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E D I T O R I A L

té les competències i habilitats 

professionals necessàries per dur  

a terme una actuació professional 

concreta i que s’ha compromès  

a complir un codi deontològic de 

comportament professional a la 

vegada que vigila que el professional 

compleixi amb aquest codi i que 

estigui perennement actualitzat.

És per això que el Col·legi ofereix 

acreditar a aquells col·legiats que  

ho sol·licitin com a Experts 

Comptables Acreditats. En un entorn social, econòmic  

i polític, amb una voluntat política de canviar el paper que 

tradicionalment hem exercit els col·legis professionals  

i amb una voluntat també de liberalitzar l’exercici de  

les professions regulades, els col·legis professionals  

i els seus membres hem d’apostar encara més per la  

qualitat i el comportament ètic i aconseguir que la societat 

ho percebi i ho reconegui. És en aquest sentit que s’ha 

d’entendre el Sistema d’Acreditació de l’Expert Comptable 

del Registre d’Experts Comptables del Consell General 

d’Economistes i l’aposta del nostre Col·legi per aquest 

certificat, que és el primer col·legi de tot l’Estat espanyol  

que serà entitat acreditada per emetre la certificació.  

Cal dir, també, que aquest certificat no debilita l’estatut  

de la professió sinó que el reforça i dóna una garantia 

addicional de qualitat en les actuacions concretes  

d’expert comptable. 

es de l’1 d’octubre, el nou Col·legi 

d’Economistes de Catalunya ja és una 

realitat com a conseqüència d’haver 

culminat el procés d’unificació dels  

col·legis d’economistes i titulats mercantils 

de Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona. S’inicia així el 

període transitori del nou Col·legi en el qual la Comissió 

Gestora s’ha marcat dos objectius prioritaris. 

En primer lloc, consolidar la unificació en el sentit que  

tots els col·legiats percebin les sinergies de la unificació  

en forma de millor prestació de serveis i d’oferta formativa, 

d’ampliació de l’activitat de les comissions i una presència 

social coherent amb el pes que la 

Corporació té en la societat. 

Segonament, aconseguir que el 

Col·legi d’Economistes de 

Catalunya sigui el referent 

indiscutible en els àmbits de 

l’economia i de l’empresa junt amb 

el reconeixement professional dels 

seus membres.

A la consecució d’aquests 

objectius, doncs, es dirigirà 

l’actuació de la Comissió Gestora, 

amb el convenciment que es poden assolir comptant amb 

el compromís de tots i molt especialment dels membres 

de la Comissió.

Un dels reptes immediats que té el Col·legi és el  

d’adaptar-se a l’entorn previst en la nova llei d’àmbit 

estatal de serveis professionals. Junt amb aspectes 

clarament preocupants, com el d’una aposta per la 

potenciació dels consells generals que pot comportar  

un afebliment dels col·legis, incorpora la possibilitat  

que les corporacions professionals emetin acreditacions 

sobre especialitzacions professionals i de l’economista  

que en reforcin el perfil.

Els certificats d’acreditació professional, figura que  

fa anys que ja està establerta a Europa, consisteix en  

què una entitat de prestigi acredita que un professional  

Joan B. Casas

Degà del Col·legi  

d’Economistes 

de Catalunya

El nostre és el 

primer col·legi de 

tot l’Estat acreditat 

per emetre la 

certificació d’Expert 

Comptable

D
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Edita
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Fotografi a: Col·legi d’Economistes 

de Catalunya

Publicitat: Gecap, SL 
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Disseny i producció editorial: 
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Distribució: Ediciones Reunidas, SA
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dels anuncis publicats. Les opinions recollides en els 
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als seus autors. L’opinió ofi cial del Col·legi l’expressa la 

Comissió Gestora com a òrgan de govern de la institució.
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Girona Joan Maragall, 44, entl. 3a 

17002 Girona. Tel. 972 21 45 33

girona@coleconomistes.cat

Lleida Pere Cabrera, 16, 1r G 

25001 Lleida. Tel. 973 21 06 33

lleida@coleconomistes.cat

Tarragona Rambla Nova, 58-60, 5è A 

43004 Tarragona. Tel. 977 21 70 42

tarragona@coleconomistes.cat

l ’ e c o n o m i s t a
C O L·L E G I  D ’ E C O N O M I S T E S  D E  C A T A L U N Y A

I n f o r m a t i u  d e
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L ’ I N T E R È S  M É S  A L T

 L

’1 de setembre va prendre pos-

sessió la Comissió Gestora del 

Col·legi d’Economistes de Cata-

lunya. El principal motiu, a banda 

de la seva pròpia constitució, va ser adop-

tar els acords necessaris per tal que el nou 

Col·legi d’Economistes estigui formalment 

constituït i adquireixi personalitat jurídica a 

partir de l’1 d’octubre de 2014, un cop ce-

lebrada l’Assemblea Constituent del Col-

legi d’Economistes de Catalunya, acom-

plint així els requisits establerts en la 

disposició transitòria segona de la Llei 

8/201 del Parlament de Catalunya de fusió 

dels col·legis de Titulats Mercantils i Em-

presarials de Barcelona, Girona, Lleida i 

Tarragona, del Consell de Col·legis de Ti-

tulats Mercantils i Empresarials de Catalu-

nya i del Col·legi d’Economistes de Cata-

lunya en el Col·legi d’Economistes de 

Catalunya.

Comissió Gestora

La Comissió Gestora és l’òrgan rector del Col·legi que exerceix les funcions de  

Junta de Govern durant el període transitori del Col·legi d’Economistes de Catalunya 

sorgit del procés d’unificació. La seva composició està fixada en el conveni protocolitzat  

i aprovat per totes les juntes de Govern dels col·legis fusionats i recollit a la Llei

AMB LA FUSIÓ DE COL·LEGIS, CONSTITUÏDA LA

Comissió Gestora

Doctor en Economia Financera i Comptabi-

litat. Llicenciat en Ciències Econòmiques i 

Empresarials. Diplomat en Gestió i Perfec-

cionament Directiu del Sector Públic (Esco-

la d’Administració Pública de Catalunya), 

diplomat en Cursos sobre les Comunitats 

Econòmiques Europees i diplomat en Alta 

Direcció Financera (Escola d’Administració 

d’Empreses EAE). 

Joan B. Casas 

Onteniente

Degà

Doctor en Administració i Direcció d’Em-

preses i en Dret; llicenciat en Economia, 

ADE i Dret; professor mercantil i auditor de 

comptes. És professor titular de Dret Mer-

cantil de la Universitat de Barcelona i exer-

ceix professionalment com a advocat i eco-

nomista. Ha estat degà del Col·legi de 

Titulats Mercantils de Barcelona i del Con-

sell de Col·legis de Titulats Mercantils de 

Catalunya, vicepresident del Consell Supe-

rior de Col·legis Oficials de Titulats Mercan-

tils d’Espanya i actualment és vicesecretari 

general del Consell General d’Economistes 

i vicepresident del REFOR.

Alfred Albiol 

Paps

Vicedegà

Llicenciat en Ciències Econòmiques per la 

Universitat de Barcelona i estudis en Housing 

Market Analysis al Departament d’Habitatge 

i Desenvolupament Urbà dels Estats Units i 

en Economia Urbana a la Universitat Harvard.

Ha treballat al Ministeri de l’Habitatge. As-

sessoria Econòmica i Institut per a la Pro-

moció Pública de l’Habitatge i ha estat  

director gerent de la Cambra de Contrac-

tistes d’Obres Públiques de Catalunya; 

director general d’Arquitectura i Habitatge 

del Departament de Política Territorial i 

Obres Públiques de la Generalitat de Ca-

talunya; conseller de l’Institut Català del 

Sòl; conseller delegat de Vèrtix, SA; direc-

tor general adjunt d’Immobiliària Colonial, 

SA, del grup “la Caixa”; i conseller de 

Landscape Grup Immobiliari, responsable 

de gestió urbanística.

Actualment, és consultor en matèria d’Ur-

banisme i Habitatge, soci director d’Econo-

mia i Projeccions Urbanes, SL, conseller de 

Solvia Development, SL, i conseller de 

BancSabadell Inversió, SA.

Joan Ràfols 

Esteve

President territorial  
de Barcelona

També és auditor de comptes i soci-funda-

dor de FAURA-CASAS, Auditors-Consul-

tors, SL, i membre del Consell Assessor per 

la Reactivació Econòmica i el Creixement 

(CAREC). Ha treballat en el sector de les en-

titats financeres com a analista financer i 

d’inversions. Funcionari del Cos Superior de 

l’Administració pública i ha exercit de pro-

fessor al Departament d’Economia i Empre-

sa de la UAB. Ha dirigit i ha publicat estudis 

econòmics sobre els municipis de Rubí i de 

Badalona, i sobre la comarca del Vallès Oc-

cidental. És autor dels llibres Direcció i estra-

tègia. Notes per a una direcció empresarial 

de futur i EURAM: centre o perifèria? Una 

perspectiva econòmica, a més és coautor 

de Manual de auditoria del sector público.

Ha estat diputat al Parlament de Catalunya 

en la I i II legislatures, a més de ser president 

de la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat 

ciutadana en la II i vicepresident d’aquesta 

mateixa comissió en la I.
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Llicenciat en Ciències Econòmiques i Em-

presarials; professor mercantil; diplomat en 

Estudis Avançats en Matemàtica Aplicada 

a la Comptabilitat i a l’Empresa, pel Depar-

tament d’Economia de la Universitat de 

Girona (acreditació de sufi ciència investiga-

dora per a l’obtenció del títol de doctor en 

Economia).

Membre del Registre Ofi cial d’Auditors de 

Comptes, del Registre d’Economistes As-

sessors Fiscals i del Registre d’Economis-

tes Forenses. 

Economista en exercici de la professió per 

compte propi des de l’any 1983. Auditor de 

Esteve Gibert 

Utset

President territorial 
de Girona

comptes com a soci director de la societat 

d’auditoria G & F Auditors, fi ns a l’any 2012. 

Assessor econòmic de l’Associació d’Em-

preses d’Elaboració i Venda de Productes 

de Forneria i Derivats de la província de Gi-

rona; i del conveni col·lectiu de treball del 

sector d’Indústries del Pa de la província de 

Girona. 

Membre extern de la Comissió de Consulta 

Normativa de la Cambra Ofi cial de Comerç, 

Indústria i Navegació de Girona. Tresorer de 

l’Associació a les Comarques Gironines per 

a l’Arbitratge (Tribunal Arbitral de Girona).

Membre de la Comissió de Qualitat de la 

Facultat de Ciències Econòmiques i Em-

presarials de la UdG.

Ha estat professor titular de l’Escola de Turis-

me Ferran Agulló de Girona i professor de l’Es-

cola de Gestió Empresarial de Girona, en ma-

tèries de l’àmbit fi nancer; també professor 

d’Organització i Gestió d’Empreses en el màs-

ter d’Estudis Immobiliaris organitzat per la Fun-

dació de l’UdG i el Col·legi d’Apis de Girona 

Coautor amb l’economista Jordi Fernán-

dez Mas del document Ingresos-existenci-

as: la obra ejecutada en las empresas 

constructoras, publicat en el Catàleg Col-

lectiu de les Universitats de Catalunya (curs 

doctorat UdG, any 1995). 

Ha participat activament en el Col·legi 

d’Economistes de Catalunya, especial-

ment a la seu de Girona, on ha estat mem-

bre de la Junta de Govern (1984-1988); 

vocal-president del Col·legi d’Economistes 

de Catalunya a Girona (1988-1992); vocal 

del Comitè Directiu de la Secció del Regis-

tre d’Economistes Auditors de Catalunya 

(1999-2004); vocal president del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya a Girona 

(2004-2010); i des de l’any 2010, president 

territorial de la seu a Girona del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya.
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Doctor en Economia i Empresa per la Uni-

versitat de Barcelona, màster en Assegu-

rances, diplomat en Comunitats Europees 

i col·laborador acadèmic de l’IEF. Consultor 

i analista economicofinancer, articulista i 

conferenciant.

Autor d’Arquitectura financiera internacional 

y europea (2012), La llei del pèndol (2009), 

La industria bancaria en el marco de Basilea 

II (2006) (Premi Joan Sardà Dexeus), Tal com 

jo ho veig: ciutadans i economia, avui (2004). 

Coautor de “Sistema financer de la Cata-

lunya independent”, a Economia de Catalu-

nya, preguntes i respostes sobre l’impacte 

econòmic de la independència (CEC i Profit, 

2014), col·laborador del volum IV, Fundant 

un nou país, de la col·lecció “El Camí cap a 

la Independència” (Ara llibres, 2014). 

Membre d’anteriors juntes de Govern del 

Col·legi i, des del 2009, director de la Jor-

nada Anual dels Economistes.

Anton Gasol 

Magriñà

Interventor

És doctora en Ciències Econòmiques i Em-

presarials i catedràtica d’Economia Finan-

cera i Comptabilitat de la Facultat d’Econo-

mia i Empresa de la Universitat de 

Barcelona. Economista, analista financera, 

auditora i european financial adviser, ha tre-

ballat al món de l’empresa i de les instituci-

ons financeres, és creadora del màster 

Assessor Financer Europeu i del de Direc-

ció d’Empreses Constructores i Immobilià-

ries, dels quals és directora. Ha impartit 

docència a la Universitat Autònoma de Bar-

celona, a la Universitat Autònoma de Ma-

drid i a la Universitat de Barcelona, així com 

a diverses escoles de negocis i universitats 

estrangeres.

Actualment, és interventora de la Junta de 

Govern del Col·legi d’Economistes de Ca-

talunya (CEC) i ha estat vicesecretària i se-

cretària a diverses juntes de Govern del 

CEC. Vicepresidenta de l’Associació Cata-

lana de Comptabilitat i Direcció d’Empre-

ses (ACCID) i del Registre d’Economistes 

Docent i Investigadores (REDI) del Consell 

General de Col·legis d’Economistes d’Es-

panya (CGCEE). Copresidenta de la Co-

missió de Finançament i Inversions del CG-

CEE, consellera del Registre d’Empreses 

d’Assessorament Financer (REAF) i mem-

bre de diverses organitzacions científiques 

nacionals i internacionals.

Vocal del Consell de Redacció i revisora de 

diverses revistes nacionals i internacionals. 

Autora de diversos llibres sobre finances, 

mercats financers i valoració d’empreses, 

així com de més d’un centenar d’articles 

publicats a prestigioses revistes.

Montserrat 

Casanovas 

Ramon

Secretària

Llicenciat en Administració i Direcció d’Em-

preses i professor mercantil. Auditor de 

Comptes inscrit en el ROAC, assessor fis-

cal inscrit en el REAF-REGAF del Consell 

General d’Economistes i censor jurat de 

comptes-auditor inscrit en el Col·legi de 

Censors Jurats de Comptes de Catalunya.

Ha estat director administratiu d’Empresa 

del sector de la construcció i actualment és 

soci director de la Societat Moral i Associ-

ats, SL, i soci fundador de la firma d’Audi-

toria Auditsis, SL. 

És membre exercent del Col·legi Oficial de 

Titulats Mercantils i Empresarials de Barce-

lona des del març del 1983 i membre del 

Col·legi d’Economistes de Catalunya des 

del març del 2010.

Ha estat membre de la Junta de Govern, 

tresorer i degà de l’Il·lustre Col·legi Oficial de 

Eduard Soler 

Villadelprat

Tresorer

Doctor en Administració i Direcció d’Em-

preses per la Universitat Rovira i Virgili, lli-

cenciat en Investigació i Tècniques de Mer-

cat per la Universitat de Barcelona i 

enginyer tècnic industrial per la Universitat 

Politècnica de Catalunya. És professor de 

la Universitat Rovira i Virgili des del 1992, 

on imparteix docència en les àrees d’eco-

nomia de l’Empresa.

Actualment, és director de la Càtedra pel 

Foment de l’Emprenedoria i Creació d’Em-

preses de la mateixa universitat, la qual, 

amb la participació de diferents institucions 

del territori, contribueix a la sensibilització, 

formació i assessorament d’emprenedors.

 

En el terreny acadèmic, ha mantingut una 

dilatada tasca de recerca i transferència de 

coneixement amb empreses i institucions. 

És autor de diversos articles i publicacions.

 

En la seva trajectòria professional, ha alter-

nat la dedicació a l’empresa privada en di-

ferents responsabilitats de gestió i direcció 

amb l’activitat acadèmica a la universitat. 

Com a economista, ha estat consultor 

d’empreses amb despatx professional a 

Pere Segarra 

Roca

President territorial 
de Tarragona

Llicenciat en Administració d’Empreses i 

Economia, enginyer industrial, diplomat en 

Ciències Empresarials, diplomat en Alta Di-

recció d’Empreses per ESADE, màster Tri-

butari per la Facultat de Dret de la Universi-

tat de Barcelona i auditor de comptes, 

inscrit al ROAC. 

Ha estat responsable de compres i director 

comercial d’empreses del sector de l’auto-

mòbil i, actualment, està en exercici profes-

sional en l’àmbit fiscal, consultoria, audito-

ria i concursal.

És conseller de l’Institut d’Estudis Ilerdencs 

i és vicedegà 1r del Col·legi Oficial de Titu-

lats Mercantils i Empresarials de Lleida.

Tarragona, on actualment continua exercint 

l’orientació i l’assessorament estratègic per 

a la creació i creixement de les empreses.

L ’ I N T E R È S  M É S  A L T
Comissió Gestora

Joan Turmo 

Montanuy

President territorial  
de Lleida
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Titulats Mercantils i Empresarials de Barce-

lona i membre i tresorer del Consell Superior 

de Col·legis Oficials de Titulats Mercantils i 

Empresarials. Actualment, és secretari ge-

neral de l’Associació Intercol·legial de Col-

legis Professionals de Catalunya; membre 

del Ple del Consell General d’Economistes 

d’Espanya i tresorer del Consell Superior 

d’Economistes d’Espanya.

És llicenciat en Ciències Econòmiques i 

Empresarials per la Universitat de Barcelo-

na i llicenciat en Dret per la Universitat Abat 

Oliba. Auditor de comptes inscrit al ROAC.

És soci d’Ignacio Cornet, SL. Ha estat fun-

cionari del Ministeri d’Economia i Hisenda, 

Inspecció d’Hisenda, des de l’any 1978 fins 

l’any 1992, i soci de diversos despatxos 

professionals d’economistes i advocats, 

bufet March-Cornet, 1978-1993; bufet 

Serra-Casellas-Cornet, 1992-1995; i bufet 

Lacoma, Santolaya y Cornet, Abogados y 

Economistas, 1995-2002. 

Ha estat professor titular de l’assignatu- 

ra IRPF i IP a ESADE tant a la carrera 

Lic&MBA com en el màster sobre Fiscali- 

tat d’ESADE. Director i professor en el 

centre privat CEM d’opositors del Minis- 

teri d’Economia i Hisenda. Ha pronunciat 

diverses conferències sobre matèria fis- 

cal. Membre del REA.

José Ignacio 

Cornet Serra

Vocal 5

Consultor. Llicenciat en Ciències Econòmi-

ques i Empresarials per la Universitat de Bar-

celona i auditor de comptes inscrit al ROAC. 

Ha estat soci d’auditoria de Deloitte, SL, fins 

l’any 2013 amb assignacions professionals 

internacionals al Regne Unit i el Perú.

Especialitzat en normes internacionals d’infor-

mació financera i principis comptables nord-

americans, auditoria i control interns. Sectors: 

empreses de serveis, transport i logística, en-

ginyeria, consum i telecomunicacions.

Vocal de la Junta de Govern del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya (2010-2014).

Manuel 

Cámbara 

Moreno

Vocal 3

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Em-

presarials. Màster en Negocis Internacio-

nals. Postgrau en Perfeccionament Directiu 

per l’IESE. Corporate Finance Program 

(London Business School). 

Economista assessor fiscal. Soci director 

d’Amsel Assessors. Consultor en Negocis 

Internacionals per a Pimes. Participa en els 

consells d’administració dels grups Air-

Med, Assolim, Balfegó, Edomsa, Trendytex.

Assessora a Espanya les multinacionals 

Aboca SpA i Supergroup Plc.

Xavier 

Subirats 

Alcoberro

Vocal 1

Doctor en Economia per la Universitat de 

Pennsilvània (Penn). Llicenciat en Ciències 

Econòmiques i Empresarials per la Universi-

tat de Barcelona amb Premi Extraordinari. 

Economista de l’Ajuntament de Barcelona 

en excedència. Actualment és catedràtic de 

la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 

professor afiliat de la Barcelona Graduate 

School of Economics i investigador ICREA 

Acadèmia. Ha estat degà de la Facultat 

d’Economia i Empresa de la UAB, director 

de l’Spanish Economic Review i president 

de l’Associació Espanyola d’Economia. Ha 

publicat la seva recerca en els camps de les 

finances i la macroeconomia en les revistes 

científiques internacionals més importants, 

com ara Econometrica, Journal of Political 

Jordi Caballé 

Vilella

Vocal 4

És llicenciat en Ciències Econòmiques i 

Empresarials per la Universitat de Barcelo-

na, MBA per ESADE i diplomat en Estudis 

Tributaris i en Auditoria de Comptes. Exer-

ceix com a auditor de comptes i administra-

dor concursal. 

Desenvolupa la seva activitat professional 

com a soci-president del despatx d’auditoria 

i consultoria Euroaudit, SLP, a més de ser pro-

fessor d’Auditoria a diverses universitats. Va 

ser conseller de Caixa Catalunya i Caja Ma-

drid i assessor en Relacions Institucionals del 

Consorci de la Zona Franca de Barcelona. 

Actualment és membre del Consell Directiu 

del REA-Espanya, vocal de la Junta Direc-

tiva de l’Associació Catalana de Comptabi-

litat i Direcció (ACCID), vocal del Consell 

Tributari de l’Ajuntament de Barcelona, vi-

Emilio Álvarez 

Pérez-Bedia

Vocal 2

Llicenciat en Ciències Econòmiques (1974), 

en Filosofia i Lletres (1975) per la Universitat 

de Barcelona i màster en Desenvolupament 

Directiu per l’IDEC de la UPF. 

Exdirector del Servei d’Estudis de Caixa Ca-

talunya. Actualment soci de Tracis, Projectes 

Econòmics i Financers, SL, vocal de la Junta 

de Govern del Col·legi d’Economistes de Ca-

talunya, membre de la Societat Catalana 

d’Economia i Membre del Comitè d’Experts 

que elabora Consenso Económico (PwC). 

Autor (i coautor) de diversos llibres, estudis 

i articles (científics i de premsa), principal-

ment en els àmbits de l’economia catalana, 

Xavier Segura 

Porta

Vocal 6

cepresident del Moviment Català Europeu i 

membre de la Comissió Assessora de l’Ins-

titut Català de Finances. 

Ha format part del Comitè de Direcció de la 

secció del REA a Catalunya des de la seva 

creació i actualment n’és el president. Ha 

estat membre del primer tribunal opositor a 

l’Examen d’Aptitud Professional (EAP) del 

ROAC i va ser vocal de la Junta de Govern 

en la passada legislatura.

Economy, Review of Economic Studies, 

Economic Journal, International Economic 

Review, Journal of Economic Theory i Jour-

nal of Public Economics.
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Doctor en Economia per la UAB. Soci-direc-

tor de l’empresa de consultoria Barcelona 

Economia. Especialitzat en direcció de pro-

jectes, estudis econòmics (sectorials i territo-

rials), comerç, estudis de mercat i empresa 

familiar. Dirigeix l’Observatori de la Pime, de 

PIMEC. Ha estat professor associat al Depar-

tament d’Economia i Empresa de la UPF entre 

el 1992 i el 2012. Va ser economista del CEAM, 

cap del Gabinet Tècnic del Departament d’In-

dústria de la Generalitat, director del CIDEM i 

director del projecte Barcelona Moda Centre. 

És membre de la Junta de Govern del Col-

legi d’Economistes de Catalunya, presideix 

les comissions d’Economia Agroalimentà-

ria, d’Economia Catalana i d’Economistes 

d’Empresa. 

Ha publicat diversos llibres sobre organitza-

ció i gestió d’empresa, i sobre successió a 

l’empresa familiar. És articulista d’opinió als 

diaris Ara, El Punt Avui i La Vanguardia.

Modest 

Guinjoan 

Ferré

Vocal 9

Llicenciat en ADE. Diplomat en Ciències 

Empresarials. Auditor de Comptes. Màster 

en Fiscalitat (Menció Distingida). Membre 

exercent del Col·legi Oficial Titulats Mercan-

tils i Empresarials de Barcelona. Economis-

ta del Col·legi d’Economistes Catalunya.

Avelino 

Vázquez 

Parcero

Vocal 10

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Em-

presarials, economista i auditor de comptes. 

Soci director i fundador de MDV&Associats, 

despatx multidisciplinari, especialitzat en as-

sessoria fiscal i empresa familiar. Soci-direc-

tor i fundador de V&M Auditors Associats. 

Patró i secretari de la Fundació Boscana, 

dedicada a l’atenció a dones amb discapa-

citat intel·lectual des del 1961.

Interventor i membre de la Junta del Col·legi 

Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials. 

President de la Secció Empresa. Membre 

de la Comissió Gestora del Col·legi d’Eco-

nomistes. Vicepresident de la Comissió 

Lluís Mas 

Villellas

Vocal 12

Soci i director del Departament de Dret 

Concursal de Rousaud Costas Duran, SLP. 

Llicenciat en ADE, Universitat Abat Oliba-

CEU. Llicenciat en Dret, Universitat UPF. 

Doctor en Dret, Universitat Abat Oliba- 

CEU. 

President de la Comissió de Mercantil, 

Concursal i d’Actuacions Judicials del Col-

legi d’Economistes de Catalunya. 

Ponent de diferents cursos i seminaris en 

matèria de dret concursal.

Jordi Albiol 

Plans

Vocal 11

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Em-

presarials per la Universitat de Barcelona. 

Economista. Màster en Instruments i Mer-

cats Financers per la UB. Expert en consul-

toria d’empreses i assessor financer, diri-

geix el seu despatx professional a Lleida i 

Josep Maria 

Riu Vila

Vocal 8

És llicenciat en Ciències Econòmiques i Em-

presarials i ha cursat al llarg de la seva carrera 

professional estudis complementaris en Fis-

calitat i Direcció Administrativa-Comptable. 

Economista exercent lliure, des de l’any 1979, 

i soci director d’Estratègia i Viabilitat Empresa-

rial, SL; auditor de comptes inscrit en el ROAC, 

assessor, consultor i reconductor d’empreses 

en crisi, i administrador concursal. És vocal de 

formació del Registre d’Economistes Foren-

ses (REFOR) i membre de l’Associació Espa-

nyola de Comptabilitat i Administració d’Em-

preses. Director i professor dels cursos sobre 

administració concursal organitzats pel Col-

legi d’Economistes de Catalunya i el Col·legi 

d’Advocats de Barcelona des de l’any 2005 i 

professor dels cursos d’administració con-

cursal organitzats pels col·legis d’Economis-

tes de Madrid, Màlaga, Astúries, la Corunya, 

Albacete, Granada i València. 

És autor del llibre Administración concursal 

de empresas. Guía orientativa de actuación 

profesional, i director i coautor d’Adminis-

tración concursal de empresas. Un caso 

práctico, ambdós editats per l’editorial Ce-

decs. Ha escrit diversos articles de temàti-

ca concursal i de viabilitat empresarial, tant 

a mitjans de comunicació com en revistes 

especialitzades i ha participat en múltiples 

jornades i conferències sobre l’Administra-

ció i l’administrador concursal.

Joan Rojas 

Graell

Vocal 7

ofereix serveis de consultoria integral a pi-

mes i assessorament fiscal i financer a par-

ticulars. Abans, va treballar com a directiu 

de banca privada i gestor de patrimonis en 

diverses entitats financeres. En l’àmbit aca-

dèmic, és professor associat de la Univer-

sitat de Lleida (UdL) en l’àrea de Finances 

Corporatives i Mercats Financers, i confe-

renciant habitual en diversos fòrums espe-

cialitzats. També és tertulià en diferents 

programes de ràdio a la ciutat de Lleida so-

bre economia i finances. Des del 2007, 

ocupa el càrrec de vicepresident de la seu 

territorial de Lleida del CEC.

Vicedegà del Col·legi Oficial de Titulats 

Mercantils i Empresarials Barcelona. Presi-

dent de la Secció d’Assessors Fiscals del 

Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Em-

presarials de Barcelona. Director tècnic del 

Curs Superior d’Especialització Tributària i 

Assessoria Fiscal del Col·legi Oficial de Titu-

lats Mercantils i Empresarials de Barcelona. 

Membre del Ple del Consell General d’Eco-

nomistes, del Consell Directiu del REAF-

REGAF, del Comitè Tècnic del REAF-RE-

GAF i de la Comissió Gestora del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya.

L ’ I N T E R È S  M É S  A L T
Comissió Gestora

de la conjuntura econòmica internacional i 

espanyola, de l’economia financera, del 

consum i l’estalvi i de la planificació territo-

rial i ponent en diverses jornades de caràc-

ter econòmic i financer.
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Llicenciat en Economia, ADE i en Dret, MBA 

per la UCJC de Madrid i per la UPC de Bar-

celona, actualment doctorand en Econo-

mia amb la prova econòmica.

Exerceix professionalment com a advocat 

i economista. És auditor censor jurat de 

comptes, pèrit judicial i administrador 

concursal.

Ha estat professor de Dret Concursal i la 

prova jurídica en la Universitat Camilo José 

Cela de Madrid; professor del Màster en 

Dret Concursal organitzat pel Col·legi d’Ad-

vocats de Barcelona; i professor de semi-

Rodrigo 

Cabedo 

Gregori

Vocal 13

Llicenciat en Dret i en Administració i Direc-

ció d’Empreses. Pèrit mercantil, diplomat 

en Ciències Empresarials, auditor de 

Comptes.

Soci de Francesc Ferrer & Cia S en CP, qu 

ofereix assessorament econòmic i jurídic a 

empreses en els àmbits fiscal, comptable, 

mercantil, concursal, financer i auditoria de 

comptes. Membre del REAF-REGAF, del 

REA+REGA i del RECJ del Consell Superior 

de TME.

Ha estat degà, secretari i vicesecretari ge-

neral i col·laborador de la Junta de Govern 

del Col·legi de Titulats Mercantils de Girona 

i secretari i vocal del Consell de Col·legis de 

Titulats Mercantils Empresarials de Catalu-

nya. Va impulsar i va iniciar la iniciativa em-

presista a Titulats Mercantils i Empresarials.

Francesc 

Ferrer Costa

Vocal 15

Llicenciada en Administració i Direcció 

d’Empreses. Diplomada en Ciències Em-

presarials. Licenciada en Business Admi-

nistration per la Universitat de Luton (An-

glaterra) i llicenciada en Dret.

Sòcia administradora del Grup Clos As-

sessors, amb seu a Girona, que ofereix 

assessorament econòmic i jurídic a em-

preses en els àmbits fiscal, comptable, 

laboral, jurídic, mercantil, assegurances i 

administració de finques. 

Ha estat degana durant dos mandats i vo-

cal de la Junta de Govern del Col·legi de 

Titulats Mercantils de Girona i secretària 

del Consell de Col·legis de Titulats Mer-

cantils Empresarials de Catalunya, i mem-

bre actual de la Junta del Col·legi d’Admi-

nistradors de Finques.

Cristina Clos 

Ribas

Vocal 14

d’Economia de l’Empresa i president del 

Grup de Treball Economistes d’Empresa. 

Membre del Consell de la CEDEIX (Confede-

ració Espanyola de Directius i Executius). 

Conseller d’ACCID (Associació Catalana  

de Comptabilitat i Direcció). Membre del 

Consell Directiu del REC (Registre d’Ex-

perts Comptables d’Economistes).

naris sobre mediació concursal i prova juri-

dicooeconòmica en els principals col·legis 

professionals d’Espanya.
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Llicenciat en Administració i Direcció d’Em-

preses. Professor mercantil. És, a més, audi-

tor censor jurat de comptes, gestor adminis-

tratiu, graduat social, diplomat en Ciències 

Socials i programador de sistemes.

 

Des de l’any 1959 té despatx propi, actual-

ment integrat dins d’AVRP Auditores. Ha es-

tat síndic de comptes de la Generalitat de 

Catalunya i membre de la Junta de Govern 

del Col·legi de Titulats Mercantils de Barcelo-

na, on ha estat vicedegà i president de la Co-

missió de Deontologia i Ètica Professionals.

Manuel 

Barrado 

Palmer

Conseller 5

Llicenciat en Administració i Direcció d’Em-

preses. Professor mercantil. Diplomat en 

Estudis Tributaris. Ha estat membre del Ga-

binet d’Estudis i de la Comissió Nacional 

del Registre General d’Assessors Fiscals. 

Degà del Col·legi Oficial de Titulats Mercan-

tils i Empresarials de Barcelona (2002-

2010). Membre del Col·legi d’Auditors-

Censors Jurats de Comptes de Catalunya. 

Membre del Col·legi d’Economistes de Ca-

talunya. Membre de l’Associació Espanyo-

la d’Assessors Fiscals. Membre de l’AC-

CID, de la qual és conseller. Ha estat a 

diversos càrrecs directius a la indústria far-

macèutica dels quals destaca Laboratorios 

Labaz, SA, actualment integrat en el grup 

Sanofi. Amb posterioritat, va dedicar-se a  

l’auditoria i l’assessorament fiscal. En l’ac-

tualitat, és president de Bilanx, SA, firma  

d’economistes i advocats dedicats a l’asses-

sorament d’empreses. 

José Luis 

Sánchez 

Cristóbal

Conseller 4Llicenciat en Ciències Econòmiques i 

Empresarials per la Universitat de Barce-

lona, auditor de comptes, membre del 

Registre d’Economistes Auditors (REA) i 

del Registre Oficial d’Auditors de Comp-

tes (ROAC).

President de Crowe Horwath Auditors i soci 

director de l’oficina de Barcelona.

President del REA + REGA, president del 

Comitè Consultiu del Registre d’Economis-

tes Assessors del Govern de Sistemes d’In-

formació (RASI), vocal del Comitè Consultiu 

del Registre d’Experts Comptables (REC), 

membre del Comitè d’Auditoria de l’ICAC, 

conseller del Consell Directiu de la Secció 

del REA Catalunya i membre de la Junta de 

Govern, membre del Consell Assessor de 

la Universitat Abat Oliba i vocal del consell 

social d’ESERP. 

És autor de diversos articles relacionats 

principalment amb la comptabilitat i l’audi-

toria, publicats en diferents revistes especi-

alitzades. Ha impartit classes de màsters 

d’auditoria en diverses universitats catala-

nes, i ha participat en seminaris i cursets en 

diverses associacions professionals.

Carlos Puig  

de Travy

Conseller 3

Assíduament participa com a ponent en 

temes d’auditoria en congressos i actes 

relacionats amb la professió d’auditoria i 

comptabilitat.

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Em-

presarials per la Universitat de Barcelona. 

Ha estat membre de diverses juntes de Go-

vern del Col·legi d’Economistes i president 

del REFOR. Àrbitre del Tribunal Arbitral Tèc-

nic de Catalunya, membre d’Insol Europe, 

del REA, REAF i AECA. 

Professor a la Universitat CEU i a la Funda-

ció FIDE i ponent en seminaris i congressos 

de temàtica concursal. Actualment és soci-

director d’Insolnet, societat professional 

dedicada a la reestructuració i solucions a 

la insolvència. Té àmplia experiència en pro-

cediments concursals, reconducció i viabi-

litat empresarial.

Raimon 

Casanellas 

Bassols

Conseller 2

Llicenciat en Economia, Administració i Di-

recció d’Empreses, en Dret i diplomat en 

Ciències Empresarials. Ha cursat estudis 

de postgrau en auditoria de comptes, en 

dret mercantil i en tributació.

Professionalment exerceix amb despatx 

professional com a economista i advocat. 

En el pla d’associacions professionals, ha 

estat membre de la Junta de Govern del 

Col·legi de Titulats Mercantils de Lleida i 

inscrit en el Col·legi de Titulats Mercantils 

de Barcelona. També és membre de l’As-

sociació Espanyola d’Assessors Fiscals, 

de l’Associació Catalana de Comptabilitat i 

Direcció d’Empreses, del Col·legi d’Admi-

nistradors de Finques i del Registre d’Ex-

perts Comptables Judicials d’Espanya.

Albert Jover 

Roig

Vocal 16

Llicenciat en Econòmiques, branca Empre-

sa, per la Universitat de Barcelona (1974) 

Col·legiat des de l’any 1975. Censor jurat 

de comptes des del 1976.

Ha treballat, al llarg de 40 anys, al sector 

bancari (Banco Hispano Americano, Indus-

trial de León, Bankinter i Deutsche Bank) en 

àrees de Risc, Comercials i de Gestió. 

Ha estat cap de Crèdits d’Oficina i Regio-

nal, director regional, director d’àrea, direc-

tor de Banca d’Empreses en l’àmbit d’Es-

panya, membre del Comitè de Direcció de 

Banca Privada i Empreses i del Comitè de 

Crèdits de DB i del Comitè Europeu de Ban-

ca d’Empreses de DB. 

 

Especial dedicació professional al sector 

de les pimes i el seu finançament i estratè-

gia i amb un especial èmfasi en la relació 

amb els clients. 

 

En l’actualitat, és membre del Consell de 

Fersa i assessor en matèries de finança-

ment i refinançament d’empreses familiars.

Esteve Sarroca 

Punsola

Conseller 1

L ’ I N T E R È S  M É S  A L T
Comissió Gestora
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L ’ I N T E R È S  M É S  A L T
Taula rodona

Participants:

Joan B. Casas, degà del Col·legi d’Econo-

mistes de Catalunya. 

Alfred Albiol, president del Consell de Titulats 

Mercantils de Catalunya. 

Eduard Soler, degà del Col·legi de Titulats 

Mercantils de Barcelona. 

Cristina Clos, degana del Col·legi de Titulats 

Mercantils de Girona. 

Josep Maria Solans, degà del Col·legi de 

Titulats Mercantils de Lleida.

 L

a unificació del Col·legi d’Econo-

mistes de Catalunya amb el Con-

sell de Titulats Mercantils de Ca-

talunya i els col·legis de Titulats 

Mercantils de Barcelona, Girona, Lleida i 

Tarragona ja és una realitat. El passat 25 de 

juny, el Parlament de Catalunya va aprovar 

la Llei d’unificació de les corporacions de 

Titulats Mercantils i Economistes de Cata-

lunya de col·legis professionals, que dona-

va llum verda a la unificació. L’1 de setem-

bre es va constituir la Comissió Gestora i, 

finalment, l’1 d’octubre es va celebrar l’As-

semblea Constituent del nou Col·legi 

d’Economistes de Catalunya. 

Evidentment, no ha 

estat un camí fàcil  

i hem tingut les nostres 

discussions, però la 

bugada l’hem fet a casa 

Alfred Albiol

Ha estat un llarg procés que s’ha portat a  

terme de manera exemplar. Així ho corrobora 

Alfred Albiol, fins ara president del Consell 

General de Titulats Mercantils de Catalunya i 

actual vicedegà del CEC: “Vull destacar la filo-

sofia que ha imperat al llarg de tot el procés i 

penso sincerament que s’ha fet molt bé. Evi-

dentment, no ha estat un camí fàcil i hem tin-

gut les nostres discussions, però la bugada 

l’hem fet a casa”. 

Albiol també cita com a èxit la capacitat de 

totes les parts de consensuar el camí que cal 

emprendre: “Un cop establert el reglament or-

gànic transitori, ens hagi agradat més o menys, 

tots l’hem assumit, i aquesta és la nostra co-

lumna vertebral que ens ha de marcar la forma 

d’actuar en aquest procés d’unificació”. 

El degà del Col·legi d’Economistes de Catalu-

nya, Joan B. Casas, incideix en aquest as-

pecte i afegeix que “una cosa de la qual podem 

estar satisfets és que ens vam prendre el temp 

que ens havíem de prendre. Vol dir que quan hi 

havia esculls ens hi aturàvem per continuar 

avançant i, quan hem arribat al final, tot el que 

podia provocar fricció ja ho teníem parlat”.

Casas va explicar quins són els objectius que 

han motivat aquesta unificació: “De motius 

n’hi ha força. Per una banda hi ha hagut una 

modificació dels estudis universitaris que con-

sagra un model de graus que acaba amb la 

diferenciació clàssica entre llicenciatures i di-

plomatures; davant d’això no té massa sentit 

mantenir una diferenciació corporativa que 

tenia el seu origen en els diferents tipus d’estu-

dis. Un altre dels elements que ha motivat la 

fusió ha estat perquè els economistes i els ti-

tulats mercantils, en l’àmbit de l’empresa, 

confluïm en un mateix àmbit de competènci-

es. Finalment, la modificació de l’entorn jurídic 

dels col·legis fa que cada vegada sigui més 

Els degans 

debaten a 

l’entorn de 

la unificació

Els cinc màxims responsables dels col·legis unificats 

reflexionen en veu alta a l’entorn dels detalls d’un procés  

que ha esdevingut pioner i exemple de gestió

MONTSE CARLAS, periodista 
Departament de Comunicació del Col·legi d’Economistes de Catalunya  

premsacec@coleconomistes.cat

PASSAT, PRESENT I FUTUR  
DEL NOU COL·LEGI
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La unió afavoreix  

que siguem un col·lectiu 

més fort i amb infinites 

possibilitats d’impulsar 

els nostres projectes 

Cristina Clos

imprescindible tenir col·legis forts. Conside-

rem que la col·legiació ha de servir per oferir 

serveis, formació i una sèrie de coses que, si 

no tens una massa crítica mínima, no pots fer”.

Cristina Clos, fins ara degana del Col·legi de 

Titulats Mercantils de Girona i actual vocal de 

la Comissió Gestora i vicepresidenta de la Co-

missió Territorial de Girona, també apunta els 

punts que tenen en comú els economistes i 

els titulats mercantils com a motiu principal 

d’aquest procés: “Els dos col·lectius sempre 

hem compartit elements comuns en forma-

ció, convenis... la unificació suposa una opti-

mització dels recursos. A més, la unió afavo-

reix que siguem un col·lectiu més fort i amb 

infinites possibilitats d’impulsar els nostres 

projectes i defensar els interessos dels nostres 

col·legiats enfront de les institucions”. 

Alfred Albiol coincideix en la similitud de com-

petències entre els economistes i els titulats 

mercantils: “Aquesta situació aconsellava la 

fusió perquè tocàvem les mateixes àrees. No 

tenia sentit mantenir una dispersió de col·legis 

podent estar tots en una sola institució que ens 

dóna més potència i visibilitat a tots els nivells”. 

Eduard Soler, fins ara degà del Col·legi de 

Titulats Mercantils de Barcelona i actual tre-

sorer del Col·legi unificat, per la seva banda, 

es mostra plenament d’acord amb els ar-

guments abans esmentats i recorda que 

“nosaltres no som un col·lectiu de col-

legiació obligatòria i, bàsicament, el que 

oferim als nostres col·legiats són serveis i 

assistència tècnica. És per això que neces-

sitem disposar de grans col·legis professi-

onals que ens permetin donar aixopluc  

a totes les necessitats que plantegen els 

nostres professionals. Amb la fusió hem 

creat una gran corporació que podrà satis-

fer aquesta demanda”.

Josep Maria Solans, fins ara degà del Col-

legi de Titulats Mercantils de Lleida, ressalta 

“l’especial rellevància i transcendència que 

aquesta fusió té a nivell de país”. I afegeix que 

el nou Col·legi “agrupa sinergies i és capaç de 

donar assistència real i puntual a tots els terri-

toris del país sense que cap de les entitats 

fusionades hagin de renunciar als seus princi-

pis fundacionals”. En aquest sentit, recorda 

que en els darrers mesos s’ha treballat en la 

redacció d’un reglament orgànic transitori que 

els empara i dóna cobertura amb l’objectiu 

final de donar servei als professionals, als ciu-

tadans i ciutadanes i a tot el país.

El nou Col·legi d’Economistes de Catalunya 

ja està legalment constituït, de manera que 

han desaparegut l’antic Col·legi d’Econo-

mistes de Catalunya, el Consell de Titulats 

Mercantils de Catalunya i el Col·legi de Titu-

lats Mercantils de Barcelona, Girona, Lleida i 

Tarragona. Aquesta nova institució sumarà i 

millorarà la prestació de serveis i la presència 

en la societat dels col·legis originals. 

El nou Col·legi d’Economistes neix amb la vo-

luntat de constituir-se com un “referent indis-

D’esquerra a dreta,  

Alfred Albiol, Joan B. Casas,  

Cristina Clos, Eduard Soler  

i Josep Maria Solans.
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“Hem de potenciar tant quantitativament com 

qualitativament els serveis que oferim”. Per a 

Albiol, la nova Junta té l’obligació de fer arribar 

al col·legiat aquest missatge: “La col·legiació 

no és una obligació, sinó una necessitat per 

poder desenvolupar la professió”, cosa que 

s’aconseguirà a base de “formació i serveis”. 

“Si ho fem així, el CEC té molts anys de vida”, 

sentencia.

Eduard Soler assenteix i corrobora tot el que 

han dit els seus companys. Recorda que avui 

dia, per la conjuntura socioeconòmica actual, 

els economistes són un referent i la seva opinió 

s’escolta molt. “Hem de potenciar les co-

missions amb les quals s’estructura el Col·legi 

per reforçar encara més la valoració de les opi-

nions dels economistes”, diu. Per a Soler, la 

clau passa per reforçar la marca Col·legi 

d’Economistes de Catalunya, cosa que 

s’aconseguirà creant i estructurant un Col·legi 

fort i potent. En aquest sentit, apunta la seu del 

Col·legi, inaugurada ara fa un any, com un ac-

tiu que cal aprofitar: “La imatge és molt impor-

tant avui dia, i la seu del Col·legi, amb unes 

instal·lacions modernes, funcionals i amb tots 

els serveis possibles, és una excel·lent targeta 

de presentació”.

Cristina Clos està convençuda que els mem-

bres dels respectius col·legis veuran reforçada 

la seva imatge enfront d’una societat que, 

cada vegada més, reclama professionals 

acreditats. “El fet de tenir un Col·legi que doni 

suport als seus col·legiats i que tingui un codi 

de deontologia que faci prevaler uns valors 

dóna un plus a la nostra activitat”. Per als col-

legiats de Girona, la unificació suposarà “un 

pas endavant en la possibilitat de formar-se i 

de compartir entre companys visions i criteris 

que enriqueixen la nostra professió”.

Per construir un Col·legi d’Economistes encara 

més fort i potent, una de les claus és la captació 

de col·legiats. Al llarg de la taula rodona, tots 

els ponents coincideixen en què potenciar una 

bona oferta formativa i de serveis és la base per 

augmentar la massa col·legial.

Hem de potenciar les 

comissions per reforçar 

més la valoració de les 

opinions dels economistes 

Eduard Soler

Taula rodona

cutible en el camp de l’economia i l’empresa 

a Catalunya”, assenyala Joan B. Casas, degà 

del CEC. “Això vol dir –va afegir– que té capa-

citat d’emetre opinió i capacitat d’aglutinar 

molts professionals i despatxos”. Per a Joan 

B. Casas. la clau és convertir el CEC en un 

referent perquè, d’aquesta manera, “tindrem 

també més capacitat de captar nous col-

legiats”. El degà afegeix que, “per descomptat, 

a aquests nous col·legiats els hem d’oferir ser-

veis, la millor formació possible i fer-los sentir 

membres d’una corporació que té coses a dir”. 

Tot i la voluntat d’agrupar el col·lectiu de pro-

fessionals que treballa en l’economia i l’em-

presa i de voler ser un referent social, Josep 

Maria Solans, recorda que el CEC “no és un 

lobby de poder, sinó una corporació de dret 

públic que entre tots s’ha aconseguit que fun-

cioni amb una línia d’actuació i unes sinergies 

concretes que s’aniran evidenciant”. Josep 

Maria Solans remarca també el paper futur 

que ha de tenir el nou Col·legi d’Economistes 

de Catalunya: “Nosaltres hem d’esdevenir un 

referent consultiu per a les administracions 

estatals, autonòmiques i locals”. 

Pel que fa als objectius marcats, Alfred Albiol 

se suma a les paraules dels seus companys: 
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El degà, Joan B. Casas, és contundent i asse-

gura que avui dia ningú no discuteix que un 

professional, si vol ser considerat així, ha d’es-

tar al dia i tenir voluntat d’aprendre constant-

ment. En aquest sentit, per a Casas, el Col·legi 

és el lloc més indicat perquè ofereix formació i 

informació en diferents formats sobre els 

grans debats que sorgeixen en la societat. 

“Se’m fa difícil d’imaginar que un professional 

que vulgui ser considerat com a tal, amb tot el 

que això representa, pugui trobar un altre lloc 

on se li ofereixi el mateix que al CEC”. En 

aquest sentit, Casas recorda que el món aca-

dèmic dóna formació i sortida professional i 

que a Barcelona, per exemple, hi ha una àm-

plia oferta formativa, però que n’hi ha molt 

poca que reuneixi les condicions del Col·legi. 

“Oferim rapidesa i capacitat d’organitzar 

aquells cursos que vol el professional i en el 

moment adequat en què els necessita”. 

Alfred Albiol afegeix que la clau és que els 

professionals percebin la col·legiació com 

una necessitat. Albiol constata que l’econo-

mista té la necessitat de posar-se al dia per-

què les lleis canvien constantment. Els cur-

sos que ofereix el CEC responen a aquesta 

necessitat, ja que que estan “dissenyats, 

impartits i pensats per professionals”. En la 

formació que es presta des del Col·legi els 

ponents, més que oferir classes, debaten 

amb els alumnes de manera que es genera 

un intercanvi d’opinions entre professionals, 

on tenen cabuda els casos reals amb els que 

es troben en la seva tasca diària. “Aquí el 

debat s’enriqueix perquè altres companys 

també hi participen. Si nosaltres fem aquest 

tipus de formació, que és la que han de fer 

els col·legis, realment incidim en què el col-

legiat consideri necessari col·legiar-se”. 

És de la mateixa opinió Eduard Soler, que 

recorda que avui dia la universitat s’acaba 

als 25 anys i que fins a la jubilació hi ha 35 o 

40 anys d’activitat professional, un període 

en què cal rebre un altre tipus de formació: 

“El professional vol solucionar els dubtes 

que se li plantegen en el dia a dia, taules ro-

El contacte amb la 

universitat esdevé la 

cadena de transmissió 

que no hem de perdre mai 

Josep Maria Solans

dones, xerrades, conferències, establir con-

tactes amb altres companys... Aquest ha de 

ser l’èxit del Col·legi. S’ha d’aconseguir que 

el col·legiat s’hi senti a gust i s’hi trobi amb 

nous companys de viatge. Aquest és un dels 

temes que, tot i que s’hi està treballant, hem 

de potenciar més”.

De cara a la captació de nous col·legiats, 

Josep Maria Solans cita com a element im-

portant “la relació amb l’empresa i la univer-

sitat”. Solans recorda que en els darrers anys 

els diferents col·legis ara fusionats han tre-

ballat per tal d’aprofundir llaços amb les uni-

versitats, un contacte que esdevé “la cadena 

de transmissió que no hem de perdre mai, 

en tant que els col·legis esdevenen la línia 

directa entre els nous titulats i titulades i la 

realitat professional”. Solans considera im-

prescindible continuar treballant en aquesta 

línia perquè “és el futur del CEC” i, per tant, 

reclama continuar sent generosos amb els 

nois i noies que acaben la universitat. Solans 

creu que és “imprescindible” aprofitar els 

ponts de relació que han establert els diferents 

col·legis ara fusionats amb les universitats.

“Penso que hem de saber transmetre la uti-

litat que aporta el Col·legi”, afirma Cristina 
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Clos. I afegeix que la clau és fer entendre que 

el Col·legi els pot oferir un elevat ventall de 

productes que els poden ser útils, des de 

formació per a aquells estudiants que no tro-

ben feina i que no volen quedar desfasats 

fins a formació per als que ja són dins del 

mercat laboral, però que volen potenciar 

certs aspectes, contactes amb gent del ma-

teix ram, entre d’altres.

Un cop constituït, és l’hora de començar a fer 

el camí junts. Els responsables expliquen qui-

nes creuen que haurien de ser les principals 

línies d’actuació a curt i mitjà termini.

Per al degà, Joan B. Casas, el primer que cal 

fer és “consolidar el nou Col·legi amb tot el 

que això representa per la seva complexitat 

tècnica. De fet, es tracta de posar en marxa 

el que ja tenim pactat”. Posteriorment, Ca-

sas aposta per intensificar el que s’ha fet fins 

ara com ara perfeccionar la formació, la ca-

pacitat de ser presents en els debats i en la 

societat. A banda de tot això, cita un nou 

repte: “Arribar també a col·lectius que són 

en l’àmbit de l’empresa i que no tenen for-

mació estrictament universitària, però que 

estan vinculats amb l’empresa. Hem de 

buscar apropar-nos hi”. 

éssim això, els col·legis no tindrien raó de 

ser”. Albiol afegeix que “el CEC ja és un refe-

rent, però entenc que amb la unificació 

aquest referent es consolidarà molt més en 

la vida societària catalana”.

Hi ha hagut bona voluntat i la unificació ha 

comportat que haguem construït una entitat 

molt important a Catalunya, assegura Joan 

B Casas. El degà continua la seva interven-

ció afirmant que “ens sentim robustos i això 

ens permet tenir molta esperança que tots 

els objectius que ens hem marcat els com-

plim. Si no hi hagués hagut uns objectius 

molt clars, el procés d’unificació no s’hauria 

pogut fer. La força dels objectius i els motius 

que generen la fusió és molt intensa i això 

ens ha de donar molta esperança”.

Finalment, Eduard Soler va cloure la seva 

intervenció fent una referència a la nova Llei 

de serveis professionals que vol impulsar el 

Govern de l’Estat i que, entre altres coses, 

posa límits a les quotes dels col·legis. Soler 

recorda que això no afectarà el Col·legi 

d’Economistes perquè els preus són molt 

ajustats, però va voler insistir en què l’única 

manera de poder oferir molts i bons serveis 

és amb una massa àmplia de col·legiats. 

La força dels objectius  

i els motius que generen 

la fusió és molt intensa 

i això ens ha de donar 

molta esperança  

Joan B. Casas

Cristina Clos també parla de “consolidar la 

unió dels dos col·lectius perquè quedi clar, i 

sigui palès als més escèptics que això ha 

estat, i és, una important aposta de futur 

amb molta projecció en la societat del nostre 

país i amb voluntat que així sigui”. Posterior-

ment, apunta que caldria dissenyar una 

bona estratègia de captació de nous col-

legiats, i dels que, pels motius que siguin, 

han plegat i dels que poden ser dins del Col-

legi i mai no hi han estat interessats.

Alfred Albiol creu que “hem de caminar i de-

mostrar aquesta voluntat d’integració i 

aquesta voluntat de treball perquè, al final, la 

meta que perseguim és la mateixa, volem el 

millor per a la professió. Perquè si no volgu-

L ’ I N T E R È S  M É S  A L T
Taula rodona
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 E
l Parlament de Catalunya va apro-

var per unanimitat el passat mes 

de juny el projecte de llei de fusió 

de col·legis professionals que 

dóna llum verda a la unificació del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya i del Consell de 

Col·legis de Titulats Mercantils i Empresarials 

de Catalunya i els col·legis de Barcelona, Gi-

rona, Lleida i Tarragona. En la següent entre-

vista, el conseller de Justícia analitza i valora 

tot aquest procés, que per les seves caracte-

rístiques ha estat pioner a Catalunya.

Ens podria explicar, des del punt de vis-

ta de la Generalitat, els motius que fona-

menten l’impuls a l’aprovació de la llei   

que unifica els col·legis professionals 

d’Economistes i Titulats Mercantils? 

Com valora el seu impacte en la societat 

i en la professió? 

Els col·legis professionals tenen dos grans 

objectius: el primer, la salvaguarda dels inte-

ressos dels propis col·legiats i el segon, in-

tentar donar una millor prestació de serveis a 

les ciutadanes i als ciutadans. És molt evi-

dent que, en aquest cas, la fusió permet tenir 

un Col·legi més eficient i que millora clara-

ment la prestació de serveis i la salvaguarda 

dels interessos dels col·legiats; a l’hora que 

també suposa una millora en les possibilitats 

de garantir una millor prestació de serveis als 

ciutadans i ciutadanes en general.

Nosaltres, des de la Conselleria de Justícia, 

hem acompanyat els col·legis en aquest 

GERMÀ GORDÓ

tucions amb més de 100 anys d’història. 

Quina valoració fa de tot el procés?

No és el mateix tenir un col·legi amb menys 

recursos que un que en disposi de molts 

més i amb molts més col·legiats com el que 

tenen després de la fusió. Justament el fet 

de ser més fort i amb moltes més potenciali-

tats ha de permetre al nou Col·legi prestar 

més i millors serveis als seus col·legiats. Això 

també farà que li sigui més fàcil poder dialo-

gar amb les institucions en benefici dels inte-

ressos dels seus professionals. Jo crec que 

ho mirem per on ho mirem aquesta fusió ha 

estat un gran què per al país, per als profes-

sionals i per als ciutadans.

Una unificació d’aquestes característi-

ques és pionera i tot un precedent a Ca-

talunya, creieu que pot ser una iniciativa 

extensible a altres col·lectius? 

Estic convençut que aquesta experiència 

s’acabarà estenent a altres col·lectius pro-

fessionals.

La reforma legislativa impulsada pel Go-

vern central en relació amb els col·legis 

professionals sembla que presenta  

aspectes que tendeixen a una centralit-

zació i a reforçar les funcions dels Con-

sells Generals en detriment dels  

col·legis territorials. Com veu la Genera-

litat aquesta previsible modificació  

restrictiva del marc jurídic dels col·legis 

professionals i quin creu que pot ser 

l’impacte a Catalunya?

La fusió permet tenir  

un Col·legi més eficient  

i que millora clarament  

la prestació de serveis  

als ciutadans i la 

salvaguarda dels  

interesos dels col·legiats

El conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya valora la 

unificació dels col·legis professionals i reclama una postura més 

dialogant de l’Administració central abans de tirar endavant la seva 

normativa sobre col·legis i serveis professionals

MONTSE CARLAS, periodista 
Departament de Comunicació del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya  

premsacec@coleconomistes.cat

“El projecte de llei  

del Govern central  

és un desastre”

camí. He de dir que la tasca que hem desen-

volupat ha estat relativament senzilla perquè 

el més difícil era el que ja havien fet prèvia-

ment els propis col·legis i, en aquest sentit, 

vull assenyalar que ho han fet molt bé: salva-

guardant i sortejant algunes problemàtiques 

que podien existir o sorgir i superant qualse-

vol principi de personalisme o d’interès cor-

poratiu que hi pogués haver… s’ha treballat 

sempre en benefici dels professionals i dels 

ciutadans i ciutadanes i això és digne de llo-

ança. Nosaltres els hem acompanyat i com 

ja he dit ha estat relativament fàcil i senzill i, 

sobretot, molt agradable. 

Ha estat un procés llarg i amb força 

complexitat, ja que hi han intervingut sis 

institucions professionals: el Col·legi 

d’Economistes de Catalunya, els quatre 

col·legis de Titulats Mercantils i el Con-

sell Català que agrupava aquests quatre 

col·legis, que eren d’àmbit provincial. 

Cal tenir present que es tractava d’insti-



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 

El conseller ha 

celebrat el procés de 

fusió dels col·legis, 

que ha valorat com a 

“relativament fàcil i 

senzill i, sobretot, 

molt agradable”.



La llei que proposa  

el Govern espanyol no és 

més que tirar enrere,  

és un desastre per al país, 

per a Catalunya, per als 

col·legis professionals  

i per als ciutadans
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que tenim actualment i quan un tira endavant 

algun canvi és per millorar, mai per anar en-

rere. La llei que proposa el Govern de l’Estat 

no és més que tirar enrere, és un desastre 

per al país, per a Catalunya, per als col·legis 

professionals i, en definitiva, seria també un 

desastre per als professionals i els ciutadans.

Els col·legis professionals a través del 

seu contacte amb la societat tenen, en 

els seus respectius àmbits, la possibili-

tat de copsar el pols social. La relació 

dels col·legis amb la Generalitat creu 

que és l’adequada per tal que mútua-

ment es puguin fer arribar propostes 

que repercuteixin en una millora de la 

interlocució entre Administració i admi-

nistrat?

Jo crec que sí, però sempre hi ha coses per 

millorar, les anirem millorant però crec que 

l’ambient, el clima, és el correcte. Hi ha un 

clima de diàleg, un clima de col·laboració, un 

clima de parlar i escoltar, un clima de sumar, 

d’intentar superar els estadis actuals i les di-

ficultats aprofitant les oportunitats. Jo crec 

que en aquest moment l’ambient i la situació 

de diàleg entre els col·legis professionals i el 

Departament de Justícia és prou bo. 

tentar repensar aquest projecte de llei de col-

legis i serveis professionals que fa com a 

mínim dues coses: per una banda, trepitja 

competències pròpies de la Generalitat de 

Catalunya, cosa que per a nosaltres no és 

bona ni com a Govern ni com a país i, per 

l’altra, fa una segona cosa que és que deixa 

en pitjors condicions els col·legis professio-

nals. Si nosaltres creiem que els col·legis 

professionals són uns instruments impor-

tants per al país, per als professionals, per 

als col·legiats i per als ciutadans, el que no 

podem fer és tenir una eina pitjor. Així si l’Es-

tat espanyol tira endavant aquest projecte 

haurà aconseguit tenir una eina pitjor de la 

Des de la Generalitat ho veiem amb molta 

preocupació. De tota manera també he de 

dir que de moment aquest projecte de llei de 

col·legis i serveis professionals està una mica 

al congelador i, per tant, hem d’esperar que 

això finalment no tiri endavant. 

Nosaltres el que demanem al Govern de 

l’Estat és que intenti fer una mica el que hem 

fet amb la nostra llei de col·legis professio-

nals. Què vull dir amb això? Doncs que no-

saltres tot el que hem fet amb els col·legis 

professionals, des del Departament de Justí-

cia, sempre ho hem fet treballant colze a col-

ze; nosaltres intentem escoltar i consensuar i 

a partir d’això mirem de tirar endavant els 

nostres projectes. Sempre ha estat així. 

Aquest mateix tarannà que tenim al Departa-

ment de Justícia és el tarannà que crec que 

hauria de tenir l’Estat espanyol. Per tant, 

haurien d’intentar recapacitar, haurien d’in-

El conseller Germà Gordó, 

al Parlament, el dia que es 

va fer efectiva la unificació 

dels col·legis professionals.
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T R E B A L L E M  E N  G R U P
Jornada dels Economistes

ANTON GASOL I MONTSERRAT NAVARRO, 

Directors tècnics de la Jornada dels Economistes 

jornada@coleconomistes.cat

PER A L’ECONOMIA CATALANA
Transformacions   

La 19a Jornada dels Economistes se celebra per primer cop a 

la nova seu del Col·legi d’Economistes de Catalunya l’any de la 

unificació amb els col·legis de Titulats Mercantils  

i Empresarials i amb un horitzó de recuperació

a l’exigència de: Com aconseguir allò que 

es vol aconseguir? (pràctica).

Per això, la Jornada s’iniciarà amb una con-

ferència de Joan Tugores, catedràtic de 

Fonaments de l’Anàlisi Econòmica, inves- 

tigador i divulgador en terrenys com l’eco-

nomia internacional, la globalització i la  

crisi, i sobre moltes altres branques de 

l’economia.

Les sessions estratègiques desgrana- 

ran alguns del vectors que poden fer pos-

sible les pertinents transformacions eco-

nòmiques i socials estratègiques, i les 

sessions més de caire professional abor-

daran aquelles novetats, tendències i can-

vis i les seves implicacions en el món de 

l’empresa. 

Però també es tractaran qüestions relati-

ves al bon govern o al posicionament glo-

bal del nostre país en el món.

La Jornada conclourà amb la conferència, 

ben segur estimulant per a les capacitats 

empresarials del país, d’Ignasi Biosca, en-

ginyer de telecomunicacions, president de 

CataloniaBIO i conseller delegat de Reig 

Jofré Group, una empresa familiar fundada 

el 1929 a Barcelona, i que avui dia és un 

dels grups industrials líders del sector far-

macèutic europeu.

La Jornada dels Economistes també se 

celebra a cadascuna de les seus territori-

als del Col·legi a Girona, Lleida i Tarragona 

amb un programa específic relacionat 

amb el lema de la Jornada.

La Jornada dels Economistes compta amb 

la col·laboració d’importants institucions 

patrocinadores i de la participació generosa 

de moltes persones que la fan possible, en 

particular, presidents de sessió, introduc-

tors i ponents, així com l’esforç de la totalitat 

del personal del Col·legi. 

Veniu a gaudir de la primera edició de la 

Jornada dels Economistes del nou Col-

legi d’Economistes de Catalunya. Hi esteu 

tots convidats! 

Ja l’any 2005, en ocasió de la 10a Jornada 

dels Economistes, el lema va ser Estratè-

gies de futur per a l’economia catalana. 

Passats deu anys, ja es veu que la relació 

entre teoria i pràctica és dificultosa. Com a 

l’anècdota platònica de Tales de Milet,  

qui en mirar al cel estrellat durant els seus 

passejos nocturns cau un dia en un pou i 

suscita les rialles de la seva jove criada trà-

cia que l’acompanyava, burlant-se del savi 

que volia saber les coses del cel sense  

conèixer les que eren prop dels seus peus. 

El diàleg entre Sòcrates i Teetet tracta  

sobre la naturalesa del saber i significa  

la incomprensió de l’investigador teòric 

per al món. 

S’atribueix a Albert Einstein la cita: “Teoria 

és quan se sap tot i res no funciona. Pràc-

tica és quan tot funciona i ningú no sap per 

què. Quan teoria i pràctica es fonen, res no 

funciona... i ningú no sap per què”.

Doncs aquesta edició de la Jornada dels 

Economistes vol contribuir a evitar aquest 

corol·lari i fer de manera que “Quan teoria 

i pràctica es fonen, tot funciona i se sap per 

què”. I així contestar: Com i per què suc-

ceeix el que succeeix? (teoria). I respondre 

 L

a Jornada dels Economistes 

d’enguany significarà el primer 

acte emblemàtic del nou Col·legi 

d’Economistes de Catalunya, re-

sultat de la unificació dels col·legis de Titulats 

Mercantils i Empresarials de Barcelona, Gi-

rona, Lleida i Tarragona, i el Col·legi d’Eco-

nomistes de Catalunya. Una nova corpora-

ció enfortida per la fusió de tots els professi-

onals que presten els seus serveis en favor 

de l’economia i l’empresa. La fita combina, 

en una sola celebració, la que seria la 19a 

Jornada dels Economistes i el XVII Fòrum 

Empresarial, amb la voluntat de reflectir el 

millor de les dues corporacions fusionades. 

Volem que la Jornada sigui la benvinguda 

del nou Col·legi a tots els seus membres, 

iniciant un nou viatge que, com en els ver-

sos de Kostandinos Kavafis a Ítaca, desit-

gem que el camí sigui llarg, ple d’aventu-

res, ple de coneixences.

Una Jornada que, sota el lema Transforma-

cions estratègiques per a l’economia cata-

lana, centrarà el seu contingut en les opor-

tunitats de futur en un context de superació 

de la crisi. El propòsit és abordar aquelles 

transformacions, generadores d’ocupació, 

que redrecin la competitivat de l’economia 

catalana, situant el sector industrial com a 

eix vertebrador de l’economia productiva, i 

afiancin un model econòmic que se susten-

ti en un creixement intel·ligent –basat en el 

coneixement i la innovació–; sostenible –efi-

cient en l’ús dels recursos i respectuós amb 

el medi ambient–, i que alhora sigui integra-

dor –que generi cohesió econòmica, social 

i territorial–, en congruència amb les tres 

prioritats que promou l’Europa 2020.
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Conferència 

inaugural

Horari: de 9.45 a 10.30 hores

JOAN TUGORES

Perfi l biogràfi c

Nascut a Palma de Mallorca (1953). Llicen-

ciat en Dret i en Ciències Econòmiques i 

Empresarials per la Universitat de Barcelo-

na (1975). Doctor en Ciències Econòmi-

ques per la Universitat de Barcelona (1980). 

Professor del Departament de Teoria Eco-

nòmica de la Universitat de Barcelona des 

del 1977. Catedràtic de Fonaments de 

l’Anàlisi Econòmica de la UB des del 1986.

Principals càrrecs exercits

Degà de la Facultat de Ciències Econòmi-

ques i Empresarials de la Universitat de Bar-

celona i delegat del rector per a la Qualitat 

Docent (1994-1998). Vicerector de Coope-

ració Exterior i Tercer Cicle (1998-1999). 

President del Comitè de Normativa i Ètica 

Professional (CNEP) del Col·legi d’Econo-

mistes de Catalunya (1999-2001). Rector 

de la Universitat de Barcelona (2001-2005).

Publicacions

Entre les seves publicacions destaquen: Ma-

croeconomía: entender la crisis en una eco-

 estratègiques

nomía global (Ediuoc, 2013); Crisis: leccio-

nes aprendidas... o no (Ed. Marcial Pons, 

2010); El lado oscuro de la economía (Ed. 

Gestió 2000-Grup Planeta, 2009); Crisi: se-

lecció de texts clàssics i moderns (editor), (Lid 

editorial, 2009); Economia Internacional: glo-

balització i integració regional (Editorial Mc-

Graw-Hill, 2006); Economia, amb O. Masca-

rilla i R. Bonilla (Ed. Vicens Vives, 2009); 

Fonaments de microeconomia, (amb J. Fer-

nández de Castro (Ed. McGraw-Hill, 1992); 

Integració regional i polítiques públiques (Es-

tudis CEPAL, 2006); Competitivitat i cohesió 

social en un món global (Estudis Caixa Cata-

lunya, 2006); I després de la globalització? 

(Ed. Eumo, 2008). La seva obra, editada o 

reeditada per una dotzena d’editors, es pot 

consultar en 845 biblioteques i als següents 

catàlegs: OCLC WorldCat;  VIAF Fichero de 

Autoridades Virtual Internacional; BNE, Bibli-

oteca Nacional de España; Dialnet.

Activitat divulgativa i investigadora

Publica regularment en diferents mitjans de 

comunicació, especialitzats i generalistes, 

principalment La Vanguardia i Expansión. 

És especialista en economia internacional. 

Les seves principals línies d’investigació 

són globalització: mecanismes econòmics 

i implicacions sociopolítiques; competitivi-

tat, creixement i cohesió social.

Conferència 

de cloenda

Horari: de 14.00 a 14.45 hores

IGNASI BIOSCA

Perfi l biogràfi c

Nascut a Barcelona (1968), és enginyer de 

Telecomunicacions per la UPC. Va comple-

tar la seva formació amb estudis a Telecom 

Paris Tech; així com un MBA a Berkeley. 

Consultor a Atos Origin durant un any. Entre 

el 1998 i el 2006, va ser general manager i 

COO de Media Contacts, integrada al grup 

Havas Media. 

Després d’haver acumulat experiència 

executiva en sectors com el de les teleco-

municacions, la publicitat o el màrqueting 

on-line, s’incorpora el 2006 a l’empresa fa-

miliar i és nomenat conseller delegat de 

Reig Jofré Group. 

Fundat el 1929 a Barcelona, Reig Jofre és un 

dels grups industrials líders del sector farma-

cèutic europeu. De capital familiar, té més de 

600 col·laboradors i un fort creixement en els 

últims anys. S’estructura en quatre divisions: 

Serveis Industrials (fabricació i out-licensing 

de dossiers de productes genèrics i de mo-

difi cacions galèniques de molècules exis-

tents a escala mundial), Farma (comercialit-

zació d’especialitats farmacèutiques 

pròpies i productes sota llicència en el mer-

cat espanyol, amb les marques Reig Jofre, 

Medea, Orravan i Sala, i als països nòrdics, 

sota la marca Bioglan), R+D i Serveis Regu-

latoris (divisió científi ca dedicada a la identi-

fi cació de projectes de desenvolupament 

rellevants per al mercat internacional i espa-

nyol) i Biotech (desenvolupament de pro-

ductes biotecnològics, amb especial aten-

ció als productes liofi litzats i injectables). El 

26 de juny de 2014, Natraceutical i Reig Jo-

fre es fusionen per convertir-se en el 5è labo-

ratori farmacèutic espanyol per xifra de ne-

gocis i que cotitzarà en el mercat de valors. 

El gener del 2014 va ser elegit president de 

CataloniaBio.
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S’hi exposaran les línies 

principals de la 

reforma fi scal, tant 

en l’àmbit de l’IRPF, 

l’IVA i l’IS com de la LGT

T R E B A L L E M  E N  G R U P
Jornada dels Economistes

Aquesta doble sessió està pensada per do-

nar, per un costat, una visió teòrica sobre 

les línies principals de la reforma fi scal 

que es presenta per al 2015 i estarà distri-

buïda en dues parts diferenciades però 

sense pausa. 

La primera part serà una ponència de Je-

sús Sanmartín, president del REAF-RE-

GAF del Consell Superior de Col·legis 

d’Economistes d’Espanya, i de Begoña 

García Rozado, subdirectora general de 

l’impost sobre societats de l’AEAT. En ella, 

s’hi exposaran les línies principals de la re-

forma fi scal, tant en l’àmbit de l’IRPF, l’IVA i 

l’IS com de la LGT. En fi nalitzar l’exposició, 

podran plantejar-se preguntes a tots dos 

ponents, ja que Begoña García Rozado no 

podrà quedar-se a la segona sessió. 

 

La segona part serà una taula rodona amb 

tres ponents de reconegut prestigi en l’àm-

bit fi scal. Cadascun d’ells tractarà de forma 

individual i concreta un punt de la reforma. 

S’iniciarà el col·loqui sobre els aspectes 

més controvertits de la mateixa. 

Els ponents i els temes que s’hi tracten seran: 

Jordi Bertran (economista, assessor fi s-

Novetats fi scals. 

Modifi cacions 

o reforma?

Horari: d’11.00 a 13.30 hores

Introductora: 

CARME JOVER, vocal primera de 

la Comissió d’Assessors Fiscals

cal), sobre l’impost sobre la renda de les 

persones físiques. 

Àngel Segarra (economista, assessor fi s-

cal), sobre l’impost sobre societats.

Ramon Lanau (economista, assessor fi s-

cal), sobre la reforma de la Llei general tri-

butària.

Una vegada fi nalitzades les seves breus ex-

posicions, es passarà a un col·loqui i a aten-

dre les preguntes i refl exions dels assistents 

a la sessió. 

La sessió inicial estarà moderada per Car-

me Jover i la segona part, per Avelino Váz-

quez, economista, professor mercantil i 

vicepresident de la Comissió d’Assessors 

Fiscals.

Deixa que et 
recordin pel teu 
somriure
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PRIMER TORN 
DE SESSIONS
Horari: d’11.00 a 12.15 hores

Sessió 1

Transformacions 

socials a Catalunya 

i el seu impacte 

en el creixement 

econòmic

Introductor: 

VITTORIO GALLETTO, cap d’àrea 

d’Economia i Territori de l’Institut 

d’Estudis Regionals i Metropolitans

La població que viu a Catalunya està im-

mersa en importants transformacions soci-

als, canvis que s’estaven produint ja abans 

de l’esclat de la crisi econòmica el 2008 i 

que la crisi no fa sinó que accelerar. De fet, 

les conseqüències sobre la distribució de la 

renda són particularment intenses. 

La crisi ha exacerbat un procés de polarit-

zació en la distribució de la renda que ja 

s’estava produint des del tombant de segle 

i que ha estat comú a bona part dels països 

més desenvolupats. 

A Catalunya, comptem amb les dades de 

l’Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits 

de la Població del 2011, que d’una manera 

privilegiada ens permeten tenir una visió de 

primera mà d’aquests canvis. 

Els resultats de les anàlisis amb les dades 

de l’ECVHP 2011 han mostrat que la crisi 

ha accelerat el procés de terciarització de 

l’economia catalana, destruint més ocupa-

ció industrial i creant llocs de treball en el 

sector serveis, i al mateix temps s’ha aturat 

el procés d’augment generalitzat de les 

rendes i de reducció de la desigualtat, do-

nant lloc a una societat que més polaritza-

da, on la proporció d’habitants amb rendes 

de nivells mitjans ha caigut de forma espec-

tacular i augmentant el nombre de pobres 

i, sobretot, de pobres en situació extrema. 

Aquesta polarització ha perjudicat especi-

alment les classes mitjanes, com els admi-

nistratius qualifi cats, els professionals i di-

rectius de rang mitjà i els treballadors 

autònoms i petits empresaris. 

D’altra banda, un altre element important 

detectat a Catalunya és la desigual capaci-

tat protectora de les administracions públi-

ques, ja que els percentils de renda més 

pobres han vist reduir les aportacions públi-

ques de transferències, mentre que han 

augmentat les transferències públiques re-

budes pels estrats de renda mitjans.

Aquests canvis, fi ns a quin punt són conjun-

turals? I com poden afectar el potencial de 

creixement de l’economia? Es pot actuar per 

revertir les tendències a la desigualtat i pola-

rització i al mateix temps millorar el potencial 

de creixement de l’economia? 

Són qüestions que s’abordaran en aquesta 

sessió; qüestions que són també en el debat 

econòmic internacional, ja sigui acadèmic 

com institucional (OCDE, Comissió Europea) 

i que s’han popularitzat arran de la publicació 

del llibre de moda per part de l’economista 

francès Thomas Piketty titulat Le capital au 

XXIe siècle (hi ha una traducció anglesa, Ca-

pital in the Twenty-fi rst Century).

La hipòtesi del llibre és que la dinàmica de 

les economies capitalistes comporta en el 

llarg termini una tendència cap a una distri-

bució de la renda a favor del capital i, per tant, 

cap a nivells de desigualtat de renda més 

grans; l’única manera –continua l’autor– per 

revertir aquesta tendència és l’adopció d’im-

portants polítiques fi scals redistributives. 

L’objectiu de la sessió serà precisament co-

nèixer les conseqüències de la crisi sobre la 

desigualtat de rendes i les condicions de vida 

de la població, l’impacte que poden tenir so-

bre el creixement econòmic futur i, a partir 

d’aquí, poder plantejar models i indicacions 

de política econòmica i social per retornar a la 

senda del creixement econòmic amb reduc-

cions en els nivells de desigualtat de rendes.

En aquesta sessió, hi participarà com a po-

nent Sebastià Sarasa, doctor en Econo-

mia, professor de la Universitat Pompeu 

Fabra, que ens parlarà sobre l’Impacte de 

la crisi i polítiques socials, i Joan Trullen, 

professor de la UAB i president del Pacte + 

Indústria, que ens parlarà sobre El model de 

creixement inclusiu.

Sessió 2

Reassignació de 

recursos pel nou 

model productiu

Introductor-ponent: 

JORDI ANGUSTO, vicepresident 

de la Comissió d’Economia del 

Coneixement i Innovació

La Catalunya fàbrica d’Espanya ha sofert 

tal transformació amb la integració a la UE 

i l’euro, que a penes és encara fàbrica i en 

tot cas ja no ho és d’Espanya. L’activitat 

industrial manufacturera ha caigut de for-

La crisi ha exacerbat un 

procés de polarització 

en la distribució de 

la renda que existia des 

del tombant de segle
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Sessió 3

Canvis en la 

normativa 

comunitària que 

afecten l’auditoria 

de comptes

Introductor: 

FRANCESC GARRETA, vicepresident de la 

Comissió d’Auditors de Comptes

Motius de la modificació  

de la Llei d’auditoria de comptes

Aquesta modificació forma part de la triple 

reforma amb l’objectiu d’enfortir el sector 

financer i l’estabilitat financera. La Comissió 

Europea ha detectat una sèrie de debilitats 

en l’auditoria de comptes relacionats amb 

els informes, la credibilitat i fiabilitat dels es-

tats financers auditats, així com aspectes 

relacionats amb la independència dels au-

ditors i la concentració del mercat de l’audi-

toria. Així, la finalitat de la reforma és:

Incrementar la confiança i la transparèn-

cia en el mercat de l’auditoria. 

Reforçar la independència de l’auditor. 

Obrir el mercat de l’auditoria. 

Millorar la coordinació de la supervisió en 

l’àmbit europeu.

Les principals modificacions que s’introdu-

eixen són requisits d’independència més 

alts, informes d’auditoria més detallats, 

normes d’auditoria, reforç de les facultats 

de supervisió i simplificació per a pimes.

Aspectes clau de la reforma

En les auditories d’entitats d’interès públic, 

s’establirà una sèrie de serveis de no-auditoria 

que no es podran realitzar per part de l’auditor, 

s’imposaran limitacions en els honoraris, així 

mateix s’exigirà la rotació externa en un perío-

de de 10 anys.

S’establiran una llista de serveis d’auditoria 

prohibits: serveis d’assessorament fiscal (pre-

paració de declaracions tributàries, recerca 

de subvencions públiques i incentius fis-

cals...), serveis que suposin intervenció en la 

gestió o decisions a l’entitat auditada, serveis 

de comptabilitat, serveis relacionats amb as-

sessorament laboral, disseny de control intern 

o de gestió de riscos relacionats amb l’elabo-

ració i/o el control de la informació financera o 

del disseny o aplicació dels sistemes informà-

tics d’informació financera, serveis de valora-

ció incloses les valoracions en l’àmbit actuari-

al o en matèria de litigis, serveis jurídics 

relacionats amb la dels interessos de l’entitat 

auditada en la resolució de litigis, serveis rela-

cionats amb la funció d’auditoria interna, ser-

veis vinculats al finançament, l’estructura i la 

distribució del capital, la promoció negociació 

o subscripció d’accions de l’entitat auditada.

Limitacions en els honoraris d’auditoria, que 

no podran superar durant més de tres exerci-

cis seguits el 70% de la mitjana.

Rotació interna i externa obligatòries. Rotació 

externa: període mínim d’un any i un màxim de 

10 anys amb un refredament de quatre anys. 

Rotació interna: cada set anys amb un perío-

de de refredament de tres anys i rotació gra-

dual del personal

Reforç del Comitè d’Auditoria

Increment de la informació i comunicació 

de l’auditor: en els informes d’auditoria de-

tall més gran d’aspectes com el període de 

contractació, informe sobre independència 

i serveis prestats, en quina mesura ha con-

siderat l’existència d’irregularitats, declara-

ció sobre riscos significatius d’incorrecci-

ons materials, respostes i, en el seu cas, 

referència a informació en els estats finan-

cers i control de qualitat per a pimes; no 

T R E B A L L E M  E N  G R U P
Jornada dels Economistes

La reforma de la Llei 

d’auditoria de comptes 

té l’objectiu d’enfortir  

el sector financer  

i l’estabilitat financera

ma continuada i en tot cas semblaria que 

la seva possible remuntada ho serà en for-

ma de servoindústria, amb un pes creixent 

dels serveis incorporats als productes.

En tot cas, sense una moneda que perme-

ti ajustar una diferent evolució de preus i 

productivitat mitjançant devaluacions, cal 

assolir nivells de productivitat homogenis 

amb els països que comparteixen l’euro i 

assolir també una evolució similar de la 

mateixa a còpia d’inversió i innovació con-

tinuada.

Per tant, l’ecosistema d’innovació, com el 

d’educació, esdevé un pilar bàsic del ne-

cessari nou model productiu; i en la mesu-

ra que els recursos disponibles per a recer-

ca i desenvolupament són força limitats, bé 

caldrà aconseguir amb ells el màxim retorn 

econòmic.

Els avantatges competitius dels països, 

temps enrere derivats d’avantatges geo-

gràfics, fa molt temps que es deriven del 

seu nivell i àmbit de coneixement. 

L’actual lideratge dels Estats Units en 

l’àmbit de les tecnologies de la informació 

i la comunicació no s’explicaria sense les 

gegantines inversions dutes a terme en 

aquest àmbit pel Govern federal.

La separació entre el món acadèmic, la 

recerca i el teixit econòmic, que ha existit 

tradicionalment a casa nostra, no es pot 

mantenir més temps en l’actual context 

econòmic global. I tampoc serà possible, 

potser, pretendre una amplíssima diversi-

ficació, tant en recerca com industrial, i 

alhora una especialització suficientment 

competitiva.

Triar fa por i es corre el risc d’equivocació, 

però si ho fem a l’hora de decidir entre una 

o altra infraestructura, no ho haurem de fer 

respecte a l’educació, la formació i la re-

cerca?

Per parlar d’aquest tema, a més de Jordi 

Angusto, la sessió comptarà amb la pre-

sència de José García Montalvo, cate-

dràtic de la Universitat Pompeu Fabra.
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s’exigeix una freqüència mínima de tres 

anys sinó un màxim de sis anys. Per parlar 

d’aquest tema s’hi ha convidat Enrique 

Rubio, subdirector general de normes tri-

butàries d’auditoria de l’ICAC, i Pere Lluís 

Fos, economista auditor de comptes.

Sessió 4

Estratègia de 

l’energia en el segle 

XXI: eficiència 

i competitivitat 

econòmica  

de l’energia

Introductor: 

JOSÉ M. MATA, membre de la Comissió 

d’Economia i Sostenibilitat 

Aconseguir un model energètic que sigui 

competitiu, segur, sostenible mediambien-

talment i socialment acceptable ha de ser 

l’objectiu per aconseguir. En virtut de l’arti-

cle 194 del Tractat Fundacional de la Unió 

Europea, alguns àmbits de la política ener-

gètica passen a ser una competència com-

partida, la qual cosa suposa un pas cap a 

una política energètica comuna. Cada Es-

tat membre manté, no obstant això, el seu 

dret “a determinar les condicions d’explo-

tació dels seus recursos energètics, les 

seves possibilitats de triar entre diferents 

fonts d’energia i l’estructura general del seu 

proveïment energètic”.

La sessió de treball comptarà amb tres po-

nències, la primera a càrrec de Ferran Tar-

radellas, director de la Representació de la 

Comissió Europea a Barcelona que ens ex-

posarà el que la UE considera prioritari en 

matèria energètica a curt i llarg termini. 

Aquestes polítiques influiran de manera des-

tacada en el futur. Especial recalcament es 

farà en la indústria, el comerç i els serveis.

La política climàtica de la Unió Europea (UE) 

està basada en el paquet Energia-Clima 

2020 que preveu reduir en un 20%, d’aquí 

al 2020, les emissions de gasos d’efecte 

d’hivernacle; augmentar en un 20% la des-

pesa destinada a la part de les energies 

renovables en el consum energètic euro-

peu; fer una millora del 20% de l’eficàcia 

energètica. 

Aquest 22 de gener, la Comissió Europea 

va publicar les seves proposicions per al 

període 2020-2030, que acabaran conver-

tint-se en la posició negociadora de la UE 

per a la conferència internacional de l’ONU 

sobre el clima, que se celebrarà a París el 

desembre del 2015: una reducció del 40% 

de les emissions de gasos d’efecte d’hiver-

nacle pel que fa als nivells del 1990, un ob-

jectiu vinculant a escala de la Unió Europea 

d’almenys un 27% d’energies renovables, 

unes ambicions renovades en matèria de 

polítiques d’eficiència energètica, un nou 

sistema de governança i una sèrie de nous 

indicadors per garantir un sistema energè-

tic competitiu i segur. 

La segona ponència va a càrrec d’Isabel 

Tejero, presidenta del Clúster d’Eficiència 

Energètica de Catalunya (CEEC). Ens par-

larà sobre la problemàtica energia, indústria 

i competitivitat. El CEEC és un ens que, a 

través de la col·laboració entre les empre-

ses i les entitats associades procedents 

dels àmbits tecnològic, de recerca, institu-

cional, regulador, industrial, informatiu i de 

negoci, té per finalitat impulsar l’àmbit de 

l’eficiència energètica. 

El CEEC es constitueix com a agrupació 

empresarial sense ànim de lucre que agru-

pa les empreses que dins de les seves ac-

tivitats ofertin, promocionin o desenvolupin 

productes o serveis relacionats amb l’efici-

ència energètica en els següents sectors: 

edificis, mobilitat, serveis públics, indústria 

i formació. 

La tercera intervenció és a càrrec d’Àngel 

Cercós Casalé, director general de Ci-

ments Molins Industrial, SA. Aquesta em-

presa tenia un repte: havia de reduir les 

seves emissions a l’atmosfera sensible-

ment, havia de reduir el consum energètic i 

havia de seguir sent competitiva. 

La solució que ha pres l’empresa és fer una 

multimilionària inversió en un nou procés de 

fabricació que passa a ser d’horitzontal a 

vertical. El nou forn (Línia 6) és el més mo-

dern que existeix aplicant una tecnologia 

nova. Ciments Molins és, a més, una indús-

tria catalana de gran tradició amb una polí-

tica de sostenibilitat i social destacable. 

Depèn d’un sector que ha sofert en gran 

manera la crisi i, gràcies a la seva visió em-

presarial i emprenedora, ha sabut sobreviu-

re a aquests temps.

Sessió 5

Les aportacions  

de l’economia social 

a la transformació 

de l’economia 

catalana

Introductora: 

MAITE SOLER, coordinadora del 

Grup de Treball d’Economistes per  

a una Economia Social 

El Col·legi d’Economistes de Catalunya va 

crear recentment el Grup d’Economia Social. 

Aquest és un ampli camp de coneixement i 

experiència molt lligat històricament al teixit 

econòmic del nostre país. 

Hem cregut que en un temps de crisi dels 

models clàssics de gestió econòmica de 
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Sessió 6

Posicionament 

global de Catalunya

Introductor: 

XAVIER SEGURA, soci de Tracis, 

Projectes Econòmics i Financers, i vocal  

de la Comissió Gestora del CEC

Qualsevol escenari favorable en clau de fu-

tur per a Catalunya i per a la seva economia 

és inimaginable sense que hi tingui un pa-

per protagonista una indústria potent i amb 

capacitat de generar valor afegit i de man-

tenir-se en primera línia quant a competiti-

vitat internacional. 

El futur econòmic a mitjà i llarg termini de 

Catalunya passa, doncs, inevitablement, 

per un reforçament de la indústria. Un refor-

çament que permeti recuperar, tant en ocu-

pació com, en especial, en valor afegit gene-

rat, posicions perdudes des de principi dels 

anys 2000, respecte a les regions industrials 

europees de l’est o a les d’Alemanya. 

La millora industrial i l’ampliació de la base 

productiva industrial catalana és obligada 

per, com a mínim, tres raons. En primer lloc, 

perquè els motors tradicionals de la deman-

da interna a casa nostra (crèdit, expansió del 

sector públic, creixement demogràfic i cons-

trucció) han quedat sensiblement danyats 

per l’esclat de la bombolla immobiliària i la 

crisi financera subsegüent. 

En segon terme, i a banda dels impactes de 

la crisi, perquè els efectes de la globalització 

continuen fent-se notar, i en especial els im-

portants canvis en els preus relatius i els cos-

tos de les primeres matèries, i el procés de 

desviament d’inversió estrangera directa del 

sud d’Europa a altres àmbits de l’est d’Euro-

pa o de fora del continent. 

I, finalment, perquè un país fortament en-

deutat amb l’exterior com ho és el nostre, i 

amb unes necessitats d’importació energè-

tica molt elevades, necessita inexorable-

ment millorar el saldo comercial no energètic 

amb la resta del món. En suma, doncs, els 

canvis a l’arena internacional, les modificaci-

ons de la demanda interna i la necessitat de 

despalanquejament del país situen el teixit 

industrial com a element central de la recu-

peració econòmica i com a eix fonamental 

de l’estructura econòmica del país en les 

properes dècades. 

En aquest context, el debat que proposa la 

sessió pretén avaluar els punts forts i febles del 

teixit industrial català a l’altura del 2014 i esbri-

nar-ne el futur. Per fer-ho, la sessió comptarà 

amb Josep Oliver, catedràtic d’Economia 

Aplicada de la Universitat Autònoma de Bar-

celona, que impartirà la ponència Indústria, 

exportacions i inversió estrangera.

Tampoc no és possible, però, imaginar un 

escenari positiu per a l’economia catalana 

sense garantir que el país continuarà comp-

tant, com més va més intensament, amb 

una capital, com ho és Barcelona, capaç 

d’exercir un protagonisme de primer ordre 

com a pol d’atracció d’inversió i com a cen-

tre impulsor d’una àrea econòmica capaç de 

generar riquesa en tots els sectors amb més 

potencial de generació de valor afegit. 

Així, en un context global en el qual cada ve-

gada es fa més palès que són les grans ciu-

tats i les seves àrees metropolitanes les que 

estan estimulant el creixement econòmic a 

escala mundial, esdevé clau, a l’hora d’inten-

tar albirar el futur econòmic del país, analitzar 

a fons el paper de Barcelona i de la seva àrea 

metropolitana en el posicionament global de 

Catalunya i intentar esbrinar les claus que 

permetran que la ciutat pugui continuar gua-

nyant posicions respecte de les principals 

ciutats del món pel que fa als principals indi-

cadors econòmics i socials de referència.

Per fer-ho, la sessió inclourà també la ponèn-

cia El paper de Barcelona en el posiciona-

ment de Catalunya en el món, que presenta-

rà Joan Ramon Rovira, cap del Gabinet 

d’Estudis Econòmics i Infraestructures de la 

Cambra de Comerç de Barcelona.

T R E B A L L E M  E N  G R U P
Jornada dels Economistes

La cooperació  

i la solidaritat, la 

responsabilitat laboral, 

la participació en 

l’esdevenir de l’empresa 

són els nous paradigmes

les empreses, de grans canvis socials i eco-

nòmics, de la necessitat de noves estratè-

gies, l’economia social té molt per aportar, 

pot tenir un paper rellevant, en les transfor-

macions que aquesta Jornada vol plantejar 

per l’economia catalana.

El tercer sector de l’economia catalana va 

esdevenir-se un dels més vius i actius dels 

últims temps.

Els emprenedors, els nous empresaris, bus-

quen noves formes d’organització, nous 

camins per introduir-se en un mercat cada 

vegada més global, complex i diversificat.

La cooperació i la solidaritat, la responsabi-

litat laboral, la participació en l’esdevenir de 

l’empresa són els nous paradigmes, o no 

tan nous, ja que tenim al nostre territori 

molts i antics exemples d’empreses basa-

des en aquests principis.

Volem, en aquesta taula, donar veu a algu-

nes empreses i organitzacions del tercer 

sector que tenen experiència i bons resul-

tats en els seus respectius projectes.

Tanmateix, comptarem amb un expert i aca-

dèmic que presentarà i introduirà el tema.

Esperem com a resultats d’aquesta taula 

que surtin algunes propostes sobre les 

aportacions que des de l’economia social 

es poden fer per a la transformació de l’eco-

nomia catalana

Hem convidat a participar-hi José Luís 

Monzón Campos, president de CIRIEC-

Espanya (Centre Internacional d’Investi-

gació i Informació sobre l’Economia Públi-

ca, Social i Cooperativa) i president d’honor 

de CIRIEC-Internacional. 

També hi participaran Francesc M. de 

Foix, director del Grup Cooperatiu TEB; 

David Cos, president del Grup Empresa-

rial Cooperatiu CLADE, i Eduard Vicente 

i Gómez, director de la Fundació Futur- Fu-

tur Just EI.
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SEGON TORN
DE SESSIONS
Horari: de 12.30 a 13.45 hores

Sessió 1

Finançant els  

canvis en el model 

econòmic: reformes 

pendents en el 

sector financer

Introductor: 

JOSEP SOLER, secretari general 

de l’Institut d’Estudis Financers

La sessió donarà una visió panoràmica a 

tres grans temes pendents del sector fi-

nancer i vitals per resoldre i impulsar el fi-

nançament de l’economia catalana, en 

especial amb vista a donar el suport im-

prescindible a les transformacions estra-

tègiques necessàries del nostre model 

econòmic i que són el cor de les anàlisis 

d’aquesta Jornada 2014.

La sessió es desenvoluparà, excepcional-

ment en la Jornada dels Economistes, de 

forma oberta, sense ponències estrictes, 

començant per les respostes de cada po-

nent a preguntes concretes plantejades pel 

moderador, i deixant temps per al debat 

entre els ponents i amb els assistents.

Els tres grans temes de debat són, en 

aquest ordre, l’estat de situació i expectati-

ves del finançament no bancari en totes les 

seves modalitats, adreçant-lo concreta-

ment a les alternatives que s’obren per a les 

empreses del país com a complement del 

fins ara restringit crèdit tradicional bancari; 

en segon lloc, el repte de la distribució i l’as-

sessorament financer després de les inci-

dències prolongades amb productes tò-

xics i a la vista de les molt importants noves 

regulacions europees per transposar pro-

perament (MiFID 2, UCITS 5, PRIM’S, etcè-

tera) i, en tercer lloc, l’anàlisi del que pot ser 

la banca de l’immediat futur sorgida de la 

consolidació, de les perspectives de la Unió 

Bancària i dels moviments estratègics de 

les entitats, vinculats a les necessitats 

d’optimitzar estructura, recuperar la confi-

ança dels clients, confrontar les pressions 

competitives i aprofitar les possibilitats dels 

canals on-line.

Aquests tres grans temes són indepen-

dents però molt vinculats entre ells de cara 

a definir l’eficiència, equitat i competència 

del sector financer a la Catalunya dels pro-

pers anys, evidentment en l’entorn de la 

Unió Europea i de la zona de l’euro.

El panell de ponents s’està encara confir-

mant però el formaran un gran expert en 

mercats financers i finançament no banca-

ri, Ramón Betolaza, per analitzar com 

s’obriran pas en el nostre país els diferents 

instruments i mercats de finançament no 

bancari; un representant qualificat dels re-

guladors, probablement vinculat a l’ESMA, 

que han estat responsables de l’aprovació 

del MiFID 2 i per tant de configurar el marc 

de referència del mercat financer retail del 

futur i especialment el de l’assessorament 

financer; i per fi un representant de la banca 

específicament dedicat a executar els 

plans estratègics que a poc a poc, i un cop 

finalitzat el procés de reforma i consolidació 

bancària, s’estan plantejant les entitats de 

crèdit que continuen en el mercat.

Es tractarà també que, des de les diferents 

perspectives, tots els ponents facin un di-

agnòstic i una previsió global de com 

aquests diferents reptes aniran configu-

rant-se i transformant la totalitat del sector.

Sessió 2

Noves tendències en 

anàlisi d’empreses

Introductor: 

MARTÍ GARCÍA PONS, vicepresident 

de la Comissió de Comptabilitat 

Per què parlem d’anàlisi d’empreses i no 

parlem d’anàlisi d’estats financers?

La complexitat i la incertesa de l’entorn em-

presarial actual obliga a resituar les finances 

a l’agenda dels consellers delegats de les 

empreses o CEO. 

La comptabilitat i les finances són el llen-

guatge dels negocis. Tot i que aquesta  afir-

mació pot semblar òbvia per al nostre col-

lectiu també és cert que els requeriments 

legals als quals està sotmesa la comptabi-

litat poden limitar la seva utilitat i reduir-la a 

un vehicle de tècnica formal allunyat del 

nucli bàsic d’instruments empresarials. 

Com deia Robert N. Anthony, la comptabi-

litat només es justifica en la mesura que 

subministra informació útil a la resta d’àre-

es o de departaments de l’ens econòmic 

per aconseguir l’objectiu estratègic de 

l’empresa, i a tots els agents econòmics 

relacionats amb aquesta.

Per això, com a punt de partida, cal una 

comptabilitat que compleixi el requisit de 

l’oportunitat, dur a terme una diagnosi 

econòmica i financera de la situació i, sobre 

tot, saber on anem, cap a on volem anar. Si 

aquestes tres condicions no es complei-

És imperatiu alinear 

les finances amb 

l’estratègia i el  

model de negoci  

de la companyia
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Sessió 3

El paper de 

les entitats 

fi nanceres en les 

crisis empresarials

Introductor: 

JORDI ALBIOL, president de 

la Comissió Mercantil, Concursal 

i Experts Judicials 

Han passat ja sis anys des que el setembre 

del 2008 contemplàvem per televisió, es-

coltàvem a la ràdio o bé llegíem a la premsa 

la notícia relativa a la caiguda del gegant 

nord-americà Lehman Brothers, moment 

que podríem situar com a tret de sortida 

d’una llarga i rigorosa crisi econòmica que 

ha causat estralls a tots els nivells. En el nos-

tre entorn, milers d’empreses s’han vist 

afectades per aquesta conjuntura i han ha-

gut d’adoptar decisions més o menys extre-

mes per tal d’intentar assegurar la seva 

continuïtat: reducció dràstica de despeses, 

expedients de regulació d’ocupació, entre 

d’altres. Les menys afortunades –una gran 

majoria– s’han vist abocades al tancament 

o a acudir al mecanisme del concurs de cre-

ditors per tractar de superar la impossibilitat 

de fer front a les seves obligacions. 

Certament, el procediment concursal ha es-

tat una eina molt utilitzada al llarg de tots 

aquests anys de marcada crisi econòmica i 

empresarial (de vegades de manera justifi -

cada, d’altres no tant), i això ha comportat 

que la Llei concursal, que tot just aquest mes 

de setembre farà deu anys que va entrar en 

vigor, hagi patit un nombre considerable de 

reformes amb l’objectiu d’adequar el text 

legal a una realitat econòmica molt canviant 

i marcada per un context de crisis econòmi-

ca global. 

Aquestes diferents adequacions de la norma 

han pretès donar resposta, d’una manera 

més o menys afortunada, als diferents actors 

participants en el procediment. En primer 

lloc, els propis empresaris que s’han hagut 

de sotmetre al procediment concursal, arti-

culant mecanismes que els facilitin l’obtenció 

d’acords; en segon lloc, els creditors de dret 

públic, establint determinades garanties als 

seus crèdits per tal que possibilitin la continu-

ïtat de l’activitat empresarial del deutor; i en 

tercer lloc, els restants creditors, entre ells les 

entitats bancàries, fi xant mecanismes que 

els permetin seguir concedint crèdit al deutor 

sense que això els suposi un empitjorament 

en la seva pròpia situació, tant en el si del 

propi procediment concursal com en una 

fase prèvia de refi nançament del deute. De 

fet, en el moment d’escriure aquestes ratlles 

es troba en tramitació a les Corts un nou pro-

jecte de reforma de la Llei concursal en el 

qual, entre altres aspectes, es pretén facilitar 

l’aprovació de convenis concursals entre el 

deutor i els seus creditors, tot ampliant els 

terminis d’espera i de quitances màxims que 

actualment es preveuen al text legal.

Per tal d’aprofundir en aquesta matèria par-

ticiparà en aquesta sessió Francisco Ló-

pez, director del Departament Concursal de 

Catalunya Banc, el qual a partir de la seva 

experiència exposarà quina transcendència 

han tingut i poden tenir a futur les reformes 

en matèria concursal a què s’ha fet referèn-

cia, especialment, en la relació entre les em-

preses i les entitats bancàries i el paper que 

poden tenir aquestes darreres, ja sigui pos-

sibilitant acords en el marc d’un procés de 

refi nançament, ja sigui donant suport a un 

conveni en el si d’un procediment concursal.

Moderarà Salvador Bertran, economista 

i vicepresident de la Comissió d’Econo-

mistes en el Tractament de les Crisis Em-

presarials.

T R E B A L L E M  E N  G R U P
Jornada dels Economistes

Certament, el 

procediment concursal 

ha estat una eina molt 

utilitzada al llarg de tots 

aquests anys de crisi

xen es converteixen en un triangle letal, en 

una drecera cap al desastre.

És imperatiu, doncs, alinear les fi nances 

amb l’estratègia i el model de negoci de la 

companyia, planifi cant i prenent decisions 

dins d’un context fi nancer, permetent obte-

nir un millor aprofi tament dels recursos i 

aconseguir avantatges competitius. 

Avui dia, la informació necessària per fer 

anàlisis d’empreses no és pas escassa. Ha 

crescut el volum d’informació que es pot 

treballar, fàcilment i amb agilitat, gràcies a 

tècniques estadístiques millors i al disseny 

de programes específi cs. Ara bé, extreure 

la informació útil és més difícil i requereix, a 

més de l’habilitat i la intuïció de l’analista, 

d’un mètode integrat d’anàlisi econòmica 

de l’empresa, que inclogui estratègia, màr-

queting, recursos humans...

És per tot això que parlem d’anàlisi d’em-

preses i no d’anàlisi d’estats fi nancers.

I arribats fi ns aquí si acceptem com a hipò-

tesi bàsica que ja hem tocat fons i que s’en-

devina una millora de la situació econòmica 

haurem de superar el llindar de la supervi-

vència empresarial i donar resposta a una 

segona pregunta, que es pot expressar 

pluralment: quina és la dimensió adequada 

que ha de tenir l’empresa segons la seva 

situació economicofi nancera? O dit d’una 

altra manera, quina capacitat de creixe-

ment autosostingut té una empresa sense 

necessitat d’ampliar capital? Quins són els 

mètodes per calcular-ho? Quins són els in-

ductors de la sostenibilitat a llarg termini?

A tot això donaran resposta els dos ponents 

que participaran en la sessió. Per una banda 

Jordi Martí, professor titular de la Universi-

tat de Barcelona i sotsdirector del Departa-

ment de Comptabilitat de la Facultat d’Eco-

nomia i Empresa. I comptarem, també, amb 

Tomàs Casanovas, CEO d’Open Learning 

Spain i Head Project Finance d’Enerside. 

Casanovas, que també és professor de la 

Barcelona School of Management (UPF), ha 

estat director de l’Àrea d’Anàlisi Comercial 

d’Empreses de “la Caixa”.
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Sessió 4

Com incorporar 

el potencial de la 

nostra societat

Introductora: 

MONTSERRAT SAGARRA, coordinadora del 

Grup de Treball d’Igualtat i Diversitat

Un secret per viure millor?
Sentir-me bé amb mi mateix. 

Per això reviso cada any
la meva audició a GAES.
Una bona salut auditiva ens fa sentir bé, segurs i feliços.
Perquè ens acosta als altres i ens permet gaudir
dels bons moments de la vida. 

A GAES posem al vostre servei més de 500 centres i una atenció 
personalitzada i professional per tenir cura de la vostra audició.

gaes.es
facebook.com/GAESCentrosAuditivos

Amb un pensament 

positivista, cal situar 

les persones en el centre 

de les transformacions 

econòmiques

Aquest any, la Jornada dels Economistes i 

de les Economistes s’aplega al voltant de 

les Transformacions estratègiques per a 

l’economia catalana, concepte que recull 

les transformacions de l’economia catala-

na quant a la innovació, el coneixement i el 

paper de la relocalització sectorial i el pa-

per d’adaptació de les persones.

Dins els temes proposats també cal inclou-

re els aspectes fi nancers d’empreses, la 

fi scalitat, la governança europea i global i 

sense oblidar l’emergent desigualtat entre 

les persones.

Amb un pensament positivista s’emmarca 

aquesta sessió, això vol dir situar les perso-

nes en el centre de les transformacions 

econòmiques. 

Fent visible el talent, desenvolupant les ini-

ciatives personals, elaborant polítiques 

actives d’ocupació i promovent el liderat-

ge femení.

La sessió presentarà els estudis i les expe-

riències de les persones ponents fent pale-

sa dels aspectes enfocats en el lideratge 

femení, el desenvolupament del potencial 

de la societat dins les organitzacions em-

presarials i com haurien de ser les políti-

ques transformadores per millorar la nostra 

societat.

Anna Mercadé, fi lòsofa i pedagoga de 

l’Observatori Dona Empresa i Economia de 

la Cambra de Comerç de Barcelona ens 

parlarà sobre Lideratge femení. 

Javier Creus, economista per ESADE i la 

Universitat de Nova York ens parlarà sobre 

Polítiques públiques per desenvolupar la 

potencialitat de la nostra societat. 

I Michael Narberhaus, economista i fun-

dador de SMART OSC LAB, ens parla-

rà sobre Experiències en l’entorn de l’em-

presa.
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Sessió 6

Bon govern  

a Europa

Introductor: 

XAVIER FERRER, vicepresident Comissió 

d’Economia Internacional i Unió Europea

La sessió té l’objectiu d’aprofundir en el 

bon govern de la Unió Europea. En con-

cret, saber i debatre el que s’està fent per 

millorar la qualitat i eficàcia dels governs i 

les institucions de la Unió Europea en el pla 

econòmic, empresarial i polític. 

Considerem que aquesta sessió s’enqua-

dra perfectament en la proposta general de 

la Jornada, ja que el bon govern, en el marc 

de la Unió Europea, és un bon escenari per 

facilitar les transformacions estratègiques 

que necessita l’economia catalana. 

Per presentar i debatre el bon govern a la 

Unió Europea, comptem amb experts de 

diferents àmbits (institucional i professio-

nal), que de ben segur ens aportaran llum a 

una de les àrees que més reclama la ciuta-

dania en el segle XXI, com és garantir el bon 

govern en general, que garanteixi la qualitat 

democràtica, llibertat i transparència. 

Els ponents són Juergen Foecking, ana-

lista econòmic a la Representació de la 

Comissió Europea a Espanya; Andreu 

Missé, director de la revista Alternati-

vas Económicas i excorresponsal a 

Brussel·les, i Ramon Tremosa, diputat al 

Parlament Europeu i professor d’Econo-

mia de la Universitat de Barcelona.

T R E B A L L E M  E N  G R U P
Jornada dels Economistes

Potser podríem arribar 

a preguntar-nos  

si hi hauria d’haver un 

nou model d’empresa 

familiar adaptat  

a uns nous temps

El bon govern, en el  

marc de la UE, és un bon 

escenari per facilitar  

les transformacions 

estratègiques 

que necessita 

l’economia catalana

Sessió 5

L’estat de l’empresa 

familiar en 

l’economia catalana

Introductor: 

LLUÍS MAS, president del Grup de 

Treball d’Economistes d’Empreses

La sessió vol abordar, dins del marc de l’es-

tat de l’empresa familiar en l’economia ca-

talana, els paradigmes del que hauria de 

ser l’empresa familiar:

Importància i significat en l’economia ca-

talana de la empresa familiar.

El seu pes específic.

Quina és la seva situació, evolució i quins 

són els seus reptes avui.

Per contra, dins del seu desenvolupa-

ment, quines coses s’haurien d’haver fet, 

tant per part de les empreses com per  

part de les institucions i administracions 

públiques.

Tractarem de descobrir, a través del seu 

CEO, com una empresa quasi centenària i 

amb unes arrels familiars vinculades a 

l’economia catalana i que alhora compagi-

na la multiculturalitat amb persones de 15 

països a diferents continents, ha abordat 

totes aquestes qüestions.

Com un petit taller creat a Olot a principi del 

segle passat ha aconseguit fer créixer la 

seva activitat per ser capaç avui de ser pre-

sent arreu del món distribuint i fabricant 

petit material elèctric, amb una gran diver-

sificació dels seus productes i el seu àmbit 

geogràfic. 

Quins són avui els seus reptes, com ho fa 

per innovar els seus productes i la seva or-

ganització.

D’una forma mes àmplia i reflexiva, també 

voldrem saber quina és la seva visió de 

l’empresa familiar actual, quines són les no-

ves regles del joc que en un futur immediat 

hauran d’afrontar dins de l’àmbit de l’eco-

nomia catalana:

Quina és la seva visió, realment s’acaba 

la crisi?

Som en una nova fase d’un cicle eco-

nòmic?

Han canviat la importància i el pes espe-

cífic de l’empresa familiar?

Potser podríem arribar a concloure pregun-

tant-nos si hauria d’haver-hi un nou model 

d’empresa familiar, adaptat a uns nous 

temps, les noves tecnologies i les noves 

delimitacions geogràfiques.

Per participar-hi hem convidat Xavier 

Torra, director general de Simon Holdig.
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T R E B A L L E M  E N  G R U P
Jornada dels Economistes

Al final de l’exposició 

de les tesis dels ponents 

s’obrirà un torn de 

debat entre els ponents 

i els assistents

GIRONA

Efectes de la  

reforma fiscal  

en el creixement 

econòmic

Data: dimarts, 25 de novembre

Hora: de 18.30 a 21.00 h

Lloc: Facultat d’Econòmiques 

de la Universitat de Girona

Coordinadors:

Modest Fluvià, economista 

Manel Serra, economista

LA JORNADA DELS ECONOMISTES

Dimarts 25 de novembre, a les 18.30 hores 

i a la Facultat d’Econòmiques de la Universi-

tat de Girona, està previst celebrar la Jorna-

da dels Economistes. Aquest any tractarà 

sobre els Efectes de la reforma fiscal en el 

creixement econòmic. Inauguraran la Jorna-

da Sergi Bonet, rector de la UdG, Carme 

Saurina, degana de la Facultat de Ciències 

Econòmiques, i Esteve Gibert, president de 

la seu territorial a Girona del Col·legi d’Eco-

nomistes de Catalunya. Un cop inaugurat 

l’acte, els ponents exposaran les seves tesis 

sobre el tema objecte de les jornades. A 

continuació, s’obrirà un torn de debat entre 

els ponents i assistents, moderat pels coor-

dinadors de la Jornada, Modest Fluvià i 

Manel Serra.

Com a cloenda dels actes, se celebrarà al 

Restaurant Siloc el Sopar dels Economistes 

en el decurs del qual es farà entrega del diplo-

ma acreditatiu al Millor Currículum Universitari 

a l’estudiant mereixedor d’aquest guardó. Així 

mateix, també es lliuraran els diplomes i insíg-

nies corresponents als 25 anys de col·legiació 

als companys que hagin assolit aquesta fita.

a les seus territorials

Celebració de la Jornada 

dels Economistes 2013,  

a Girona.
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Dos directius d’empreses 

clau a Lleida ens 

aportaran els seus 

projectes i la il·lusió i  

la confiança en el futur

LLEIDA

Transformacions  

de l’economia.  

Com adaptar-s’hi?

Data: dimecres, 22 d’octubre

Hora: 18.30 h

Lloc: Sala d’actes del Col·legi 

d’Economistes a Lleida (carrer Pere  

de Cabrera, 16)

Coordinador: Xavier Ticó, membre de la 

Comissió Territorial de LLeida 

Intervindran:

Antonio Argandoña, doctor en Ciències 

Econòmiques i Empresarials per la Universitat 

de Barcelona. Professor d’Economia, titular 

de la càtedra “la Caixa” de Responsabilitat 

Social de l’Empresa i Govern Corporatiu de 

l’IESE. Àrees d’interès: macroeconomia, eco-

nomia monetària i internacional, teoria de 

l’empresa, ètica aplicada a l’empresa i a l’eco-

nomia i la responsabilitat social corporativa. 

Manuel Heredia, enginyer en organització 

industrial per la Universitat de Cadis. Direc-

tor de la fàbrica de Mahou San Miguel a 

Lleida. Amb una quota del 37% del mercat 

cerveser a Espanya, l’empresa destaca per 

la millora contínua de processos i instal-

lacions, l’adequació permanent a les nove-

tats legislatives, la qualitat, la innovació, la 

cultura preventiva, el concepte d’empresa 

saludable, el patrocini d’activitats esporti-

ves, culturals i d’altres àmbits i l’aposta cla-

ra per impulsar el negoci internacional. 

Joan Sanmartín, veterinari. CEO d’Optimal 

Pork Production, SL, i d’Infoporc, SL  (OPP 

Group). Grup consultor veterinari  amb seu 

a Lleida que desenvolupa des de fa més de 

10 anys un nou concepte en granges de 

porcí tant a Espanya com en altres països; 

són pioners en molts aspectes orientats a 

oferir als consumidors més exigents qualitat 

artesanal de la carn i sabor, amb un màxim 

control informàtic de tots els processos, 

màxim benestar animal, mínim impacte am-

biental, generació d’energies alternatives, 

baix consum energètic i el control de les ra-

dicacions electromagnètiques que poden 

afectar els animals. 

El professor Argandoña ens donarà la seva 

opinió sobre aspectes clau de l’economia 

espanyola. Què ha canviat en l’economia en 

els darrers anys a escala global? Com tornem 

a generar ocupació? Com reduïm el dèficit i 

l’endeutament públics? Com repensem l’es-

tat del benestar i reduïm les desigualtats en la 

distribució de la renda? Quin ha de ser el pa-

per de les empreses i de l’Administració pú-

blica en el context actual per adaptar-se als 

entorns canviants i afavorir el desenvolupa-

ment econòmic del territori? Podem ser opti-

mistes vers el futur? Els nostres sectors eco-

nòmics tradicionals sabran adaptar-se per 

afrontar amb èxit els problemes i desafia-

ments i aprofitar les oportunitats?... 

A continuació, i en la línia seguida en anys 

anteriors, hem convidat dos directius d’em-

preses que desenvolupen la seva activitat en 

sectors clau per al desenvolupament eco-

nòmic de Lleida per tal que ens aportin la 

seva visió, els projectes que estan impul-

sant, les previsions d’inversió, els reptes, les 

oportunitats, la seva implicació social... però 

sobretot la il·lusió i la confiança en el futur.

Amb l’objectiu de donar servei als profes-

sionals de l’economia i de l’empresa, la 

Jornada dels Economistes, organitzada per 

primer cop conjuntament pels col·legis 

professionals d’Economistes i de Titulats 

Mercantils i Empresarials de Lleida, esde-

vindrà un fòrum interessant per donar res-

posta a la pregunta que planteja el títol de 

la sessió. Hi esteu tots convidats!

Jornada dels 

Economistes, a 

Lleida, 2013.
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Tots coincidim en la 

necessitat de preveure  

la viabilitat disposant 

d’un marc estratègic 

sòlid, potent i innovador

T R E B A L L E M  E N  G R U P
Jornada dels Economistes

TARRAGONA

Transformacions 

estratègiques per al 

sud de Catalunya

Data: dijous, 20 de novembre

Hora: de 18.30 a 21.00 h

Lloc: Hotel Ciutat de Tarragona

Coordinador: Pere Segarra, president 

territorial de Tarragona del Col·legi d’Eco-

nomistes de Catalunya

En l’actual context d’incertesa que traves-

sa tot el país, tots coincidim en la necessi-

tat de preveure la viabilitat disposant d’un 

marc estratègic sòlid, potent i innovador, 

capaç d’afrontar els propers anys. 

És probablement en el camp de l’econo-

mia on es fa més palesa la necessitat de 

redefinir l’estratègia, donada la dificultat 

del moment actual i les necessitats de 

canvis en el model. 

Aquest és el focus d’atenció que el Col·legi 

d’Economistes de Catalunya té per a 

aquest any a escala global, però les condi-

cions pròpies en l’àmbit territorial suposen 

perspectives diferenciades que requerei-

xen respostes estratègiques localitzades. 

Avui, més que mai, cal entendre la problemà-

tica del país com un problema “glocal”, en el 

qual cal donar respostes als problemes glo-

bals des de la potencialitat de l’àmbit local. 

Aquest és el sentit que la seu de Tarragona 

dóna a la jornada de debat i reflexió que 

organitzarà el proper 20 de novembre als 

salons de l’Hotel Ciutat de Tarragona. 

El programa de l’acte es compon d’una 

ponència magistral sobre l’economia terri-

torial del sud de Catalunya, que analitza 

els seus reptes i potencialitats amb un de-

bat posterior per part dels assistents i tot 

seguit la celebració d’una taula rodona, 

que comptarà amb la presència de repre-

sentants rellevants dels principals sectors 

econòmics d’aquestes contrades. 

Amb l’anàlisi i propostes per a la viabilitat 

de cadascun dels sectors, contribuiran a 

enriquir les propostes d’àmbit general for-

mulades en la sessió anterior. 

La ponència magistral anirà a càrrec de Mi-

quel Puig, economista i director del Con-

sorci de Serveis de les Universitats de Cata-

lunya (CSUC). A la taula rodona, hi seran 

presents Manel Sanromà, catedràtic de la 

Universitat Rovira i Virgili i actual gerent de 

l’Institut Municipal d’Informàtica de l’Ajunta-

ment de Barcelona, i fundador de la xarxa 

ciutadana TINET, que va ser la primera xarxa 

social d’àmbit territorial de Catalunya. San-

romà donarà la seva visió sobre el sector de 

les TIC. Pere Ferré, director gerent de Co-

selva (cooperativa agrària de la Selva del 

Camp), que representarà a la taula el sector 

agroalimentari. Josep Graset, president de 

l’Associació d’Apartaments Turístics de la 

Costa Daurada, en representació del sector 

turístic, i Jesús Loma-Ossorio, director 

general de Bayer i president de l’Associació 

Empresarial Química de Tarragona. La Jor-

nada conclourà amb el tradicional Sopar 

dels Economistes, en què cada any el Col-

legi atorga el reconeixement a la trajectòria 

econòmica a un empresari singular per la 

seva contribució al desenvolupament del 

territori. El nominat es coneixerà el mateix 

dia del sopar. 

Acte de la Jornada 

dels Economistes 

2013, a Tarragona.
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LA NOSTRA
ASSEGURANÇA
MÉS COMPLERTA PER
A PROFESSIONALS
COM TU

SANITAS PROFESIONALES

OFERTA ESPECIAL PER AL 
COL·LEGI D’ECONOMISTES
DE CATALUNYA

SANITAS PROFESIONALES

Prima per persona i mes des de  38,54€
1

SENSE COPAGAMENTS
COMPLEMENT DE FARMÀCIA INCLÒS2

Núm. de pòlissa: 81608207. Dpt.2

1.  Prima corresponent al tram de 3-24 anys. Primes per persona i mes per a altes de noves pòlisses 
amb data d'efecte fins a l’01/11/2014 sobre la qual s’aplicarà el recàrrec del Consorci de 
Compensació d’Assegurances: 0,15 % de la prima neta. Edat màxima de contractació: 75 anys i 
sense límit d’edat de permanència.

2. Reemborsament del 50% de cada factura fins a un límit de 200 € per client/anualitat.

PER A MÉS INFORMACIÓ
I CONTRACTACIÓ:
José Antonio Carreras
    682 698 713
    jacarreras@sanitas.es 
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T R E B A L L E M  E N  G R U P
Opinió dels col·legiats

Actiu corrent Actiu no corrent Patrimoni net Passiu no corrent Passiu corrent

 P

ossiblement, fer una ullada als ba-

lanços agregats del conjunt d’em-

preses no financeres de l’IBEX 35 

soni a evocació sobre l’economia 

espanyola en el sexenni 2008-2013. Sota 

l’esplendor dels anys exuberants, grans 

companyies espanyoles van escometre 

forts plans d’expansió amb adquisicions de 

renom, creixent a tort i a dret pel vast mapa-

mundi, comprant tot allò comprable, fent 

gala d’un poder econòmic de luxe i, per des-

comptat, actuant sense complexos en el 

procés d’internacionalització de la nostra 

economia. Conegudes empreses espanyo-

les, en la dècada dels anys 2000 i amb més 

profusió a partir del 2004 i el 2005, van fer 

diversos passos endavant en això que es ve 

a dir globalització gràcies a la seva empenta 

i potència en embrió –verbigràcia, les nos-

A propòsit  

dels balanços  

de l’IBEX 35

L’autor analitza l’evolució de l’índex borsari espanyol  

durant els sis anys de la crisi a la recerca de les claus que 

permetin entendre el comportament de l’economia del país

JOSÉ MARÍA GAY DE LIÉBANA, professor del Departament 
de Comptabilitat de la Universitat de Barcelona 
jmgay@ub.edu

tres grans constructores–, alhora que van 

emprendre una valenta diversificació del seu 

negoci. Una bona i pràctica lliçó per a l’estu-

di i aplicació de les normes internacionals de 

comptabilitat i informació financera consis-

tia, just quan s’encarava el camí de la nova 

comptabilitat, a submergir-se pels comptes 

anuals dels nostres grans conglomerats i 

escrutar agudament les entranyes dels seus 

estats financers. Els farragosos i sovint em-

brollats pronunciaments comptables, de 

difícil assimilació, deixen de ser indesxifra-

bles jeroglífics i es fan intel·ligibles.

La lectura i interpretació dels comptes de 

les empreses no financeres de l’IBEX 35 

dels últims anys facilita un veritable retrat de 

vaivens mercantils, de la fortalesa i flaque-

ses del món empresarial, de les vicissituds 

econòmiques suscitades en els altars de 

les sacrosantes finances. Es van fer inversi-

ons d’importància amb freqüència cimen-

tades sobre les bases d’uns endeutaments 

excessius que van passar, i passen, factu-

ra, sense sostenir-se sobre uns sòlids re-

cursos propis. En el zenit inversor, quan 

s’adquiria tot tipus de negocis pagant el 

gust i les ganes –la qual cosa, en clau 

comptable trobava refugi en un ambigu i 

dubitatiu valor raonable–, les empreses en 

qüestió van acumular un deute de pràctica-

ment 600.000 milions d’euros, més o 

menys el 60% del nostre PIB. Si el 2010 el 

deute total de les societats mercantils es-

panyoles rondava l’1,5 bilions d’euros, no-

més les 28 companyies integrants de l’IBEX 

35 acaparaven el 40% d’aquesta quantitat.

La força de les circumstàncies es va impo-

sar a contenir endeutaments tan monu-

mentals. Les entitats mercantils espanyo-

les temperaven el volum dels seus passius 

a partir del 2011 el deute global queia a 1,3 

bilions d’euros al tancament del 2013, xifra  

de la qual les 27 companyies que confor-

men el selectiu de la borsa espanyola su-

maven passius per 475.000 milions d’eu-

ros (el 36% d’aquest deute). 

 

I és que aquelles inversions fetes en excés, a 

preus calents i en ocasions de qualitat dub-

tosa, van obligar a reestructuracions i recon-

versions plasmades en desinversions no 

necessàriament saldades amb signe positiu. 

El leitmotiv d’alguns conglomerats en temps 

recents ha estat el de vendre actius i redi-
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Grans companyies 

espanyoles van escometre 

forts plans d’expansió 

creixent a tort i a dret, 

comprant allò comprable

sentació d’insostenibilitats inversores. De 

poc més de 482.000 milions d’euros el 

2008, els immobilitzats totals pugen als 

dits 607.000 milions del 2010 i descendei-

xen a poc més de 449.000 milions el 2013. 

No tota l’explicació sobre aquella reducció 

se circumscriu a processos desinversors i 

cures d’aprimament, també hi ha sortides 

i entrades de calibre en el conjunt de les 

empreses que conformen l’IBEX 35 com 

alguna gran companyia elèctrica. 

Amb tot, s’infereixen costoses inversions 

efectuades que no es van poder sostenir, 

quan no capritxosos jocs consistents a con-

solidar i desconsolidar participades i depen-

dents, cosa que porta tant a pintar actius 

fogosos com a endolcir passius incòmodes, 

pivotant sobre la legislació mercantil.

Per als sibarites dels criteris de valoració i 

amants de la quinta essència dels actius 

financers, una volta pels mateixos és re-

confortant per diverses raons: constatar la 

catalogació de les categories d’actius, per-

filar les alternatives de valoració de les in-

versions financeres i la seva aplicació ho-

mogènia en el temps i en l’espai, verificar la 

salut de préstecs i partides per cobrar a 

llarg termini i, en particular, impregnar-se de 

les fragàncies de deterioraments reals i po-

tencials potser esquivats... 

mensionar estructures mastodòntiques a 

l’encalç de retallar escandalosos endeuta-

ments... i igualment, no ens enganyem, de-

sembarassar-se de negocis de penosa ren-

dibilitat pels quals es van arribar a pagar 

sumes astronòmiques en els temps en què 

els valors raonables s’expressaven en llen-

guatge enigmàtic, quan l’efervescència dels 

intangibles va ressuscitar transaccions que 

retrotreien a la bombolla punt com i els fons 

de comerç, més que assentar-se, volaven. 

Concentració de l’esforç inversor

Una mirada a la fesomia dels balanços resu-

mits de les empreses no financeres de l’IBEX 

35 al llarg del període 2008-2013 posa en 

relleu la concentració de l’esforç inversor en 

els actius no corrents i deixa en un pla secun-

dari als actius corrents, la no-suficiència de 

recursos propis per afrontar desemborsa-

ments de tanta importància i com aquests 

recursos s’han de recolzar en el deute a llarg 

termini –on la financera assoleix cotes incò-

modes– per completar una parcel·la accep-

table de capitals permanents, i, per últim, 

l’allargada ombra del deute a curt termini 

que en certs moments molesta.

Segurament és el 2010 quan les empreses no 

financeres de l’IBEX 35 consumen els seus 

reptes inversors, els actius no corrents se si-

tuen en 607.000 milions d’euros. Immobilit-

zats materials de fust, considerant les cir-

cumstàncies i tipus de negoci de les 

empreses que llavors integraven el selectiu 

de la nostra borsa, amb molt actiu intangible 

amb excepcional presència de fons de co-

merç, i, com no, inversions financeres im-

pactants. No obstant això, l’examen cabal 

del rastrejador comptable condueix a ensu-

mar actius per impostos diferits les quanties 

i aspecte dels quals maquillen de tant en tant 

balanços potser febles. Crèdits per pèrdues 

a compensar dignes d’estudi, impostos an-

ticipats i generoses deduccions pendents de 

computar ajuden en ocasions a conferir una 

llampant imatge dels actius en una exòtica 

escenografia de la comptabilització de l’im-

post sobre beneficis en versió consolidada i 

amb tintes tant nacionals com forans. 

Insostenibilitats inversores

L’evolució dels actius no corrents del 2008 

al 2013 fins a cert punt ve a ser una repre-
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T R E B A L L E M  E N  G R U P
Ressenya d’actes del Col·legi

 E

l proppassat dia 12 de juny, la Co-

missió d’Economia Catalana i la 

Comissió d’Economia Territorial i 

Urbana van organitzar conjunta-

ment la conferència a càrrec de Joan Amo-

rós (secretari general de FERRMED) sota el 

títol El corredor mediterrani: com passar del 

suspens a l’excel·lent, a la qual va seguir una 

taula rodona amb la participació de Damià 

Calvet, president de CIMALSA i director de 

l’Incasòl; de Manel Medina, responsable de 

Distribució de Vehicle Acabat de SEAT, i de 

Salvador Curcoll, economista i membre del 

Consell d’Administració de Gestió i Promo-

ció Aeroportuària, SA.

Què és FERRMED?

FERRMED neix a Brussel·les l’any 2004 

com una associació sense ànim de lucre, 

integrada per institucions públiques i empre-

ses privades de tot Europa i el nord d’Àfrica, 

que pretén potenciar el desenvolupament 

sostenible i la competitivitat europea per mi-

llorar el transport de mercaderies per ferro-

Aquest va ser el títol d’una conferència seguida d’una taula 

rodona que a mitjan juny va apropar-nos a l’oportunitat  

que suposa per al nostre país aquest eix ferroviari europeu

MIQUEL MORELL, economista
mmorell@promoacsa.es

carril. Entre els objectius, FERRMED es con-

centra a promoure la implantació dels 

estàndards FERRMED en els eixos ferroviaris 

principals de mercaderies de la Unió Euro-

pea, a seleccionar corredors per a la xarxa 

ferroviària del core network transeuropeu, 

a estimular la millora dels sistemes d’explo-

tació i la lliure competència en la xarxa  

ferroviària de mercaderies, a promoure 

l’optimització del transport per ferrocarril i 

transport combinat/intermodal de merca-

deries i a contribuir a un desenvolupament 

econòmic més sostenible a través de la re-

ducció d’emissions de la contaminació i el 

gas que afecta el canvi climàtic.

Resum de la sessió

La conferència de Joan Amorós va carac-

teritzar l’arc mediterrani respecte al conjunt 

de l’Estat espanyol com una oportunitat 

única per consolidar la gran plataforma lo-

gística del sud d’Europa. L’arc mediterrani 

respecte al conjunt de l’Estat espanyol re-

presenta el 50% de la població i del PIB, el 

50% del VAB de la producció agrària, prop 

del 50% de la producció industrial (el 55% 

en el cas de béns de consum i productes 

intermedis), prop del 60% de les exportaci-

ons a Europa i el 65% del tràfic portuari, 

excloent-hi Canàries i la major part del tràfic 

intercontinental amb l’Àsia i el nord d’Àfrica.

La taula rodona va abordar diferents temes 

a partir de les diferents òptiques i perfils dels 

tres participants. Salvador Curcoll va posar 

l’èmfasi en el concepte multimodal del cor-

redor mediterrani (ferrocarril, viari, port, ae-

roport, etcètera) i que, tenint en compte les 

previsions futures de més creixement dels 

ports mediterranis, encara falten peces del 

mosaic per executar (peces referents a la 

xarxa viària com el desdoblament de l’N-

340, l’autovia orbital B-40, entre d’altres) 

que són claus per garantir el funcionament 

excel·lent del corredor, així com nous es-

pais de governança que incorporin les ne-

cessitats dels operadors logístics i dels 

usuaris futurs d’aquestes infraestructures.

Per la seva part, Manel Medina va voler  

destacar el fet que les empreses usuàries 

d’infraestructures compren un servei i no 

vagons ni actius materials i que, malaura-

dament, pel que fa a la infraestructura fer-

rocarril, aquesta està aturada o va endarre-

re (per exemple, les exportacions en 

ferrocarril dutes a terme per SEAT se situen 

al voltant del 7% i estan baixant respecte a 

anys anteriors). La rigidesa del ferrocarril el 

fa menys competitiu respecte a les alterna-

tives actuals, i les condicions de l’entorn de 

gestió no infraestructurals poden arribar a 

determinar en mesura més gran el grau de 

competitivitat de les empreses al món.

Per tancar les primeres intervencions, Damià 

Calvet va focalitzar la seva intervenció desta-

cant que el públic té per objectiu generar  

les condicions territorials que permetin garantir 

la recuperació econòmica; una recuperació 

econòmica que estarà basada en l’atracció 

d’inversió estrangera, en l’exportació de la  

indústria i en l’impuls de la logística i del sector 

turístic. Aquests pilars econòmics depenen del 

funcionament eficient de les diferents infraes-

tructures que componen el corredor mediter-

rani i, incorporant i treballant la demanda, s’es-

tan redactant i tramitant plans directors 

urbanístics de caire estratègic com Logis Em-

pordà, Logis Penedès i el PDU de la riera de 

Caldes que haurien d’assentar unes bases 

territorials que fessin possible aquesta recupe-

ració, sense oblidar la importància de les termi-

nals ferroviàries que, en els darrers temps, es 

posen sobre la taula del Ministeri de Foment. 

EL CORREDOR DEL MEDITERRANI

Com passar

del suspens

a l’excel·lent
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T R E B A L L E M  E N  G R U P
Novetats per al professional

Poden sol·licitar 

l’acreditació els 

economistes, titulats 

mercantils i qui tingui 

titulació universitària  

i experiència en matèria 

de comptabilitat i 

informació financera

Acreditació 

d’Expert 

Comptable

 A 
molts països del nostre en-

torn ja fa anys que està regu-

lada la figura de l’expert 

comptable. L’expert compta-

ble acreditat és un professional altament 

qualificat en matèria de comptabilitat. 

Aquest professional desenvolupa activi-

tats diferents de l’auditoria de comptes, 

com ara la formulació de comptes, asses-

sorament, informes pericials i similars en 

matèria comptable, que inclou la compta-

bilitat financera, la comptabilitat de gestió 

i la comptabilitat pública, entre d’altres. 

A França, l’any 1912 ja va aparèixer la pri-

mera regulació sobre els experts compta-

bles. Actualment, l’Ordre des Experts 

Comptables té més de 18.000 membres. 

A Portugal, l’expert comptable s’anomena 

tecnico oficial de contas i es va regular a 

partir del 1958. L’Ordem dos Tecnicos Ofi-

ciais de Contas té avui dia més de 75.000 

membres.

El Registre d’Experts Comptables

A l’Estat espanyol, aquesta figura no ha 

estat regulada fins ara. Per això, conside-

rant la necessitat de regular i potenciar 

aquesta figura, el Consell General d’Eco-

nomistes d’Espanya va posar en marxa 

l’any 2008 el Registre d’Economistes Ex-

perts en Comptabilitat i Informació Finan-

cera (ECIF) que l’any 2013 va passar a 

denominar-se Registre d’Experts Comp-

La regulació d’aquesta figura, nova al nostre país,  

posa a disposició de la societat professionals altament 

qualificats en matèria de comptabilitat

ES POSA EN MARXA

tables (CGE). El Consell General d’Econo-

mistes d’Espanya considera que les orga-

nitzacions i els usuaris de la informació 

financera demanden una figura professio-

nal que doni garantia de qualitat a asses-

sorament comptable i a informes d’ex-

perts que no requereixen de la intervenció 

d’auditors de comptes. Per això, el Regis-

tre d’Experts Comptables (CGE) acaba de 

posar en marxa el Sistema d’Acreditació 

d’Experts Comptables.

El Registre d’Experts Comptables (CGE) 

té un Consell Assessor del qual formen 

part la presidenta de l’Institut de Compta-

bilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) del 

Ministeri d’Economia i també tots els ex-

presidents de l’ICAC, així com represen-

tants de diverses institucions relacionades 

amb la comptabilitat.

Qui pot ser expert  

comptable acreditat?

El Sistema d’Acreditació d’Experts Comp-

tables es dirigeix als col·legiats i altres pro-

fessionals que, complint amb els requisits 

de coneixements i pràctica professional 

establerts, vulguin actuar com a expert 

comptable acreditat. 

Poden sol·licitar l’acreditació els econo-

mistes, titulats mercantils i, en general, 

qualsevol persona que tingui titulació uni-

versitària i experiència professional i/o do-

cent en matèria de comptabilitat i informa-

ció financera.

L’expert comptable acreditat ha d’obtenir 

una valoració positiva en el sistema d’acre-

ditació i ha de ser col·legiat (o associat) del 

Col·legi d’Economistes i del Registre d’Ex-

perts Comptables del Consell General 

d’Economistes.

ORIOL AMAT,
President del Registre d’Experts 

Comptables (CGE) i de l’ACCID



I n f o r m a t i u  d e  l ’ e c o n o m i s t a  •  4 5

L’expert comptable 

acreditat ha d’obtenir 

una valoració positiva en 

el sistema d’acreditació  

i ser col·legiat del  

Col·legi d’Economistes  

i del Registres  

d’Experts Comptables

com ser membre de registres especialit-

zats o comissions o associacions de 

comptabilitat. Aquesta via requereix acon-

seguir una puntuació mínima.

Examen, que comprendrà les matèries de 

comptabilitat (financera i de gestió, essenci-

alment) i matèries afins (finances i d’altres). 

L’examen es convoca un cop cada any.

L’acreditació és permanent, però caldrà 

fer un mínim de 20 hores anuals de forma-

ció contínua en comptabilitat i matèries 

afins per mantenir l’acreditació. 

Per al millor desenvolupament d’aquestes 

activitats, el Registre d’Experts Comptables 

anirà publicant normes d’actuació per al de-

senvolupament de les activitats dels experts 

comptables acreditats. Així  es facilitarà que 

la societat disposi de professionals altament 

qualificats en matèria de comptabilitat. 

d’acord amb el sistema dissenyat pel Re-

gistre d’Experts Comptables del Consell 

General d’Economistes. L’acreditació es 

pot obtenir de dues formes alternatives:

Per a professionals i/o acadèmics amb 

experiència: valoració dels mèrits profes-

sionals, acadèmics, publicacions i d’altres 

Sistema d’acreditació

Amb el Sistema d’Acreditació d’Experts 

Comptables del Consell General d’Econo-

mistes es pretén assolir diversos objectius:

Donar reconeixement formal a la figura de 

l’expert comptable.

Oferir a la societat els serveis dels experts 

comptables acreditats. Els col·legis d’Econo-

mistes i el Registre d’Experts Comptables 

mantindran al dia i promocionaran la llista dels 

seus membres perquè les organitzacions inte-

ressades puguin contractar els seus serveis.

Promoure l’alt nivell dels serveis prestats 

pels experts comptables acreditats amb un 

reciclatge continuat i el compliment d’un codi 

deontològic per conservar l’acreditació. 

A Catalunya, l’acreditació es fa per mitjà 

del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
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Aula d’Economia

El curs 2013-2014 ha 

fi nalitzat amb 223 

activitats formatives 

fetes que suposen 2.674 

hores docents, i un total  

de 5.484 assistents

Nou curs acadèmic

 E

s posa en marxa un nou curs 

acadèmic a l’Aula d’Economia i 

Empresa del Col·legi d’Econo-

mistes de Catalunya amb la 

perspectiva d’una massa social més àm-

plia i del compromís de cobrir un nombre 

més gran de necessitats professionals, 

algunes de les quals especialment deriva-

des de canvis normatius en àmbits com la 

fi scalitat, el concursal i la comptabilitat.

El curs acadèmic 2013-2014 ha fi nalitzat 

amb la realització de 223 activitats forma-

tives, cosa que ha suposat 2.674 hores 

docents i un total de 5.484 assistents. 

Entre les principals novetats del curs que ha 

acabat, cal destacar el disseny i el desen-

volupament de cursos de Mediació en Eco-

nomia i Empresa, homologats tant per la 

Generalitat de Catalunya com pel Ministeri 

de Justícia. També s’ha de remarcar l’inici 

de cursos en anglès, d’una banda especi-

alitzats en el camp de l’economia i l’empre-

sa i, de l’altra, específi cs en determinades 

matèries professionals. Finalment, es pot 

ressenyar l’ampli programa de formació im-

partida en el camp de les normes 

internacionals d’auditoria (NIA), d’aplicació 

obligada a partir de l’1 de gener de 2014.

El nou curs acadèmic 2014-2015 s’inicia 

amb importants reptes, que tenen per ob-

jectiu últim potenciar el Col·legi d’Econo-

mistes de Catalunya com a entitat de refe-

rència de primer nivell en l’àmbit de 

l’economia i l’empresa. Es pretén consoli-

dar l’activitat formativa desenvolupada en 

els darrers temps i mantenir la progressió 

ascendent dels últims anys en nombre de 

cursos i assistents, així es dóna cobertura 

a les necessitats dels col·legiats. 

Val la pena destacar, d’una banda, la tasca 

d’ajuda i acompanyament que fa l’Aula als 

estudiants i acabats de titular de discipli-

nes afi ns a l’economia i empresa en la seva 

L’Aula d’Economia i Empresa del Col·legi d’Economistes de 

Catalunya inicia un any lectiu ple de desafi aments: una massa social 

més àmplia i diversa amb necessitats professionals més específi ques

2014-2015 I NOUS REPTES

inserció professional i en la seva especia-

lització laboral, així com, de l’altra, el de-

senvolupament de formació continua diri-

gida a l’economista en actiu per tal que 

actualitzi els seus coneixements. En el pri-

mer cas, cal esmentar els màsters, els 

postgraus i els programes d’especialitza-

ció de durada mitjana-llarga, dedicats als 

Programa d’Especialització 

en Control de Gestió (modular)

Durada: 140 hores.

Dates: de gener a juny del 2015.

Curs d’Expert Comptable

Dates: de gener a maig del 2015.

Cicle sobre la Compravenda 

d’Empreses i altres 

Reorganitzacions Empresarials 

(modular)

Durada: 64 hores.

Dates: de febrer a juny del 2015.

Curs d’Administradors Concursals 

Durada: 63 hores.

Dates: de febrer a juny del 2015.

Postgrau en Economia Verda. 

3a edició (modular)

Durada: 160 hores.

Data inici: març del 2015.

Programa Avançat de Gestió 

i Direcció d’Empreses (PADE) 

(semipresencial)

Durada: 200 hores.

Dates: d’octubre del 2014 

a març del 2015.

Màster d’Especialització Tributària. 

26a edició (modular)

Durada: 300 hores.

Dates: del 23 d’octubre de 2014 

al 2 de juny de 2015.

Programa Superior d’Especialització 

en Tributació i Assessoria Fiscal. 

22a edició (modular)

Durada: 162 hores.

Dates: del 14 d’octubre de 2014 

al 7 de maig de 2015.

Curs de Mediació

Durada: 100/170 hores

Data: properament.

CURSOS EMBLEMÀTICS 2014-2015

mons fi scal, comptable, auditor i de gestió 

i direcció empresarial. En el segon, s’han 

de ressenyar, per exemple, els cursos que 

incorporen les darreres novetats en matè-

ria de reforma fi scal, en activitat concursal, 

en normes internacionals d’auditoria o en 

prevenció de blanqueig de capitals. 

D’altra banda, no s’han d’oblidar els esfor-

ços que habitualment es dirigeixen a impul-

sar o a intensifi car activitats formatives en 

nous camps. Al respecte, per al nou curs 

acadèmic s’ha d’apuntar la intenció de po-

tenciar, entre d’altres, les àrees relatives a 

idiomes, a comptabilitat, a concursal i a me-

diació. Així mateix, s’ha de fer esment a l’inici 

d’activitats formatives on-line, com a nova 

via per intentar arribar més directament a ca-

dascun dels col·legiats, sigui on sigui. 
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ups’ versus ‘business angels’.
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l La fiabilitat de les dades així 
com l’eficàcia dels controls.
l Definirà una expectativa res-
pecte dels imports registrats o in-
dicadors i avaluarà si és prou pre-
cisa per identificar una incorrecció.
l La importància relativa de les 
partides analitzades.
l El resultat dels procediments 
alternatius.
l La precisió de les estimacions.

4.2. Procediments
a) Respecte de les afirmacions, 
els procediments analítics poden 
consistir en:
l Proves de detall.
l Procediments analítics subs-
tantius.

l Una combinació d’ambdós.

b) L’auditor sempre haurà de 
constatar la raonabilitat de l’efi-
càcia de les dades analítiques 
preparades per la direcció.

c) De vegades, una prova de ra-
onabilitat pot ser molt eficaç com 
a procediment analític, per exem-
ple. Comparació de costos de 
vendes i marges bruts respecte 
de la mitjana sectorial.

d) La determinació de la idoneï-
tat dels procediments analítics 
va en funció de la naturalesa de 
l’afirmació i de la valoració que 
pugui fer l’auditor del risc d’in-
correcció material. Per exemple, 
en cas de deficiències en els 
controls interns del procés de 
vendes, l’auditor pot ser que tin-
gui més confiança a fer proves 
de detall sobre una mateixa afir-
mació.

En aquest article es pretén donar 
una visió més enllà del contingut 
de la NIA, per aquesta raó, a 
banda de la seva anàlisi, s’inten-
ta avançar cap a una visió pràcti-
ca dels procediments analítics i 
els efectes derivats de la seva 
aplicació.

1. Introducció
En primer lloc, la NIA-ES 520 
tracta de la utilització per part de 
l’auditor de procediments analí-
tics com a procediments subs-
tantius. En segon lloc, de la res-
ponsabilitat que té aquest res-
pecte d’aplicar, en la data prope-
ra al tancament del treball d’au-
ditoria, tots aquells procedi-
ments analítics que li puguin faci-
litar una conclusió global sobre 
els estats financers.

Les NIA amb les quals es troba 
interrelacionada són aquestes:
l NIA 315. Identificació i valora-
ció dels riscos d’incorrecció ma-
terial a través del coneixement 
de l’entitat i el seu entorn.
l NIA 330. Respostes de l’audi-
tor als riscos valorats.

2. Objectius de la norma
a) Obtenció d’evidència rellevant 
i fiable a través de la utilització de 
procediments analítics.

b) El disseny i aplicació en una 
data propera al tancament del 
treball de procediments analítics 
eficaços.

3. Definició
Es defineixen com a avaluacions 
de la informació financera fetes a 
través de l’anàlisi de les relacions 
plausibles entre dades finance-
res i no financeres, incloent-hi la 
corresponent investigació de 
partides i fluctuacions que no si-
guin coherents amb cap altra in-
formació rellevant o que es des-

viïn substancialment dels im-
ports previstos o estimats.

Fonaments de la  
revisió analítica:
l Estudi d’índex.
l Anàlisi de tendències.
l Anàlisi de transaccions atípi-
ques.
l Càlculs de regressió.
l Càlculs de raonabilitat.

Mètodes o procediments 
analítics:
l Anàlisi d’evolució de saldos.
l Investigació de partides i des-
viacions anormals.
l Anàlisi del compte de pèrdues 
i guanys.

l Anàlisi de tendències i indica-
dors.
l Anàlisi comparativa amb da-
des sectorials.
l Anàlisi de l’evolució de taxes 
de productivitat per persona.
l Estudi de correlacions salarials 
versus nombre de treballadors.

4. Requeriments  
i procediments
4.1. Requeriments
La seva aplicació es fonamenta 
en la hipòtesi que hi ha relacions 
lògiques entre les dades, que 
proporcionen evidència respecte 
de la integritat, exactitud i valide-
sa de la informació financera. 

Quan l’auditor dissenyi els esmen-
tats procediments, considerarà la 
seva idoneïtat tenint en compte:
l Els riscos valorats d’incorrec-
ció material.
l Les proves de detall en relació 
amb determinades afirmacions.

Els procediments analítics també 
es poden considerar adequats, 
quan es facin proves de detall 
sobre una mateixa afirmació. 

Per exemple, quan s’obté evi-
dència sobre els saldos de 
comptes per cobrar, l’auditor 
també pot aplicar procediments 
analítics a l’hora de classifi- 
car els saldos de clients per an-
tiguitat, a banda de fer altres 
proves de detall determinades 
com, per exemple, cobraments 
posteriors.

Avaluació per determinar  
si l’expectativa té nivells de 
precisió suficients
Els aspectes rellevants per tal que 
l’auditor pugui considerar que l’ex-
pectativa és prou precisa, així com 
per identificar una incorrecció ma-
terial, inclouen el següent:

a) Els nivells d’exactitud que es 
poden preveure derivats dels 
procediments analítics. Per 
exemple, serà molt més cohe-
rent l’anàlisi comparativa dels 
marges bruts entre exercicis, 
que no determinades despeses 
no recurrents com, per exemple 
les de màrqueting o publicitat, 
entre d’altres.

b) Els nivells de desagregació de 
la informació. Per exemple, té 
més eficàcia l’anàlisi individualit-
zada de la rotació producte a 
producte amb la finalitat de de-
terminar els nivells d’obsoles-
cència, que no pas l’anàlisi de la 
rotació global de les existències. 
Aquesta darrera serà indicativa, 
però no mostrarà una evidencia 
suficient.

c) La disponibilitat de la informa-
ció tant financera com no finan-
cera a l’hora de dissenyar els 
procediments analítics.

JOSEP MARIA LÓPEZ 
Soci	de	Guasch-López	Auditors,	SL
jlopez@bgae.cat

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

La NIA-ES 520 sobre procediments  
analítics. Efectes i aplicació pràctica

Els procediments analítics també  
es poden considerar adequats  
quan es facin proves de detall  
sobre una mateixa afirmació
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4.3. Procediments analítics que 
faciliten una conclusió global
En una data propera al tanca-
ment de l’auditoria, l’auditor dis-
senyarà i aplicarà procediments 
de revisió analítica que li perme-
tin d’obtenir una conclusió global 
sobre la congruència dels estats 
financers respecte del seu conei-
xement de la companyia, amb 
les següents finalitats:

a) Corroborar les conclusions 
obtingudes durant l’auditoria de 
les àrees.

b) Els resultats dels esmentats 
procediments analítics poden 
posar de manifest riscos d’incor-
recció material no detectats amb 
anterioritat (NIA 315).

4.4. Investigació dels resultats 
dels procediments analítics
Si, com a conseqüència de 
l’aplicació dels esmentats proce-
diments analítics, s’evidencien 
incongruències significatives, 
aquestes s’analitzaran o s’inves-
tigaran per mitjà de:

l Preguntes a la Direcció.
l Corroborant o confirmant les 
respostes.
l L’aplicació d’altres procedi-
ments si les respostes no són les 
adequades. n

5. Ampliació d’aspectes relatius a la revisió analítica

5.2. Efectes derivats de l’anàlisi dinàmica/horitzontal dels estats financers

 Àrea analitzada Efecte
Increment de l’immobilitzat Augment de la importància relativa de l’àrea
 Augment de les proves substantives en auditoria
 Possible àrea de risc
 Correlació amb les amortitzacions

Increment del realitzable Possible augment de la morositat
 Augment de la importància relativa de l’àrea
 Possible àrea de risc
 Correlació amb l’augment de les vendes 

Increment de la tresoreria Anàlisi dels possibles recursos ociosos
 Augment de la importància relativa de l’àrea
 Revisió de la correlació amb els productes financers

Variació dels fons propis Revisió de les operacions de capital
 Anàlisi dels dividends

Increment del passiu exigible Augment de la importància relativa de l’àrea
 Possible àrea de risc
 Anàlisi de la correlació amb els costos financers
 Efectes en el fons de maniobra
 Anàlisi del possible risc d’insolvència

Increment de les provisions Anàlisi de les diferents contingències
 - fiscals
 - laborals
 - financeres, entre d’altres 

Increment dels consums d’explotació Augment de la importància relativa de l’àrea
 Possible àrea de risc
 Correlació amb les existències
 Anàlisi del control intern
 Anàlisi dels minvaments 

Increment de les despeses recurrents Augment de la importància relativa de l’àrea
 Possible àrea de risc
 Despeses sumptuàries
 Possibles contingències fiscals

Reducció inusual de les despeses recurrents Incompliment del principi de meritament
 Possible àrea de risc

Reducció de les despeses financeres Possible àrea de risc
 Incompliment del principi de meritament
 Anàlisi de la correlació amb l’endeutament

Reducció dels costos proporcionals de venda Possible àrea de risc
 Incompliment del principi correlació ingressos i despeses

Increment significatiu de les amortitzacions Possible àrea de risc
 Anàlisi de la correlació amb les inversions
 Possible trencament del principi d’uniformitat

Variacions significatives en el cost de personal Possible àrea de risc
 Anàlisi de les plantilles mitjanes
 Anàlisi dels costos mitjans per persona
 Anàlisi de les contingències d’exercicis anteriors

5.1. Anàlisi del grau de confiança que cal dipositar en la revisió analítica

 Factors Efectes
Importància relativa

Saldos o partides significatives --> Augmenta
Saldos o partides no significatives --> Disminueix
Índex de materialitat baixos establerts --> Disminueix
Índex de materialitat alts establerts --> Augmenta
Control intern

Nivells de confiança baixos --> Disminueix
Nivells de confiança alts --> Augmenta
Procediments de control intern insuficients --> Disminueix
Procediments de control intern suficients --> Augmenta
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A partir de l’any 2008, i molt espe-
cialment a partir de l’any 2010, 
com a conseqüència de les políti-
ques de restriccions pressuposta-
ries imposades per Europa per tal 
d’intentar frenar el dèficit públic 
dels comptes de l’Estat, s’ha reo-
bert un dels debats més medià-
tics, la sostenibilitat de la societat 
del benestar, i en particular de l’ac-
tual model sanitari públic. 

L’evolució de la despesa sani-
tària en el període  
2000-2011
D’acord amb les dades del dar-
rer informe de l’OMS, el conjunt 
de l’Estat espanyol va dedicar el 
9,3% del PIB a la despesa sani-
tària, un percentatge similar a la 
mitjana dels països de l’OCDE, ja 
que la baixada del PIB no s’ha 
vist acompanyada d’una dismi-
nució de la despesa en salut, al-
menys en els primers anys de la 
crisi. Els Estats Units continuen 
sent el país que més percentat-
ge del seu PIB dedica a salut, 
amb un 17,7%, seguits dels Paï-
sos Baixos, França i Alemanya.

Si analitzem els països de l’entorn 
econòmic més proper, els països 
de la UE-12, es pot observar una 
disminució de la despesa el 2011 a 
tots els països, amb l’excepció 
d’Àustria, i amb efectes que són 
més evidents en els països en què 
la crisis financera ha tingut més re-

en 15 anys prop del 25% de la po-
blació espanyola tindrà més de 65 
anys, i la despesa sanitària es con-
centra en els darrers anys de vida. 
En segon lloc, cal tenir en conside-
ració els efectes dels avenços tec-
nològics en equipaments i noves 
teràpies que, a causa de l’elevada 
elasticitat de la demanda sanitària, 
pot provocar increments en la des-
pesa, tot i una reducció unitària de 
costos. D’acord amb un estudi de 
l’FMI de l’any 2010, el cost en sa-
nitat a escala mundial creixerà en 3 
punts del PIB fins al 2050 i en 2 
punts en l’àmbit europeu. 

Però no podem considerar els 
costos de manera aïllada i oblidar-
nos d’un altre aspecte significatiu, 
la generació de valor que suposa 
el sector salut. Així, d’acord amb 
l’informe sobre La innovació de 
les empreses del sector salut  
a Catalunya elaborat per l’Agèn-
cia de Qualitat i Avaluació Sanità-
ries de Catalunya de la Generalitat 
de Catalunya, els sector salut va 
representar el 2010 el 8,4% del 
valor afegit brut i el 10,1% de 
l’ocupació a Catalunya, i és el ter-
cer sector més important i el se-
gon en ocupació, considerant 
tant les activitats sanitàries com la 
producció farmacèutica i d’instru-
ments mèdics. 

L’any 2012, el sector salut va ab-
sorbir el 5,2% de la inversió estran-
gera directa a Catalunya i va supo-
sar el 20,1% del total de la despe-
sa en innovació de les empreses 
catalanes. Davant d’una previsió 
de demanda creixent a escala 
mundial, el sector salut pot ser un 
dels motors econòmics del país i 
d’atracció de capital per tal de sor-
tir definitivament de la crisi. n

salut o model Beveridge, en què 
els serveis sanitaris són un dret per 
a tots els residents i són finançats 
de forma majoritària amb impostos 
(Dinamarca, Espanya, Finlàndia, Ir-
landa, Itàlia, Portugal, el Regne Unit 
o Suècia), i els països amb un siste-
ma d’assegurances socials, o mo-
del Bismark (Alemanya, Àustria, 
Bèlgica, França, Grècia, Luxem-
burg i els Països Baixos), les dife-
rencies no són significatives i en 
ambdós casos se situen en una 
reducció mitjana de la despesa pú-
blica en salut del 0,4 punts.

Eficiència dels sistemes  
i sostenibilitat
L’eficiència del sistema ha de ser el 
punt clau que cal considerar en el 
sosteniment a mitjà termini de l’ac-
tual sistema, i són molt complexos 
els aspectes que cal considerar, 
tant demogràfics com sociocultu-
rals i polítics. No obstant això, val la 
pena esmentar un recent rànquing 
publicat per Bloomberg, on s’ana-
litza el cost sanitari i l’esperança de 
vida, i que situa Espanya en el 5è 
lloc a escala mundial, per sobre 
dels seus socis europeus. 

Cal considerar dos aspectes en 
l’anàlisi de la sostenibilitat del siste-
ma, en primer lloc l’envelliment de 
la població, tant pels increments 
de costos en el sistema com per la 
disminució de contribució neta al 
mateix. Segons els actuals estudis 

percussió, tal com es pot observar 
en el gràfic següent. No obstant 
això, si es comparen les xifres actu-
als amb les dades de l’any 2000 es 
pot comprovar un increment molt 
significatiu en la majoria dels països, 
tendència que pot ser observada 
igualment a escala mundial. 
 
Respecte a la despesa sanitària 
per capita, les xifres mostren un 
increment el 2011, però es pot 
observar un creixement menor en 
els països més afectats per la cri-
si i, de manera molt especial en el 
cas de Grècia, en el qual la des-
pesa sanitària per habitant es va 
veure reduïda aproximadament 
en un 20%.
 
El finançament públic  
de la despesa en sanitat
Si s’analitza el comportament de 
la despesa pública es pot obser-
var un increment en el finança-
ment públic en els països nòrdics, 
els quals també mostren un in-
crement més alt de la despesa 
per capita, i una reducció en la 
majoria de la resta països, a ex-
cepció de Grècia, on l’increment 
percentual de la despesa pública 
en sanitat és conseqüència de la 
caiguda del PIB. 

L’evolució de la despesa pública en 
els dos models sanitaris que coe-
xisteixen en la Unió Europea, els 
països amb un sistema nacional de 

ENRIC RIPOLL 
Economista,	director	de	l’Àrea	d’Auditoria	de	Faura	Casas	Auditors	Consultors,	SL
enricripoll@faura-casas.com

Dades sobre l’evolució de  
la despesa sanitària a la UE 

Comissió	d’Economia	de	la	Salut
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La Comissió d’Economia i Soste-
nibilitat (CEiS) és més coneguda 
pels seus actes i participació en 
projectes institucionals externs 
que pels interns. Tot i ser una Co-
missió molt cohesionada i que ha 
assolit moltes fites, ha fet moltes 
coses externes i internes, però una 
es resisteix al llarg dels anys i és fer 
actes i treballs conjuntament amb 
altres comissions. En una visió glo-
bal, la nostra és transversal, i veiem 
que el món ha evolucionat i, en al-
guns trets essencials de la profes-
sió d’economista, el coneixement 
dels nous escenaris plantejats s’ha 
convertit en irreversible, comple-
mentari i imprescindible. 

De fet, ja estava redactat l’article per 
a aquest Informatiu referent a l’IIRC 
(balanç integrat), quan va arribar 
amb l’article Olga Pasqual de la Co-
missió d’Auditors, a qui des d’aquí 
donem les gràcies. Estem del tot  
d’acord amb les seves apreciaci-
ons, en especial quan diu que, per 
a la informació financera, el conei-
xement del negoci i els objectius 
marcats són imprescindibles. 
Anem en la mateixa direcció per ca-
mins diferents. L’article em va sug-
gerir fer-ne aquesta visió. 

Què és un balanç integrat  
i què en sabem? 
L’International Integrated Reporting 
Council en el seu marc internacio-
nal (IIRC) en la seva constitució 
(2011) ens parla de la “necessitat 
d’un model de negoci que permeti 
entendre els inputs i els outputs i 
com es transformen els capitals, 
mitjançant l’activitat desenvolupada 
per l’empresa o institució. Els audi-
tors ho fan en el seu article tenint en 
referència els comptes anuals, i la 
CEiS com a facilitador de reducció 
del nombre d’informes i canvi de xip 
en la gestió d’estratègia de negoci. 
Si unim esforços, i anem de bracet 
amb altres comissions, ens pot do-

Comissió d’Economia  
i Sostenibilitat (CEiS)
Vam començar el 2014 enfeinats 
i estem contents dels resultats. 
Postgrau d’Economia Verda amb 
la Universitat de Vic, ja en comen-
ça el segon. S’ha assolit el patro-
cini dels SIDICOS, gràcies a tots 
els patrocinadors. Una bona ses-
sió de presentació dels tres tre-
balls el 10 de juliol. Avançat el 

nar un resultat molt interessant tant 
per a les empreses com per als pro-
fessionals economistes i també per 
al Col·legi poder donar un servei a 
tot el col·lectiu que representen. Per 
a les dues comissions, els eixos es-
sencials de l’IIRC són fer un pas de 
gegant per integrar-ho tot, simplifi-
cant informes, menys focalitzar as-
pectes financers, tot preveient la 
necessitat d’implantació d’una es-
tratègia de negoci, facilitant meca-
nismes de report intern del dia a dia 
entre els diferents lligams de depar-
taments empresarials, passar el re-
lacional amb els estàndards esta-
blerts cap a una informació que no 
consideri el desenvolupament sos-
tenible com una parcel·la desvincu-
lada del negoci. 

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

Debatre el coneixement, camí eficient 
per assolir un saber contrastat

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

 Balanç integrat (IIRC) Conceptes 
Auditors 

L’AECA en perspectiva d’auditors, 
tenint en compte els comptes anuals, 
i (DP) framewoks ho presenten 
“com a una necessitat per informació 
financera de futur, no retrospectiva”.

Economia i Sostenibilitat (CEiS)

La CEiS seguint el balanç integrat ho 
contempla com el que facilita reduir 
el nombre d’informes i canvia de xip 
en la gestió de l’estratègia 
empresarial.

  Diferències de visió d’estratègia 

Enfocament 
estratègic i visió  
de futur

Connectivitat, 
capacitat de 
resposta i inclusió 
del grup d’interès

Fiabilitat, 
consistència  
i comparabilitat

Continguts possibles 
del balanç integrat

Auditors

Modificacions de la informació 
financera tradicional,  
més coneixement  
i transparència, objectius i 
perspectives de futur

Explicar l’enfocament del  
pla de negoci i la seva difusió 
interna i externa,  
com una estratègia futura  
per a l’informe financer.

Informació verificada per 
generar confiança als  
grups d’interès externs.  
Futura comparabilitat.

-Visió, organització  
i medi ambient.
-Govern.
-Riscos i oportunitats.
-Estratègies i assignació  
de recursos.
-Model de negoci, resultats  
i perspectives de futur.

Economia i 
Sostenibilitat (CEiS)

La CEiS ho considera una eina 
per comunicar el valor afegit 
creat per l’empresa, amb  
la seva estratègia corporativa  
i el seu impacte en els comptes 
anuals.

Ajuda a justificar l’estratègia 
d’integració dels nous plans 
de negoci, tenint en  
compte els impactes  
social i ambiental  
de la seva gestió.

Nous indicadors o estàndards 
per al seu desenvolupament 
de negoci. Impacte social  
i ambiental previst.

-Visió, organització i 
estratègia des de la direcció 
en l’àmbit social, ambiental  
i en l’impacte econòmic 
sostenible.
-Govern corporatiu 
-Riscos i oportunitats  
d’un IIRG.
-Estimació de l’assignació  
de recursos en el pla,  
per anualitats.

Empresa

Nous horitzons, noves 
estratègies de gestió.
L’empresa no és un únic 
projecte, sinó la suma de 
projectes en un sol cistell.

Per a aquest nou concepte,  
cal un pla estratègic o un pla 
de gestió segons el seu volum 
i característiques de negoci. 
Millora la seva gestió 
empresarial, tant en l’àmbit  
intern com en l’extern.

Nous indicadors o estàndards 
per al seu desenvolupament 
de negoci.

No hi ha unificació de criteris 
amb els diferents agents 
d’interès per a la composició  
de continguts.
Comparables amb les altres 
empreses, amb un intent  
de fer un camí, estratègic  
i transparent vers un 
desenvolupament sostenible.

treball d’Economia Verda (termini 
final, dia 14, vegeu el web per 
descarregar documents).

Tal com diu l’article, si ens unim, 
junts aconseguirem fer un bon ser-
vei a la resta de col·legiats, a les 
empreses i al Col·legi. Aquest seria 
l’objectiu del nostre Informatiu. Ens 
animem? Pensem-hi entre tots. 
Sereu molt ben acollits. n
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Distribució per sexe
Emprendre a Catalunya continua 
sent una activitat en la qual pre-
dominen els homes. No obstant 
això, respecte l’any 2012 hi ha 
una participació més alta de les 
dones en totes les etapes. En 
especial en les naixents, on han 
passat de representar el 29% del 
total al 38%.

La TEA masculina ha estat del 
8,3% i la femenina, del 4,8%. 
Però, mentre que la de la dona 
es va mantenir (-2%) respecte a 
l’any anterior, la de l’home va 
caure significativament (-23%)  
–en especial, la dels joves–, fet 

que explica l’increment de parti-
cipació de les primeres.

Si distingim per sexe les percep-
cions, valors i actituds de les 
persones involucrades en qual-
sevol fase del procés emprene-
dor, les principals diferències són 
que els homes coneixen més 
emprenedors o models de refe-
rència que les dones (el 54% da-
vant el 44%), un percentatge 
més alt considera que té habili-
tats per emprendre (el 90% da-
vant el 82%), perceben més 
oportunitats (el 34% davant el 
28%) i el seu temor al fracàs és 
menor (el 27% davant el 41%). 

Al contrari, en les dones, com 
s’acaba d’indicar, la por del fra-
càs com a fre per emprendre és 
14 punts percentuals més alt, 
consideren que emprendre ge-
nera un bon estatus social i eco-
nòmic (el 48% davant el 42%) i 

Un dels aspectes rellevants a 
l’hora d’estudiar el procés em-
prenedor és l’anàlisi del perfil de 
les persones involucrades. Ve-
gem els resultats obtinguts a l’In-
forme Gem-Catalunya 2013.

Distribució per edat
L’edat dels emprenedors varia se-
gons la fase del procés emprene-
dor en què es troben. Així, la mitja-
na dels potencials és de 36 anys; 
la dels naixents, nous i en fase ini-
cial és de 40; pugen els consoli-
dats fins als 47 anys i els que 
abandonen fins als 46. El 75% tant 
dels consolidats com dels que 
abandonen té més de 40 anys, 
mentre que la meitat dels de fase 
inicial té menys de 41 anys.

Les principals variacions respecte 
de l’any 2012 són les següents:
l Rejoveniment en els emprene-
dors potencials en un any pel pes 
més gran dels joves d’entre 18 i 24 
anys (increment del 16 al 24%), en 
detriment, fonamentalment, dels 
de la franja de 25-34 anys, que 
disminueixen del 29 al 20%.

l La caiguda en el grup dels nai-
xents dels compresos entre 45-
54 anys del 35 al 26%.

l En els emprenedors en fase 
inicial, els canvis més significa-
tius han estat: increment de 18-
24 en un 29% i de 35-44 en un 
33% i disminució de 25-35 en un 
13%, 45-54 en un 12% i 55-64 
en un 26%.

Potser l’aspecte més rellevant si-
gui el gran creixement des del 
2010 dels emprenedors en fase 
inicial d’entre 45-54 anys, que 
s’intueixen, en gran manera, com 
a forma d’autoocupació per les 
dificultats derivades de l’edat per 
trobar feina per compte d’altri.

D’altra banda, s’observa que la 
mitjana d’edat dels homes que 
emprenen és superior a la de les 
dones en totes les etapes del 
procés. En canvi, l’edat mitjana 
de les dones que abandonen és 
lleugerament superior a la dels 
homes.

Si es classifiquen els emprene-
dors en dos grups d’edats (18-
34 i 35-64 anys) es pot apreciar 
que la TEA dels emprenedors de 
més edat es manté per sobre de 
la dels joves en els dos últims 
anys. Aquest augment recent del 
pes dels emprenedors de més 
edat també s’observa, encara 

que en menor mesura, en les da-
des de la resta d’Espanya.

La tendència a la resta de la UE 
és inversa, ja que la TEA entre 
els joves emprenedors (7,9%) ha 
augmentat i actualment se situa 
gairebé dos punts per sobre de 
la de Catalunya (6,0%) i al voltant 
de tres punts en comparació 
amb Espanya (5,0%).

Respecte a les percepcions, va-
lors i aptituds de les persones 
joves involucrades en qualsevol 
fase del procés emprenedor a 
Catalunya si les comparem amb 
les persones de més edat també 
involucrades, les principals dife-
rències són que el percentatge 
dels primers que coneix altres 
emprenedors i té models de re-
ferència és molt més gran (el 
68% davant el 46%), així com la 
seva percepció d’oportunitats (el 
44% davant el 28%). 

perceben més les històries d’èxit 
empresarial que apareixen en 
els mitjans de comunicació (el 
59% davant el 53%).

Distribució per nivell  
d’educació
La distribució per nivells d’edu-
cació reflecteix que el 2013 una 
tercera part (el 32%) dels empre-
nedors potencials tenia algun ti-
pus de formació superior de 
grau-llicenciatura (el 26%) o de 
postgrau (el 6%); percentatges 
que arriben al 41% per als em-
prenedors nous i al 38% per als 
de fase inicial. De totes aquestes 
dades, es pot concloure l’elevat 
capital humà dels emprenedors 
de Catalunya. 

Quan s’agrupen els nivells 
d’educació en tres grups (baix: 
sense estudis i primaris; mitjà: 
secundària; i superior: superior i 
de postgrau), s’aprecia que la 
propensió a emprendre durant 
l’última dècada ha estat més alta 
–i s’ha incrementat durant la cri-
si– en les persones amb un nivell 
d’educació superior (malgrat la 
caiguda del 34% de l’últim any), 
seguida a distància per les de 
nivell educatiu mitjà i, finalment, 
les de nivell baix.

Els resultats que s’obtenen quan 
es combinen els nivells educa-
tius amb el sexe mostren un 
augment constant des del 2010 
de la TEA dels homes amb ni-
vells alts d’educació formal, que 
arriben el 2013 al 25%. 

Si es combina amb l’edat, els 
valors més alts de la TEA els ob-
tenen les persones madures 
(18%) i les persones joves amb 
elevada formació (12%), mentre 
que els valors més baixos són 
per als joves (3%) i les persones 
madures (4%) amb un nivell 
d’educació baix. 

Respecte a la formació específica 
per emprendre, el col·lectiu que 
va declarar estar més format és el 
naixent (el 47% del total), més 
que la resta de col·lectius que es 
troben en fases més avançades 
del procés emprenedor. n

AMADEU IBARZ 
Economista
emprenedoria@coleconomistes.cat

El perfil dels involucrats en  
el procés emprenedor a Catalunya

L’aspecte més rellevant és el gran 
creixement des del 2010 dels emprenedors 

en fase inicial d’entre 45-54 anys, que 
s’intueixen com a forma d’autoocupació
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d’advocat del diable. També 
aporta contactes i bona imatge 
davant de bancs, institucions, 
proveïdors i clients. Té l’experi-
ència de crear valor en altres 
sectors i empreses. Són experts 
en l’àrea financera i també en el 
cas de creixement per mitjà 
d’adquisicions. En empreses fa-
miliars, poden ajudar a professi-
onalitzar l’empresa i a crear uns 
protocols familiars que enfortei-
xen l’empresa.

Com s’incrementa  
el valor de l’empresa?
Actualment, a l’hora de fixar el 
preu de les accions d’una em-

presa s’utilitza la següent fórmu-
la: el preu de les accions és igual 
a un multiplicador de l’EBITDA 
menys el deute financer.

D’acord amb aquesta fórmula, 
el que interessa és que el multi-
plicador sigui alt, la qual cosa vol 
dir que el comprador creu que 
l’empresa té possibilitats de fer 
créixer l’EBITDA gràcies al fet 
que té una bona posició estratè-
gica (clientela, cobertura d’una 
àrea geogràfica, ventall de pro-
ducte, punts de venda ben loca-
litzats, equip humà i organitza-
ció, know how tècnic, reconei-
xement de marca, R+D, entre 
d’altres). 

El multiplicador pot ser més alt 
en èpoques de creixement de 
l’economia. Així mateix, una 
bona negociació amb els poten-
cials compradors també pot fer 
augmentar el multiplicador.

Què és una operació  
de capital expansió? 
En una operació de capital expan-
sió, un inversor financer (empresa 
de capital risc) subscriu una am-
pliació de capital en una empresa 
que té un projecte de creixement 
que requereix inversions en actiu 
circulant i/o en actiu fix. Normal-
ment, l’inversor financer adquireix 
una participació minoritària, però 
a vegades pot ser majoritària. 
L’objectiu és tornar a vendre 
aquestes accions fent una plusvà-
lua al cap de cinc o sis anys. L’em-
presa de capital risc no participa 
en la gestió del dia a dia, però entra 
en el consell d’administració i inter-
vé en les decisions estratègiques.

Quan val la pena incorporar 
com a soci una empresa  
de capital risc?
Quan hi ha un projecte de creixe-
ment que requereix fons per inver-
tir en actiu circulant (clients i es-
tocs) i/o en actiu fix (instal·lacions, 
botigues, maquinària, patents, ad-
quisició de competidors, etcètera).

Com treballa una empresa 
de capital risc?
Les empreses de capital  risc dis-
posen d’uns fons financers apor-
tats per inversors institucionals 
(fons de pensions, fons d’inversió, 
companyies d’assegurances, fami-
ly offices, grans fortunes, corpora-
cions, etcètera) per invertir com-
prant accions d’empreses ben po-
sicionades. Un cop feta la inversió 
ajuden per tal que l’empresa funci-
oni el millor possible de manera que 
el valor de les seves accions aug-
menti. Finalment, al cap d’uns anys 
busquen el millor comprador per a 
les seves accions per maximitzar la 
plusvàlua. Les empreses de capital 
risc es defineixen com a capital 
intel·ligent perquè aporten capital i 
ajuden en la gestió estratègica.

Com és l’empresa ideal  
per a una operació de  
capital expansió?
L’empresa ideal té un projecte de 
creixement que augmenta el valor 
de l’empresa a mitjà termini. Cal 
que tingui avantatges competi-
tius, una bona trajectòria històri-
ca, un bon equip directiu i possi-
bilitats de millores en la gestió. 

Com es fa la negociació  
de l’acord d’inversió?
En primer lloc, cal presentar un 
business plan a l’empresa de ca-
pital risc. Llavors si l’empresa de 
capital risc el veu atractiu fa una 
anàlisi en profunditat de l’empresa 

target i comença la negociació de 
l’acord d’adquisició d’una partici-
pació accionarial. Quan s’arriba a 
un acord es firma una carta d’in-
tencions on es detalla l’acord (per-
centatge de participació, preu, òr-
gans de govern, garanties, entre 
d’altres). A continuació, l’empresa 
de capital risc fa la due diligence, 
és a dir, una revisió financera, fis-
cal, legal, laboral i estratègica de 
l’empresa. Un cop acabada la due 
diligence, els advocats redacten el 
document de l’adquisició i el pacte 
d’accionistes.

Com aporta valor l’empresa 
de capital risc?
Una empresa de capital risc 
aporta rigor, ja que cal fer pres-
supostos, informes de segui-
ment mensuals, reunions de se-
guiment operatiu i consells d’ad-
ministració. Per prendre decisi-
ons estratègiques aporta un altre 
punt de vista i alternatives i fa 

Per fer créixer l’EBITDA (benefi-
cis abans d’amortitzacions, inte-
ressos i impostos), cal augmen-
tar les vendes, millorar els mar-
ges o reduir els costos.

Finalment, per reduir el deute fi-
nancer, cal optimitzar l’actiu de 
l’empresa. Per reduir l’actiu fix, 
cal reduir i diferir les inversions i si 
pot ser vendre actius no neces-
saris. Per disminuir el capital de 
treball, cal millorar la logística per 
tenir poc estoc i millorar la gestió 
dels cobraments i pagaments.

A vegades, fer créixer l’EBITDA i 
reduir l’actiu són incompatibles. 
Per exemple, per reduir costos 
cal invertir en maquinària més 
moderna. També, per donar un 
bon servei, cal augmentar l’estoc.

Com fa la sortida l’empresa 
de capital risc?
Hi ha diverses vies de sortida per 
a l’empresa de capital risc. La 
més normal és vendre les accions 
a una multinacional del sector 
que desitja augmentar la quota 
de mercat, entrar en un mercat 
nou, incorporar productes nous i 
complementaris o bé incorporar 
nous coneixements i habilitats. 

Una altra sortida cada cop més 
habitual és vendre les accions a 
una altra empresa de capital risc. 
Altres opcions menys normals 
són que l’empresa o l’empresari 
adquireixi la participació de l’em-
presa de capital risc, que els di-
rectius de l’empresa comprin 
l’empresa a través d’un manage-
ment buyout i també es pot fer 
una sortida a borsa si els mer-
cats financers estan receptius i 
l’empresa és atractiva. n

RAMÓN PALACÍN 
Membre	associat	del	Col·legi	d’Economistes	de	Catalunya	i	conseller	delegat	de	M&A	Fusiones	y	Adquisiciones,	SL
palacin@fusionesyadquisiciones.net

Finançament del creixement  
amb operacions de capital expansió

Les empreses de capital risc  
es defineixen com a capital intel·ligent 

perquè aporten capital i ajuden  
en la gestió estratègica

A L  V O S T R E  S E R V E I
Grup	de	Treball	de	M&A
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nència en el patrimoni del contri-
buent, es tornen a incorporar a la 
base imposable de l’estalvi. Es 
podran compensar en la base de 
l’estalvi rendiments amb guanys i 
pèrdues patrimonials, de manera 
progressiva i amb determinades 
limitacions.

l Es revisa el tractament fiscal 
de les reduccions de capital amb 
devolució d’aportacions i del re-
partiment de la prima d’emissió 
d’accions. Es pretén que la part 
que correspon a reserves gene-
rades per l’entitat durant el 
temps de tinença de la participa-
ció tributi de manera semblant a 
si s’haguessin repartit directa-

ment aquestes reserves, així 
com el derivat de la venda de 
drets de subscripció, equiparant 
el seu tractament entre entitats 
cotitzades i no cotitzades.

l S’ha suprimit l’exempció de 
1.500 euros, aplicable als per-
ceptors de dividends.

l S’abaixa del 40 al 30% el per-
centatge de reducció als rendi-
ments amb període de genera-
ció superior a dos anys o obtin-
guts de manera notarialment ir-
regular en el temps.

5. Activitat econòmica. S’ha 
introduït en l’article 27 de la Llei 

Amb data 6 d’agost de 2014 es 
va publicar al Butlletí Oficial de les 
Corts Generals el projecte de la 
Llei de reforma tributària, que pre-
tén impulsar el creixement eco-
nòmic, la creació d’ocupació i la 
millora de la competitivitat de les 
empreses.

Malgrat que els mitjans de comu-
nicació, en general, s’han fet res-
sò, bàsicament, dels canvis 
anunciats en l’IRPF, el text apro-
vat inclou una reforma del siste-
ma tributari espanyol mitjançant 
els principals impostos que el ca-
racteritzen i de la Llei general tri-
butària. L’efecte de les modifica-
cions tributàries en l’economia 
espanyola ha de suposar un aug-
ment del 0,55% del PIB en el bi-
nomi 2015-2016 i un estímul de 
la demanda interna atès que, 
com a conseqüència de la baixa-
da de les retencions, a partir del 
gener del 2015, 20 milions de 
contribuents disposaran de més 
renda disponible. El temps ens 
dirà si les modificacions proposa-
des han servit per assolir aquests 
objectius. 

Amb l’espai de què disposem i 
deixant clar per endavant que el 
Projecte de Llei de ben segur 
serà modificat en el tràmit parla-
mentari en diversos aspectes, in-
tentarem fer unes pinzellades del 
més significatiu de cada figura 
impositiva que es modifica. 

* Projecte de Llei pel qual es mo-
difica la Llei 35/2006 (IRPF) i el 
RD legislatiu 5/2004 (IRNR).

IRPF
1. Rendes exemptes. L’import 
exempt per acomiadament o 
cessament del treballador a què 
fa referència la lletra e) de l’article 
7 de la Llei de l’IRPF tindrà com a 
límit 180.000 euros. Per tant, tri-

butarà l’excés amb reducció del 
30%, inclús si la indemnització es 
percep de manera fraccionada. 

2. Tarifa. El tipus màxim passarà 
del 52% actual (el 56% a Catalu-
nya) al 47% el 2015 i al 45% el 
2016. A hores d’ara no se sap 
quins tipus aplicarà el Govern de la 
Generalitat en el tram autonòmic.

3. Rendiments del treball. Els 
perceptors de rendiments del 
treball podran minorar el rendi-
ment en una quantia fixa de 
2.000 euros. 

Aquest import s’augmentarà en 
els casos d’acceptació d’un lloc 
de treball en un altre municipi o en 
el cas de treballadors actius amb 
discapacitat. Desapareix la de-
ducció per prolongació de la vida 
laboral dels majors de 65 anys.

4. Rendiments del capital. 
Nova tarifa aplicable a la base li-
quidable de l’estalvi:
l Els guanys i pèrdues patrimo-
nials, inferiors a l’any de perma-

una modificació substancial en la 
consideració de rendiments 
d’activitats econòmiques: els 
obtinguts pel contribuent proce-
dents d’una entitat en la qual 
participi en el seu capital social i 
derivats de la prestació d’activi-
tats professionals (secció sego-
na de les tarifes de l’IAE), quan el 
contribuent estigui inclòs, per 
aquest motiu, en el RETA o autò-
noms o en una mutualitat de pre-
visió social, alternativament. 

6. Guanys i pèrdues patrimonials 
l S’han suprimit els anomenats 
coeficients d’abatiment que sub-
sistien des de l’any 1996 a base de 
successius règims transitoris. 

l S’han eliminat els coeficients de 
correcció monetària (inflació) apli-
cables en el cas de transmissió de 
béns immobles.

l Estaran exempts fins a 
240.000 euros els guanys patri-
monials derivats de la transmis-
sió de qualsevol bé patrimonial 
de les persones majors de 65 
anys si, en un termini màxim de 
sis mesos, l’import obtingut es 
destina a constituir una renda vi-
talícia a favor del contribuent.

7. Família
l Es manté el concepte de mí-
nim personal i familiar i s’aug-
menta el seu import, amb caràc-
ter general als 5.550 euros anu-
als. Addicionalment a aquests 
mínims, per als treballadors amb 
càrregues familiars més altes, 
s’aproven tres noves deducci-
ons en la quota diferencial sem-
blant a l’actual deducció per ma-
ternitat.

l Se suprimeix la deducció per 
lloguer a partir del 2015. Però s’ar-
ticula un règim transitori per als llo-
guers d’habitatges efectuats 
abans del 2015.

l Es declara exempt el guany pa-
trimonial obtingut, si s’escau, a 
conseqüència de la dació en pa-
gament de l’habitatge. El RD-Llei 
8/2014, de 4 de juliol, ha anticipat 
aquesta mesura amb efectes a 
partir del 5 de juliol de 2014.

Projecte de lfllei
Base % % 
imposable 2015 2016

Fins a 12.450 20 19
Fins a 20.200 25 24
Fins a 35.200 31 30
Fins a 60.000 39 37
En endavant 47 45

Rendiments + guanys Tipus de gravamen
Des de € Fins a € % 2014 % 2015 % 2016

0 6.000 21 20 19 
6.000 24.000 25 22 21
24.000 50.000 27 22 21
Més de 50.000  27 24 23

L’efecte de les modificacions tributàries  
en l’economia espanyola ha de suposar un 

augment del 0,55% del PIB en el binomi 2015-
2016 i un estímul de la demanda interna

RICARD VIÑA 
Economista	i	assessor		
fiscal	del	Col·legi
fiscals@coleconomistes.cat

AVELINO VÁZQUEZ 
Economista	i		

titulat	mercantil
fiscals@coleconomistes.cat

Sobre l’anunciada 
reforma fiscal
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8. Altres modificacions
l Les societats civils, amb objecte 
mercantil, que fins ara tributaven 
en l’IRPF per atribució de rendes 
passaran a tributar per l’impost 
sobre societats, a partir de l’1 de 
gener de 2016.

l Activitat econòmica en el lloguer 
d’immobles. Només quan s’utilitzi, 
almenys, una persona ocupada 
amb contracte laboral i a jornada 
completa (no s’exigeix local). 

l Nous límits d’exclusió de mò-
duls a partir del 2016:
-Quedaran excloses les activitats 
com les de fabricació i construc-
ció, etcètera, a les quals s’aplica la 
retenció de l’1%.

-S’exclouran les activitats que fac-
turin menys d’un 50% a persones 
físiques.

-Es reduirà el volum d’ingressos 
però romandran en mòduls activi-
tats com restaurants, taxis i agri-
cultura i ramaderia.

8. IRNR
En l’impost sobre la renda de no 
residents s’efectuen determinades 
modificacions entre les quals des-
taquen les següents:

l Es permetrà al contribuent no 
resident excloure de gravamen el 
guany patrimonial que obtingui 
amb motiu de la transmissió de 
la qual hagi estat el seu habitatge 
habitual en territori espanyol, 
sempre que l’import obtingut en 
la seva transmissió es reinverteixi 
en l’adquisició d’un nou habitat-
ge habitual.

l El tipus general per als contribu-
ents sense establiment permanent 
passa del 24,75 actual al 24% i 
per als residents en altres Estats 
membres el tipus serà del 19%.

l Per als contribuents no resi-
dents sense establiment perma-
nent, es distingeix entre persones 
físiques o persones jurídiques i 
s’estableix per a cadascun 
d’aquests supòsits i les despeses 
deduïbles per al càlcul de la base 
imposable, per remissió a la nor-

mativa de l’IRPF i de l’impost so-
bre societats, respectivament.

IMPOST SOBRE SOCIETATS
El Projecte de Llei de l’impost 
sobre societats està estructurat 
en nou títols, amb un total de 
132 articles, 11 disposicions ad-
dicionals, 34 transitòries, una de-
rogatòria i 11 finals. Destaquem: 

1. El resultat comptable. Conti-
nuarà sent el punt de partida per 
determinar la base imposable i, 
en general, els ingressos i des-
peses, com fins ara, s’imputaran 
segons la seva meritació, 
d’acord amb la normativa comp-
table. Però es modifica la defini-
ció d’operacions a termini i els 
ingressos per prestació de ser-
veis s’imputaran quan sigui exi-
gible el seu cobrament.

2. Taules d’amortització actuals. 
Es modifiquen i se simplifiquen. 
S’aprovarà una nova taula d’amor-
titzacions amb 10 grups d’actius i 

superior al 5%. En el Projecte es 
fixa aquest percentatge en el 25%. 
Els mètodes per determinar el va-
lor de mercat en les operacions 
vinculades seran els actualment 
vigents, però s’elimina la jerarquia 
que hi ha en l’actualitat. 

6. Tipus de gravamen. Les em-
preses que actualment tributen 
al tipus general del 30% passa-
ran a tributar al 28% el 2015 i al 
25% el 2016.

7. Empreses de dimensió re-
duïda (pimes). Es manté el rè-
gim especial. Es crea una reser-
va d’anivellament que permetrà 
una minoració del 10% de la 
base imposable amb el límit d’un 
milió d’euros. La quantitat es 
compensarà amb bases impo-
sables negatives en un termini 
de cinc anys i, en cas contrari, se 
sumaran a la base positiva del 
cinquè any. També es crea una 
reserva de capitalització empre-
sarial que permetrà minorar en 

Projecte de Llei que modifica 
la Llei 37/1992 de l’IVA, la  
Llei 20/1991 de l’IGIC,  
la Llei 38/1992 d’impostos  
especials i la Llei 16/2013  
de fiscalitat mediambiental
l S’adapta la Llei de l’IVA a la 
Directiva 2008/8/CE, de 12 de 
febrer, pel que fa al lloc de realit-
zació de la prestació de serveis 
de telecomunicacions, de radio-
difusió, televisió i electrònics, 
prestats a destinataris que no 
tinguin la condició d’empresaris 
o professionals.
 
l La transmissió d’una unitat 
econòmica autònoma queda 
condicionada la seva no subjec-
ció a l’IVA a què la unitat econò-
mica ho sigui en seu del trans-
mitent. 

l S’amplia l’àmbit objectiu de la 
renuncia a les exempcions immo-
biliàries i serà suficient el dret a la 
deducció parcial (fins ara havia de 
ser total).

l La rectificació de la base im-
posable en el cas de concurs 
del deutor s’amplia d’un a tres 
mesos.

l Nous supòsits d’inversió del 
subjecte passiu: entregues de pla-
ta, platí i pal·ladi, telèfons mòbils i 
consoles de videojocs, ordinadors 
portàtils i tauletes digitals. 

l Reclassificació de productes i 
aparells sanitaris a l’hora d’aplicar 
els tipus del 4, el 10 i el 21%.

l Es redueixen els límits quanti-
tatius que permeten l’aplicació 
del règim simplificat de l’IVA i el 
REARiP.

l Correccions tècniques en rela-
ció amb les transmissions d’immo-
ble en el règim del recàrrec d’equi-
valència. 

l Diverses modificacions en el Rè-
gim d’Agències de Viatges.

l Les modificacions en l’impost 
general indirecte canari (IGIC) 
suposen, bàsicament, incorpo-
rar-hi les efectuades en l’IVA. n

nous coeficients i períodes 
d’amortització. Però es mantenen 
els diferents mètodes d’amortitza-
ció vigents actualment.

3. Despeses financeres. Conti-
nuaran amb el límit del 30% del 
benefici operatiu i, com fins ara, 
serà deduïble fins a un milió 
d’euros, però es modifiquen les 
partides que cal tenir en compte 
per a aquest càlcul. 

4. Deterioraments. La despesa 
comptable pels deterioraments 
dels actius materials, de les inver-
sions immobiliàries, dels intangi-
bles i dels valors de renda fixa ja no 
serà despesa fiscal. Només seran 
deduïbles en els deterioraments 
per crèdits incobrables i per les 
existències. 

5. Operacions vinculades. En els 
casos de vinculació soci-societat 
la participació havia de ser igual o 

un altre 10% la base imposable 
per l’augment dels fons propis. 

8. Altres 
l S’incorpora un nou sistema per 
eliminar la doble imposició basat 
en el mètode d’exempció i s’adap-
ten els règims especials a l’orde-
nament comunitari.

l Les societats civils amb objecte 
mercantil seran nous subjectes 
passius de l’impost sobre societats, 
a partir de l’1 d’octubre de 2016.

l Les societats dedicades al llo-
guer d’immobles s’entendrà que 
desenvolupen una activitat eco-
nòmica, només, quan disposin, 
almenys, d’una persona ocupa-
da amb contracte laboral i a jor-
nada completa. D’acord amb la 
nova regulació de l’IRPF, ja no 
caldrà disposar d’un local per 
dedicar-se empresarialment a la 
gestió immobiliària.

Es manté el concepte de mínim  
personal i familiar i s’augmenta  

el seu import, amb caràcter general,  
als 5.500 euros anuals
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Indústries de la mobilitat soste-
nible. 53.116 empreses, 47.309 
milions d’euros de facturació i 
212.812 ocupats.

Indústries de la salut i ciències 
de la vida. 4.042 empreses, 
33.357 milions d’euros de factura-
ció i 98.800 ocupats.

Indústries culturals i basades en 
l’experiència. 9,6% del PIB i 14% 
dels ocupats totals.

A partir del setembre, cadascun 
dels àmbits estratègics disposarà 
d’un sistema de governança on 
estaran representades les diferents 
unitats de la Generalitat relaciona-
des, així com les empreses més 
representatives. Aquest es com-
pleta amb les aportacions del con-
junt d’agents que formen part del 
Consell Català de l’Empresa. 
Paral·lelament, el Pla de Govern 
impulsarà iniciatives transversals 
per augmentar la competitivitat so-
bre els set àmbits anteriors, que 

s’estructuren en cinc programes 
instrumentals:

Programa de clústers industri-
als. Es col·labora regularment amb 
unes 25 organitzacions, que reu-
neixen més de 1.200 empreses 
amb una facturació agregada de 
50.000 milions d’euros.

Programa d’innovació empresa-
rial. Es treballa en cinc línies princi-
pals, que són la innovació empre-
sarial, l’assessorament tecnològic, 
la xarxa TECNIO i Transferència 
Tecnològica, els recursos per a 
l’R+D+I i la valorització tecnològica.

Programa d’internacionalitza-
ció. Basat en 35 oficines reparti-
des a l’exterior (CPN).

Programa de reactivació indus-
trial. Té per objectiu atendre em-
preses en situacions de risc o 
oportunitat per tal de garantir la 

La indústria continua sent objecte 
d’especial atenció per part dels go-
verns per la seva importància i per 
la seva capacitat de reactivació i 
generació d’activitat i ocupació. De 
fet, en aquests moments palesa 
uns indicadors clarament positius, 
que permeten ser optimistes en el 
curt termini. Segons l’Institut d’Es-
tadística de Catalunya, la produc-
ció ha crescut en el període gener-
juny un 1,7% en termes interanu-
als, quan el 2013 queia un 1,0%, 
mentre que l’ocupació millora signi-
ficativament. En paral·lel, les expor-
tacions continuen creixent, un 
2,2% en valors anuals en el mesos 
gener-maig. Alhora, l’Enquesta 
d’Inversió Industrial de l’Observato-
ri d’Empresa i Ocupació de la Ge-
neralitat de Catalunya preveu que 
la inversió industrial augmenti un 
4,3% el 2014, per sobre de l’1,4% 
de l’any anterior (-2,1% el 2012).

En aquest context, a principi del 
mes de juliol els governs català i 
espanyol han presentat les bases 
de la seva política industrial per als 
propers anys.

La Catalunya industrial,  
un objectiu compartit
El 4 de juliol es va presentar públi-
cament l’estratègia de política in-
dustrial del govern de la Generali-
tat que, per primera vegada, té 
un enfocament sectorial. Es par-
teix del caràcter marcadament 
industrial del Principat i de la seva 
voluntat de ser capdavanter a Eu-
ropa, aprofitant l’oportunitat que 
brinda l’Estratègia Europa 2020. 
A Catalunya, la indústria repre-
senta el 20,6% del PIB el 2013, i 
l’objectiu és arribar al 25% el 
2020. Es tracta d’una indústria 
diversificada, atractiva, internaci-
onalitzada i formada, principal-
ment, per petites i mitjanes em-
preses. Val a dir que hi ha punts 
forts, però també febleses que 

cal afrontar. Es destaca que és 
important crear i fomentar a la so-
cietat una cultura industrial, unida 
a diferents reptes (cultura de l’es-
forç, cultura emprenedora, cultu-
ra de la qualitat...), l’assoliment 
dels quals exigeix la col·laboració 
de tots els agents econòmics (fa-
mílies, entitats financeres, admi-
nistracions públiques...). 

L’Estratègia Europa 2020 vol situar 
la indústria i la innovació comunità-
ries en el nucli d’un model de crei-
xement  intel·ligent, sostenible i in-
tegrador. Per això es vol reorientar 
la política de cohesió i els fons es-
tructurals i exigeix als Estats i a les 
regions que actuïn en un procés 

d’especialització intel·ligent que es 
coneix com a RIS3 (Research and 
Innovation Smart Specialization 
Strategy). En aquest marc, Catalu-
nya ha identificat i ha definit set 
àmbits prioritaris per a la seva polí-
tica industrial, en què es disposa 
d’avantatges competitius, per a 
cadascun dels quals es compta 
amb un programa d’impuls: 

Indústria agroalimentària: 2.749 
empreses, 23.877 milions d’euros 
de facturació i 74.688 ocupats.

Indústries de la química, energia 
i recursos: 54.890 milions d’euros 
de facturació i 109.800 ocupats.

Sistemes industrials: 5.688 em-
preses, 10.433 milions d’euros de 
facturació i 68.750 ocupats.

Indústria del disseny: 6.570 em-
preses, 17.807 milions d’euros de 
facturació i 53.316 ocupats.

seva recuperació i continuïtat, així 
com el suport a la implantació de 
noves activitats industrials.

Programa de creixement em-
presarial i emprenedoria.

Agenda per a l’Enfortiment  
de la Indústria
El Govern espanyol va aprovar l’11 
de juliol l’Agenda per a l’Enforti-
ment del Sector Industrial a Espa-
nya presentada pel Ministeri d’In-
dústria, Energia i Turisme. Consti-
tueix un pla d’acció, que conté 97 
mesures concretes estructurades 
en deu línies d’actuació, que han 
de permetre en el curt termini mi-
llorar les condicions transversals 
de la indústria per impulsar el seu 
creixement i la seva competitivitat. 
Segons dades del 2013, aquesta 
representa el 15,9% del PIB de 
l’economia i genera més de dos 
milions de llocs de treball. Les deu 
línies d’actuació són les següents:
1. Estimular la demanda de béns 
industrials amb efecte multiplica-
dor sobre l’economia. 

2. Millorar la competitivitat dels fac-
tors productius clau. 

3. Assegurar un subministrament 
energètic estable, competitiu i sos-
tenible dins de la Unió Europea.
 
4. Reforçar l’estabilitat i uniformitat 
del marc regulatori espanyol. 

5. Incrementar l’eficiència i l’orien-
tació al mercat i als reptes de la 
societat de l’R+D+I. 

6. Donar suport al creixement i a la 
professionalització de les pimes. 

7. Adaptar el model educatiu a les 
necessitats de les empreses. 

8. Augmentar el pes del finança-
ment no convencional en les em-
preses industrials. 

9. Donar suport a la internacionalit-
zació de les empreses industrials i 
a la diversificació de mercats. 

10. Orientar la capacitat d’influèn-
cia d’Espanya en la defensa del 
seus interessos industrials. n

L’Enquesta d’Inversió Industrial preveu  
que la inversió industrial augmenti un  

4,3% el 2014, per sobre de l’1,4%  
de l’any anterior (-2,1% el 2012)

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

ÀNGEL HERMOSILLA 
Economista
hermosilla@economistes.com

Impuls a la  
política industrial
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Competitivitat. Aquest òrgan serà 
l’encarregat del control, el segui-
ment i la participació de l’Adminis-
tració General de l’Estat en la ges-
tió que faci l’agent gestor en la 
seva activitat per a la cobertura de 
riscos. Així, doncs, actuarà com a 
òrgan de relació i coordinació.

La Comissió de Riscos per 
Compte de l’Estat estarà forma-
da per un màxim de catorze 
membres nomenats pel ministre 
d’Economia i Competitivitat.

Fons de Reserva dels Riscos  
de la Internacionalització
L’Estat respondrà de les obligaci-
ons assumides per l’agent gestor 

per compte d’aquell en l’exercici 
de la seva activitat de cobertura. 
A tal efecte, es crea el Fons de 
Reserva dels Riscos de la Inter-
nacionalització, d’ara endavant el 
Fons, com un fons sense perso-
nalitat jurídica al qual s’imputaran 
les operacions de cobertura de 
riscos per compte de l’Estat fetes 
per l’agent gestor.

La dotació del Fons s’efectuarà 
majoritàriament amb càrrec als 
Pressupostos Generals de l’Estat. 
Així mateix, el Fons serà gestionat 

El passat 23 d’abril de 2014, es 
va publicar al BOE la Llei 8/2014, 
de 22 d’abril, sobre cobertura 
per compte de l’Estat dels ris- 
cos de la internacionalització de 
l’economia espanyola. 

Per mitjà de l’adopció d’aquesta 
Llei, l’Estat pretén donar cober-
tura als riscos associats a les 
operacions d’internacionalitza-
ció, ja siguin riscos de caràcter 
comercial, polític o extraordinari.

Per dur a terme els objectius es-
mentats, la Llei preveu que la 
cobertura per compte de l’Estat 
dels riscos associats a la interna-
cionalització es farà a través d’un 
agent gestor amb qui se celebra-
rà un conveni de gestió sense 
que calgui la naturalesa pública 
d’aquest. 

Per garantir que l’agent gestor 
desenvolupa les seves atribuci-
ons conforme a les instruccions 
dels òrgans responsables de la 
política comercial espanyola, es 
crea una Comissió de Riscos per 
Compte de l’Estat. Així mateix, la 
Llei proposa igualment la creació 
d’un Fons de Reserva dels Ris-
cos de la Internacionalització de 
titularitat estatal.

Disposicions generals
La Llei defineix en el seu contin-
gut els termes més rellevants de 
la següent manera:

l Els riscos de la internacionalit-
zació són aquells susceptibles 
de generar perjudicis en les ope-
racions d’inversió directa o d’ex-
portació de béns i serveis.

l Els riscos comercials són 
aquells susceptibles de generar 
pèrdues derivades de la falta de 
compliment dels compromisos 
assumits pels deutors privats.

l Els riscos polítics són aquells 
susceptibles de generar pèrdues 
derivades d’actuacions i decisi-
ons d’institucions públiques.

l Els riscos de tipus extraordinari 
són aquells susceptibles de gene-
rar pèrdues derivades de desas-
tres naturals i riscos catastròfics.

Així mateix, l’esmentada llei desti-
na al criteri del ministre d’Econo-
mia i Competitivitat la determinació 
de les operacions excloses de la 
cobertura per compte de l’Estat.

L’agent gestor
L’Administració General de l’Estat 
gestionarà la cobertura de riscos 

per Compte de l’Estat per mitjà 
d’un agent gestor que serà de-
signat pel mateix ministre d’Eco-
nomia i Competitivitat, el qual 
subscriurà el conveni de gestió 
amb l’agent gestor designat.

L’agent gestor serà l’entitat en-
carregada, actuant amb caràcter 
exclusiu com a assegurador o 
garant, de dur a terme la gestió i 
administració de la cobertura dels 
riscos derivats de la internaciona-
lització que en cada moment as-
sumeixi per compte de l’Estat. En 
tot cas, l’agent gestor actuarà se-
guint les directrius de la Comissió 
de Riscos per Compte de l’Estat i 
respondrà davant la mateixa.

La Comissió de Riscos  
per Compte de l’Estat
Aquesta llei crea la Comissió de 
Riscos per Compte de l’Estat com 
a òrgan col·legiat interministerial 
adscrit al Ministeri d’Economia i 

i administrat pel Consorci de 
Compensació d’Assegurances.

Disposicions addicionals
La mateixa Llei objecte d’anàlisis 
especifica que la creació de la 
Comissió de Riscos per Compte 
de l’Estat no suposa un augment 
de la despesa pública, sinó que 
es comptarà amb els recursos 
humans i els mitjans materials 
existents determinats per la Se-
cretaria d’Estat de Comerç.

Igualment, la Llei en qüestió atri-
bueix de manera exclusiva a la 
Compañía Española de Seguros 
de Créditos a la Exportación, SA 
(CESCE) la condició d’agent 
gestor durant un període de vuit 
anys.

Conclusions
La Llei 8/2014, de 22 d’abril, re-
gula un instrument de política 
comercial que complementi el fi-
nançament privat i serveix d’im-
pulsor en moments de dificultat 
per a l’obtenció de recursos fi-
nancers per finançar les operaci-
ons de comerç i inversions.

Aquest instrument de política 
comercial és la cobertura dels 
riscos associats a les operaci-
ons d’internacionalització, i el 
que en definitiva persegueix 
aquesta Llei és permetre als ex-
portadors espanyols facilitar 
l’accés al finançament i millorar 
la competitivitat. n

Cobertura per compte de l’Estat dels riscos de la 
internacionalització de l’economia espanyola
NAYMA EL QUAZANI SANTI
Advocada	de	Guillem	Bécares,	advocats	i	economistes
juridic@gbae.es

La Llei 8/2014, de 22 d’abril, pretén donar 
cobertura als riscos associats a les operacions 

d’internacionalització, ja siguin riscos de 
caràcter comercial, polític o extraordinari

A L  V O S T R E  S E R V E I
Assessoria	jurídica

01-20 separatac toni FOK.indd   11 13/10/14   10:29



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

1 2  •  I n f o r m a t i u  d e  l ’ e c o n o m i s t a

A L  V O S T R E  S E R V E I
Comissió	de	Comptabilitat

individual no genera fluxos d’efec-
tiu independents, s’estimarà per la 
UGE a què correspongui. En el cas 
que no fos possible es pot arribar 
a identificar tota l’empresa com a 
generadora de fluxos d’efectiu.

2.2. Aplicació de la taxa de des-
compte. Ha de reflectir el valor 
temporal del diner i el risc espe-
cífic de l’actiu. La millor estima-
ció de la taxa seria el rendiment 
exigit pels inversors per una in-
versió que generés fluxos d’efec-
tiu similars als quals l’empresa 
espera obtenir de l’actiu

Pèrdues per deteriorament. 
Es reduirà el valor comptable de 

l’actiu fins al seu valor recupera-
ble, la comparació del nou valor 
revisat i la base fiscal generarà 
actius i passius per impostos di-
ferits. Les futures amortitzacions 
s’ajustaran al nou valor.

Deteriorament de la UGE i fons 
de comerç. El càlcul del valor re-
cuperable de la UGE segueix els 
criteris generals. El fons de comerç 
s’haurà de repartir a efectes del 
càlcul del deteriorament entre les 
diferents UGE en funció del be-
neficis esperats de la combinació 
de negocis. En el cas que no fos 
possible el total repartiment, es fa-
ria en proporció al valor en llibres 
de cada UGE. Anualment, haurà 
de comprovar el deteriorament del 
fons de comerç.

En cas de deteriorament a una 
UGE, la pèrdua es repartirà: 
a) primer es reduirà el fons de 
comerç. 

El passat 18 de setembre de 
2013 es va publicar la resolució 
de l’ICAC per la qual es dicten 
les normes de registre, valoració 
i informació que cal incloure en la 
Memòria dels Comptes Anuals 
respecte al deteriorament dels ac-
tius. L’objectiu de la resolució és 
desenvolupar reglamentàriament 
els criteris sobre deteriorament del 
valor de l’immobilitzat material, in-
tangible, inversions immobiliàries, 
actius financers i existències esta-
blerts pel PGC, el PGC-Pimes i les 
NFCAC, i és d’aplicació obligatòria 
per a totes les empreses amb in-
dependència de la forma jurídica 
i tant per als comptes individuals 
com per als consolidats. 

La resolució, estructurada en sis 
normes, tracta aspectes gene-
rals (àmbit d’aplicació i criteris), 
l’aplicació a actius concrets i fixa 
com a data d’aplicació els exer-
cicis comptables que s’iniciïn a 
partir de l’1 de gener de 2014. 

S’exposa a continuació una sín-
tesi de la resolució i se’n desta-
quen les novetats.

Criteris generals 
S’entén com a deteriorament la 
pèrdua estimada de valor d’un 
actiu quan l’empresa no pot re-
cuperar el seu valor comptable 
mitjançant la seva venda, l’ús o 
altres disposicions. Quan el valor 
comptable d’un actiu és superior 
al valor recuperable, la diferència 
serà el deteriorament que dona-
rà lloc a una pèrdua al compte 
de pèrdues i guanys, i a la cor-
responent correcció de valor.

El deteriorament s’ha de calcular 
element a element. No obstant  
això, si no és possible s’haurà de 
fer per un conjunt d’actius. Com 
a mínim al tancament d’exercici 
l’empresa analitzarà si hi ha in-

dicis que algun actiu pot estar 
deteriorat. Quan el deteriorament 
reconegut en exercicis anteriors 
no existeix o ha disminuït, la re-
versió es reconeix com un ingrés.

Deteriorament de 
l’immobilitzat material, 
inversions immobiliàries, 
immobilitzat intangible  
i de la unitat generadora 
d’efectiu (UGE)
S’apliquen els criteris generals. 
S’entén per… 

l Import recuperable. El més 
gran de:
1. El valor raonable menys el 
cost de venda.

2. El valor en ús de l’actiu (valor 
actual dels fluxos d’efectiu). Els 
passos per a la seva determina-
ció són aquests: 

2.1. Estimació dels fluxos d’efectiu 
futurs. Les projeccions d’efectiu:
a) Es basaran en hipòtesis rao-
nables i donaran més pes a les 
evidències externes.

b) Es calcularan d’acord amb els 
pressupostos aprovats per la Di-
recció i com màxim en un termini 
de cinc anys. 

c) A més de cinc anys, es calcula-
ran extrapolant les projeccions de 
l’apartat b), utilitzant una taxa de 
creixement constant o decreixent.

La subvenció pendent d’imputar 
a pèrdues i guanys es considerarà 
com un component més del valor 
en ús per determinar si hi ha de-
teriorament. Si un actiu de forma 

b) als altres actius prorratejant 
segons el seu valor en llibres.

Deteriorament dels  
actius financers  
(NIC 39 i definicions  
del PGC i PGC-Pimes) 
Els criteris per comptabilitzar el 
deteriorament depenen de la va-
loració posterior aplicada a l’ac-
tiu financer: cost amortitzat, cost 
o valor raonable. 

Actius financers valorats a 
cost amortitzat. La correcció 
valorativa serà la diferencia entre 
l’import en llibres i el valor actual 
dels fluxos d’efectiu futurs esti-
mats. Aquests fluxos han d’in-
cloure el principal i els interes-
sos, el tipus d’actualització serà 
el tipus d’interès efectiu calculat 
en el moment del reconeixement 
inicial. 

En cas de renegociació, s’uti-
litzarà el tipus d’interès efectiu 
abans de la modificació del con-
tracte i, en el cas de concurs de 
creditors, s’aniran reconeixent 
els interessos i alhora el deteri-
orament fins que s’aprovi el con-
veni. Quan l’empresa estimi el 
deteriorament de les operacions 
comercials de manera global, 
haurà de comptar al tancament 
d’exercici amb un 3% de cober-
tura de l’import total dels saldos 
de clients. 

Actius financers valorats a 
cost. Única novetat: manteni-
ment del deteriorament de la 
inversió en cas d’una operació 
acordió per part de la participada.

Actius financers a valor rao-
nable amb canvis al patrimoni 
net. La resolució no aporta cap 
novetat.

Deteriorament del valor  
de les existències 
Es produeix quan el preu d’ad-
quisició o cost de producció és 
superior al valor net realitzable. 
L’anàlisi del deteriorament es farà 
per a cada categoria de les exis-
tències i per a cada servei. La re-
solució amplia la norma del PGC 
amb nombrosos aclariments. n

PILAR SÁNCHEZ
Professora	del	Departament	de	Comptabilitat,	Universitat	de	Barcelona	
psanchezd@ub.edu

Registre i valoració del  
deteriorament del valor dels actius

La major part de la resolució se centra  
en el càlcul del deteriorament de 

l’immobilitzat material, intangible  
i de la unitat generadora d’efectiu
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Economistes	BAN

Els dies 4 i 5 de juny han estat 
dues intenses jornades per fo-
mentar la cultura empresarial i la 
iniciativa emprenedora. Us expli-
quem la nostra participació al biz 
i al Cafè d’Aventura i com ens 
hem integrat a ble, al Barcelona 
Startup Map i al Catàleg de Pro-
veïdors de Fons. Tanca l’article el 
resum del darrer Fòrum Inversor.

bizBarcelona 
La nostra participació ha anat 
més enllà de l’estricte marc del 
saló, tota vegada que, ja d’antu-
vi, vam establir fil directe amb els 
seus puntals: Barcelona Activa, 
secretaria tècnica i direcció. 
L’assistència a l’acte oficial de la 
presentació ens va permetre co-
nèixer els detalls de primera mà i 
agilitar les vostres consultes i sol-
licituds d’invitació, que vam sa-
tisfer amb l’enviament d’un codi 
personalitzat que us va permetre 
inscriure-us-hi gratuïtament com 
a visitants. 

Al Mercat de Finançament, vam 
entrevistar 30 inquiets emprene-
dors, cadascun amb la seva pro-
posta. També hi vam saludar els 
responsables d’alguns projectes 
que ja havien participat al nostre 
darrer Fòrum. Com a membres 
de la bizcommunity, vam arrodo-
nir l’actuació, participant en diver-
ses activitats, aprofitant els es-
pais de networking, tant per refor-
çar contactes com per establir-ne 
de nous. Pel que fa al seguiment, 
destaca la interacció amb aquells 
projectes que pel seu potencial 
de creixement poden ser selecci-
onables per al proper Fòrum del 
18 de setembre.

II Cafè d’Aventura 
Es va celebrar el dia 26 de juny al 
recinte firal de Sabadell. Després 
de presentar-hi els seus projec-
tes, els emprenedors van mante-

nir un cara a cara amb inversors, 
tot fent un cafè. Vam assistir-hi 
com a convidats per posar a 
prova les diferents propostes 
que s’hi van presentar. 

Barcelona loves  
entrepreneurs (ble)  
(www.barcelonalovesentre-
preneurs.com)
És aquesta una iniciativa que es 
proposa convertir Barcelona en 
referent europeu de l’emprene-
doria responsable en sectors 
d’alt valor afegit, innovadors i 
sostenibles, a la qual hem estat 
convidats a integrar-nos.

Barcelona Startup Map  
(www.bcn.cat/bcnstartupmap)
Amb voluntat d’esdevenir una 
eina de promoció per a la comu-
nitat emprenedora i posicionar 
Barcelona com un referent en 
emprenedoria, Barcelona Activa 
ha llençat aquesta plataforma 
per geolocalitzar tots els agents 
de l’ecosistema emprenedor de 
la ciutat. La nostra xarxa és dins 
la categoria Inversors. 

Catàleg de Proveïdors  
de Fons de Catalunya
Arran del XIX Fòrum d’Inversió, 
ACC1Ó ha volgut convertir el 
Catàleg de Proveïdors de Fons 

de Catalunya en instrument de 
referència sobre finançament al-
ternatiu de Catalunya. La nostra 
xarxa, naturalment, hi és inclosa.

IX Fòrum inversor 
A l’Auditori del CEC, el dia 22 de 
maig, s’hi van presentar els se-
güents projectes:

l Edukame. e-commerce, ba-
sat en guies, jocs i activitats 
d’intel·ligència emocional per 
ajudar els pares en l’educació 
dels fills. Presentat per Juan Car-
los Mora, busca reforçar-se amb 
150.000 euros.

l Waterologies. Equips de de-
sinfecció ecològica i segura per 
a les indústries, fonamentats en 
l’electroactivació de l’aigua. An-
tonio Cuevas, el seu creador, va 
requerir 250.000 euros per al 
seu desenvolupament 

l apparentia. Especialitzats en 
disseny i venda de maniquins. 
Francesc Moreu en va exposar 
els detalls i va plantejar unes ne-
cessitats de finançament per im-
port de 30.000 euros.

l BIMETICA. Catàlegs de pro-
ductes de la construcció en 3D 
intel·ligent (conegut com a BIM). 

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

Un tornado a l’ecosistema 
emprenedor

Pablo Callegaris xifra les necessi-
tats d’inversió en 300.000 euros. 

l iCLASSICS. Aplicacions con-
sistents en la creació de llibres 
interactius enriquits. Un projecte 
que va presentar Efrén Garcia, 
pel qual està buscant socis dis-
posats a aportar 270.000 euros. 

l TSC (The Social Coin). Mone-
des que generen cadenes d’acci-
ons desinteressades que es po-
den seguir i mesurar. Ivan Caba-
llero en va fer una exhaustiva res-
senya, emfasitzant el detall dels 
seus progressos als Estats Units. 
Necessita un impuls financer de 
l’ordre dels 350.000 euros. 

l EXACCTA. Comptabilitat, im-
postos i nota de despeses amb 
una foto i tres clics. En la presen-
tació, Javier Asenjo va subratllar 
que es tracta d’una app homolo-
gada per l’AEAT. Valoren en 
270.000 euros les necessitats 
per desenvolupar-la plenament.

l mediterranea casual food 
(MN). Franquícia, on la mandon-
guilla és el motiu estel·lar. Jaume 
Rodríguez, el seu promotor, as-
pira a reunir 30.000 euros per 
obtenir l’impuls que el negoci ne-
cessita.

Com a cloenda es va mantenir el 
ritual del networking, com sem-
pre, en un ambient distès i proper.

Si esteu interessats en algun 
projecte, feu-nos-ho saber a: 
economistesban@coleconomis-
tes.com. n
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CURSOS PREVISTOS PER ÀREES 
OCTUBRE/DESEMBRE

ÀREA FISCAL

Curs Superior en Llei  
General Tributària i els  
seus reglaments (Programa 
Superior d’Especialització en 
Tributació i Assessoria Fiscal)
Durada: 30 hores.
Dates: del 14 d’octubre  
al 16 de desembre.
Horari: 16:30 a19:30 hores.

Fiscalitat internacional
(seu de Lleida)
Durada: 12 hores.
Dates: 14 i 21 d’octubre.
Horari: 9:30 a 13:30 hores.

Curs Superior en  
Impost sobre el Valor  
Afegit-Reglament de 
Facturació (Programa 
Superior d’Especialització en 
Tributació i Assessoria Fiscal)
Durada: 27 hores.
Dates: del 22 d’octubre  
a l’11 de desembre.
Horari: 16:30 a 19:30 hores.

Procediment d’inspecció:  
cas d’inspeccions de 
societats de professionals
Durada: 12 hores.
Dates: 21 d’octubre.
Horari: 18:00 a 21:00 hores.

La reforma fiscal 
(seu de Girona)
Durada: 4,30 hores.
Data: 22 d’octubre.
Horari: 9:30 a 14:00 hores.

Comentaris sobre 
determinades qüestions 
conflictives en l’IVA. Aspectes 
rellevants i conflictius en  
la tributació per l’IVA
Durada: 4 hores.
Dates: 23 d’octubre.
Horari: 16:00 a 20:00 hores.

La reforma tributària des de 
la perspectiva de l’assessor 
fiscal: tractament tributari de 
les retribucions dels socis i 

administradors i la nova  
Llei general tributària
Durada: 3 hores.
Dates: 27 d’octubre.
Horari: 16:30 a 19:30 hores.

Impost sobre societats-règim 
general (mòdul del Màster 
d’Especialització Tributària)
Durada: 30 hores.
Dates: 27 d’octubre, 3, 10,  
17 i 24 de novembre i 1 i 15  
de desembre.
Horari: 18:00 a 21:00 hores.

Conceptes mercantils  
i conceptes generals de  
la Llei general tributària  
i la revisió en via  
administrativa (mòdul del 
Màster d’Especialització 
Tributària)
Durada: 18 hores.
Dates: 28 d’octubre, 4, 11, 18 i 
25 de novembre i 2 de desembre.
Horari: 18:00 a 21:00 hores. 

Impostos especials/duanes/
Intrastat (mòdul del Màster 
d’Especialització Tributària)
Durada: 9 hores.
Dates: 29 d’octubre,  
5 i 12 de novembre.
Horari: 18:00 a 21:00 hores.

Procediments de gestió  
i recaptació de la Hisenda 
pública (mòdul del Màster 
d’Especialització Tributària)
Durada: 24 hores.
Dates: 30 d’octubre, 6, 13,  
20 i 27 de novembre, i 4, 11  
i 18 de desembre.
Horari: 18:00 a 21:00 hores.

Curs de consolidació fiscal
Durada: 12 hores.
Dates: 5, 10 i 12 de novembre.
Horari: 9:30 a 13:30 hores.

Seminari d’operacions 
vinculades
Durada: 12 hores.
Dates: 11 i 13 de novembre.
Horari: 17:00 a 20:00 hores.

Derivació de responsabilitat 
dels administradors
Durada: 3 hores.
Dates: 17 de novembre.
Horari: 18:00 a 21:00 hores.

Novetats de la reforma fiscal  
en els procediments tributaris  
i conflictes amb la inspecció 
fiscal: casos pràctics
Durada: 6 hores.
Dates: 18 i 20 de novembre.
Horari: 17:00 a 20:00 hores.

Impost sobre successions  
i donacions (mòdul del Màster 
d’Especialització Tributària)
Durada: 15 hores.
Dates: 19 i 26 de novembre,  
i 3, 10 i 22 de desembre.
Horari: 18:00 a 21:00 hores.

Deduccions de quotes 
suportades i la seva incidència 
en el tancament de l’IVA anual
Durada: 4 hores.
Data: 27 de novembre.
Horari: 16:00 a 20:00 hores.

Reforma fiscal 2015 
(seu de Tarragona)
Data: novembre/desembre.

Planificació fiscal del 
tancament de l’exercici 2014 
(cicle sobre el tancament 
comptable i fiscal del 2014)
Durada: 6 hores.
Data: 26 i 27 novembre.
Horari: 17:00 a 20:00 hores.

Procediment de revisió  
dels actes dictats per 
l’Administració tributària.  
Un cas verídic: aspectes 
judicials i aspectes econòmics 
Durada: 5 hores.
Data: 1 i 3 de desembre.
Horari: 18:00 a 21:00 hores.

Infraccions i sancions  
en l’àmbit tributari  
(mòdul del Màster 
d’Especialització Tributària)
Durada: 9 hores.

Dates: 9, 16 i 17 de desembre.
Horari: 18:00 a 21:00 hores.

Tancament fiscal  
i impost sobre societats 
(seu de Tarragona)
Data: 11 de desembre.

Novetats de l’IVA 2015
Data: desembre del 2014.

Tancament comptable-fiscal 
2014. Implicacions de 
l’impost sobre societats 
segons l’enfocament de 
balanç i casos pràctics  
de desenvolupament
Durada: 12 hores.
Data: desembre.

ÀREA AUDITORIA I 
COMPTABILITAT 

Taller per a l’aplicació de les 
NIA en pimes: cas pràctic 
(seu de Tarragona)
Durada: 6 hores.
Data: 22 d’octubre.
Horari: 10:00 a 14:00  
i 15:30 a 17:30 hores.

Taller per a l’aplicació de les 
NIA en pimes: cas pràctic
Durada: 8 hores.
Dates: 27 i 29 d’octubre.
Horari: 16:00 a 20:00 hores.

La limitació a la reducció de 
la despesa financera neta en 
el règim ordinari consolidat 
en el tancament 2014. 
Problemàtica comptable  
i fiscal (en vigor des del 2012)
Durada: 8 hores.
Dates: 21 i 23 d’octubre.
Horari: 16:00 a 20:00 hores.

NIA 850: auditoria  
d’estats financers
Durada: 2 hores.
Data: octubre.

Marc fiscal de les fundacions 
i altres entitats no lucratives  
a Catalunya i Espanya (cicle 
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Direcció i gestió de fundacions  
i altres entitats no lucratives)
Data: octubre/novembre.

Taller per a l’aplicació de les 
NIA en pimes: cas pràctic 
(seu de Lleida)
Durada: 6 hores.
Data: 5 de novembre.
Horari: 10:00 a 14:00  
i 15:30 a 17:30 hores.

Informes d’auditoria i avaluació 
d’incorreccions sota les NIA (NIA 
450, 700, 705, 706, 710 i 712)
Durada: 7 hores.
Data: 10 de novembre.
Horari: 9:30 a 13:30  
i 15:00 a 18:00 hores.

Guia-taller d’especialització  
en comptes anuals (Cicle sobre 
el tancament comptable  
i fiscal del 2014)
Durada: 20 hores.
Dates: 11, 12, 13  
i 19 de novembre.
Horari: 16.00 a 21.00 hores.

Evidència d’auditoria: tipus 
d’evidència i mostreig d’auditoria 
(NIA 500, 501, 505, 510 i 530)
Durada: 4 hores.
Data: 17 de novembre.
Horari: 16:00 a 20:00 hores.

Curs pràctic de planificació 
d’una auditoria sota NIA
Durada: 5 hores.
Data: 28 de novembre.
Horari: 9:30 a 14:30 hores.

Curs pràctic de  
consolidació comptable
Durada: 20 hores.
Data: 1, 3, 10, 15 i 17 de desembre.
Horari: 17:00 a 21:00 hores.

Guia taller d’especialització  
en l’anàlisi i comptabilització 
derivada del tancament 
comptable-fiscal 2014,  
sota l’òptica de l’enfocament 
del balanç i casos pràctics de 
desenvolupament
Durada: 12 hores
Dates: 9, 11 i 16 de desembre.
Horari: 16:30 a 20:30 hores.

Novetats comptables  
i d’auditoria 2015
Data: desembre.

ÀREA CONCURSAL

10è Fòrum Concursal
Durada: 18 1/2 hores.
Dates: 22 i 23 d’octubre.
Horari: 9:00 a 14:00  
i 16:00 a 19:15 hores.

ÀREA FINANCERA

Pràctica l’anglès professional: 
Valoració d’empreses i negocis 
en operacions corporatives 
internacionals
Durada: 4 hores.
Dates: 6 i 11 de novembre.
Horari: 14:00 a 16:00 hores.

Curs d’operacions estrangeres  
i gestió de divises
Durada: 8 hores.
Dates: 10 i 12 de novembre.
Horari: 16:00 a 20:00 hores.

La planificació econòmica  
i financera. Elaboració i  
posada en pràctica del pla  
de gestió operatiu
Durada: 27 hores.
Dates: 11, 12, 18, 19, 25  
i 26 de novembre.
Horari: 9:30 a 14:00 hores.

Gestió economicofinancera de 
les organitzacions no lucratives 
(cicle Direcció i gestió de 
fundacions i altres entitats  
no lucratives)
Data: novembre.

ÀREA EMPRESES

Com consolidar el meu despatx 
com un despatx de referència
Durada: 4 hores.
Dates: 22 d’octubre.
Horari: 16:00 a 20:00 hores.

RRHH Com gestionar capital 
humà en escenaris de reducció 
de personal o pressupost
Durada: 8 hores.
Dates: 24 i 31 d’octubre.
Horari: 10:00 a 14:00 hores.

Disminuir l’estrès per millorar 
els resultats: l’estratègia 
‘Mindfulness’
Durada: 16 hores.
Data: 5, 12, 19 i 16 de novembre.
Horari: 16:00 a 20:00 hores.

Gestió de les persones en les 
organitzacions no lucratives  
en la conjuntura actual (cicle 
Direcció i gestió de fundacions  
i altres entitats no lucratives)
Data: novembre.

ÀREA JURÍDICA

Cotització 2014 després de  
les modificacions del nou 
reglament de desenvolupament
Durada: 8 hores.
Dates: 21 i 27 d’octubre.
Horari: 10:00 a 14:00 hores.

Marc legal de les fundacions  
i altres entitats no lucratives  
a Catalunya i Espanya (cicle 
Direcció i gestió de fundacions  
i altres entitats no lucratives)
Data: octubre.

Prestacions de llarga durada; 
incapacitat permanent,  
jubilació, prestacions per  
mort i supervivència
Durada: 12 hores.
Dates: 7, 13 i 21 de novembre.
Horari: 10:00 a 14:00 hores.

Seminari sobre responsabilitat 
civil professional
Durada: 3 hores.
Dates: 19 de novembre.
Horari: 17:00 a 20:00 hores.

Responsabilitat del patronat  
i de directius de les entitats  
no lucratives (cicle Direcció  
i gestió de fundacions i  
altres entitats no lucratives)
Data: novembre.

ALTRES ÀREES

Twitter i Whatsapp en  
l’atenció al client i com  
a eina de màrqueting
Durada: 5 hores.
Data: 16 d’octubre.
Horari: 16:00 a 21:00 hores.

Com confeccionar un model  
de control i seguiment del 
pressupost utilitzant  
taules dinàmiques  
amb Excel
Durada: 8 hores.
Dates: 21 i 23 d’octubre.
Horari: 9:30 a 13:30 hores.

Perfeccionament de l’Excel  
per a economistes i auditors 
amb aplicacions d’ús quotidià
Durada: 8 hores.
Dates: 28 i 30 d’octubre.
Horari: 16:00 a 20:00 hores.

Aplicació pràctica de les  
taules dinàmiques amb  
Excel a la gestió financera,  
comptable i auditora
Durada: 8 hores.
Data: 4 i 6 de novembre.
Horari: 9:30 a 13:30 hores.

Les macros com a eina  
per a l’automatització  
de tasques de l’Excel amb 
aplicacions pràctiques per a 
economistes i auditors
Durada: 8 hores.
Data: 18 i 20 de novembre.
Horari: 16:00 a 20:00 hores.

Taules dinàmiques per a 
finances i control de gestió
Durada: 8 hores.
Data: 19 de novembre
Horari: 9:30 a 14:00 hores  
i 15:00 a 18:30 hores

La meva marca personal 2.0
Durada: 8 hores.
Dates: 10 i 12 de novembre.
Horari: 16:00 a 20:00 hores.

Com confeccionar informes  
de control per a l’àrea laboral 
amb taules dinàmiques
Durada: 8 hores.
Dates: 2 i 4 de desembre.
Horari: 9:30 a 13:30 hores.

NOVETATS

Anglès ‘on-line’ 1 nivell 
7 mesos
Durada: 7-9 mesos.

Anglès ‘on-line’ 1 nivell 
12 mesos
Durada: 1 any.

Anglès ‘on-line’ mig nivell 
3 mesos
Durada: 3-4 mesos.
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Xarxes	socials

obtenir la informació i els conei-
xements que necessiten, en el 
moment en què els necessiten. 

Els mitjans socials poden facilitar 
així que els membres de l’orga-
nització interactuïn entre ells 
amb rapidesa, eliminant les tra-
dicionals restriccions de temps i 
espai i millorant el seu rendiment 
individual i col·lectiu. En empre-
ses que col·laboren estretament 
amb proveïdors i clients, aques-
tes connexions es poden facilitar 
també més enllà de les fronteres 
organitzatives.

Per tal que aquests processos 
donin els màxims fruits, les orga-

nitzacions poden utilitzar la tec-
nologia de maneres diferents. 
Primer, cal que construeixin repo-
sitoris per al coneixement generat 
a través dels mitjans socials. Els 
tuits i missatges instantanis es 
poden etiquetar pel seu tema i 
emmagatzemar en una base de 
dades en la qual es puguin fer 
cerques; les entrades de blocs es 

La revista Forbes ha declarat el 
2014 com l’any de la integració 
dels mitjans socials en les activi-
tats de recursos humans de les 
empreses. Això està, probable-
ment, lluny de la realitat de mol-
tes de les nostres empreses, 
però confirma una tendència que 
no podem ignorar. 

L’ús dels mitjans socials ha ma-
durat. Queda enrere el temps en 
què els adolescents eren quasi 
els seus únics usuaris assidus. 
Avui, empreses de tota mena els 
fan servir com a eines de màr-
queting orientades ampliar audi-
ències i estrènyer vincles amb els 
clients. Però també l’àrea de re-
cursos humans n’ha començat a 
fer un ús seriós com a eina per 
captar talent, mentre apunten 
nous usos amb finalitats formati-
ves i de col·laboració.

Reclutament social
El reclutament social utilitza els 
mitjans socials per captar talent. 
Manté els objectius tradicionals 
d’aquesta funció, però els mit-
jans han canviat per aconseguir 
el talent necessari de la manera 
més eficient i ràpida possible. 
Xarxes socials de tipus professi-
onal com Linkedin, per exemple, 
han reconegut aquesta utilitat i 
faciliten la cerca de professionals 
de certs perfils, la notificació de 
les vacants només a persones 
amb els trets adients, la creació 
de grups amb interessos com-
partits (entre els que pot ser més 
fàcil trobar potencials col-
laboradors) i el reforç de la imat-
ge com a empresa davant possi-
bles candidats. 

Un factor d’èxit clau per a les or-
ganitzacions que utilitzen els mit-
jans socials com a part de la seva 
estratègia de reclutament és cre-
ar i avaluar aquestes eines amb 

la mateixa exigència que les més 
tradicionals: investigar els trets 
demogràfics dels usuaris de la 
plataforma utilitzada, elaborar un 
contingut atractiu que animi els 
candidats a presentar-se i esta-
blir mètriques per valorar l’èxit.

Aprenentatge i col·laboració
Malgrat l’evolució que hem des-
crit, encara manca reconèixer la 
utilitat dels mitjans socials per a 
l’eficàcia interna de les organit-
zacions. En particular, el seu po-
tencial per a l’aprenentatge i la 
col·laboració.

Els mitjans socials, basats en 
l’asincronia i la mobilitat, són es-

pecialment adients per al que 
s’ha anomenat aprenentatge in-
formal. Aquest aprenentatge es 
produeix en la feina diària dels 
treballadors i és experiencial i poc 
estructurat. Com que té lloc en 
qualsevol moment i a qualsevol 
hora, els mitjans socials en són 
un eficaç complement i suport, ja 
que permeten als treballadors 

poden arxivar i, dins la intranet de 
l’organització, es poden crear  
wikis que continguin grans quan-
titats de dades i informació. Se-
gon, l’organització pot promoure 
la col·laboració i la socialització 
virtual. Si facilita i dóna suport a 
l’ús dels mitjans socials en el lloc 
de treball, una empresa pot ani-
mar els seus membres a compar-
tir idees, demanar informació als 
altres i treballar col·laborativament 
en projectes i en la resolució de 
problemes. Tercer, l’empresa pot 
facilitar la cerca i el descobriment 
d’informació. Un cop hi ha un sis-
tema de gestió del coneixement, 
els membres de l’organització 
s’acostumaran a buscar respos-
tes en les bases de dades de co-
neixements creades per diverses 
formes de mitjans socials, de la 
mateixa manera com ho fan amb 
els seus companys. A mesura 
que aquest coneixement sigui uti-
litzat, anirà creixent i refinant-se. 

Desafiaments
Però per tal que els mitjans soci-
als acompleixin amb èxit aques-
ta missió, no n’hi ha prou amb 
disposar de la tecnologia. Cal 
promoure una cultura que doni 
suport a la col·laboració, l’apre-
nentatge i les tecnologies en ge-
neral, on es valorin els esforços 
col·lectius i no només els resul-
tats individuals. 

Una cultura d’aquesta mena 
s’aconsegueix si les persones en 
rols directius desenvolupen rela-
cions obertes, col·laboratives i 
basades en la confiança. 

A més, cal comprendre el funcio-
nament i la potencialitat d’aques-
tes tecnologies, i resoldre els 
dubtes que puguem tenir sobre 
els mèrits de col·laborar i com-
partir el coneixement. Estem pre-
parats? n

Els mitjans socials són un eficaç 
complement i suport, ja que permeten als 

treballadors obtenir la informació que 
necessiten en el moment que la necessiten

Com integrar els mitjans socials 
en l’activitat de Recursos Humans
EVA RIMBAU 
Professora	de	Recursos	Humans	de	la	UOC	
erimbau@uoc.edu
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Comissió	Mercantil,	Concursal	i	d’Experts	Judicials

Greuge comparatiu
En opinió dels qui subscriuen, dis-
tingir els procediments concursals 
segons la seva mida suposa un 
flagrant greuge comparatiu, atès 
que la pràctica concursal ha de-
mostrat durant els deu anys de 
vigència de la seva llei que un pro-
cediment amb 15 creditors no té 
per què ser senzill, de la mateixa 
manera que el concurs d’una im-
mobiliària amb cent milions de 
passiu no és sinònim d’especial 
complexitat ni conflictivitat. No-
més la ignorància respecte a la 
càrrega real de feina que implica 

la tasca de l’administració con-
cursal pot concloure amb asseve-
racions similars.

Per l’últim, la modificació de l’arti-
cle 34 de la Llei concursal aborda 
la remuneració dels administra-
dors concursals, la qual es deter-
minarà, com fins ara, mitjançant un 
aranzel que s’aprovarà reglamen-
tàriament i que tindrà en compte,  
a tall d’exemple, el nombre de cre- 
ditors, l’acumulació de procedi-
ments, la seva mida (petita, mitjana 
o gran com en seu de designaci-
ons) o el nombre d’impugnacions 
a l’informe provisional. L’efecte re-
clam a interposar incidents con-
cursals originat pel legislador amb 
aquest darrer incís pot significar un 
nou col·lapse i retard en la tramita-
ció dels procediments de dimensi-
ons imprevisibles. Temps al temps. 

Els darrers mesos s’han caracte-
ritzat per publicacions respecte 
als denominats macroprocedi-
ments concursals i als seus res-
pectius honoraris (els quals no 

Quan encara no hem pogut con-
cloure respecte a la bonança de 
figures com el recent Registre Pú-
blic Concursal o la Llei 14/2013, de 
27 de setembre, de suport als em-
prenedors i la seva internacionalit-
zació que va introduir la figura del 
mediador concursal, el legislador 
es troba en ple procés d’aprovació 
d’una nova reforma de la Llei con-
cursal, la quarta en cinc anys. El 24 
de juliol, el Butlletí Oficial de les 
Corts Generals va publicar el Pro-
jecte de Llei pel qual s’adopten 
mesures urgents en matèria de re-
finançament i reestructuració de 
deute empresarial. Un text aprovat 
per la Comissió d’Economia i 
Competitivitat del Congrés dels Di-
putats, tramitat amb caràcter d’ur-
gència, i respecte el qual es poden 
presentar esmenes fins al 4 de se-
tembre al Senat.

Com estableix el preàmbul, els es-
forços se centren en la reestructu-
ració viable del deute empresarial, 
modificant el marc legal precon-
cursal dels acords de refinança-
ment i la seva homologació judici-
al, els efectes del denominat pre-
concurs (article 5 bis), o determina-
des mesures destinades a afavorir 
la transformació de deute en capi-
tal, abaixant les majories exigibles 
per la Llei de societats de capital i 
establint la presumpció de culpabi-
litat del deutor que es negui sense 
causa raonable a executar un 
acord de recapitalització.

Però, sens dubte, les qüestions 
que han causat més controvèrsia 
entre els operadors concursals 
són el nou règim de l’administració 
concursal i la seva remuneració. 

Formació i titulació
El Projecte de Llei preveu, en pri-
mer lloc, la modificació de l’article 
27 de la Llei concursal, disposant 
que únicament podran ser desig-

nades les persones físiques o jurí-
diques que figurin inscrites en la 
secció quarta del Registre Públic 
Concursal, i que compleixin diver-
sos requisits que es determinaran 
reglamentàriament, els quals po-
dran fer referència a la titulació re-
querida, a l’experiència acredita-
ble i a la realització o superació de 
proves o cursos específics. Fins 
aquí, la reforma projectada no fa 
sinó que incidir en la necessària i 
requerida professionalització de la 
figura de l’administració concur-
sal, que es va iniciar amb la intro-
ducció de la persona jurídica com 

a membre gestor del procediment 
concursal mitjançant la Llei 
38/2011, de 10 d’octubre. 

Mida dels procediments
En segon lloc, quant a la designa-
ció de professionals, s’indica que 
es farà per torn correlatiu –a ex-
cepció de supòsits motivats pel 
jutge mercantil on es justifiqui que 
un determinat nomenament com a 
administració concursal s’adequa 
millor a les característiques del 
procediment concret–, distingint 
entre procediments concursals de 
mida petita, mitjana o gran, les ca-
racterístiques dels quals també 
s’hauran de desenvolupar regla-
mentàriament. És aquí on el legis-
lador sembla passar per alt la ne-
cessària professionalització dels 
administradors concursals, pres-
suposant que tots ells tenen els 
mateixos equips, la mateixa expe-
riència, especialització, capacitat 
de formació continuada o possibi-
litat d’atorgar dedicació exclusiva a 
un procediment concursal quan 
aquest ho requereixi.

suposen ni l’1% del total de pro-
cediments tramitats a l’Estat es-
panyol, uns 50.000 aproximada-
ment), així com respecte a supo-
sats nomenaments irregulars per 
jutges mercantils i actuacions 
contràries a la llei de determinats 
administradors concursals (alguns 
d’ells, per cert, ja inhabilitats), 
però, com en tots els àmbits, d’allò 
excepcional no es pot fer la regla 
general, ja que encara que no si-
gui notícia, també hi ha adminis-
tradors concursals que treballen 
diàriament per la continuïtat de les 
empreses, que lluiten amb inver-
sors per tal que apostin per mo-
dels de negoci fallits i subroguin el 
major nombre de treballadors, 
que es formen contínuament i for-
men els seus equips, que tramiten 
procediments durant anys sense 
retribució o que han ajudat a legis-
lar o a crear jurisprudència (tal  
com ha succeït amb la figura de 
les unitats productives). Dit està, 
però com tot allò favorable cap a 
la figura de l’administració concur-
sal, a punt de ser oblidat.

Conclusió
Sens perjudici del text definitiu que 
finalment s’aprovi, tot sembla indi-
car que la reforma plantejada, en 
essència, no ajudarà a la reestruc-
turació viable del deute empresari-
al. Aquesta requereix de la neces-
sària professionalització de la figu-
ra de l’administració concursal, no 
per qüestionar, ab initio, la seva ac-
tuació, i molt menys per legislar a 
cop de notícia o columna sensaci-
onalista, sinó per establir mecanis-
mes pràctics, escoltar jutges i se-
cretaris mercantils, administradors 
concursals, advocats i economis-
tes especialistes, així com dotar els 
tribunals dels recursos necessaris. 
Només d’aquesta manera es po-
dran corregir deficiències i man-
cances actuals. n

* Es fa notar al lector que aquesta 
ressenya es va redactar durant el 
mes d’agost del 2014, per la qual 
cosa molt probablement la seva 
publicació es produirà amb pos-
terioritat a la redacció definitiva del 
nou text concursal.

El legislador sembla passar per alt  
la necessària professionalització dels 

administradors concursals pressuposant 
que tots ells estan igualment preparats

JORDI ALBIOL
Responsable	de	l’àrea	de	Concursal	
de	Rousaud	Costas	Duran	SLP		
jalbiol@rcdslp.com 

CRISTIAN VALCÁRCEL
Advocat	de	l’àrea	de	Concursal		
de	Rousaud	Costas	Duran	SLP	

cvalcarcel@rcdslp.com

Reflexions sobre la nova 
reforma concursal*
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Novetats	tècniques	i	legislatives

de la Seguretat Social, aprovat pel 
Reial Decret 2064/1995, de 22 de 
desembre. BOE 26/07/2014.

l Sentència de 27 de maig de 
2014, de la Sala Tercera del Tribu-
nal Suprem, per la qual s’anul·len: 
l’últim incís de l’article 21.2 del Re-
ial Decret 1777/2004, de 30 de 
juliol, pel qual s’aprova el Regla-
ment de l’impost de societats, por-
ció Modificat el Reial Decret 
1793/2008, de 3 de novembre; 
l’article 21 bis 2. a) paràgraf segon, 
i l’article 21 bis 2. b) segon parà-
graf del mateix text legal. BOE de 
30/07/2014.

l Sentència de l’Audiència Na-
cional, de 23 de juny de 2014. 
Procediments tributaris: l’Admi-
nistració pot i ha de comprovar, 
en qualsevol fase administrativa, 
si concorre duplicitat en el paga-
ment del deute tributari així com 
procedir a l’íntegra regularització 
del subjecte passiu.

l Sentència del Tribunal Suprem, 
Sala Civil, de 30 de juny de 2014: 
interessos de demora. La merita-
ció dels interessos de demora no 
deixa de produir-se si no s’abona 
el muntant total de la devolució 
que era procedent en dret-princi-
pal més interessos de demora.

l Sentència del Tribunal Suprem, 
Sala Civil, de 30 de maig de 2014: 
contractes. Arrendament de ser-
veis: assessoria fiscal defectuosa. 
L’empleat de l’entitat contractada 
per a l’assessorament fiscal no és 
responsable extracontractual. 

ADMINISTRACIÓ

l Decret Llei 1/2014, de 3 de 
juny, pel qual es modifica el text 
refós de la Llei de taxes i preus pú-
blics de la Generalitat de Catalu-
nya, aprovat pel Decret Legislatiu 
3/2008, de 25 de juny. DOGC 
05/06/2014.

l Reial Decret 412/2014, de 6 de 
juny, pel qual s’estableix la norma-
tiva bàsica dels procediments 
d’admissió als ensenyaments uni-
versitaris oficials de grau. BOE 
07/06/0214.

FISCAL

l Ordre HAP/865/2014, de 23 de 
maig, per la qual s’aproven els mo-
dels de declaració de l’impost so-
bre societats i de l’impost sobre la 
renda dels no residents correspo-
nent a establiments permanents i a 
entitats en règim d’atribució de 
rendes constituïdes a l’estranger 
amb presència al territori espanyol 
per als períodes impositius iniciats 
entre l’1 de gener i el 31 de de-
sembre de 2013, es dicten instruc-
cions relatives al procediment de 
declaració i ingrés i s’estableixen 
les condicions generals i el proce-
diment per a la seva presentació 
electrònica. BOE 28/05/2014.

l Correcció d’errors de l’Ordre 
HAP/865/2014, de 23 de maig, 
per la qual s’aproven els models 
de declaració de l’impost sobre 
societats i de l’impost sobre la ren-
da dels no residents corresponent 
a establiments permanents i a en-
titats en règim d’atribució de ren-
des constituïdes a l’estranger amb 
presència al territori espanyol per 
als períodes impositius iniciats en-
tre l’1 de gener i el 31 de desembre 
de 2013, es dicten instruccions re-
latives al procediment de declara-
ció i ingrés i s’estableixen les con-
dicions generals i el procediment 
per a la seva presentació electròni-
ca. BOE 04/06/2014.

l Reial Decret 410/2014, de 6 de 
juny, pel qual es modifiquen el Re-
glament de l’impost sobre el valor 
afegit, aprovat pel Reial Decret 
1624/1992, de 29 de desembre, i 
el Reglament General de les actu-
acions i els procediments de ges-
tió i inspecció tributària i de desen-
volupament de les normes comu-
nes dels procediments d’aplicació 
dels tributs, aprovat pel Reial De-
cret 1065/2007, de 27 de juliol. 
BOE 07/06/2014.

l Ordre HAP/1222/2014, de 9 de 
juliol, per la qual es modifica l’Ordre 
EHA/3434/2007, de 23 de no-
vembre, per la qual s’aproven els 

models 322 d’autoliquidació men-
sual, model individual, i 353 d’au-
toliquidació mensual, model agre-
gat, i el model 039 de comunicació 
de dades, corresponents al Règim 
especial del Grup d’Entitats en 
l’impost sobre el valor afegit, i l’Or-
dre HAC/3625/2003, de 23 de 
desembre, per la qual s’aprova el 
model 309 de declaració-liquida-
ció no periòdica de l’impost sobre 
el valor afegit. BOE 15/07/2014.

l Ordre HAP/1286/2014, de 14 de 
juliol, per la qual s’aprova el model 
017, Taxa de supervisió, anàlisi, as-
sessorament i seguiment de la polí-
tica fiscal. Autoliquidació, i se’n de-
termina el lloc, el termini i la forma 
de presentació. BOE 21/07/2014.

l Resolució de 15 de juliol de 
2014, de la Direcció General de 
l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària, per la qual es modifica la 
de 28 de febrer de 2006, per la 
qual s’estableixen les condicions 
generals i el procediment per a la 
validació mitjançant un codi NRC 
dels avals atorgats per les entitats 
de crèdit i per les societats de ga-
rantia recíproca i presentats pels 
interessats davant l’Administració 
tributària. BOE 23/07/2014.

l Correcció d’errors de l’Ordre 
HAP/1222/2014, de 9 de juliol, per 
la qual es modifica l’Ordre 
EHA/3434/2007, de 23 de no-
vembre, per la qual s’aproven els 
models 322 d’autoliquidació men-
sual, model individual, i 353 d’au-
toliquidació mensual, model agre-
gat, i el model 039 de comunicació 
de dades, corresponents al Règim 
especial del Grup d’Entitats en 
l’impost sobre el valor afegit, i l’Or-
dre HAC/3625/2003, de 23 de 
desembre, per la qual s’aprova el 
model 309 de declaració-liquida-
ció no periòdica de l’impost sobre 
el valor afegit. BOE 24/07/2014.

l Reial Decret 637/2014, de 25 de 
juliol, pel qual es modifica l’article 
23 del Reglament general sobre 
cotització i liquidació d’altres drets 

l Llei 8/2014, del 3 de juliol, de 
fusió dels col·legis de titulats mer-
cantils i empresarials de Barcelo-
na, Girona, Lleida i Tarragona, del 
Consell de Col·legis de Titulats 
Mercantils i Empresarials de Cata-
lunya i del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya en el Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya. DOGC 
10/07/2014.

l Decret Llei 1/2014, de 3 de juny, 
pel qual es modifica el text refós de 
la Llei de taxes i preus públics de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat 
pel Decret Legislatiu 3/2008, de 25 
de juny. BOE 11/07/2014.

l Llei 13/2014, de 14 de juliol, de 
transformació del Fons per al Fi-
nançament dels Pagaments a Pro-
veïdors. BOE 15/07/2014.

l Reial Decret 579/2014, de 4 de 
juliol, pel qual es desenvolupen de-
terminats aspectes de la Llei 
14/2013, de 27 de setembre, de 
suport als emprenedors i la seva 
internacionalització, en matèria de 
cèdules i bons d’internacionalitza-
ció. BOE 16/07/2014.

l Resolució 737/X del Parlament 
de Catalunya, de validació del De-
cret llei 2/2014, del 10 de juny, de 
modificació de la Llei 31/2010, del 
3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona. DOGC 16/07/2014.

l Ordre EMO/216/2014, d’1 de 
juliol, per la qual s’estableixen les 
bases reguladores de les subven-
cions per al finançament dels inte-
ressos per a la capitalització de 
cooperatives i societats laborals i 
es fa pública la convocatòria per a 
l’any 2014. DOGC 18/07/2014.

MEDIACIÓ

l Decret 98/2014, de 8 de juliol, 
sobre el procediment de mediació 
en les relacions de consum. 
DOGC 10/07/2014.

MERCANTIL-EMPRESA

l Reial Decret Llei 8/2014, de 4 de 
juliol, d’aprovació de mesures ur-
gents per al creixement, la competi-
tivitat i l’eficiència. BOE 05/07/2014.

El marc legal, actualitzat
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l Correcció d’errors del Reial De-
cret Llei 8/2014, de 4 de juliol, 
d’aprovació de mesures urgents 
per al creixement, la competitivitat 
i l’eficiència. BOE 10/07/2014.

l Sentència del Tribunal Suprem, 
Sala Civil, de 10 de juliol de 2014. 
Responsabilitat de l’administrador 
per deutes socials: irretroactivitat 
de l’article 105.5 LSRL després 
d’haver estat modificada per la 
Llei 19/2005, tempus regit actum.

l Sentència del Tribunal Suprem, 
Sala Civil, de 17 de juliol de 2014. 
Obligacions: compensació de 
deutes en un grup de societats. 
Improcedència de compensar el 
deute amb el crèdit que es té front 
una altra societat del mateix grup 
societari que el creditor. Requisits 
de la compensació judicial.

l Sentència del Tribunal Suprem, 
Sala Civil, de 27 de juny de 2014. 
Responsabilitat dels administra-
dors d’una societat limitada: dis-
tinció entre l’acció social i la de 
responsabilitat per no promoure la 
dissolució de la societat.

LABORAL

l Reial Decret 418/2014, de 6 de 
juny, pel qual es modifica el proce-
diment de tramitació de les recla-
macions a l’Estat per salaris de 
tramitació en judicis per acomia-
dament. BOE 18/06/2014.

l Sentència del Tribunal Suprem, 
Sala Civil, de 14 de juliol de 2014. 
Compatibilitat de dues pensions 
d’incapacitat permanent absoluta 
en dos règims diferents del siste-
ma de la Seguretat Social.

COMPTABILITAT  
I AUDITORIA

l Directiva 2014/56/UE del Parla-
ment Europeu i del Consell, de 16 
d’abril de 2014, per la qual es mo-
difica la Directiva 2006/43/CE rela-
tiva a l’auditoria legal dels comptes 
anuals i dels comptes consolidats. 
DOUE 27/05/2014. 

l Reglament (UE) núm. 
537/2014 del Parlament Euro-

peu i del Consell, de 16 d’abril, 
sobre requisits específics per a 
l’auditoria legal de les entitats 
d’interès públic i pel qual  
es deroga la Decisió 2005/909/
CE de la Comissió. DOUE 
27/05/2014. 

Reglament (UE) núm. 634/2014 
de la Comissió, de 13 de juny de 
2014, que modifica el Reglament 
(CE) núm. 1126/2008, pel qual 
s’adopten determinades normes 
internacionals de comptabilitat. 
DOUE 14/06/204. 

Ordre PRE/907/2014, de 29 de 
maig, per la qual s’implanta un 
model de comptabilitat analítica 
en les empreses contractistes 
que presten els serveis de trans-
port regular de viatgers d’ús ge-
neral. BOE 27/06/2014.

Consulta número 5 del BOICAC 
número 96/desembre 2013. So-
bre el tractament comptable del 
“Règim especial del criteri de 
caixa” en l’impost sobre el valor 
afegit.

ENTITATS FINANCERES,  
D’INVERSIÓ  
I ASSEGURANCES

l Llei 10/2014, de 26 de juny, 
d’ordenació, supervisió i solvèn-
cia d’entitats de crèdit. BOE 
14/06/2014. 

l Circular 2/2014, de 23 de juny, 
de la Comissió Nacional del Mer-
cat de Valors, sobre l’exercici de 
diverses opcions regulatòries en 
matèria de solvència per a les em-
preses de serveis d’inversió i els 
seus grups consolidables. BOE 
28/06/2014.

l Ordre ECC/730/2014, de 29 
d’abril, de mesures temporals 
per facilitar la progressiva adap-
tació de les entitats assegurado-
res i reasseguradores al nou rè-
gim de la Directiva 2009/138/CE 
del Parlament Europeu i del Con-
sell, de 25 de novembre de 
2009, sobre l’assegurança de 
vida, l’accés a l’activitat d’asse-
gurança i de reassegurança i el 
seu exercici. BOE 13/05/2014.

SECTOR PÚBLIC

l Ordre HAP/801/2014, de 9 de 
maig, per la qual es regula el pro-
cediment de retiment de comp-
tes anuals en els casos de modi-
ficacions estructurals entre enti-
tats del sector públic que suposin 
l’extinció d’entitats públiques 
sense que existeixi un procés de 
liquidació conforme a l’article 
138.6 de la Llei 47/2003, de 26 
de novembre, general pressu-
postària. BOE 16/05/2014.

CONCURSAL

Reial Decret Llei 11/2014, de 5  
de setembre, de mesures urgents  
en matèria concursal. BOE 
06/09/2014.

l Sentència del Tribunal Suprem, 
Sala Civil, de 3 de juny de 2014: 
Concurs de creditors. Les quotes 
de la TGSS meritades amb posteri-
oritat a la declaració de concurs, en 
el cas d’impagament, poden gene-
rar tant interessos com recàrrecs, 
que tenen la mateixa consideració 
de crèdits contra la massa.

l Sentència del Tribunal Suprem, 
Sala Civil, de 21 de juliol de 2014. 
Concursal: rescissió d’una amplia-
ció d’hipoteca atorgada per ga-
rantir obligacions preexistents 
contretes per una societat del 
grup de la hipotecant.

l Sentència del Tribunal Su-
prem, Sala Civil, de 18 de juliol 
de 2014. Concurs de creditors: 
abast de la consideració de crè-
dit contra la massa dels honora-
ris del lletrat que assisteix al con-
cursat durant la tramitació del 

concurs de creditors. L’adminis-
tració concursal haurà de decidir 
quins serveis professionals d’as-
sistència lletrada al concursat 
mereixen ser pagats com a crè-
dit contra la massa, d’acord amb 
les restriccions previstes en l’arti-
cle 84.4.2º LC; també haurà de 
precisar fins a quina quantia està 
justificat el pagament contra la 
massa, per ser adequada i pro-
porcionada, sense que resulti 
necessàriament vinculant el pac-
te d’honoraris que poguessin 
haver assolit el deutor comú i el 
seu lletrat abans de la declaració 
de concurs.

Sentència del Tribunal Suprem, 
Sala Civil, de 2 de juliol de 2014. 
Incident concursal: pagament de 
crèdits laborals (salaris d’indemnit-
zació) contra la massa, en supòsits 
de conclusió del concurs per insu-
ficiència de la massa activa.

FORMACIÓ

El 9 de juliol es van fer públics els 
resultats de l’estudi PISA compe-
tència financera. Aquesta avalua-
ció ofereix un mitjà per comparar 
les estratègies d’educació finance-
ra entre països, així com una opor-
tunitat per explorar bones pràcti-
ques en funció dels nivells de com-
petència financera; a més d’acce-
dir a dades comparables al llarg 
del temps, que permetin avaluar 
l’impacte de les iniciatives d’edu-
cació financera als centres esco-
lars i identificar opcions de millora.

El dia 10 es van donar a conèixer 
els continguts i resultats del Pro-
grama d’Educació Financera que 
desenvolupen el Banc d’Espanya i 
la CNMV. n
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