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E D I T O R I A L

és a dir que serveixin per a la finalitat per a la qual es dissenyen, i 

també per a l’eficàcia buscant el mínim cost possible i promovent 

l’ús de les noves tecnologies de la informació.

En aquest Informatiu també hi trobaràs una informació extensa 

sobre l’acreditació de l’expert comptable i de l’acord arribat amb 

el Col·legi de Censors de Comptes de Catalunya per constituir 

conjuntament el Registre d’Experts 

Comptables de Catalunya, que  

és l’entitat que, a més de difondre  

i promocionar aquesta figura,  

ha d’acreditar els professionals  

de Catalunya que compleixin els  

requisits i disposin de les capacitats  

i habilitats suficients per ser  

expert comptable acreditat.

Amb aquest acord es vol potenciar  

la figura de l’expert comptable que  

el Col·legi va posar en funcionament  

de manera individual en el darrer 

quadrimestre de l’any 2014. El fet que  

hi hagi una sola entitat a Catalunya que 

acrediti els experts, sens dubte, donarà 

una credibilitat i visibilitat més grans a 

aquesta figura. La Comissió Gestora està convençuda que 

aquest fet ha de beneficiar principalment els economistes  

i titulats mercantils que tenen l’experiència i la capacitació 

necessària per ser expert comptable acreditat. Recordeu  

que els membres del Col·legi inscrits en el ROAC en qualitat 

d’exercents tenen l’acreditació automàtica.

Recordeu que la finalitat d’aquesta certificació és que la figura de 

l’expert comptable acreditat tingui el mateix reconeixement que ja 

té a diversos països europeus i que generi confiança  

a les empreses i institucions envers aquests professionals. 

Finalment, cal fer menció que aquest certificat d’acreditació és 

només un primer pas que requereix de la vostra confiança  

com a professionals i que cal aconseguir que sigui acceptat  

i demandat per part d’empreses i institucions. Compromís al 

qual el Col·legi dedicarà els esforços que calgui. 

’Informatiu de l’Economista 150 el vam 

dedicar a informar-vos i presentar-vos totes les 

Comissions de Treball existents després del 

procés d’unificació, qui en formava part i quina 

finalitat tenen. Amb l’Informatiu que teniu ara a 

les mans pretenem fer el mateix però en l’àmbit dels serveis. 

Els serveis, amb una atenció especial a la formació, 

conjuntament amb les Comissions, Grups de Treball i la 

projecció externa del Col·legi, són els tres pilars fonamentals en 

què la Comissió Gestora sustenta totes les seves actuacions. 

L’amplitud d’activitats professionals que integren la nostra 

professió, més la versatilitat i flexibilitat que la societat demana 

als professionals de l’economia i de l’empresa, fa del tot 

necessari que el Col·legi s’organitzi en Comissions i Grups  

de Treball per tal d’agrupar els col·legiats per afinitats 

professionals, ajudar-los a constituir xarxes, facilitar-los  

la participació en la vida col·legial i vincular una activitat  

o especialització de la professió amb el Col·legi. 

Ajudar a millorar la qualificació dels membres  

del Col·legi, dotant-los d’una major 

capacitat tècnica i competència, sigui 

quina sigui la seva especialització 

professional i la manera d’exercir-la, 

facilitar-los el compliment de les 

obligacions que comporta l’exercici 

d’una activitat professional i les 

relacions amb les administracions 

justifiquen que els serveis siguin també 

un dels pilars fonamentals de l’activitat 

del Col·legi. Finalment, que la institució 

col·legial sigui reconeguda i requerida 

en societat, que participi activament  

en tots els debats relacionats amb 

temes d’economia i empresa i doni 

una visió tècnica contrastada tanca el 

cercle en donar a conèixer la professió  

i als professionals que la integren, 

ajudant-los per tant a tenir un millor posicionament  

i reconeixement en societat.

Així, els serveis que el Col·legi posa a disposició del seus 

membres estan orientats principalment a millorar la 

competitivitat dels seus membres però sense oblidar els 

serveis d’assessorament i orientació professional destinats  

als acabats de llicenciar i a aquells membres més veterans  

que han patit un contratemps en la seva vida professional.  

També s’inclouen altres serveis personals dirigits a assegurar  

el benestar del col·legiat i del seu entorn més immediat. 

Finalment, informar-vos que la Comissió Gestora, en relació  

amb la prestació dels serveis, es regeix sempre per l’eficiència,  
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col·legiats de gener a març

Gent de casa.  
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i Jordi Caballé

Notícies.  

En record de  

Marçal Tarragó

S U M A R I

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



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

L ’ I N T E R È S  M É S  A L T

l Col·legi d’Economistes de Ca-

talunya, com tot col·legi profes-

sional, té dues vessants. Una de 

pública, que té com a finalitat 

vetllar per l’ordenació de la professió i que 

l’exercici professional dels membres que 

integren el Col·legi d’Economistes de Cata-

lunya estigui d’acord en les normes i con-

ductes ètiques que la societat espera i que 

la professió s’ha marcat. Per altra banda, el 

Col·legi d’Economistes de Catalunya té 

una vessant privada, de prestació de ser-

veis i d’activitats als seus membres.

Aquests serveis i activitats estan orientats a 

definir i a consolidar l’exercici professional 

dels membres del Col·legi en les diferents 

etapes de la seva carrera professional i sigui 

quina sigui la manera com exerceix la profes-

sió, ja sigui com a professional lliure, assalari-

at, gestor d’empreses o entitats o empresari. 

En el si del Col·legi trobareu

1. Serveis d’assessorament i orientació 

professional. Engloben, entre d’altres, el 

Servei d’Orientació i Assessorament Pro-

fessional (SOAP), en el qual es dóna asses-

sorament i s’orienta els membres del Col-

legi que ho sol·liciten tant en el inici de la 

seva carrera professional com per a qualse-

vol altra circumstància de la vida professio-

nal en allò que sigui necessari i convenient o 

recomanable fer-hi un tomb; servei d’asses-

sorament en temes relacionats amb l’exer-

cici de la professió per a aquells col·legiats 

ATENCIÓ AL COL·LEGIAT

comporta i que engloba serveis d’assegu-

rament de la responsabilitat civil profes- 

sional, els convenis facilitadors que el Col-

legi signa amb les diferents institucions,  

els llistats d’actuacions forenses que s’en-

vien anualment als jutjats, el Registre de 

Mediadors. 

Serveis de posicionament en el mercat 

i de consolidació de l’exercici pro-

fessional que engloben els serveis 

que van des de visualitzar els as-

pectes diferencials del professi-

onal col·legial (estudis universi- 

taris, capacitació professional i 

control deontològic) fins a serveis 

d’acreditació professional passant 

per serveis que faciliten la constitu-

ció de xarxes de professionals. 

3. Altres serveis personals. En-

globen els serveis pensats no tant a 

millorar la competitivitat professional 

com a assegurar el benestar dels mem-

bres del Col·legi i oferir-los serveis cultu-

rals del seu interès.

4. Servei als despatxos o societats de 

professionals. En els quals el subjecte no 

és el membre del Col·legi sinó la seva orga-

nització empresarial i engloba els serveis de 

formació de personal i col·laboradors, d’in-

formes sectorials i d’acompliment de les 

obligacions que comporta l’exercici profes-

sional de manera agrupada. 

que necessitin una orientació per iniciar o 

consolidar la seva carrera professional com 

a professional independent; la Borsa de Tre-

ball, que té com a finalitat facilitar informació 

del mercat laboral als col·legiats, sigui per-

què estan cercant feina o bé perquè volen 

millorar la seva situació laboral actual i posar 

en contacte col·legiats i empreses. 

2. Serveis orientats a millorar la competi-

tivitat dels membres del Col·legi. Englo-

ben els serveis de formació i informació per 

satisfer tant les necessitats professionals 

d’informació i formació constants que tenen 

els membres del Col·legi en les diferents eta-

pes de la seva carrera professional com do-

tar els membres del Col·legi d’una capacita-

ció tècnica i competencial més alta que els 

permeti afrontar nous reptes professionals i 

adaptar-se a les exigències del mercat. 

Serveis orientats a facilitar l’exercici profes-

sional i complir amb les obligacions que 
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Finalitat. Orientar els membres del 

Col·legi en relació amb qualsevol dubte 

jurídic que tinguin en relació amb un 

tema jurídic, ja sigui de caràcter profes-

sional com particular.

Descripció. Atendre les consultes 

dels membres del Col·legi en relació 

amb temes jurídics, ja siguin personals o 

professionals, donant-los una primera 

orientació. Si la consulta requereix d’un 

dictamen o d’actuacions jurídiques, el 

despatx Guillén Bécares, assessoria ju-

rídica del Col·legi, ofereix descompte als 

membres del Col·legi. La resolució del 

dubte es fa per mitjà telefònic o resposta 

per e-mail. 

Dirigit. A tots els membres del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya.

Com fer-ne ús. Emplenant el formulari 

específic a la pàgina web del Col·legi o bé 

enviant un e-mail a cec@coleconomis-

tes.cat. 

Qui en fa ús. Una cinquantena de col-

legiats va fer ús d’aquest servei el 2014 

sense que arribés a constar cap recla-

mació al respecte.

)

Finalitat. Proporcionar els recursos i 

les estratègies bàsiques per trobar feina 

i desenvolupar habilitats professionals 

que permetin accedir o retornar al món 

laboral i millorar i planificar el desenvolu-

pament professional.

Descripció. El servei va a càrrec del 

psicòleg Ricard Lacuesta, que atén 

personalment els col·legiats dins dels 

horaris convinguts. També és factible 

fer una consulta al SOAP per correu 

electrònic i la resposta pot ser per e-mail 

o per via telefònica.

Dirigit. Especialment als membres del 

Col·legi en situació d’atur.

Com fer-ne ús. Trucant al telèfon 93 

416 16 04 i demanant hora o enviant un 

e-mail a orientacioprofessional@co-

leconomistes.cat si el que es vol és fer 

una consulta puntual. 

Qui en fa ús. Al llarg del 2014, el SOAP 

ha fet 56 entrevistes, ja siguin de segui-

ment, de reorientació o de reforç, i ha 

atès un nombre similar de consultes per 

telèfon o e-mail.

Finalitat. Orientar els membres del Col-

legi en relació amb qualsevol consulta en 

matèria fiscal amb caràcter particular.

Descripció. Atendre les consultes 

dels membres del Col·legi en relació 

amb els dubtes en matèria fiscal per te-

mes no professionals. La resolució de la 

consulta pot ser tant presencial com per 

e-mail o per telèfon.

Dirigit. A tots els membres del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya.

Com fer-ne ús. Emplenant el formu-

lari específic al web del Col·legi, enviant 

un e-mail a cec@coleconomistes.cat 

o trucant al telèfon 93 416 16 04 i dema-

nant hora per a l’assessor fiscal.

Qui en fa ús. Més de cent col·legiats 

van fer ús d’aquest servei el 2014 sense 

que consti cap reclamació al respecte.

Finalitat. Resoldre els dubtes en ma-

tèria comptable que puguin tenir els 

membres del Col·legi.

Descripció. Servei que es presta 

mitjançant la col·laboració amb l’AC-

CID. La resolució del dubte és sempre 

per e-mail.

Dirigit. A tots els membres del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya .

Com fer-ne ús. Emplenant el formu-

lari específic a la pàgina web del Col·legi 

o enviant un e-mail a cec@colecono-

mistes.cat. 

Finalitat. Facilitar informació del mer-

cat laboral als col·legiats, sigui perquè 

estan cercant feina o bé perquè volen 

millorar la seva situació laboral, i posar 

en contacte a col·legiats i empreses. 

Facilitar la contractació de membres 

del Col·legi en els despatxos o empre-

ses vinculades al Col·legi.

Descripció. Plataforma on-line que 

permet posar en contacte els col·legiats 

que busquen feina, tant des d’una pers-

pectiva activa (currículum d’accés pú-

blic) com passiva (currículum restringit), 

amb les empreses que busquen econo-

mistes.

Dirigit. A tots els col·legiats.

Com fer-ne ús. Disposa de web propi 

de fàcil accés des del web del Col·legi.

Qui en fa ús. El 2014, 167 empreses 

van penjar ofertes de treball i 1.705 col-

legiats estan actius dins de la plataforma.

 

Finalitat. Oferir una àmplia cobertura 

sanitària a tots els membres del Col·legi 

a un bon preu.

 

Descripció. Conveni signat amb Sa-

nitas que posa a disposició de tots els 

col·legiats unes condicions molt avan-

tatjoses en productes de salut.

 

Dirigit. A tots els col·legiats.

Com fer-ne ús. En el web del Col·legi, 

dins de l’apartat de Serveis, hi ha la in-

formació necessària per contractar 

aquesta cobertura.
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Finalitat. Agrupar els professionals per 

especialitats o sensibilitats professionals 

per tal de fomentar la constitució de  

xarxes professionals i en el sentit de per-

tinença. Confeccionar informació/forma-

ció específica relacionada amb l’especia-

lització de la Comissió o Grup de Treball.

 

Descripció. Cada Comissió i Grup de 

Treball disposa d’un espai on s’informa 

de les activitats que duu a terme dins de 

l’apartat d’Activitats Professionals del 

web del Col·legi.

 

Dirigit. A tots els membres del Col·legi.

Com fer-ne ús. En el web del Col·legi, 

dins del perfil del col·legiat, es pot gesti-

onar l’alta i la baixa de les Comissions i 

Grups de Treball.

Qui en fa ús. Més del 60% de col-

legiats ja està inscrit en una Comissió o 

Grup de Treball.

Finalitat. Posar a disposició de tots 

els membres del Col·legi els espais de la 

seu del Col·legi d’Economistes de Cata-

lunya amb condicions econòmiques 

avantatjoses per tal que puguin cele- 

brar reunions i esdeveniments d’empre-

sa amb el personal o amb clients.

Descripció. La seu del Col·legi a Bar-

celona disposa d’un auditori i d’una sala 

d’actes amb una capacitat de 100 per-

sones, té quatre aules per a 35 persones 

i tres sales de reunions d’entre 12 i 25 

persones.

 

Dirigit. A tots els membres del Col·legi. 

Com fer-ne ús.Trucant al telèfon 93 

416 16 04, o bé al web del Col·legi, dins 

de l’apartat de Serveis es pot consultar 

la informació pel lloguer d’espais, o bé 

enviant un correu a cecespais@cole-

conomistes.cat. 

Finalitat. Informar i assessorar sobre 

les activitats que poden desenvolupar 

els col·legiats i de les obligacions que 

comporta l’exercici professional de les 

diverses activitats.

Descripció. Atenció a tots els mem-

bres del Col·legi en els dubtes, consultes 

o petició d’informació que puguin tenir 

relatius a les diferents àrees d’exercici de 

la professió. El secretari tècnic coordina 

els diferents professionals contractats 

pel Col·legi per tal de resoldre els dubtes 

o les consultes ja sigui per e-mail, telèfon 

o entrevista personalitzada.

Dirigit. A tots els col·legiats.

Com fer-ne ús. Trucant al telèfon 93 

416 16 04 o enviant un correu a cec@

coleconomistes.cat. 
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Finalitat. Donar a conèixer el que 

pensem els economistes davant els 

principals reptes econòmics o empre-

sarials des d’un punt de vista tècnic i no 

ideològic. Posicionar el Col·legi i, de re-

truc, els seus membres davant la socie-

tat catalana.

Descripció. Les notes d’opinió o els 

posicionaments que s’emeten des del 

Col·legi poden ser propis del Col·legi, 

quan són emesos per la Comissió Ges-

tora, o bé d’una Comissió de Treball so-

bre aspectes concrets del seu àmbit 

d’actuació. Es confeccionen de manera 

participativa ja sigui enviant una enques-

ta als membres del Col·legi o demanant 

l’opinió a un grup de col·legiats repre-

sentatius. El Col·legi emet anualment i 

de manera recurrent:

- Opinió sobre la situació econòmica 

(enquestes situació econòmica). Hi 

poden participar tots els col·legiats, fa 

un seguiment de la situació econòmica 

de Catalunya i d’Espanya, així com d’al-

tres temes d’actualitat econòmica, tres 

cops l’any. Una mitjana de 1.500 col-

legiats participa en les tres enquestes 

situació econòmica.

- Previsió del comportament de la 

borsa espanyola (índex d’expectati-

va borsària o IEBE). Mitjançant la par-

ticipació d’un panell d’experts preveuen 

quin serà el valor de l’Ibex-35 al final de 

cada trimestre.

- Nota d’opinió de la Jornada dels 

Economistes relacionada amb el 

lema de la Jornada dels Economis-

tes. Confeccionada per la Comissió 

Gestora a partir d’una proposta dels 

professionals que integren el Consell 

Assessor de la Jornada.

Dirigit. A la societat en general

On trobar-les. En el web del Col·legi, 

dins de l’apartat de Publicacions, hi ha 

recollides totes les notes d’opinió i posi-

cionaments del Col·legi.

Finalitat. Satisfer les necessitats de 

formació constants dels col·legiats en 

les diferents etapes de la seva carrera 

professional i per a les diverses especia-

litats de la professió així com dotar-los 

d’una capacitació tècnica i competenci-

al més gran que els permeti afrontar 

nous reptes professionals i adaptar-se a 

les exigències del mercat.

 

Descripció. L’Aula d’Economia és 

l’encarregada d’impartir els programes 

formatius d’especialització, capacitació 

professional i formació continuada. Les 

Comissions i Grups de Treball són les 

encarregades d’impartir formació pun-

tual sobre novetats tècniques o legislati-

ves on sigui convenient un debat dirigit 

entre els especialistes de la Comissió o 

el Grup de Treball.

 

Dirigit. A tots els col·legiats.

Com fer-ne ús. Les convocatòries es 

fan per e-mail i la inscripció, al web.

Qui en fa ús. El 2014 més de 3.800 

professionals, dels quals 1.900 són 

membres del Col·legi, van assistir a 

programes formatius de l’Aula d’Eco-

nomia a la qual van atorgar una valora-

ció mitjana superior a 7. El 45% del total 

de la formació continuada per als pro-

fessionals dels despatxos professional 

es fa al Col·legi.

Finalitat. Informar sobre aspectes 

corporatius i tècnics de les diferents àre-

es d’actuació professional.

 

Descripció. 

- Informatiu de l’Economista. La revis-

ta corporativa del Col·legi d’Economis-

tes de Catalunya conté informació  

tècnica de les principals activitats pro-

fessionals dels col·legiats. S’editen un 

total de quatre números a l’any.

- Revista Econòmica de Catalunya. 
Aquesta revista de caràcter acadèmic 

tracta els temes de manera doctrinal. Es 

publiquen dos números a l’any i la seva 

edició i publicació va a càrrec d’un Con-

sell de Redacció.

- News. Newsletter quinzenal amb infor-

mació corporativa i notícies professio-

nals.

- Resum de premsa. Enviament per e-

mail diari als membres del Col·legi de les 

principals notícies econòmiques i d’em-

presa així com articles de col·legiats 

apareguts en els mitjans.

- Novetats i notícies tècniques. Envia-

ment que fan les Comissions i Grups de 

Treball als membres adscrits en relació 

amb notícies o novetats relacionades 

amb el seu àmbit de competències.

- Documents tècnics. Elaborats per 

les Comissions i Grups de Treball en re-

lació tant amb guies orientatives d’actu-

ació professional com amb documents 

de reflexió i d’informació d’una activitat 

professional en concret. 

Dirigit. Preferentment a membres del 

Col·legi.

Com fer-ne ús. Les revistes s’envien 

a les adreces postals de tots els mem-

bres del Col·legi; la News, el recull de 

premsa i els comunicats de les Comissi-

ons i Grups de Treball i els documents 

tècnics es fan per e-mail.

Finalitat. Millorar el coneixement per 

facilitar el posicionament i l’opinió sobre 

temes econòmics i empresarials.

 

Descripció. Les diferents Comissions 

i Grups de Treball organitzen periòdica-

ment actes amb la finalitat d’informar i 

generar opinió sobre temes d’actualitat 

relacionats amb l’economia i l’empresa.

 

Dirigit. A tots els col·legiats.

Com fer-ne ús. Es convoquen mitjan-

çant l’enviament d’un e-mail i la inscrip-

ció s’efectua a la pàgina web.
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d’economista/titulat mercantil per a les 

persones jurídiques inclou, a més de la 

mediació, la cobertura per les actuacions, 

advocats, gestors administratius i gradu-

ats socials, sempre que incloguin socis en 

aquests àmbits.

 

Dirigit. A col·legiats exercents i socie-

tats de professionals registrades.

Com fer-ne ús. En el web del Col·legi, 

apartat de Serveis es troba la informació 

necessària per contractar la pòlissa.

Qui en fa ús. 740 col·legiats o societats 

de professionals registrats que estan ad-

herits a la pòlissa.
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Ramon Folch

Ecòleg i Col·legiat 

d’Honor

Bon balanç 
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el 1er trimestre

ESPECIAL

e cc ooooooR

e

v

ii

sss

t

a

ss

1  •  R e v i s t a  E c o n ò m i c a  d e  C a t a l u n y a

e c o n ò m i c a
D E  C A T A L U N Y A

R

e

v

i

s

t

a

Núm. 68

m i ccccccccc a
D E  C A TT AA LL U N Y A

Núm. 69

Finalitat. Principal vehicle de comuni-

cació del Col·legi vers la societat, vessant 

externa, i el lloc de trobada de tots els 

serveis del Col·legi i recopilatori de tota la 

documentació i coneixement de les dife-

rents àrees d’actuació professional.

 

Descripció. Web corporatiu que 

consta de dos apartats: una part privada 

per als membres del Col·legi que permet 

accedir a documentació, conferències i 

sessions de treball, notes tècniques i in-

formació de les diferents àrees professi-

onals i fer els tràmits on-line; i una part 

oberta on, a més de la informació corpo-

rativa, es poden consultar les publicaci-

ons, notes d’opinió del Col·legi i accedir 

a altres apartats com el Centre de Docu-

mentació Legislativa, els blocs dels col-

legiats, la informació per als consumi-

dors i usuaris i el directori de col·legiats i 

societats professionals.

 

Dirigit. L’àrea privada del web, als 

membres del Col·legi. La part pública, a 

la societat en general.

Finalitat. Facilitar als col·legiats en 

exercici lliure de la professió, o a les soci-

etats registrades en el Col·legi, l’assegu-

rament de la seva responsabilitat civil 

com a conseqüència d’una errada o ne-

gligència professional.

 

Descripció. Pòlissa col·lectiva de res-

ponsabilitat a la qual es poden adherir els 

membres del Col·legi, ja siguin col·legiats 

o societats de professionals registrades. 

Ofereix tres tipus de cobertura combi- 

nades: economista/titulat mercantil, am-

pliada amb l’àmbit de la mediació civil i 

mercantil; auditoria de comptes, i admi-

nistració concursal, que inclou la cobertu-

ra de mediació concursal. La cobertura 
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inscripció, modificació i baixa al Registre 

d’Empreses acreditades per compte de 

terceres persones.

- Departament d’Empresa i Ocupació de 

la Generalitat de Catalunya. Per a la sol-

licitud de conciliacions telemàtiques (vuit 

col·legiats).

- Registre Mercantil. Per a la presentació 

telemàtica dels comptes de les empreses.

- Tresoreria de la Seguretat Social. Per al 

sistema RED. 

- Adhesió a l’acord de col·laboració en-

tre el Departament d’Hisenda i Finances 

de la Diputació Foral de Biscaia i el Col-

legi d’Economistes Basc. Per a la trami-

tació en nom de terceres persones dels 

impostos i les taxes corresponents al País 

Basc.

- Adhesió al conveni de col·laboració 

entre l’Administració General de l’Estat, 

a través del Ministeri d’Indústria, Turis-

me i Comerç, i el Consell General d’Eco-

nomistes. Per a l’establiment de punts 

d’assessorament i inici de la tramitació 

(PAIT) integrats en la xarxa CIRCE.

- Registre Mercantil de Barcelona. Per al 

servei fax-registre. 

- Oficina d’Estrangers de Barcelona. 

Per al servei Infoprof: tràmits on-line.

- Ajuntament de Barcelona. Per a l’Acord 

Cívic, en virtut del qual s’aplicarà als pro-

fessionals que s’adhereixin en aquest 

acord una reducció del 30% sobre el preu 

resultant als titulars de les activitats pro-

fessionals amb superfície inferior a 60 

metres quadrats i una reducció del 10% 

a la resta de col·legiats en els preus pú-

blics de recollida de residus. 

- Institut Municipal d’Hisenda de Bar-

celona. Permet facilitar als col·legiats o 

societats registrades que s’hi adhereixin 

la gestió de les taxes i tributs municipals, 

de manera que es puguin estalviar els 

desplaçaments innecessaris dels matei-

xos a les oficines i minorant els costos de 

gestió. Per altra banda, l’Institut Munici-

pal d’Hisenda de l’Ajuntament de Barce-

lona establirà canals especials d’atenció 

al col·legiat adherit.

Dirigit. Preferentment a professionals 

en exercici lliure o societats registrades en 

el Col·legi.

Com fer-ne ús. En el web del Col·legi, 

dins l’apartat de Serveis, hi ha tota la infor-

mació necessària per adherir-se a qualse-

vol d’aquests convenis.

Finalitat. Facilitar la presentació dels 

tràmits i la relació amb les diferents insti-

tucions públiques als professionals en 

exercici lliure.

 

Descripció. Convenis que el Col·legi té 

signats amb diferents entitats per tal de 

facilitar la tasca als professionals en exer-

cici lliure ja sigui a títol personal o mitjan-

çant una societat de professionals re- 

gistrada. Els convenis signats amb 

institucions i entitats són els següents:

- Agència Espanyola d’Administració 

Tributària. Per tal que els col·legiats pu-

guin actuar com a col·laboradors socials 

i presentar els impostos i les taxes en re-

presentació del seus clients.

- Agència Tributària de Catalunya. Per 

a la presentació en nom de terceres per-

sones dels impostos i taxes de la Genera-

litat de Catalunya.

- Departament de Justícia de la Gene-

ralitat de Catalunya. Per a la presentació 

de comptes anuals en nom de fundacions 

privades per mitjà de documents informà-

tics amb les corresponents signatures 

electròniques.

- Departament d’Empresa i Ocupació 

de la Generalitat de Catalunya. Per a la 
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Finalitat. Acreditar aquells col·legiats 

que ho sol·licitin que tenen l’experiència i 

la capacitació professional adequades de 

l’expert comptable.

 

Descripció. L’expert comptable és el 

professional que organitza, supervisa, 

rectifica i consolida la comptabilitat d’em-

preses i institucions. També és el professi-

onal que analitza la situació i el funciona-

ment d’empreses i entitats mitjançant la 

tècnica comptable, tenint en consideració 

els aspectes econòmics, jurídics o finan-

cers de les empreses. És una figura reco-

neguda a països europeus com Portugal, 

França i Alemanya; i també als anglosa-

xons i de l’Amèrica Llatina. El Registre 

d’Experts Comptables de Catalunya, enti-

tat sense personalitat jurídica constituïda 

pel Col·legi d’Economistes de Catalunya i 

el Col·legi de Censors Jurats de Comptes 

de Catalunya, acredita atenent a l’esque-

ma de certificació propietat del Registre 

d’Experts Comptables del Consell Gene-

ral d’Economistes i de l’Institut de Cen-

sors Jurats de Comptes d’Espanya. 

Dirigit. A tots els col·legiats que vulguin 

acreditar-se com a expert comptable. 

Com fer-ne ús. En el web del Col·legi hi 

ha un espai específic dins de Comptabili-

tat i Auditoria, en l’apartat d’Actuacions 

Professionals, amb la informació neces-

sària i els impresos de sol·licitud.

Qui en fa ús. Més de 300 col·legiats ja 

són experts comptables acreditats.

L ’ I N T E R È S  M É S  A L T

Finalitat. Facilitar l’accés als jutjats, al 

Registre Mercantil, etcètera, als col-

legiats que hagin d’actuar en l’àmbit de 

l’Administració com a pèrits, administra-

dors judicials o concursals o experts in-

dependents davant el Registre Mercantil. 

 

Descripció. Llistats de col·legiats que 

s’inscriuen en les relacions d’actuaci-

ons pericials, civils o penals i administra-

ció concursal que s’entreguen cada any 

als jutjats; actuacions com a expert in-

dependent que es lliuren en els registres 

mercantils de Catalunya, i pericials en 

taxacions contradictòries que es fan ar-

ribar a l’AEAT i a l’Agència Tributària de 

Catalunya. Aquests llistats estan per-

manentment actualitzats al web del Col-

legi i són accessibles a tothom.

 

Dirigit. Preferentment a col·legiats en 

exercici lliure que vulguin actuar com a 

pèrits judicials i experts independents.

Com fer-ne ús. En el web del Col·legi 

hi ha un apartat on es poden consultar 

les actuacions i donar-se d’alta a qual-

sevol dels llistats d’actuació forense.

Qui en fa ús. 810 col·legiats inscrits 

en els diferents llistats d’actuació i en els 

diferents àmbits territorials.

Finalitat. Facilitar l’intercanvi d’opini-

ons i de coneixements entre els col-

legiats i la societat en general.

 

Descripció. Web independent, però 

consultable des del web corporatiu del 

Col·legi, en què els col·legiats que ho 

sol·licitin poden opinar sobre temes 

d’actualitat econòmica i transmetre el 

seu coneixement als col·legiats i, en ge-

neral, a la societat.

Dirigit. A tots els col·legiats.

Com fer-ne ús. Es poden consultar en 

obert tots els blocs penjats. Per poder 

formar part de l’equip de redactors d’Eco-

noblocs cal emplenar el formulari especí-

fic que es troba dins el web d’Econoblocs.
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Finalitat. Fomentar el coneixement de 

les publicacions dels col·legiats i facilitar 

l’intercanvi d’opinions i la constitució de 

xarxes socials. Informar els col·legiats de 

les novetats bibliogràfiques significatives 

en matèria d’economia i d’empresa.

 

Descripció. Informació permanent i 

actualitzada al web tant de les novetats 

dels llibres, de qualsevol temàtica o for-

mat que publiquin els col·legiats, com de 

les novetats bibliogràfiques aparegudes 

en català, castellà o anglès de llibres de 

referència tant d’economia com d’em-

presa seleccionats per un petit comitè. 

Els col·legiats que han publicat un llibre 

disposen de la possibilitat de comunicar-

ho al Col·legi mitjançant formulari web. 

Dirigit. A tots els col·legiats.

Com fer-ne ús. Dins l’apartat de Serveis 

del web del Col·legi hi ha l’Espai Bibliogrà-

fic, on es poden consultar els llibres escrits 

per col·legiats, els llibres recomanats 

d’economia i empresa i els llibres refe-

rents, així com donar d’alta nous llibres. 

Finalitat. Facilitar als col·legiats que 

ho sol·licitin una signatura electrònica 

avançada que els identifiqui com a eco-

nomista o titulat mercantil.

 

Descripció. El Col·legi ofereix aquest 

servei mitjançant Firma Professional, 

que és l’entitat certificadora, mentre que 

el Col·legi és l’entitat de registre, és a dir 

qui acredita qui són els economistes i 

titulats mercantils. Aquesta signatura és 

indispensable per adherir-se al conveni 

amb el Departament de Justícia i als 

convenis signats amb el Departament 

d’Empresa i Ocupació (presentació tele-

màtica de paperetes de conciliació i al-

tes, baixes i modificacions per compte 

dels clients del Registre d’Empreses 

Acreditades).

Dirigit. A tots els col·legiats que ne-

cessitin acreditar la seva condició d’eco-

nomistes en la xarxa.

Com fer-ne ús. En el web del Col·legi, 

dins de l’apartat de Serveis hi ha un for-

mulari específic o bé trucant al telèfon 93 

416 16 04. 

Qui en fa ús. 162 col·legiats estan en 

possessió de la signatura digital que els 

identifica com a economistes.

Finalitat. Facilitar als col·legiats una 

adreça d’e-mail i una plataforma per po-

der rebre i enviar missatges d’e-mail amb 

el domini @economistes.cat o .com.

 

Descripció. En aquests moments, la 

plataforma que s’ofereix és la platafor-

ma de Microsoft.

 

Dirigit. A tots els col·legiats.

Com fer-ne ús. Trucant al telèfon 93 

416 16 04 i sol·licitant adherir-se al servei 

Connecta’t.

Qui en fa ús. 2.000 col·legiats ja dis-

posen d’una adreça electrònica amb el 

domini @economistes.cat o .com.

 

Finalitat. Facilitar la incorporació dels 

col·legiats que, reunint els requisits, vul-

guin actuar com a mediadors en dret 

privat en el marc del Centre de Mediació 

de Dret de Catalunya. 

 

Dirigit. A tots els col·legiats que vul-

guin actuar com a mediadors.
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Finalitat. Aconseguir descomptes co-

mercials en aquells productes o serveis 

preferentment relacionats amb l’activitat 

professional.

 

Dirigit. A tots els col·legiats.

Com fer-ne ús. En el web del Col·legi, 

dins de l’apartat de Serveis, es poden 

consultar els descomptes comercials 

de les empreses que han signat un con-

veni amb el Col·legi.

Finalitat. Satisfer les necessitats fi-

nanceres de tots els professionals eco-

nomistes en condicions preferents i cre-

ar productes específics, com ara el Pla 

de Pensions Economistes o la targeta de 

crèdit amb la imatge del Col·legi de fons.

 

Descripció. Conveni subscrit amb el 

Banc de Sabadell segons el qual l’entitat 

bancària ofereix productes financers 

d’actiu i de passiu als membres del Col-

legi i als despatxos professionals vincu-

lats al Col·legi, i un pla de pensions dis-

senyat exclusivament per als membres 

del Col·legi d’Economistes de Catalu-

nya, els seus familiars de primer grau i 

els col·laboradors, no economistes, 

dels col·legiats. Aquest pla de pensions 

permet combinar el tipus d’inversió més 

adequat en cada moment: renda fixa, 

renda mixta i renda variable, adequant-

se al perfil de risc de cada persona. 

Dirigit. A tots els col·legiats.

Com fer-ne ús. En el web del Col·legi, 

dins l’apartat de Serveis, hi ha informació 

de tots els productes que engloben el 

conveni amb el Banc de Sabadell. 

Finalitat. Facilitar que el col·legiat que 

així ho vulgui doni a conèixer la professió 

que exerceix, la seva capacitació pro-

fessional i el control deontològic.

 

Descripció. Segell que identifica el 

col·legiat en exercici per estampar en 

informes i escrits.

 

Dirigit. A tots els col·legiats, però pre-

ferentment als col·legiats en exerci- 

ci lliure.

Com fer-ne ús. Trucant al telèfon 

93 416 16 04 o bé enviant un e-mail a 

mbel@coleconomistes.cat.

Finalitat. Oferir als membres del Col-

legi una assegurança de vida i d’acci-

dents de qualitat i competitiva. 

 

Descripció. Aquestes pòlisses estan 

subscrites amb Zurich mitjançant la cor-

redoria Tell Assegurances. La subscrip-

ció a questes pòlisses s’estén també als 

familiars dels membres del Col·legi.

 

Dirigit. A tots els col·legiats.

Com fer-ne ús. Trucant al telèfon 93 

416 16 04 o bé directament a la corredo-

ria Tell Assegurances al 93 301 40 83.
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’expert comptable és el profes-

sional que organitza, supervisa, 

rectifica i consolida la comptabi-

litat d’empreses i institucions. 

També és el professional que analitza la 

situació i el funcionament d’empreses i en-

titats mitjançant la tècnica comptable, te-

nint en consideració els aspectes econò-

mics, jurídics o financers de les empreses.

L’activitat professional de l’expert comp-

table no es troba regulada explícitament a 

Espanya, la qual cosa provoca certa inse-

guretat en el mercat a l’hora de contractar 

els serveis d’aquests experts. Tampoc no 

hi ha normes o criteris d’actuació expres-

sament requerits per al desenvolupament 

dels mateixos ni, per tant, per a la seva 

supervisió.

La seva figura neix amb la idea de poten-

ciar la seva tasca i dotar-la d’un marc pro-

fessional d’actuació adequat similar al que 

ja té a diversos països europeus com ara 

Portugal, França i Alemanya, així com a 

diversos països anglosaxons i de l’Amèri-

ca Llatina.

Per tal de donar una resposta positiva a les 

demandes creixents de la societat econò-

mica del nostre país, i d’acord amb tot el 

que s’ha dit abans, el Consell General 

d’Economistes i l’Institut de Censors Ju-

rats de Comptes d’Espanya (CGE-ICJCE) 

han engegat un sistema d’acreditació per 

tal que els col·legis d’Economistes i de 

Censors Jurats de Comptes puguin acre-

ditar els seus col·legiats i altres professio-

nals que, complint amb els requisits de 

coneixements i pràctica professional esta-

blerts, vulguin actuar com a expert comp-

table acreditat

En aquesta mateixa línia, el degà del Col-

legi d’Economistes de Catalunya, Joan B. 

Casas, i el president del Col·legi de Censors 

Jurats de Comptes de Catalunya (CEC-

CCJCC), Daniel Faura, van signar el passat 

15 d’abril de 2015 un acord mitjançant el 

qual es crea el Registre d’Experts Compta-

bles de Catalunya (RECC), que permet 

acreditar els professionals membres 

d’ambdós col·legis, i des d’on es difondrà i 

es promocionarà la figura de l’expert comp-

table acreditat.

Sistema d’acreditació

Propietari del sistema d’acreditació

Registre d’Experts Comptables del Con-

sell General d’Economistes-Institut Cen-

sors Jurats de Comptes d’Espanya.

Entitat que acredita

Registre d’Experts Comptables del Col-

legi d’Economistes de Catalunya i del Col-

legi de Censors Jurats de Comptes de 

Catalunya (RECC (CEC-CCJCC)).

Certificat

Valida i certifica la formació o l’experiència 

adquirida com a expert comptable, alhora 

que exigeix un reciclatge continuat i el com-

pliment d’un codi deontològic per conser-

var l’acreditació.

Renovació de l’acreditació

L’acreditació és permanent, però és obli-

gatòria la pertinença al RECC (CEC-

CCJCC) i la realització d’un mínim de 20 

hores anuals de formació contínua en 

comptabilitat i matèries afins per mantenir 

l’acreditació. Aquesta formació (cursos, 

seminaris, conferències, jornades, fò-

rums, congressos...) haurà d’estar homo-

logada pel RECC (CEC-CCJCC). 

Persones a les quals es dirigeix

Principalment a economistes, titulats mer-

cantils, auditors de comptes i, en general, 

DONANT FORMA A

T E M E S  D E  L A  P R O F E S S I Ó

Joan B. Casas i Daniel Faura, després 

de signar l’acord de creació del Registre 

d’Experts Comptables de Catalunya.
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qualsevol persona que tingui titulació univer-

sitària i experiència professional o docent 

en matèria de comptabilitat i informació 

financera, que obtingui una valoració 

positiva en el sistema d’acreditació. 

Sistema d’acreditació

L’acreditació es pot obtenir de tres 

maneres alternatives:

1. Per als auditors de comptes 

membres del ROAC: 

 Exercents i exercents que presten 

servei per contra d’altri (“no exercent per 

compte aliè” segons la denominació de 

l’actual Reglament de la Llei d’auditoria de 

comptes) és suficient acreditar-ho.

 Els no exercents, a més d’acreditar que 

són membres del ROAC hauran d’acreditar 

que han fet un mínim de 20 hores de forma-

ció en comptabilitat o auditoria de comptes 

en el darrer any.

2. Per a la resta de professionals i acadè-

mics amb experiència, l’acreditació es pot 

aconseguir a través de mèrits professio-

nals, acadèmics i publicacions (vegeu l’an-

nex 1 dins del web del Col·legi). 

3. Examen, d’una durada de tres hores, 

que comprendrà les matèries de comptabi-

litat financera, comptabilitat de gestió, fi-

nances i auditoria.

Drets de la persona acreditada

 Rebre un diploma acreditatiu d’expert 

comptable acreditat expedit pel RECC 

(CEC-CCJCC).

 Figurar en la relació d’experts compta-

bles acreditats que es publicarà tant al web 

del REC (CEC-CCJCC) i com al del REC 

(CGE-ICJCE).

 Fer un ús públic de la seva condició d’ex-

pert comptable acreditat.

Sol·licitud d’acreditació com a expert 

comptable per la via d’experiència

L’acreditació es pot sol·licitar del gener al 

maig i del setembre a l’octubre de cada any. 

La resolució es coneixerà en un termini de 

dos mesos. 

Al web del Col·legi es troben els models de 

sol·licitud, que s’hauran d’acompanyar de 

tots els certificats acreditatius de mèrits i ex-

periència. Aquesta sol·licitud es podrà reme-

tre a qualsevol seu del Col·legi d’Economis-

tes de Catalunya o del Col·legi de Censors 

Jurats de Comptes de Catalunya. 

Almagro Zapata, José Miguel
Alonso Marí, Daniel Francisco
Alonso Marí, Marcos
Amat Salas, Jaume
Antich Corgos, Jordi
Arasa Alegre, Maria Josep
Bach Fernández, Xavier
Badia Teruel, Ramon
Balaguer Rojas, María Luisa
Ballester Millán, Pere
Basseda Tous, Andreu
Benaiges Borràs, Jesús
Bernat Aranda, Josep
Blanquer Ruiz, Jorge
Bové Badell, José Oriol
Bruch Subirats, Joan Carles
Buen Farrés, Albert de
Cabrera Martínez, José
Cabrera Sánchez, Amalia
Cané Pérez, Susana
Canedo Iglesias, José Manuel
Casanellas Bassols, Raimon Llull
Castells Llavinés, Jordi
Castro Fernández, Manuel
Civit Ferraro, David
Claramunt Audinis, Pere
Corbero Garcia, Miquel Àngel
Díaz Martín, Eduardo
Domingo Daza, José Fernando
Ducable Guerrero, Albert Maria
Durà Viñes, Ramon
Espuis Padró, Luis Antonio
Ezquerro Guinovart, Rafael
Fabregat Vilà, Josep Maria
Falsina Rojas, Maria Neus
Farrés Costafreda, Ramon
Fernández Crespo, Emili
Fonseca del Valle, José Luis
Gallés Artigas, Juan
García Prats, Marta
Garriga Sancho, Manuel
Gay de Liébana Saludas, 

José María
Gómez Vera, Pedro
Griño Llanses, Maria Rosa
Griso Parera, Eva
Gual Guàrdia, Jordi
Guerra Vidiella, Luis Esteban
Guilera Valls, Jorge
Hernández Pujadas, Miguel
Ibarz Campo, Amadeo
Ibarz Giné, Montserrat
Izquierdo Espasa, Carmen
Jiménez Gutiérrez, César
Jiménez-Ridruejo Morenas de Tejada, 

Míriam del Carmen
León Tortosa, Salvador
Llobet Lorenzo, Carme
Llorens Irisarri, José Ignacio
López López, Jesús
López Oficial, Ramón
Macau Oliva, Enric
Maiz Bernús, Sergi
Malfeito Bonet, Carles

Experts comptables acreditats  
pel Col·legi d’Economistes de Catalunya

Martínez Berlanga, José Manuel
Martínez Sala, Víctor
Martínez Serra, Arturo
Martori Rodellas, Susanna
Massaguer Meléndez, Tomàs
Mayor de la Fuente, Pedro
Méndez García, Samuel
Mensa Valls, Jordina
Merino García, Rafael
Mestre Llop, Miquel
Mestre Vázquez, Juan
Miranda Caballero, Manuel
Mitjans Masllorens, Jordi
Molas Molas, Salvador
Monfort Aguilar, Enric
Morenilla Cale, Carmen
Mundet Riera, Miquel
Nadal Ferrer, Maria Marta
Navarro Álvarez, Víctor Javier
Ojeda Arnal, José Carlos
Ojeda Arnal, Luis
Ojeda Vicente, José Carlos
Oliver Navarra, Ernest
Padrones Sánchez, Rubén
Padrós Soler, Jordi
Pallarès Llorens, Joaquim
Pallarès Llorens, Mercè
Pérez Puiggrós, Jaume
Picó Ardite, Núria
Plans Bartolí, Jordi
Pociello Bové, Jordi
Pradas Tordera, Jordi
Puig Ridaura, Emili
Puig Vilaró, Eduard
Pujadas Ruiz, David
Ramírez Díaz, Elisa
Rello Condomines, Enric
Ribes Gòdia, Jaume
Ribes Grau, Aida
Ribó Nirella, Josep
Rius Duch, Joan
Roa Pujolà, Miquel
Rodríguez López, Alfonso
Roig Farran, Trinitat
Rosa García, Alfredo de la
Rusiñol Ribes, Josep Maria
Sáez Fernández, Joan
Sagués Cuxart, Albert
Sánchez Torras, Aurora
Sanfeliu Ribot, Josep
Sanglas de Alba, Jordi
Saumoy Linares, Ricardo Manuel
Serracant Silvestre, Jordi
Siurana Tolrà, Joan
Subirana Febrer, Jaime
Teringuer Mur, Francisco Javier
Torné Llach, Pere
Torras Soler, Sergio Jorge
Torrejón Mir, Jordi
Torres Grimalt, Laura
Torres Robert, Eudald
Tort Carré, Carme
Trallero Vilar, Antonio
Vicente Alfanjarín, Carlos
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JORDI CABALLÉ I TERESA GARCIA-MILÀ

 
ls economistes Jordi Caballé i Tere-

sa Garcia-Milà han estat designats 

recentment membres del Consell 

Assessor de l’Autoritat Indepen-

dent de Responsabilitat Fiscal (AIReF). En la 

següent entrevista, Caballé i Garcia-Milà ens 

donen la seva visió del panorama actual de les 

finances públiques.

Com a nous membres del Consell Asses-

sor de l’AIReF, quin rol creuen que ha de 

tenir aquesta institució en la societat?

Jordi Caballé (JC): L’AIReF és una institució 

molt recent que va ser creada mitjançant una 

llei orgànica de l’any 2013 però que no comen-

ça a ser operativa fins a mitjan 2014. Aquesta 

institució sorgeix com a resposta a la recent cri-

si del deute a Europa. El marc europeu que 

empara aquest tipus d’institucions el trobem en 

una directiva de la Unió Europea de l’any 2011, 

uns reglaments posteriors i un tractat intergo-

vernamental, els quals tenen com a objectiu 

fomentar la disciplina fiscal de les administraci-

ons públiques dels diferents països europeus.

L’AIReF espanyola s’ha dissenyat combinant 

la tradició d’institucions fiscals independents 

(IFI) ja existents. D’una banda, tenim les IFI 

anglosaxones de més llarga tradició, com la 

Congressional Budget Office als Estats 

Units, creada el 1975, on es posa èmfasi en 

la rendició de comptes, la disciplina del 

mercat i la transparència en les decisions 

sobre política fiscal, sense fer explícita una 

llista de regles de disciplina fiscal. Per altra 
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banda, tenim les IFI europees, creades més 

recentment i que es basen en el seguiment de 

regles fiscals numèriques que garanteixin la 

sostenibilitat del comptes públics.

Així, l’AIReF supervisa el compliment de les re-

gles, com les que es desprenen de la reforma 

de l’article 135 de la Constitució espanyola o la 

regla de la despesa, que impedeix que la des-

pesa pública creixi més que el PIB, però també 

posa èmfasi en els principis de transparència i 

rendició de comptes. La supervisió de les re-

gles fiscals per part de l’AIReF és especialment 

rellevant si tenim en compte que les que s’apli-

quen a Espanya són més exigents que les ge-

nerals de la Unió Europea. També és important 

destacar que les recomanacions i propostes de 

bones pràctiques que faci l’AIReF poden ajudar 

a difondre els beneficis de la sostenibilitat fiscal 

a l’opinió pública.

Cal assenyalar, finalment, que l’AIReF vetlla pel 

compliment del principi d’equilibri pressuposta-

ri a mitjà termini i, per tant, no entra a valorar els 

possibles increments de la despesa sinó que 

només vigila que aquests vinguin acompanyats 

del corresponent pla d’augment d’ingressos 

que els financin. Així, un sistema fiscal de tipus 

nòrdic, amb elevades despeses socials finan-

çades mitjançant una pressió fiscal també ele-

vada, pot sorgir com a resultat del procés polític 

i l’AIReF no en farà cap valoració excepte la re-

ferida a la seva sostenibilitat.

Teresa Garcia-Milà (TGM): Ha de fer un se-

guiment i garantir, des de la seva independèn-

cia de criteri, el compliment per part de les AP 

de l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat 

financera dels comptes públics. Analitza, per 

tant, les propostes pressupostàries dels go-

verns i les seves anàlisis de compliment dels 

objectius pressupostaris i de sostenibilitat. Va-

lora tant els models utilitzats per fer predicci-

ons del cicle econòmic i de les elasticitats 

d’ingressos i despeses davant el cicle de les 

diferents administracions públiques com les 

prediccions d’estabilitat pressupostària i sos-

tenibilitat financera basada en aquestes pre-

diccions i les propostes fiscals (impositives 

i de despesa). Tot això, des del rigor en 

l’anàlisi, la transparència i, molt important, 

la independència respecte a les AP. Emet 

informes i fa recomanacions, que les AP 

han de complir o explicar en el cas que 

no compleixin certes recomanacions. El 

consell assessor del qual formo part té 

com a missió assessorar el president de 

l’AIReF en les seves funcions. 

Un dels problemes econòmics ac-

tuals és el dèficit públic, que en el 

cas de l’Estat espanyol en l’actualitat 

pràcticament dobla els objectius de Ma-

astricht. Quina valoració fan del dèficit 

públic espanyol?

JC: És innegable que s’ha fet un considerable 

esforç en la consolidació fiscal en el nostre país. 

El Govern ha fet un repartiment dels objectius 

de dèficit entre les diferents administracions i el 

grau de compliment d’aquests objectius ha va-

riat molt entre elles. Les administracions locals 

han estat les que han tingut més èxit a l’hora de 

reduir el seu dèficit, ja que l’han fet desaparèixer 

totalment i, fins i tot, han obtingut un petit supe-

ràvit pressupostari. L’Administració central ha 

tingut un dèficit del 3,5% l’any 2014 que li 

ha permès assolir el seu objectiu. Per 

contra, les administracions auto-

nòmiques en conjunt s’han 

desviat del seu objectiu du-

rant l’any 2014, ja que 
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reduir el seu dèficit, ja que l’han fet desaparèixer

totalment i, fins i tot, han obtingut un petit supe-

ràvit pressupostari. L’Administració central ha 

tingut un dèficit del 3,5% l’any 2014 que li

ha permès assolir el seu objectiu. Per 

contra, les administracions auto-

nòmiques en conjunt s’han 

desviat del seu objectiu du-

rant l’any 2014, ja que 

pràcticament no han experimentat cap canvi en 

la seva situació respecte a la que tenien l’any 

2013 i s’han situat set dècimes per sobre del 

seu objectiu de dèficit a nivell agregat. Ara bé, 

s’ha de reconèixer que hi ha un cert grau d’ar-

bitrarietat en la manera en què es distribueixen 

els objectius de dèficit entre els diferents nivells 

de l’Administració. L’AIReF és totalment aliena 

a la decisió sobre aquest repartiment i només 

comprova el seu compliment.

També cal reconèixer que les administracions 

autonòmiques són les que tenen més dificultats 

polítiques per assolir els seus objectius de re-
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ducció de dèficit al ser responsables d’executar 

un volum important de despesa social (educa-

ció, dependència, sanitat...). A més a més, cal 

mencionar que no totes les autonomies s’han 

comportat igual i, juntament amb comunitats 

que han assolit amb escreix els seus objectius 

(Navarra, Astúries, Canàries, el País Basc i Ga-

lícia) o que han fet un important ajust respecte a 

l’any anterior (Aragó, Andalusia i Múrcia), en tro-

bem d’altres que han empitjorat el seu dèficit 

l’any 2014 (Extremadura, Catalunya, Balears i 

Madrid) o que el situen per damunt del 2% 

(Múrcia, Catalunya, Extremadura i la Comunitat 

Valenciana) i que, per tant, més que dupliquen 

el seu objectiu de dèficit.

Finalment, també ens trobem amb un petit dèfi-

cit de la Seguretat Social que posarà a prova en 

els propers anys el recentment aprovat factor de 

sostenibilitat del sistema públic de pensions.

Per tant, queda encara camí per recórrer en la 

reducció del dèficit públic, sense la qual serà 

impossible reconduir a nivells més baixos 

l’enorme volum del deute públic espanyol, que 

ja frega el 100% del PIB i que, segons les previ-

sions, superarà aquesta fita properament. La 

reducció de la prima de risc del deute públic 

espanyol permet que aquest volum de deute 

sigui encara sostenible però no es pot abaixar 

la guàrdia en aquest front.

TGM: És un dèficit elevat que s’ha d’anar ajus-

tant al llarg dels anys. De fet, el Govern espa-

nyol té el compromís de fer-ho en els propers 

anys i d’assolir l’equilibri pressupostari el 2018. 

Aconseguir-ho depèn en gran part que es con-

solidi l’incipient creixement de l’economia espa-

nyola. Però també cal controlar la despesa, i 

dirigir-la a actuacions que facilitin la creació de 

riquesa i promoguin el creixement a mitjà i llarg 

termini. I el Govern d’Espanya, que decideix el 

repartiment de l’esforç d’ajust pressupostari de 

les diferents administracions públiques, hauria 

d’assignar-lo d’acord amb el pes relatiu de 

cada Administració, i no basant-se en els seus 

interessos més directes. Es difícil altrament que 

es compleixin els objectius.

En el cas català, quina opinió tenen del dè-

ficit públic?

JC: La situació és molt preocupant. Catalunya 

és la comunitat més endeutada en termes ab-

soluts i l’evolució del volum de deute és desco-

ratjadora. L’anterior Govern tripartit es va trobar 

amb un volum de deute d’uns 11.000 milions i 

en els set anys del seu mandat aquesta xifra va 

augmentar en uns 25.000 milions. Tot i així, el 

pitjor encara vindria després, ja que, sota el Go-

vern actual de la Generalitat i amb el mateix 

sistema de finançament autonòmic, hem pas-

tracció de l’evolució d’aquestes variables, em 

costa entendre algunes subvencions no essen-

cials per part de la Generalitat, així com que si-

gui una de les comunitats autònomes amb els 

sous més elevats per als càrrecs públics. Tam-

bé trobo que alguns intents desesperats per 

corregir el rumb, com la política de privatitzaci-

ons i de venda de patrimoni, han estat poc 

exemplars. S’han pres accions precipitades (Ai-

gües Ter Llobregat), s’ha fet abstracció de la 

situació del mercat immobiliari (venda d’edificis) 

i, per últim, altres accions han estat ruïnoses per 

a l’erari públic (Túnels del Cadí).

TGM: És una situació difícil, ja que el marge 

d’actuació del Govern català és, com he dit 

abans, molt limitat. Els seus ingressos estan 

molt condicionats pel model de finançament 

autonòmic, amb poc marge per incrementar-

los. La despesa no és fàcilment ajustable, ja 

que en una part molt important es destina a la 

provisió d’educació i sanitat i, en els últims 

anys, s’han fet ja ajustos molt importants en 

aquests àmbits. Són serveis fonamentals de 

l’estat del benestar i eines centrals per garantir 

la igualtat d’oportunitats a la població i que, per 

tant, hauríem d’aspirar a enfortir i no pas afeblir.

De quina manera es poden millorar o in-

crementar els ingressos públics sense 

pujar els impostos?

JC: Evidentment, la millora de l’activitat econò-

mica permet augmentar les bases imposables 

sobre les quals s’apliquen els tipus impositius i, 

per tant, permet augmentar la recaptació. La 

millora de l’activitat econòmica s’està produint, 

encara que lentament, gràcies sobretot a fac-

tors externs com ara les injeccions monetàries 

del Banc Central Europeu, que han permès la 

devaluació de l’euro i la baixada dels tipus d’in-

terès, i el comportament dels preus de les ma-

tèries primeres. A escala interna s’han fet algu-

nes reformes adreçades a augmentar el poten-

cial de creixement de l’economia espanyola i 

que, en la meva opinió, han estat molt insufici-

ents ja que, essencialment, s’han traduït en una 

devaluació salarial que ha comportat més desi-

gualtat i un empobriment generalitzat d’àmplies 

capes de la població. Així, ens trobem amb una 

reforma laboral que no ha permès eliminar la 

intolerable dualitat del mercat laboral. La refor-

ma de l’Administració pública ha estat pràctica-

ment inexistent. Per últim, en l’apartat de les 

reformes dirigides a la liberalització econòmica, 

també s’ha fet molt poc i algunes d’aquestes 

reformes, com les referides als òrgans regula-

dors, han anat en la direcció equivocada.

L’altre front en el qual hi ha marge per aug-

mentar la recaptació sense apujar els tipus 

impositius té a veure amb la lluita contra el 

sat de tenir un volum de deute d’uns 36.000 

milions a tenir-lo de 64.000 milions, és a dir, un 

augment de 28.000 milions en només quatre 

anys! Aquesta escalada del deute públic és 

consistent amb el fet de ser una comunitat que 

ha incomplert el seus objectius de dèficit, tal 

com abans he apuntat.

TGM: Catalunya ha fet en els últims anys un 

ajust important en el seu dèficit, un esforç en 

percentatge del PIB superior a la mitjana de les 

CA. Tot i així, es troba en una situació de difícil 

compliment dels objectius de dèficit establerts 

per l’Administració de l’Estat. El repartiment 

d’objectius entre els diferents nivells de l’Admi-

nistració pública no es correspon amb la res-

ponsabilitat de despesa que tenen les diferents 

administracions, exigint a les CA un ajust pro-

porcionalment més gran que l’exigit a l’Admi-

nistració central. Serà difícil per a Catalunya 

aconseguir complir l’objectiu establert per a les 

CA, i més tenint en compte que el model de fi-

nançament no està previst que millori en el futur, 

i que Catalunya és una de les comunitats que ja 

ha utilitzat els marges que li dóna el model de 

finançament per incrementar els tipus imposi-

tius amb l’objectiu d’incrementar els ingressos. 

També s’ha trobat amb dificultats per tirar en-

davant noves formes de generació d’ingressos 

i de contenció de la despesa com, per exem-

ple, l’euro per recepta, el que confirma que té 

poc marge per millorar les seves finances.

En aquest sentit, com valoren l’estat de les 

finances de la Generalitat de Catalunya?

JC: No crec que faci falta afegir gaire més al 

que dic en la meva resposta a la pregunta ante-

rior, ja que el volum de deute de la Generalitat 

parla per ell mateix. Cal, però, estar amatent a 

l’evolució de dos factors que poden jugar a fa-

vor d’un redreçament de la situació financera 

de la Generalitat. D’una banda, la consolidació 

de la recuperació econòmica que permeti una 

reducció justificada de la despesa social i un 

augment dels ingressos provinents d’impostos. 

Per l’altra, la posada en marxa d’un nou siste-

ma de finançament autonòmic que tingui en 

compte la naturalesa de les despeses autonò-

miques i que incrementi la responsabilitat fiscal 

dels governs autonòmics. Tot i així, fent abs-



Teresa Garcia-Milà creu  

que hi ha molt marge  

de millora en l’àmbit  

de la política fiscal.

Jordi Caballé considera  

que “la millora de l’activitat 

econòmica s’està produint, 

encara que lentament”.

frau fiscal. En una economia com l’espanyola, 

amb un elevat percentatge d’economia sub-

mergida (al voltant del 25%), una política 

d’inspecció eficaç pot generar ingressos ad-

dicionals de manera substancial.

Deixant de banda la situació recent de crisi, de 

la qual espero estiguem ja sortint, voldria fer 

dos comentaris addicionals sobre la possibilitat 

d’augmentar els ingressos públics. El primer és 

per manifestar que crec que l’anomenada cor-

ba de Laffer, segons la qual una reducció del 

tipus impositius pot provocar un augment de la 

recaptació, és un mite sense cap tipus de vali-

dació empírica. El president Reagan va impul-

sar als Estats Units una reducció massiva d’im-

postos basant-se en aquest mite i el resultat va 

ser una escalada exponencial del volum del 

deute públic. L’altre comentari es refereix a la 

possibilitat de creació de noves figures imposi-

tives que s’adaptin a fenòmens nous com, per 

exemple, els impostos de caire mediambiental. 

També crec que cal replantejar de manera inte-

gral l’impost sobre successions. Malgrat la ten-

dència a suprimir-lo dels darrers anys, fruit 

d’una competència fiscal absurda entre auto-

nomies, cal recordar que aquest és un impost 

que, quan s’aplica a patrimonis molt elevats, 

permet garantir un mínim d’igualtat d’oportuni-

tats que, el cap i a la fi, és un principi essencial 

del liberalisme econòmic.

TGM: L’única manera és augmentar les ba-

ses imposables. La forma estàndard d’acon-

seguir-ho és amb creixement econòmic, que 

a poc a poc la nostra economia està aconse-

guint. Hem de confiar que el creixement sigui 

estable i per uns quants anys. Al nostre país hi 

ha un altre marge important per ampliar les 

bases imposables, reduir el frau fiscal. És ben 

conegut que som un dels països amb menys 

pressió fiscal entre els països de l’OCDE, però 
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en canvi tenim taxes impositives força eleva-

des. El problema és que una part significativa 

de l’activitat econòmica no paga impostos; 

així els que paguen han de fer-ho amb taxes 

elevades, mentre que molts no paguen res o 

molt poc. Hi ha molt marge de millora, tant a 

Catalunya com a Espanya.

L’economista i columnista del prestigiós 

diari ‘Financial Times’ Tim Harford diu 

que la despesa pública en temps de crisi 

és important, però que encara ho és més 

que aquesta sigui productiva. Hi estan 

d’acord?

JC: Totalment d’acord. No està clar que la des-

pesa totalment improductiva signifiqui alguna 

cosa més que una redistribució de rendes i que 

aquesta redistribució no sigui fruit de criteris 

que amaguin corrupteles i ineficiències diver-

ses. Ara bé, s’ha de ser molt curós a

 definir quina és la despesa productiva. Tal com 

ja s’ha dit moltes vegades, invertir en caríssi-

mes línies d’alta velocitat o infraestructures ae-

roportuàries que només són utilitzades per un 

nombre ínfim d’usuaris no resisteix cap anàlisi 

cost-benefici mínimament rigorosa. El mateix 

raonament aplica a les subvencions a sectors 

econòmics que suposadament conformaran el 

nou model productiu sense que ningú no sàpi-

ga encara quin serà aquest nou model.

TGM: No sé com defineix despesa producti-

va, però en tot cas la despesa pública sempre 

ha de ser productiva en el sentit que cobreixi 

uns objectius clarament definits de la manera 

més eficient possible, i en el nostre país que-

da molt espai per millorar en aquest sentit. 

Algunes inversions en infraestructures fetes 

durant els últims anys no només no són pro-

ductives, sinó que a més deixen una càrrega 

de despesa corrent i de manteniment que hi-

potequen futures inversions. Cal fer una plani-

ficació a mitjà/llarg termini de les infraestructu-

res estratègiques per al bon funcionament del 

país, fent una anàlisi rigorosa cost-benefici, i 

una priorització que tingui en compte criteris 

econòmics i no només polítics. S’han deixat 

de fer inversions en recerca i desenvolupa-

ment, fet que dificulta el canvi del model pro-

ductiu, del qual tant es parla però que tan poc 

suport rep del Govern central.

Europa ha fet un pas de gegant amb la cre-

ació del mecanisme de regulació dels 

bancs centrals. Sembla que la unió bancà-

ria és ja una realitat. Per a quan una política 

fiscal conjunta a Europa? O és una utopia?

JC: Potser l’harmonització fiscal absoluta no 

sigui una idea tan bona. En el seu moment es 

va criticar el fet que la unió monetària eliminés la 

possibilitat que els governs de cada país po-

guessin utilitzar la política monetària per fer front 

a xocs asimètrics. Similarment, tenim països 

europeus que tenen estructures productives i 

avantatges competitius diversos i, per tant, un 

marge de diferenciació en els tipus impositius 

pot ser saludable per així ajustar la política fiscal 

a cada realitat nacional. Ara bé, fomentar una 

dinàmica de competència fiscal dins de la Unió 

Europea sense cap límit tampoc no tindria cap 

sentit. En aquest punt, convindria d’entrada fer 

una harmonització entre els diferents Estats 

dels conceptes que integren les bases imposa-

bles i, possiblement, fixar uns intervals comuns 

per als tipus impositius.

TGM: Europa no està prou integrada política-

ment com per poder dissenyar i acceptar una 

política fiscal conjunta. En la versió més avan-

çada la política fiscal conjunta significaria que 

tenim un model fiscal únic que recapta per a 

una caixa comuna que proveeix recursos per 

a una política de despesa única, que inclouria 

des del subsidi d’atur, passant per l’educació 

o la sanitat, fins a les inversions en infraes-

tructures. No crec que mai arribem a aquesta 

situació, i segurament no és desitjable homo-

geneïtzar fins a aquest límit. La realitat ens 

porta a Estats amb un grau de descentralit-

zació cada vegada més avançat i, per tant, a 

realitats fiscals diferents. És possible, però, 

que s’arribi a acords sobre directrius en al-

guns tipus d’impostos sobre fets impositius 

amb alta mobilitat, com podrien ser els rendi-

ments d’inversions financeres, i aquestes co-

ordinacions serien beneficioses per al conjunt.

Recentment també es va obrir la polèmica 

amb el cas Lux Leaks en què es va posar 

al descobert la diferència en la tributació 

de les empreses entre els diferents països. 

Com veuen aquest cas?

JC: Tal com ja he dit, no em sembla malament 

que hi hagi certa idiosincràsia nacional en la po-

lítica d’impostos. Ara bé, em costa entendre la 

racionalitat de l’existència d’un país petit que 

sigui un paradís fiscal al cor d’Europa. A més a 

més, en aquest cas ens trobem amb una políti-

ca impositiva feta a la carta, fruit de negociaci-

ons secretes i, per tant, discriminatòria envers 

altres empreses. Aquesta falta de transparència 

juntament amb la implicació en aquest as-

sumpte de Jean-Claude Junker com a primer 

ministre de Luxemburg i ara president de la Co-

missió Europea no ajuden a fomentar la confi-

ança i la il·lusió de la ciutadania cap al projecte 

d’integració europea.

TGM: Seria desitjable que s’establissin unes 

normes que evitessin que les empreses puguin 

tributar allà on els resulta més favorable, en lloc 

de fer-ho en el país en què tenen l’activitat eco-

nòmica i generen els beneficis. És important 

regular aquests aspectes i supervisar-los ade-

quadament. Si aquests principis estiguessin 

ben establerts i supervisats, les diferències en 

els tipus impositius no crearien les distorsions 

que observem, que en realitat no deixen de ser 

evasions fiscals encobertes. 

 L’AIReF té com a objectiu vetllar per la sostenibilitat de les finances públiques 

com a via per assegurar el creixement econòmic i el benestar de la societat espanyola  

a mitjà i llarg termini. La seva missió és garantir el compliment efectiu per part de  

les administracions públiques del principi d’estabilitat pressupostària previst en  

l’article 135 de la Constitució espanyola mitjançant l’avaluació contínua del cicle 

pressupostari i de l’endeutament públic.

 L’AIReF disposa d’un equip professional de dilatada experiència que aspira 

a complir els objectius encomanats mitjançant la publicació d’informes, opinions  

i estudis de manera periòdica en el seu àmbit de responsabilitat. 

 L’àmbit d’actuació de l’AIReF impacta en elements clau de totes les administracions 

públiques i, per tant, afecta de ple les decisions al voltant dels comptes públics i els 

principals capítols de despesa i inversió com educació, sanitat i obra pública, entre 

d’altres. Per això la comunicació es converteix en part essencial de l’activitat de l’AIReF.

 En molts països del nostre entorn ja hi ha o s’estan creant institucions 

fiscals independents amb la finalitat de disposar d’un organisme independent  

que garanteixi la sostenibilitat de les finances públiques.



T R E B A L L E M  E N  G R U P
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a té dos anys de rodatge 

la nova seu del Col·legi 

d’Economistes de Catalu-

nya (CEC) i estem francament 

satisfets del potencial i de 

l’enorme recorregut que ens 

donen les instal·lacions. Tot allò 

que fem és per voluntat pròpia, 

decisió de persones i instituci-

ons. Però si el contenidor de la 

nova seu facilita i ajuda que el 

projecte del CEC es vagi mate- 

rialitzant, podem afirmar que 

decidir i arriscar a fer la nova seu 

de la plaça Gal·la Placídia en un 

context econòmic francament 

complicat ha estat un encert.

Doble repte

Quan l’any 2007 pensàvem en la 

ubicació, les prestacions de la 

nova seu, la configuració dels 

espais, la funcionalitat, la seva 

gestió, etcètera, ningú no tenia in 

mente que el 2014 es produiria 

un fet tan important com va ser 

l’acord per a la unificació amb el 

Col·legi de Titulats Mercantils de 

Catalunya. De cop, el nou Col-

legi d’Economistes de Catalu-

nya va passar a tenir un múscul 

de 8.000 titulats i 2.000 despat-

xos professionals afiliats. I la 

nova seu ha hagut d’encaixar 

una nova estructura de personal 

i la nova activitat col·legial per a 

un col·lectiu molt més ampli.

Com tot projecte d’inversió, 

allò que més destacaria és la 

capacitat d’aguant davant de 

situacions canviants. Ningú no 

tenia ni té la bola de vidre per pre-

dir el futur. El que sí podem intuir 

és la naturalesa dels riscos pro-

bables i decantar-nos per les 

respostes d’ampli espectre. 

Desconeixíem el futur dels col-

legis professionals, però sabíem 

que podríem subsistir si érem 

útils i eficients en la prestació de 

serveis. Això volia dir un Col·legi 

al serveis dels col·legiats, de les 

empreses i de la ciutadania. 

Espais de prestació de serveis i 

eficient organització funcional de 

l’edifici. De fet, la mateixa plantilla 

que hi havia a l’anterior seu de 

575 metres quadrats va ser sufi-

A l’esquerra, maqueta 

del projecte inicial. 

Sobre aquestes línies, 

inici de les obres.

A l’esquerra maqueta

Façana emblemàtica

AGUSTÍ JOVER, 
economista 

ajover@promoacsa.cat
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cient per gestionar un nou edifici 

de més de 3.000 metres qua-

drats de sostre.

Activitats i serveis

Durant el 2014, han participat en 

activitats organitzades a la nova 

seu un total de 14.534 persones 

i, cal remarcar-ho, amb una gran 

diversitat de serveis: formació a 

col·legiats i a empreses, difusió 

de coneixement, actes culturals, 

activitat interna dels diferents 

Grups de Treball constituïts en el 

si del CEC, etcètera.

Amb aquest notable full d’ac-

tivitats ja podríem considerar 

que la nova seu ha donat res-

posta a un projecte de futur ges-

tat anys enrere i que té molt de 

recorregut. 

Evolució de les obres  

de la façana de vidre 

que ha merescut el 

Premi Saint Gobain 

Cristalería/CITAV  

de Arquitectura en  

Vidrio 2014 al Millor 

Projecte d’Arquitectura.

Les dependències  

de la nova seu  

han demostrat  

amb escreix la  

seva funcionalitat.

E ol ció de les obres

L’èxit de la nostra seu ha 
anat més enllà del propi Col-
legi. L’edifici ha recollit mul-
titud de reconeixements. 

 AIT Award; Best in Interior 
and Architecture 2014 en la 
categoria Office/Adminis-
tration. Frankfurt (Alema-
nya). Primer premi.

 FAD d’Arquitectura 2014. 
Finalista.

 Premi Catalunya Cons-
trucció 2014 a la Direcció i 
Gestió de l’Execució de 
l’Obra. Primer premi. 

Un projecte amb  
prestigi internacional

 Premi Saint Gobain Crista-
lería/CITAV de Arquitectura 
en Vidrio 2014 al Millor Pro-
jecte d’Arquitectura.

 Premi NAN Arquitectura y 
Construcción al millor pro-
jecte de construcció no resi-
dencial. 2014. 

 Premi Tres Diamants a pro-
jectes d’HVAC sostenibles i 
eficients 2015, organitzat per 
Mitsubishi Electric i Grupo 
Hábitat Futura. Finalista.

 European Union Prize for 
Contemporary Architecture-

Mies van der Rohe Award 
2015. Nominació.

Cal assenyalar que els ante-
riors reconeixements van 
des de la concepció del 
projecte fins a la gestió de la 
seva execució. Han estat 
anys de treball, d’entrega 
voluntària i d’esforç econò-
mic per part de tots sense 
excepció. La nova seu ja és 
la casa de tots i toca treu-
re’n tot el potencial que 
amaga.
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Abati De La Cinna, Rafael

Andreu Corbatón, Jordi

Baixas Nogueras, Enrique

Balagué Morros, Marta

Bernadi Gil, Luis

Bristot, Adriana

Burgués Valiente, Jorge

Cacho Cirés, Bruno

Campos Callejas, María

Carballo Calvo, Arturo

Casanovas Pla, Josep Andreu

Castells Farré, Jesús

Conde García, Carlos

Contreras Galobart, Ignasi

Corominas Hoffmann, Gabriel

Domínguez Rodríguez, 

   Nilda María

Espert Llop, Míriam

Feliu Surroca, Ignasi

Fernández Fernández, 

   María Cristina

Franco Rodríguez, Alejandro

Fusté Sugrañes, Josep

Galera Munné, Montserrat

Gatuellas Comes, Gisela

Gibernau Torres, Álvaro

Ginabreda Moneo, Guillermo

Grimau Roig, Silvia

Infiesta Tiffon, Yago

Justicia Pomares, Christian

Lagarda Vila, Cèlia

López Modrego, Enrique

López Pampín, Raquel

López De Recalde Campaña, 

   María de las Mercedes

Manau Casas, Gerard

Martínez Chamorro, Marta

Martínez Marroquín, Daniel

Modol Ruiz, Cristina

Moisés Falcó, Xavier

Montalà Martínez, Marc

Morante Porras, Lorena

Núñez Quirós, Ezequiel

Puig Canal, Montserrat

Pujadas Roses, Jaime

Puyo Gil, Sergio

Ramis Ferrer, Francisco Juan

Recaj Erruz, Enrique Clemente

Ruiz Clermont, Montserrat

Salvi Tió, Joan

Sánchez Siles, Marcos

Simón del Burgo, 

   María Dolores

Solsona Rodríguez, Adrià

Soriano Gracia, María

Sureda Montiel, Ricard

Tapias Tenas, José Oriol

Úbeda Castellano, Irene

Ul Zaman, Badar

Velasco Casals, Berta

Vives Miret, Xavier

Relació d’altes 
col·legials  
del març a 
l’abril del 2015a Comissió d’Assessors 

Fiscals del Col·legi vol 

aprofitar els nous espais 

tecnològics que ens aporta 

Internet i les xarxes socials i ha 

creat un bloc exclusiu dedicat 

als assessors fiscals del Col-

legi. El podreu trobar a l’enllaç  

http://cecfiscalistes.coleco-

nomistes.cat.

Aquest nou espai neix amb la 

voluntat d’apropar la Comissió 

a tots els col·legiats. Hi troba-

reu, entre altres coses, articles, 

notícies o detalls de la formació 

especialitzada que ofereix tant 

la Comissió com l’Aula de  

Formació.

Tanmateix, i per a aquells 

membres de la Comissió que 

tinguin Linkedin us informem 

n la sessió del 17 de 

novembre del Grup de 

Treball de Retail es va 

analitzar l’avantprojecte de Llei 

de comerç, serveis i fires. 

Per tal de poder conèixer més 

directament l’argumentari de 

l’avantprojecte, es va convidar 

Josep Maria Recasens, director 

general de Comerç de la Gene-

ralitat. El van acompanyar la sub-

directora general, Montserrat 

Gallardo, i el cap de l’Àrea Jurí-

’Associació Catalana de 

Comptabilitat i Direcció, 

en el marc de la XII edi-

ció dels Premis ACCID, ha 

decidit guardonar el col·legiat 

Emilio Álvarez amb el Premi a la 

Trajectòria Professional que es 

lliura a aquelles persones o 

entitats que es distingeixen per 

que hem creat un grup especí-

fic al qual us podeu afegir i 

alhora convidar altres com-

panys que ho facin també. De 

moment, ja som prop de 150 

membres i ens agradaria créi-

xer encara més per compartir 

les nostres experiències pro-

fessionals i esdevenir un grup 

de referència en qüestions de 

fiscalitat a les xarxes socials. Si 

us voleu apuntar, heu de fer 

clic en aquest enllaç: https://

www.linkedin.com/groups? 

home=&gid=3913921&trk= 

my_groups-tile-grp. 

dica, Joan Rossinyol. Els mem-

bres del grup van tenir l’oportuni-

tat d’aclarir dubtes i d’exposar la 

seva opinió sobre el text, especi-

alment pel que fa referència a la 

regulació de les vendes promo-

cionals i dels outlets. 

Posteriorment, el president del 

grup, Santiago Pagés, va fer arri-

bar a la Direcció General de 

Comerç, de manera formal, les 

consideracions finals del Grup 

de Treball de Retail. 

la seva trajectòria professional 

en l’àmbit de la comptabilitat i la 

direcció. 

L’acte de lliurament dels pre-

mis va tenir lloc el passat dijous 

28 de maig a la Universitat Abat 

Oliba-CEU de Barcelona, amb 

motiu de la celebració del VI 

Congrés ACCID. 
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ilitant del PSUC i líder sin-

dical a la Facultat d’Eco-

nòmiques, en Marçal va escriure, 

als anys seixanta i setanta, el lli-

bre Política urbana y lucha 

social, els exemplars dedicats a 

la Gran Barcelona i la Barcelona 

de Porcioles a la revista CAU i va 

dirigir la revista del CEUMT, 

publicacions de referència en la 

lluita per la democràcia munici-

pal, que van comportar el seu 

acomiadament de l’Ajuntament.

Juntament amb els arquitec-

tes Carles Teixidor i Lluís Brau, 

va crear Urbanistes Associats, 

un dels primers despatxos 

multidisciplinaris, on es va ini-

ciar la seva passió per l’urba-

nisme comercial.

Vaig compartir amb ell una 

relació professional continuada, 

que em va permetre tractar el 

Marçal profund coneixedor de 

la seva ciutat, intuïtiu, treballa-

dor, resolutiu i solidari. Preferia el 

carrer al laboratori, alhora que 

no defugia el raonament teòric, 

havent estat professor d’Urba-

nisme Comercial a la UAB.

En els darrers anys, la seva 

implicació amb el Col·legi ha 

estat intensa, tant a la Comis-

sió Territorial i Urbana, on ell 

aportava la seva finesa analí-

tica, esperit crític i bonhomia, 

com en la gestió de la nova seu. 

Tots els col·legiats estem en 

deute amb ell. 

Recordo la seva aferrissada 

defensa de la localització urbana 

de l’ampliació de la Fira de Bar-

celona i la seva anàlisi extrema-

dament crítica en relació amb la 

creació de la bombolla que s’es-

tava formant al mercat immobili-

ari. El 2008 vaig tenir la satisfac-

ció de compartir amb ell i amb 

l’Agustí Jover el premi al Millor 

Despatx Professional de l’any. 

Encara no fa dos mesos el vaig 

trobar a l’entrada del cinema, 

coincidíem sovint, parlàvem de 

pel·lícules i de coses nostres, res 

no em feia pensar que aviat ens 

deixaria. Et trobarem molt a fal-

tar. Descansa en pau, amic.

Pere Lleonart, economista

es del juliol del 2007 en 

què l’aleshores degà Artur 

Saurí, tristament traspassat, 

ens va consultar la compra del 

solar de la plaça Gal·la Placídia, 

fins al juny del 2014, en què es 

va produir el trasllat de l’antiga 

seu de la Diagonal a la nova seu, 

tot el procés de seguiment i 

gestió diària de la promoció de 

la nova seu del Col·legi es va 

confiar a la Comissió d’Obres, 

integrada per Joan Ràfols, Mar-

çal Tarragó i Agustí Jover.

Set anys per decidir quina 

seu volíem, encarregar el pro-

jecte, tramitar el planejament, 

construir i posar en funciona-

ment el nou edifici; set anys en 

un entorn d’un país quasi en 

fallida en què les vam veure de 

tots colors. Per sort, vam tenir 

sempre el Marçal al costat. Amb 

l’entrega i lleialtat total per assu-

mir decisions pròpies i alienes, 

amb la fina ironia per somriure 

davant dels constants entre-

bancs, amb alguns esmorzars 

de forquilla que ens servien per 

llimar les arestes que tots tenim 

i que afloren quan hi ha dificul-

legi. Bon professional, excel-

lent col·lega i amic. Gràcies per 

tot: et trobem a faltar.

Antonio Argandoña, 

president del Comitè de 

Normativa i Ètica Professional

mic Marçal, com et troba-

rem a faltar. No pretenem 

fer-te un reconeixement dels teus 

innegables coneixements i apor-

tacions en els camps de l’urba-

nisme, el comerç, l’urbanisme-

comercial i l’economia per a nos-

altres, per als components del 

Grup de Treball de Retail, que es 

va crear per posar en valor un 

sector clau en el món econòmic 

del segle XXI. Et reconeixem les 

idees, l’esperit crític, les contro-

vèrsies, el sentit de l’humor, l’afa-

bilitat i el treball en comú. Gràcies 

per tot. A partir d’ara tot serà dife-

rent. Esperem que algú sàpiga 

agafar el teu testimoni.

Santiago Pagès, president 

del Grup de Treball de ‘Retail’

arlar d’en Marçal Tarragó, en 

el context de la Comissió 

d’Economia Territorial i Urbana, 

és parlar de rigor professional i 

implicació incondicional per a 

l’economia que és subjacent en 

les dinàmiques del territori. No 

només pel fet de ser el pilar fona-

mental i indiscutible de la Comis-

sió vers els coneixements rela-

tius a l’urbanisme comercial, 

sinó també per la voluntat cons-

tant d’en Marçal per tal que la 

Comissió dialogués i compartís 

camí amb altres institucions i 

organitzacions de la societat civil 

catalana, com ara l’Associació 

Catalana de Ciència Regional i la 

Societat Catalana d’Ordenació 

del Territori, de les quals en Mar-

çal també era partícip, i de les 

quals va constituir el cordó umbi-

lical entre elles i la Comissió. 

Sense ell, no només l’urbanisme 

comercial es queda orfe d’un 

dels seus pioners, sinó també la 

Comissió es queda òrfena del 

seu millor referent en aquesta 

disciplina.

Miquel Morell, 

vicepresident de la Comissió 

d’Economistes en Economia  

Territorial i Urbana 

tats, estant al peu del canó 

quan qualsevol de nosaltres 

fugíem de l’obra per obligacions 

professionals, a descansar, o ell 

a la seva estimada Menorca.

Quan ens movíem pels vol-

tants de l’obra, sempre anava 

saludant, i és que el Marçal era 

un home de Gràcia, un home 

amb qui al llarg d’aquests dar-

rers anys hem compartit no tan 

sols l’obra de la nova seu i altres 

afers professionals, sinó també 

una profunda amistat que ens 

acompanyarà sempre.

Joan Ràfols Esteve, president 

territorial de Barcelona  

Agustí Jover Armengol, 

membre de la Comissió 

d’Economia Territorial  

i Urbana (CETU)

ove d’esperit, sempre pro-

per, disposat a donar un 

cop de mà sense reclamar 

reconeixement, afectuós... La 

seva veu pausada i el seu sentit 

comú ajudaven a posar ordre 

en les discussions. Aportava 

coneixements, molta experièn-

cia i un profund sentit moral. 

Marçal va formar part del CNEP 

des del seu començament i va 

col·laborar en la redacció dels 

Principis Deontològics del Col-
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l llarg de tot aquest any 2015, 

la seu de Tarragona del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya 

ha vingut consolidant la seva 

projecció com a referent en l’àmbit de l’eco-

nomia al seu entorn.

El Grup d’Assessors Fiscals de la demarca-

ció de Tarragona manté una vinculació di-

recta amb la Comissió d’Assessors Fiscals 

del Col·legi, a través de la nova figura de 

coordinador de Seus de la Comissió, el 

company Francesc Escoda.

Des que fa mig any es va posar en funcio-

nament el Fòrum Fiscal, a través de la xar-

xa, la participació en aquest fòrum no ha 

deixat d’augmentar, ja que permet als pro-

fessionals compartir i debatre les respecti-

ACTIVITAT PER DEMARCACIONS

Tarragona

Barcelona

Girona

Lleida

ves interpretacions de la normativa que els 

ocupa.

Al mateix temps, durant el mes de febrer va 

tenir lloc, a la seu, un nou esmorzar de tre-

ball entre els representants de l’Agència 

Tributària a Tarragona, encapçalada pel seu 

director i els membres del Grup d’Asses-

sors Fiscals. En aquesta ocasió, vam poder 

conèixer els diferents responsables depar-

tamentals de l’agència, els canvis organit-

zatius que s’hi havien produït i alguns dels 

posicionaments que l’agència té en relació 

amb aspectes normatius. 

En definitiva, l’acte va potenciar la bona re-

lació que el Col·legi té amb l’Agència Tribu-

tària, que fa possible una millor col·laboració 

entre els professionals i l’Administració.

El Grup de la Comissió d’Economia Finan-

cera ha vingut evolucionant en la prepara-

ció d’un nou document de treball que pro-

perament sortirà a la llum i ha celebrat una 

conferència que, amb el títol La guerra de 

les divises, ha permès obtenir a tots els as-

sistents una visió de les oportunitats que 

tenen les empreses en operar en el mercat 

de divises i una major cultura en economia 

monetària. La ponència va anar a càrrec del 

company economista Miquel Àngel Fúster 

amb una molt bona participació.

Per altra banda, el Col·legi, un any més, ha 

estat present en el Fòrum de l’Ocupació de la 

Universitat Rovira i Virgili, a la Facultat d’Econo-

mia i Empresa, on vam poder exposar a estu-

diants que van passar per l’estand els avantat-

ges que el Col·legi els pot aportar en la seva 

inserció a la vida laboral. Durant aquesta jorna-

da es van registrar diversos interessats a rebre 

informació més acurada sobre els requeri-

ments i avantatges de la integració al Col·legi.

Una nova aportació que la seu està desenvo-

lupant en les darreres setmanes és la celebra-

ció d’un curs d’anglès per a negocis, que ha 

tingut molt bona acollida per part dels col-

legiats. Si bé la majoria de persones que sur-

ten de la universitat tenen un bon nivell d’an-

glès general, és molt convenient conèixer amb 

propietat l’adaptació al món de l’empresa.

I continuem treballant per generar noves pro-

postes de valor que interessen als membres 

del nostre col·lectiu i a la societat en general. 

Moment del curs d’anglès per a negocis.

l llarg

la se

d’Ec

Tarragona
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urant el 2015 el Col·legi d’Econo-

mistes a Lleida continua impul-

sant activitats d’interès relaciona-

des amb l’economia local.  

II Fira de l’ocupació UdL Treball

El dia 12 de març, el Col·legi d’Economistes 

de Catalunya a Lleida va ser, per segon any 

consecutiu, a l’estand promogut per l’Associ-

ació de Col·legis Professionals de Lleida a la 

Fira de l’ocupació UdL Treball organitzada per 

la Universitat al campus de Cappont. 

UdL Treball vol ser el punt de referència anual 

a la ciutat que impulsi i faciliti al teixit empresa-

rial la captació del millor talent que genera la 

UdL i promogui el contacte entre els alumnes 

dels darrers cursos i les empreses i entitats 

participants. Als estudiants de la UdL els supo-

sa conèixer les empreses i col·legis professio-

nals de Lleida, descobrir les opcions laborals 

del mercat i aprendre tècniques per poder es-

cometre un procés de selecció amb èxit. Per 

al Col·legi, és una bona manera d’intensificar 

la relació amb l’entorn universitari i les empre-

ses participants, promocionar la seva tasca en 

la societat i informar els estudiants interessats 

en els serveis que presta. La inauguració la van 

presidir el rector de la UdL, Roberto Fernán-

dez, i l’alcalde de la ciutat, Àngel Ros. 

A més de l’espai d’ex-

posició, s’hi van pro-

gramar tallers, conferències i una taula rodona 

amb antics alumnes de la UdL. En aquesta 

edició hi van participar un total de 45 empre-

ses i col·legis professionals i es van registrar 

uns 700 visitants, d’acord amb les dades faci-

litades per l’organització. 

GLOBALleida Inversiones

GLOBALleida és una societat que va néixer 

l’any 2009 amb la finalitat de captar inversions, 

endegar projectes i col·laborar en el creixe-

ment econòmic de les Terres de Ponent. Pre-

sideix la societat el lleidatà Antoni Brufau. 

El passat 22 de febrer, a la Seu Vella de Lleida, 

es va presentar als empresaris locals Socie-

dad Globalleida Inversiones, SA, que arrenca 

amb un capital inicial de 650.000 euros, fruit 

de l’aportació de 10 empreses del territori. 

Aquesta societat només es dedicarà a la ges-

tió del deal flow que se li presenti, valorant que 

els projectes siguin innovadors i tinguin un alt 

contingut tecnològic. El president de Repsol 

es va dirigir als nombrosos empresaris assis-

tents i els va encoratjar a participar a fons en 

aquesta nova societat, la qual té com a objec-

tiu principal fomentar nous negocis i retenir el 

nou talent a les comarques lleidatanes. 

SARquavitae Can Buxeres
C/ Ametller 6
08906 L’Hospitalet de Llobregat
Tel. 932 603 181

SARquavitae Claret
C/ Sant Antoni Mª Claret 200
08025 Barcelona
Tel. 934 463 320

SARquavitae La Salut Josep Servat
C/ Antequera 8 - 18
08024 Barcelona
Tel. 932 857 512

SARquavitae Regina
C/ Mare de Deú del Coll 22 - 30
08023 Barcelona
Tel. 932 848 747

SARquavitae Bonanova
C/ Calatrava 83
08017 Barcelona
Tel. 932 534 940

La sala era plena de gom a gom amb repre-

sentants del món econòmic, financer i empre-

sarial de Lleida. En representació del Col·legi 

d’Economistes hi eren Joan Turmo, president 

territorial a Lleida, JM Riu, vicepresident terri-

torial, i Joan Picanyol, secretari territorial.

Amb la Universitat de Lleida

Amb la finalitat de fer una àmplia difusió del Col-

legi entre els futurs economistes de Lleida i 

aconseguir una millor implicació entre el Col·legi 

i la Universitat, s’ha col·laborat en dues impor-

tants activitats acadèmiques, promogudes per 

la Facultat de Dret i Economia de la UdL, amb 

caràcter de formació transversal a fi d’aconse-

guir dotar d’una preparació integral els seus 

universitaris dels darrers cursos de carrera. La 

primera d’elles ha estat les III Jornades de Tu-

risme de la Universitat, celebrades els passats 

dies 4 i 5 de març. L’assistència d’universitaris 

va ser elevada i va omplir l’auditori del Centre de 

Cultures del Campus de Cappont, que comp-

ta amb un aforament per a 320 persones.

També hem tingut presència i col·laboració en 

les XXVI Jornades Universitat i Empresa del 

passat 29 d’abril. El tema cabdal s’ha centrat 

en la logística empresarial. S’ha comptat amb 

la presència d’empreses com SEAT, PRIVA-

LIA, Grup Borges, Mahou-San Miguel, ADER, 

Transports TROTA, EDULLESA i altres que 

han exposat les seves experiències en aquest 

sector estratègic en les vessants de la indús-

tria, el comerç, l’agricultura i les vendes on-li-

ne. La jornada es va fer a l’auditori del Centre 

de Cultures del campus universitari de Cap-

pont amb una nodrida assistència d’universi-

taris i empreses locals. 

ències iunataula rodona

L
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Lleida

El president de l’Associació de Col·legis 

Professionals de Lleida, l’economista  

Xavier Ticó, amb representants dels 

col·legis professionals participants: 

Economistes (Joan Turmo), Gestors 

Administratius (Venanci Blanch), 

Enginyers Agrònoms (Joan Guim i 

Conxita Villar) i Enginyers Tècnics 

Industrials (Ramon Grau).
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Vist el poc marge de temps disponible i l’en-

cara incipient implantació del fenomen, s’esti-

ma que els resultats ajudaran al progressiu 

arrelament de la cultura participativa. 

La cloenda del procés participatiu es va fer el 

17 d’abril, al Centre Cultural la Mercè. A l’acte, 

amb la presència de nombrosos mitjans, la 

Comissió, donant sentit a la seva raó de ser i 

en compliment de l’objectiu principal, va pre-

sentar l’Informe de resultats, un exhaustiu 

compendi de les aportacions ciutadanes re-

collides. Finalment, se’n va fer entrega a l’al-

calde de Girona, Carles Puigdemont, qui va 

agrair l’esforç i es va comprometre a fer-lo ar-

ribar, d’immediat, a l’equip redactor del Pla.

La participació del Col·legi

Ja de bon començament, abundant en el sen-

tir que històricament hem vingut reivindicant, 

vam voler subratllar la rellevància dels requisits 

imprescindibles dins del planejament urbanís-

tic: viabilitat econòmica i sostenibilitat. Així 

vam traslladar-ho tant als membres de l’equip 

redactor com de la UMAT, instant-los a consi-

derar la conveniència d’incorporar la figura de 

l’economista avesat en el tractament dels 

continguts econòmics i financers propis de 

l’àmbit urbanístic, capacitat per introduir refle-

xions sobre la viabilitat de les operacions de 

transformació urbanística i el seu impacte 

econòmic en les finances locals. 

Des de la seu gironina del Col·legi s’ha infor-

mat tots els col·legiats de la demarcació de 

l’evolució del procés. Altrament, l’informe final 

s’ha fet arribar als membres de la Comissió 

d’Economistes en Economia Territorial i Urba-

na del Col·legi.

La Comissió de participació

- Gremi de Promotors i Constructors d’Edificis 

de Girona

- Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 

- Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials

- Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics 

i Enginyers d’Edificació de Girona

- Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports

- Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles

- Col·legi d’Economistes de Catalunya 

- Universitat de Girona

- AV Devesa-Güell

- AV Figuerola-Bonastruch

- Plataforma Salvem la Devesa

- Associació de Futbol de Veterans de la Devesa

- Mou-te en Bici

- Xarxa Dones Girona

- Regidor d’Urbanisme i Activitats/cap d’Ur-

banisme 

- Regidor de Sostenibilitat 

- Representant de l’equip redactor. 

l gran pulmó verd de Girona: el 

parc de la Devesa. Allò que inici-

alment eren terrenys sorrencs, 

formats per sedimentació dels 

rius Ter, Onyar, Güell i Galligants, en la seva con-

fluència a Girona, es va poblar de pollancres i 

àlbers per protegir la ciutat de les seves vingu-

des i també per preparar defenses militars. 

Malgrat que l’estructura principal del parc res-

pon quasi totalment al projecte realitzat el 

1860 per Martí Sureda, posteriors intervenci-

ons han anat configurant l’espai actual. La 

Sota el lema Devesa bellesa, les seves fun-

cions s’han enfocat a tutelar, valorar i pro-

posar accions pel procés i la seva metodo-

logia, fent de corretja de transmissió entre 

la ciutadania i l’equip redactor, aportant do-

cumentació, duent a terme accions divul-

gatives i fomentant la participació per poder 

obtenir el millor pla possible segons els tres 

grans blocs de debat del projecte: 

a) Apropar el riu Ter a la ciutat.

b) Garantir el futur dels plàtans de la De- 

vesa.

c) Facilitar l’accés a peu al parc. 

 

Ha coordinat el procés, amb  sobrietat i eficà-

cia, l’equip de la Unitat Municipal d’Anàlisi Ter-

ritorial (UMAT).

Girona

Entrada al parc de la Devesa

Fites

El procés va ser presentat el 29 de gener i va 

culminar amb la jornada del 28 de març per 

identificar consensos a partir de les nombro-

ses aportacions ciutadanes rebudes fins en 

aquell moment.

Entremig, unes setmanes d’intensa activitat 

on es van endegar diverses iniciatives, entre 

les quals destaquen el web informatiu, acci-

ons a les escoles, 12 sessions informatives als 

respectius centres cívics, l’exposició itinerant 

(mercat del Lleó, Rambla i mercat de la Deve-

sa), el qüestionari a les bústies (9 de febrer), els 

suports publicitaris (opis, banderoles, prem-

sa) i el marxandatge.

Fins al 18 de març (límit de la recollida de da-

des), s’havien rebut prop de 2.500 qüestiona-

ris en paper, mentre que 462 persones havien 

interactuat a través de l’enquesta del web, 

que ha comptabilitzat 5.213 sessions, amb 5 

minuts de mitjana per usuari.

Devesa constitueix, també, la seva gran assig-

natura pendent atès que encara no s’ha trobat 

la fórmula per gestionar-la eficaçment, a la 

manera d’altres indrets emblemàtics, com ara 

Central Park o Hyde Park.

El Pla Especial Devesa 

El Pla proposa posar en valor el parc existent, 

identificant, amb criteri, quins aspectes cal-

drà mantenir, qüestionar, modificar o eliminar, 

proposant un entorn que convidi a ser mas-

sivament freqüentat. Per fer-ho, s’ha volgut 

comptar amb la màxima participació de la 

ciutadania tant de forma individual com a tra-

vés dels diferents col·lectius que la integren.

El procés participatiu

Per tal de garantir-ne vitalitat i canalització es 

va crear la Comissió de Participació del Pro-

cés Participatiu del Pla Especial de la Deve-

sa. Així va ser com, a mitjan el proppassat 

desembre, el Col·legi juntament amb altres 

entitats va ser convidat a formar-ne part. 

XAVIER OLLÉ, 



Assegurança de vida risc col·lectiva del Col·legi d’Economistes de Catalunya 

Instrument idoni per assegurar el seu futur i el de la seva família, cobrint un capital per al cas de 
defunció o invalidesa. 

Assegurances de disseny per als col·legiats del Col·legi d’Economistes de Catalunya. També es poden 
beneficiar d’aquesta assegurança els seus familiars i col·laboradors.

Definició: 
Assegurança de vida per la qual els beneficiaris de 
l’assegurat rebran el pagament d’un capital 
garantit en cas de mort o incapacitat permanent 
absoluta. 

Característiques i durada de l’assegurança: 
La prima està en funció de l’edat de l’assegurat, raó 
per la qual augmenta cada anualitat. 
La durada és anual, i es renova automàticament 
cada anualitat fins als 75 anys.
Pot modificar anualment el capital assegurat.
Els augments de capitals estan subjectes a les 
condicions d’adhesió de la pòlissa. 

A qui s’adreça l’assegurança de vida col·lectiva:  
Als economistes i als seus familiars i col·laboradors, 
amb edats compreses entre els 16 i els 75 anys. 

Cobertures:  
Obligatòria: Defunció. 
Complementària: Invalidesa absoluta i permanent. 

Aquesta assegurança es pot combinar amb 
l’Assegurança col·lectiva d’accidents del Col·legi 
d’Economistes amb les cobertures de: 

accidents.

Què percebrà el beneficiari en el moment que 
es produeixi una contingència? 
El capital assegurat especificat en les condicions 
particulars per a cadascuna de les cobertures 
contractades.

Forma de cobrament de la garantia contractada:
Capital.

Capital assegurat màxim:
El límit màxim és de 600.000 €. De 70 a 75 anys, el 
límit assegurat és de 60.000 €.

Condicions d’adhesió:  
Per donar-se d’alta és necessari emplenar el butlletí 
d’adhesió amb el qüestionari de salut. Fins a un 

Pòlissa amb participació en beneficis:
Assegurança amb participació en beneficis en funció 
de la sinistralitat del col·lectiu.

Forma de pagament: 
Domiciliació bancària. Fraccionament trimestral o 
semestral sempre que el rebut sigui superior a 150 €.

Informació i altres serveis a clients:
Tots els assegurats disposaran d’un certificat 
d’adhesió amb la informació sobre capitals, 
garanties i beneficiaris.

Dades necessàries per a la valoració del risc:
És necessari emplenar el butlletí d’adhesió i el 
qüestionari de salut per a capitals fins a 200.000 €.
Per a capitals superiors s’haurà de passar 

Com es pot contractar l’assegurança? 
L’interessat ha d’enviar la documentació següent:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Els productes oferts són el resultat de l’assessorament independent i 
objectiu que presta el corredor, el qual, entre assegurances del mateix 
tipus de diferents entitats asseguradores, ha proposat les que, segons 
el seu criteri professional, millor s’adapten a les necessitats dels clients. 
Corred. d’Asseg., J.Tell, S.L. J-0489

Tel: 93 301 40 83
 info@jtellassegurances.com
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MÀSTERS, POSTGRAUS I PROGRAMES 
D’ESPECIALITZACIÓ 2015-2016

tructura empresarial o bé per a despatxos 

que es dediquin a l’assessoria comptable i 

fiscal. Dispensa automàticament de part de 

l’examen per accedir al Registre Oficial 

d’Auditors de Comptes, està format per cinc 

mòduls i val per 60 crèdits ECTS. Es fa en 

modalitat semipresencial, les sessions pre-

sencials del qual es desenvolupen en la seu 

de Barcelona del Col·legi. 

Dates: d’octubre del 2015 a juny del 2016.

Dirigit a: Titulats universitaris 

o professionals de la comptabilitat, 

l’auditoria o l’administració empresarial.

Curs de preparació per a l’examen 

d’expert comptable

Té per finalitat ajudar tots aquells que tin-

guin interès a presentar-se a la prova d’ap-

titud professional de l’any 2016 per a la 

inscripció en el Registre d’Experts Compta-

bles (REC) com a expert comptable acredi-

tat. Preveu les matèries i continguts exigits 

en l’examen d’accés. S’estructura en dife-

rents mòduls específics que imparteixen 

tant professors universitaris com professio-

nals experts.

Durada: aproximadament 140 hores.

Dates: d’octubre del 2015 a juny del 2016.

Dirigit a: Persones interessades a 

presentar-se a la prova d’aptitud per 

inscriure’s al REC.

Cursos d’expert en mediació 

(semipresencial)

Nova edició dels dos cursos sobre media-

ció especialitzada en l’àmbit mercantil, que 

té per finalitat dotar els assistents de les ap-

tituds i de les capacitats bàsiques necessà-

Durada: 153 hores.

Dates: 26 d’octubre de 2015 a maig del 2016.

Dirigit a: Professionals de l’àmbit tributari i 

col·laboradors.

Màster en comptabilitat superior  

i auditoria. 6a edició

Es realitza conjuntament amb el Campus de 

Sabadell de la Universitat Autònoma de Bar-

celona i té per finalitat la formació d’especia-

listes en els camps de la comptabilitat i l’au-

ditoria, fet que possibilita el compliment dels 

requeriments establerts per a l’examen d’ac-

cés al Registre Oficial d’Auditors de Comp-

tes. S’estructura en 13 mòduls i val per 90 

crèdits. L’equip docent està integrat per pro-

fessors universitaris i per professionals del 

món de la comptabilitat i l’auditoria vinculats 

al Registre d’Economistes Auditors.

Durada: 420 hores.

Dates: del 28 de setembre de 2015 

al 8 de juliol de 2016. 

Dirigit a: Persones interessades a 

especialitzar-se en els camps de la 

comptabilitat i l’auditoria de comptes,  

bé siguin acabats de llicenciar o diplomats 

universitaris que vulguin iniciar-se,  

o bé professionals en exercici que  

desitgin actualitzar o aprofundir els  

seus coneixements.

Màster en direcció comptable i 

auditoria de comptes (semipresencial)

S’efectua conjuntament amb la Universitat 

de Vic/Universitat Central de Catalunya, 

amb l’objectiu de formar professionals per a 

l’adequada direcció i supervisió del departa-

ment comptable i d’administració de l’es-

PROGRAMACIÓ 2015-2016

Màster d’especialització tributària. 

27a edició

Màster de referència que s’imparteix des de 

fa 27 anys, constitueix una eina indispensable 

per a aquelles persones que vulguin ser con-

sultors fiscals. Està homologat pel Registre 

d’Economistes Assessors Fiscals. Al llarg de 

les diverses edicions ha format més de 500 

professionals. El temari preveu 14 temes, que 

van des del tractament particular dels diver-

sos impostos fins a temàtiques organitzatives 

i procedimentals més transversals (organitza-

ció del despatx, planificació fiscal), introduint 

les novetats de la darrera reforma fiscal. El 

màster abasta la realització de pràctiques en 

despatxos professionals. Val a dir que més del 

90% dels que l’han cursat estan treballant 

com a assessors fiscals.

Durada: 300 hores.

Dates: 22 d’octubre de 2015 a maig del 2016.

Dirigit a: Titulats universitaris i estudiants 

de darrers cursos, així com persones que 

vulguin especialitzar-se en les àrees 

tributàries i fiscals.

Programa superior d’especialització 

en tributació i assessoria fiscal.  

23a edició

Els seus principals objectius són formar pro-

fessionals que es vulguin especialitzar en 

una determinada àrea fiscal i actualitzar els 

coneixements dels assessors/consultors 

actius en matèria tributària. S’analitzen tots 

els impostos vigents, amb la resolució de 

supòsits pràctics i una anàlisi detallada de la 

doctrina administrativa i judicial. S’estructu-

ra en set mòduls que s’adapten a les carac-

terístiques personals de cada interessat. 



ries per actuar en processos de mediació 

en aquest camp. Es fan conjuntament amb 

la Universitat Oberta de Catalunya. 

Curs d’expert en mediació mercantil

(100 hores, cinc crèdits ECTS). Està homo-

logat pel Ministeri de Justícia, la qual cosa 

permet la inscripció en els seus registres 

com a mediador. 

Curs d’expert en mediació en economia 

i empresa (170 hores, 6 crèdits ECTS). Està 

homologat pel Ministeri de Justícia i pel De-

partament de Justícia de la Generalitat, 

cosa que facilita la inscripció en els registres 

existents per poder actuar formalment com 

a mediador del mateix Ministeri i del Centre 

de Mediació de Dret Privat de Catalunya.

Durada: 100/170 hores.

Dates: d’octubre del 2015 a gener del 2016. 

Dirigit a: Persones interessades a 

especialitzar-se en la mediació com a activitat 

professional, focalitzada especialment en 

activitats pròpies del camp mercantil. 

Postgrau en economia verda.  

2a edició

Es fa conjuntament amb la Universitat de 

Vic/Universitat Central de Catalunya, mit-

jançant l’Institut Català de l’Economia Ver-

da. Té per finalitat donar una formació es-

pecífica en relació amb tots aquells 

aspectes en què incideix l’economia verda, 

posant l’èmfasi en les experiències pràcti-

ques i en els casos aplicats. S’estructura en 

set mòduls i val per 30 crèdits. Està impartit 

per més de 60 professors i experts en el 

camp de l’economia verda.

Durada: 111 hores.

Dates: del 21 d’octubre de 2015 al 27 de 

juliol de 2016.

Dirigit a: Professionals i tècnics del 

sector públic i del sector privat (empresaris, 

directius, tècnics...), de diferents disciplines 

(arquitectes, economistes, enginyers, 

geògrafs, ambientòlegs, periodistes...).

Programa de direcció i gestió  

de fundacions i altres entitats  

no lucratives

L’objectiu és proporcionar als dirigents de 

les fundacions i altres entitats no lucratives i 

als seus gestors i executius un marc con-

ceptual i eines de direcció i gestió que per-

metin millorar el seu rendiment. S’estructura 

en sis sessions.

Durada: 42 hores.

Dates: de novembre a desembre del 2015.

Dirigit a: Membres de patronats, directors 

i executius d’alt nivell de fundacions i altres 

entitats no lucratives, així com assessors  

i consultors i personal de l’Administració 

pública.

Postgrau en auditoria pública

Es fa conjuntament amb el Col·legi de Cen-

sors Jurats de Comptes de Catalunya en el 

Col·legi de Secretaris, Interventors i Treso-

rers de Catalunya, la Diputació de Barcelona 

i la Universitat de Barcelona, i està coorga-

nitzat i homologat per l’Escola d’Administra-

ció Pública de Catalunya de la Generalitat de 

Catalunya. L’objectiu és formar i proporcio-

nar una visió en profunditat sobre l’activitat 

econòmicofinancera, comptabilitat pública i 

control intern en el sector públic i, en especi-

al, sobre els instruments d’execució del con-

trol financer, mitjançant tècniques de mos-

treig i d’auditoria pública. S’estructura en 

quatre mòduls i val per 18 crèdits ECTS. 

Durada: 150 hores.

Dates: d’octubre del 2015 a maig del 2016.

Dirigit a: Llicenciats, diplomats o graduats 

universitaris, auditors de comptes  

i professionals de firmes d’auditoria, 

secretaris, interventors i tresorers i  

tècnics de les administracions públiques,  

així com funcionaris de la Sindicatura de 

Comptes de Catalunya.

Programa en control de gestió/

pressupostari: funcions i eines  

per al ‘controller’

S’imparteix des de fa 23 anys i es va redis-

senyar el curs 2014-2015. Proporciona una 

visió global i detallada del control de gestió 

i pressupostari, facilita el domini de tècni-

ques i eines actuals i adequades per a un 

eficient control, dóna una perspectiva inte-

grada dels diferents indicadors de gestió i 

sistemes d’informació –quadre de coman-

dament–, aprofundeix en el control de les 

àrees funcionals i operatives de l’empresa i 

proporciona els conceptes fonamentals 

per al control i auditoria interns. S’estructu-

ra en cinc mòduls i 15 sessions.

Durada: 58 hores.

Dates: d’abril a juny del 2016.

Dirigit a: Personal responsable del 

desenvolupament de les tasques de control 

de gestió i de control intern d’empreses  

i altres organitzacions (controllers, directors/

responsables de control de gestió...).

Cicle sobre la compravenda 

d’empreses i altres reorganitzacions 

empresarials

Aporta els coneixements i les tècniques ne-

cessaris per dur a terme els processos de 

compravenda i de reorganització d’empre-

ses des de les diferents vessants possibles, 

transmetent una visió pràctica, multidisci-

plinària i integral. Es compon de vuit semi-

naris. L’equip docent està format, fona-

mentalment, per professionals experts en 

les diverses matèries (compravenda, fisca-

litat, due diligence...).

Durada: 60 hores.

Dates: de febrer a juny del 2016.

Dirigit a: Directius responsables de les 

activitats d’adquisició de societats i filials, 

directors generals i financers, assessors 

fiscals, auditors i professionals relacionats 

amb les operacions de compravenda 

d’empreses i altres processos de 

reorganització empresarial. 

Màster de reestructuració 

d’empreses, administració i 

mediació concursal. 1a edició

Programa en preparació que té per objectiu 

formar experts en processos de reorganit-

zació empresarial en sentit ampli i des de les 

diverses perspectives possibles, amb una 

atenció especial als mons concursal i de la 

mediació. El curs s’estructura en tres mò-

duls que es poden fer independentment: 

Reestructuring, Administració concursal i 

Acord extrajudicial de pagaments.

Durada: 140 hores.

Dates: octubre del 2015 a maig del 2016.

Dirigit a: Persones que vulguin 

especialitzar-se professionalment o bé 

reorientar la seva activitat en els camps de 

la reestructuració empresarial i de 

l’administració i mediació concursal. 
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Conferència organitzada per la Comissió de 

Comptabilitat (comissió conjunta CEC-AC-

CID) a càrrec de Lluís Cuatrecasas, catedràtic 

de la Universitat Politècnica de Catalunya. Van 

moderar l’acte Martí Garcia, vicepresident de 

la Comissió de Comptabilitat (comissió con-

junta CEC-ACCID), i Llorenç Bagur, coordina-

dor de la Comissió de Comptabilitat de Ges-

tió de l’ACCID. Documentació a disposició 

dels interessats al web del Col·legi.

Conferència organitzada per la Comissió d’Eco-

nomia del Coneixement i Innovació a càrrec de 

Waltraut Ritter, research director de Knowledge 

Dialogues. Va presentar l’acte Josep Maria Vi-

edma, president de la Comissió d’Intangibles 

de l’ACCID, i el va moderar Julià Manzanas, 

vicepresident de la Comissió d’Economia del 

Coneixement i Innovació del Col·legi d’Econo-

mistes de Catalunya. Aquesta conferència es 

va celebrar íntegrament en anglès.

MARÇ - ABRIL 2015

Organitzats per la Comissió d’Assessors 

Fiscals i dirigits per Enric Corominas, asses-

sor fiscal a TAX Barcelona Advocats i Eco-

nomistes, SL; Josep Sotelo, assessor fiscal 

a Audiconsultores Advocats i Economistes, 

SLP, i Pedro Villar, del Gabinet Assessor Fer-

nández, SL. Els debats se celebren sem-

pre el mateix dia abans de les sessions 

temàtiques.

Sessió temàtica organitzada per la Comissió 

d’Assessors Fiscals a càrrec de Xavier Solé, 

economista, membre de la Comissió d’As-

sessors Fiscals del CEC. Documentació 

a disposició dels interessats al web del 

Col·legi. Videoconferència amb la seu de 

Tarragona.

Acte organitzat pel Grup de Treball d’Econo-

mistes d’Empresa amb la participació de Mar 

Raventós, presidenta del Grup Codorníu. Va 

presentar l’acte Modest Guinjoan, president 

de la Comissió d’Economia de l’Empresa, i 

va moderar Lluís Mas, president del Grup de 

Treball d’Economistes d’Empresa.

Organitzada per la Comissió d’Economia 

Territorial i Urbana.
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Taula rodona organitzada per la Comissió 

d’Economia i Finances de l’Esport a càrrec 

de Luis Gil, gerent de l’Associació de Fut-

bolistes Espanyols (AFE); de Josep Maria 

Orobitg, economista, representant d’espor-

tistes professionals; Sebastián Piedra, eco-

nomista, responsable del departament fiscal 

de Crowe Horwath i inspector d’Hisenda de 

l’Estat (en excedència), i Jaume Alonso-Cu-

evillas, economista, advocat i catedràtic de 

Dret Processal de la Universitat de Barcelo-

na. Va presentar l’acte Alfred Albiol, vicedegà 

del Col·legi d’Economistes de Catalunya i el 

va moderar José María Gay de Liébana, pre-

sident de la Comissió d’Economia i Finances 

de l’Esport.

Organitzat pel Col·legi d’Economistes de 

Catalunya amb la participació de Xavier 

Subirats, membre del Comitè Permanent 

del Col·legi d’Economistes de Catalunya; 

Tomàs Font, director de Despatxos Pro-

fessionals de Wolters Kluwer, i Oriol Amat, 

catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra, 

president d’Economistes Comptables i pre-

sident de l’ACCID.

A la seu de Barcelona, per als col·legiats pro-

vinents del Col·legi de Titulats Mercantils.

Conferència organitzada pel Grup d’Econo-

mistes Sèniors amb la participació com a 

ponent d’Eduard Arruga, economista i pre-

sident del Banc dels Aliments. Va presen-

tar l’acte Maria Rosa Màndoli, economista 

i membre del Grup d’Economistes Sèniors, 

i va presidir Santiago Iglesias, economista, 

advocat i president del Grup d’Economistes 

Sèniors. Va moderar Josep Lluís Masriera, 

economista i vicepresident del Grup d’Eco-

nomistes Sèniors.

Conferència organitzada per la Comissió 

de Comptabilitat (comissió conjunta CEC-

ACCID) amb la participació com a ponent 

de Pere Solduga, economista, auditor de 

comptes i soci d’Audiaxis. Va moderar 

Martí García, vicepresident de la Comissió 

de Comptabilitat (comissió conjunta CEC-

ACCID). Documentació a disposició dels 

interessats al web del Col·legi.
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Sortida cultural organitzada pel Grup d’Eco-

nomistes Sèniors.

Sessió temàtica organitzada per la Comis-

sió d’Assessors Fiscals a càrrec d’Antonio 

Durán-Sindreu, economista, doctor en Dret 

i professor de la Universitat Pompeu Fabra. 

Videoconferències amb les seus de Llei-

da i Tarragona.

Sessió temàtica organitzada per la Comissió 

d’Assessors Fiscals a càrrec de Manel Ca-

Presentació de l’informe del REAF organit-

zada per la Comissió d’Assessors Fiscals a 

càrrec de Valentí Pich, president del Consell 

d’Economistes, i de Luis del Amo, secretari 

tècnic del REAF-REGAF. La presentació va 

anar a càrrec de Nacho Cornet, president de 

la Comissió d’Assessors Fiscals del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya; i la benvingu-

da i la cloenda, a càrrec de Joan B. Casas, 

degà del Col·legi d’Economistes de Catalu-

nya. Documentació a disposició dels inte-

ressats al web del Col·legi.

Conferència organitzada per la Comissió d’Economia i Finances de l’Esport a càrrec d’Albert 

Agustí, president del Reial Club Tennis Barcelona-1899; d’Ignacio Soler-Cabot, vicepresident 

del Reial Club Tennis Barcelona-1899, i d’Albert Costa, director del Barcelona Open Banc 

Sabadell-63è Trofeu Conde de Godó. Va coordinar José María Gay de Liébana, president de 

la Comissió d’Economia i Finances de l’Esport del Col·legi d’Economistes de Catalunya, i va 

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

Conferència organitzada per la Comissió d’Economia Internacional i Unió Europea amb la col-

laboració del Parlament Europeu, Oficina d’Informació a Barcelona, i del Consell Català del 

Moviment Europeu a càrrec de Javi López, eurodiputat de l’Aliança Progressista dels Socialis-

tes i Demòcrates (S&D); Ernest Maragall, eurodiputat dels Verds/Aliança Lliure Europea (Verds/

ALE), i Ramon Tremosa, eurodiputat de l’Aliança dels Demòcrates i Liberals per Europa (ALDE). 

Va moderar Víctor Bottini, director i presentador del programa de RNE-Ràdio4 Econòmix, i va 

donar la benvinguda Joan B. Casas, degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya.

sal, advocat a Andorra, i de Carlos Muñoz, 

advocat a Barcelona. Documentació a dis-

posició dels interessats al web del Col·legi. 

Videoconferències amb les seus de Llei-

da i Tarragona.
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VIATGES

Conferència organitzada per la Comissió 

d’Economia i Finances de l’Esport amb la 

participació com a ponents de José María 

Gay de Liébana, economista, president de la 

Comissió d’Economia i Finances de l’Esport 

del Col·legi d’Economistes de Catalunya 

i consultor de la UEFA. Va presentar Alfred 

Albiol, vicedegà del Col·legi d’Economistes 

de Catalunya.

Conferència organitzada pel Grup d’Eco-

nomistes Sèniors a càrrec de Josep Antón 

Poch, doctor en Farmàcia, membre de la 

Comissió de Jubilats del Col·legi de Farma-

cèutics i expert en egiptologia. Va presentar 

Santiago Iglesias, economista, advocat i 

president del Grup d’Economistes Sèniors; 

i va moderar Francesc Planells, economista 

i membre del Grup d’Economistes Sèniors.

Conferència organitzada per la Comissió 

d’Economia Catalana amb la participació 

com a ponents d’Ivan Planas, economista 

i director general d’Anàlisi i Seguiment de 

les Finances Públiques de la Generalitat de 

Catalunya que va parlar sobre El pressupost 

de les administracions públiques a Catalu-

nya. Marta Espasa, professora d’Hisenda 

Pública de la Universitat de Barcelona, va 

pronunciar la ponència introductòria L’ob-

jectiu de dèficit públic a Espanya: previsions 

i realitats. Va presentar i moderar Modest 

Guinjoan, president de la Comissió d’Eco-

nomia Catalana. Documentació a disposi-

ció dels interessats al web del Col·legi.

Per examinar el resultat de l’enquesta corres-

ponent a la previsió de tancament de l’Ibex-35 

a 30 de juny de 2015. Documentació a dis-

posició dels interessats al web del Col·legi.

Organitzat per Bussines Angels Economistes BAN del Col·legi d’Economistes de Catalunya.
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Dinar-col·loqui organitzat pel Fòrum Econo-

mistes en Mercats Financers amb la partici-

pació com a ponent d’Oriol Amat, conseller 

de la Comissió Nacional del Mercat de Valors 

i president d’Economistes Comptables i de 

l’ACCID. Va moderar Montserrat Casano-

vas, catedràtica d’Economia Financera i se-

cretària de la Comissió Gestora del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya.

Organitzats per la Comissió d’Assessors 

Fiscals i dirigits per Enric Corominas, Josep 

Sotelo i Pedro Villar.

Sessió temàtica organitzada per la Comissió 

d’Assessors Fiscals a càrrec de Carmen Ma-

rull, sòcia de PricewaterhouseCoopers Tax 

& Legal Services. Documentació a dispo-

sició dels interessats al web del Col·legi.

Sessió organitzada pel Comitè de Normativa 

i Ètica Professional (CNEP) amb la participa-

ció de Carme Jover, economista, assessora 

fiscal i membre del Consell Directiu del REAF, 

que va parlar de frau fiscal; de Joaquim Mena, 

vicepresident primer de l’Institut d’Experts en 

Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finan-

çament del Terrorisme (INBLAC), que va par-

lar del blanqueig de capital, i de Joan Cava-

llé, economista i director general de la Caixa 

d’Enginyers, que va parlar del frau financer. Va 

donar la benvinguda Antoni Argandoña, pre-

sident del Comitè de Normativa i Ètica Profes-

sional (CNEP). Documentació a disposició 

dels interessats al web del Col·legi.

Conferència organitzada per la Comissió de 

Comptabilitat (comissió conjunta CEC-AC-

CID) a càrrec d’Emili Gironella, economista, 

acadèmic numerari de la Reial Acadèmia 

de Doctors. Va moderar l’acte Martí García, 

vicepresident de la Comissió de Comptabi-

litat (comissió conjunta CEC-ACCID). Docu-

mentació a disposició dels interessats al 

web del Col·legi.

Sessió informativa organitzada per la Co-

missió d’Assessors Fiscals a càrrec d’Emilio 

Pérez Pombo, membre del Comitè Perma-

nent de la Comissió d’Assessors Fiscals del 

Col·legi d’Economistes de Catalunya. Va 

moderar Sergio Sánchez Lluelles, membre 

del Comitè Permanent de la Comissió d’As-

sessors Fiscals del Col·legi d’Economistes 

de Catalunya.

Sessió organitzada per la Comissió d’Eco-

nomia del Coneixement i Innovació a càrrec 

de Vicenç Polo, economista i soci director 
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de Wip Business Consultancy, SL. Va pre-

sidir la sessió Julià Manzanas, vicepresident 

de la Comissió d’Economia del Coneixe-

ment i Innovació.

Cafè-col·loqui entre membres de la seu de 

Tarragona del Col·legi d’Economistes de 

Catalunya i membres de l’Agència de l’Ad-

ministració Tributària de Tarragona; Joaquin 

Albisu, delegat d’Hisenda a Tarragona; Jai-

me Estrada, cap de recaptació, i Lorena 

Couceiro, cap de gestió tributària de l’AEAT 

a Tarragona.

Va comptar amb la participació de Pere 

Segarra, president territorial de la seu de 

Tarragona del Col·legi d’Economistes de 

Catalunya, i Àngel Hermosilla, responsable 

de formació del mateix Col·legi. 

Taula rodona organitza per la Comissió 

d’Economia Financera a càrrec de David 

Gassó, president d’EAF-CGE i membre de 

la Comissió d’Economia Financera; Jordi 

Justícia, economista i soci director de GIn-

vest Patrimonis EAFI, i Isidre Blanch, Econo-

mista i EAFI.

Deixa que et recordin 
pel teu somriure
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a Comissió d’Economia de 

l’Empresa té per objecte ser un 

lloc de debat i de difusió de te-

mes relacionats amb la direcció 

empresarial i la creació d’empreses. Per 

aquest motiu, s’ha organitzat en dos Grups 

de Treball: Emprenedoria i Creació d’em-

preses, i Economistes d’Empresa. 

Emprenedoria i Creació d’Empreses

És un Grup de Treball que neix com a punt 

de trobada per a tots els economistes vin-

culats a l’emprenedoria i a la creació d’em-

preses. La seva raó de ser és analitzar els 

diversos factors econòmics que influeixen 

en el procés d’emprenedoria, divulgant bo-

nes pràctiques i posant en comú normati-

ves i ajuts que afectin aquest camp d’actu-

ació. Organitza tot un seguit d’activitats: 

 Reunions bimensuals dels membres de 

la Comissió en les quals s’estudien dife-

rents aspectes relacionats amb la temàtica 

de la comissió. En les darreres reunions 

s’han estudiat els aspectes següents:

1. Promoció de l’esperit emprenedor que 

desenvolupa la Llei 14/2013 de suport als 

emprenedors i la seva internacionalització 

des de l’educació a la resta de nivells, de la 

primària fins a les universitats.

2. La figura de la miniempresa com a eina 

pedagògica per fomentar l’emprenedoria.

3. La nova figura de l’ERL (emprenedor de 

responsabilitat limitada). És l’empresari in-

dividual, però amb una limitació de la seva 

responsabilitat pels deutes adquirits per la 

seva activitat. Així, el seu habitatge habitual 

El Col·legi vol aprofundir 

en el coneixement de  

la direcció empresarial  

i la creació d’empreses.
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(sota limitacions) queda protegit del tràfic 

empresarial. 

4. Estudi de l’SLFS (societat limitada de for-

mació successiva), que té l’avantatge que 

el capital s’aporta amb la acumulació dels 

beneficis de l’activitat fins arribar al capital 

mínim legal.

5. Els PAE (punts d’atenció a l’emprenedor) 

públics o privats que faran les funcions de 

facilitar la formació, l’assessorament, el su-

port al finançament i els tràmits relacionats 

amb la creació i el tancament d’empreses.

6. El DUE (document únic electrònic), que 

s’utilitzarà per gestionar les constitucions i 

altes/baixes d’activitat. 

7. Estudi de la fiscalitat i Seguretat Social 

per a emprenedors.

8. El nou instrument financer, la cèdula d’in-

ternacionalització, que servirà com a eina de 

cobertura i introduirà més flexibilitat en l’emis-

sió de títols que tinguin com a cobertura prés-

tecs vinculats a la internacionalització.

9. Estudi dels instruments per al suport finan-

cer, com ara són ICO, COFIDES, FIEX, FIEM, 

FONPYME o CARI. A la llei queden definides 

les funcions de cada institució i com es vin-

culen i es donen suport entre elles.

 Col·laborar amb altres Grups de Treball i 

Comissions del Col·legi.

Així, el Grup de Treball d’Economistes 

d’Empresa es planteja ser una unitat per-

manent del Col·legi centrada en el segui-

ment, debat i difusió de temes actuals i de 

futur de la direcció empresarial.

L’abast del concepte direcció empresarial 

és ampli i cobreix (sense ànim de ser ex-

haustius) aspectes com la direcció general, 

la gerència, la direcció d’àrees, la direcció 

delegada d’òrgans de govern empresarial, 

i similars. 

Pretén, també, dotar el Col·legi del prestigi 

i presència més grans dins del món empre-

sarial, convidant presidents i alts directius 

d’empreses representatives de l’àmbit de 

l’empresa a participar per mitjà dels dife-

rents actes i sessions organitzats per la 

Comissió per tal d’exposar-hi la seva visió 

i experiència.

Els temes objecte d’interès del Grup de Tre-

ball són molt amplis: excel·lència en la ges-

tió, grans tendències de gestió, reptes de 

gestió per àrees (direcció general, conseller 

delegat, àrees funcionals, directors territo-

rials, internacionalització, polítiques indus-

trials, mergers & acquisitions...), la gestió 

per sectors d’activitat, la gestió per dimen-

sió d’empresa (micro, pime, gran...), la ges-

tió per estructura de propietat: societats 

tancades (familiar, grups d’accionistes...) i 

societats obertes (cotitzades a borsa...).

Aquest Grup de Treball opera principalment 

a través de sis tipus d’activitats:

1. Organització d’actes públics de difusió i 

debat (presentacions, taules rodones, con-

ferències...).

2. Organització de les sessions matinals 

Diàlegs Empresarials, les quals pretenen 

donar a conèixer la visió en primera perso-

na dels directius de les principals compa-

nyies que operen en l’actualitat. Amb un 

format atractiu i que compta amb la col-

laboració del Grup Hesperia, amb un des-

dejuni als assistents durant la sessió.

3. Generació de documents sobre aspec-

tes específics de gestió empresarial.

4. Organització de jornades sobre temàti-

ques concretes amb experts.

5. Emissió de notes d’opinió sobre temes 

d’actualitat de gestió empresarial.

6. Sessions de debat internes de membres 

de la Comissió, amb experts. 

 Publicar un article en la separata de cada 

Informatiu de l’Economista.

 Participar en xerrades i cursos sobre em-

prenedoria i creació d’empreses.

 Participar en el programa Consolida’t de 

la Generalitat de Catalunya.

Economistes d’Empresa

Són molts els economistes que treballen en 

l’àmbit de la gestió empresarial sota les se-

ves diferents funcions, en empreses, però 

també en organitzacions dedicades a la 

formació de directius i en empreses de con-

sultoria.

La riquesa en capital humà de gestió i d’or-

ganització que té Catalunya no es corres-

pon amb la seva presència en el Col·legi 

d’Economistes. Realment és baixa sinó in-

existent l’atenció atorgada a aquest aspec-

te tan crucial de la competitivitat d’una eco-

nomia, tot i que el Col·legi compta entre els 

seus col·legiats amb una gran quantitat de 

directius empresarials.
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Novetats tècniques i legislatives
Les primeres reformes legals del 2015 

Comissió d’Economia de la Salut
La devolució de les pagues suprimides

Comissió de Comptabilitat
L’anàlisi de l’empresa a partir del valor afegit

Comissió d’Auditors de Comptes
L’auditor davant del creixement de la informació no financera

Comissió d’Economia i Sostenibilitat
L’economia circular, des de l’observació d’un comunicador

Grup de Treball d’Emprenedoria i Creació d’Empresa
Inversions en projectes empresarials.  

Avantatges fiscals a Catalunya

Comissió d’Assessors Fiscals
Declaració de la renda de l’any 2014

Noticiari d’economia
Panorama del progrés social al món

Comissió d’Economia Financera
Pime familiar i crèdit

Comissió Mercantil, Concursal i d’Experts Judicials 
El Reial Decret Llei 1/2015 de segona oportunitat

Assessoria jurídica 
La reforma del Codi penal mitjançant la Llei Orgànica 1/2015

Comissió d’Organització i Sistemes d’Informació 
La factura electrònica, una realitat a les administracions

Economistes BAN
Troba inversors per als teus projectes. Un bon projecte (I)

Aula d’Economia
Cursos previstos 2a quinzena juny-juliol

NOTICIARI DE LES COMISSIONS I GRUPS DE TREBALL DEL COL·LEGI D’ECONOMISTES DE CATALUNYA

Us podeu descarregar els articles des del web del Col·legi d’Economistes de Catalunya, apartat d’àrees professionals
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comenci partir de l’1 de febrer de 

2015. DOUE 09/01/2015.

Resolució de 28 de gener de 

2015, de la Direcció General dels 

Registres i del Notariat, per la qual 

es modifica el model establert en 

l’Ordre JUS/1698/2011, de 13 de 

juny, per la qual s’aprova el model 

per a la presentació en el Registre 

Mercantil dels comptes anuals 

consolidats i es fa publicitat de les 

traduccions de les llengües coofi-

cials pròpies de cada comunitat 

autònoma. BOE 02/02/2015. 

Resolució de 28 de gener de 

2015, de la DGRN, per la qual es 

modifiquen els models establerts 

en l’Ordre JUS/206/2009, de 28 

de gener, per la qual s’aproven 

nous models per a la presentació 

en el Registre Mercantil dels 

comptes anuals dels subjectes 

obligats a la seva publicació, i es fa 

publicitat de les traduccions a les 

llengües cooficials pròpies de cada 

comunitat autònoma.

Instrucció de 12 de febrer de 

2015, de la Direcció General dels 

Registres i del Notariat, sobre lega- 

lització de llibres dels empresaris en 

aplicació de l’article 18 de la Llei 

14/2013, de 27 de setembre, de su-

port als emprenedors i la seva inter-

nacionalització. BOE 16/02/2015.

Projecte de Llei d’auditoria de 

comptes. DOCG 27/02/2015.

Resolució de 10 de març de 

2015, de la Intervenció General de 

l’Administració de l’Estat, per la 

qual es modifica la de 17 de no-

vembre de 2011, per la qual 

s’aprova l’adaptació del Pla Gene-

ral de Comptabilitat Pública a l’Ad-

ministració General de l’Estat. 

BOE 10/03/2015.

Ordre ECC/415/2015, de 12 de 

febrer, per la qual s’aprova el mo-

del d’autoliquidació i pagament de 

la taxa prevista en l’article 44 del 

ADMINISTRACIÓ
Decret Llei 5/2014, de 9 de de-

sembre, de segona modificació de 

la disposició addicional tercera de la 

Llei 10/2011, de 29 de desembre, 

de simplificació i millora de la regu-

lació normativa. BOE 21/01/2015.

Llei 19/2014, de 29 de desem-

bre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern 

BOE 21/01/2015.

Decret 20/2015, de 24 de fe-

brer, d’adscripció de l’Institut d’Es-

tudis Autonòmics i de modificació 

del Decret 169/2014, de 23 de de-

sembre, pel qual es crea la Comis-

sió Interdepartamental de Trans-

parència i Accés a la Informació 

Pública. DOGC 26/02/2015.

Reial Decret 176/2015, de 13 

de març, pel qual es modifica el 

Reial Decret 508/2001, d’11 de 

maig, pel qual s’aprova l’Estatut de 

l’Institut Nacional d’Estadística, així 

com el Reial Decret 1036/1990, de 

27 de juliol, pel qual es regula la 

naturalesa, funcions, composició, 

organització i funcionament de la 

Comissió Interministerial d’Esta-

dística, i el Reial Decret 390/1998, 

de 13 de març, pel qual es regulen 

les funcions i estructura orgànica 

de les delegacions d’Economia i 

Hisenda. BOE 26/03/2015.

Ordre HAP/538/2015, de 23 de 

març, per la qual es modifiquen: 

l’Ordre d’1 de febrer de 1996, per 

la qual s’aprova la Instrucció 

d’Operatòria Comptable que cal 

seguir en l’execució de la despesa 

de l’Estat; l’Ordre d’1 de febrer de 

1996, per la qual s’aproven els do-

cuments comptables que cal utilit-

zar per l’Administració General de 

l’Estat; l’Ordre EHA/2045/2011, 

de 14 de juliol, per la qual s’aprova 

la Instrucció de Comptabilitat per a 

l’Administració Institucional de 

l’Estat, i l’Ordre EHA/3067/201, de 

8 de novembre, per la qual s’apro-

va la Instrucció de Comptabilitat 

per a l’Administració General de 

l’Estat. BOE 31/03/2015.

Llei Orgànica 4/2015, de 30 de 

març, de protecció de la seguretat 

ciutadana. BOE 31/03/2015.

Llei 2/2015, de 30 de març, de 

desindexació de l’economia espa-

nyola. BOE 31/03/2015.

CONSUMIDORS I USUARIS
Llei 20/2014, de 29 de desem-

bre, de modificació de la Llei 

22/2010, de 20 de juliol, del Codi 

de consum de Catalunya, per a 

la millora de la protecció de les 

persones consumidores en ma-

tèria de crèdits i préstecs hipote-

caris, vulnerabilitat econòmica i 

relacions de consum. DOGC 

31/12/2014.

Recurs d’inconstitucionalitat 

núm. 5831-2014 contra el Decret 

Llei 6/2013, de 23 de desembre, 

pel qual es modifica la Llei 

22/2010, del 20 de juliol, del Codi 

de consum de Catalunya. DOGC 

18/02/2015.

COMPTABILITAT-AUDITORIA
Adopció de les modificacions 

de les NIIF 2, 3 i 8 i de les NIC 16, 

24, 37, 38 i 39 publicades pel  

Consell de Normes Internacionals 

de Comptabilitat (CNIC/IASB) el 12 

de desembre de 2013. Reglament 

(UE) 2015/28 de la Comissió, de 17 

de desembre de 2014, que modifi-

ca el Reglament (CE) núm. 1126/ 

2008, pel qual s’adopten determi-

nades normes internacionals de 

comptabilitat de conformitat amb el 

Reglament (CE) núm. 1606/2002 

del Parlament Europeu i del Con-

sell. Les modificacions adoptades 

s’aplicaran, al més tard, des de la 

data d’inici del primer exercici que 

text refós de la Llei d’auditoria de 

comptes, aprovat pel Reial Decret 

Legislatiu 1/2011, d’1 de juliol. 

BOE 13/03/2015.

Consulta publicada per l’ICAC 

sobre el compliment i l’acreditació 

del requisit de formació pràctica 

exigit per a accedir al Registre Ofi-

cial d’Auditors de Comptes.

Resolució de l’ICAC sobre la in-

formació que cal incorporar en la 

memòria dels comptes anuals en 

relació amb el període mitjà de pa-

gament a proveïdors en operaci-

ons comercials. Obertura del trà-

mit d’audiència als interessats, 

durant 15 dies hàbils, segons la 

Resolució de 18 de març de 2015.

ENTITATS FINANCERES 
D’INVERSIÓ  
I ASSEGURANCES

Reial Decret 128/2015, de 27 de 

febrer, pel qual es modifica el Re-

glament d’ordenació i supervisió  

de les assegurances privades, 

aprovat pel Reial Decret 2486/ 

1998, de 20 de novembre, en ma-

tèria de tipus d’interès aplicable per 

al càlcul de la provisió d’asseguran-

ces de vida. BOE 28/02/2015.

Ordre ECC/51/2015, de 22 de 

gener, per la qual s’aproven els mo-

dels oficials de liquidació i autoliqui-

dació de les taxes establertes per la 

Llei 16/2014, de 30 de setembre, 

per la qual es regulen les taxes de la 

Comissió Nacional del Mercat de 

Valors. BOE 27/01/2015.

Reial Decret 84/2015, de 13 

de febrer, pel qual es desenvolu-

pa la Llei 10/2014, de 26 de juny, 

d’ordenació, supervisió i solvèn-

cia d’entitats de crèdit. BOE 

14/02/2015.

Reial Decret 83/2015, de 13 de 

febrer, pel qual es modifica el Reial 

Decret 1082/2012, de 13 de juliol, 

pel qual s’aprova el Reglament  

de desenvolupament de la Llei 

35/2003, de 4 de novembre, 

d’institucions d’inversió col·lectiva. 

BOE 14/02/2015.

Circular 1/2015, de 24 de 

març, del Banc d’Espanya, als 
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proveïdors de serveis de paga-

ment, sobre informació de les ta-

xes de descompte i d’intercanvi 

percebudes. BOE 30/03/2015.

Resolució de 25 de març de 

2015, de la Direcció General 

d’Assegurances i Fons de Pensi-

ons, per la qual es fixen els princi-

pis aplicables i el contingut de la 

informació que cal presentar da-

vant la Direcció General d’Asse-

gurances i Fons de Pensions per 

a l’adaptació de les entitats asse-

guradores i reasseguradores i els 

grups d’entitats asseguradores i 

reasseguradores al nou règim de 

la Directiva 2009/138/CE, del 

Parlament Europeu i del Consell, 

de 25 de novembre de 2009, so-

bre l’assegurança de vida, l’ac-

cés a l’activitat d’assegurança i 

de reassegurança i el seu exerci-

ci. BOE 31/03/2015.

FISCAL
 Ordre HAP/50/2015, de 21 de 

gener, per la qual es fixen llindars 

relatius a les estadístiques d’inter-

canvis de béns entre Estats mem-

bres de la Unió Europea. BOE 

27/01/2015.

Ordre HAP/258/2015, de 17 de 

febrer, per la qual es modifica  

l’Ordre EHA/672/2007, de 19 de 

març, per la qual s’aproven els mo-

dels 130 i 131 per a l’autoliquidació 

dels pagaments fraccionats a 

compte de l’impost sobre la renda 

de les persones físiques correspo-

nents, respectivament, a activitats 

econòmiques en estimació directa i 

activitats econòmiques en estima-

ció objectiva, el model 310 de de-

claració ordinària per a l’autoliqui-

dació del règim simplificat de l’im-

post sobre el valor afegit, es deter-

minen el seu lloc i forma de presen-

tació i es modifica en matèria de 

domiciliació bancària l’Ordre 

EHA/3398/2006, de 26 d’octubre. 

BOE 19/02/2015.

Ordre HAP/369/2015, de 27 

de febrer, per la qual s’aprova el 

model 586, Declaració recapitu-

lativa d’operacions amb gasos 

fluorats d’efecte hivernacle, i 

s’estableix la forma i procedi-

ment per a la presentació i es 

modifiquen les claus d’activitat 

de l’impost recollides en l’annex 

III de l’Ordre HAP/685/2014, de 

29 d’abril, per la qual s’aprova el 

model 587, Impost sobre els ga-

sos fluorats d’efecte hivernacle. 

Autoliquidació, i s’estableix la for-

ma i procediment per a la seva 

presentació. BOE 05/03/2015.

Ordre HAP/410/2015, d’11 de 

març, per la qual es modifica l’Or-

dre HAP/2486/2014, de 29 de 

desembre, per la qual s’aprova el 

model 143 per a la sol·licitud de 

l’abonament anticipat de les de-

duccions per família nombrosa i 

persones amb discapacitat a càr-

rec de l’impost sobre la renda de 

les persones físiques i es regulen 

el lloc, el termini i les formes de 

presentació; i s’amplia el termini 

de presentació del model 290 de 

declaració informativa anual de 

comptes financers de determina-

des persones nord-americans 

corresponent a l’any 2014. BOE 

12/03/2015.

Llei 3/2015, d’11 de març, de 

mesures fiscals, financeres i admi-

nistratives. DOGC 13/03/2015.

Ordre HAP/460/2015, de 10 de 

març, per la qual s’aprova el mo-

del 368, Declaració-liquidació pe-

riòdica dels règims especials apli-

cables als serveis de telecomuni-

cacions, de radiodifusió o de tele-

visió i als prestats per via electròni-

ca en l’impost sobre el valor afegit, 

i es determinen les condicions ge-

nerals i el procediment per a la 

seva presentació. BOE 

18/03/2015.

Ordre HAP/523/2015, de 25 de 

març, per la qual es modifica l’Or-

dre EHA/1721/2011, de 16 de 

juny, per la qual s’aprova el model 

222 per efectuar els pagaments 

fraccionats a compte de l’impost 

sobre societats en règim de con-

solidació fiscal i s’estableixen les 

condicions generals i el procedi-

ment per a la seva presentació te-

lemàtica i l’Ordre HAP/2055/2012, 

de 28 de setembre, per la qual 

s’aprova el model 202 per efectuar 

els pagaments fraccionats a 

compte de l’impost sobre socie-

tats i de l’impost sobre la renda de 

no residents corresponent a esta-

bliments permanents i entitats en 

règim d’atribució de rendes consti-

tuïdes a l’estranger amb presència 

en territori espanyol i s’estableixen 

les condicions generals i el proce-

diment per a la seva presentació 

telemàtica. BOE 27/03/2015.

Conveni entre el Regne d’Espa-

nya i la República Federal de Nigè-

ria per evitar la doble imposició i 

prevenir l’evasió fiscal en matèria 

d’impostos sobre la renda i sobre 

el patrimoni, fet a Abuja el 23 de 

juny de 2009. BOE 13/04/2015.

Consulta a la DGT V1148-15 

en relació amb l’article 27 LIRPF 

i la subjecció a l’IVA dels socis 

professionals.

LABORAL
 Resolució de 26 de desembre 

de 2014, de la Tresoreria General 

de la Seguretat Social, per la 

qual s’autoritza la utilització de 

targetes, tant de dèbit com de 

crèdit, com a mitjà de pagament 

dels deutes amb la Seguretat 

Social en via voluntària no in-

gressades dins del termini regla-

mentari, dels deutes en via exe-

cutiva i dels deutes que hagin 

estat objecte de reclamació de 

deute. BOE 14/01/2015.

 Ordre ESS/86/2015, de 30 de 

gener, per la qual es desenvolupen 

les normes legals de cotització a la 

Seguretat Social, desocupació, 

protecció per cessament d’activi-

tat, Fons de Garantia Salarial i for-

mació professional, contingudes 

en la Llei 36/2014, de 26 de de-

sembre, de pressupostos generals 

de l’Estat per a l’any 2015. BOE 

31/01/2015.

 Reial Decret Llei 4/2015, de 22 

de març, per a la reforma urgent 

del sistema de formació professio-

nal per a l’ocupació en l’àmbit la-

boral. BOE 23/03/2015.

PENAL
 Llei Orgànica 1/2015, de 30 de 

març, per la qual es modifica la Llei 

Orgànica 10/1995, de 23 de no-

vembre, del Codi Penal. BOE 

31/03/2015.

 Llei Orgànica 2/2015, de 30 de 

març, per la qual es modifica la Llei 

Orgànica 10/1995, de 23 de no-

vembre, del Codi penal, en matèria 

de delictes de terrorisme. BOE 

31/03/2015.

CONCURSAL
 Reial Decret Llei 1/2015, de 

27 de febrer, de mecanisme de 

segona oportunitat, reducció  

de càrrega financera i altres me-

sures d’ordre social. BOE 

28/02/2015.

 Sentència del Tribunal Su-

prem, Sala Civil, de 12 novembre 

2014: Concurs de creditors. 

Contracte de lísing. Naturalesa 

de les quotes meritades i impa-

gades posteriors a la declaració 

de concurs de l’arrendatària fi-

nancera. Crèdit concursal amb 

privilegi especial. 

 Sentència del Tribunal Su-

prem, Sala Civil, de 29 de de-

sembre 2014. Pagament d’ho-

noraris professionals. Actes per-

judicials per a la massa activa: 

rescissió i reintegració. Assenya-

la el TS que només és possible la 

rescissió parcial i consegüent re-

integració a la massa activa dels 

pagaments efectuats al recurrent 

en concepte d’honoraris profes-

sionals per actuacions judicials 

de reclamació de quantitat se-

guides contra deutors de la con-

cursada. És vàlid el pagament fet 

a un tercer si s’hagués convertit 

en utilitat del creditor, tot i que 

correspongui a factures per uns 

serveis prestats per persona que 

no podria professionalment gi-

rar-les. Si no hi ha perjudici per a 

la massa activa no ha de ser ob-

jecte de reintegració. 

/03/2015
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Amb la finalitat de situar el tema 

sobre el qual es tractarà en 

aquest article, és necessari situar 

històricament la qüestió. El cas 

és que el 2012 –en plena campa-

nya governamental de restricció 

de la despesa pública per evitar 

el rescat de la Unió Europea– el 

Govern va aprovar el Reial Decret 

Llei 20/2012, de 13 de juliol, pel 

qual –entre altres coses– es va 

suprimir la paga extraordinària de 

Nadal (del desembre) per a tots 

els empleats del sector públic es-

panyol en totes les seves modali-

tats i categories.

El Reial Decret Llei va ser dictat 

amb el caràcter de normativa bà-

sica (a l’empara de l’article 149 de 

la Constitució) i com a tal aplicable 

a totes les administracions –tant a 

l’Estat i a les comunitats autòno-

mes com a les entitats locals–, 

preveient-se fins i tot la seva apli-

cació a empreses, consorcis i fun-

dacions públiques. Va ser una de 

les grans retallades del 2012 amb 

la qual, a mitjan juliol, el Govern va 

anunciar la supressió de la paga 

extraordinària del desembre del 

personal laboral i funcionari de 

l’Administració i el sector públic.

Els sindicats es van llançar llavors 

als jutjats per reclamar-la, i ja hi ha 

en l’actualitat nombroses sentèn-

cies tant de l’ordenament conten-

ciós administratiu com social que 

s’han pronunciat sobre aquest 

tema. I totes amb el mateix plan-

tejament: la paga extra és una 

part del sou que es genera mes a 

mes i que no pot retallar-se retro-

activament, és a dir, el personal 

del sector públic té dret a cobrar 

la part que es va meritar fins a 

l’entrada en vigor de la retallada el 

15 de juliol de 2012.

Fins al moment, s’ha registrat un 

bon nombre de pronunciaments 

en anat reconeixent el dret a la 

devolució. El fonament d’aques-

tes sentències era que, un cop 

publicada la pèrdua de la paga 

extra del desembre el 14 de juli-

ol, quan es produeix aquesta 

pèrdua, ja s’havien meritat 44 

dies de la paga extra del desem-

bre que, en principi, es comença 

a meritar l’1 de juny per als funci-

onaris.

Aquesta mesura resulta del tot 

insuficient en els casos en què, 

com ja s’ha comentant abans, la 

paga extraordinària es merita i es 

computa en períodes diferents a 

la norma pública. En els casos 

en els quals la meritació sigui 

anual i computable des de l’1 de 

gener, el període meritat a 14 de 

juliol seria superior al 24,04%.

El cas particular  

de Catalunya

Per als casos en què algunes ad-

ministracions autonòmiques, com 

Catalunya, en exercicis posteriors 

van continuar aplicant supressi-

ons i retallades salarials, ha apare-

gut un corrent similar de reclama-

cions judicials per la supressió o 

reducció de les pagues correspo-

nents als exercicis 2013 i 2014. 

Aquestes demandes estan fona-

mentades en què els acords de 

govern de la Generalitat pels 

quals es reduïen les pagues del 

juny i el desembre de tots dos 

exercicis es van dictar amb poste-

rioritat a les dates inicials de meri-

tació de les mateixes i sense indi-

cació de retroactivitat.

Les sentències fins a avui han 

anat resolent a favor dels de-

mandants aplicant els criteris ge-

nerals establerts pels diferents 

tribunals i han decidit sobre el 

dret del pagament de la part pro-

porcional meritada fins a la data 

d’efectes de cadascun dels 

acords de Govern. 

en la data en la qual la norma va 

entrar en vigor, a causa del fet 

que, tal com estableix l’article 

2.3 del Codi civil, les lleis no tin-

dran efecte retroactiu si no dis-

posessin el contrari.

El que els treballadors afectats 

per l’indicat RDL tenen dret a 

percebre la part proporcional de 

la paga extra del 2012 meritada 

fins al 14 de juliol de 2014.

Aquesta doctrina també impli-

ca que, en cada cas particular, 

s’haurà d’analitzar la normativa 

específica quant al període de 

meritació de les pagues extraor-

dinàries.

Arribats a aquest punt cal es-

mentar el recent reconeixement 

d’aquesta generalització de les 

decisions judicials que ha estat 

en la Llei de pressupostos gene-

rals de l’Estat per al 2015, la dis-

posició addicional 12a, que va 

establir la recuperació d’una part 

de la paga extra del desembre 

del 2012 (concretament un 

24,04% o la part proporcional a 

44 dies per a tot el personal de-

penent del sector públic). I que, 

d’acord amb l’establert en la ma-

teixa disposició, cada Adminis-

tració en el seu àmbit competen-

cial podrà aprovar l’abonament 

de quantitats en concepte de re-

cuperació dels imports efectiva-

ment deixats de percebre com a 

conseqüència de la supressió de 

la paga extraordinària.

Per què només el 24,04% o 44 

dies? La raó d’aquesta limitació 

venia de les sentències que havi-

judicials en els àmbits local i auto-

nòmic per tot Espanya, tant en 

primera instància com en els su-

periors. Però cal destacar per la 

seva rellevància la primera en 

contra de l’Estat, la dictada pel 

Jutjat Central del Contenciós Ad-

ministratiu número 4 de Madrid, 

el 24 de gener de 2014, ja que els 

criteris de la sentència serien apli-

cables, com a mínim, al conjunt 

d’empleats públics de l’Adminis-

tració General de l’Estat.

La citada sentència estableix 

com a fonaments de dret, el se-

güent: “QUART.- Situades així 

les coses i atès que el RDL 

20/12, al qual s’ha fet referència, 

va entrar en vigor el 15 de juliol 

de 2012, això vol dir que el perí-

ode ja meritat i corresponent al 

reclamat, a excepció del 15 de 

juliol, que no correspon perquè 

en aquesta data ja es trobava en 

vigor aquest RDL, ha de ser abo-

nat a la part recurrent”.

Com bé exposa la sentència del 

Jutjat del Contenciós Admi- 

nistratiu número 10 de Sevilla, 

d’11 de novembre de 2013, “les 

pagues extraordinàries tenen la 

consideració de salari diferit, que 

es merita dia a dia, encara que el 

seu venciment tingui lloc en de-

terminats mesos de l’any.” 

És a partir d’aquí que cal asse-

nyalar que:

Les disposicions del RDL 

20/2012 relatives a la supressió 

de la paga extraordinària del de-

sembre del 2012 no poden afec-

tar la part de la paga ja reportada 

TOMÀS VILLARROYA MORENO 

tvillarroya@faura-casas.com

/12, al qu

al eunt 
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Hem sentit durant tots aquests 

anys de crisi que, per sortir de la 

crisi, calen empreses d’alt “valor 

afegit”. Aquest concepte del va-

lor afegit ha tingut molt poc res-

sò entre els analistes financers. 

S’ha considerat més un concep-

te per als teòrics de l’economia 

que per a la gestió empresarial. 

D’aquesta manera, ens trobem 

amb una utilització continuada 

del terme per part dels economis-

tes. I unes grans dificultats per 

trobar empreses on els gestors 

es dediquin a fer pressupostos a 

partir d’aquest mateix terme.

Com podem definir  

el valor afegit?

Ingressos d’explotació  

+ Altres ingressos - Despeses 

d’explotació - Altres despeses 

d’explotació = Valor afegit

Per tant, el valor afegit obtingut a 

partir dels ingressos menys les 

despeses d’explotació ens apor-

ta el primer rendiment del comp-

te de pèrdues i guanys. D’acord 

amb el PGC, i el format de 

compte de pèrdues i guanys que 

aquest proposa, no s’expressa 

un rendiment fins trobar el resul-

tat d’explotació. Aquest resultat 

d’explotació és igual a: Valor afe-

git - Costos de personal - Amor-

titzacions (i Provisions) = Resul-

tat d’explotació. 

O sigui que el primer rendiment 

que el compte de pèrdues i 

guanys ens ofereix seria el valor 

afegit, tot i que no es fa explícit en 

el format del PGC. Seguint amb 

aquesta anàlisi dels rendiments 

no explicitats en el PGC, podríem 

dir que, a continuació del valor 

afegit, s’observa un altre rendi-

ment molt interessant, l’EBITDA 

(Earnings Before Interest Taxes 

Depreciation and Amortization) o, 

d’una manera més sintètica i sen-

se acrònims forans, el ben cone-

retat que quan s’utilitzen els rendi-

ments enunciats abans: valor afe-

git, marge o resultat d’explotació.

Però que l’anàlisi financera esti-

gui basada en el principi de caixa 

no invalida que es puguin fer ser-

vir de manera molt acurada els 

rendiments extrets per meritació. 

Per exemple, utilitzant el concep-

te de valor afegit podem saber 

quina és la contribució de l’em-

presa al producte interior brut 

(PIB). Cal recordar que el PIB, 

que sempre s’explica com el va-

lor de la producció a preus de 

mercat, s’ha d’entendre com el 

valor afegit generat durant un any 

per totes les empreses del país. 

Per tant, quan es diu que, per 

sortir de la crisi, hem de crear 

empreses d’alt valor afegit, el 

que s’està demanant és fer créi-

xer el PIB del país.

Però el valor afegit també per-

met trobar relacions interes-

sants. Per exemple, la ràtio valor 

afegit/vendes permet veure, per 

cada euro venut, quants euros 

de valor afegit es generen. Amb 

aquesta dada es pot començar 

a entendre que, quan es dema-

nen empreses d’alt valor afegit, 

el que realment es demana és 

que, per cada euro venut, quedi 

una bona part de valor afegit 

dins del propi país.

I la pregunta que ve immediata-

ment al cap és “i què en farà el 

país, de tot aquest valor afegit?” 

La resposta és de gran transcen-

dència: repartir-lo entre rendes 

del treball i rendes del capital.

gut marge, que podem definir 

com a Valor afegit - Costos de 

personal = Marge (EBITDA).

I, ara sí, en tercer lloc, el resultat 

d’explotació o EBIT o benefici 

abans d’interessos i impostos 

(BAII) que el PGC recull en el 

compte de pèrdues i guanys. 

Si mirem què tenen en comú 

aquests tres resultats és que tots 

provenen del compte de pèrdu-

es i guanys, això vol dir que tots 

tres s’han calculat acomplint el 

principi de meritació.

Quan els analistes financers vo-

len aplicar els seus models, es 

troben amb la dificultat que els 

resultats comptables que se 

subministren en els comptes 

anuals són resultats calculats 

amb un principi, el de meritació, 

que no encaixa amb el principi 

amb què ells estan acostumats a 

treballar, que és el de caixa.

Aquest problema s’ha intentat 

solucionar amb la generació d’un 

concepte que s’ha anomenat 

cash-flow i que, en termes simpli-

ficats, es pot definir com a Marge 

(o EBITDA) - Interessos – Impos-

tos = Cash-flow. O bé Resultat 

de l’exercici (Benefici net) + 

Amortitzacions = Cash-flow.

El concepte de cash-flow intenta 

apropar els resultats calculats sota 

el principi de meritació als saldos 

de tresoreria que apareixen sota el 

principi de caixa. Això permet fer 

funcionar els models de matemàti-

ca financera amb molta més segu-

JORDI MARTÍ PIDELASERRA 

2marti2@ub.edu
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Però, realment, el repartiment no el 

fa el país, el fa la pròpia empresa. 

És la companyia que ha generat el 

valor afegit qui ha de pagar la mà 

d’obra (renda del treball) i, amb el 

valor afegit, també ha de pagar els 

interessos i els dividends (rendes 

del capital). Vet aquí que podem 

trobar dues ràtios més, molt impor-

tants, per estudiar el model de ne-

goci que segueix la companyia: 

sous i salaris / valor afegit (interes-

sos + dividends) / valor afegit. 

La primera de les dues ràtios per-

met mesurar la responsabilitat so-

cial corporativa (RSC). Com més 

propera a 1 sigui la ràtio, més res-

ponsable amb la societat és l’em-

presa. Estem indicant que una 

empresa que distribuís tot el seu 

valor afegit entre els treballadors 

tindria una ràtio igual a 1. Una em-

presa que situés aquesta relació 

prop d’1 estarà contribuint molt a 

millorar les condicions de vida de 

la societat on està inserida. Cal 

pensar que les rendes del treball 

estan subjectes a un tipus imposi-

tiu més elevat que el de referència 

per l’impost sobre el benefici de 

les societats. Per tant, repartir la 

major part del valor afegit en ren-

des del treball suposa augmentar 

la recaptació tributària del país.

Si ens mirem la segona ràtio, ve-

iem quina proporció del valor afe-

git es distribueix en la remunera-

ció del capital (propi o aliè). Si 

aquesta ràtio és propera a 1 sig-

nifica que l’empresa dedica la 

major part del valor afegit a les 

rendes del capital i, per tant, 

l’RSC és menor. Els interessos 

són despesa deduïble de l’impost 

sobre el benefici de les societats i 

del tipus impositiu que s’aplica 

sobre la base imposable d’aquest 

impost, tal com ja s’ha dit, és me-

nor al tipus impositiu de l’IRPF. En 

conseqüència, resulta una menor 

recaptació tributària per al país.

Utilitzant els altres rendiments, 

abans citats, es poden descobrir 

altres vessants de la gestió em-

presarial, però el valor afegit per-

met entendre la relació de l’em-

presa amb la societat que l’en-

volta de manera molt directa. 

car n ap

e,iu
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ganitzacions. L’important és que 

la informació aconsegueixi co-

municar aquest objectiu i que, 

finalment, la mateixa sigui fiable.

Aquí cal separar les tècniques i 

eines existents en dos. Per una 

banda, aquelles que serveixen 

per a la preparació d’aquests in-

formes i que són d’ús comú en 

desenes de milers d’organitzaci-

ons de tot el món i, per l’altra 

banda, les normes tècniques 

que permeten a certs professio-

nals (en particular auditors) la re-

alització de processos d’avalua-

ció externa, verificació i auditoria 

d’aquests informes per donar 

transparència i una visió inde-

pendent al procés de comunica-

ció d’informació no financera.

Llavors, entre les primeres tenim 

diferents tipus d’instruments. 

Les guies pròpiament dites, de 

les quals la més usada és l’eme-

sa per la Global Reporting Initia-

tive, denominada G4 (o guideli-

nes en la seva versió quarta). 

Podem també identificar mo-

dels, com el publicat per l’Inter-

national Integrated Reporting 

Council, anomenat <IR> Fra-

mework, que es diferencia de les 

primeres perquè només trans-

met principis i continguts que cal 

identificar, mentre que les guies 

presenten un grau d’informació 

més gran sobre com hagués de 

ser presentada la informació. Per 

últim, però no menys importants, 

hi ha normes o estàndards, com 

els publicats pel SASB (Sustai-

nabiltiy Accounting Standards 

Board) per a empreses cotitza-

Memòries de sostenibilitat  

i RSC, informes integrats, 

comunicacions de progrés  

i balanços socials

En l’era de la informació, les or-

ganitzacions estan experimen-

tant un procés de sobreinforma-

ció que, amb freqüència, genera 

l’efecte contrari al desitjat: con-

fusió. Els informes corporatius 

de tot tipus cada vegada són 

més extensos, cobreixen més 

aspectes regulats i es tornen 

més complexos per a la seva 

lectura i interpretació en els am-

bients corporatius. La necessitat 

d’informació concisa i material 

és imperant, ja que la velocitat a 

què s’han de prendre les decisi-

ons de negocis està desalineada 

amb el volum d’informació amb 

què hipotèticament es disposa 

per prendre-les. En rigor, més 

que a informació, l’exposició és 

a dades, perquè una de les ca-

racterístiques principals de la in-

formació és la capacitat de 

transmetre un missatge. Difícil-

ment un missatge pugui ser 

transmès a la velocitat dels ne-

gocis quan consta de més de 

200 pàgines.

Les organitzacions i els inversors 

han descobert, després de les 

múltiples crisis globals regionals i 

nacionals de l’última dècada, 

que la informació financera és 

important, però que molts dels 

impactes financers són efectes 

de decisions no financeres. 

Aquestes decisions no finance-

res són preses en l’àmbit empre-

sarial sobre els fronts d’operaci-

ons, de comercialització, de go-

vern corporatiu, de recursos hu-

mans, de relacions amb ens ex-

terns o altres processos que 

l’organització administra. 

Sorgeix així una plèiade de con-

ceptes sobre la rendició de 

comptes no financers que im-

pacta en les empreses i pren 

per sorpresa els professionals 

que les assessoren per la falta 

de marcs d’actuació clarament 

delimitats. Així, allò que per a les 

Nacions Unides és el Pacte Glo-

bal que crida a les empreses a 

emetre “comunicacions de pro-

grés”, per a d’altres és una me-

mòria de responsabilitat social 

corporativa, per a uns altres és 

una memòria de sostenibilitat, 

per al Regne Unit és un informe 

estratègic, per a The Internatio-

nal Integrated Reporting Council 

és un informe integrat i, per a la 

Unió Europea, és la “informació 

no financera i diversitat”. 

La preparació d’aquests 

documents: guies, marcs, 

models, normes

No cal dir que tots els conceptes 

anteriors tenen lleugeres diferèn-

cies, i a ells poden sumar-se al-

tres conceptes més antics com 

el de balanç social o el triple 

compte de resultats Però, en ri-

gor, allò que és subjacent als ulls 

de l’auditor financer tradicional 

és la necessitat de donar sentit a 

les dades, que és, en altres pa-

raules, la necessitat que l’inver-

sor i altres grups d’interès pu-

guin comprendre no només 

quins resultats va ser capaç de 

generar determinada organitza-

ció, sinó com van ser obtinguts i, 

més encara, com es planteja ob-

tenir-los en el futur.

En aquest sentit, les discussions 

sobre com anomenar aquesta 

informació queden en un terreny 

de poca rellevància per a les or-

des als Estats Units, que ja 

compten amb aspectes més 

prescriptius, o la guia de Forética 

SGE21, d’origen espanyol, que 

identifica aspectes que són audi-

tables per terceres parts.

Tots aquests models, i altres 

més que s’han desenvolupat en 

diferents geografies, permeten la 

preparació d’aquest tipus d’in-

formes i atorguen al receptor de 

la informació cert grau de nor-

malització dels continguts, el 

que a més dóna, almenys en hi-

pòtesi, cert grau de comparabili-

tat entre diferents informes. Si bé 

la gamma de possibilitats és va-

riada i la majoria dels esquemes 

són voluntaris és important su-

bratllar dos aspectes. En primer 

lloc, no existeix una alta incom-

patibilitat entre aquests models i 

hi ha diversos projectes de col-

laboració en curs entre les dife-

rents iniciatives per harmonitzar 

els requeriments. En segon lloc, 

fins a l’aparició d’aquests docu-

ments la preparació de memòri-

es corporatives tenia caracterís-

tiques summament eclèctiques i 

resultava molt difícil poder tenir 

cert grau de comparabilitat, es-

tructures estandarditzades o, al-

menys, bones pràctiques.

Els encàrrecs d’assegurament, 

AA1000 i ISAE3000

Com s’esmentava anteriorment, hi 

ha un segon grup d’estàndards 

que intenten donar forma a l’avalu-

ació externa, verificació o auditoria 

d’aquests estats no financers. Una 

descripció detallada d’aquests 

mecanismes pot trobar-se a les 

comunicacions números 2 i 3 de la 

Comissió de Responsabilitat Soci-

al Corporativa i Informes Integrats 

del REA+REGA.

De manera succinta podem iden-

tificar dos corrents principals:

LUIS PIACENZA 

financer

unice co
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AA1000 Assurance Stan-

dard AccountAbility. Una ONG 

d’origen britànic amb abast glo-

bal, treballa des del 1955 amb 

estàndards per a l’avaluació de 

memòries de sostenibilitat. El 

seu enfocament és específic so-

bre aquest tipus d’informació i, 

per tant, limitat. Una altra restric-

ció que té aquest estàndard, ac-

tualment en ús i fins i tot en oca-

sions usat en conjunt amb 

l’ISAE3000, és que el procés 

d’elaboració no té les caracterís-

tiques comunes dels estàndards 

professionals, com la indepen-

dència dels òrgans de control, 

emissió i aprovació. 

A causa de l’escassa activitat 

d’actualització i dels mecanis-

mes d’acreditació que imposa, 

proveïts per la mateixa organitza-

ció, és un estàndard que ha vist 

disminuïda la seva popularitat i 

ha estat reemplaçat per docu-

ments de domini públic, com el 

cas de l’ISAE o les diferents inter-

pretacions i normes comptables 

pròpies amb què a aquest efecte 

compten ja diversos països.

 ISAE 3000. L’ISAE 3000 és 

una norma tècnica internacional, 

emesa per l’International Audi-

ting and Assurance Board (IA-

ASB), que estableix, en el con-

text amb l’International Fra-

mework for Assurance Engage-

ments, les premisses per fer en-

càrrecs d’assegurament sobre 

informació no financera. Aquests 

encàrrecs no necessàriament se 

cenyeixen sobre memòries de 

sostenibilitat i informes integrats 

sinó que la seva aplicació és 

més àmplia i pot usar-se en 

qualsevol encàrrec que no sigui 

fet sobre informació financera, 

per als quals correspondrien les 

normes tècniques per a auditori-

es i revisions d’informació finan-

cera històrica, és a dir les ISA 

del 100 al 199 o les ISRE del 

2000 al 2699.

Si bé l’ISAE és una norma comp-

table, la seva versió revisada per-

met fer aquests encàrrecs a altres 

professionals mentre s’ajustin als 

requisits de codi d’ètica i assegu-

rament de qualitat requerits per 

als auditors. El text de l’ISAE3000 

posa l’èmfasi sobre la necessitat 

de comprendre els riscos inhe-

rents a l’encàrrec i la necessitat 

d’establir el caràcter de raonable 

o limitat de l’encàrrec. Addicio-

nalment, l’altre punt que ressalta 

és el de les capacitats de l’usuari 

per a determinats aspectes de 

l’avaluació i els mecanismes per 

tal de conduir els processos 

d’atestament i de valer-se de la 

informació proveïda per experts 

en les matèries de la informació 

analitzada.

En aquest sentit, ha de notar-se 

que els professionals de l’asse-

gurament (auditors) poden haver 

d’adaptar el seu enfocament i 

desenvolupar noves habilitats de 

manera que els permetin portar 

a terme encàrrecs d’assegura-

ment sobre els informes d’aquest 

tipus. Oferir assegurament sobre 

aquest tipus de documents im-

plica considerar la informació no 

financera i estratègica. Per a 

això, la pràctica ha d’evolucionar 

en conceptes de management i 

els professionals d’assegura-

ment hauran d’adaptar les seves 

habilitats en línia amb els canvis 

previstos en les normes d’infor-

mació de l’IAASB i la revisió en 

curs de l’ISA 720.

Addicionalment, cal recordar que 

l’ISQC 1 especifica que cal ga-

rantir la competència, experiència 

i capacitat de l’equip per complir 

amb els objectius de l’encàrrec, 

la qual cosa significa que els pro-

fessionals involucrats haurien de 

rebre la formació professional 

adequada en tot moment.

L’assegurament  

d’informes integrats

Un tipus específic d’informe no 

financer és el denominat informe 

integrat. Aquest tipus d’informe 

es diferencia de les memòries 

d’RSC i de sostenibilitat en els 

destinataris als quals van dirigits. 

Si bé l’informe integrat rescata la 

necessitat d’involucrar els grups 

d’interès en el procés de prepa-

ració de l’informe, el seu objectiu 

és proveir d’informació concisa i 

material els proveïdors de capital 

financer. En aquest sentit, el pa-

per de l’auditor és encara més 

crític, ja que la connectivitat de la 

informació financera i no finance-

ra és la clau per tal que el prove-

ïdor de capital financer (en totes 

les seves formes: accionista, in-

versor, prestador, atorgant de 

subvencions o qualsevol altra 

variant) pugui comprendre el 

procés de generació de valor a 

partir de la informació proveïda. 

Les característiques essencials 

de seguretat adequades per als 

usuaris dels informes integrats 

inclouen:

La capacitat d’avaluar la rao-

nabilitat de les informacions no 

financeres.

 La capacitat d’entendre la 

connexió entre els resultats i les 

conseqüències no financeres 

amb els resultats i les conse-

qüències financeres. 

 La capacitat de proporcionar 

als usuaris no només una visió 

justa i confiable, sinó també un 

conjunt significatiu de conclusi-

ons sobre els processos per fer 

de l’informe integrat un objecte 

útil per a la presa de decisions.

La responsabilitat social  

de l’auditor en el procés

En virtut de la pressió de la co-

munitat d’inversors internacio-

nal, és desitjable esperar que el 

procés de formalització de la 

producció i avaluació externa 

dels informes no financers s’ac-

celeri en els pròxims anys, coad-

juvat pels desenvolupaments le-

gislatius que es vénen donant a 

escala global en els últims anys. 

ca consid

dre ente

No obstant això, un augment en 

la pressió reguladora no neces-

sàriament implica informació de 

millor qualitat. 

En efecte, la pressió reguladora 

sense l’acompanyament del de-

gut criteri i sentit comú dels ne-

gocis que hauran d’aportar al 

diàleg els inversors, principal-

ment, és una aresta que pot fer 

del procés virtuós, o viciós en el 

seu defecte. Un augment en la 

pressió reguladora pot donar 

origen al desenvolupament de 

solucions testimonials orienta-

des a l’acompliment però sense 

l’esperit crític sobre la sostenibi-

litat i la integració de la informa-

ció dels negocis en el llarg termi-

ni. En altres paraules, hi ha el 

risc que la necessitat de reflexio-

nar sobre com es fan els nego-

cis es transformi en un exercici 

de titllar caselles per complir 

amb les regulacions.

En aquest pla, no només la co-

munitat d’inversors té una gran 

responsabilitat social. Probable-

ment els auditors, i els econo-

mistes en general, seran els que 

hagin d’assessorar apropiada-

ment els òrgans de govern de les 

organitzacions per mantenir el 

focus en l’esperit de la informa-

ció no financera i donar-li a 

aquesta el sentit original que ge-

nera aquesta megatendència 

mundial; la de rendir comptes 

sobre l’administració de l’orga-

nització des de la perspectiva de 

tots els capitals i grups d’interès 

involucrats, més enllà del capital 

financer. 
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Com és evident, no explicaré en 

aquest article què és l’economia 

circular, ja que em sembla una go-

sadia fer-ho tenint en compte quin 

serà el lector. Ara bé, sí que vull 

manifestar la meva opinió com a 

comunicador amb un recorregut 

professional que ve de la publicitat 

del gran consum, que ha estat 

centrat des del 1997 en la comu-

nicació ambiental i per la sosteni-

bilitat i que, ara, ha tornat cap a 

aquelles empreses de gran con-

sum per fomentar des del seu 

core un canvi de manera de co-

municar basada en el consum 

responsable. Aquí i ara em trobo 

que tothom, de cop i volta, parla i, 

a sobre, entén d’economia circu-

lar. Què està passant? Com a co-

municador em preocupa molt, ja 

que, si ho he de comunicar a la ciu-

tadania, no sé per on començar.

Si em cenyeixo a les descripci-

ons purament conceptuals, di-

uen “l’economia circular és una 

filosofia d’organització de siste-

mes inspirada en els éssers vius, 

que persegueix el canvi d’una 

economia lineal (produir, un sol 

ús) cap a un model circular, tal 

com passa en la natura. Per això, 

divideix els components dels 

productes en dos grups gene-

rals: nutrients biològics i tècnics. 

Els nutrients biològics són biode-

gradables, es poden introduir en 

la naturalesa després que el seu 

valor d’ús no sigui rendible”.

Però quan busco altra informació 

em trobo amb coses com ara: 

“Principis: l’economia circular es 

basa en els següents principis: 

escombraries = aliment. En 

aquest enfocament desapareix el 

concepte d’escombraries, deixa-

lles o residus. Els productes es 

poden desmuntar una vegada 

que deixen de ser útils, i els seus 

components tornen a formar part 

i trobaré la manera de comuni-

car-ho a la ciutadania) es podrà 

comunicar i donar sentit al canvi 

de model. En el moment en què 

comprem un producte, estem 

decidint entre tots quin model de 

món volem per viure-hi.

Comissió d’Economia  

i Sostenibilitat 

Hem acabat diversos temes que 

teníem entre mans. 

Ja hem lliurat al nostre presi-

dent el treball d’economia verda 

del 2014. 

On dèiem: “En plena consci-

ència d’una tasca inacabada 

que esdevindrà el pas previ al 

següent estudi per al 2015 per 

passar del «Què fem? Què en 

pensem?» a un nivell més opera-

tiu on la pregunta clau esdevin-

drà «Com fer? Com modificar?», 

«Amb quins instruments es 

compta o què cal crear?» i «Com 

avaluar?»”. 

 S’ha decidit agafar tres punts 

bàsics del marc conceptual de 

l’anterior treball i descriure com 

fa una empresa que ja gestiona 

l’RSC per convertir la seva gestió 

estratègica en aplicar aquests 

punts escollits. Necessitarem la 

complicitat d’algunes altres co-

missions, amb les quals ens po-

sarem amb contacte.

Estem preparant una sessió a 

l’Auditori referent als aspectes 

econòmics d’economia circular. 

Hem presentat una proposta 

de sessió per a la Jornada dels 

Economistes d’enguany (6 de 

novembre) pel tema de balanç 

integrat vist per financers, audi-

tors i nosaltres.

Des d’aquí donem la benvin-

guda a dos nous membres: 

Francesc J. Uro i Santiago Oli-

vas, amb ganes de treballar. De-

sitjo que s’hi trobin bé. 

ment com un canvi de model 

dins del sistema.”

L’economia circular és molt més 

que el reciclatge. Una economia 

lineal fa, usa i disposa dels mate-

rials, examina totes les opcions a 

través de la cadena d’utilitzar la 

menor quantitat de recursos 

possibles, en primer lloc, mante-

nir els recursos en circulació du-

rant el major temps possible, ex-

treure el màxim valor d’ells men-

tre està en ús i, a continuació, 

recuperar i regenerar els produc-

tes en el final de la seva vida útil. 

Això significa el disseny de pro-

ductes per a la longevitat, o sia 

amb capacitat per ser reparats 

perquè els materials es poden 

desmuntar i reciclar fàcilment per 

no parlar dels models de negoci 

alternatius que abasten part del 

pagament, models de reparti-

ment i mobilitat de serveis. 

Per tant, penso i fa dies que ho 

estic manifestant en xerrades i 

reunions, que hem d’ampliar els 

aspectes de participació profes-

sional cap a aquest nou model 

d’economia. Si parlem d’econo-

mia, són els economistes els qui 

han de prendre partit. Avui dia, la 

veritat, els trobo a faltar quan 

parlo i promoc per començar a 

treballar des de la simbiosi indus-

trial i processos que van des del 

disseny fins a la venda del pro-

ducte passant per les mans de 

l’economista, l’enginyer, l’advo-

cat i, de fet, de tota la cadena. 

Aleshores, quan realment li do-

nem l’autèntica dimensió i valor a 

l’economia circular (ho tindré clar 

dels cicles naturals o industrials 

amb un consum mínim d’ener-

gia...”. Aquesta és la versió que 

aquí a Catalunya està predomi-

nant i els gestors i administradors 

de residus han trobat el gran es-

pai on començar un discurs buit i 

amb manca de rigor. Lliguen eco-

nomia circular amb reaprofita-

ment dels residus. Per tant veig, 

no amb certa preocupació com 

deia al començament, que no-

més els ambientalistes encapça-

len el discurs i aporten un curt 

recorregut a l’autèntic sentit i en-

vergadura de l’economia circular.

La premissa de l’economia circu-

lar es perd en la seva definició 

d’implementació, per tant s’en-

tén malament. Hi ha una percep-

ció que es tracta d’una batalla en 

curs entre els ambientalistes  

davant les empreses grans i les 

corporacions inter i multinacio-

nals. No cal presentar-ho com 

que una banda de la societat vol 

veure el medi ambient preservat i 

protegit i l’altra només dóna prio-

ritat als guanys. I és que, de fet, 

l’economia circular connecta tant 

amb el lliurament dels beneficis 

econòmics com, evidentment, 

amb els ambientals. 

Tal com l’estem presentant (tant 

des de l’oficialitat de les adminis-

tracions com des de certs sec-

tors professionals) sembla que 

estem creant una economia 

paral·lela a l’economia lineal, o 

sia els dolents continuen amb 

l’economia convencional i els 

bons treballen amb un nou con-

cepte. “No es planteja seriosa-

JOAQUIM BRAULIO I MAYALS “EL PARALAX” 

es perd

pods es
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d) Les operacions en què es pugui 

aplicar la deducció s’han de for-

malitzar en una escriptura pública, 

en què s’ha d’especificar la identi-

tat dels inversors i l’import de la 

inversió respectiva.

e) Les participacions adquirides 

s’han de mantenir en el patrimoni 

del contribuent durant un període 

mínim de tres anys.

Els requisits que estableixen els 

números 2, 3 i 4 de la lletra b) i el 

límit màxim de participació del 

35% a què es refereix la lletra a) 

s’han de complir, com a mínim, 

durant tres anys des de la data 

d’efectivitat de l’acord d’ampliació 

de capital o de constitució que ori-

gini el dret a la deducció.

B. Es pot perdre el dret  

a la deducció practicada? 

Els requisits i les condicions exigits 

per tenir dret a aquesta deducció 

s’han de mantenir durant almenys 

tres anys des de la data d’efectivi-

tat de l’acord d’ampliació del capi-

tal o de constitució de la societat 

que s’ha explicat en el paràgraf an-

terior. L’incompliment d’aquests re-

quisits i d’aquestes condicions de-

termina la pèrdua del dret a la de-

ducció practicada. Per tant, el con-

tribuent ha d’incloure en la declara-

ció de l’IRPF de l’exercici en què 

s’ha produït aquest incompliment la 

part de l’impost que ha deixat de 

pagar a conseqüència d’aquesta 

deducció, juntament amb els inte-

ressos de demora meritats. També 

destaca la deducció per inversió en 

accions d’entitats que cotitzen en el 

segment d’empreses en expansió 

Un dels aspectes rellevants a l’hora 

d’estudiar el procés emprenedor 

és l’anàlisi dels avantatges fiscals 

que tenen els inversors en un pro-

jecte empresarial. A Catalunya, per 

a l’adquisició d’accions o participa-

cions socials d’empreses de nova 

o recent creació, hi ha una deduc-

ció autonòmica de la quota aplica-

ble a l’IRPF (art. 20 Llei 26/2009).

A. Quin és l’import i el límit  

màxim de la deducció?

El 30% de les quantitats invertides 

a l’exercici en l’adquisició d’acci-

ons o participacions socials a con-

seqüència d’acords de constitució 

de societats o d’ampliació de capi-

tal en les societats mercantils que 

es detallen a continuació, amb el 

límit màxim de deducció de 6.000 

euros. El 50% de les quantitats in-

vertides durant l’exercici, fins a 

12.000 euros, en el cas de socie-

tats creades o participades per 

universitats o centres de recerca.

Important. En cas de societats cre-

ades o participades per universitats 

o centres de recerca, la deducció 

només es pot aplicar a les quanti-

tats invertides a partir del 31 de ge-

ner de 2014. Per tant, aquesta de-

ducció no es pot aplicar per als 

contribuents que hagin mort abans 

de la data. En cas de declaració 

conjunta, aquests límits s’apliquen 

en cadascun dels contribuents.

Requisits i altres condicions per 

aplicar la deducció.

a) La participació que aconseguei-

xi el contribuent, computada junta-

ment amb les del cònjuge o les 

persones unides al contribuent per 

raó de parentiu, en línia directa o 

col·lateral, per consanguinitat o afi-

nitat fins al tercer grau inclòs, no 

pot ser superior al 35% del capital 

social de la societat objecte de la 

inversió o dels drets de vot 

d’aquesta societat.

b) L’entitat en què s’ha de materia-

litzar la inversió ha de: 

1. Tenir naturalesa de societat anò-

nima, societat limitada, societat 

anònima laboral o societat limitada 

laboral.

2. Tenir el domicili social i fiscal a 

Catalunya.

3. Exercir una activitat econòmi-

ca. A aquest efecte, no pot tenir 

com a activitat principal la gestió 

d’un patrimoni mobiliari o immo-

biliari, d’acord amb el que dispo-

sa l’article 4.vuit.dos.a) de la Llei 

de l’Estat 19/1991, amb data 6 

de juny, de l’impost sobre el pa-

trimoni.

4. Disposar, com a mínim, d’una 

persona ocupada amb contracte 

laboral a jornada completa i dona-

da d’alta en el règim general de la 

Seguretat Social.

5. En cas que la inversió s’hagi 

efectuat mitjançant una ampliació 

de capital, la societat mercantil 

s’ha d’haver constituït en els tres 

anys anteriors a la data d’aquesta 

ampliació i no pot cotitzar en el 

mercat nacional de valors ni en el 

mercat alternatiu borsari.

6. El volum de facturació anual no 

pot superar el milió d’euros.

c) El contribuent pot formar part 

del consell d’administració de la 

societat en què ha materialitzat la 

inversió, però en cap cas no pot 

dur a terme funcions executives ni 

de direcció. Tampoc no pot man-

tenir una relació laboral amb l’enti-

tat objecte de la inversió.

del mercat alternatiu borsari (art. 

21 Llei 26/2009).

Import i límit màxim  

de la deducció

El 20% de les inversions durant 

l’exercici en l’adquisició d’acci-

ons amb acords d’ampliació de 

capital subscrits per mitjà del 

segment d’empreses en expan-

sió del mercat alternatiu borsari 

aprovat per l’Acord del Govern 

de l’Estat en el Consell de Minis-

tres de 30 de desembre de 2005 

i regulat per les circulars 1, 2, 3 i 4 

del mercat alternatiu borsari, amb 

el límit màxim de deducció de 

10.000 euros.

Important. En cas de declaració 

conjunta, l’import màxim de de-

ducció és de 10.000 euros per 

cada contribuent de la unitat fami-

liar que ha efectuat la inversió.

Requisits per a la deducció. 

a) La participació que aconseguei-

xi el contribuent en la societat ob-

jecte de la inversió no pot ser su-

perior al 10% del capital social.

b) Les accions adquirides s’han de 

mantenir en el patrimoni del contri-

buent almenys dos anys.

c) La societat objecte de la inver-

sió ha de tenir domicili social i fis-

cal a Catalunya i no pot tenir com 

a activitat principal la gestió d’un 

patrimoni mobiliari o immobilia- 

ri, d’acord amb l’article 4.8.dos.a) 

de la Llei de l’Estat 19/1991, de 6 

de juny, de l’impost sobre el patri-

moni.

Pèrdua del dret a la deducció 

practicada. L’incompliment dels 

requisits assenyalats anteriorment 

durant el període de dos anys a 

comptar des de la data d’adquisi-

ció de la participació comporta la 

pèrdua del dret a aquesta deduc-

ció. Per tant, el contribuent ha d’in-

cloure en la declaració de l’IRPF 

corresponent a l’exercici en què 

s’ha produït aquest incompliment 

la part de l’impost que ha deixat de 

pagar a conseqüència d’aquesta 

deducció, que ha esdevingut im-

procedent, juntament amb els in-

teressos de demora meritats. 

AMADEU IBARZ

emprenedoria@coleconomistes.cat

mon

ueuci



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

1 0  •  I n f o r m a t i u  d e  l ’ e c o n o m i s t a1 0  •  I n f o r m a t i u  d e  l ’ e c o n o m i s t a

RICARD VIÑA ARASA 

fiscals@coleconomistes.cat

l’import de la devolució. També es 

podrà presentar en qualsevol dele-

gació o adminstració de l’AEAT. 

Quan el contribuent sol·liciti la de-

volució per transferència bancària 

en un compte obert en una entitat 

de crèdit que no actuï com a col-

laboradora, l’autoliquidació s’haurà 

de presentar en les oficines de 

l’AEAT. Si no disposa de cap 

compte obert en cap entitat de di-

pòsit en territori espanyol, ho farà 

constar i podrà sol·licitar a l’AEAT 

corresponent la devolució amb xec 

nominatiu del Banc d’Espanya.

3. Declaracions negatives i de-

claracions amb renúncia a la 

devolució. Les declaracions es 

presentaran bé directament en 

qualsevol administració de l’AEAT 

o bé per correu certificat adreçat a 

l’adminstració corresponent al do-

micili fiscal del contribuent 

4. També es podrà fer la presenta-

ció de la declaració a les oficines de 

les administracions tributàries de les 

comunitats autònomes amb conve-

ni de col·laboració amb l’AEAT.

5. Els contribuents de l’IRPF que 

tinguin la residència habitual a 

l’estranger i els qui es trobin fora 

del territori nacional durant els 

terminis de presentació de la de-

claració podran presentar la 

seva i, si s’escau, ingressar o 

sol·licitar la devolució per via 

electrònica en les condicions re-

gulades en els articles 16 i 17 de 

l’Ordre HAP/467/2015, que a la 

vegada remeten als articles 6 a 

11, ambdós inclosos, de l’Ordre 

Segurament quan llegiu aquest ar-

ticle ja s’haurà iniciat la campanya 

de la renda 2014 pels mitjans de 

comunicació. I, com que no hi ha 

gaires novetats en relació amb la 

renda 2013, he pensat a centrar 

aquest article en aspectes més 

aviat formals a l’entorn de la decla-

ració de la renda 2014, que sovint 

desconeixem atès que sempre 

pensem més en els aspectes de 

fons que conformen el tribut, com 

ara els rendiments del treball, del 

capital, d’activitats econòmiques, 

reduccions, desgravacions, de-

duccions, tarifa, etcètera. Recor-

deu que també hi haurà obligació 

de declarar, el 2014, per l’impost 

sobre el patrimoni, si s’escau.

Terminis de presentació  

de les declaracions

Sigui quin sigui el resultat de la de-

claració de la renda 2014, el termi-

ni de presentació serà el comprès 

entre els dies 7 d’abril i 30 de juny, 

ambdós inclosos, si és que la pre-

sentació s’efectua per via electrò-

nica (a través d’Internet).

Per poder presentar declaracions 

en paper, però escrites a màquina 

o impreses per ordinador, el termini 

serà a partir del dia 11 de maig, i 

fins al 30 de juny, tots dos inclosos. 

El termini de presentació de la de-

claració de l’impost sobre el patri-

moni (l’IP) serà el comprès entre 

els dies 7 d’abril i 30 de juny de 

2015. Cal recordar que els contri-

buents que presentin declaració 

per l’IP estan obligats a presentar, 

també, electrònicament a través 

d’Internet la declaració de l’IRPF.

En el cas de domiciliar  

el pagament via bancària

La domiciliació bancària de les de-

claracions de l’IRPF i de l’IPF po-

drà fer-se des del dia 7 d’abril i 

s’allargarà fins al 25 de juny, amb-

dós inclosos.

Obtenció de les dades fiscals

Des del 7 d’abril de 2015 l’AEAT 

posa a disposició dels contribu-

ents l’esborrany o les dades fiscals 

de la declaració de l’IRPF per mit-

jans telemàtics, a través de la seu 

electrònica de l’AEAT.

Per obtenir el número de referència 

que permet accedir per Internet a 

l’esborrany o a les dades fiscals, 

els contribuents hauran de comu-

nicar el seu NIF, l’import de la case-

lla 415 de la declaració de l’IRPF 

2013 (base liquidable general sot-

mesa a gravamen) i el número de 

telèfon mòbil en el qual es desitja 

rebre per SMS el número de refe-

rència de l’esborrany o les dades 

fiscals. Amb aquest número es pot 

accedir a les dades fiscals i a l’es-

borrany i, si s’escau, confirmar-lo, 

amb modificacions o sense. En el 

supòsit d’obtenir l’esborrany de la 

declaració per l’opció de tributació 

conjunta s’haurà de fer constar 

també el NIF del cònjuge.

Lloc de presentació en funció 

del resultat de la declaració

Les declaracions s’hauran de pre-

sentar, segons el seu resultat, en el 

lloc corresponent dels següents:

1. Declaracions amb resultat a 

ingressar. La presentació i l’ingrés 

es farà en qualsevol entitat de di-

pòsit ubicada en territori espanyol 

que actuï com a col·laboradora en 

la gestió recaptatòria.

 

2. Declaracions amb resultat a 

tornar amb sol·licitud de devolu-

ció. Igual que en el cas anterior, 

però on el contribuent desitgi rebre 

HAP/2194/2013. En definitiva, 

aquests articles regulen el pro-

cediment que cal seguir per a la 

presentació electrònica de les 

autoliquidacions amb resultat a 

ingressar en els casos que el pa-

gament no es faci mitjançant 

domiciliació bancària i en els 

que sí. La transmissió electròni-

ca de les autoliquidacions amb 

resultat a ingressar, quan no 

s’opti per la domiciliació bancà-

ria com a mitjà de pagament, 

s’haurà de fer en la mateixa data 

en la qual tingui lloc l’ingrés re-

sultant d’aquelles. Un cop fet 

l’ingrés, l’entitat bancària col-

laboradora proporcionarà al 

contribuent o presentador el nú-

mero de referència complet 

(NRC), del qual s’haurà d’infor-

mar per tal de poder efectuar la 

presentació electrònica de la de-

claració corresponent. 

6. La domiciliació bancària de les 

declaracions de l’IRPF i de l’impost 

sobre el patrimoni, com ja hem dit, 

es podrà fer només fins al dia 25 de 

juny de 2015. Ara bé, si s’opta per 

domiciliar únicament el segon ter-

mini de pagament de l’IRPF (40%), 

aquesta es podrà fer fins al dia 30 

de juny de 2015.

Pagament fraccionat  

i ajornament de l’IRPF 

En principi, segons l’article 62.2 

del Reglament de l’IRPF, i sens 

perjudici de la possibilitat d’ajor-

nament o fraccionament del pa-

gament prevista en l’article 65 de 

la Llei general tributària, els con-

tribuents de l’IRPF (no en el cas 

de l’IP) podran fraccionar, sense 

interès ni recàrrec, l’import del 

deute tributari resultant de la 

seva declaració, ja sigui per au-

toliquidació o per l’esborrany, 

elaborat per l’AEAT, degudament 

subscrit o confirmat, en dues 

parts: la primera del 60% del seu 

import, en el moment de presen-

tar la declaració, i la segona, del 

40% restant, fins al dia 5 de no-

vembre de 2015.

En tot cas, per gaudir d’aquesta 

facilitat de pagament cal presentar 

dins dels terminis legals establerts 

les corresponents declaracions.
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Tanmateix, s’ha de tenir en comp-

te que el fraccionament del paga-

ment de l’article 37.2 de la Llei de 

l’IRPF (art. 62.2 del RIRPF) és in-

compatible amb l’ajornament que 

recull l’article 65 de la LGT: amb-

dós mecanismes d’ajornament 

fraccionament no es poden aplicar 

de manera simultània.

Quan hi ha obligació de 

presentar la declaració  

de la renda?

Els contribuents que hagin obtin-

gut durant l’exercici 2014 rendes 

superiors als imports i classes de 

renda que s’indiquen tot seguit:

 Rendiments íntegres del treball 

(salaris, pensions de jubilació naci-

onals i estrangeres, pensions com-

pensatòries, anualitats per ali-

ments no exemptes, etcètera), 

l’import dels quals superi la quanti-

tat de 22.000 euros anuals, amb 

caràcter general, si procedeixen 

d’un sol pagador. Si, tot i provenir 

de més d’un pagador, la suma de 

les quantitats percebudes del se-

gon pagador i els restants, per or-

dre de quantia, no superen en 

conjunt la quantitat de 1.500 eu-

ros, el límit també serà de 22.000 

euros anuals.

El límit serà d’11.200 euros per als 

contribuents que percebin rendi-

ments íntegres del treball en els 

següents supòsits:

- quan procedeixin de més d’un 

pagador, llevat de determinades 

excepcions.

- quan es percebin pensions com-

pensatòries del cònjuge o anuali-

tats per aliments no exemptes.

- si el pagador dels rendiments del 

treball no està obligat a retenir.

- quan es percebin rendiments ín-

tegres del treball subjectes a tipus 

fix de retenció. 

 Rendiments íntegres del capital 

mobiliari i guanys patrimonials sot-

mesos a retenció o ingrés a comp-

te, amb el límit conjunt de 1.600 

euros anuals.

 Rendes immobiliàries imputa-

des (segons l’article 85 LRIPF), 

rendiments íntegres del capital 

mobiliari no subjectes a retenció 

derivats de lletres del Tresor i sub-

vencions per a l’adquisició d’habi-

tatges de protecció oficial o de 

preu taxat, amb el límit conjunt de 

1.000 euros anuals.

 També, quan s’obtinguin exclu-

sivament rendiments íntegres del 

treball, del capital o d’activitats 

econòmiques, així com guanys 

patrimonials, amb el límit conjunt 

de 1.000 euros anuals i pèrdues 

patrimonials de quantia superior a 

500 euros anuals.

 I, en tot cas, hauran de presen-

tar declaració aquells contribuents 

que vulguin aplicar les següents 

deduccions o reduccions: 

- deducció per invertir en habitatge.

- deducció per compte estalvi-em-

presa.

- deducció per doble imposició in-

ternacional.

- reducció de la base imposable 

per aportacions a plans de previsió 

assegurats o mutualitats de previ-

sió social, plans de previsió social 

empresarials i assegurances de 

dependència.

Les principals novetats  

de l’IRPF 2014

Rendiments del treball

 Es limita a 180.000 euros l’im-

port de l’exempció de les indem-

nitzacions percebudes per l’aco-

miadament o cessament del tre-

ballador previstes en l’article 7.e), 

de la Llei de l’IRPF. Això s’aplicarà:

- als acomiadaments o cessaments 

fets a partir de l’1 d’agost de 2014.

- als acomiadaments que derivin 

d’un ERO aprovat o d’un acomia-

dament col·lectiu comunicat a 

l’autoritat laboral amb posterioritat 

a l’1 d’agost de 2014.

 El 2014 és aplicable la nova re-

gla especial de valoració de la retri-

bució en espècie derivada de la 

utilització de l’habitatge que no si-

gui propietat del pagador: el cost 

per al pagador.

Activitats econòmiques

Es manté la reducció del 20% del 

rendiment net d’activitats econòmi-

ques pel manteniment o creació 

d’ocupació i, també, és aplicable a 

les entitats en règim d’atribució de 

rendes, segons Resolució del TEAC 

de 5 de febrer de 2015. Els requisits 

s’han de complir en seu de l’entitat i 

no en relació amb cada partícip o 

cotitular, com s’interpretava fins ara. 

Guanys o pèrdues  

patrimonials exempts

 Dació en pagament de l’habitat-

ge habitual. Amb efectes des de 

l’1 de gener de 2014 i exercicis an-

teriors no prescrits es declaren 

exempts els guanys patrimonials 

que es posin de manifest amb 

ocasió de la:

- Dació en pagament de l’habitat-

ge habitual del deutor o avalador 

per a la cancel·lació de deutes ga-

rantits amb hipoteca sobre l’habi-

tatge, contrets amb entitats finan-

ceres o de crèdit.

- Transmissió de l’habitatge feta en 

execucions hipotecaries judicials o 

notarials, quan concorrin els matei-

xos requisits que per a la dació en 

pagament.

En tot cas, caldrà que el propietari 

de l’habitatge habitual no disposi 

d’altres béns o drets en quantia 

suficient per tal de satisfer la totali-

tat del deute i evitar l’alienació de 

l’habitatge.

 Transmissió d’accions o partici-

pacions d’empreses de nova crea-

ció. Estan exempts els guanys patri-

monials generats amb ocasió de la 

transmissió, a partir del 7 de juliol de 

2014, d’accions o participacions 

d’empreses de nova o recent crea-

ció que hagin romàs en el patrimoni 

del contribuent per un període su-

perior a tres anys (comptats de data 

a data) des de la seva adquisició, 

sempre que s’acompleixin els requi-

sits i condicions establerts en la dis-

posició addicional 34a de la Llei de 

l’IRPF en la seva redacció en vigor a 

31 de desembre de 2012.

Integració i compensació  

de rendes

 S’estableix un règim especial 

per compensar la part dels saldos 

negatius de la base imposable de 

l’estalvi que procedeixin de:

- rendiments negatius derivats de 

participacions preferents o deute 

subordinat o bé d’altres valors re-

buts en substitució d’aquestes.

- pèrdues patrimonials derivades 

de la transmissió de valors que 

s’hagin rebut en substitució de 

participacions preferents o deute 

subordinat. 

 L’aplicació d’aquest règim es-

pecial s’estén no només a les ren-

des negatives derivades de deute 

subordinat o de participacions pre-

ferents o d’altres valors rebuts en 

substitució d’aquestes del propi 

exercici sinó també a les correspo-

nents als períodes impositius 

2010, 2011, 2012 i 2013, sempre 

que no hagués finalitzat el termini 

de quatre anys previst en l’article 

49.1 de la Llei de l’IRPF.

 Addicionalment si queden pen-

dents saldos negatius de la base 

imposable de l’estalvi derivats de 

participacions preferents, deute 

subordinat o d’altres valors rebuts 

en substitució d’aquestes i exclusi-

vament per al 2014, es permet 

compensar aquests saldos nega-

tius amb part del saldo positiu de 

guanys i pèrdues de la base impo-

sable general que es correspongui 

amb els guanys patrimonials deri-

vats de la transmissió d’elements 

patrimonials. 
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sos rics dels del punt de vista 

econòmic palesen un panorama 

feble des de la perspectiva social 

en general i, especialment, en 

determinats camps. Al respecte, 

es pot apuntar que el Canadà és 

l’únic país del G7 que es troba en-

tre els 10 països amb un SPI més 

elevat. Al contrari, hi ha països 

que són pobres econòmicament 

però que revelen un posiciona-

ment social millor del que s’espe-

ra segons el seu nivell de riquesa.  

Aquest és el cas, per exemple, de 

l’Uruguai, Costa Rica, Maurici, Ja-

maica o el Paraguai. Cal apuntar, 

en aquest sentit, que Rússia, que 

és el país amb un PIB per càpita 

més elevat dels BRICS, se situa 

en el rànquing mundial per darrere 

del Brasil i de Sud-àfrica.

L’edició 2015 de l’SPI destaca 

que les fortaleses del món se si-

tuen en els camps de la “nutrició i 

assistència mèdica bàsica” –que 

cobreix àmbits com la fam, la 

mortalitat infantil o la inscripció en 

l’educació primària– i de l’“accés 

a coneixements bàsics”. Per con-

tra, les febleses s’ubiquen princi-

palment a les oportunitats i des-

A principi del passat mes d’abril 

es va presentar el Social Progress 

Index (SPI) relatiu a l’any 2015. Es 

tracta de la tercera vegada que 

es publica aquest informe, a càr-

rec del Social Progress Imperati-

ve, entitat nord-americana no lu-

crativa que rep el suport financer 

de diverses organitzacions. L’ín-

dex mesura 133 països sobre la 

base dels seus avenços socials i 

ambientals, l’equivalent al 94% 

de la població mundial, més 28 

països dels quals es disposa de 

dades parcials. És una eina im-

portant per a polítics, directius 

d’empreses, homes de negocis i 

societat civil en general per fer 

una anàlisi comparativa, identifi-

car punts forts i febles, així com 

prioritats d’actuació i valorar l’im-

pacte d’accions públiques. En 

l’informe s’examinen tres catego-

ries de qüestions crítiques, com 

són la desigualtat i pobresa –ab-

soluta i relativa–, l’ajut internacio-

nal i la satisfacció amb la vida 

(mesures del benestar subjectiu). 

Segons l’SPI, el progrés social 

es defineix com la capacitat 

d’una societat per satisfer les ne-

cessitats humanes bàsiques 

dels ciutadans, establir les es-

tructures que permetin als ciuta-

dans millorar les seves vides i 

crear les condicions per tal que 

individus i comunitats satisfacin 

el seu ple potencial. L’SPI es de-

sagrega en tres dimensions que 

determinen l’arquitectura bàsica 

de la metodologia –Necessitats 

humanes bàsiques, Fonaments 

del benestar i Oportunitats–, ca-

dascuna de les quals es divideix, 

al seu torn, en quatre compo-

nents, que es mesuren a través 

de dos-sis indicadors específics. 

Si el món es considera un país, 

la puntuació global que rep de 

l’anàlisi efectuada és de 61,00 

sobre 100,00.

Rànquing mundial

El rànquing mundial 2015 classi-

fica els 133 països en sis grups, 

que van des dels que tenen un 

molt alt progrés social fins als 

que el tenen molt baix. Està lide-

rat, en bona mesura, per països 

europeus –7 dels 10 primers, 15 

dels 20 primers i 21 dels 30 pri-

mers–, entre els quals desta-

quen els nòrdics (Noruega, Suè-

cia, Islàndia, Finlàndia i Dinamar-

ca). A aquests s’han d’afegir 

Suïssa i els Països Baixos. Fora 

d’Europa s’ha de ressenyar 

Nova Zelanda, el Canadà i Aus-

tràlia. Es tracta, doncs, de paï-

sos que no encapçalen la prime-

ra línia de l’economia i la política 

mundial i, en el cas europeu, de 

països capdavanters en l’ano-

menada societat del benestar. 

En el continent llatinoamericà els 

països amb més progrés social 

són l’Uruguai, Xile i Costa Rica 

(posicions respectives 24, 26 i 

28). Per la seva part, el continent 

asiàtic està encapçalat per Co-

rea del Sud, Malàisia, Tailàndia i 

les Filipines (llocs 29, 46, 57 i 64), 

mentre que la Xina és en la posi-

ció 92 i l’Índia, en la 101. En el 

cas africà, els països líders en 

progrés social són Maurici, Sud-

àfrica i Tunísia (llocs 36, 63 i 67). 

El rànquing dels 133 països el 

tanquen la República Centreafri-

cana, el Txad i l’Afganistan.

Si bé hi ha una correlació positiva 

entre el nivell de renda i el pro-

grés social, no sempre això és 

així ni hi ha una correspondència 

total entre ambdós. Alguns paï-

taquen per les seves menors 

puntuacions la “tolerància i inclu-

sió” i els “drets personals”, as-

pectes, d’altra banda, poc corre-

lacionats amb el nivell de riquesa.

Situació d’Espanya

Espanya se situa en la posició 20 

d’entre els 133 països segons 

l’SPI 2015, amb una puntuació 

de 81,17. Ha recuperat un lloc en 

relació amb l’informe de l’any pas-

sat, quan va ocupar la posició 21. 

Segons les tres dimensions de 

l’índex, Espanya rep la valoració 

més elevada en “necessitats bà-

siques humanes”, amb 91,09 

(lloc 23), tot i que la millor posi-

ció mundial l’obté en el capítol 

d’“oportunitats” (20a amb una 

puntuació de 75,62). Per la seva 

banda, en la categoria de “fona-

ments del benestar” l’Estat pun-

tua amb 76,79, però se situa en 

el lloc 26. 

Els components en els quals Es-

panya presenta una situació 

més positiva des del punt de vis-

ta del progrés social són l’“aigua 

i sanejament”, l’“accés a conei-

xements bàsics” i la “nutrició i 

assistència mèdica bàsica”. Al-

tres aspectes que cal destacar 

són l’“habitatge”, l’“accés a la 

informació i les comunicacions” i 

els “drets personals”. Per con-

tra, el component en el qual el 
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(1)  Necessitats humanes bàsiques: món 70,82 / Espanya 91,09 (lloc 23).
(2)  Fonaments del benestar: món 67,68 / Espanya 76,79 (lloc 26).
(3)  Oportunitats: món 52,03 / Espanya 75,62 (lloc 20).

 Rànquing País Puntuació PIB per càpita

   global (dòlars) 

 1 Noruega 88,36 62.448

 2 Suècia 88,06 43.741

 3 Suïssa 87,97 54.697

 4 Islàndia 87,62 41.250

 5 Nova Zelanda 87,08 32.808

 6 Canadà 86,89 41.894

 7 Finlàndia 86,75 38.846

 8 Dinamarca 86,63 41.991

 9 Països Baixos 86,50 44.945

 10 Austràlia 86,42 42.831

 11 Gran Bretanya 84,68 37.017

 12 Irlanda 84,66 44.931

 13 Àustria 84,45 44.376

 14 Alemanya 84,04 43.207

 15 Japó 83,15 35.614

 16 Estats Units 82,85 51.340

 17 Bèlgica 82,83 40.607

 18 Portugal 81,91 25.596

 19 Eslovènia 81,62 27.576

 20 Espanya 81,17 31.596

Nutrició i assistència mèdica bàsica (1)

Accés a coneixements bàsics (2)

Aigua i sanejament (1)

Salut i benestar (2)

Accés a la informació i les comunicacions (2)

Llibertat personal i d’elecció (3)

ÍNDEX PROGRÉS SOCIAL

Habitatge (1)

Seguretat personal (1)

Sostenibilitat de l’ecosistema (2)

Accés a l’educació superior (3)

Drets personals (3)

Tolerància i inclusió (3)

 0 20 40 60 80 100 120

87,47
                 [Valor]0

64,67
                 77,57

63,56
                           84,27

61,23
                   74,67

60,99
                               84,44

56,27
                                 80,83

Món
Espanya

        51,6
46,08
46,24
                              68,22

[Valor]0
                                                      83,27

42,36
                                              76,34

[Valor],00
                           81,17

85,98
                   99,69

68,57
                                           99,8

Més concretament, els indicadors 

específics amb una millor valora-

ció a Espanya en comparació 

amb països d’un PIB similar són 

l’“accés a coneixements bàsics” i 

la “tolerància vers els immigrants”, 

la “tolerància vers els homosexu-

als” i les “xarxes de suport en la 

comunitat”. Al contrari, les defici-

ències més rellevants en relació 

amb països d’un PIB similar cor-

responen a la “satisfacció amb 

l’habitatge”, la “criminalitat perce-

buda”, la “taxa d’alfabetització en 

adults”, la “taxa d’obesitat”, les 

“morts atribuïbles a la contamina-

ció de l’aire en exteriors”, l’“extra-

cció d’aigua en percentatge de 

recursos hídrics disponibles”, la 

“biodiversitat i hàbitat”, la “llibertat 

de culte”, la “discriminació i violèn-

cia vers les minories” i els “anys 

mitjans d’escolaritat de les do-

nes”. Val a dir que Espanya lidera 

el rànquing mundial en diversos 

àmbits com, per exemple, l’“ac-

cés a l’energia elèctrica”, la “matri-

culació en educació secundària a 

nivell de batxillerat”, la “matricula-

ció en educació secundària a nivell 

inicial”, les “subscripcions a telefo-

nia mòbil”,  els “drets polítics” o la 

“llibertat de reunió/associació”. 

conjunt de l’Estat palesa una fe-

blesa més gran és la “sostenibili-

tat de l’ecosistema”, que rep una 

puntuació d’un 46,08, inferior al 

valor mundial d’aquest compo-

nent. Les millors posicions en el 

rànquing mundial les obté Espa-

nya en “accés a coneixements 

bàsics” (lloc 2), “nutrició i assis-

tència mèdica bàsica (lloc 10) i 

“salut i benestar (lloc 11).
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desprevingudes gran part de les 

pimes i els va ocasionar un greu 

enrenou en el desenvolupament 

de la seva activitat. En el sistema 

financer espanyol s’havia arribat 

a una severa restricció creditícia 

després d’anys d’augments de la 

seva cartera d’actiu, massa so-

vint sense esma, sols per figurar 

en la millor posició possible en 

una cursa sense fre ni meta de-

finida. La laxitud en la concessió 

de risc creditici va propiciar uns 

nivells de creixement del consum 

i la inversió que semblava que 

no acabarien mai. Era un mirat-

ge, era una expansió econòmica 

sense base. A la vegada, la con-

secució d’un volum més alt de 

negoci creditici comportava a la 

banca l’assumpció d’un risc molt 

elevat. No estranya la morositat, 

que el 2014 va superar el 13% 

de mitjana, malgrat la rebaixa 

proporcionada per la Sareb. 

Les directrius, primer, del Comitè 

de Supervisió Bancària amb el 

seu nou acord, Basilea II (2004), 

ampliades més tard per Basilea III 

(2010), van impulsar la implanta-

ció en les entitats financeres de 

models propis avançats (IRB) per 

analitzar i mesurar el risc creditici. 

S’objectivava així el seu modus 

operandi en la concessió d’ope-

racions d’actiu. S’evitaria en el 

futur taxes de morositat elevades. 

Els criteris subjectius que prima-

ven donarien pas a criteris objec-

tius, tant per l’aprovació com pels 

marges que cal assolir en la nova 

cartera d’actiu. Com a contrapar-

tida, des de Basilea II, aquest ri-

gor comportaria a la banca menys 

L’estudi de la pime esdevé im-

prescindible per conèixer el món 

econòmic d’avui. El seu gran pes 

en el teixit empresarial dels paï-

sos desenvolupats és innegable. 

S’ha convertit en el motor prin-

cipal del creixement de la seva 

economia i de la creació de llocs 

de treball. A Espanya representa 

el 99,88% del total empreses. 

Dins d’aquest grup cal destacar 

la presència de la pime familiar, 

que supera el 85% del total i que 

representa el 70% del PIB i de 

l’ocupació privada, segons l’Ins-

titut d’Empresa Familiar. El pes 

d’aquesta pime està creixent a 

tot el món, segons la recerca de 

McKinsey (2014), que xifra com 

a familiars un 19% de les 500 

empreses més grans del món 

per volum de negoci, quan l’any 

2005 tan sols era un 15%.

Per la seva importància, convé 

escollir una bona definició d’em-

presa familiar. N’hi ha moltes, no 

sempre consensuades. Diferents 

factors, tan importants com la 

propietat, la gestió i la successió 

tenen valors divergents entre els 

estudiosos del tema. Una bona 

definició entenc que la fa el pro-

fessor Gallizo quan la presenta 

com aquella on la propietat i el 

control de l’empresa està en 

mans de persones que mante-

nen vincles familiars. Definició 

vàlida tant per a la gran com per 

a la petita i mitjana empresa. 

Parlar d’empresa ens porta en 

les actuals circumstàncies de 

l’economia a explicar la seva re-

lació amb el sistema financer, on 

el crèdit és el producte estrella 

tant de la banca com de la ma-

teixa empresa.

La present crisi econòmica i fi-

nancera confirma la vigència de 

la teoria econòmica, impulsada 

per Ludwig von Mises a principi 

del segle XX. Em refereixo a les 

seves explicacions sobre el ràpid 

increment dels costos per acon-

seguir un crèdit. Ja llavors deia 

que, quan la banca ha deixat di-

ners a tipus d’interès baixos i a 

economies poc solvents, fet que 

els provoca una elevada morosi-

tat, més tard es veia obligada a 

elevar els tipus d’interès de les 

seves operacions d’actiu i a res-

tringir la seva oferta creditícia. 

En els darrers sis anys, les en-

titats creditícies han minorat in-

interrompudament la concessió 

creditícia tant a les empreses, 

en especial les més petites, com 

a les famílies. El creditcrunch 

recent ha estat innegable. Les 

dades del Banc d’Espanya ens 

ho confirmen. El crèdit bancari 

ha continuat disminuint el 2014. 

El finançament a empreses no 

financeres ha baixat un 3,4% i 

a les famílies ha caigut un 4,7% 

des de l’any 2013. Solament el 

sector públic ha vist augmentat 

el seu finançament bancari els 

onze primers mesos del passat 

2014. La disminució de l’actiu 

creditici de la banca es continua 

produint malgrat els esforços 

del BCE per donar una definiti-

va empenta al crèdit, oferint fi-

nestres de liquiditat a baix preu 

(0,05%), des dels darrers mesos 

de l’any passat. 

S’havia passat d’una relaxació 

alarmant en l’anàlisi, la conces-

sió i el marge en el risc creditici 

els primers anys del segle XXI a 

una frenada en sec que va agafar 

requeriments de capital. Els nous 

models interns van esdevenir una 

valuosa eina d’anàlisi de risc per a 

tota la banca. Malgrat la implanta-

ció va ser massa tardana (2010), 

es va acabar adoptant per totes 

les entitats més grans i va esde-

venir la part objectiva de la seva 

anàlisi del risc creditici.

En aquests models predomi-

nen les ràtios econòmiques i 

financeres per determinar la sol-

vència de l’empresa avaluada, 

sigui o no pime. La importància 

d’aquestes ràtios avui ningú no 

la qüestiona. Però ja no queda 

tan clar quins són els més efici-

ents per tal de qualificar adequa-

dament una empresa i predir les 

seves possibilitats futures d’èxit 

o de fallida. Diferents estudis 

amb anàlisi discriminant múltiple 

han donat resultats satisfactoris.

En valorar una pime familiar, 

aquests models demanen in-

cloure els aspectes qualitatius. Si 

no es fes, les entitats financeres 

podrien deixar-les sovint sense 

finançament. La banca no ha 

de ser restrictiva en el crèdit a la 

pime quan el tram qualitatiu és 

bo. Aquest fenomen encara pren 

més rellevància quan es trac-

ta de finançar empreses joves. 

D’aquesta manera, s’aconsegui-

rà una gestió eficaç de les opera-

cions d’actiu entrades a les enti-

tats financeres. Es reduirà el seu 

percentatge de morositat i el seu 

ROE es veurà clarament millorat.

Les pimes i la banca caminen en 

la mateixa direcció. La necessi-

tat d’entendre’s és mútua. El fu-

tur del sistema financer espanyol 

passa per incrementar el volum 

del crèdit a la pime. Aquesta serà 

la millor manera de generar ex-

cedents. Només hi ha una con-

dició ineludible: fer-ho de mane-

ra professionalitzada. 

JOAN PICANYOL I TARRÉS

joan.piccas@gmail.com
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cinc anys si, entre altres circums-

tàncies, millora substancialment 

la situació econòmica del deutor. 

És una pena que no s’hagi apro-

fundit més en la implementació 

de la nova normativa als deutors 

persones naturals o petits empre-

saris per tal de fer realitat la possi-

bilitat d’obtenir un fresh start als 

deutors de bona fe. En efecte, en 

contra de les recents recomana-

cions del Fons Monetari Internaci-

onal, al deutor que, convençut 

que té una segona oportunitat, 

aconsegueix restablir o millorar la 

seva situació econòmica, se’l 

castiga amb la derogació 

d’aquesta segona oportunitat. 

Això el que pot fer és fomentar 

l’economia submergida a més de 

frenar l’esperit emprenedor.

Cal destacar que la norma modi-

fica també les rigideses dels 

“acords extrajudicials de paga-

ments”, que ara ja permeten tot 

tipus de quitances i esperes fins 

a deu anys i requereixen l’acord 

d’un mínim del 60% del passiu 

que pugui veure’s afectat o bé 

del 75%, segons la quantia de 

les quitances i la durada de les 

esperes. A més, anàlogament al 

que succeeix ara en el concurs, 

en els acords extrajudicials de 

pagament el privilegi especial 

dels crèdits amb garantia real te-

nen limitat el privilegi al valor de 

la garantia. 

D’altra banda, l’incompliment de 

l’acord extrajudicial de paga-

ment té com a conseqüència 

l’obertura del procediment de 

concurs, que serà de liquidació, 

El darrer 1 de març va entrar en 

vigor el Reial Decret Llei 1/2015, 

de 27 de febrer, de mecanisme 

de segona oportunitat, reducció 

de càrrega financera i altres me-

sures d’ordre social.

El Reial Decret Llei pretén intro-

duir per primera vegada a Espa-

nya una regulació que possibiliti 

que els deutors insolvents de 

bona fe puguin alliberar-se dels 

deutes i tornar a reprendre la 

seva activitat laboral, professio-

nal o empresarial (bàsicament a 

través de la introducció d’un nou 

article 178 bis a la Llei concur-

sal). A la vegada, es reformen els 

“acords extrajudicials de paga-

ments” per tal que s’hi puguin 

acollir no només els empresaris 

individuals, sinó també les per-

sones naturals sense activitat 

empresarial.

En virtut de l’esmentada disposi-

ció, el deutor pot aconseguir 

l’exoneració del seu passiu a tra-

vés de dues opcions principals. 

Una exigeix que en el concurs 

consecutiu a un “acord extrajudi-

cial de pagaments” fracassat 

s’hagin pagat els crèdits privile-

giats i els crèdits contra la mas-

sa. L’altra opció no exigeix la 

negociació de l’acord, però sí 

que, a part dels anteriors, 

s’aconsegueixi el pagament del 

25% del crèdit ordinari. En amb-

dós casos, la conseqüència és la 

possibilitat d’obtenir l’exoneració 

del total passiu insatisfet.

Tanmateix hi ha una altra opció 

en cas que no s’aconsegueixi 

acomplir els requisits anteriors. 

Es condiciona al compliment 

d’un pla de pagaments dels deu-

tes que es consideren no exone-

rables (crèdits contra la massa, 

privilegiats, de dret públic i ali-

ments) durant un termini màxim 

de cinc anys, cas en què el deu-

tor s’allibera dels crèdits ordina-

ris i subordinats restants. En 

aquest cas, però, l’obtenció del 

benefici es publica en el Registre 

Públic Concursal. Tot i no com-

plir-se amb aquell pla de paga-

ments també podrà el jutge mer-

cantil decretar l’exoneració total 

de deutes al deutor que hagués 

destinat almenys la meitat dels 

seus ingressos embargables a 

intentar-ho.

En qualsevol dels supòsits co-

mentats, la norma estableix altres 

requisits per tal que es pugui 

exonerar el deutor del passiu: no 

haver estat condemnat per diver-

sos tipus de delicte en els deu 

anys anteriors a l’obertura del 

procediment i que l’eventual con-

curs no hagi estat declarat culpa-

ble. Si l’exoneració s’aconse-

gueix a través del mecanisme del 

compliment del pla de paga-

ments a què hem fet referència, 

llavors la normativa és més exi-

gent i afegeix als anteriors el que 

no hagi incomplert les obligaci-

ons de col·laboració que se li im-

posen, que no hagi obtingut el 

benefici d’exoneració del passiu 

en els darrers deu anys, que no 

hagi refusat una oferta d’ocupa-

ció adequada a la seva capacitat 

en els darrers quatre anys i que 

accepti la publicació del benefici 

en el Registre Públic Concursal 

per un termini de cinc anys.

També en tots els casos, el bene-

fici de l’exoneració dels deutes és 

revocable a instància de qualse-

vol creditor durant un període de 

a no ser que el deutor sigui em-

presari, cas en què és possible la 

sol·licitud d’una proposta antici-

pada de conveni per part del 

deutor o de l’administrador con-

cursal, normalment el que va ser 

el mediador de l’acord extrajudi-

cial (les funcions del qual no són 

en realitat de mediador sinó de 

negociador, o màxim de concilia-

dor, malgrat el nom que la llei li 

va assignar). En el cas que el 

deutor sigui persona natural sen-

se activitat empresarial, la desig-

nació d’aquest mediador con-

cursal pot haver estat obviada en 

haver assumit el notari que incoa 

l’expedient les seves funcions. A 

la vegada, també podrà haver-

ho fet així la mateixa Cambra de 

Comerç a la qual s’hagués adre-

çat la sol·licitud, en cas de per-

sones jurídiques o naturals amb 

activitat empresarial. 

Pel que fas a la retribució del me-

diador, la disposició addicional 

segona l’estableix en un 30, un 

50 o un 70% de la de la fase co-

muna del concurs que té reco-

neguda un administrador con-

cursal, segons el deutor sigui 

respectivament persona natural 

sense activitat econòmica, per-

sona natural empresari o socie-

tat, amb un complement d’un 

0,25% de l’actiu en cas d’apro-

vació de l’acord extrajudicial de 

pagament. Cal tenir present que 

es manté la disposició que regu-

la que en l’eventual concurs con-

secutiu, el mediador que passa a 

ser l’administrador concursal no 

té dret a cobrament de retribució 

addicional. 

RAIMON CASANELLAS

rcasanellas@insolnet.es
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béns o efectes que es decomis-

sen provenen d’altres activitats 

il·lícites del subjecte condemnat i 

que són diferents als fets pels 

quals se’l condemna, amb la 

possibilitat que els jutges puguin 

decidir el decomís ampliat, sobre 

la base d’indicis, especialment la 

desproporció entre els ingressos 

il·lícits del subjecte i el patrimoni 

disponible. La novetat radica en 

què el decomís, que ja estava re-

gulat quant als delictes de terro-

risme i els comesos per grups o 

organitzacions criminals, s’am-

plia a supòsits en què és freqüent 

que es produeixi una activitat de-

lictiva sostinguda en el temps de 

la qual puguin derivar importants 

beneficis econòmics (blanqueig i 

encobriment, tracta d’éssers hu-

mans, prostitució, explotació i 

abús de menors, falsificació de 

moneda, insolvències punibles, 

delictes contra la hisenda pública 

i la Seguretat Social, corrupció en 

el sector privat, delictes informà-

tics, suborn, malversació o delic-

tes patrimonials en casos de 

continuïtat delictiva o de multire-

incidència).

B. Principals modificacions en 

la part especial del Codi penal 

1. Corrupció. Es crea una nova 

secció dins del Codi penal dedi-

cada als delictes de corrupció en 

els negocis, en la qual es penalit-

zen amb penes de prohibició de 

contractar amb el sector públic i 

de rebre subvencions o ajuts pú-

blics, beneficis fiscals, o d’inter-

venir en transaccions comercials 

de transcendència pública, 

aquells delictes de pagament de 

I. Entrada en vigor i finalitat

El passat 31 de març de 2015 es 

va publicar en el BOE la Llei Or-

gànica 1/2015 per la qual es mo-

difica el Codi penal, que entrarà 

en vigor l’1 de juliol d’aquest ma-

teix any. 

L’objecte de la reforma respon a 

la necessitat de dur a terme una 

completa revisió i actualització 

del Codi penal vigent, als efectes 

de portar a terme determinades 

modificacions de la norma penal. 

En general, es revisa el règim de 

les penes i la seva aplicació; 

s’adopten millores tècniques per 

oferir un sistema penal més àgil i 

coherent, s’introdueixen noves 

figures delictives o s’adeqüen les 

ja existents, amb la finalitat 

d’oferir una resposta més ade-

quada a les noves formes de de-

linqüència, així mateix se supri-

meixen aquelles infraccions que, 

per la seva escassa gravetat, no 

mereixen una regulació penal. 

II. Principals novetats

A) Principals modificacions en 

la part general del Codi penal 

1. Presó permanent revisable. La 

reforma introdueix una nova pena 

de presó permanent revisable, 

que podrà ser imposada única-

ment, en supòsits especialment 

greus –assassinats especialment 

greus, homicidi del cap d’Estat o 

del seu hereu, de caps d’Estat 

estrangers i en supòsits més 

greus de genocidi o crims de lesa 

humanitat– en els quals està justi-

ficada una resposta extraordinà-

ria mitjançant la imposició d’una 

pena de presó de durada indeter-

minada (presó permanent), si bé 

subjecte a un règim de revisió. 

D’aquesta manera, i un cop s’ha-

gi complert íntegrament una part 

de la condemna, el condemnat 

podrà obtenir la llibertat condicio-

nal, que estarà condicionada al 

compliment de l’exigència de la 

no comissió de nous delictes. 

2. Suspensió i substitució de la 

pena privativa de llibertat. La re-

forma del règim de substitució i 

suspensió de les penes té el seu 

fonament a reforçar la confiança 

en el principi de resocialització, 

per una banda mitjançant la flexi-

bilització dels requisits que exi-

geix la regulació actual per a la 

seva concessió i revocació i, per 

l’altra banda, la introducció de 

mecanismes que simplifiquen el 

seu tràmit, unificant els dos siste-

ma de substitució i suspensió en 

un únic sistema de suspensió de 

la pena privativa de llibertat.

La llibertat condicional passa a 

regular-se com una modalitat de 

suspensió de l’execució de la 

resta de la pena de presó. S’in-

trodueix un nou supòsit per a la 

seva concessió: que es tracti de 

la primera condemna de presó i, 

a més, que hagi estat condem-

nat a un màxim de tres anys. 

S’elimina el requisit anterior de 

no tenir antecedents penals per 

a la concessió del benefici de la 

suspensió de la pena de presó, 

de manera que seran els jutges 

els qui valorin si els antecedents 

penals del condemnat tenen re-

llevància per valorar la seva pos-

sible perillositat i, en conseqüèn-

cia si se li pot concedir o no el 

benefici de la suspensió de la 

pena de presó. 

3. Decomís. Es dóna una nova 

regulació del decomís ampliat, 

que es caracteritza pel fet que els 

suborns per tal d’obtenir avan-

tatges competitius. 

S’introdueixen modificacions en 

els delictes contra la corrupció 

en l’àmbit de l’Administració pú-

blica: i) concretament en matèria 

de llibertat condicional, es dene-

ga aquesta en cas que el penat 

no hagués complert amb les se-

ves responsabilitats pecuniàries 

o de reparació del dany econò-

mic causat; ii) s’augmenten les 

condemnes previstes per a 

aquests delictes. 

2. Finançament il·legal dels par-

tits. Es tipifica el delicte de finan-

çament il·legal de partits, que 

dóna resposta penal a la neces-

sitat de definir un tipus penal es-

pecífic per a aquests actes delic-

tius i que castiga aquelles perso-

nes que acceptin i rebin donaci-

ons il·legals o que participin en 

estructures o organitzacions que 

tinguin com a objecte principal el 

finançament il·legal d’un partit.

3. Protecció dels infants.

a) Elevació de l’edat del consenti-

ment sexual, que passa dels 13 

anys als 16. D’aquesta manera, la 

pràctica d’actes de caràcter se-

xual amb menors de 16 anys es 

considerà, en tot cas, un delicte.

b) Nova redacció del delicte 

d’assassinat. Es crea l’assassi-

nat especialment greu, previst 

pels casos com ara l’assassinat 

d’un menor de 16 anys o assas-

sinats en sèrie o reirerats. 

III. Conclusió  

Atenent a les modificacions in-

troduïdes en el Codi penal, la 

conclusió que s’extreu és que la 

reforma, a més d’actualitzar i 

adequar la norma penal al temps 

actual i a les normatives interna-

cionals, pretén donar resposta a 

les reclamacions i a la protecció 

exigida per la societat actual, pe-

nant aquelles conductes que 

han augmentat progressiva-

ment, com pot ser la corrupció, 

tant pública com privada, i que 

tant preocupen la societat, amb 

un enduriment de les penes en la 

majoria d’aquests delictes. 

pena priv

que(bl

NAYMA EL QUAZANI SANTI

juridic@gbae.es
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la tramitació d’una factura serà 

transparent per al proveïdor, ja 

que, com dèiem, les empreses 

disposaran en tot moment de la 

informació referent al seu estat 

de tramitació.

Un altre aspecte important que 

cal destacar és que es garanteix 

la interoperabilitat entre les dife-

rents plataformes que es desen-

volupen per part de les diferents 

administracions per poder rebre 

factures electròniques; d’aques-

ta manera, les empreses proveï-

dores podran incorporar les se-

ves factures electròniques en 

qualsevol de les plataformes 

existents, ja sigui la plataforma 

FACe (www.facturae.gob.es) de 

l’Administració General de l’Es-

tat, com, per al cas de l’Adminis-

tració catalana, l’eFACT (www.

aoc.cat)* del Consorci de l’Admi-

nistració Oberta de Catalunya 

(AOC), atès que s’està treballant 

intensament i en línia amb el que 

estableix la normativa vigent, per 

assegurar la compatibilitat entre 

plataformes. 

Sens dubte, totes aquestes mi-

llores impliquen incorporar les 

tecnologies de la informació i la 

comunicació, les anomenades 

TIC, en els processos de factura-

ció de les empreses, molt més 

habitual en empreses de mitjana i 

gran dimensió, i menys en la mi-

croempresa, no tan habituada a 

adoptar solucions TIC en els 

seus processos de negoci. En 

aquest cas, tot i que la norma es-

tableix l’obligatorietat per a factu-

res superiors a 5.000 euros, la 

Des del passat 15 de gener, les 

empreses que facturen a les ad-

ministracions ho han de fer en 

format electrònic, d’acord amb la 

Llei 25/2013, de 27 de desem-

bre, d’impuls de la factura elec-

trònica i creació del registre 

comptable de factures en el sec-

tor públic. Un pas més en el camí 

que estan duent a terme les ad-

ministracions cap a una Adminis-

tració electrònica cada vegada 

més desenvolupada i implemen-

tada en el nostre país, amb l’ob-

jectiu de millorar l’eficiència i les 

relacions amb la societat. 

Amb la factura electrònica es 

contribueix a fer més eficients les 

transaccions entre el sector pú-

blic i el privat en les seves opera-

cions comercials. Hem de tenir 

en compte que el sector públic 

és el principal client del sector 

privat, les seves compres repre-

senten al voltant del 20% del PIB 

del mercat europeu i, per tant, 

qualsevol aspecte que contribu-

eixi a la millora en la gestió de la 

seva facturació l’hem de consi-

derar com a positiu, amb efectes 

multiplicadors sobre l’economia 

productiva. Durant l’any 2013, 

les empreses espanyoles van 

emetre 59 milions de factures 

electròniques, el que va suposar 

un estalvi de 458 milions d’euros 

i de 250.000 hores de feina asso-

ciada a la gestió de la facturació, 

que es van poder destinar a fer 

altres tasques de valor. Són da-

des que, sens dubte, posen de 

manifest un estalvi evident que 

s’ha de traslladar a la gestió de 

les administracions.

Amb aquesta mesura, les empre-

ses, en el moment d’emetre la 

seva e-factura, en qualsevol de 

les plataformes disponibles per 

fer-ho, podran dur a terme un se-

guiment dels seus drets de co-

brament envers les administraci-

ons. Si fins ara, quan una empre-

sa emetia una factura a un client 

de l’àmbit públic, perdia la pista 

del seu estat de tramitació –re-

gistre, comptabilització o previsió 

del seu cobrament–, amb la fac-

tura electrònica les empreses ho 

coneixeran en tot moment. En 

aquest sentit, per tant, s’eviden-

cia una millora en la gestió de la 

facturació emesa per part dels 

proveïdors en el seguiment de 

l’estat de les seves factures. Per 

altra banda, també suposa una 

millora per a la pròpia Administra-

ció en el control de la seva des-

pesa, atès que es disposarà d’un 

registre central de factures, que 

permetrà saber en tot moment 

quin és el volum del deute viu en-

vers els seus proveïdors, i facilita-

rà el poder portar a terme una 

planificació molt més acurada 

dels seus pagaments. El control 

extrem a extrem del procés de 

recepció de factures fins al seu 

pagament permetrà alhora gene-

rar indicadors de morositat, que 

ajudaran a fer un seguiment més 

exhaustiu en la reducció del perí-

ode mitjà de pagament i a mesu-

rar, per tant, el grau d’acompli-

ment de la Llei 15/2010, de 5 de 

juliol, de lluita contra la morositat. 

Al mateix temps que, a més a 

més, hi haurà estalvis substanci-

als en el tractament i arxiu de les 

factures en paper. 

També suposa una millora en pro 

de la transparència, un dels va-

lors propis dels governs oberts 

en què s’ha de sostenir tota Ad-

ministració electrònica, atès que 

implementació de la factura elec-

trònica està comportant que 

aparegui tot un seguit de serveis 

addicionals oferts a les empre-

ses, ja des del mateix sector ban-

cari o des de professionals ex-

terns de l’assessorament empre-

sarial, que ofereixen serveis d’ex-

ternalització dels processos de 

facturació i incorporen el format 

de factura electrònica. A banda 

que gran part, per no dir totes, 

de les solucions d’ERP o progra-

mes de facturació ja incorporen 

paquets de factura electrònica. 

En aquest sentit, l’Administració 

està actuant també com a dina-

mitzador de l’ús intensiu de les 

TIC a les empreses, així com pro-

movent l’activitat econòmica en 

el sector de les TIC. 

Com en tot, hi podrà haver defen-

sors i detractors de la factura elec-

trònica i més quan ha passat a ser 

una obligatorietat sobre com fac-

turar a l’Administració, però sens 

dubte s’evidencien importants es-

talvis, tant econòmics (estudis han 

mesurat aquest estalvi mitjà en 

4,95 euros d’emetre una factura 

electrònica en lloc que en paper i 

de 2,82 euros en la seva emissió) 

com de gestió (millora del procés 

de facturació i cobrament de les 

factures per part dels proveïdors, i 

la planificació dels pagaments i el 

control de l’endeutament de les 

administracions), cosa que per-

met fer un seguiment molt més 

exhaustiu de la reducció del perío-

de mitjà de pagament de les ad-

ministracions, alhora que es con-

tribueix a fer les relacions entre 

empreses i administracions més 

àgils i transparents. Estem, doncs, 

davant d’un exemple més de com 

les TIC aporten valor a l’econo-

mia, fent més eficients els proces-

sos de negoci de les organitzaci-

ons, tant en l’àmbit privat com en 

l’àmbit públic. 

* Per a més informació sobre la factu-

ra electrònica en l’àmbit de la Gene-

ralitat de Catalunya i el seu sector 

públic: http://economia.gencat.cat/

ca/70_ambits_actuacio/economia_

del_sector_public/tresoreria_i_paga-

ments/factura-electronica/

gistre cen

es) .gob

JOSEP MARIA GALLART I GONZÁLEZ-PALACIO 

@josepmgallart
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Valldoreix Greenpower, SL. 

Nova tecnologia (CPV) en fabrica-

ció de panells d’energia solar que 

dobla la seva eficiència respecte a 

la competència. Presenta Ricard 

Pardell, requereix una inversió de 

400.000 euros per incrementar la 

producció i les certificacions.

Creative Signatures. Maria 

Pararera presenta una platafor-

ma on-line de cursos de cuina 

presentats i oferts per grans 

xefs, autors de renom mundial. 

Necessita 250.000 euros per en-

registrar nous cursos.

Blackpier. E-commerce de 

roba d’home, confecciona i co-

mercialitza vestits i camises d’ho-

me a mesura i totalment perso-

nalitzats. Presenta Joel Joli, que 

sol·licita 100.000 euros per incre-

mentar la visibilitat SEO, SEM.

Quizlyse. El projecte de Die-

go Torres aconsegueix ajudar a 

les empreses que tinguin audi-

ència a generar engagement, 

retenció i monetització amb jocs 

de preguntes i respostes en 

temps real. Necessiten 150.000 

euros per impulsar el màrque-

ting i les vendes.

Tot bon projecte, gestionat per 

un bon equip, troba inversors i, 

per tant, finançament. Els busi-

ness angels són una bona alter-

nativa per a la inversió i tutela de 

gestió que necessita l’equip d’un 

bon projecte.

És obvi que, si volem un inversor 

per als nostres projectes, hau-

rem de presentar un bon projec-

te i hem de tenir en compte el 

que aquests inversors són i vo-

len: “Persones amb coneixe-

ment, experiència, ganes i que 

poden destinar diners a fer co-

ses que els són professional-

ment properes amb l’expectativa 

de guanyar diners”. 

Un bon projecte serà aquell que 

sigui: 

Viable. Una idea no serveix 

per a res, el que és important és 

saber si tenim una oportunitat de 

negoci.

Oportú. Saber demostrar i 

comunicar amb convenciment 

per què ara és l’oportunitat. 

Avantatges competitius. 

Has de convèncer del que tu fa-

ràs millor que els altres.

Factible. Quin equip tenim, 

no oblidem que hem de tenir o 

saber exercir la figura de l’em-

presari.

Invertible. Escalable, permet 

incrementar els valors de la in-

versió i té recorregut per com-

pensar el risc a l’inversor.

Per últim, hem de disposar d’una 

presentació clara, concisa, pen-

sada per tal que als business 

angels que tenim al davant els 

serveixi, no per comprar el nos-

tre producte, sinó per avaluar 

l’oportunitat de la inversió que 

els estem demanant.

13è Fòrum Economistes BAN

El 16 de febrer es van presentar 

vuit interessants projectes, el 

bon nivell dels mateixos va ser el 

comentari recurrent dels assis-

tents, aquests van ser:

Offemily, SL. Canal de venda 

vertical i de gestió d’estoc 

(B2B2C) amb les marques i el ca-

tàleg més ampli en el sector moda 

infantil. Presenta Eduard Sanro-

mà, busquen 300.000 euros per 

millorar tecnologia i màrqueting.

SM Genomics, SL. “STOP 

LESIONS”. Utilitzar el valor pre-

dictiu de la genètica per prevenir 

lesions de no-contacte i millorar 

el rendiment en l’esport professi-

onal. Presenta Oriol Llampayas, 

necessiten 150.000 euros per a 

una acció comercial.

Cashually. Sergi Gilart pre-

senta una app de pagaments 

entre persones (P2P), facilita les 

transaccions monetàries de pe-

tits i mitjans imports tot prescin-

dint de diners en efectiu. Reque-

reixen 300.000 per a desenvolu-

pament tècnic i màrqueting.

Tabletech. Solució per a res-

taurants, hotels i creuers de carta 

digital customitzada, permet la vi-

sualització i demanda de tots els 

plats, productes i serveis de ma-

nera senzilla, ràpida i visual. Pre-

senta: Pablo Mas-Bagá, sol·liciten 

200.000 euros per incrementar la 

xarxa vendes i el software.

‘Crowdfunding’, finançament 

addicional per als vostres  

projectes

Va acompanyar l’acte Pepe Bor-

rell, director per a Espanya de 

Crowdcube, que va exposar la 

importància del crowdfunding, 

micromecenatge de capital que 

facilita que una empresa es pugui 

finançar a través de la subscripció 

d’ampliacions de capital per part 

de petits d’inversors, que aporten 

imports petits, però que poden 

ser un bon complement a les in-

versions dels business angels i, 

alhora, aquest nombre de petits 

inversors es converteix en pres-

criptors dels projectes. L’evolució 

a Espanya del crowdfunding és 

positiva: “En nou mesos s’han as-

solit 1,5 milions d’euros amb 440 

inversors, que inverteixen de mit-

jana 3.100 euros, però molt lluny 

del seu potencial que és Europa 

(dels 487 milions d’euros del 2012 

als 2.957 milions d’euros del 

2014), si bé el Regne Unit con-

centra 2.337 milions d’euros, el 

79% d’aquesta inversió”.

Per últim, Borrell va apuntar que  

la nova llei del crowdfunding, que 

es publicarà els propers dies, re-

gularà aquest nou sector, distingi-

rà entre l’inversor acreditat i el no 

acreditat (inversió màxima de 

3.000 euros per projecte i 10.000 

euros anuals) i donarà confiança 

a aquest nou entorn inversor.

Com a cloenda, es va mantenir 

l’habitual networking de conne-

xió entre emprenedors i inver-

sors. Si esteu interessats en al-

gun dels projectes, feu-nos-ho 

saber a economistesban@co-

leconomistes.cat. 

*Primer article d’una sèrie de tres.

MIQUEL SACRISTÁN 

economistesban@coleconomistes.cat

*
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SIONS”. 

persmen

Fòrum del 16 d’abril.
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CURSOS PREVISTOS  
2a QUINZENA JUNY-JULIOL

ÀREA DE COMPTABILITAT

Comptabilitat  

de costos  

(Curs d’Expert  

Comptable)

Durada: 4 hores.

Data: 29 de juny i 2 de juliol.

Horari: de 16.00 a 20.00 h.

Matemàtica de les 

operacions financeres  

(Curs d’Expert Comptable)

Durada: 8 hores.

Data: 6 i 8 de juliol.

Horari: de 16.00 a 20.00 h.

Lloguers: singularitats  

en la comptabilització  

dels arrendaments i altres 

operacions connexes

Durada: 8 hores.

Data: 7 de juliol.

Horari: de 9.00 a 14.00 h.

ÀREA MERCANTIL

Pràctiques IX i X  

(Curs de Perfeccionament 

Concursal)

Durada: 2,45 hores.

Data: 22 de juny.

Horari: de 16.30 a 19.15 h.

ÀREA JURÍDICA

Les modificacions substancials 

de condicions de treball i altres 

mesures de flexibilitat

Durada: 8 hores.

Data: 2 i 6 juliol.

Horari: de 9.30 a 13.30 h.

El nou Codi penal des de la 

perspectiva de l’economista: 

persona física i persona jurídica

Durada: 5 hores.

Data: 2 de juliol.

Horari: de 9.00 a 14.00 h.

L’acord extrajudicial  

de pagaments:  

el paper de la mediació

Durada: 8 hores.

Data: 6 i 8 juliol.

Horari: de 16.00 a 20.00 h.

ÀREA FISCAL

Curs sobre l’impost  

especial d’hidrocarburs

Durada: 4 hores.

Data: en preparació.

Horari: de 16.00 a 20.00 h.

Declaració de l’impost  

de societats 2013  

i model 200

Durada: 5 hores.

Data: en preparació.

Horari: de 9.00 a 14:00 h.

SEU DE LLEIDA  

Seminari impost  

sobre societats 2014

Durada: 2/3 hores.

Data: 1 de juliol.

Horari: matí.

Aspectes fiscals  

i laborals de l’expatriació 

Durada: 4 hores.

Data: 8 juliol (provisional).

Horari: de 16.00 a 20.00 h.

ÀREA DE GESTIÓ D’EMPRESES

Problemes pràctics  

en relació amb la cotització  

a la Seguretat Social

Durada: 4 hores.

Data: 8, 15 i 22 de juny.

Horari: de 10.00 a 14.00 h.

ÀREA FINANCERA

Com rebaixar les despeses 

financeres de la pime?

Durada: 12 hores.

Data: 30 de juny, 7 de juliol  

i 14 de juliol. 

Horari: de 9.30 a 13.30 h.

ALTRES ÀREES

Millora de la productivitat 

professional amb Microsoft 

Durada: 7 hores.

Data: 1 i 7 de juliol.

Horari: de 9.00 a 12.30 h.

AUDITORS DE COMPTES

Obligació de realitzar 

formació continuada 

Finalització del trienni el 

proper 30 de setembre

El proper dia 30 de setembre 

finalitza el primer trienni  

a efectes de complir amb 

l’obligació de dur a terme 

formació continuada d’acord 

amb la Resolució de l’ICAC  

de 29 d’octubre de 2012 

sobre formació continuada 

obligatòria. Segons aquesta, 

hauran de realitzar activitats 

formatives per un temps 

equivalent, almenys, a  

120 hores en cada període  

de tres anys, amb un mínim  

de 30 hores anuals. D’aquest 

temps, almenys, 20 hores  

en cada any i 85 hores en 

cada període de 3 anys  

han de fer-se en matèries 

relatives a comptabilitat  

i auditoria de comptes.

L’Aula d’Economia i Empresa 

impartirà durant el proper  

mes de setembre una sèrie  

de cursos homologats  

en els àmbits de comptabilitat 

i auditoria i d’altres matèries 

que permetin complir amb  

els mínims de formació  

anual/triennal exigits.
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