 
responsables i experts sobre l’es-
borrany de la Guia d’avaluació de 
l’impacte a la protecció de dades. 

L’Agència Espanyola de Protec-
ció de Dades n’ha elaborat l’es-
borrany i espera les observaci-
ons de responsables i experts 
per a la confecció.

l Resolució ECO/1001/2014, 
de 9 de maig, per la qual es de-
terminen els tràmits i gestions 
dels ciutadans davant l’Agència 
en els quals s’autoritza la utilitza-
ció de sistemes d’identifi cació, 
autenticació i de signatura elec-
trònica no avançats.(DOGC 13-
05-2014).

ASSESSORIA

l Resolució EMO/908/2014, de 
14 d’abril, per la qual s’establei-
xen els requisits i el procediment 
per a l’acreditació d’assessors per 
a l’any 2014 en el marc dels pro-
grames d’ajut d’ACCIÓ. (DOGC 
30-04-2014).

AUDITORIA

l Resolució legislativa del Parla-
ment Europeu, de 3 d’abril de 
2014, sobre la proposta de Direc-
tiva del Parlament Europeu i del 
Consell per la qual es modifi ca la 
Directiva 2006/43/CE relativa a 
l’auditoria legal dels comptes 
anuals i dels comptes consoli-
dats (COM(2011)0778 - C7-
0461/2011 - 2011/0389(COD)) 
(Procediment legislatiu ordinari: 
primera lectura).

l Resolució de 20 de març de 
2014, de l’Institut de Comptabili-
tat i Auditoria de Comptes, per la 
qual es publica la Norma Tècnica 
d’Auditoria sobre relació entre 
auditors. (BOE 03-04-2014).

vista de la desigualtat que hi ha en 
la retribució entre homes i dones a 
la UE, la Comissió dicta una Re-
comanació sobre el reforçament 
el principi d’igualtat de retribució a 
través de la transparència amb la 
fi nalitat de facilitar orientacions als 
estats membres per ajudar-los a 
aplicar millor i de manera més efi -
caç el principi d’igualtat de retri-
bució, amb la fi nalitat de lluitar 
contra les discriminacions en ma-
tèria de retribució i contribuir a fer 
front a la persistent diferència de 
retribució entre homes i dones. 
(DOUE 08-03-2014). 

l Llei 8/2014, de 22 d’abril, so-
bre cobertura per compte de 
l’Estat dels riscos de la internaci-
onalització de l’economia espa-
nyola. (BOE 23-04-2014).

l Decret 60/2014, de 29 d’abril, 
del Consell Català de l’Empresa. 
(DOGC 02-05-2014).

FORMACIÓ

l El Consell de Ministres, del 28 
de febrer, a proposta del ministre 
d’Educació, Cultura i Esport 
(MECD), José Ignacio Wert, ha 
aprovat un reial decret pel qual 
s’estableix “el currículum bàsic 
de l’educació primària” i un altre 
pel qual es regulen aspectes es-
pecífi cs de la formació professio-
nal bàsica dels ensenyaments 
de formació professional del sis-
tema educatiu.

Igualment, s’ha aprovat l’Avant-
projecte de llei de foment del fi -
nançament empresarial. Aquest 
avantprojecte inclou una propos-
ta de regulació en la qual es fi xen 
les condicions per al funciona-
ment del crowdfunding, basat en 
plataformes electròniques que 
posen en contacte directament 
inversors i projectes. L’objectiu 
és impulsar una nova eina de fi -
nançament directe de projectes 
empresarials en les seves fases 
inicials de desenvolupament, al 
temps que es protegeix els inver-
sors. Per a això, es fi xen les obli-
gacions d’aquestes plataformes 
per garantir que siguin transpa-
rents i que els inversors disposin 

El marc legal, posat al dia
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d’informació sufi cient. Es fi xen lí-
mits per a l’inversor tant per pro-
jecte (3.000 euros) com per pla-
taforma (6.000 euros per any).

FRAU

l Sentència del Tribunal Su-
prem, Sala Civil, de 27 de març 
de 2014. Anàlisi i valoració de 
l’existència de frau, exigible per a 
la qualifi cació del concurs com a 
culpable amb base en l’article 
164.2.5º de la Llei concursal.

l Reial Decret 304/2014, de 5 
de maig, pel qual s’aprova el Re-
glament de la Llei 10/2010, de 
28 d’abril, de prevenció del blan-
queig de capitals i del fi nança-
ment del terrorisme. (BOE 06-
05-2014).

IMPOSTOS I TAXES

l Resolució de 28 de gener de 
2014, del Departament de Dua-
nes i Impostos Especials de 
l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària, per la qual s’aprova el 
model de targeta d’inscripció en 
el registre territorial de l’impost 
sobre els gasos fl uorats d’efecte 
d’hivernacle. (BOE 05-02-2014).

l Sentència del Tribunal de Jus-
tícia de la UE de 27 de febrer de 
2014, assumpte C-82/12, en la 
qual es determina que l’impost 

sobre les vendes minoristes de 
determinats hidrocarburs és 
contrari al dret comunitari.

l Ordre ECO/60/2014, de 5 de 
març, per la qual s’aproven els 
models d’autoliquidació dels tri-
buts gestionats per l’Agència Tri-
butària de Catalunya. (DOGC 
17-03-2014).

l Ordre ECC/395/2014, de 7 de 
març, per la qual s’aprova el mo-
del d’autoliquidació i pagament 
de la taxa prevista en l’article 44 
del text refós de la Llei d’audito-
ria de comptes, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 1/2011, d’1 de 
juliol. (BOE 17-03-2014)

l Ordre HAP/455/2014, de 20 
de març, per la qual s’aproven 
els models de declaració de l’im-
post sobre la renda de les perso-
nes físiques i de l’impost sobre el 
patrimoni, exercici 2013, es de-
terminen el lloc, forma i terminis 
de presentació dels mateixos, 
s’estableixen els procediments 
d’obtenció o posada a disposi-
ció, modifi cació i confi rmació de 
l’esborrany de declaració de 
l’impost sobre la renda de les 
persones físiques i es determi-
nen les condicions generals i el 
procediment per a la presentació 
de tots dos per mitjans telemà-
tics o telefònics. (BOE 24-03-
2014).

l Resolució de 13 de març de 
2014, del Departament de Dua-
nes i Impostos Especials de 
l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària, per la qual s’aproven 
els formularis als quals fan refe-
rència els articles 11 i 12 del Re-
glament de l’impost sobre el va-
lor afegit, aprovat pel Reial De-
cret 1624/1992, de 29 de de-
sembre. (BOE 25-03-2014).

l Resolució de 10 de març de 
2014, de la Direcció General de 
l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària per la qual s’aproven 
les directrius generals del Pla 
anual de control tributari i duaner 
de 2014. (BOE 31-03-2014).

l Resolució ECO/675/2014, de 
25 de març, per la qual es dóna 
publicitat als criteris generals del 
Pla de control tributari de l’Agèn-
cia Tributària de Catalunya per a 
l’any 2014. (DOGC 31-03-2014).

l Llei 4/2014, de 4 d’abril, de 
l’impost sobre els dipòsits en les 
entitats de crèdit. (BOE 23-04-
2014).

l Ordre JUS/135/2014, de 15 
d’abril, per la qual es dóna publi-
citat a la relació de taxes vigents 
que gestiona el Departament de 
Justícia. (DOGC 02-05-2014).

l Ordre HAP/596/2014, d’11 
d’abril, per la qual es redueixen 
per al període impositiu 2013 els 
índexs de rendiment net aplica-
bles en el mètode d’estimació 
objectiva de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques 
per a les activitats agrícoles i ra-
maderes afectades per diverses 
circumstàncies excepcionals. 
(BOE 16-04-2014).

l Ordre HAP/596/2014, d’11 
d’abril, per la qual es redueixen per 
al període impositiu 2013 els ín-
dexs de rendiment net aplicables 
en el mètode d’estimació objectiva 
de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques per a les activi-
tats agrícoles i ramaderes afecta-
des per diverses circumstàncies 
excepcionals. (BOE 16-04-2014).

l Projecte de llei pel qual es re-
gulen les taxes de la CNMV. En 
aquest projecte s’estableixen les 
següents taxes per a les EAFI: 
taxes d’autorització i registre, ta-
xes per autorització i expedients 
de no-oposició (1.000 euros 
qualsevol tràmit), taxes per ins-
cripció (300 euros qualsevol trà-
mit), taxes de supervisió i ins-
pecció (la suma d’ingressos 
bruts totals 0,047% amb un mí-
nim de 350 euros i nombre de 
clients de minoristes i professio-
nals, 0,47 euros amb un mínim 
de 850 euros).

l Ordre HAP/685/2014, de 29 
d’abril, per la qual s’aprova el 
model 587, impost sobre els ga-
sos fl uorats d’efecte d’hiverna-
cle. Autoliquidació, i s’estableix 
la forma i el procediment per a la 
seva presentació. (BOE 01-05-
2014).

l Edicte de 30 d’abril de 2014, 
pel qual se sotmet a informació 
pública l’Avantprojecte de llei de 
l’impost sobre els habitatges 
buits. (DOGC 02-05-2014). 

l Resolució de 7 de maig de 
2014, de la Presidència de 
l’Agència Estatal d’Administra-
ció Tributària, per la qual es mo-
difi ca la de 24 de març de 1992, 
sobre organització i atribució de 
funcions a la Inspecció dels Tri-
buts en l’àmbit de la competèn-
cia del Departament d’Inspecció 
Financera i Tributària. (BOE 13-
05-2014).

OCUPACIÓ

l Resolució de 13 de març de 
2014, de la Presidència del Con-
grés dels Diputats, per la qual 
s’ordena la publicació de l’Acord 
de convalidació del Reial decret 
llei 3/2014, de 28 de febrer, de 
mesures urgents per al foment 
de l’ocupació i la contractació 
indefi nida. (BOE 21-03-2014). n

d’informació sufi cient. Es fi xen lí-d’informació sufi cient. Es fi xen lí-
mits per a l’inversor tant per pro-mits per a l’inversor tant per pro-
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determinats hidrocarburs és determinats hidrocarburs és 

l l 

2014, del Departament de Dua-2014, del Departament de Dua-
nes i Impostos Especials de nes i Impostos Especials de 
l’Agència Estatal d’Administració l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària, per la qual s’aproven Tributària, per la qual s’aproven 
els formularis als quals fan refe-els formularis als quals fan refe-
rència els articles 11 i 12 del Re-rència els articles 11 i 12 del Re-
glament de l’impost sobre el va-glament de l’impost sobre el va-
lor afegit, aprovat pel Reial De-lor afegit, aprovat pel Reial De-
cret 1624/1992, de 29 de de-cret 1624/1992, de 29 de de-
sembre. (BOE 25-03-2014).sembre. (BOE 25-03-2014).
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2014, de la Direcció General de 2014, de la Direcció General de 
l’Agència Estatal d’Administració l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària per la qual s’aproven Tributària per la qual s’aproven 
les directrius generals del Pla les directrius generals del Pla 
anual de control tributari i duaner anual de control tributari i duaner 
de 2014. (BOE 31-03-2014).de 2014. (BOE 31-03-2014).
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