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E D I T O R I A L

Enguany, el Col·legi reconeix la col·laboració, la trajectòria 

professional i la faceta social i esportiva del col·legiat Salvador 

Alemany, nomenant-lo Col·legiat de Mèrit, i reconeix també  

el sociòleg Manuel Castells, per les seves aportacions a la 

sociologia urbana i les seves investigacions en què relaciona 

l’activitat econòmica i les transformacions polítiques, socials  

i culturals en el marc d’una teoria integral de la informació, 

nomenant-lo Col·legiat d’Honor. També reconeixem la feina  

ben feta de col·legiats en l’exercici 

professional, ja sigui dins de 

l’empresa o com a professionals  

en l’exercici lliure de la professió, 

atorgant els Premis de 

Reconeixement a l’Economista 

d’Empresa de l’any, en aquest  

cas a Manel Jovells, director  

general de la Fundació Althaia,  

Xarxa Assistencial de Manresa, i al 

despatx del col·legiat Lluís Mezquida 

com a Millor Despatx Professional  

de l’any. Tots ells, en la seva vessant,  

mereixen el reconeixement  

públic i l’agraïment del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya;  

ens hem de sentir honorats que 

pertanyin a la nostra professió  

i a la nostra institució que els 

representa. A tots ells moltes  

felicitats i moltes gràcies.

Acabem el 2015 amb molt bones perspectives de venda  

de la seu anterior del Col·legi d’Economistes de Catalunya  

a Barcelona (avinguda Diagonal) i el lloguer de l’immoble de  

l’antiga seu del Col·legi de Titulats Mercantils de Barcelona 

(carrer de Moià). Aquests fets ens permetran iniciar el 2016  

amb molta tranquil·litat financera i afrontar el pagament  

de la inversió efectuada en la seu actual del col·legi a la plaça 

Gal·la Placídia de Barcelona. També possibilitaran que part de 

l’excedent es destini a tirar endavant projectes de millora dels 

serveis actuals (infraestructures informàtiques, competitivitat dels 

cursos de l’Aula d’Economia, potenciació de les seus territorials)  

i a mantenir la política de congelació de les quotes col·legials. 

l darrer trimestre de l’any acostuma a ser  

el període de més activitats del Col·legi en  

què, a més de la gran quantitat de cursos  

i seminaris de l’Aula d’Economia i de 

conferències i sessions tècniques de les 

Comissions i Grups de Treball, se celebra un conjunt d’actes  

i esdeveniments emblemàtics per al Col·legi i la professió.

La Jornada dels Economistes és sens dubte l’acte  

extern més important que, cada any, organitza el Col·legi. 

Aquest any s’ha aconseguit un gran èxit de participació  

amb més de 1.100 inscrits en les Jornades dels 

Economistes a Barcelona, conjuntament amb un interessant 

programa i una qualitat de ponents que han fet que  

els assistents manifestessin una satisfacció molt alta en 

l’enquesta que van respondre el mateix dia de la Jornada. 

Podreu llegir la crònica i consultar les conclusions de les  

17 sessions de treball de la XX edició de la Jornada  

dels Economistes en l’Informatiu de l’Economista digital 

que rebreu a la vostra adreça de correu electrònic.

Conjuntament amb la Jornada dels Economistes, el  

darrer trimestre també es va celebrar l’XI edició del Fòrum 

Concursal, organitzat per la Comissió Mercantil, Concursal  

i Experts Judicials, i la XV edició de la Jornada Tècnica 

d’Auditoria, organitzada per la Comissió d’Auditors  

de Comptes de Catalunya.  

El Fòrum Concursal va comptar 

amb una participació de més de  

300 professional entre assistents  

i ponents i, amb la participació  

de tots els jutges mercantils de 

Catalunya, es confirma un any 

més que el Col·legi d’Economistes 

de Catalunya és el referent 

indiscutible en matèria concursal; 

la Jornada Tècnica d’Auditoria, 

celebrada simultàniament a 

Barcelona, Lleida i Tarragona,  

va comptar amb una participació 

de més de cent inscrits i, amb  

la presència de la presidenta  

de l’ICAC, Ana Martínez-Pina, la 

Jornada d’enguany es consolida 

com un lloc de trobada formatiu 

per als economistes auditors de 

comptes de Catalunya.

També el darrer trimestre de l’any se celebra tot un  

seguit d’actes per agrair la fidelitat dels col·legiats que  

ho són des de fa 25 any, per reconèixer els col·legiats  

que fa més de 50 anys que són dins de la institució  

i, en el marc del Sopar dels Economistes, es fa un just 

reconeixement a col·legiats i altres professionals, externs  

a la disciplina econòmica, per la seva col·laboració  

amb el Col·legi i per les seves aportacions en benefici de  

la professió i de la disciplina econòmica; també reconeixem 

els millors estudiants de les facultats d’Economia i Empresa 

de les universitats de Catalunya i els convidem a integrar-se 

en la professió per tal que ens coneguin millor.
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El Grup de Treball 

d’Economia de la Igualtat i 

la Diversitat fa tres anys.

Manuel Castells, 

Col·legiat d’Honor

Salvador Alemany, 

Col·legiat de Mèrit
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I n f o r m a t i u  d e

L’interès més alt
Versemblança Col·legiat de Mèrit. Salvador Alemany

Versemblança Col·legiat d’Honor. Manuel Castells

Entrevista al Col·legiat de Mèrit.

Resum dels Premis de Reconeixement 

     de la Jornada dels Economistes

Actuacions laborals per a economistes

Notícies

Serveis col·legials

Treballem en grup
XI Fòrum Concursal

XV Jornada d’Auditoria

Neix la Comissió d’Economia 

     del Turisme

Tercer aniversari del Grup de  

     Treball d’Economia de la 

     Igualtat i la Diversitat

Recull d’activitats

Visita tècnica a Bodegas Torres

Reempresa

Enquesta Situació Econòmica
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La primera  

Junta ampliada es 

reuneix a Lleida 

Anàlisi en profunditat  

del paper de l’economista  

en l’àmbit laboral

En record de Joaquim 

Muns, que ens va deixar 

el 2 de novembre 

Reempresa,  

el relleu de l’empresa 

en funcionament 

S U M A R I
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ualsevol projecte de negoci ha 

de tenir com a missió fer alguna 

cosa útil per a la societat en la 

qual treballa, i a la qual ha de ser-

vir. Qualsevol altre enfocament no té sentit, 

no podrà mantenir el seu mercat i tindrà una 

vida efímera”. Aquesta cita de Salvador Ale-

many, inclosa en el seu llibre Intel·ligència 

empresarial, reflecteix el sentit d’empresa 

que ha desenvolupat al llarg de la seva car-

rera, i que ha sabut imprimir en la seva ac-

tivitat professional i social. 

Aquesta visió àmplia, profunda, generosa i 

innovadora de la seva activitat, que he po-

gut comprovar durant els anys que hem 

compartit el disseny de l’estratègia d’Ace-

sa, primer, i d’Abertis, després, demostra la 

seva vàlua, lluny dels artificis i propera a les 

persones. Una trajectòria que encara té un 

gran recorregut per endavant i que el fa me-

reixedor d’aquest reconeixement com a 

Col·legiat de Mèrit del Col·legi d’Economis-

tes de Catalunya. 

Després d’un recorregut per la seva trajec-

tòria professional, pot semblar que només 

ha estat un directiu brillant. Des del seu inici 

en el món de l’auditoria, la informàtica i la 

banca, la seva arribada a Saba com a direc-

tor general el 1987 i fins al seu actual càrrec 

de president del Grup Abertis, càrrec que 

ocupa des del 2009, després de ser-ne 

conseller delegat. 

Gestor excepcional i emprenedor 

Sense cap mena de dubte, és un gestor 

excepcional, però crec sincerament que 

és, per sobre de tot, un emprenedor. Una 

persona que ha aplicat al negoci l’ambició 

de desenvolupar un projecte a llarg termini, 

superant els obstacles, anticipant-se als 

problemes i transformant l’activitat que de-

senvolupava. 

Aquesta millora constant l’ha dut a innovar 

en una empresa que ha estat capaç d’adap-

tar-se a cada moment. He compartit molts 

anys amb en Salvador a Acesa, i en la crea-

ció i transformació d’Abertis, jo com a presi-

dent i ell com a conseller delegat, i els dos 

sabem com de difícil és gestionar una em-

presa concessionària en la qual la dinàmica 

del negoci obliga a créixer i a diversificar-se. 

En la seva trajectòria ha estat capaç de con-

nectar dues de les seves passions, el bàs-

quet i els escacs, amb el món empresarial. 

El món de l’esport s’ha reflectit en la seva 

capacitat de crear equips, d’introduir el con-

cepte de solidaritat i responsabilitat i 

d’aprendre dels errors. Com quan, en al-

guns dels projectes que ha impulsat, les cir-

cumstàncies no han permès aconseguir els 

objectius previstos i ha sabut rectificar el 

rumb. Salvador sol dir que, en una societat 

que estigmatitza el fracàs, “superar la por a 

perdre ens ajuda a guanyar, estic convençut 

que faig el que he de fer”. I, sobretot, ha sa-

but involucrar tothom en els objectius estra-

tègics, concentrar esforços i voluntats diver-

ses, per assolir un objectiu comú. 

Els escacs li han donat un equilibri entre pen-

sament i decisió, entre la decisió i l’execució. 

La reflexió sobre les decisions preses i l’es-

tratègia per tenir definits els objectius a llarg 

termini. Sempre ha defensat que no és tan 

important el ritme al qual es camina com el 

rumb i la direcció que es pren.

Ha aplicat la seva intel·ligència en la definició 

d’aquest rumb. Com diu Abraham Lincoln, 

el president de la reconciliació dels Estats 

Units, després de la guerra de Secessió: “El 

coneixement és la millor inversió que es pot 

fer”. I, en el cas d’en Salvador, no es va con-

formar amb els seus estudis de professorat 

mercantil, sinó que després va continuar 

amb Econòmiques a la Universitat de Barce-

lona, i es va diplomar per l’IESE, a més de ser 

censor jurat de comptes. A més, em consta 

que no ha deixat mai de formar-se i d’apren-

dre coses noves.

Quan Alemany afirma que “qualsevol projec-

te de negoci ha de tenir com a missió fer al-

guna cosa útil per a la societat”, no es queda 

en una frase feta, sinó que s’hi implica per-

sonalment. La seva mirada lúcida, precisa, 

clarivident, fruit d’una llarga trajectòria pro-

fessional, no se l’ha reservat per a les legíti-

mes activitats lucratives, sinó que les ha 

compartit amb la societat. 

En ocasions, els economistes, els directius, 

correm el risc d’oblidar que darrere dels nú-

meros hi ha persones. No és el cas de Sal-

vador Alemany, que ha estat vinculat amb la 

Creu Roja, entitat de la qual va ser president 

a Barcelona, vicepresident a Catalunya i 

membre del Comitè Nacional de Creu Roja 

Espanyola. Ara és vicepresident del Patro-

nat de la Fundació Privada Institut de Neuro-

rehabilitació Guttmann. Podem dir que, com 

a economista, no s’ha oblidat que allò veri-

tablement important són les persones. 

A més d’aquesta activitat social, destaca per 

la seva implicació institucional, que inclou la 

seva pertinença al Patronat de la Fundació 

ISIDRE FAINÉ

COL·LEGIAT DE MÈRIT

L ’ I N T E R È S  M É S  A L T
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Bancària ”la Caixa”, que tinc l’honor de pre-

sidir i en la qual tenim la sort de comptar amb 

les seves encertades aportacions.

A més, presideix el Consell Social de la Uni-

versitat de Barcelona i el Consell de Mece-

natge del Gran Teatre del Liceu, entre altres 

càrrecs institucionals, als quals ha aportat el 

seu sentit humanista de l’economia. També 

ha presidit el Consell Assessor per a la Reac-

tivació Econòmica i el Creixement (CAREC) 

de la Generalitat de Catalunya i va presidir el 

Cercle d’Economia entre el 2008 i el 2011.

Orígens esportius

No voldria oblidar la seva activitat institucional 

fruit de la seva passió per l’esport, que el va dur 

a presidir la Secció de Bàsquet del FC Barce-

lona durant 17 anys, ser vicepresident del club 

i ser fundador de l’Euroleague de bàsquet.

A Salvador Alemany li agrada dir, parafrase-

jant el filòsof Arthur Schopenhauer, que el 

destí reparteix les cartes, però nosaltres ju-

guem la partida. Independentment de com 

un temps, el seu pare els va invertir i es va 

endeutar per aconseguir un projecte: arris-

cat, però il·lusionant.

El dur treball de Salvador Alemany el va por-

tar des d’una empresa d’auditoria, al sector 

informàtic, i més tard a la Banca Mas Sardà, 

des d’on, l’any 1987, va arribar a la direcció 

general de Saba. Aquest salt a un sector que 

havia conegut gràcies a l’encert inversor del 

seu pare no va ser producte de la casualitat, 

ja que en aquell moment ja feia temps que 

era a la junta del Gremi de Garatges i ja n’ha-

via arribat a ser vicepresident. Aquesta impli-

cació sense pors, la capacitat d’assumir 

riscos mantenint la mirada en l’horitzó, li han 

permès arribar on és avui.

Comparteixo amb ell que en un projecte em-

presarial no hi ha alternativa al creixement i a 

la reinvenció permanents. Sovint pensem en 

la innovació com un avenç tecnològic. Sen-

se cap dubte, avui dia la tecnologia és un 

vector important per innovar, però no n’és 

l’únic. La tecnologia trenca els límits que fins 

ara coneixíem i multiplica la capacitat de les 

persones d’oferir més i millors serveis, però 

la innovació rau en el fet de resoldre neces-

sitats, de donar respostes concretes a situ-

acions canviants, d’explorar nous camins.

El reconeixement del Col·legi d’Economistes 

a Salvador Alemany se suma a altres prestigi-

osos títols que ha rebut els últims anys, com la 

Gran Ufficiale della Stella della Solidarietà itali-

ana, la Medalla d’Or al Mèrit Cívic de l’Ajunta-

ment de Barcelona, la Creu de Sant Jordi de 

la Generalitat de Catalunya o l’Encomienda de 

la Orden Isabel la Católica del Govern d’Espa-

nya. Però, quan el reconeixement procedeix 

dels mateixos col·legues, fa encara més il-

lusió, pel testimoni i exemple que representa, 

a una professió necessitada d’humanistes i de 

bons amics com Salvador Alemany. 

hagin estat les cartes del nou Col·legiat de 

Mèrit, ha deixat palès que les ha sabut jugar 

amb una tranquil·la intel·ligència i amb es-

forç, aplicant una hàbil resiliència que l’ha 

ajudat a superar les dificultats.

Mentre estudiava, treballava al garatge que 

va construir el seu pare gràcies al cop de sort 

d’una travessa encertada per en Salvador, 

llavors un jove d’onze anys que ja era un bon 

aficionat al futbol. Segur que aquesta va ser 

una lliçó paterna important. En lloc de desti-

nar els diners a viure tranquil·lament durant 
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scric aquestes paraules des d’un 

París en estat de xoc després 

dels atemptats de la nit del 13 de 

novembre i del tiroteig de la mati-

nada del 18. Un París profundament afectat 

i ferit, tot i que sabia que estava en el punt 

de mira de l’Estat Islàmic. Un París en estat 

de guerra, segons paraules del president 

Hollande.

París és el primer factor en comú entre en 

Manuel Castells i jo. Però en aquest cas un 

altre París, el París dels anys 70 on el record 

del maig del 68 era molt viu i les seves trans-

formacions en la vida dels joves també. Un 

París que, per a aquells que arribàvem de 

l’aire irrespirable de la dictadura, era el pa-

radís. Cinema, llibres, formatges excel-

lents, restaurants de totes les nacionalitats, 

manifestacions on podies increpar la policia 

sense jugar-t’hi la vida. El París dels grans 

debats intel·lectuals. 

Classes a París

Vaig conèixer Manuel Castells l’any 1974 en 

aquest París. El vaig conèixer a l’École des 

Hautes Études en Sciences Sociales, on jo 

estudiava Ciències Socials i ell era professor 

de Sociologia Urbana. He de confessar que 

no vaig anar mai a les seves classes perquè 

l’urbanisme, tant de moda al París dels 70, 

no m’interessava. Però els estudiants cata-

lans en parlaven molt, i molt bé, entre ells, 

Manuel Campo Vidal que, com ell mateix 

confessa, no anava a classe sinó que feia 

turisme cultural assistint, a l’École, a les 

classes dels grans pensadors del París de 

l’època com Levy Strauss, Pierre Vilar, Alain 

Touraine, Roland Barthes, Jacques Lacan, 

Edgar Morin, Alfred Sauvy o Pierre Bour- 

dieu, per esmentar-ne alguns. 

Així, doncs, un dia em vaig decidir anar a 

veure en Manuel per consultar-li dubtes que 

només un professor que conegués la fosca 

realitat espanyola de l’època em podia aju-

dar a resoldre. Vam discutir molt de política 

i no ens vam posar d’acord, però va ser 

enormement interessant, entre altres coses 

per la seva extraordinària capacitat analíti-

ca, pedagògica i bona disposició a ajudar 

els estudiants, encara que no fossin els 

seus. Capacitat que encara conserva i duu 

a la pràctica amb l’entusiasme del primer 

dia. Tot i el desacord i malgrat que jo feia la 

tesina sobre ciència política, concretament 

sobre la resistència al franquisme, vaig aca-

bar demanant-li que fos al tribunal i va ac-

ceptar. He d’aclarir que el nostre “desa-

cord” ara faria riure, però en aquells 

moments de resistència i passions descon-

trolades, semblava insalvable. Tots dos mi-

litàvem en organitzacions clandestines, 

però diferents. Tots dos érem massa joves 

i massa radicals. O potser no. Si hi penso 

detingudament, les nostres idees no han 

canviat tant, simplement han madurat i 

hem après a expressar-les amb respecte i 

serenitat, entre altres coses perquè ja no 

hem de demostrar res.

El curs 75-76 el vaig perdre de vista, perso-

nalment i intel·lectualment. Després d’en-

senyar durant dotze anys a París a l’École 

des Hauts Études en Sciences Sociales i a 

la Universitat de Nanterre va marxar com a 

professor a la Universitat de Mont-real i més 

tard a Berkeley, on va ensenyar 24 anys, 

abans de retornar a Barcelona, a la UOC. 

El seu nom va irrompre en la meva vida de 

manera inesperada. Va ser amb un dels 

seus llibre de la trilogia sobre l’era de la in-

formació, per cert, traduït a 23 llengües; 

almenys jo és el que vaig llegir primer: El 

poder de la identitat. El vaig llegir àvida-

ment, aquest volum i els altres dos, que vaig 

trobar clarividents i en faig fer lectura obli-

gatòria als meus estudiants de Teoria de la 

Comunicació. El esforços de Manuel Cas-

tells per analitzar i explicar la societat xarxa 

des dels seus inicis s’han comparat amb 

els de Max Weber per explicar la societat 

industrial. El Wall Street Journal va escriure: 

“Adam Smith va explicar com funcionava el 

capitalisme i Marx va explicar per què no 

funcionava. Ara les relacions socials i eco-

nòmiques de l’era de la informació han es-

tat exposades per Manuel Castells”.

Sociòleg global

L’any 1999, ja com a vicerectora de Recer-

ca i vicepresidenta de l’IN3, l’institut de re-

cerca de la UOC sobre Internet i societat, i 

amb la trilogia com a llibre de referència, el 

vaig telefonar a Berkeley per demanar-li si 

voldria tornar a Barcelona i integrar-se en la 

UOC. Va acceptar venir i parlar-ne. I aprofi-

to per agrair-li una vegada més el seu su-

port incondicional durant els set anys del 

meu mandat com a rectora i la seva magní-

fica i impagable tasca com a director de 

l’Internet Interdisciplinary Institut (IN3) du-

rant aquests anys. Junts vam planificar i 

codirigir el primer doctorat interdisciplinari 

sobre la societat de la informació amb es-

tudiants de tot el món i vam codirigir un ex-

tens programa de recerca (Projecte Internet 

Catalunya) sobre l’impacte d’Internet en la 

societat catalana que va reunir 60 investi-

IMMA TUBELLA

COL·LEGIAT D’HONOR

L ’ I N T E R È S  M É S  A L T
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gadors, es van fer prop de 60 000 entrevis-

tes i en van sortir sis llibres.

Si avui hi ha un sociòleg global, és sense cap 

mena de dubte Manuel Castells, de viatge 

permanent per tot el món i amb uns interes-

sos tan amplis com els seus viatges. Autor 

de 26 llibres, i coautor i editor de 22 més, un 

dia em va aconsellar acceptar escriure o par-

lar només d’aquelles coses que, sense allu-

nyar-se dels meus coneixements de base, 

és a dir, la sociologia i la comunicació, no 

fossin les que conegués més. Aquesta és, 

em va dir, l’única manera d’avançar. 

En Manuel va ser un estudiant brillant que 

va arribar a la universitat als 16 anys. Va fer 

estudis sobre Economia i Dret a la Universi-

tat de Barcelona que va haver d’acabar a 

París, on es va haver d’exiliar. Però ell sem-

pre diu que el que li agrada més és la litera-

d’institucions de 45 països, ha estat premi-

at per governs i institucions acadèmiques 

de tot el món, té diverses càtedres honorí-

fiques i 19 doctorats honoris causa.

És acadèmic numerari de l’Acadèmia Reial 

Espanyola d’Economia i Finances, acadè-

mic de l’Acadèmia Europea, de l’Acadèmia 

Britànica, de l’Acadèmia Mexicana de Ci-

ències i de l’Acadèmia Americana de Cièn-

cies Polítiques i Socials.  

Entre altres càrrecs distingits, va ser mem-

bre del Consell Assessor del Secretari Ge-

neral de les Nacions Unides sobre la Tecno-

logia de la Informació i el Desenvolupament 

Global i membre del Consell Assessor del 

Secretari General de les Nacions Unides 

sobre la Societat Civil Global. El 2005, la 

Comissió Europea el va nomenar membre 

fundador del Consell Científic del Consell 

d’Investigació Europea. Del 2008 al 2012, 

va ser membre del Consell de Govern de 

l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia 

(EIT), creat per la Unió Europea per estimu-

lar la cooperació entre universitats, empre-

ses i societat. Escollit entre els pensadors 

mundials més influents del 2014 pel think 

tank suís Gottlieb Duttweiler Institute, ocu-

pa el tercer lloc del Social Science Citation 

Index (SSCI) relatiu al grup d’investigadors 

més reconeguts del món en Ciències Soci-

als, 2000-2014, i el primer lloc de l’SSCI 

relatiu al grup d’investigadors més recone-

guts del món en Comunicació, 2000-2014.

Des de fa dotze anys és professor de la 

prestigiosa Annenberg School of Commu-

nication de la Universitat del Sud de Califòr-

nia (USC) i, coses de la vida, ens hem tornat 

a trobar a París on cadascú és titular d’una 

càtedra al Collège d’Études Mondiales. 

Sempre ens quedarà París. 

tura i el teatre i, de fet, té una enorme habi-

litat per explicar històries, tant en els seus 

articles de divulgació com en els seus tre-

balls científics.

Professor del MIT, Cambridge, Oxford, la 

Universitat Autònoma de Madrid, professor 

visitant de 17 universitats de tots els conti-

nents i professor convidat a centenars 
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mb una trajectòria professio-

nal extensa en el món de l’em-

presa, sent avui dia president 

de dues grans companyies, 

Abertis i Saba, les opinions de Salvador 

Alemany amb referència a l’economia i 

l’empresa presenten un alt interès.

Quina valoració fa de la distinció de Col-

legiat de Mèrit 2015 que li ha concedit el 

Col·legi d’Economistes?

Ho valoro com el reconeixement d’una tra-

jectòria, però pensant sempre que aquesta 

distinció també la mereixerien molts altres 

col·legiats. Entenc que s’ha volgut reconèi-

xer l’aportació d’aquells economistes que 

han fet tota la seva carrera professional al 

servei de projectes empresarials, atorgant 

una distinció que amb més freqüència ha 

anat a parar a aquells altres prestigiosos 

economistes del món acadèmic. Crec, per 

altra banda, que també poden sentir-se re-

coneguts pel Col·legi tots els membres del 

CAREC, la majoria d’ells economistes, per 

la gran tasca desenvolupada a favor de la 

reactivació econòmica de Catalunya en 

aquests darrers quatre anys.

Quin diria que ha de ser el rol dels col-

legis professionals com el d’economis-

tes en la societat?

Reconec la importància dels col·legis pro-

fessionals com a centres de promoció i de-

fensa reputacional del seu sector i també 

de prestació de serveis als seus membres, 

però encara aprecio més en el nostre Col-

legi el seu rol qualitatiu com a centre d’ac-

tualització del coneixement, punt de troba-

da per al debat de les idees i transmissió de 

les millors pràctiques professionals. El me-

ritori esforç de l’actual Junta de Govern per 

construir el nou edifici social i la concentra-

ció en un sol Col·legi amb el de Titulars Mer-

cantils ha demostrat la vitalitat de la profes-

sió i la necessitat que tots continuem 

donant el màxim suport al Col·legi.

Des de la seva trajectòria extensa en el 

món de l’empresa, quina anàlisi fa de l’es-

tat actual del món empresarial català?

El nostre teixit empresarial –igual que a tot 

el món sense excepció– està format per 

petites i mitjanes empreses. La peculiaritat 

positiva a Catalunya es troba en la cultura 

emprenedora arrelada en el país, una cultu-

ra de perfil industrial i oberta al món, de 

base no financera i més orientada a la sos-

tenibilitat en el temps que a la visió especu-

lativa de curt termini. Està clar que aquest 

perfil ha patit molt en aquest període de 

contracció del finançament i el consum, 

però és el que millor podrà adaptar-se a la 

nova economia resultant de la crisi, neces-

sàriament basada en projectes de base in-

dustrial –en un nou sentit que inclou els 

sectors de serveis construïts sobre un 

know how consistent– i en la internaciona-

lització a què obliga la globalització de les 

relacions comercials. En els aspectes que 

cal millorar, vull destacar la massa petita 

dimensió relativa de les nostres empreses 

en comparació amb la mitjana europea. 

Les polítiques públiques han d’emprendre 

actuacions en l’àmbit normatiu i fiscal que 

incentivin la dinàmica del creixement.

En la seva nota d’opinió emesa amb mo-

tiu de la seva jornada anual, el Col·legi 

d’Economistes qualificava la recupera-

ció econòmica de “desequilibrada i hete-

rogènia”. Hi està d’acord?  

Completament d’acord, tot i que cal dir 

que certa asimetria en els efectes és una 

característica lligada a tota evolució eco-

nòmica i també social. Aquesta asimetria i 

la distància entre els discursos oficials i la 

realitat s’han accentuat. Al meu entendre, 

les inversions a curt termini de perfil finan-

cer han aprofitat les regles de l’economia 

CLARA BASSOLS, periodista 

cecpremsa@coleconomistes.cat

L ’ I N T E R È S  M É S  A L T

SALVADOR ALEMANY
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de mercat per provocar una “passada de 

frenada” en el comportament de les em-

preses, que han generat més desigualtat 

de la que suporta el model europeu de 

convivència, posant en risc el compromís 

implícit sobre el qual està basat el sistema 

de relacions laborals i socials. El creixe-

ment de formacions polítiques radicals, 

especialment al sud d’Europa, és més el 

resultat d’aquesta “passada de frenada” 

que de la mateixa crisi. Les polítiques edu-

catives i fiscals, però també la praxi de les 

relacions laborals, han d’ajudar a corregir 

les disfuncions creades, especialment en 

la reducció de les taxes d’atur. Cal recupe-

rar l’equilibri entre l’incentiu –que premiï el 

diferencial de l’esforç i el mèrit– i la conse-

cució pràctica d’uns raonables marges de 

distància entre rendes reals que afavorei-

xin la convivència. 

Des del 2011 i fins fa pocs mesos vostè ha 

presidit el CAREC, l’òrgan assessor del 

Govern de la Generalitat en matèria de 

polítiques orientades a impulsar el pro-

cés de reactivació econòmica del país. A 

grans trets, quines haurien de ser aques-

tes mesures que cal prendre?

El CAREC ha elaborat en els quatre anys de 

tasca continuada un total de 24 documents 

i notes, referits a tots els àmbits de la possi-

La Jornada dels Economistes d’enguany 

s’ha centrat a analitzar el capital de Cata-

lunya des d’una perspectiva econòmica, 

un enfocament semblant a aquell que va 

desenvolupar el CAREC. Si hagués de  

referenciar breument quins són els valors 

afegits del capital de Catalunya, què des-

tacaria?

Precisament hi ha un document del CAREC 

(Catalunya: visió i objectius econòmics de 

futur, desembre del 2012) que està dedicat 

als mateixos cinc tipus de capital que ha fet 

servir el Col·legi en les Jornades d’aquest 

any (humà, físic, tecnològic, organitzatiu i 

social/institucional). El CAREC mostra en 

aquest document una visió optimista sobre 

el futur de Catalunya, considerant els fona-

mentals amb els que compta, si bé sugge-

reix que cal un ampli debat polític i social 

ordenat sobre aquestes potencialitats per 

tal d’aprofitar-les per conduir conscient-

ment el país en la direcció més adequada i 

compartida. Perquè, com diu la coneguda 

frase de Schopenhauer: “No hi ha cap vent 

favorable per a aquells que no saben a quin 

port es dirigeixen”. 

ble acció de govern relacionada amb l’eco-

nomia i, més concretament, amb la reacti-

vació econòmica. No veig possible fer-ne 

aquí una síntesi –ni tan sols una priorització– 

que abastés la tasca feta pels acadèmics, 

professionals i empresaris que hem format 

part del CAREC. Recomano accedir a 

l’apartat del CAREC dins del web de la Ge-

neralitat (www.gencat.cat/presidencia/ca-

rec), on podreu trobar tots els documents, 

amb les seves síntesis i propostes. Entenem 

que és fàcil accedir als conceptes que es 

vulguin veure i confio que trobareu que els 

documents són de fàcil lectura.

Salvador Alemany, 

president del  

Grup Abertis i nou 

Col·legiat de Mèrit.
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l Premi de Reconeixement a 

l’Economista d’Empresa 

2015 es va concedir a Manel 

Jovells, director general de la 

Fundació Althaia, Xarxa Assistencial de 

Manresa, Fundació Privada, des del 2004 i 

president de la Unió Catalana d’Hospitals 

des del 2011. El jurat del guardó va reconèi-

xer la seva etapa com a director general de 

la Fundació Althaia, Xarxa Assistencial de 

Manresa, Fundació Privada, en la qual ha 

aconseguit consolidar la unificació de cen-

tres sanitaris de Manresa i convertir-la en 

una xarxa assistencial universitària de refe-

rència. També va valorar la seva representa-

tivitat com a membre d’un col·lectiu de ges-

tors que ha donat forma al model sanitari 

català i que ha estat i continua sent un mo-

del d’èxit reconegut dins i fora de casa nos-

tra. Finalment, el jurat també va tenir en 

despatx Mezquida Consultors i Associats, 

de Tarragona, una organització que el jurat 

va destacar com a altament eficaç i reco-

neguda a la demarcació de Tarragona du-

rant més de 25 anys. Mezquida Consul-

tors i Associats es distingeix per ser, se-

gons el jurat dels premis, un dels millors 

despatxos en la prestació de serveis d’as-

sessoria i consultoria a empreses i particu-

lars, especialment en temes laborals, fis-

cals, mercantils, de mediació, de contra-

ctació i en qüestions patrimonials i perso-

nals. A més, el jurat del premi va tenir en 

compte que Lluís Mezquida, col·legiat 

núm. 584 des de fa 43 anys, ha tingut una 

constant col·laboració amb el Col·legi 

d’Economistes de Catalunya i especial-

ment amb la seu de Tarragona, de la qual 

va ser un dels principals impulsors i el seu 

primer president territorial. 

CLARA BASSOLS, periodista 

cecpremsa@coleconomistes.cat

Manel Jovells, Premi de Reconeixement 

a l’Economista d’Empresa 2015. 

Lluís Mezquida, Premi de Reconeixement 

al Despatx Professional 2015.

compte la seva presidència a la Unió Cata-

lana d’Hospitals, desenvolupada en ple pe-

ríode de crisi econòmica i des d’on ha defen-

sat els interessos dels membres de la Unió, 

mantenint a la vegada una bona relació amb 

l’Administració. Finalment, el jurat va desta-

car la seva col·laboració amb el Col·legi 

d’Economistes de Catalunya, des que es va 

col·legiar l’any 1981, acabat de llicenciar en 

Ciències Econòmiques i Empresarials. A 

banda d’agrair la concessió d’aquest premi, 

Jovells va voler destacar que aquest és un 

“reconeixement de la importància de la ges-

tió sanitària” després d’anys en què “ha es-

tat especialment complexa”. 

En l’apartat de Reconeixement al Des-

patx Professional, el Col·legi d’Econo-

mistes de Catalunya va distingir enguany  

Lluís Mezquida, titular i fundador del 
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Uns altres dels guardons que es van lliurar 

durant el Sopar Anual dels Economistes 

van ser els Premis Joan Sardà Dexeus 

que concedeix la Revista Econòmica de 

Catalunya. En la modalitat de Millor Llibre 

d’Economia es van premiar ex aequo les 

Millor Trajectòria Personal en la Difusió de 

l’Economia, que aquest 2015 va ser per a 

la periodista del diari El Punt Avui Marga-

rida Moreno. Llicenciada en Filologia, 

Moreno treballa des de l’any 1986 com a 

periodista al diari Avui, actualment El Punt 

Avui. Inicialment redactora del suplement 

de Cultura, fa 20 anys que forma part de la 

secció d’economia del diari cobrint la in-

formació macroeconòmica, financera i 

vinculada a les institucions econòmiques. 

També va ser, l’any 2004, col·laboradora 

del programa Fes-me’n cinc cèntims de 

Barcelona Televisió. Moreno va agrair el 

premi recordant les “incomptables vega-

des que he perseguit molts dels econo-

mistes que ara em reconeixen la meva 

feina per preguntar i aclarir conceptes 

amb l’objectiu sempre de fer arribar l’eco-

nomia de la manera més entenedora pos-

sible als lectors”. 

Finalment, també es va fer entrega dels diplo-

mes als Millors Currículums Universitaris, 

que enguany van ser per a Queralt Ayme-

rich Tarrés, de la Universitat de Vic; Raquel 

Boix Barberan, de la Universitat Abat Oliva; 

Gabriel Garcia Arenas, de la Universitat 

Pompeu Fabra; Antonio García-Galán Vi-

ejo, de la Universitat Autònoma de Barcelo-

na; Cristina Mas Gordoa, d’ESADE; Laura 

Oliva Gutiérrez, de l’Institut Químic de Sar-

rià; Cristina Plana Badia, de la Universitat 

Oberta de Catalunya; Susana Suárez Ro-

mero, de la Universitat de Barcelona, i Oriol 

Vives Vilademunt, de la Universitat Interna-

cional de Catalunya. D’altra banda, Anna 

Oliveras Corominas, de la Universitat de 

Girona, Rodica Ioana Bochileanu, de la 

Universitat de Lleida, i Elena Ladera Galán, 

de la Universitat Rovira i Virgili, van rebre el seu 

reconeixement en el marc de les jornades que 

van tenir lloc a les diverses seus del CEC. 

Els premiats amb els diplomes als Millors Currículums Universitaris amb el degà del CEC, Joan B. 

Casas, i el conseller d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Andreu Mas-Colell.

Jacint Ros, Premi Joan Sardà Dexeus 

al Millor Llibre d’Economia. 

Margarida Moreno, Premi a la Millor Trajectòria Personal 

en la Difusió de l’Economia.

obres de dos reconeguts i prestigiosos 

mestres, Jacint Ros Hombravella i Jo-

sep Lluís Sureda. D’una banda, per al lli-

bre Joan Sardà Dexeus. Un economista 

clave en la España del siglo XX, del profes-

sor Ros Hombravella, el qual repassa la 

trajectòria professional i vital d’un dels eco-

nomistes més destacats del segle XX a Es-

panya, que a més dóna nom al premi. I 

d’altra banda, el llibre Fantasía y realidad en 

el expolio de Barcelona Traction, del pro-

fessor Sureda, que analitza exhaustivament 

la batalla que es va lliurar davant el Tribunal 

Internacional de Justícia per l’empresa Bar-

celona Traction. Tal com dóna a entendre el 

subtítol del llibre (Apunte para una biografía 

de Juan March Ordinas), és també una bi-

ografia d’un dels mallorquins més impor-

tants i amb més projecció internacional del 

segle passat. 

Emmarcat també en els Premis Joan Sardà 

Dexeus, es va fer entrega de la distinció de 
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l que pretén abordar aquest arti-

cle és una aproximació a la inter-

venció reglada de l’eco- 

nomista en l’àmbit laboral i de la 

Seguretat Social. Diem reglada perquè la 

intervenció del professional economista, al 

marge de la que per la seva específica i àm-

plia formació i, per tant, capacitació pugui 

arribar a fer i que tinguin el seu suport en la 

implantació de les noves tecnologies que 

han propiciat una obertura en l’activitat que 

cal desenvolupar per part de tot tipus de 

professionals, es troba regulada tant al De-

cret 871/77, de 26 d’abril, pel qual es recu-

llen les competències que li són pròpies 

aquest és l’Estatut professional de l’econo-

mista; així com, regulades també a la Llei 

36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la 

jurisdicció social (LRJS), i a la Llei concursal, 

Llei 22/2003, de 9 de juliol (LC). 

Aquests textos normatius fan referència  

a l’actuació de l’economista, tant en l’àm-

bit de l’empresa privada com en el  

de l’Administració (a escala administrativa 

i judicial). 

L’Estatut professional de l’economista di-

ferencia les competències directament 

relacionades amb l’activitat laboral així 

com les relacionades igualment amb l’ac-

tivitat laboral en connexió amb l’Adminis-

tració, en suport d’aquesta última. Així, 

únicament hauríem d’anar al text articulat 

aspectes comptables i respecte dels 

quals el món de les Lletres no és molt ex-

pert (tot sigui dit, en termes d’estricte res-

pecte…). Ens referim a la participació 

com a pèrits per portar a terme un ex-

haustiu examen de tota la documentació 

comptable que sigui aportada al procedi-

ment, ja sigui per la documentació apor-

tada per qualsevol de les parts, o bé per 

la seva intervenció com a pèrit judicial, per 

a la qual cosa haurà d’estar inscrit en el 

corresponent llistat que obra en el col·legi 

professional a disposició dels òrgans ju-

risdiccionals per quan sigui requerida la 

seva intervenció. 

La intervenció com a pèrit (en qualsevol 

de les seves facetes: judicial o de part) 

comporta la compareixença en l’acte del 

judici per ratificar-se en l’informe confec-

cionat i respondre a totes les preguntes 

que els siguin formulades per a l’aclari-

ment de l’informe que defensa. I en 

aquest acte processal (l’acte de judici 

oral) és on l’economista ha de ser deter-

minant en la seva exposició per aconse-

guir l’èxit dels seus postulats. Aquesta 

intervenció processal a la qual ens referim 

no sols es troba regulada en la Llei 

36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de 

la jurisdicció social, sinó que, per ser una 

possibilitat que es preveu en tots els or-

dres jurisdiccionals, no sols en el laboral, 

ve regulada igualment en la Llei d’enjudi-

JOSEP PUIGVERT 

josep.puigvert@alhosgroup.com

del Decret per tal de, després llegir-lo, 

veure els punts concrets que parlen de la 

matèria. 

Pel que fa a les competències directament 

relacionades amb l’activitat laboral, hem 

d’anar als articles 3 i 4.

Pel que fa a les competències relaciona-

des indirectament amb l’activitat laboral i 

en connexió amb l’Administració, a la 

qual ofereix suport, hem d’anar igualment 

als articles 4, 5 i 6, tots ells del Decret 

indicat. 

En l’altre text normatiu al qual fem referèn-

cia al principi del nostre article, concreta-

ment la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, 

reguladora de la jurisdicció social, a l’eco-

nomista se li concedeix una intervenció 

molt limitada, com no pot ser d’una altra 

manera, ja que la seva faceta no implica el 

coneixement de les lleis processals i, per 

tant, únicament té intervenció en aquells 
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secretari judicial –ara, lletrat de l’Adminis-

tració– designarà el pèrit taxador que cor-

respongui d’entre aquells que prestin ser-

vei a l’Administració de justícia i, a més, o 

en el seu defecte, podrà requerir la desig-

nació de persona idònia a les entitats obli-

gades legalment a assumir el peritatge; 

sotmetent la designació a les parts, o a 

tercers que puguin tenir drets sobre els 

béns que cal taxar, per tal que, en el seu 

cas, puguin designar altres que conside-

rin més idonis. Si no ho fessin, se’ls tindrà 

per acceptadors de la designació efectu-

ada pel jutjat. 

Igualment, es preveu la possible in- 

tervenció de l’economista en l’article 247,  

en matèria d’execució de conflictes col-

lectius, en el supòsit que les parts  

hagin d’aportar prova pericial o d’experts. 

En l’àmbit processal, i anant més enllà de 

l’estricte àmbit laboral, la Llei concursal, 

en l’article 27, en el moment d’establir les 

condicions subjectives per al nomena-

ment d’administradors concursals, en res 

no impedeix que pugui ser-ho l’economis-

ta com a persona física sempre que com-

pleixi els requisits que es determinen re-

glamentàriament.

I l’article 184 de la Llei concursal, Llei 

22/2003, de 9 de juliol, quan fa referència a 

la representació i defensa processals, con-

cretament i respecte a l’Administració con-

cursal, se li atorga a aquesta (fem al·lusió 

per entendre que hi ha un economista inte-

grant d’aquesta Administració concursal) 

un reconeixement com a part en totes les 

seccions, sense necessitat de comparei-

xença en forma. Ara bé, es veda tota inter-

venció a l’economista quan se susciti un 

incident concursal o un recurs, que haurà 

sempre de tenir la intervenció de lletrat, sent 

que la Direcció Tècnica d’aquests incidents 

i recursos s’entendrà inclosa en les funci-

ons del lletrat membre de l’Adminis- 

tració concursal quan aquesta estigui inte-

grada per una persona jurídica en què, 

forçosament, ha de concórrer la presència 

d’un economista… amb la qual cosa es pot 

entendre també la seva participació de ma-

nera indirecta encara que només en tas-

ques de despatx, ja que les compareixen-

ces al jutjat (que comportin actuació 

processal) hauran d’efectuar-se forçosa-

ment pel lletrat integrant d’aquesta perso-

na jurídica. 

ciament civil (LEC), en els articles 335, 

següents i concordants, sent aquest el 

cos legislatiu de referència i d’aplicació 

subsidiària a qualsevol llei procedimental 

de qualsevol ordre jurisdiccional.

Al marge de la intervenció que també pot 

tenir l’economista, en funció de l’article 

18.1 i l’article 21.1 de la LRJS, l’article 77 

de l’indicat text normatiu li reserva, quan 

està en pugna una qüestió comptable, un 

paper especial per prestar la seva ajuda 

com a expert econòmic en tots aquells su-

pòsits en què calgui l’examen de llibres, 

comptes o qualsevol altre document que 

requereixin l’assessorament d’un expert 

en la matèria. I la seva intervenció va a càr-

rec de la part que demani la seva col-

laboració.

A l’article 95 del text normatiu que ens 

ocupa, el jutge o tribunal, si ho estima pro-

cedent, podrà sentir el dictamen d’una o  

de diverses persones expertes en la qües-

tió objecte del plet, que podrà ser en l’acte 

del judici o, una vegada finalitzat el mateix, 

com a diligència final.

És d’importància en la fase executiva as-

senyalar que l’article 261, sempre del text 

al qual ens estem referint, en parlar de la 

taxació dels béns embargats, preveu que, 

quan fora necessari taxar els béns embar-

gats prèviament a la seva realització, el 



1 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

n l’àmbit laboral es precisa fer 

tàndem entre l’advocat labora-

lista i l’economista en diversos 

procediments.

És precís que el pèrit economista intervin-

gui en l’àmbit laboral confeccionant l’infor-

me previ de justificació de les causes mo-

tivadores, així com la possible actuació 

posterior de defensa judicial del mateix, 

actuant com a pèrit.

1. Procediment d’extinció 
individual del contracte de  
treball per motius objectius  
(o extinció del contracte per 
causes econòmiques, tècniques, 
organitzatives i productives)
L’estatut concreta les causes en l’article 

52, on estableix que “s’entén que con-

corren causes econòmiques quan dels 

resultats de l’empresa es desprengui una 

situació econòmica negativa, en casos 

com ara l’existència de pèrdues actuals o 

previstes o la disminució persistent del 

seu nivell d’ingressos ordinaris o vendes. 

En tot cas, s’entendrà que la disminució 

és persistent si durant tres trimestres 

consecutius el nivell d’ingressos ordinaris 

o vendes de cada trimestre és inferior al 

registrat en el mateix trimestre de l’any 

anterior”.

Cal, doncs, que l’economista plasmi la re-

alitat econòmica negativa de l’empresa en 

un informe, però és molt més necessari 

JOSEP CONESA

DEL PÈRIT ECONOMISTA
EN L’ÀMBIT LABORAL

personal o en la manera d’organitzar la 

producció, i causes productives quan es 

produeixin canvis, entre d’altres, en la de-

manda dels productes o serveis que l’em-

presa pretén col·locar en el mercat”.

El pèrit economista també haurà d’enten-

dre, explicar i en molts casos quantificar 

aquestes altres tres causes, que en mol-

tes ocasions vénen indispensablement 

unides a les econòmiques.

Aquestes tres causes tenen aspectes que 

han d’explicar-se també des d’un punt de 

vista econòmic. Com a exemple de causa 

tècnica: la implantació d’una màquina que 

fa el treball de 15 persones en quatre ho-

res, en lloc de vuit hores de treball manual, 

té una repercussió econòmica en l’empre-

sa. Però, a més a més, també té una re-

percussió si no implanta la màquina i sí 

que ho fa la competència.

Per acreditar aquestes tres causes caldrà 

aportar informes tècnics que acreditin, en 

el seu cas, la concurrència de les causes 

tècniques, derivades dels canvis, entre 

d’altres, en els mitjans i instruments de 

producció; la concurrència de les causes 

organitzatives derivades dels canvis, en-

tre d’altres, en l’àmbit dels sistemes i mè-

todes de treball del personal o en la ma-

nera d’organitzar la producció, o la con-

currència de les causes productives deri-

vades dels canvis, entre d’altres, en la 

demanda dels productes i serveis que 

l’empresa pretén col·locar en el mercat.

2. Procediment d’acomiadament 
col·lectiu
Les causes són idèntiques a les de l’extin-

ció individual comentada.

En l’acomiadament col·lectiu, la normativa 

exigeix que, en tot cas, s’aporti com a do-

cumentació econòmica el balanç de situa-

ció, comptes de pèrdues i guanys, estat 

de canvis en el patrimoni net, estat de flu-

xos d’efectius, memòria de l’exercici i in-

forme de gestió o, en el seu cas, compte 

de pèrdues i guanys abreujat i balanç i es-

tat de canvis en el patrimoni net abreujats, 

degudament auditats en el cas d’empre-

ses obligades a sotmetre’s a auditories, 

així com els comptes provisionals a l’inici 

del procediment, signats pels administra-

dors o representants de l’empresa que 

inicia el procediment.

Quan la situació econòmica negativa al-

legada consisteixi en una previsió de pèr-

que concreti aquesta “situació econòmica 

negativa”, i sobretot, si es dóna, que clari-

fiqui i que compari els últims tres trimes-

tres comparats amb els de l’any anterior 

per justificar la disminució persistent en el 

nivell d’ingressos ordinaris o de venda de 

l’empresa.

A aquest informe o memòria explicativa 

hauran d’adjuntar-se fonamentalment els 

comptes anuals i el balanç de situació, 

però, a més, tota aquella documentació 

que doni suport a les explicacions econò-

miques de l’informe.

Igualment, pot ser molt important i útil rati-

ficar la situació de l’empresa comparant-la 

amb la informació del sector econòmic en 

què opera.

Però, a més de les causes econòmiques, 

“s’entén que concorren causes tècniques 

quan es produeixin canvis, entre d’altres, 

en l’àmbit dels mitjans o instruments de 

producció; causes organitzatives quan es 

produeixin canvis, entre d’altres, en l’àm-

bit dels sistemes i mètodes de treball del 



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:
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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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dues haurà d’informar dels criteris utilit-

zats per a la seva estimació i haurà de 

presentar un informe tècnic sobre el vo- 

lum i el caràcter permanent o transitori 

d’aquesta previsió de pèrdues basat en 

dades obtingudes a través dels comptes 

anuals, de les dades del sector al qual 

pertany l’empresa, de l’evolució del mer-

cat i de la posició de l’empresa en el ma-

teix o de qualssevol altres que puguin 

acreditar aquesta previsió.

Quan la situació econòmica negativa al-

legada consisteixi en la disminució persis-

tent del nivell d’ingressos o de vendes, 

haurà d’aportar la documentació fiscal o 

comptable acreditativa de la disminució 

persistent del nivell d’ingressos ordinaris o 

de vendes durant, almenys, els tres tri-

mestres consecutius immediatament an-

teriors a la data de la comunicació d’inici 

del procediment d’acomiadament col-

lectiu, així com la dels mateixos trimestres 

de l’any immediatament anterior.

Com pot observar-se, és imprescindible la 

intervenció d’un economista en la prepa-

ració i elaboració tant de l’informe com de 

la documentació.

Però molt més important que escriure  

l’informe és poder explicar-lo. Això cal, 

òbviament com a pèrit al jutjat, però tam-

bé és en moltes ocasions molt important 

durant el període de consultes, o negoci-

ació, ja que pot ser que calgui confrontar, 

fer valer o evidenciar la realitat de l’empre-

sa en les negociacions que es mantinguin 

amb el comitè d’empresa, i, per experièn-

cia, és necessari tenir ben preparats tant 

els arguments com la prova d’aquesta  

realitat, ja que en moltes ocasions ningú 

no coneix millor l’empresa que els matei-

xos treballadors.

3. Expedient de regulació 
d’ocupació en supòsits de 
suspensions o reduccions 
temporals d’ocupació
Les suspensions temporals de contracte, 

d’un o molts treballadors, així com la pos-

sibilitat de reduir la seva jornada un mínim 

d’un 10% i un màxim d’un 70%, també re-

quereixen les mateixes causes o raons jus-

tificatives que les comentades abans.

L’economista haurà d’evidenciar la tem-

poralitat de la situació tècnica, organitzati-

va, econòmica o productiva per justificar la 

temporalitat de la mesura de suspensió o 

reducció que es proposa.

Cal destacar que en aquest supòsit no-

més s’exigeixen dos trimestres comparats 

amb l’any anterior, en lloc de tres.

4. Modificació substancial de les 
condicions de treball
La modificació substancial de les condici-

ons de treball consisteix a modificar certes 

matèries del contracte de treball, també 

per raons econòmiques, tècniques, orga-

nitzatives o de producció, sempre que es-

tiguin relacionades amb la competitivitat, 

productivitat o organització tècnica o del 

treball en l’empresa.

Aquestes matèries són les següents:

a) Jornada de treball.

b) Horari i distribució del temps de treball.

c) Règim de treball per torns.

d) Sistema de remuneració i quantia sala-

rial.

e) Sistema de treball i rendiment.

f) Funcions, quan excedeixin dels límits 

per a la mobilitat funcional.

També l’informe i el peritatge de l’econo-

mista es fa imprescindible per tal de justifi-

car que la mesura adoptada per l’empresa 

obeeix les raons que exigeix la llei.

5. Mobilitat geogràfica
Per últim, també cal l’informe i el peritatge 

de l’economista en el trasllat de treballa-

dors que exigeixi canvis de residència, ja 

que requerirà l’existència de raons econò-

miques, tècniques, organitzatives o de 

producció que ho justifiquin, i es conside-

ren com a tals les que estiguin relaciona-

des amb la competitivitat, la productivitat 

o l’organització tècnica o del treball en 

l’empresa, així com les contractacions re-

ferides a l’activitat empresarial. 
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l cèlebre economista John Ken-

neth Galbraith es preguntava 

quina era la causa del curiós me-

canisme de les grans corporaci-

ons pel qual durant determinats períodes es 

dedicaven a engrossir la seva estructura per 

després reduir-la en períodes de crisi o rees-

tructuració i augmentar la seva eficiència. 

Era inevitable aquest efecte acordió a les 

empreses o una política més planificada po-

dia evitar els dolorosos períodes d’ajust?

El que podem deduir d’aquesta reflexió és 

que les causes de les reestructuracions po-

den ser d’origen intern per la mateixa dinà-

mica de la gestió i en tot tipus d’empreses. 

A les pimes, que són la majoria del nostre 

teixit empresarial, aquesta situació pot ser 

nefasta per no disposar dels recursos sufi-

cients per suportar els costos del canvi, i 

sobretot quan ens situem en un entorn de 

crisi econòmica general.

Dins d’una política de recursos humans a 

mitjà termini, cal tenir en compte una sèrie 

de factors laborals per evitar aquestes situ-

acions de reestructuració i aplicar-les prefe-

rentment en períodes de bonança. La man-

ca de planificació d’una política de recursos 

humans que no tingui controlat el cost del 

passiu laboral, la pèrdua de credibilitat de 

l’empresa de cara al personal o la desmoti-

vació i l’empitjorament del clima laboral po-

den dur l’empresa a una situació de crisi per 

factors interns o no tenir capacitat per reac-

cionar davant d’una crisi general externa.

Hi ha eines de gestió i d’altres de legals que 

rarament s’apliquen en gran part de les pi-

mes per evitar que la causa de la crisi es 

degui a factors interns o minimitzar l’impac-

ANTONI PUIG

JORDI PASANAU

EN LA GESTIÓ DE REESTRUCTURACIONS LABORALS

zats que existeixen primer cal fer una anàli-

si dels llocs de treball reals (ADPT) que es 

necessiten en l’empresa. Cal centrar-se 

únicament en les funcions que s’han de 

desenvolupar i no en què ni en quantes 

persones estan treballant en aquest mo-

ment. És freqüent descobrir grans inefici-

ències per la dispersió de tasques entre 

diferents empleats per raons històriques. Si 

no es té una metodologia de llocs de treball 

aplicada durant els moments de crisi o re-

estructuració es dificulta l’adaptació i s’evi-

dencia un augment de costos innecessari.

Un cop definit el lloc de treball s’aplica la 

valoració per tenir una escala de retribuci-

ons d’acord amb les qualitats i capacitats 

que necessita l’empresa (VPT).

Això permet definir una política de retribu-

ció amb els costos controlats i sense gene-

rar greuges comparatius per diferències 

salarials de vegades inexplicables o ate-

nent únicament a factors històrics o d’anti-

guitat a l’empresa.

La VPT ha de permetre l’adaptació del lloc 

a les necessitats reals de l’empresa en el 

seu cicle de negoci. Això és molt impor-

tant, per exemple, per a empreses amb 

una periodificació irregular de les seves 

vendes en què cal tenir llocs de treball 

adaptables en el temps i veure quina és la 

seva forma de contractació legal. L’última 

reforma permet la distribució del 10% de 

la jornada laboral per adaptar-se a cicles 

productius, la qual cosa, combinat amb 

diferents tipus de contractes temporals 

que són aplicables segons les necessitats, 

permet la reducció de costos i el manteni-

ment de plantilles.

Si estem immersos en la reestructuració, 

l’aplicació d’un ERO ha d’explicar-se ade-

quadament al personal com una bona eina 

de gestió que permet el manteniment de la 

plantilla i assegura la viabilitat de l’empresa.

2. Establir un organigrama 
funcional-jeràrquica
Es podria dir que l’organigrama és un gran 

oblidat en l’organització de l’empresa per-

te de causes exògenes. Aquestes eines 

que esmentem a continuació tampoc no 

s’apliquen com a accions correctives du-

rant els períodes de reestructuració sigui 

per la causa que sigui.

1. Tenir una definició i valoració dels llocs 

de treball realment necessaris de l’empre-

sa com a base per a l’organització de pro-

cessos, departaments i sistema retributiu.

2. Establir un organigrama funcional-jeràr-

quic en què es reflecteixin primer els llocs 

de treball de l’empresa, departaments i re-

lacions i, després, les persones que els 

exerceixen.

3. Establir una política i sistemàtica de re-

tribució orientada a objectius amb una es-

tructura salarial composta de fix i variable 

en proporcions adequades per a cada lloc 

de treball.

Per descomptat, aquestes tres eines estan 

interrelacionades encara que l’ordre d’apli-

cació es correspondria molt amb el que 

aquí s’ha descrit. Vegem en més detall 

aquestes metodologies.

1. Valoració de llocs de treball (VPT)
Per fer una valoració dels llocs de treball 

per algun dels tres mètodes estandardit-
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què no s’utilitza més enllà de definir vaga-

ment les relacions jeràrquiques entre per-

sones obviant la part funcional i de relaci-

ons interdepartamentals que realment 

aporta la seva definició.

No obstant això, una bona aplicació de l’or-

ganigrama basada inicialment en la seva 

part funcional és fonamental per a la clarifi-

cació de les relacions entre tot el personal i, 

especialment, amb direccions i gerències: 

defineix les responsabilitats, millora la co-

municació al personal i facilita l’aplicació de 

processos.

En definitiva, d’una banda millora la part 

funcional de l’empresa i, de l’altra banda, 

aporta una important millora del clima la-

boral. Les dues aportacions són molt útils 

a l’hora d’enfrontar-se a situacions de crisi 

o canvi per factors exògens que requerei-

xen canvis interns i col·laboració del factor 

humà de l’empresa.

 

3. Retribució orientada a objectius
És fonamental que el personal percebi 

quina és la situació real de l’empresa per-

què entengui fàcilment els canvis que són 

necessaris per adaptar-se a les noves si-

tuacions i estratègies (i no estem parlant 

únicament de situacions de crisi). La mi-

llor eina per complir aquest objectiu és 

que el personal estigui alineat amb els 

objectius de l’empresa, per la qual cosa 

és indispensable integrar en la remunera-

ció del personal una part variable en fun-

ció d’objectius.

Els beneficis de la implantació d’un sistema 

per objectius són sinèrgics per a l’empresa 

i per als empleats. L’empresa aconsegueix 

l’alineació de gestions de tota l’empresa 

per arribar als seus objectius mentre que el 

clima laboral millora enormement, ja que 

l’empleat té una relació directa entre èxits i 

remuneració i una visió general de la situa-

ció de l’empresa a través dels incentius que 

percep. En relació amb el tema de la rees-

tructuració que estem tractant, és impor-

tant assenyalar que, mitjançant aquest sis-

tema, es poden remunerar objectius a mit-

jà-llarg termini i així es millora l’estabilitat a 

llarg termini preveient situacions futures.

Fem referència al sistema retributiu de tota 

l’empresa i no únicament de la part comer-

cial, en la qual és habitual tenir un sistema 

variable encara que normalment no alineat 

amb els objectius generals de l’empresa. 

La implantació de la retribució variable s’ha 

de fer de manera gradual, convenientment 

en períodes de bonança, clarificant que es 

tracta de bonificacions extres per actuaci-

ons extraordinàries i no com a complement 

de salaris (que hauria d’estar definit amb el 

VPT). I per descomptat, representarà una 

adaptació dels contractes laborals que han 

de negociar-se per departaments segons 

l’organigrama definit.

Com s’ha indicat, cadascuna d’aquestes 

eines poden aplicar independentment unes 

de les altres però la sinergia més potent és 

quan s’estableixen conjuntament tant de 

manera preventiva com correctiva en mo-

ments de reestructuració.

És difícil predir si l’aplicació al peu de la lle-

tra d’aquestes metodologies eliminaria la 

tendència hipertròfica descrita per Gal-

braith per a les grans corporacions, però és 

segur que evitarà una inflació en costos i 

recursos interns en les pimes perquè su-

portin més fàcilment les inevitables crisis 

provocades per factors externs i eludir les 

provocades per factors propis interns. 
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L ’ I N T E R È S  M É S  A L T

a negociació col·lectiva és un ele-

ment indispensable per regular 

les relacions laborals en qualse-

vol organització jeràrquica en què 

una de les part que la compon presta els 

seus serveis a canvi d’una remuneració. Cal 

que estiguin establertes les funcions i tas-

ques que cada persona ha de desenvolupar, 

de qui depèn, quin temps hi dedica i com es 

distribueix, quina retribució rep pel seu tre-

ball i, en definitiva, podríem dir com organitza 

la seva vida mentre treballa.

Més del 80% de la població activa està 

constituïda per treballadors assalariats, 

que estan sotmesos a una sèrie de norma-

tives que regulen una bona part de la seva 

vida laboral: Estatut dels treballadors, pre-

venció de riscos, Seguretat Social, contin-

gències sobre la incidència en la salut i el 

treball, prestacions econòmiques deriva-

des de determinades conjuntures com la 

pèrdua del lloc de treball, etcètera.

Aquesta cobertura legal es complementa 

amb la regulació derivada de la negociació 

col·lectiva, que no és altra cosa que un 

contracte entre dues parts: els treballa-

dors i l’empresa. En aquest contracte 

s’estableixen les condicions que regulen i 

condicionen el desenvolupament de les 

relacions derivades de pertànyer a un col-

lectiu que denominem empresa.

La negociació col·lectiva cal enfocar-la tenint 

en compte el seu fi, que no pot ser cap altre 

que aconseguir un acord que permeti un cli-

ma de pau social que és la base indispensa-

ble per gestionar una empresa amb unes 

mínimes condicions de funcionament, efici-

ència i garantia de continuïtat. 

JORDI DE PUIG

ACTUACIONS DELS ECONOMISTES EN

confortabilitat en el treball, tant pel que fa 

a la gestió del temps com a altres millores 

socials.

El paper de l’economista és cabdal en la 

situació actual perquè cal ser molt curós i 

precís en els plantejaments i en les pro-

postes que es presentin a l’altra part, 

s’han de poder mantenir amb fermesa per 

la seva serietat i base científicament de-

mostrable i alhora poder oferir compensa-

cions que puguin ser satisfactòries perquè 

milloren les condicions de treball.

Òbviament tot aquest entramat negocia-

dor té un cost econòmic que cal haver 

valorat amb temps per tal d’aconseguir  

el difícil i moltes vegades fràgil equilibri 

que permeti la pau social que necessi- 

ten les empreses per treballar, mantenir-

se i créixer.

No és agosarat pensar que el paper de 

l’economista en la negociació col·lecti- 

va serà cada vegada més imprescindible, 

i més tenint en compte que la tendèn- 

cia és que té més preponderància en 

aquesta negociació el factor econòmic 

que el jurídic. 

El paper de l’economista en la negociació 

col·lectiva és clau perquè l’objectiu més 

important d’aquesta és aconseguir un 

equilibri entre les postures que es defen-

sen des de cada part (empresa i sindicats) 

que possibiliti una millora de les condici-

ons laborals, no solament les salarials, 

que sens dubte són de les més impor-

tants, sinó també les socials i les organit-

zatives, i que alhora permeti increments 

de productivitat que tinguin una repercus-

sió directa en els comptes de l’empresa. 

Aquest equilibri, que de vegades és fràgil, 

cal que sigui el més durador possible, i 

això vol dir que la base que el sustenti si-

gui com més sòlida millor i, per tant, cal 

tenir molt en compte la informació de 

l’empresa pel que fa no solament a la situ-

ació econòmica sinó també a les condici-

ons de treball que s’hi desenvolupen.

Cal reconèixer que la negociació col-

lectiva ha canviat molt, sobretot aquets 

últims deu anys. Els interlocutors socials 

han passat de valorar únicament el salari i 

la jornada i regatejar a l’alça o a la baixa, 

segons el costat de la bancada que es re-

presentava. Això comportava que la majo-

ria de convenis s’anaven reproduint al llarg 

del temps. En canvi, ara es tendeix a ser 

molt mes creatius i incidir en aspectes de 
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la regressió 
digital

Per a més informació, visita unit4.es

Has fet servir el mòbil per monitoritzar el teu exercici, per demanar 

un taxi o controlar la calefacció de casa teva. Però algun cop, 

a punt d’agafar un vol, ¿has volgut consultar les principals dades 

de la teva empresa i no has pogut perquè el software no funciona 

al teu dispositiu? Estàs patint la regressió digital. 

Per què has de tornar, a la teva feina, a patir una experiència d’usuari 

i a una funcionalitat del passat? La resposta és clara. No cal. 

Descobreix com podem fer més fàcil i efectiva la gestió de la teva 

empresa. Siguis on siguis, quan vulguis i amb el dispositiu que triïs. 

I combat amb nosaltres la regressió digital.
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estudiosos que donessin sentit a 

la lluita contra el barraquisme o la 

manca d’infraestructures. En 

aquell Gabinet Mund coincideix 

amb l’administrativista Carceller, 

l’advocada Graciela Costa i 

l’economista Pasqual Maragall.

També va iniciar les enques-

tes de conjuntura econòmica al 

Servei d’Estudis de la Cambra 

d’Indústria de Barcelona.

El seu primer treball interna-

cional l’assoleix el 1962 anant a 

treballar a l’OCDE, al parisenc 

Château de la Muette i a conti-

nuació s’estarà quatre anys 

com a economista del Fons 

Monetari Internacional, on 

coincideix amb Eduard Punset.

Amb aquesta experiència 

internacional, el professor Joan 

Sardá li ofereix entrar a l’equip 

que posa en marxa la Universi-

tat Autònoma de Barcelona, on 

jo començo la meva col-

laboració amb ell en unes aules 

llavors instal·lades a l’Escola 

d’Idiomes Moderns de la Uni-

versitat de Barcelona, a una tra-

vessia de l’avinguda de les 

Drassanes en ple barri xinès. 

Muns també col·labora amb la 

Cambra de Comerç de Barce-

lona fent la primera Taula Input-

Output de l’economia catalana 

referida al 1967 i que fa en col-

laboració amb Rafael Pujol. 

Després d’aquesta experièn-

cia i vacant la Càtedra d’Orga-

nització Econòmica Internacio-

nal de la Facultat d’Econòmi-

ques de la Universitat de Bar-

celona, el degà d’aquesta, 

Joan Hortalà, li dota la Càtedra 

a la qual Joaquim Muns acce-

deix, després d’haver fet una 

tesi doctoral sobre la industria-

lització substitutiva d’importa-

cions, d’haver dirigit un llibre 

sobre L’opció europea per a 

l’economia espanyola per al 

Cercle d’Economia i d’haver 

col·laborat amb la primera 

Generalitat per al traspàs de 

competències. 

El Tribunal per a la Càtedra el 

presideix el professor Manolo 

Varela, que era tècnic comer-

cial de l’Estat i catedràtic d’Or-

ganització Econòmica Interna-

cional de la Complutense, que 

va tenir un paper clau –junta-

ment amb el governador del 

Banc d’Espanya Álvarez Ren-

dueles i del vicepresident eco-

nòmic del Govern Enrique 

Fuentes Quintana– pel seu 

accés al càrrec de director 

executiu per Espanya del Fons 

Monetari Internacional (1978-

80) i després del Banc Mundial 

(1980-82), etapa que marcarà 

la vida del professor Muns tant 

professional com familiarment.

El 1983 es reincorpora a la 

Universitat de Barcelona i, 

entre el 1987 i el 1989, és euro-

diputat del Grup Lliberal respo-

nent a la invitació electoral del 

líder de CiU Jordi Pujol. Cate-

dràtic Jean Monnet el 1991, 

entre el 1994 i el 2004 va formar 

part del Consell de Govern del 

Banc d’Espanya.

Muns va ser el primer presi-

dent de la Societat Catalana 

N O T Í C I E S

l 2 de novembre Joaquim 

Muns ens va deixar. Els 

últims temps de la seva vida 

van ser difícils per la pèrdua 

de visió que patia i, a la fi, per 

la insuficiència coronària que 

se li va agreujar progressiva-

ment. 

Amb el seu traspàs als 80 

anys es perd un dels com-

panys economistes que més 

ha fet per prestigiar la nostra 

professió.

Joaquim Muns va néixer a 

Barcelona el 1935 i, després 

de fer el batxillerat al Liceu 

Francès, va començar els 

estudis de Dret però, com que 

en aquells moments es van 

posar en marxa, a Barcelona, 

els estudis de Ciències Eco-

nòmiques, també es va matri-

cular a la nova facultat, on va 

formar part de la primera pro-

moció a Barcelona de la car-

rera juntament amb com-

panys com Bricall o Sauri. 

Després de tenir les dues lli-

cenciatures se’n va anar a 

ampliar estudis a la London 

School of Economics. 

Tornat a Barcelona compa-

gina la vida acadèmica i la pro-

fessional. La primera donant 

classes com ajudant del pro-

fessor Josep Lluís Sureda i pro-

fessionalment com a membre 

del Gabinet de Programació de 

l’Ajuntament de Barcelona en 

un moment en què la pressió 

immigratòria i el problema de 

l’habitatge van fer pensar a l’al-

calde Porcioles que calia tenir 

d’Economia de l’Institut d’Es-

tudis Catalans, va ésser 

assessor al Vaticà, va ser 

anomenat Col·legiat de Mèrit 

del Col·legi d’Economistes de 

Catalunya i va rebre el Premi 

Rei Joan Carles d’Economia 

(2008).

Al llarg de la seva vida, Joa-

quim Muns va publicar llibres i 

estudis, moltíssims articles a 

La Vanguardia i en altres diaris 

i revistes, va rebre el Premi 

Comte de Godó de Perio-

disme, juntament amb Alfred 

Pastor, el 2011.

L’últim seu gran treball va 

ser la recopilació de docu-

ments de les relacions entre 

Espanya i el Fons Monetari 

Internacional 1958-2007. Els 

seus 16 volums van ser publi-

cats pel Fons Monetari Inter-

nacional i el Banc d’Espanya. 

Amb Joaquim Muns desa-

pareix un professor liberal 

que al llarg de la seva vida va 

ser un estudiós de l’econo-

mia barcelonina, catalana, 

espanyola i internacional i 

que va esmerçar esforços 

per crear una biblioteca 

especialitzada en temes 

d’organització internacional 

que, malhauradament, ha 

desaparegut recentment 

com a conseqüència dels 

canvis que s’han anat produ-

int en la Facultat d’Economia 

i Empresa de la Universitat de 

Barcelona. 

Francesc Granell, 

economista

o abunden en part alguna 

les persones íntegres sense 

fissures i generoses amb el seu 

saber, i n’acabem de perdre una: 

Joaquim Muns. Va ser un econo-

mista, docent de vocació, no 

sols dels seus alumnes universi-

taris, sinó de la ciutadania, a qui 

es va dirigir durant dècades des 

de la premsa diària. Subratllant 

sempre els aspectes millorables 

de les polítiques i comporta-

ments econòmics i polítics que 

analitzava amb precisió i jutjava 

amb prudència i equilibri.

El seu caràcter autoexigent i 

perfeccionista no li permetia una 

altra cosa. Va assolir les més 

altes funcions accessibles a un 

economista professional no 

polític: Banc Mundial, Fons 

Monetari Internacional, Banc 

d’Espanya, Càtedra. Tot plegat 

sense el més mínim detall d’arro-

gància, vanitat o autocompla-

ença. Patia sovint pel seu país, al 

qual volia veure millor. I mai no va 

desistir en el seu afany per con-

tribuir a això mitjançant el seu 

esforç i aportacions intel-

lectuals, professionals i docents.

Va ser un dels primers i més 

apassionats europeistes (que li 

va valer la representació de la 

Càtedra Jean Monnet), i mai no 

va deixar de seguir l’evolució del 

projecte europeu, que el va ocu-

par i li va preocupar fins als seus 

últims dies i treballs. En ells va 

manifestar la seva convicció 

que Europa sols superaria les 

seves actuals dificultats apro-

fundint la seva unió política.

Josep Lluís Oller,

economista

oaquim Muns ens ha dei-

xat. Va ser professor d’Or-

ganització Econòmica Interna-

cional a la Universitat de Barce-

lona i predecessor meu al Con-

sell de Govern del Banc d’Es-
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panya. Vaig fer jo també Dret i 

Economia com ell i com Fran-

cesc Granell, que va ser el seu 

ajudant de càtedra a la Facultat 

d’Econòmiques. Tots tres avui 

Col·legiats de Mèrit del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya. 

Les seves classes no eren 

brillants, pel to i la manera amb 

què les dictava, però eren 

d’una contundència absoluta: 

ho sabia tot, fins als mínims 

detalls que es recollien perfec-

tament en els apunts. Escrivia 

els articles al mil·límetre: els 

repassava i hi invertia moltes 

hores. M’agradava llegir-los; 

sempre aprenia coses, tot i que 

li criticava, quan ens veiem, 

que feia més rondos que xuts a 

porta. De la cortesia inicial per 

predecessor meu al Consell 

del Banc d’Espanya vaig pas-

sar a l’estima. Estima que 

mereix una persona gran, tre-

balladora i que havia lluitat per 

aconseguir el que tenia. Des-

cansi en pau.

Guillem López 

Casasnovas, 

economista i catedràtic de la 

Universitat Pompeu Fabra

l mes de juny del 1991, vaig 

rebre una trucada del pro-

fessor Joaquim Muns. Em va 

demanar si estaria interessat a 

col·laborar com a professor 

associat a la Càtedra Jean Mon-

net d’Integració Europea que la 

Comissió Europea acabava tot 

just de concedir-li. No vaig dub-

tar a acceptar, certament emo-

cionat. Vaig quedar literalment 

admirat del seu rigor acadèmic i 

de la seva capacitat d’anàlisi, 

d’obertura a l’exterior i de síntesi 

que van marcar tots aquests 

anys de treball conjunt amb la 

resta de l’equip de professors i 

investigadors. Amb una discre-

ció exquisida definia el treball 

dels professors amb la missió de 

“fer persones lliures, amb raona-

ment i autonomia, per assolir 

una societat millor i democrà-

tica. Les persones lliures confor-

men una societat democràtica”. 

Ha estat un privilegi haver pogut 

aprendre del doctor Muns, una 

referència professional i huma-

nística excepcional que sempre 

tindré present.

Guillem Rovira,

economista 

professor associat 

d’Integració Econòmica 

Europea del 1991 al 2012, 

Universitat de Barcelona

olt al principi dels anys 70, 

quan es van posar en 

marxa els estudis d’Economia a 

l’Autònoma, que pretenien 

superar les ràncies estructures 

del que aleshores es deia la 

Central (o sia, la UB), un jove 

professor va intentar innovar 

proposant als estudiants fer 

unes classes de debat, d’inter-

canvi d’idees a partir de notícies 

del diari, a fi d’activar els cervells 

dels joves alumnes. Massa 

innovador, l’experiment va 

durar quatre dies. El jove pro-

fessor, que venia de Wa- 

shington i allà va tornar, se sen-

tiria decebut, però mai no va 

renunciar a estimular el debat i 

l’anàlisi intel·ligent d’economia 

política entre tots el que l’envol-

taven o el llegien. Sempre en 

l’intent de transcendir l’estretor 

material i mental amb la qual 

sovint ensopeguem. Es deia 

Joaquim Muns.

Joan Elias, 

economista

aig tenir el privilegi cap al 

1974 de tenir Joaquim Muns 

com a professor i va ser des de 

llavors un referent de claredat i 

rigor en els complexos temes 

internacionals, ja en aquella 

època convulsos. Posterior-

ment vaig tenir el privilegi de suc-

ceir-lo al capdavant del Comitè 

de Normativa i Ètica Professio-

nal del nostre Col·legi quan ell ja 

havia dirigit la feina més pro-

funda d’articular els principis 

deontològics que conformen, 

des de la seva aprovació el 1998, 

el Codi de la professió. Per 

aquestes raons Joaquim Muns 

serà sempre per a mi el mestre i 

professor paradigma de savi-

esa, ètica i qualitat humana. 

Joan Tugores,

economista

n pensar en Joaquim Muns 

són moltes les vivències 

que se’m fan presents, vincula-

des al Comitè de Normativa i 

Ètica Professional, del qual va 

ser el primer president. La 

tasca més rellevant que vam fer 

va ser l’elaboració dels Princi-

pis Deontològics de la profes-

sió, sense oblidar la configura-

ció del mateix CNEP i el Torn 

d’Actuació Professional.

Les seves valuoses aportaci-

ons, la seva capacitat intel-

lectual, però també la seva 

empatia i la seva fina ironia van 

aglutinar tots els que vam tenir 

la satisfacció de treballar amb 

ell. Moltes gràcies Joaquim, no 

t’oblidarem.

Mercè Rotllan

economista 
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l passat 24 d’octubre va 

tenir lloc a la seu col-

legial de Barcelona, la 

primera edició de l’Examen 

d’Expert Comptable Acreditat, 

que també es va celebrar 

simultàniament a diverses pro-

víncies de l’Estat espanyol.

Un total de 17 persones es 

van presentar a l’examen amb 

l’objectiu de poder inscriure’s 

en el Registre d’Experts Comp-

tables de Catalunya, del qual ja 

formen part gairebé 300 

experts.

Amb aquesta figura professi-

onal es pretén que els usuaris 

de la informació financera i del 

món dels negocis, sobretot 

pimes, obtinguin la millor garan-

tia de qualitat en els treballs sol-

licitats als experts, i que no 

requereixin la intervenció d’au-

ditors de comptes. 

a Comissió d’Econo-

mia Catalana, que ve- 

nia desenvolupant una 

tasca d’impuls de l’estudi i del 

debat de qüestions relaciona-

des amb una hipotètica inde-

pendència, es troba ara 

davant la tessitura d’un canvi 

polític que aconsella aprofun-

dir-hi de manera encara més 

justificada que abans, consi-

derant de manera oberta tots 

els punts de vista, positius i 

negatius, amb experts de les 

diferents tendències de pen-

sament. Per aquest motiu, per 

a aquest curs acadèmic ha 

programat un cicle de deu 

conferencies i debats sota el 

títol Deu temes clau per a 

Catalunya en relació amb la 

incidència que, segons veus 

expertes, podria tenir la inde-

pendència de Catalunya. L’ob-

jecte d’aquest cicle és triple: 

Aportar un espai d’anàlisi, de 

debat, de reflexió i d’aportació 

de respostes expertes sobre 

els reptes econòmics del nou 

Estat en un conjunt d’àmbits 

que s’han considerat crítics.

Difondre la visió dels experts 

participants en les conferèn-

cies i debats que s’organitzaran 

en el marc del cicle. 

Transmetre a la societat la 

valoració de la Comissió d’Eco-

nomia Catalana sobre el temes 

objecte d’anàlisi en el cicle.

Les conferències i debats 

del cicle Deu temes clau per a 

Catalunya se celebraran amb 

una freqüència d’un al mes, 

fins al juliol del 2016, en les 

dates que es comunicaran 

degudament.

Fins al mes de desembre 

s’han organitzat tres confe-

rencies: Repartiment d’actius 

i passius a partir del balanç 

patrimonial de l’Estat (28 d’oc-

tubre), Catalunya Estat: viabili-

tat econòmica i costos de 

transició (23 de novembre) i 

Aixecar Catalunya amb visió 

europea (15 de desembre). 

Aguilar Llop, Andreu 

Alabau Rodríguez, Carles

Alegria Maureso, Rubén

Alférez Segura, Antonio

Alonso Barranco, M. Del Carmen

Àlvarez Fabregat, Gerard

Aparicio Fuentes, Ana María

Argemí Escudé, María Teresa

Azaustre Fernández, Carmen

Balaguer Julià, Mª Inmaculada

Balcells Alegre, Pau

Barajas Caseny, Sebastián

Barquero Vernet, Odette

Barrera Jiménez, 

   Johanna Del Rocío

Barriga Moyano, Miguel Ángel

Bassols Colls, Oriol

Baulenas Balsells, Jorge

Belmonte Pacheco, Vicente

Bonadona Nicolás, Pol

Botanch Llobera, José

Cadena García de la Mata, 

   María Francia

Calabuig Córcoles, Diana

Calduch Chen, Xin Yue

Cañete Ruiz, Hermelinda

Capdevila Subirana, M. Àngels

Cardús Canals, Ana Maria

Relació d’altes col·legials  
del setembre al novembre del 2015

Castellano Cortés, Marta

Colina Martín, Hugo

Cordovilla Sicra, Oria

Cunill Puntí, Sergi

Dalmau Juan, Juan

De Marfà Cortès, Jacob

Díaz Jané, Mercè

Dolcet Ricart, Sònia

Domènech Roca, Jaume

Fernández Trenado, Jesús

Ferrer Martínez, M. del Carmen

Ferrero Mansilla, Silvia

Font Bastos, Catarina

Fornells Valero, Sònia

García Juárez, Carlos David

García Romo, Manuel Alejandro

García Moya, Antonio

García Arenas, Gabriel

García-Galán Viejo, Antonio

Gil Alfaro, Luis

Gómez Yepes, Álvaro Andrés

Griñan Alsina, Jordi 

Gual Gassó, Antonia

Guerrero Requena, Antonio

Jordana Barral, Jordi

Larroya Mateu, Xavier Josep

Llach Laborda, Rubén

Llorens Vilaplana, Joan

López Bernal, María Pilar

López Camp, Marc

López López, Maria del Mar

López Villa, Sònia

Losada Benavides, Carlos

Lunate Alonso, Jorge

ins el marc del conveni 

de col·laboració signat 

entre el Col·legi d’Eco-

nomistes de Catalunya i l’EADA 

Business School, ha estat la 

participació del Col·legi en la 

primera edició del Be Finance 

Day amb la ponència Les noves 

fonts de finançament, impar-

tida per Miquel Sacristán, direc-

tor d’Economistes BAN. 



I n f o r m a t i u  d e  l ’ e c o n o m i s t a  •  2 7

ran èxit de participació 

en la quarta edició del 

curs 2015-2016 del 

Programa d’Educació Finan-

cera a les Escoles de Catalunya 

(EFEC), en el qual enguany 

també participa el Col·legi 

d’Economistes de Catalunya.

Un gran nombre de col-

legiats de tot el territori català 

s’hi han inscrit com a voluntaris. 

D’aquest programa educatiu, 

segons les enquestes d’edici-

ons anteriors, el 99% dels 

voluntaris afirma que l’experi-

ència els ha ajudat a desenvo-

lupar competències com la 

persuasió, la confiança perso-

nal, la direcció de grups, la 

comunicació, l’empatia i el pen-

sament creatiu, i que un 97% 

tornaria repetir l’experiència i en 

l dia 15 d’octubre de 

2015 va tenir lloc l’ac- 

te d’inauguració del 

curs 2015-2016 de la Facul- 

tat de Ciències Econòmiques  

i Empresarials de Girona 

(UdG), al qual el Col·legi d’Eco-

nomistes de Catalunya, que 

manté una estreta col-

laboració amb la Facultat,   

va estar convidat. 

La doctora en Ciències Eco-

nòmiques Catalina Martínez es 

va encarregar de la conferència 

inaugural amb el títol Ciencia, 

innovación y patentes. Abans, 

però, es va dirigir directament 

als estudiants per encoratjar-

los a aprofitar la formació que 

els proporciona la universitat 

per obrir-se a les oportunitats 

que hi ha fora del nostre país. La 

seva trajectòria, llicenciada a 

Múrcia i doctorada a l’Autò-

noma de Barcelona, investiga-

dora a Tolosa de Llenguadoc, a 

Londres i a Brussel·les, l’ha por-

tada a ser una important 

experta de l’OCDE en l’ús eco-

nòmic de les patents i la propie-

tat intel·lectual. Actualment és 

científica titular a l’Institut de 

Polítiques i Béns Públics del 

Consell Superior d’Investigaci-

ons Científiques a Madrid.

L’acte va estar presidit per la 

degana de la Facultat, Carme 

Saurina, i va comptar amb la 

presència del vicerector d’Eco-

nomia i Infraestructures, Ricard 

Rigall, així com amb la presi-

denta del Consell Social, Rosa 

Núria Aleixandre. 

Luque Cerrato, Òscar

Marcé Clavillé, Xavier

Margalef Borrell, Neus

Martín Álvarez, Oriol

Martínez Huguet, Pau

Martínez López, José

Martínez De Goñi Miranda,    

   Francisco José

Massa Lario, Joaquim

Méndez Sánchez, José Manuel

Mestre Pla, Irene

Modolell Julià, José Carlos

Molina Barthe, Laura

Monté Barrero, Pol Albert

Morales Diago, Jorge

Morejon Salinas, Ismael

Morillo Casanovas, David

Nadal Bach, Carolina

Oliveras Sobrevias, Ester

Ortega Sánchez, María Carmen

Pajuelo Lahoz, Ana

Palencia Fernández, Pedro José

Penon Bosom, Isabel

Pérez Barberan, Maria Teresa

Pérez López, Javier Luis

Pérez Jiménez, María Del Sol

Pérez Alsina, José María

Pérez Val, Fabio

Plana Badia, Cristina

Pons Duran, Bernat

Prado Aguar, Emili

Ramón Sánchez, Benito

Reyes Ybarra, Mònica

Roca Puigrós, Marc

Rodríguez Rico, Sofía

Rodríguez Martínez, Jesús

Rodríguez De Almeida Anzano,    

   Álex

Rojas Escobar, Pedro Raíl

Roman Pop, Maria

Roquet Crespo, Jordi

Roset Polit, Jordi

Rossi, Damián Gabriel

Sala Girgas, Irene

Sánchez Morales, Javier

Sánchez Aznar, Natividad

Sánchez Pablos, Víctor Manuel

Saurí Romero, Rafael

Segura Jiménez, Joan

Senan Campos, Francesc

Solinski, Morgan Bruno

Soto Hidalgo, Francisco Javier

Spina Paviglianiti, Salvador

Suárez Romero, Susana

Tarré Payarol, Xavier

Tarrés Traserra, Eva

Tatjé Saborido, Bernat

Tena Casabón, María Carmen

Torruella Barrios, Rubén

Uceda Hernández, Yesica

Vallbona Reixachs, Núria

Vázquez Fernández, Albert

Verdú Castell, Josep Manel

Vergés Llistosella, María Carmen

Vilalta Roque, Montserrat

Vives Vilademunt, Oriol

Xargayó Lamarca, Àlex

Zamora Guerrero, David

recomana ser voluntari. Dels 

700 voluntaris d’entre totes les 

entitats que hi participen gai-

rebé 40 són col·legiats.  

Representants de les 

institucions organitzadores 

del programa.
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quest any, la Junta de Govern 

ampliada del Col·legi d’Eco-

nomistes de Catalunya es va 

celebrar el passat dia 22 de 

setembre a Lleida ciutat. De bon matí s’hi 

van aplegar representants de totes les seus 

territorials del Col·legi, que van ser càlida-

ment acollits pels actuals membres de la 

Junta Territorial de Lleida. Era la primera 

ampliada que es feia després de la unifica-

ció del Col·legi d’Economistes amb els de 

Titulats Mercantils i Empresarials.

Primerament es va fer una àmplia visita gui-

ada al conjunt monumental del Turó de la 

Seu Vella de Lleida, candidat a ser recone-

gut Patrimoni de la Humanitat per la UNES-

CO com a Paisatge Urbà, Històric i Cultural. 

El seu valor historicoartístic i monumental 

és innegable. Finalitzada la visita, els assis-

tents més atrevits i en forma es van treballar 

els 238 esglaons de l’escala de cargol del 

campanar de la Seu fins assolir la terrassa, 

situada a 60 metres d’alçària. A dalt van 

poder gaudir de panoràmiques úniques. La 

vista sobre Lleida i la seva horta és esplèn-

dida. Després d’unes quantes fotografies 

de grup al peu del campanar de la Seu, tot-

hom es va dirigir a l’estatge social del Club 

de Tennis Lleida.

En una de les sales d’aquest Club, els assis-

tents van poder degustar un bon menú a la 

lleidatana en un ambient distès i amb unes 

bones vistes de les cuidades instal·lacions i 

jardins del Tennis Lleida. Val a dir que el dia va 

acompanyar, ja que hi lluïa un sol esplèndid. A 

fi de no allargar-se massa la jornada, a l’aca-

bament del dinar es va fer al mateix recinte la 

pertinent reunió de la Junta ampliada, condu-

ïda pel degà del Col·legi, Joan B. Cases. Va 

anar repassant les dades més rellevants del 

Col·legi, tant pel que fa al funcionament de les 

Comissions i Grups de Treball del Col·legi com 

al de les Sessions de Formació i Conferències. 

També va celebrar la satisfactòria i profitosa 

integració que s’està produint en la unificació 

dels dos col·legis, Economistes i Titulats Mer-

cantils i Empresarials, complert el seu primer 

any del període transitori.

I finalment no hi podia faltar per a cada assis-

tent un record de la seva estada a la Terra Fer-

ma: dos productes de proximitat. Primer, una 

original ampolla d’oli extra verge de les Garri-

gues. L’oli és sense filtrar de petites olives ar-

bequines, collides manualment. I també vam 

voler compartir amb tots els col·legiats el prés-

sec groc de Pinyana, conegut també com el 

tardà d’Alfarràs. A més de la seva excel·lent 

qualitat i color, aquesta fruita té com a carac-

terística que s’embossa a l’arbre peça a peça, 

quan encara és petita com una nou. Es deixa 

fins a la seva recollida i arriba a fer-se tan gran 

com una taronja.

Avançada la tarda, hi va haver el viatge de tor-

nada al seus respectius territoris. Algun de 

força allunyat de Lleida, com és el gironí. La 

jornada va ser del tot satisfactòria per a tothom. 

Ho podem repetir a Lleida quan vulgueu. 

S E R V E I S  C O L · L E G I A L S

UN COP CONCLOSA LA UNIFICACIÓ

La Junta de Govern  

ampliada del Col·legi al peu 

de la Seu Vella de Lleida.



a seu territorial del Col·legi a Tarra-

gona ha continuat desenvolupant 

les seves activitats en aquests dar-

rers mesos amb empenta renova-

da, fruit de la fusió entre els antics Col·legis 

d’Economistes i de Titulats Mercantils, i de di-

verses iniciatives d’alguns col·legiats, que ja 

s’han plasmat o bé ho faran pròximament. 

Amb el nou organigrama territorial, resultat 

d’aquesta unió, les 15 persones membres de 

la Comissió General de la seu estem treballant 

(amb reunions de caràcter mensual) per pro-

gramar cursos, conferències i activitats especí-

fiques que interessin els economistes del terri-

tori. Cadascun dels responsables directes 

d’una àrea té l’encàrrec de coordinar i proposar 

tots els actes formatius i corporatius adients. 

També s’ha potenciat l’ús de la videoconferèn-

cia amb l’objectiu de participar en determinats 

actes d’interès que es duen a terme a la seu 

central de Barcelona. Encara que hem tingut 

alguns problemes informàtics al respecte, en-

carem el futur amb molta il·lusió, convençuts 

que aquesta iniciativa tindrà èxit. Se’n vol acti-

var l’ús per sessions temàtiques, taules rodo-

nes, conferències, debats i jornades i, fins i tot, 

últimament hem portat a terme, a través 

d’aquest mitjà, algun curs, com per exemple la 

XV Jornada Tècnica d’Auditoria. 

Des d’un punt de vista pràctic, la seu de Tarra-

gona compta amb dues comissions de treball, 

la fiscal i la financera, que continuen organitzant 

actes de debat sobre els temes d’interès i ac-

tualitat. En aquest sentit, la Comissió d’Econo-

mia Financera va organitzar el maig una confe-

rència sobre divises i empresa i des del 2014 ve 

funcionant un fòrum de debat on-line sobre 

temes tributaris, iniciativa de la Comissió Fiscal. 

Reunió de la  

Comissió Territorial.
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A LA SEU DE TARRAGONA

Sobre les notícies de la seu territorial, mereix un 

comentari a banda el Premi de Reconeixement 

al Despatx Professional de Lluís Mezquida. La 

Comissió General de la seu de Tarragona va 

decidir proposar la candidatura del despatx 

Mezquida Consultors i Associats, SL, per la 

llarga trajectòria de col·laboració que ha existit 

entre el seu titular, Lluís Mezquida, i el Col·legi 

d’Economistes de Catalunya, del qual va ser un 

dels primers presidents de la seu a Tarragona, 

a la vegada que ha demostrat ser una organit-

zació altament eficaç i reconeguda a la demar-

cació, durant més de 25 anys, i que s’ha distin-

git com un dels millors despatxos en la prestació 

de serveis d’assessoria i consultoria a empre-

ses i particulars, en especial en temes laborals, 

fiscals, mercantils, de mediació, de contracta-

ció i aquells altres derivats de qüestions patri-

monials i personals. Cal tenir en compte que 

Lluís Mezquida ha estat responsable del REA a 

Tarragona durant uns cinc anys. En l’aspecte 

social, és president dels Amics de l’Òpera de 

Tarragona, membre del Rotary Club Tarragona, 

i fa uns anys va ser col·laborador del Consell 

Assessor del Club Gimnàstic Tarragona. 

Un dels nostres principals objectius és més im-

plicació al territori, amb una presència més re-

llevant en tots els àmbits que ens són propis 

(amb activitats formatives, de debat i d’opinió) i 

que interessen la ciutadania. Així es pot assolir 

una visualització del Col·legi d’Economistes 

com a associació corporativa compromesa 

amb el territori. En aquest mateix sentit, cal re-

marcar les diverses activitats organitzades 

conjuntament amb la URV, incloent-hi aquest 

any la Jornada i el Sopar dels Economistes. 

En resum, la seu de Tarragona té posades mol-

tes esperances en el desenvolupament de les 

activitats els futurs trimestres per tal de fer un 

pas endavant des del punt de vista qualitatiu i 

quantitatiu. Només així podrem aconseguir els 

nostres objectius corporatius. 

Properament esperem que la Comissió de Jo-

ves Economistes es pugui constituir de mane-

ra formal, per tal d’atendre les preocupacions i 

inquietuds d’aquests col·legiats, adequant 

l’oferta formativa a les seves necessitats i tam-

bé aprofundint en altres activitats corporatives, 

que donin l’empenta definitiva al Col·legi.

Un altre esdeveniment de molta rellevància que 

tindrà lloc en breu és la propera signatura del 

conveni de col·laboració amb el Col·legi d’Ad-

vocats de Tarragona. Creiem que pot significar 

un increment prou important de les activitats en 

les matèries d’interès comú (principalment les 

fiscals). També apostem per la formació en idi-

omes i, en aquest sentit, el segon trimestre de 

l’any vam portar a terme, per primer cop, un 

curs d’anglès dirigit a economistes i financers: 

English for financiers and economists. Pre-in-

termediate, que va tenir bona acceptació. 
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l Col·legi d’Economistes de Cata-

lunya, fent gala del seu eslògan al 

servei del professional, va celebrar 

l’XI Fòrum Concursal, amb l’as-

sistència d’un total de 287 professionals. El 

més destacat va ser l’especificitat dels discur-

sos, que han fugit de generalitats i s’han cen-

trat en aquells extrems de la Llei que susciten 

més dubtes interpretatius. Tots els ponents, 

entre ells alguns magistrats de la secció 15a de 

l’Audiència, i jutges mercantils de Catalunya i 

de València, han abordat les matèries amb una 

enorme soltesa i una gran humilitat adoptant 

una posició judiciosa i alhora aclaridora.

L’acte inaugural va estar a càrrec del degà del 

Col·legi, Joan B. Casas; de Valentí Pich, presi-

dent del Consell General d’Economistes, que 

va destacar el protagonisme assumit pel RE-

FOR en la majoria de reformes escomeses pel 

Govern estatal i el paper tingut per la Corpora-

ció, que ha estat determinant per a la millor 

defensa dels interessos dels administradors 

concursals, i d’Alfred Albiol, vicedegà del Col-

legi i president del REFOR, que, per la seva 

banda, va expressar els seus dubtes que el 

Reglament que ha de regular l’Estatut jurídic 

de l’administrador concursal es promulgués 

abans de la formació del nou govern que ha 

de sortir de les urnes el proper desembre.

Entrant ja en matèria i en relació amb l’Estatut 

de l’administrador concursal, els ponents van 

criticar la no-existència d’un codi de bones 

pràctiques i l’absència d’un òrgan –com po-

dria ser el Col·legi d’Economistes o el d’Advo-

cats– que supervisi les bones pràctiques i 

deontologia de la professió.

Pel que fa als contractes de lísing es va desta-

car que no cal la seva inscripció registral per a 

la qualificació del crèdit com a privilegiat espe-

cial i que el tractament que ha de donar-se a 

les quotes vençudes després de la declaració 

de concurs dependrà de cada cas en funció 

de la reciprocitat del vincle contractual.

En relació amb els acords de refinançament, 

es va destacar que, mentre que els acords 

extrajudicials de pagament semblen pensats 

per a les pimes, els acords de refinançament 

estan orientats a les grans corporacions.

Sobre la rendició de comptes es recorda la ne-

cessitat i obligació dels AACC de rendir comp-

tes trimestralment com a mecanisme per no 

deixar abandonat el concurs, sense que el “no 

tenir gens a explicar” serveixi de pretext per elu-

dir el compliment d’aquesta obligació.

El jutge, d’ofici, no pot entrar a valorar la rendi-

ció de comptes en la fase de conclusió del 

concurs. Sí que pot demanar informació però 

no pot oposar-se o negar-se a la seva aprova-

ció de motu propio. En cas que s’estimi la im-

pugnació, no procedeix retrotraure els paga-

ments fets per l’AC. Amb relació a la conclusió 

del concurs, es va recordar un extrem impor-

tant: la viabilitat al fet que es refereix el 176 bis 

és jurídica però també econòmica, ja que de 

gens serviria promoure una acció de reinte-

gració o de reclamació enfront de tercers que 

acabés frustrada en la seva execució.

En matèria de segona oportunitat, es va expli-

car que la conformació de la massa activa no 

inclou tot el patrimoni del deutor sinó única-

ment els seus béns que no tinguin la conside-

ració d’inembargables (arts. 605 i 606 LEC). El 

que afecta també als seus salaris i emoluments 

Valentí Pich, president del Consell General 

d’Economistes, i Joan B. Casas i Alfred Albiol, 

degà i vicedegà del Col·legi d’Economistes  

de Catalunya, respectivament. 

futurs i, per exemple, al vehicle que el deutor 

precisi per poder desenvolupar la seva activi-

tat. Tampoc no és embargable l’aixovar do-

mèstic. A preguntes del públic, s’aclareix que, 

quan els concursats siguin cònjuges o parella 

de fet inscrita i un d’ells tingui la condició d’em-

presari, correspondrà als jutjats mercantils 

conèixer el concurs dels dos acumuladament.

En matèria d’acord extrajudicial de pagaments, 

es recomana la rigorositat que ha d’acompa-

nyar l’actuació del professional que ha d’evitar 

el frau d’imposar quitacions excessives. En 

matèria de venda d’unitats productives i la su-

brogació del comprador en els deutes de la 

TGSS, es recomana la clarificadora sentència 

del JM 9 de Barcelona en l’assumpte SEDEL-

PACK, de 24 de juliol de 2015, que segons el 

parer d’algun responsable de la TGSS, “els 

crèdits de la TGSS subrogables han de limitar-

se al d’aquells treballadors que es correspon-

guin al centre de producció que s’identifiqui 

amb la unitat productiva que és adquirida”.

L’última ponència va versar sobre el règim dels 

béns sotmesos a privilegi especial de la qual 

van destacar les següents idees: que la sol-

licitud de declaració de béns necessaris en el 

supòsit de l’apartat quart de l’art. 5 bis LC s’ha 

d’articular en la comunicació inicial; que 

l’obertura de la fase de liquidació no impe- 

deix el fet que un bé sigui declarat necessari; 

que l’única manera d’enervar el desnonament 

en el marc del concurs és pagant, ja que així 

ho disposa l’art. 70 LC, i que el privilegi espe-

cial mai no pot superar la responsabilitat hipo-

tecària (arts. 119 i 246 LH), que ve definida en 

la constitució de la garantia. 

T R E B A L L E M  E N  G R U P
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l passat 22 d’octubre es va ce-

lebrar a l’Auditori del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya a 

la seu de Barcelona la XV Jor-

nada d’Auditoria, sota el lema: Reptes pre-

sents i futurs de l’auditoria. Va ser un èxit 

d’assistents, que van valorar la Jornada 

molt positivament amb un notable alt en el 

conjunt dels nostres ponents. 

Es van debatre temes d’especial transcen-

dència a la nostra professió, com la fisca-

lització dels comptes públics, on s’està 

lluny del que seria òptim, i on els auditors 

de comptes podem tenir un paper impor-

tant. Un lloc destacat va tenir la nova Llei 

d’auditoria, en punts conflictius com la 

poca participació de la professió en actiu, 

tant en la redacció de la llei com en els òr-

gans que ens controlen.

L’origen de la nova Llei d’auditoria és la cri-

si financera dels darrers anys. Entre altres 

objectius, busca millorar la qualitat per tal 

d’augmentar la confiança en els auditors 

de la informació financera, focalitzada en 

un augment de la transparència i un reforç 

de la independència i de les incompatibili-

tats. S’ha de destacar un articulat com-

plex, especialment en temes d’indepen-

dència, que caldrà estudiar a fons per no 

caure en incompatibilitats. S’ha tingut poc 

en compte les corporacions professionals, 

que són les que realment coneixen la pro-

fessió i representen el sector, però no esta-

ran representades en els nous organismes 

de supervisió amb auditors exercents, 

l’opinió dels assistents era unànime, això 

és preocupant i representa un fort perjudici 

per a nosaltres. 

Les qüestions d’independència encotillen 

encara més la professió d’auditor de comp-

tes i sembla que donin més importància als 

CRISTINA GIL

En el camp fiscal, els canvis són continus, 

per les paraules del ponent es pot preveure 

una altra reforma fiscal l’any 2016 per tal de 

fer front al dèficit estatal, que es preveu que 

continuarà augmentant. Pot ser que hi hagi 

pujada de l’IVA a partir del mes de febrer, 

en funció de qui guany les eleccions. Això 

fa que ens haguem de posar al dia cons-

tantment dels canvis continus que es pro-

dueixen en la normativa fiscal.

Un altre tema que es va tractar a la Jornada 

va ser la reforma del Codi penal i el risc penal 

a l’empresa. Aquestes poden ser condem-

nades per cometre delictes, i la majoria de 

les pimes encara ho desconeixen. Obre 

nous camps de treball per a l’auditor de 

comptes en el camp de l’assessorament, si 

bé com a auditors comporta un altre focus 

de riscs per a les empreses, que haurem de 

tenir en compte. Si aquest risc fos tan relle-

vant s’hauria d’incloure en l’informe d’audi-

toria com a excepció. D’altra banda, el mo-

del de prevenció penal no és obligatori a les 

empreses, si bé és recomanable, ja que fa 

que hi hagi una filosofia de prevenció que 

mitiga la responsabilitat penal societària. 

Cal destacar l’assistència de les principals 

autoritats del Consell General d’Economis-

tes, del Col·legi d’Economistes de Catalunya 

i la presència de la presidenta de l’Institut de 

Comptabilitat i Auditoria de Comptes, l’ICAC, 

Ana María Martínez-Pina. 

aspectes formals que no pas a les operaci-

ons complexes. Tot plegat no afavoreix els 

petits i mitjans auditors, amb menys recur-

sos i socis que les grans auditores. Malgrat 

tot l’anterior, cal esperar al reglament d’au-

ditoria per acabar de situar-se.

La nova llei no aborda l’activitat d’auditoria 

en el sector públic, on es fiscalitza poc i 

tard, queda molt camp per recórrer, moltes 

entitats i organismes públics queden fora 

d’una fiscalització on el sector privat de 

l’auditoria podria ser determinat per millo-

rar la transparència en el sector públic; cal 

tenir en compte que és on van els nostres 

impostos.

T R E B A L L E M  E N  G R U P
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’ha constituït al si del Col·legi la Co-

missió d’Economia del Turisme, 

una plataforma de debat i reflexió 

professional que vol significar la 

voluntat dels economistes d’estar presents 

amb una visió objectiva, científica i tècnica 

que aporti rigor des del punt de vista econò-

mic, en una activitat de tanta incidència eco-

nòmica i social com és el turisme.

El proppassat dia 27 de maig, va tenir lloc a 

l’Auditori del Col·legi la presentació pública 

de la Comissió en un col·loqui-debat presidit 

pel degà, Joan B. Cases, i pel president de 

la Comissió, Joan Ràfols, en el qual van in-

tervenir Josep Ros Santasusana, vicepresi-

dent de la Comissió; Salvador Anton, cate-

dràtic d’Anàlisi Regional de la URV i director 

del Parc Científic i Tecnològic del Turisme i 

Oci; Patrick Torrent, director executi de 

l’Agència Catalana de Turisme, i Joan Bóve-

da, soci-director de BurgMaster.

De què estem parlant?

Josep Ros Santasusana, vicepresident de la 

Comissió, va explicar que aquesta plataforma 

pretén oferir una visió tècnica sobre un sector 

que no ha rebut prou atenció per part dels eco-

nomistes. Així, des de la Comissió es faran 

activitats de divulgació i s’impulsarà la investi-

gació acadèmica amb documents de reflexió 

i debats públics. La Comissió també vol fer de 

pont entre el món acadèmic, el públic i el privat. 

Va voler destacar que la Comissió està oberta 

a tots els economistes i professionals interes-

sats en el tema, ja que neix amb vocació trans-

versal i pluridisciplinària perquè el turisme no és 

un sector econòmic en el sentit convencional 

del terme, sinó una activitat transversal que 

incideix sobre molts sectors econòmics: “So-

vint la gent identifica el turisme només amb 

hotels i restaurants, però de fet el 80% dels 

clients dels restaurants viuen del públic local. 

En canvi, molt sovint es passa de llarg sobre el 

gran impacte que té el turisme en sectors com 

el transport, la cultura, l’oci i les finances”.

Què en sabem, del turisme?

Del 1995 al 2015 hi ha hagut 15 milions de 

moviments turístics internacionals al món. 

Segons alguns experts, el boom turístic que 

hi ha hagut les darreres dècades acaba de 

començar. Alguns estudis preveuen que l’any 

2050 hi haurà 4.000 milions de moviments 

turístics internacionals a l’any. Tenint en 

compte que a mitjan segle XX la xifra només 

era de 25 milions, molts han definit aquest 

creixement com “la revolució perfecta”.

Però a banda de la informació purament 

quantitativa, què en sabem, del turisme? Se-

gons Salvador Anton, catedràtic d’Anàlisi Re-

gional, en sabem molt poc: “El coneixement 

que tenim actualment sobre les múltiples di-

mensions, efectes i implicacions del turisme 

és molt limitat”. Anton va fer aquesta reflexió 

durant la presentació de la Comissió,que neix 

precisament amb l’objectiu de fomentar l’es-

tudi científic del fenomen turístic per poder 

maximitzar-ne els beneficis i enfocar adequa-

dament els problemes que pot comportar.

Segons Anton, la creença estesa que el turis-

me funciona sol és falsa. Encara que el seu 

creixement a escala mundial sigui cada cop 

JOSEP ROS

jros@rosdp.com

més important, res no garanteix que Catalu-

nya pugui mantenir-se per sempre com a 

destinació turística, ja que cada cop hi ha 

territoris més competitius. A més, va explicar 

que unes quantes grans empreses internaci-

onals que lideren el negoci transformen radi-

calment els processos en el sector i condici-

onen els processos de presa de decisió dels 

turistes. “Caldrà veure si, en aquest context, 

Catalunya serà capaç d’adaptar-s’hi a través 

del coneixement, la intel·ligència, la innovació 

i la capacitat tecnològica”.

Reflexions sobre el model  

turístic català 

La intervenció de Patrick Torrent, director exe-

cuti de l’Agència Catalana de Turisme, es va 

centrar en el Pla Estratègic de Turisme de la 

Generalitat: “Partint d’un model que ha estat 

inevitablement vinculat a la quantitat, cal evo-

lucionar cap a un model en què la competitivi-

tat i la sostenibilitat vagin de la mà”. Segons 

Torrent, aquest nou model pot trobar molts 

consensos, fins i tot entre el membres de Bar-

celona en Comú: “No és el model el que gene-

ra debat sinó alguns aspectes de la gestió tu-

rística del dia a dia”. Per exemple, mentre que 

Barcelona en Comú proposa que la recapta-

ció de la taxa turística es destini a compensar 

els efectes negatius del turisme, la Generalitat 

entén que és millor dedicar aquests recursos 

a la definició i millora del model.

El turisme com a motor  

de desenvolupament

El sector privat va estar representat per 

Joan Bóveda, economista , especialista en 

el sector hoteler, que va definir el turisme 

com una activitat “extremadament vital i 

evolutiva” que genera oportunitats sobre 

una base territorial sòlida. “Deixem de fixar-

nos en els aspectes negatius del turisme 

perquè els positius són abassegadors”, va 

argumentar, destacant l’efecte motor que té 

sobre el conjunt de l’economia, ja que és 

una activitat intensiva en capital, recursos 

humans i tecnologia, malgrat que en molts 

casos hi ha un percepció errònia, infravalo-

rant la seva importància i rellevància com a 

motor de desenvolupament. 
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’any 2012 es va constituir el Grup 

de Treball Economia de la Igualtat 

i la Diversitat amb els objectius 

següents:

 L’economia de la igualtat i la diversitat és 

un element de sostenibilitat que integra valor 

a la responsabilitat social empresarial. 

 Les economistes tenim la responsabilitat 

de promocionar la nostra professió, i hem 

d’impulsar i millorar les nostres activitats en 

tots els àmbits econòmics i empresarials. 

 El lideratge de la diversitat forma part de 

l’estratègia de la gestió empresarial, reque-

reix un alt coneixement de les organitzaci-

ons, crea dinàmiques socials, facilita el can-

vi de model econòmic i promou el 

coneixement i la intel·ligència.

 El Grup té una missió multidisciplinària i 

una visió transversal, es defineix com a 

obert, dinàmic i participatiu de tots els col-

legiats i les col·legiades.

 L’economia de la igualtat i el lideratge de 

la diversitat pot aportar noves oportunitats 

professionals en les futures generacions 

d’economistes.

Durant aquests tres anys s’ha consolidat un 

Grup que té una participació important de col-

legiades, al voltant d’unes 25 persones, i que 

de manera periòdica i trimestral es reuneix per 

debatre i executar el pla anual de treball. 

Les tasques del pla van orientades, per una 

banda, a l’organització de xerrades mono-

gràfiques, de cursos de formació orientats 

al lideratge per a la millora professional, la 

participació en els actes i esdeveniments 

del Col·legi d’Economistes de Catalunya 

MONTSERRAT SAGARRA
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(CEC) com la Jornada anual dels Econo-

mistes. Per altra banda, també les perso-

nes del Grup participem en jornades orga-

nitzades per organismes públics com el 

Departament d’Economia i Coneixement 

de la Generalitat de Catalunya, l’European 

Institute for Gender Equality i l’Observatori 

Dona, Empresa i Economia (ODEE) de la 

Cambra de Comerç de Barcelona.

Del conjunt d’activitats dutes a terme volem 

ressaltar les següents: 

 Durant el curs 2012-2013 es va fer un es-

tudi sobre la presència de les dones dins del 

Col·legi a partir de les dades proporcionades 

pel CEC i es van incloure dues preguntes 

dins de l’enquesta trimestral. Les dades van 

servir per poder analitzar la situació interna i 

les possibles accions que calia fer. 

També es va participar en un estudi d’Ayuda 

en Acción, envers La representació i tracta-

ment de les dones i el gènere en la informació 

econòmica en un focus group i en la xerrada 

posterior al Col·legi de Periodistes.

 Durant el 2014 es van posar en marxa 

dues edicions del curs de Desenvolupa-

ment d’habilitats directives per al lideratge 

femení. Una iniciativa que ha tingut força 

èxit de participació i de resultats i que du-

rant l’any 2015 s’ha obert no només al col-

lectiu femení sinó a tothom. 

 Ressaltem com a activitat de difusió im-

portant la participació, el passat novembre 

del 2014, en la taula de la Jornada dels Eco-

nomistes Com incorporar el potencial de la 

nostra societat, on es van abordar temes lli-

gats al lideratge femení, la revolució col-

laborativa i les oportunitats d’un canvi sistè-

mic, tot plegat per facilitar una renovació de 

valors culturals i els efectes sobre un nou 

creixement econòmic.

 Dins l’any 2015 s’han fet tres xerrades, el 

mes de febrer envers els plans d’igualtat a 

les empreses, de Pilar Carrasquer; el mes de 

maig s’ha presentat la plataforma de conse-

lleres de l’ODEE de la Cambra de Comerç de 

Barcelona; el mes d’octubre, envers l’habi-

tatge social, per part de Carme Trilles, i el 

mes de novembre, la presentació de la Llei 

d’igualtat 17/2015 i com afecta les entitats.

La tasca feta dins el Grup de Treball d’Eco-

nomia de la Igualtat i la Diversitat és molt 

engrescadora i dóna un valor afegit als dife-

rents Grups i Comissions de la CEC. 

Per al futur volem continuar treballant per 

millorar la posició de les dones en la societat 

i en les empreses i institucions, facilitant for-

mació i eines per desenvolupar el lideratge, 

la innovació i la diversitat social i econòmica. 

També volem promoure xarxes de col-

laboració amb altres col·legis professionals i 

contactes amb administracions privades i 

públiques. De cara més endins tenim una fita 

molt important que cal treballar, com és aug-

mentar la participació femenina dins els àm-

bits de decisió del CEC.

Des del Grup us animem a tots col·legiats i 

col·legiades a participar i a promoure la 

igualtat i la diversitat. 
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 BARCELONA

Debats fiscals

Dirigits per Enric Corominas, assessor fiscal a 

TAX Barcelona Advocats i Economistes, SL; 

Josep Sotelo, assessor fiscal a Audiconsulto-

res Advocats i Economistes, SLP, i Pedro Villar, 

Gabinet Assessor Fernández, SL. Els debats 

oberts de consultoria fiscal van tenir lloc el ma-

teix dia, abans de les sessions temàtiques.

Debat de procediment tributari ‘Inspecció’

A càrrec de Jorge Sarró, advocat, soci respon-

sable de l’àrea de Dret Fiscal de Rousaud Cos-

tas Duran i membre en excedència del Cos 

Superior d’Inspectors de Finances de l’Estat. 

Sessió temàtica  

‘Reglament de l’IRPF i societats civils’

A càrrec de Javier Ragué, advocat i soci de 

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira. Videoconfe-

rència amb les seus de Tarragona i Lleida.*

Sessió temàtica ‘Modificacions del  

Reglament de l’impost sobre societats’

A càrrec de Jordi Bertran, economista. Soci 

de Garcia Hoffmann-Bertran Assessors. Vi-

deoconferència amb les seus de Girona i 

Tarragona. 

SETEMBRE I NOVEMBRE 2015

Sessió temàtica ‘Novetats més  

transcendents de la Llei general tributària’

A càrrec de Luis M. Alonso, catedràtic de Dret 

Financer i Tributari de la Universitat de Barcelona. 

Videoconferència amb la seu de Tarragona.* 

Sessió temàtica  

‘Novetats en les operacions vinculades’

A càrrec de Jordi Bech, economista i soci de 

Crowe Horwath Legal y Tributario. Videoconfe-

rència amb les seus de Lleida i Tarragona.* 

Conferència ‘Economia i esport:  

balanç i reptes de futur’

A càrrec de Miguel Cardenal, president del 

Consell Superior d’Esports. Videoconferèn-

cia amb les seus de Lleida i Tarragona. 

Vídeo al canal de YouTube del Col·legi.

Conferència ‘Catalunya competeix.  

Mecenatge a l’esport’

A càrrec de Gerard Esteva, president de la 

Unió de Federacions Esportives de Catalunya 

(UFEC), i d’Ivan Tibau, secretari general de 

l’Esport de la Generalitat de Catalunya. Video-

conferència amb Lleida i Tarragona.

Conferència ‘Com elaborar l’informe  

de gestió de les pimes’

A càrrec de Xavier Subirats, economista, soci 

d’AMSEL i membre de la Comissió Gestora del 

Col·legi d’Economistes de Catalunya i ACCID, 

i Carlos Puig de Travy, membre de la Comis-

sió de Comptabilitat (Comissió conjunta CEC-

ACCID) i president del REA+REGA del Consell 

General d’Economistes. Videoconferència 

amb la seu de Tarragona.

Conferència ‘Repercussions  

de la crisi en la comptabilitat’

A càrrec de Gregorio Labatut, doctor en Cièn-

cies Econòmiques i Empresarials. Professor ti-

tular de la Facultat d’Economia de la Universitat 

de València. Va presentar Oriol Amat, president 

de la Comissió de Comptabilitat (Comissió 

conjunta CEC-ACCID) i de l’ACCID, catedrà-

tic d’Economia Financera i Comptabilitat, i va 

moderar Josep Maria Carnicero, membre de la 

Comissió de Comptabilitat (Comissió conjun-

ta CEC-ACCID). Videoconferència amb les 

seus de Girona, Tarragona i Lleida.*
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XV Jornada Tècnica d’Auditoria  

‘Reptes presents i futurs de l’auditoria’.  

Videoconferència amb Lleida i Tarragona.

Sessió tècnica d’auditoria  

‘L’auditor davant la normativa de  

Prevenció del blanqueig de capitals’

Amb la participació com a ponents de Francis-

co Bonatti, advocat especialitzat en prevenció 

de blanqueig de capitals i dret penal i soci fun-

dador de l’INBLAC (Institut d’Experts en Pre-

venció de Blanqueig de Capitals i Finançament 

del Terrorisme), i de Joaquín José Mena, diplo-

mat en Ciències Empresarials i soci director de 

Quimena Consulting, vicepresident 1r de Certi-

ficació i Formació de l’INBLAC.* 

Presentació del programa econòmic  

de les candidatures a les eleccions del 

Parlament de Catalunya

Debat amb la participació d’Oriol Amat (Junts 

pel Sí), Alícia Romero (PSC), Antonio Gallego 

(PP), Josep Vendrell (Catalunya Sí que es Pot),  

Roger Montañola (UDC), Antonio Espinosa (Ciu-

tadans) i Josep Manel Busqueta (CUP). Va mo-

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

nomistes de Catalunya. Videoconferència 

amb les seus de Girona, Tarragona  i Lleida. 

Vídeo al canal de YouTube del Col·legi.

Presentació del llibre ‘De despacho  

competente a despacho competitivo:  

Cuéntame cómo conseguirlo’  

i conferència ‘Les claus del màrqueting 

de despatxos professionals’

Acte organitzat conjuntament amb el Col·legi 

d’Advocats de Barcelona. La conferència va 

anar a càrrec de Francesc Domínguez, soci de 

Barton Consultants, SL, i autor del llibre. 

Confecció d’honoraris a despatxos 2016: 

‘pricing’ estratègic

Espai despatxos. Cicle esmorzars trimestrals 

organitzat pel Col·legi d’Economistes de Ca-

talunya amb la col·laboració de Wolters Kluwer 

amb la participació de Xavier Subirats, membre 

del Comitè Permanent del Col·legi d’Econo-

mistes de Catalunya, Tomàs Font, director de 

Despatxos Professionals de Wolters Kluwer, 

i Ignacio Gómez, director per a Espanya de 

Simon-Kutcher & Partners.

El capital de Catalunya des d’una perspectiva 

econòmica: suficiències i mancances

Jornada dels Economistes a l’Hotel Crowne 

Plaza Barcelona Fira Center.

Lliurament de medalles  

als 50 anys de col·legiació

Lliurament d’insígnies als 25 anys  

de col·legiació

Celebrat a la seu del Col·legi d’Economistes de 

Catalunya a Barcelona.

Sopar dels Economistes

Celebrat a l’Hotel Majestic.

XI FÒRUM CONCURSAL

Celebrat a l’Hotel Catalonia Plaza.

Cicle ‘Deu temes clau per a Catalunya’. 

Conferència ‘Repartiments d’actius i passius 

a partir del balanç patrimonial de l’Estat’

Organitzada conjuntament amb la Comissió 

d’Economia del Coneixement i Innovació i amb 

la participació de Jordi Angusto, economista i 

president coordinador del Grup de Treball d’In-

novació de la Comissió d’Economia del Conei-

xement i Innovació del Col·legi d’Economistes 

de Catalunya.* 

Cicle ‘Deu temes clau per a Catalunya’. 

Conferència ‘Catalunya Estat: viabilitat 

econòmica i costos de transició’

A càrrec d’Antoni Castells, exconseller d’Eco-

nomia i catedràtic d’economia de la UB, i de 

Miquel Puig, economista. Videoconferència 

amb les seus de Tarragona i Lleida.

Fòrum inversor Economistes BAN-edició XV

Organitzat per Business Angels Economistes 

BAN del Col·legi d’Economistes de Catalunya.
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Conferència ‘La guerra de divises  

i l’empresa. Oportunitats i riscos’

A càrrec de Miquel Àngel Fuster, economista. 

Titulat als programes de Finances Operatives i 

Corporatives d’IESE. Va presentar l’acte Ernest 

Giralt, soci i promotor de KANTOX. Videocon-

ferència amb les seus de Tarragona i Lleida.

Conferència ‘El projecte Eurocat.  

Una moneda complementària catalana’

A càrrec de Jordi Griera, enginyer industrial i 

cofundador de l’Institut de Moneda Social, i 

de Susana Martín Belmonte, autora del llibre 

Nada está perdido. Videoconferència amb 

les seus de Tarragona i Lleida.

Conferència ‘L’activitat de l’inversor  

privat, invertir en Internet’

A càrrec de Luis Martín Cabiedes, business 

angel, fundador de CABIEDES & PARTNERS, 

S.C.R., i professor de l’IESE. Videoconferèn-

cia amb la seu de Tarragona.

Dinar-col·loqui ‘El mercat borsari espanyol i 

les borses europees: present i futur’

Organitzat pel Fòrum en Mercats Financers i 

amb la participació de Josep Maria Antúnez 

Xaus, director general de la Borsa de Bar-

celona.* 

Trobada d’àmbit jurídic i fiscal de 

cooperatives per a col·legis professionals

Organitzada juntament amb ARACOP. A càr-

rec de Josep Maria Pedrosa (Coop de Mà, 

SCCL), assessor d’organitzacions d’economia 

social i cooperativa i expert en dret societari i 

creació d’empreses, i de Ramon Bastida, eco-

nomista, professor de la Universitat Pompeu 

Fabra i membre de la Comissió de Coopera-

tives i ESAL de l’ACCID.

Conferència ‘Les microfinances són  

una activitat sostenible? Arriben als  

més desfavorits? És banca/economia?  

És tercer sector/social? Poden conviure  

els dos sectors? Poden col·laborar?  

Dia Internacional de les Microfinances’

A càrrec de Marcel Abbad, membre de l’EMN 

(European Microfinances Network), director i 

fundador de MACS, Consultoria Social. 

Presentació ‘Política i economia,  

una relació poc harmònica’

A càrrec de Francesc Raventós, economista i 

escriptor. Exdegà del Col·legi d’Economistes 

de Catalunya. Videoconferència amb les 

seus de Girona i Tarragona.

Sortida cultural ‘Visita al Palau Maricel  

i museus Maricel i Cau Ferrat de Sitges’

Projecció i debat a l’entorn d’‘XTREMS’,  

un film colpidor sobre les addiccions  

i el seu tractament

Amb la intervenció de Joan Riedweg i Abel 

Folk, directors del film comentant i moderant 

el debat presentat per Jordi Montañés, econo-

mista i membre del Grup de Treball d’Econo-

mistes Sèniors.

Sortida cultural Torre Telefònica

‘L’habitatge social a Catalunya,  

implicacions econòmiques i socials’

Conferència a càrrec de Carme Trilla, presiden-

ta de la Fundació Hàbitat3 Tercer Sector Social.

Conferència ‘Com afecta les empreses 

i les entitats la Llei 17/2015 d’igualtat 

efectiva de dones i homes’

A càrrec de Montserrat Sagarra, coordinadora 

del Grup de Treball.* 

* 
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Visita a Bodegas Torres

Visita organitzada per la Comissió d’Economia 

Agroalimentària conjuntament amb la Institució 

Catalana d’Estudis Agraris (ICEA).

Conferència ‘La Reempresa,  

un nou model d’emprenedoria’

Organitzada pel Grup de Treball d’Emprenedo-

ria i Creació d’Empresa a càrrec d’Antoni Abad, 

president de la CECOT i del Centre de Reem-

presa de Catalunya, i Albert Colomer, director del 

Centre de Reempresa de Catalunya. Videocon-

ferència amb les seus de Lleida i Tarragona.* 

Esmorzars-diàlegs empresarials  

‘De la crisi al lideratge en tres fronts  

competitius. L’experiència d’LC Paper’

Organitzat pel Grup de Treball Economistes 

d’Empresa a càrrec de Joan Vila, director ge-

neral d’LC Paper i autor del llibre La crisi des de 

la trinxera (2014). 

‘LEXNET per a economistes’

Conferència organitzada per la Comissió Mer-

cantil, Concursal i Experts Judicials a càrrec de 

Manuel Martínez Ribas, advocat i soci de BGM 

& Asociados. 

‘Els Business Improvement Districts  

(la viabilitat d’un nou model per a la gestió 

del ‘retail’ urbà)’. Acte d’homenatge al 

col·legiat Marçal Tarragó

Organitzat per la Comissió d’Economia Territori-

al i Urbana i el Grup de Treball del ‘Retail’ del Col-

legi juntament amb l’Associació Catalana de Ci-

ència Regional amb Agustín Rovira, economista 

i director del PATECO (Pla d’Acció Territorial 

del Comerç), de la Comunitat Valenciana, com 

a ponent. La introducció va anar a càrrec de 

Daniel Serra, president de l’ACCR (Associació 

Catalana de Ciència Regional). La taula rodona 

va ser conduïda per Joan Ràfols, president ter-

ritorial del Col·legi d’Economistes de Catalunya 

a Barcelona, amb la participació de Clara Díez, 

economista, Josep Llobet, arquitecte a Pb2, i 

Santiago Pagès, economista i president coordi-

nador del Grup de Treball del ‘Retail’ del Col·legi. 

Videoconferència amb la seu de Tarragona.

Deixa que et recordin 
pel teu somriure
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Taula rodona ‘Pensions: crear futur avui’

Organitzada per la Comissió de Relacions Labo-

ral a càrrec de Joan Díaz, economista i president 

de la Unió Empresarial Intersectorial del Vallès 

Oriental; Jordi Giménez, responsable de l’Àrea 

de Previsió Social Complementària, CCOO de 

Catalunya; María Reyes Pérez, catedràtica de 

la Universitat de Barcelona i membre del Grup 

de Treball de Pensions del Col·legi d’Actuaris de 

Catalunya, i Jaume Viladomiu, director de Previ-

sió Empresarial de Banc Sabadell. Videoconfe-

rència amb les seus de Lleida i Tarragona.* 

GIRONA

‘Present i futur de les energies renovables’

Sessió de la Jornada dels Economistes a la 

Facultat de Ciències Econòmiques i Empre-

sarials de Girona.

Sopar dels Economistes

LLEIDA

Debat electoral

Organitzat conjuntament amb Ràdio UA1 i ce-

lebrat en directe i amb la participació d’Albert 

Batalla (Junts pel Sí), Òscar Ordeig (Partit dels 

Socialistes de Catalunya), Marisa Xandri (Partit 

Popular de Catalunya), Sara Vila (Catalunya Sí 

que es Pot), Jorge Soler (Ciutadans), Cristina 

Bosch (Unió Democràtica de Catalunya) i Ra-

mon Usall (Candidatura d’Unitat Popular.)

Trobada d’àmbit jurídic i fiscal de 

cooperatives per a col·legis professionals

Organitzada conjuntament amb el Departament 

d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, Catalu-

nya Emprèn, Confederació de Cooperatives de 

Catalunya i la Comissió d’Empresa Agroalimen-

tària i Cooperatives del Col·legi i GlobaLleida.

Comissió Gestora ampliada 

Amb els vicepresidents de les Comissions i 

Grups de Treball del Col·legi.

Formació en els àmbits jurídic i fiscal de 

cooperatives per a gestories i assessories

Organitzada amb el Departament d’Empresa i 

Ocupació de la Generalitat, Catalunya Emprèn, 

Confederació de Cooperatives de Catalunya i la 

Comissió d’Empresa Agroalimentària i Coopera-

tives del Col·legi i GlobaLleida.

Empreses i cooperatives agroalimentàries, 

estratègies de futur

Sessió de la Jornada dels Economistes cele-

brada a la seu del Col·legi a Lleida.

Sopar dels Economistes

TARRAGONA

III Jornada de Mitjans de Comunicació 

‘Les fronteres del periodisme’

A càrrec de periodistes especialitzats en informa-

ció política i econòmica i directius de Comunica-

ció de diverses empreses i institucions. Organit-

zat amb el Consell de la Informació de Catalunya.

Debat ‘Pla director urbanístic de 

reordenació de l’àmbit del centre  

recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou’

A càrrec d’Agustí Serra, director general d’Orde-

nació del Territori i Urbanisme; Luis Maestre, en-

ginyer industrial; Jordi Sardà, arquitecte; Joaquim 

Margalef, economista; Josep Oliveras, geògraf, 

i Eduard Álvarez enginyer de camins, canals i 

ports. Organitzat amb el Col·legi d’Enginyers In-

dustrials de Catalunya, el Col·legi d’Arquitectes 

de Catalunya, el Col·legi d’Enginyers de Camins, 

Canals i Ponts i el Col·legi de Geòlegs. 

El capital econòmic de Tarragona:  

el que es queda i el que s’escapa

Sessió de la Jornada dels Economistes.

Sopar dels Economistes

Jornada de ‘networking’

A càrrec de Jordi Solé i Lluís Briansó. Organit-

zada amb el Col·legi d’Advocats de Tarragona.* 
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T R E B A L L E M  E N  G R U P

a Comissió d’Economia Agroa-

limentària del Col·legi d’Econo-

mistes de Catalunya va organit-

zar dissabte 19 de setembre 

una visita tècnica a Bodegas Torres (Miguel 

Torres, SA). L’estada es va desenvolupar 

en bona part a la propietat de Torres loca-

litzada a Vilafranca del Penedès, fet que va 

permetre conèixer de primera mà les dife-

rents varietats de raïm utilitzades en el pro-

cés productiu del vi, i va continuar amb les 

plantes del seu procés de producció indus-

trial. En tercer lloc, es van oferir algunes 

explicacions sobre les estratègies fona-

mentals de comercialització del vi, així com 

una descripció de la gamma dels produc-

tes de l’empresa. Per acabar, es va efectu-

ar un tast de vins. L’interès de la visita pre-

senta tres dimensions principals, com són 

l’estructura familiar de l’empresa Torres, la 

importància de les activitats d’innovació i la 

significació de les pràctiques ambientals 

en el procés productiu. 

ÓSCAR ALFRANCA

oscar.alfranca@upc.edu

actualment l’empresa familiar amb més ex-

tensió de vinya de la seva propietat a la De-

nominació d’Origen del Penedès. 

Torres pot ser qualificada com una empresa 

multinacional, atès que la seva activitat es 

desenvolupa no solament a Catalunya, sinó 

també a Xile i als Estats Units. Pel que fa a la 

producció, aquesta no es limita al Penedès, 

sinó que també compta amb vinyes localit-

zades a la Conca de Barberà i al Priorat, així 

com a les Denominacions d’Origen de Rio-

ja, Ribera del Duero, Jumilla i Toro.

La innovació tecnològica és una política es-

sencial de l’empresa. Torres és una empresa 

innovadora tant pel que fa a la tecnologia uti-

litzada en la producció de raïm com per l’exis-

tència d’una política d’R+D que incideix en 

tots els esglaons de la cadena productiva. 

Una possible justificació per a aquesta estra-

tègia innovadora rau en el fet que, si s’acon-

segueixen vins molt intensius en innovació, 

aquesta és una manera de garantir una posi-

ció competitiva al mercat durant un període 

de temps més llarg. Tanmateix la producció 

del vi està molt diversificada en funció de gus-

tos i preus, cosa que permet arribar a molts 

nínxols de mercat diferents, a tot el món.

Quant a la producció, s’hauria de destacar 

que Torres va incorporar dos canvis substan-

cials en el procés productiu del vi, com ara la 

fermentació a temperatures controlades i la 

maduració del vi en barriques petites de rou-

re, durant un període limitat de temps. En 

segon lloc, però no menys important, la relle-

vància de les activitats d’R+D no solament 

incideix en els aspectes més directament 

vinculats amb la producció (com podrien ser 

els costos o la millora de la qualitat del vi), sinó 

també la creació de nous productes, com ara 

el vi blanc Natureo, de solament 0,5 graus. 

Un tercer aspecte significatiu de l’empresa 

és la seva dimensió ecològica, present en 

algunes etapes del procés productiu del vi, 

i que existeix a l’empresa d’ençà 1975. Dos 

aspectes destaquen especialment, com 

ara la producció orgànica del raïm sense 

fertilitzants ni pesticides i la utilització de 

plantes d’aigua regenerada en el reg. 

L’empresa Torres va ser fundada l’any 1870, 

i és actualment la bodega familiar amb una 

extensió més gran de vinya cultivada en ter-

ra pròpia en la Denominació d’Origen Pene-

dès. Una característica essencial de Bode-

gas Torres rau en el manteniment de la seva 

estructura familiar malgrat la dimensió mul-

tinacional de la seva activitat empresarial. 

En el mateix sentit, resulta destacable la 

gran influència que suposa per a l’empresa 

la seva localització geogràfica a Vilafranca 

del Penedès, tot i mantenir una activitat em-

presarial multinacional. Bodegas Torres és 
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eempresa és el mercat de la 

compravenda d’empreses, un 

espai físic i virtual de trobada 

entre compradors i venedors en 

un entorn controlat i guiat pels consultors es-

pecialitzats en transmissions d’empreses. El 

Centre de Reempresa de Catalunya va obrir 

les portes el 2011 davant la necessitat crei-

xent d’evitar el tancament d’empreses. 

En la inauguració del servei, el juliol d’aquell 

mateix any al Palau de la Generalitat, el presi-

dent del Govern català Artur Mas va assegu-

rar que “Reempresa no és un programa de 

curta durada, és un servei que neix per que-

dar-s’hi”. I és que aquest mecanisme esdevé 

cabdal per salvaguardar el teixit empresarial 

present i futur; durant els darrers anys institu-

cions tant públiques com privades han dedi-

cat molts esforços a fomentar i facilitar la cre-

ació d’empreses però no cal oblidar que, tan 

important com la creació, és afavorir la conti-

nuïtat i el creixement de les empreses ja exis-

tents, moltes vegades reorientant-ne la tra-

jectòria amb l’aportació de coneixement i 

motivació que poden fer uns nous gestors. 

Els tres pilars de Reempresa

Reempresa se sosté sobre tres pilars o eixos 

bàsics que constitueixen el servei: el market-

place virtual a www.reempresa.org, on es 

poden visualitzar anuncis tant de cedents 

com de reemprenedors; el programa de ges-

tió CRM, que permet gestionar la informació 

dels usuaris i creuar perfils per proposar em-

preses i projectes de reemprenedoria, i la me-

todologia i assessorament especialitzat que 

ofereixen els consultors del centre. Actual-

ment, Reempresa disposa de més de 65 

punts d’atenció arreu de Catalunya i prop de 

50 a la resta del territori espanyol; tots ells fan 

servir la mateixa eina informàtica i metodolo-

gia en l’assessorament. El servei, impulsat 

per la patronal CECOT i la Fundació Privada 

per a la Promoció de l’Autoocupació CP’AC, 

en col·laboració amb la Generalitat de Cata-

lunya i els Fons FEDER de la Unió Europea, va 

iniciar una fase d’expansió territorial a través 

de convenis de col·laboració amb entitats 

territorials d’ajuda i promoció a l’empresa i 

l’emprenedoria. Gràcies al suport i a la col-

laboració d’aquestes entitats avui dia Reem-

presa compta amb més de 260 consultors 

formats i treballant per tal que no tanqui cap 

empresa, fomentant la seva transmissió i 

continuïtat. 

Activitat recent

Amb la voluntat d’arribar al màxim nombre de 

beneficiaris possibles, fent difusió del concep-

te i serveis del centre, Reempresa va establir 

contacte amb col·lectius de professionals, on 

els seus socis, membres o col·laboradors po-

den requerir els serveis proposats per Reem-

ALBERT COLOMER

albert.colomer@reempresa.org

presa. En aquest context s’emmarca la signa-

tura de l’acord de col·laboració entre el Centre 

de Reempresa de Catalunya i el Col·legi 

d’Economistes (CEC), materialitzat el passat 

mes de maig. En l’acte de presentació 

d’aquest conveni, Joan B. Casas, degà del 

CEC, va subratllar que l’objectiu d’aquesta 

col·laboració era el “de sumar i assolir noves 

sortides professionals per als economistes, 

presentant una eina que reforça l’actuació 

professional dels col·legiats que treballen per 

assessorar les empreses o una alternativa per 

a aquells que no tenen un relleu a punt per a 

les seves empreses”. En aquest mateix acte, 

el president del Grup de Treball d’Emprenedo-

ria i Creació d’Empreses del Col·legi, Pere 

Segarra, destacava que Reempresa dóna 

resposta a “les necessitats reals d’un país, 

Catalunya, on els darrers anys un 6,75% de 

les pimes ha tancat. Evitar aquests tanca-

ments és clau per a una economia formada 

per més de 460.000 pimes que donen feina a 

més de dos milions de persones”. Atès l’alt 

índex de mortalitat empresarial, sobretot en 

les empreses de nova creació, val la pena des-

tacar que, segons l’estudi elaborat pel Centre 

de Reempresa de Catalunya relatiu a la super-

vivència empresarial, les empreses que fan 

reempresa al nostre país tenen un índex de 

supervivència del 87% un cop adquirides. 

Abans de la implementació del servei moltes 

de les empreses que cercaven un relleu no 

sabien on anar. Des de la creació d’aquest 

mercat estructurat i formal, les empreses 

compten amb un mecanisme eficient per fer 

un bon relleu empresarial. Un dels grans 

avantatges de Reempresa és que es tracta 

d’un mercat gratuït per a l’usuari on poden 

també participar els assessors de les dues 

parts per oferir un servei addicional al client. El 

Centre de Reempresa és, per tant, una eina 

més que reforça l’actuació professional dels 

T R E B A L L E M  E N  G R U P

EL RELLEU DE L’EMPRESA  
EN FUNCIONAMENT

S
er

ve
is

C
om

er
ç

H
os

ta
le

ria

In
dú

st
ria

C
on

st
ru

cc
ió

,
re

fo
rm

es
 i

im
m

ob
ili

àr
ia

A
ltr

es
 s

ec
to

rs

40

35

30

25

20

15

10

5

0

S
er

ve
is

C
om

er
ç

H
os

ta
le

ria

In
dú

st
ria

C
on

st
ru

cc
ió

,
re

fo
rm

es
 i

im
m

ob
ili

àr
ia

160.000

140.000 

120.000 

100.000 

80.000 

60.000 

40.000 

20.000 

0 



col·legiats que treballen per assessorar i 

acompanyar els cedents i reemprenedors.

Mercat de compravenda gratuït

Des de la seva posada en funcionament, Re-

empresa ha aconseguit salvaguardar gairebé 

600 empreses, amb una inversió induïda ge-

nerada de més de 30,6 milions d’euros. 231 

dels casos d’èxit s’han produït durant el 2015 

i només aquest any s’han aconseguit més 

d’11 milions d’euros d’inversió induïda gene-

rada. El 35% de les empreses cedides són del 
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sector comerç, seguit pel 29% del sector ser-

veis i el 28% del sector hoteler. 

 

Els preus mitjans per sector efectivament pa-

gats varien en una forquilla de 39.300 euros 

per a establiments d’hostaleria i de gairebé 

155.000 euros per a empreses industrials. La 

Reempresa és el mercat de compravenda de 

petites i mitjanes empreses de tot tipus de 

sectors. “Quan vam implementar el servei de 

Reempresa pensàvem que el 100% de les 

empreses se cediria per motius de jubilació, 

però des de la posada en marxa del servei 

s’ha constatat que dues terceres parts de les 

empreses se cedeixen per altres motius”, tal 

com deia Antoni Abad, president de la patro-

nal CECOT i del Centre de Reempresa de 

Catalunya el dia de la presentació del servei. 

Reempresa, per tant, s’orienta a qualsevol 

empresari que vulgui cedir la seva activitat 

empresarial, de qualsevol sector i ubicació 

geogràfica, fins i tot per a unitats productives 

actives en situació concursal. 

Des del punt de vista de l’emprenedor, Reem-

presa permet accedir a la propietat d’una 

empresa sense haver de passar per la fase de 

crear-la, accelerant-ne a més a més el procés 

de viabilitat econòmica tan marcadament 

llarg en el procés de creació.

Salvaguardar el teixit del territori

El procés de reempresa és d’una enorme 

complexitat, per aquest motiu cal la col·la-

boració de tots els col·lectius implicats en la 

transmissió. Només amb la col·laboració de 

tots els agents implicats serà possible salva-
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guardar el teixit empresarial del territori. En 

aquest, “el conveni amb el Col·legi d’Econo-

mistes té molt valor perquè entre aquest col-

lectiu pot haver-hi des de cedents i reempre-

nedors fins a assessors d’empreses de 

possibles beneficiàries del servei”, destaca-

va Abad. Per aquest motiu, avui dia els em-

prenedors i els empresaris col·legiats poden 

adreçar-se als diferents punts d’atenció del 

Centre de Reempresa, on reben assessora-

ment tant els empresaris i empresàries que 

volen vendre la seva empresa com les per-

sones reemprenedores disposades a do-

nar-los continuïtat. L’objectiu és, doncs, 

impulsar i estructurar la transmissió d’em-

preses com a via de creixement d’activitat 

econòmica per tal d’evitar així el tancament 

de negocis econòmicament viables i la des-

trucció d’ocupació. 
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ls darrers mesos ha prosseguit 

la recuperació de l’economia, 

si bé a un ritme més moderat 

que en el passat. Un 49,9% 

dels participants en l’enquesta pensa que 

la situació actual de l’economia catalana és 

millor que la de fa un any, mentre que un 

39,5% creu que és igual i un 10,3% asse-

nyala que és pitjor. No obstant això, si com-

parem aquets resultats amb els obtinguts 

en enquestes anteriors, veiem que la pro-

porció de col·legiats que pensa que la situ-

ació és més positiva que un any enrere s’ha 

reduït, mentre que s’ha produït un incre-

ment de la proporció de col·legiats que 

creu que la situació actual de l’economia 

catalana és pitjor o igual que la de fa un any. 

Malgrat això, el percentatge d’opinions po-

sitives gairebé quintuplica el de negatives, 

cosa que pot reflectir, d’alguna manera, 

que el creixement es manté, però que ha 

tingut lloc un alentiment del seu ritme els 

darrers mesos. 

L’índex de confiança dels economistes –que 

sintetitza el sentiment dels col·legiats da-

vant de la situació econòmica general, te-

nint present una gran varietat de factors 

(evolució del PIB, clima polític, inflació, atur, 

mercats financers– confirma l’anterior. Ha 

continuat creixent els últims mesos, encara 

que a menys intensitat que en mesos ante-

riors, especialment a Catalunya. L’econo-

mia catalana es valora actualment amb un 

4,99 i la d’Espanya amb un 4,66 sobre un 

total de 10,00, quan a la passada enquesta 

del mes de juny es puntuaven, respectiva-

ment, amb un 4,94 i un 4,52.

El principal problema de l’economia catala-

na continua sent l’atur, tal com ha assenya-

lat el 70,3% dels col·legiats, al qual segueix, 

a certa distància, el dèficit fiscal de Catalu-

nya amb l’Estat, amb un 49,9%, i la situació 

política (inestabilitat, desconfiança...), amb 

un 41,1%. 

Les previsions per al darrer trimestre d’en-

guany són que l’economia no experimenta-

rà canvis notables els últims mesos del 

2015, enregistrant-se una lleugera millora. 

Un 59,9% dels col·legiats pensa que l’eco-

nomia catalana continuarà igual el quart 

trimestre de l’any, mentre que un 23,8% 

opina que millorarà i un 15,4% que empit-

jorarà. Es manté, doncs, l’optimisme dels 

darrers mesos entre els membres del Col-

legi, si es té en compte que la majoria pensa 

que la situació no variarà entre l’octubre i el 

desembre. 

Pel que fa a final d’any, l’índex de confiança 

dels economistes anticipa un nou in- 

crement en la millora de l’economia tant al 

Principat com al conjunt de l’Estat, si bé  

les pujades són lleugeres. Es preveu un  

valor de 5,03 sobre un total de 10,00 per  

a l’economia catalana a les acaballes del 

2015 i un valor de 4,71 per a Espanya (0,04 

i 0,05 punts més que en l’actualitat, respec-

tivament).

T R E B A L L E M  E N  G R U P
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Condicions laborals  
de les noves ocupacions
Un 62,4% dels participants en l’enquesta 

pensa que les noves ocupacions que estan 

sorgint amb el nou model econòmic (digital) 

no tenen unes millors condicions laborals, 

quant a salaris, contracte, jornada, concili-

ació familiar... que les ocupacions més tra-

dicionals. Un 25,1% pensa que les condici-

ons són millors, mentre que un 12,5% no en 

té opinió.

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
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5,37 5,415,43

5,74 5,66

5,42

5,51

5,59

5,20 5,25 5,28

5,04

4,78

4,36

3,89

3,30
3,17 3,21

3,10
3,00

3,173,20
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3,05
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4,99

4,52

3,94

3,29
3,18
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Sí               No              No tenen opinió

% de col·legiats

“Creus que les noves ocupacions que estan 

sorgint com a conseqüència del nou model 

econòmic (digital) tenen unes millors condici-

ons laborals (salaris, contracte, jornada, con-

ciliació familiar...) que les ocupacions més 

tradicionals?”

Limitacions a la concessió 
d’hipoteques
Un 70,7% dels participants en l’enquesta opi-

na que si es reprodueixen les condicions que 

van provocar el sobreendeutament de famílies 

i empreses s’hauria d’intervenir en la política 

creditícia limitant les hipoteques, mentre que 

un 24,9% pensa que no caldria intervenir-hi.

Sí, definitivament

No, es tornarà a obrir            No tenen opinió

% de col·legiats

“Creus que amb la signatura del darrer res-

cat entre el Govern grec i els seus creditors 

s’ha tancat la crisi financera de Grècia i de 

la Unió Europea?”

Sí               No              No tenen opinió

% de col·legiats

“Creus que si es reprodueixen les condicions 

que van provocar el sobreendeutament de 

famílies i empreses s’hauria d’intervenir en la 

política creditícia limitant les hipoteques?”

Crisi financera de Grècia  
i de la Unió Europea
Majoritàriament els col·legiats opinen que 

la signatura del darrer rescat entre el Go-

vern grec i els seus creditors no tanca la 

crisi financera de Grècia i de la Unió Euro-

pea i que aquesta es tornarà a obrir.

Especialitats professionals amb 
més perspectives de futur
Segons els membres del Col·legi, les espe-

cialitats professionals i de l’empresa amb 

millors perspectives futures són la fiscalitat 

i la consultoria, seguides dels camps co-

mercial i de finançament.
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Sí               No              No tenen opinió

% de col·legiats

“Estàs d’acord amb el manteniment de la mo-

ratòria turística que va establir l’Ajuntament de 

Barcelona el passat mes de juliol?”

Sí               No              No tenen opinió

% de col·legiats

“Creus que el fet que la ciutat de Girona hagi 

estat escollida com a escenari de gravacions 

de la sèrie Joc de trons i com a organitzado-

ra del Festival Internacional de Teatre Ama-

teur, sigui positiu econòmicament per a la 

ciutat de Girona, en particular, i per a la de-

marcació de Girona, en general?”

Accelerarà el ritme de recuperació 
a taxes superiors a Catalunya
Retardarà el ritme de recuperació 
a taxes inferiors a Catalunya
No afectarà 
de cap manera
No tenen 
opinió

% de col·legiats

“Quins efectes creus que tindrà sobre el ritme 

de recuperació de l’economia lleidatana, en 

comparació amb la del conjunt de Catalunya, 

el fet que el sector agroalimentari sigui tan im-

portant a Lleida?”

Positiu         Neutre         Negatiu         No tenen opinió

% de col·legiats

“Quin efecte creus que tindran els Jocs del 

Mediterrani del 2017 sobre l’economia del 

Camp de Tarragona?”

Moratòria turística de 
l’Ajuntament de Barcelona
Prop de dos de cada tres col·legiats barcelo-

nins no està d’acord amb la moratòria turística 

establerta per l’Ajuntament de Barcelona el 

passat mes de juliol.

Impacte d’activitats  
culturals a Girona
Bona part dels col·legiats de Girona creu que 

és positiu que Girona hagi estat escollida per 

gravar la sèrie Joc de trons i per organitzar el 

Festival Internacional de Teatre Amateur.

Paper de l’agroalimentació  
en la recuperació de l’economia 
lleidatana
Entre els col·legiats de Lleida no hi ha una opi-

nió definida sobre si la importància de l’agroa-

limentació a Lleida pot fer que el ritme de recu-

peració de la seva economia sigui diferent al 

del conjunt de Catalunya.

Efecte dels Jocs  
del Mediterrani 2017
Un 71,8% dels participants tarragonins en 

l’enquesta opina que els Jocs del Mediterra-

ni del 2017 tindran un efecte positiu sobre 

l’economia del Camp de Tarragona. Un 

19,2% pensa que no tindrà cap repercussió 

i un 3,9%, que l’impacte serà negatiu. 

Concursal,  
peritatge judicial...

Mediació  
mercantil

Laboral (assessorament 
laboral...)

Comptabilitat  
(assessorament comptable...)

Auditoria  
(externa i interna)

Finançament (assessorament 
al finançament...)

Comercial (assessorament 
comercial...)

Consultoria (expert 
comptable...)

Fiscalitat

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

58,80%

56,80%

41,50%

39,30%

20,10%

18,50%

17,10%

17,00%

11,50%

“Quines creus que són les especialitats del món professional  

i de l’empresa que tenen unes millors perspectives futures?”

T R E B A L L E M  E N  G R U P
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instruccions desenvolupen i con-
creten el marc legal que ha estat 
anteriorment descrit, així com 
també adapten el règim de con-
trol de les entitats del sector pú-
blic a l’establert per la Llei d’au-
ditories de comptes, que indica 
que els treballs d’auditoria sobre 
els comptes de les entitats que 
formen part del sector públic no 
els serà d’aplicació la normativa 
reguladora de l’activitat d’audito-
ria de comptes. 

En definitiva, les Instruccions 
Conjuntes de 4 de maig de 2015 
defineixen que el règim de con-
trol i auditoria de les entitats del 
sector públic de l’àmbit de salut 

passa a ser plenament subjecte 
a la normativa d’auditoria públi-
ca, a diferència de les auditories 
fetes sobre entitats concertades 
que no formen part del sector 
públic i que continuen regulades 
per la vigent Llei d’auditoria de 
comptes, recentment aprovada 
per la Llei 22/2015, de 20 de juli-
ol, i superen la indefinició que 
fins a aquest moment es produïa 
quant a l’aplicació del règim 
d’auditoria pública o privada.

Les principals característiques 
d’aquest règim de control, ja 
aplicat parcialment a les auditori-
es del 2014 i que serà de plena 
aplicació a les auditories del 
2015, són les següents:
l Les instruccions afecten totes 
les entitats del sector públic de  
la salut: consorcis, entitats de 
dret públic sotmeses al dret pri-
vat, societats, fundacions i altres 
entitats incloses en el sector pú-

És prou conegut que, en el sec-
tor sanitari català, conviuen dues 
tipologies d’entitats que presten 
serveis sanitaris públics en règim 
de concert amb el Servei Català 
de la Salut: d’una banda, les en-
titats de naturalesa privada, en 
forma de societat mercantil o, 
majoritàriament, fundacions i al-
tres entitats sense ànim de lucre 
i, de l’altra banda, els consorcis i 
empreses que formen part del 
Sector Públic de la Generalitat 
de Catalunya i que han vingut a 
ser col·loquialment conegudes 
com a EPIC.

Totes aquestes entitats concer-
tades vénen sotmetent des de fa 
molts anys els seus comptes a 
auditoria externa, tant per les 
mateixes exigències legals en 
funció de la seva forma jurídica 
com pels requeriments d’acredi-
tació i concertació amb el Servei 
Català de la Salut. Aquesta ha 
estat una pràctica que ha contri-
buït enormement a la transpa-
rència i bondat de la informació 
financera de les entitats sanitàri-
es concertades i que, conjunta-
ment amb la informació agrega-
da que presenta la Central de 
Balanços del Servei Català de la 
Salut, permet tenir una informa-
ció fidel de la situació financera i 
patrimonial d’aquestes entitats. 

Aquestes auditories les han vin-
gut duent a terme tradicional-
ment firmes d’auditoria privades 
sota el marc legal de la normati-
va d’auditoria i les normes tècni-
ques dictades per l’Institut de 
Comptabilitat i Auditoria de 
Comptes (ICAC), si bé en el cas 
de les EPIC aquest control ve 
complementat per les funcions 
de control financer atribuïdes a la 
Intervenció General de la Gene-
ralitat de Catalunya. El marc nor-
matiu vigent regula la realització 

de controls financers i auditories 
en les entitats del sector públic 
de la Generalitat, fonamental-
ment a partir de la previsió de 
l’article 71 de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, que es-
tableix que les entitats que for-
men part del sector públic de la 
Generalitat de Catalunya són ob-
jecte de control financer mitjan-
çant la forma d’auditoria sota la 
direcció de la Intervenció Gene-
ral. Igualment, el capítol V de la 
Llei 7/2011, de 27 de juliol, de 
mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic, es-
tableix específicament la subjec-
ció a auditoria externa de les 
entitats del sector públic de salut 

que gestionen serveis sanitaris 
per compte de l’Administració. 
Més recentment, la Llei 27/2013 
de 27 de desembre, de raciona-
lització i sostenibilitat de l’Admi-
nistració local regula, entre altres 
aspectes, que els consorcis hau-
ran de formar part dels pressu-
postos i incloure’s en el compte 
general de l’Administració públi-
ca d’adscripció i que es durà a 
terme una auditoria de comptes 
anual sota la responsabilitat de 
l’òrgan de control intern de l’Ad-
ministració a la qual estiguin ads-
crits els consorcis. 

Com a conseqüència d’aquest 
desplegament normatiu, amb 
data 4 de maig de 2015, la Inter-
venció General i la Direcció del 
Servei Català de la Salut van dic-
tar unes instruccions conjuntes 
en relació amb el règim de con-
trol de les entitats del sector pú-
blic de l’àmbit de salut. Aquestes 

blic de la Generalitat a efectes 
del SEC.

l Les entitats del sector públic 
de salut resten subjectes a audi-
toria, en el marc del que esta-
bleix l’article 71 del text refós de 
la Llei de finances públiques, el 
qual preveu que les auditories les 
dugui a terme la Intervenció Ge-
neral, ja sigui amb mitjans propis 
o amb auditors externs.

l Quan el control s’efectuï mit-
jançant auditories externes, 
aquestes han de ser contracta-
des per cadascuna de les enti-
tats a auditors membres del Re-
gistre Oficial d’Auditors de 
Comptes.

l La Intervenció General dirigirà 
i supervisarà els treballs d’audi-
toria fets pels auditors privats, 
dictant les instruccions oportu-
nes per a la seva correcta execu-
ció, tenint la potestat de revisar 
els treballs, establir proves addi-
cionals, accedir als papers de 
treball i mantenir un contacte 
permanent amb el personal de la 
societat d’auditoria.

l Els informes d’auditoria hau-
ran de ser emesos sota les nor-
mes d’auditoria del sector públic 
i les normes d’auditoria de l’ICAC 
seran d’aplicació supletòria en 
tot allò no previst per la normati-
va pública. n

El marc normatiu vigent regula  
la realització de controls financer  

i auditories en les entitats del  
sector públic de la Generalitat

PERE RUIZ 
Economista,	auditor	censor	jurat	de	comptes	
soci	de	Faura-Casas	Auditors-Consultors,	S.L.	
pruiz@faura-casas.com

El règim de control financer i auditoria en les 
entitats del sector públic en l’àmbit de la salut 

A L  V O S T R E  S E R V E I
Comissió	d’Economia	de	la	Salut
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Aquest article no pretén ser un 
monogràfic exhaustiu sobre la po-
testat sancionadora de l’empresa, 
sinó merament il·lustratiu i genèric 
de determinats aspectes. Sense 
que a ningú se li escapi que la ma-
tèria sancionadora en seu empre-
sarial no és qüestió intranscen-
dent… ja que tots, i no m’equivoco 
en dir tots, hem patit en pròpia 
carn o en un familiar o amic pròxim 
les conseqüències econòmiques i 
psicològiques del que suposa un 
acomiadament, màxima sanció 
que pot imposar l’empresa.

Centrant-nos en l’àmbit privat, en 
dret privat, partim d’una premissa: 
la potestat sancionadora és de 
l’empresa, de la direcció de l’em-
presa. Independentment de qui, 
dins de la mateixa, porti a terme 
l’acte mateix d’imposar la sanció i 
d’executar tots els actes que fina-
litzin en l’entrega de la comunica-
ció escrita al treballador. I aquest 
poder disciplinari està sotmès al 
principi de legalitat. La comunica-
ció de la sanció, si es pretén defen-
sar la procedència de la mateixa, 
sempre ha de ser per escrit –l’art. 
58.2 ET sols obliga formalitat escri-
ta per a les sancions greus i molt 
greus, si bé la practica generalitat 
dels convenis col·lectius la preve-
uen per a totes les sancions–, evi-
tant causar indefensió al treballa-
dor, qui disposarà de 20 dies hà-
bils per impugnar la concreta san-
ció que li hagi estat imposada. I 
especial distinció mereix la sanció 
–greu o molt greu– a imposar a un 
treballador que sigui representant 
legal o sindical, que haurà d’anar 
precedida d’un expedient contra-
dictori, sota pena de declaració de 
nul·litat de tot el procediment (arti-
cle 68 de l’ET i article 114 LJS).

Si finalment la sanció, per haver 
estat impugnada, acaba als tribu-
nals, i no parteix amb el desavan-

8. Convenis col·lectius.
9. Contracte de treball.
10. Usos i costums locals i pro-
fessionals.

En l’article 54 de l’Estatut dels 
treballadors (ET) i als convenis 
col·lectius s’estableix un inventa-
ri de les conductes concretes 
que poden ser objecte de sanció 
per part de l’empresa, així com la 
sanció concreta susceptible 
d’imposar a tal conducta trans-
gressora de la norma, amb una 
classificació de si aquesta con-
ducta és reprotxable de manera 
lleu, greu o molt greu. I aquesta 
graduació a l’hora de qualificar la 
conducta concreta és una po-

testat de l’empresa, havent de 
presidir la raonabilitat en la seva 
determinació, sent la decisió 
sancionadora de l’empresari, 
d’eficàcia immediata. 

El procediment sancionador, prò-
piament dit, es regula en la pràc-
tica totalitat dels convenis col-
lectius i aquesta capacitat de 
sancionar queda limitada si en un 
determinat termini no es proce-
deix a això: prescripció. La pres-
cripció de les faltes i sancions es 
regula en l’article 60 de l’ET, se-
gons la seva gravetat: 10 dies 
per a les lleus, 20 dies per a les 
greus i 60 dies per a les molt 
greus. Començant a computar 
els terminis a partir de la data en 
què l’empresa ha tingut coneixe-
ment de la comissió, si bé totes 
elles –lleus, greus i molt greus– 
prescriuen, en tot cas, als sis me-
sos d’haver-se comès, no es 
permet que la baralla d’una pos-

tatge d’una comunicació deficient, 
és important que aquesta contin-
gui les referències suficients per tal 
que puguin determinar-se els mo-
tius concrets de la sanció i que els 
termes del debat, en seu judicial, 
siguin plenament identificables per 
qui, en definitiva, ha d’acabar do-
nant la raó a una de les dues par-
tes: sa senyoria. 

Les normes laborals es classifi-
quen i s’ordenen basant-se en 
un principi de jerarquia normati-
va, pel qual les normes de rang 
inferior han de respectar el que 
disposa una norma de rang su-
perior, de manera que no podran 
empitjorar-lo, però sí millorar-ne 

les condicions. Les fonts del dret 
laboral són les següents: 
1. Normativa comunitària direc-
tament aplicable (reglaments eu-
ropeus). 
2. La Constitució (CE de 1978). 
3. Els tractats i convenis interna-
cionals (convenis de l’OIT).
4. Lleis orgàniques (per exemple, 
la Llei orgànica de llibertat sin-
dical). 
5. Lleis ordinàries (per exemple, 
la Llei de prevenció de riscos  
laborals).
6. Normes amb rang de llei: 

a) Decrets legislatius (per 
exemple, text refós de la Llei 
de l’estatut dels treballadors) 
b) Decret-Llei (per exemple, 
Reial Decret Llei 3/2012, de 
10 de febrer de mesures ur-
gents per a la reforma del 
mercat laboral).

7. Reglaments: 
a) Reials decrets 
b) Ordres ministerials

JOSEP PUIGVERT 
President	de	la	Comissió	de	Relacions	Laborals		
del	Col·legi	d’Economistes	de	Catalunya	
josep.puigvert@alhosgroup.com

Dret del treball.  
Sancions disciplinàries
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sible sanció disciplinària es per-
petuï en el temps, cosa que és 
una qüestió de seguretat jurídica. 
Especial menció s’ha de fer a les 
faltes continuades i a les oculta-
des pel mateix treballador trans-
gressor. El termini de prescripció 
per a les primeres comença el dia 
en què es va cometre l’última 
conducta infractora i, per a les 
segones –les ocultades–, des 
que cessa l’ocultació portada a 
terme pel treballador.

En dret laboral, com no pot ser 
d’una altra manera, també regeix 
el principi de presumpció d’inno-
cència, com en l’àmbit penal. És 
a l’empresari a qui li incumbeix 
demostrar que el treballador és 
culpable dels fets que es concre-
ten en la comunicació escrita en-
tregada el seu dia al treballador: 
que és responsable de la con-
ducta transgressora, una res-
ponsabilitat que és directa, per la 
seva acció; i indirecta, per un res-
cabalament de danys i perjudicis 
que, com a conseqüència de la 
seva acció, ha causat.

Ja en seu judicial, la sentència 
pot contenir algun dels següents 
pronunciaments: 
1. Sentència confirmatòria de la 
sanció.

2. Sentència que revoqui la san-
ció imposada, amb retroacció de 
la totalitat de les mesures que 
l’empresa hagi disposat en con-
tra del treballador.

3. Sentència que revoqui en part la 
sanció imposada, quan no s’hagi 
qualificat convenientment per 
l’empresa la falta comesa pel tre-
ballador, i els fets constitueixen una 
infracció de menys entitat, fet que 
dóna lloc a un segon procediment 
judicial amb un mateix objecte.

4. Sentència que declari nul·la la 
sanció imposada, en no obser-
var-se els requisits formals esta-
blerts, o quan tingui com a mòbil 
alguna de les causes de discri-
minació previstes a la CE o a la 
llei; o bé es produeixi amb viola-
ció de drets fonamentals i lliber-
tats públiques del treballador. n

La potestat sancionadora és de l’empresa,  
de la direcció. Independentment de  

qui, dins de la mateixa, porti a terme  
l’acte d’imposar la sanció i d’executar-la
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Si bé alguna vegada hem pogut 
escriure sobre nous serveis que els 
auditors poden oferir, l’habitual és 
que en aquestes pàgines es parli 
de noves regulacions i normativa 
que periòdicament es van publi-
cant i sempre, o gairebé sempre, 
amb ànim de collar de més a prop 
l’auditor. Tots sabem que la nostra 
és una professió de risc, que es-
tem sempre en el punt de mira de 
qualsevol escàndol financer i que 
cada vegada que se’n produeix 
algun se’n poden derivar noves 
exigències o obligacions per als 
auditors. Aquestes obligacions no 
només es refereixen al desenvolu-
pament de procediments d’audi-
toria específics o al contingut dels 
papers de treball, sinó que també 
abasten certs aspectes que es po-
drien catalogar com a procedi-
ments administratius o burocràtics.

Les diferències entre uns tipus 
d’obligacions i les altres són prou 
òbvies, però voldria destacar-ne 
aquí una en concret, per l’especial 
rellevància de les conseqüències 
que se’n deriven. Quan a un audi-
tor se l’incoa expedient per qualse-
vol suposat incompliment proce-
dent del treball d’un client, sempre 
disposem de l’oportunitat de de-
fensar-nos presentant al·legacions. 
En aquests casos acostuma a ha-
ver-hi un component subjectiu que 
ens obre una via per a la defensa 
(encara que la veritat és que habi-
tualment les al·legacions serveixen 
de ben poc i l’ICAC acaba impo-
sant el seu parer). 

Ens podria semblar que incomplir, 
o ser poc rigorosos, en l’aplicació 
de les obligacions burocràtiques 
és menys greu que tenir alguna in-
cidència derivada dels papers de 
treball, però passa que aquestes 
incidències acostumen a ser de 
caire totalment objectiu, la qual 
cosa fa que ens quedem totalment 

2. Incompliment  
de l’obligació de rotació 
Actualment l’auditor de comptes 
encara està obligat a rotar segons 
l’article 19 del TRLAC. En entitats 
d’interès públic, o en societats 
l’import net del volum de negoci 
de les quals sigui superior a 50 mi-
lions d’euros, un cop transcorre-
guts set anys des del contracte 
inicial, serà obligatòria la rotació de 
l’auditor de comptes firmant de 
l’informe d’auditoria, i ha de trans-
córrer, en tot cas, un termini de 
dos anys perquè aquesta persona 
pugui tornar a auditar l’entitat cor-
responent. Serà obligatòria aques-
ta rotació quan a partir del setè any 
o, en el seu defecte, en els anys 
següents, l’entitat auditada tingui 
la condició d’entitat d’interès públic 
o el seu import net del volum de 
negoci fos superior a 50 milions 
d’euros, amb independència que, 
durant el transcurs del referit termi-
ni, la citada entitat no hagués com-
plert durant algun període de 
temps alguna de les circumstànci-
es esmentades en aquest parà-
graf. En auditories de comptes no 
obligatòries, no serà d’aplicació 
aquesta obligació de rotació. 

Per altra banda, l’auditor ha de te-
nir establerts, en els seus sistemes 
de control de qualitat intern, proce-
diments que detectin aquest tipus 
d’obligació de rotació. 

Aquest incompliment constitueix 
una infracció greu i, a més d’impo-
sar-se sancions econòmiques, 
comporta la prohibició a l’auditor 
de comptes de fer l’auditoria de 
l’entitat afectada en els tres exerci-
cis següents que s’iniciïn amb 
posterioritat a la data en què la 
sanció adquireixi fermesa per via 
administrativa, d’acord amb l’arti-
cle 37.3 del TRLAC i l’article 78.1 
de la nova Llei d’auditoria de 
comptes (LAC), Llei 22/2015. 

(TRLAC, Reial Decret Legislatiu 
1/2011) considera aquest in-
compliment com una infracció 
molt greu i pot suposar a la soci-
etat d’auditoria (art. 36.4) la bai-
xa definitiva al ROAC o la multa 
d’entre el 3 i el 6% dels honoraris 
facturats en l’últim exercici sense 
que la sanció resultant pugui ser 
inferior als 24.000 euros, així 
com a l’auditor de comptes fir-
mant en nom de la societat, bé la 
baixa definitiva al ROAC, bé la 
baixa temporal de dos anys i un 
dia a cinc anys, o multa de 
12.001 a 24.000 euros.

I en el cas d’un auditor de comp-
tes individual podria suposar la 

retirada d’autorització i baixa  
definitiva al ROAC, la suspen- 
sió d’autorització i baixa tempo-
ral per un termini de dos anys i 
un dia a cinc anys al ROAC o 
multa per import de sis a nou ve- 
gades la quantitat facturada  
pel treball d’auditoria sense que 
pugui ser inferior a 18.001 euros 
(art. 36.1). 

Per això recomanem el seu  
compliment i la verificació de  
les dades de comunicació de 
l’ICAC amb els nostres despat-
xos per evitar la possibilitat de  
la no-recepció de les comunica-
cions de l’ICAC, en l’entorn del 
control de l’activitat de l’audito- 
ria de comptes. En cas de modi-
ficació de les dades de comuni-
cació us recordem que ho heu 
de notificar oportunament a 
l’Institut utilitzant els models es-
pecífics que hi ha per a cada cir-
cumstància. 

al descobert i amb grans dificultats 
per argumentar algun tipus de de-
fensa. Addicionalment, la majoria 
d’aquestes infraccions queden ca-
talogades com a greus.

Per això, en aquesta ocasió dedi-
quem aquest apartat a alguns dels 
aspectes que estan sent objecte 
d’especial atenció per part de 
l’ICAC (la majoria dels quals ja van 
ser recordats en una Nota Informa-
tiva del REA-REGA), motiu que fa 
que convingui tenir-los en compte 
per evitar incompliments i futures 
sancions als auditors membres de 
corporació atès que estan pro- 
vocant considerables incoacions 
d’expedients sancionadors, tant a 

auditors individuals com a socie-
tats d’auditoria. 

Alguns d’aquests aspectes objec-
tius que provoquen l’inici d’actua-
cions per part de l’Institut de 
Comptabilitat i Auditoria de Comp-
tes (ICAC) són els següents
1. No-remissió a l’ICAC 
d’informació o documentació 
requerida en funcions de 
control i disciplina de l’activitat 
d’auditoria de comptes 
Encara que de manera aïllada, s’ha 
produït algun cas d’impossibilitat 
de comunicació o no-remissió de 
la documentació requerida a l’audi-
tor o societat d’auditoria en l’exer-
cici de les funcions de control de 
qualitat (ja sigui per actuació direc-
ta de l’ICAC o a través dels conve-
nis de col·laboració firmats amb les 
corporacions) i de disciplina. 

L’article 33.c) del text refós de la 
Llei d’auditoria de comptes 

En cas de modificació de les dades de 
comunicació us recordem que ho heu de 
notificar a l’Institut utilitzant els models 

específics per a cada circumstància

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

AGUSTÍ SAUBI 
Vocal	del	Comitè	de	Normativa		
i	procediments	del	REA	
agusti.saubi@crowehorwath.es

Aspectes que cal considerar de l’auditoria  
de comptes. D’on ens poden caure els cops?
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Encara que l’obligació de rotació 
quedarà molt reduïda quan entri en 
vigor la nova LAC, recomanem 
igualment prestar especial atenció 
al seu compliment en aquest últim 
exercici en què pot ser d’aplicació 
per a la majoria de societats (ja que 
el límit de la facturació s’elevarà a 
2.000 milions d’euros). Addicional-
ment, encara que la nova normativa 
augmenta els valors a partir dels 
quals serà obligatòria la rotació de 
l’auditor, convé tenir en compte allò 
que hàgim establert internament en 
el nostre manual de control de qua-
litat (segurament atenent propostes 
o exigències de l’ICAC) pel que fa a 
rotació es refereix, ja que a vegades 
se’ns requereix més enllà del que 
es regula i hem d’implementar me-
sures per preservar la nostra inde-
pendència de qualsevol client, no 
només d’aquells que vinguin cata-
logats com d’interès públic. Aques-
ta incidència, no obstant això, no és 
detectada automàticament per 
l’ICAC i cal una revisió del sistema 
de control de qualitat per a la seva 
probable detecció. La falta de rota-
ció en clients d’interès públic sí és 
dels aspectes típics que poden ser 
detectats automàticament i que 
ens deixen amb molt pocs argu-
ments mitigants o de defensa, mo-
tiu que reforça la nostra recomana-
ció d’estar alerta.

3. Falta de compliment de 
l’obligació de remetre a l’ICAC 
informació relativa a l’activitat 
d’auditoria de comptes de 
caràcter periòdic, o remetre-la 
substancialment incorrecta  
o incompleta
L’incompliment detectat més fre-
qüent és el relatiu a la informació 
de xarxa auditora i no auditora, en-
cara que podria generalitzar-se a 
altres informacions requerides en 
la normativa vigent, fins i tot la pre-
sentació de la informació fora dels 
terminis legals. 

Actualment l’article 18 del TRLAC i 
el 51 del RAC regulen el concepte 
de xarxa i les incompatibilitats deri-
vades de situacions que concor-
ren en persones o entitats de la 
xarxa, aspectes sobre els quals el 
REA-REGA ja va emetre una Nota 
Informativa. 

No puc evitar recordar que un can-
vi d’accionistes no és motiu de 
justa causa per canviar d’auditor. 
En aquesta època de creixent vo-
lum d’operacions corporatives, 
convé recordar-ho per tal de frenar 
l’alegria amb què els fons que pre-
nen participacions en els nostres 
clients exigeixen el canvi d’auditor, 
cosa que limita els principis de la 
lliure competència.

6. Exercici en què no es  
pot auditar una entitat  
com a conseqüència  
de l’existència d’una  
sanció anterior que comportés 
una prohibició de fer-li 
l’auditoria 
En el cas d’aquesta situació, la 
incompatibilitat es computarà en 
l’exercici següent a l’adquisició 
de fermesa administrativa la re-
solució, tret que s’interposi re-
curs d’alçada, i no ha de confon-
dre’s amb el procediment de re-
captació, amb la data de carta 
de pagament de la sanció. 

Desgraciadament la relació ante-
rior és només una mostra de les 
múltiples incidències que poden 
ser objecte de sanció. Molts al-
tres aspectes no descrits, com 
pot ser per exemple el tema de 
concentració d’honoraris, hauri-
en de ser igualment objecte 
d’atenció especial per la nostra 
part. En cas de dubtes sobre 
qualsevol dels aspectes comen-
tats, és recomanable posar-se 
en contacte amb l’assessor legal 
de la nostra corporació a través 
del Departament Tècnic. 

Per últim, canviant lleugerament 
de tema però sense deixar l’apar-
tat de sancions de l’ICAC, voldria 
comentar les sancions que darre-
rament es vénen imposant per fal-
ta del dipòsit de comptes (amb 
auditoria o sense, indistintament). 
Si bé sempre tothom sabia que hi 
havia obligació de dipositar els 
comptes anuals i que si no es feia 

Com no podia ser d’una altra 
manera, aquest incompliment 
també és constitutiu d’una falta 
greu, com a mínim, amb les con-
seqüents sancions ja citades an-
teriorment. 

4. Falta de constància 
d’emissió d’informe  
d’auditoria contractat  
i falta de comunicació  
al Registre Mercantil i  
a l’ICAC de la impossibilitat 
de fer l’auditoria concorrent 
justa causa
Ja fa un temps que el Comitè de 
Normes i Procediments va emetre 
comunicat recordant-nos aquesta 
obligació de comunicació, regula-
da en l’article 3.2. del TRLAC i en 
l’article 7.2 del RAC. El seu incom-
pliment és qualificat com a infrac-
ció greu i, a més de la sanció per 
multa estipulada en la normativa, 
comporta la prohibició d’auditar 
l’entitat afectada durant els tres 
anys següents en què adquireixi 
fermesa en via administrativa. 

5. Incompliment de 
comunicació a l’ICAC de  
la revocació com a auditors  
de comptes d’una entitat
En els casos en què la Junta Ge-
neral d’Accionistes o òrgan equi-
valent en un altre tipus de socie-
tats aprovi per justa causa la re-
vocació del contracte d’audito-
ria, l’auditor individual o societat 
d’auditoria està obligat a la co-
municació establerta en l’article 
19.1 del TRLAC i desenvolupada 
en l’article 52 del RAC; sempre 
que es tracti d’auditories obliga-
tòries, segons s’indica en l’apar-
tat 3 de l’article 19 TRLAC. 

D’aquest incompliment, que és 
constitutiu d’una falta greu, relacio-
nada també amb l’article 34.d) de 
no-remissió d’informació a l’ICAC 
d’informació periòdica o circums-
tancial exigida legalment, deriva 
una sanció prevista en l’article 36 
del TRLAC. 

era motiu de sanció, poques ve- 
gades s’havien vist sancions 
d’aquests tipus. Ara ja no ho po-
dem dir. Sembla ser que les noves 
tecnologies faciliten la detecció  
de les empreses infractores. Pot 
semblar estrany, però és l’ICAC  
qui finalment sanciona les empre-
ses per les infraccions previs- 
tes en l’apartat 1 de l’article 283 
del TRLSC per “incompliment per 
l’òrgan d’administració de l’obliga-
ció de dipositar, en el termini pre-
vist, els documents a què fa refe-
rència aquest capítol...”.
 
En el mateix article es prescriu que 
l’esmentat incompliment donarà 
lloc a una multa per import de 
1.200 a 60.000 euros, però, i aler-
ta, quan la societat, o el grup de 
societats, tingui un volum de factu-
ració superior als sis milions d’eu-
ros, el límit de la multa per cada 
any de retard s’elevarà a 300.000 
euros! En el darrer cas que he vist 
la quantificació definitiva procedia 
d’aplicar el 0,5% de la suma de les 
partides d’actiu i de les vendes. 
Amb aquests imports, si s’audita 
empreses en aquestes circums-
tàncies, a banda d’insistir-los en la 
conveniència de restablir la situa-
ció com abans millor, s’haurà de 
plantejar altres aspectes tècnics 
de l’auditoria, com l’incompliment 
de la normativa i l’existència de 
contingències, la materialització de 
les quals ha esdevingut probable. 

No tinc clar quins són els circuits 
administratius que desemboquen 
en multes d’aquesta mena, que 
van en augment, però seria desit-
jable que aquestes mateixes eines 
també s’apliquessin a detectar 
aquells grups de societats que no 
formulen comptes anuals consoli-
dats. No estic demanant més mul-
tes, faltaria més, ja que n’hi hauria 
prou tancant el registre per obligar 
a posar-se al dia, però estaria molt 
bé que, per una vegada, les noves 
tecnologies es posessin del nostre 
costat i facilitessin informació de 
quants grups no estan formulant 
els consolidats que haurien de fer, i 
així es posarien en el mercat les 
auditories d’uns quants consoli-
dats, que fa anys s’estimaven en 
uns dos mil! n

Estaria molt bé que, per un vegada, les noves 
tecnologies es posessin del nostre costat  

i facilitessin informació de quants grups no 
formulen els consolidats que haurien de fer
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diferents tipus de despeses en el 
cost de producció.

Les minves en els processos 
productius es consideren com 
un component més del cost de 
producció. En canvi, les dels 
productes acabats es conside-
ren una pèrdua de l’exercici.

Les despeses de comercialitza-
ció no formen part del cost de 
producció i tampoc les despe-
ses posteriors a la venda, com 
ara devolucions de vendes, ga-
ranties de reparació i revisions.

Les despeses generals d’admi-
nistració o direcció no formaran 

part del cost de producció a no 
ser que siguin despeses especí-
fiques clarament relacionades 
amb el procés de construcció o 
fabricació del producte, cas en 
què s’inclouen en el càlcul del 
cost de producció.

De manera genèrica, les despe-
ses financeres s’inclouen en el 
cost de producció quan el perío-
de de temps que necessitin 
aquests actius per ser fabricats 
sigui superior a un any, per estar 
en condicions de vendre si es 
tracta d’existències i per estar en 
condicions de funcionament si 
es tracta d’immobilitzats.

Pel que fa a les diferències de 
canvi de moneda estrangera, en 
general no s’han d’incloure en el 
preu d’adquisició a no ser que 
puguin ser considerades com un 
ajustament al tipus d’interès de 
l’operació. No obstant això, i 

L’ICAC ha decidit unificar, en la 
Resolució de 14 d’abril de 2015, 
tots els aspectes sobre el càlcul 
del cost de producció, on es re-
gula la determinació d’aquest 
valor a qualsevol dels elements 
susceptibles de ser-hi valorats, 
és a dir, a les existències i als im-
mobilitzats fabricats parcialment 
o totalment per la mateixa em-
presa, desenvolupats a través de 
15 normes. El contingut fa refe-
rència als següents aspectes.

Definició de cost de producció
La definició de cost de producció 
bàsicament no canvia, encara 
que hi ha alguna novetat. En 
aquesta resolució es defineix el 
cost de producció com el format 
pel preu d’adquisició de les ma-
tèries primeres i altres matèries 
consumibles, així com de la resta 
dels béns o serveis consumits i 
directament imputables a l’actiu, 
a més a més dels indirectes que 
li corresponguin de manera rao-
nable, generats durant el període 
de producció, construcció o fa-
bricació, sempre que es basin en 
el nivell d’utilització necessari per 
a la posada de l’actiu en condici-
ons operatives, especificant tam-
bé què s’entén com a “condici-
ons operatives”. Com a novetat, 
formaran part del cost de pro-
ducció les despeses originades 
per les proves i assajos necessa-
ris per aconseguir que l’actiu es-
tigui en condicions de funciona-
ment, però aquest cost s’haurà 
de disminuir amb els possibles 
ingressos generats per l’actiu en 
aquest període.

Mètodes de valoració: 
imputació de costos directes i 
indirectes, mètode estàndard 
i mètode dels minoristes
Respecte a la valoració del cost 
de producció com la suma de 
costos directes i indirectes, s’es-

pecifica què s’entén per cost di-
recte i què s’entén per cost indi-
recte, indicant alguns criteris per a 
la distribució dels costos indirec-
tes com ara que han de ser els 
assignats en el marc de l’àmbit de 
fabricació de l’empresa. S’ha de 
tenir en compte que no s’imputa-
ran com a més cost els costos de 
subactivitat, que es consideren 
despeses de l’exercici, i també 
que s’inclourà l’amortització de 
l’immobilitzat material implicat en-
cara que hagi estat subvencionat.

En aquesta resolució, també 
s’accepten el cost estàndard i el 
mètode dels minoristes sempre 
que, en l’aplicar-los, els costos 

no difereixin significativament del 
cost real de la producció. 

Producció conjunta
Al mateix temps, a la resolució 
s’especifica que en cas de pro-
ducció conjunta els costos s’im-
putaran de manera proporcional al 
valor net realitzable del producte. 
Si, eventualment, en el procés de 
fabricació s’obtenen subproduc-
tes, residus o materials recuperats 
amb una valoració insignificant es 
poden valorar pel seu valor net re-
alitzable i deduir aquest valor del 
cost del producte principal.

Minves en els processos 
productius, despeses de 
comercialització i despeses 
posteriors a la venda, 
despeses financeres  
i diferències de canvi  
en moneda estrangera
Aquesta resolució també es pro-
nuncia sobre el tractament de 

amb certes condicions, si els 
canvis en moneda estrangera es 
produeixen en deutes que finan-
cen específicament aquests ac-
tius, s’incorporarà la pèrdua o el 
guany potencial com a cost.

Mètodes de valoració  
de sortida d’existències
Respecte als mètodes de valora-
ció de sortida d’existències s’es-
pecifica que es poden utilitzar els 
mètodes FIFO i preu mitjà ponde-
rat, segons es consideri el més 
adequat per a l’empresa. També 
fa referència a les devolucions i 
rappels per compres, determinant 
que s’imputin com a menor valor 
de les existències. D’acord amb el 
principi d’uniformitat, s’haurà de 
mantenir el mètode adoptat a no 
ser que s’hagi produït una modifi-
cació de les circumstàncies que 
exigeixi un canvi de criteri per de-
terminar la Imatge Fidel.

Valoració del cost de  
les existències en la 
prestació de serveis
Es fixa que els criteris que s’indi-
quen a les normes anteriors tam-
bé són vàlids per determinar el 
cost de les existències de ser-
veis, que es componen principal-
ment de mà d’obra i d’altres cos-
tos de personal directament im-
plicats en la prestació del servei.

Normes particulars
En aquesta resolució, també s’hi 
han recollit alguns criteris emesos 
com a consultes per l’ICAC amb 
referència a les empreses cons-
tructores, immobiliàries, empre-
ses del sector vitivinícola i federa-
cions esportives.

Informació que cal incloure  
en la memòria
Finalment, s’unifica la informació 
que s’ha d’incloure en la memò-
ria tal com s’ha fet amb els crite-
ris per al càlcul del cost de pro-
ducció, amb la inclusió d’algun 
requisit pel que fa a les despeses 
financeres capitalitzades i el tipus 
mitjà ponderat de l’interès. n

Criteris per a la determinació  
del cost de producció
MAGDA SOLÀ
Economista	i	membre	de	la	Comissió	de	Comptabilitat	(Comissió	conjunta	
CEC-ACCID)	i	professora	del	Departament	d’Empresa	de	la	UAB
magda.sola@uab.cat

Com a novetat s’inclouran com a costos 
indirectes l’amortització de les despeses 

d’investigació que tinguin relació  
directa amb el procés productiu
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qualitat i poder vendre amb més 
valor afegit. 

La producció d’oli d’oliva a partir 
de les olives recol·lectades a Ca-
talunya –les 32.000 tones men-
cionades– són insuficients per 
abastar un consum interior que 
s’estima en unes 75.000 tones, 
i que se satisfà majoritàriament 
amb olis d’Andalusia. 

Denominacions d’origen
El 1975 es va posar en marxa la 
Denominació d’Origen Borges 
Blanques per a l’oli de la comar-
ca de les Garrigues. Aquesta 
DO, que més endavant va canvi-
ar el seu nom per Les Garrigues, 

va ser la primera d’Espanya. 
Dos anys després, el 1977, va 
sorgir la DO Oli Siurana amb una 
zona de producció delimitada 
per les comarques del Priorat, 
el Tarragonès, la Ribera d’Ebre, 
l’Alt i el Baix Camp, el Baix Pe-
nedès i la Conca de Barberà. 
Més endavant, es van crear les 
DO Oli de la Terra Alta (2002), Oli 
del Baix Ebre-Montsià (2003) i 
Oli de l’Empordà (2008). Segons 
dades del Ministeri d’Agricultu-
ra, les DO catalanes tenen una 
superfície inscrita de 48.000 
hectàrees (un 42% de la total) i 
comercialitzen unes 7.300 tones 
d’oli verge a l’any, el que vol dir 
al voltant d’una quarta part de 
la producció total mitjana. D’al-
tra banda, la varietat arbequina, 
que està molt estesa a Catalu-
nya, ha estat molt ben accep-
tada al mercat mundial, la qual 
cosa ha afavorit les exportaci-
ons d’oli d’oliva català. 

L’olivera, juntament amb la vinya 
i els cereals, formen l’anomena-
da trilogia mediterrània, els tres 
cultius tradicionals de l’agricul-
tura d’aquesta regió del món. 
A Catalunya, l’olivera ocupa 
unes 115.000 hectàrees, el que 
representa prop del 15% de la 
superfície cultivada. És el cultiu 
permanent més estès, supera 
la superfície dels fruiters i dobla 
la de la vinya. A casa nostra, el 
cultiu de l’olivera el trobem molt 
concentrat. La meitat de l’exten-
sió cultivada és a les quatre co-
marques de les terres de l’Ebre i 
una tercera part a les comarques 
del sud del pla de Lleida. Cal 
destacar per la seva significació 
les Garrigues, on l’olivera ocupa 
més de la meitat de les terres 
cultivades. 

Plantacions tradicionals
La superfície conreada a Catalu-
nya és reduïda en contrast amb 
els 1,5 milions d’hectàrees d’An-
dalusia, les quasi 400.000 de 
Castella-la Manxa o les 250.000 
d’Extremadura. La major part de 
la superfície d’oliveres a Catalu-
nya són plantacions tradicionals, 
el que vol dir de baixa densitat 
d’arbres (uns cent arbres per 
hectàrea), en règim de secà i 
amb baixa productivitat. Emperò 
des dels anys 70 del segle pas-
sat hi ha plantacions intensives, 
normalment amb la varietat arbe-
quina, el que vol dir més densitat 
d’arbres (entre 250 i 300 arbres 
per hectàrea), ràpid creixement, 
mecanització fàcil i elevats rendi-
ments i més recentment, a partir 
de mitjan anys 90, s’han desen-
volupat plantacions que anome-
nem superintensives. Es tracta 
de plantacions en tanca (els ar-
bres emparrats formant fileres) 
on s’han plantat uns 2.000 ar-
bres per hectàrea amb una me-
canització total tant de l’esporga 

com de la recol·lecció i en rega-
diu. Aquests cultius, que donen 
lloc a un paisatge molt diferent 
del tradicional camp d’oliveres, 
fan possible un rendiment de 13-
15.000 quilograms per hectàrea, 
el que vol dir grosso modo deu 
vegades més que el cultiu tradi-
cional en secà.

Estructura empresarial
La producció mitjana d’olives els 
darrers anys és d’unes 160.000 
tones de les quals surten una 
mitjana de 32.000 tones d’oli 
d’oliva verge i una quantitat molt 
petita d’olives de taula. Catalu-
nya compta amb prop de dos 
centenars de molins d’oli. L’ex-

tracció i el processament de l’oli 
d’oliva s’integra dins del subsec-
tor alimentari de la fabricació de 
greixos i olis format per unes 140 
empreses i és responsable d’uns 
1.800 llocs de treball. Cal desta-
car, però, que aquest subsector, 
que suposa el 9% de la factu-
ració de la indústria alimentària, 
processa olis d’oliva a la vegada 
que olis i greixos d’altres proce-
dències. L’estructura empresarial 
és molt variada i conviuen molins 
cooperatius d’àmbit municipals 
i de molt petita dimensió amb 
empreses de projecció mundial 
com Borges International Group. 
La major part dels petits molins 
cooperatius envasen i destinen 
bona part de la producció a la 
venda directa, ja sigui a veïns, 
familiars i turistes. 

L’estratègia de Catalunya des de 
fa unes dècades ha estat una 
aposta per fer olis de més gran 

La producció ecològica està 
augmentant de manera continu-
ada. El 2014 es conreaven amb 
aquest mètode 6.624 hectàrees, 
menys del 6% del total, però tres 
vegades més que les que hi ha-
via fa deu anys. 

Oleoturisme
La rellevància econòmica de l’oli-
vera i de l’oli d’oliva va més enllà 
del cultiu, la producció i la venda 
de l’oli tota vegada que la valo-
rització turística dels actius rela-
cionats amb l’oli ofereix una font 
d’ingressos i d’ocupació per a 
les zones productores. Des de 
fa anys, l’oleoturisme, el turisme 
d’activitats relacionades amb l’oli 
d’oliva, es va desenvolupant. Un 
estudi de la Generalitat del 2013 
identificava 92 productors d’oli 
d’oliva que tenien una política de 
portes obertes a les seves instal-
lacions. Segurament és la comar-
ca de les Garrigues on més s’han 
desenvolupat els actius oleícoles, 
com la Fira de l’Oli, la Ruta de 
l’Oli, el Parc Temàtic de l’Oli i el 
Centre d’Interpretació de les Gar-
rigues. Altres dues comarques, 
el Priorat i la Terra Alta, compten 
també amb rutes de l’oli. n

JORDI ROSELL 
Professor	del	Departament	
d’Economia	Aplicada	a	la	UAB	
jordi.rosell@uab.cat

El sector de l’oli 
d’oliva a Catalunya

L’estratègia de Catalunya des de  
fa unes dècades ha estat una aposta  

per fer olis de més gran qualitat  
i poder vendre amb més valor afegit

A L  V O S T R E  S E R V E I
Comissió	d’Economia	Agroalimentària
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Als països desenvolupats, l’ener-
gia és present en tot el que ens 
envolta. I resulta sorprenent que, 
sent un element vital en pràctica-
ment tots els aspectes de les nos-
tres vides, no li dediquem una 
atenció més àmplia i continuada. 

Gairebé mai no ens aturem a refle-
xionar sobre el paper fonamental 
que l’energia exerceix en les nos-
tres vides. Una cosa que resulta 
completament natural si tenim en 
compte la comoditat i fiabilitat amb 
què gaudim dels serveis de l’ener-
gia. N’hi ha prou amb accionar un 
interruptor i, de sobte, es fa la llum 
o encenem un mòbil i tot seguit 
ens connectem amb algú a qual-
sevol lloc del món. 

I tot això succeeix sense que la 
majoria dels ciutadans tingui la 
més remota idea sobre el compli-
cat procés que els permet gaudir 
dels beneficis de l’electricitat. De 
manera semblant, poca gent és 
conscient de la complexitat que 
s’amaga darrere de la rutinària de-
cisió d’omplir el dipòsit del seu ve-
hicle. Alguna vegada considerem 
la dimensió de la cadena activada 
per tal que l’estació de servei dis-
posi del carburant que ens dispo-
sem a consumir?

Dissortadament, cal una interrup-
ció del subministrament o un aug-
ment de preus per tal que el tema 
de l’energia susciti un cert interès, 
no sols entre l’opinió pública sinó, el 
que és pitjor, entre bona part de la 
classe política. I és que al món dels 
serveis de l’energia tot succeeix de 
manera tan aparentment simple i 
automàtica que només una contra-
rietat desperta la nostra atenció. 

Com va escriure l’escriptor britànic 
Daniel Defoe a Robinson Crusoe, 
“mai no sabem ponderar el verita-
ble estat de la nostra situació fins 

Finalment, el tercer trilema es refe-
reix al nexe existent entre les ne-
cessitats mundials d’energia, aigua 
i aliments, que han de créixer es-
pectacularment en les pròximes 
dècades. L’augment demogràfic i 
de la prosperitat global impulsarà 
una demanda més gran d’ali-
ments, i la seva producció requerirà 
més aigua. Paral·lelament, cobrir 
les necessitats d’aigua es traduirà 
en un consum energètic més gran 
per a activitats com ara el tracta-
ment, transport, reciclatge i dessa-
linització de l’aigua per al consum. 

D’altra banda, resulta que l’agricul-
tura moderna és molt intensiva en 
energia, ja que, entre altres produc-
tes, requereix l’ús de grans quanti-
tats de fertilitzants procedents de la 
transformació dels hidrocarburs 
fòssils que, al seu torn, demanen 
enormes volums d’aigua per pro-
duir-los i refinar-los. Una tendència 
que es reforçarà en el futur, en la 
mesura que l’extracció d’hidrocar-
burs convencionals es vagi acom-
panyant d’un percentatge creixent 
de petroli i gas no convencionals. 

Afrontem, doncs, una perspectiva 
realment complexa, en uns mo-
ments en què la societat viu im-
mersa en un procés accelerat de 
trivialització i simplificació dels te-
mes complexes. Temes sobre els 
quals hi ha més opinió i convicció 
que coneixement i esperit crític. 

I l’últim que ens cal al debat energè-
tic, com en altres, és deixar-nos 
portar per les emocions. Hi fan falta 
números i hi sobren adjectius. n

El més aconsellable en política 
energètica és buscar el baricentre 
d’aquest triangle hipotètic. Si 
adoptem mesures molt decanta-
des cap a un dels vèrtexs, correm 
el risc de descuidar els altres dos 
fronts i perdre la guerra. 

Això vol dir que hem d’aspirar a un 
mix energètic com més net, barat i 
segur sigui possible. No ens po-
dem conformar amb el fet de dis-
posar d’un subministrament abun-
dant i relativament competitiu, 
però mediambientalment brut. 
Tanmateix, tampoc no resulta re-
comanable aspirar a un subminis-
trament net a costa de descuidar 
la seguretat o els costos.

El segon trilema es coneix com el 
de les tres as i deriva de les inicials 
de l’anglès availability (disponibili-
tat), accessibility (accessibilitat) i 
acceptability (acceptabilitat). El tri-
lema ens diu que, en matèria ener-
gètica, no només és important que 
siguem capaços de trobar noves 

fonts, sinó que també hem de ser 
capaços de desenvolupar la tec-
nologia adequada per aprofitar-les, 
assegurant-nos al mateix temps 
que ho fem de manera que resulti 
acceptable, en termes de risc i al-
tres consideracions més o menys 
racionals, per als particulars i els 
consumidors. 

que no veiem com pot empitjorar, 
ni sabem valorar allò que tenim fins 
que no el perdem”.

Aquesta reflexió ens porta a dema-
nar-nos: què s’entreveu a l’horitzó 
energètic i quins són els principals 
desafiaments que hem d’encarar 
les pròximes dècades?

Peter Bosser, director executiu de 
Royal Dutch Shell, considera que 
poden agrupar-se en tres trilemes, 
cadascun dels quals comprèn tres 
reptes íntimament relacionats en-
tre ells, de manera que no és pos-
sible provar de resoldre’ls tots tres 
per separat i oblidar-nos dels al-
tres dos.

El primer trilema, el més conegut, 
és el de les tres es. La sostenibilitat 
energètica es dirimeix en tres fronts 
de batalla simultanis. Coincideixen 
amb un triangle amb vèrtexs defi-
nits per la e de l’economia, la e de 
l’energia (o de seguretat de submi-
nistrament) i la e de l’ecologia (o del 
medi ambient-canvi climàtic). 

MARIANO MARZO 
Col·legiat	d’Honor	del	Col·legi	d’Economistes	
de	Catalunya

Els tres trilemes  
de l’energia

Ja està la pàgina web acabada, 
està operativa des de final de 
novembre. Allà hi trobareu tots 
els actes que ha fet i farà i els 
seus corresponents documents.

La part de la legislació interes-
sant per als temes que tractem, 

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

a mesura que surti i també les 
recomanacions.

També s’ha fet la sessió que vam 
preparar per a la Comissió Gene-
ral. Estava molt pensada per tal 
que fos interessant i agraïm la pre-
sència dels assistents. El nostre 

president, Joan Ràfols, en va fer la 
presentació tot i que hem d’asse-
nyalar el poc interès per part dels 
inscrits a la General. Unes vega-
des es perd i d’altres es guanya. 

El treball d’aquest any ja està en 
marxa, ja ens posarem en con-
tacte amb altres Comissions que  
els hi pot interessar. 

Estem programant una sessió 
d’auditoria i sostenibilitat. Ja us 
ho farem saber. n

Dissortadament, cal una interrupció  
del subministrament o un augment  

de preus per tal que el tema de  
l’energia susciti un cert interès
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posat de manifest que desenvo-
lupar una iniciativa emprenedora 
és una tasca difícil i menys atrac-
tiva que abans.

La imatge de l’emprenedor en la 
societat també sol ser un factor 
rellevant en el moment de confi-
gurar les intencions de qualsevol 
emprenedor potencial. L’evolució 
de l’opinió que emprendre atorga 
estatus social i econòmic a Cata-
lunya i a la resta d’Espanya sem-
pre ha estat al voltant de deu 
punts per sota d’Europa, i s’am-
plia aquesta diferència en els úl-
tims tres anys fins a més de 20 
punts. La proliferació de notícies 
negatives, especialment de cor-

rupció, que s’associen força in-
discriminadament a directius, em-
presaris i polítics, pot ser una de 
les causes d’aquest continu retro-
cés. D’altra banda, la profunditat i 
la durada de la crisi han determi-
nat que moltes empreses durant 
els últims anys s’hagin vist aboca-
des al concurs de creditors, amb 
el desprestigi que això suposa. 
Per això és tan important el màr-
queting de testimoni i els models 
de referència positius que contra-
restin aquestes percepcions.

Les reformes en el mercat labo-
ral, per rebaixar tant els costos 
salarials com els costos de la 
postocupació (pensions, presta-
cions per atur i indemnitzacions 
per acomiadament), i l’impacte 
que han tingut en la renda de les 
famílies, han provocat un dels in-
crements més grans de la desi-
gualtat de l’OCDE. Aquesta situ-
ació ha provocat que a Catalu-

L’Informe GEM-Catalunya 2014 
revisa una sèrie de factors co-
munament identificats com a de-
terminants a l’hora d’explicar la 
creació de noves empreses. A 
continuació se’n detallen els 
principals resultats.
 
L’informe analitza l’activitat em-
prenedora a Catalunya durant el 
2014 així com la seva evolució 
durant els últims anys. Així ma-
teix, examina els valors i les per-
cepcions de la població que afec-
ten la decisió de crear una em-
presa. També presenta el perfil de 
les persones involucrades en el 
procés emprenedor i el de les 
empreses creades recentment. 
Finalment, identifica les variables 
de l’entorn que influeixen en l’em-
prenedoria a Catalunya.

L’informe es basa, d’una banda, 
en una enquesta a una àmplia 
mostra de la població adulta cata-
lana i, de l’altra, en una enquesta 
a experts del sistema emprenedor 
a Catalunya, així com en dades 
recopilades de fonts secundàries.

A continuació, es presenten els 
principals resultats inicials de l’es-
tudi per a Catalunya. Aquests es 
comparen amb els de la resta 
d’Espanya i amb els dels països de 
la resta de la UE que es consideren 
“economies basades en la innova-
ció”, segons la classificació del Fò-
rum Econòmic Mundial. Així ma-
teix, també es comparen amb els 
de tots els països que s’emmar-
quen en aquesta categoria, tant si 
són d’Europa com si no ho són, i 
amb les comunitats autònomes.

Valors, percepcions  
i aptituds emprenedores  
de la població catalana
L’any 2014 la taxa d’activitat em-
prenedora (TEA) a Catalunya se 
situava al 7,54%. Aquest resultat 

suposa una millora respecte de 
l’any anterior, en què es va ob-
servar una caiguda d’aquesta 
taxa. Cal destacar que aquests 
valors estan per sobre de la mit-
jana de la resta de països de la 
UE d’economies basades en in-
novació (6,9%) i molt per sobre 
de la resta d’Espanya (5,1%).

Aquest augment pot ser el reflex 
de la tendència positiva que es 
detecta en alguns dels valors i 
percepcions de la població adul-
ta catalana enquestada. En con-
cret, per tercer any consecutiu 
es produeix un increment en la 
percepció de bones oportuni-
tats, amb una millora de gairebé 

el 25%. Aquest fet posa de ma-
nifest que un percentatge consi-
derable de la població catalana 
comença a detectar a l’entorn, 
després de la llarga i profunda 
crisi, oportunitats de negoci que 
poden ser explotades.

Amb tot, en els factors sociocul-
turals encara hi ha moltes opor-
tunitats de millora. Tot i que em-
prendre es percep com una 
bona opció professional i que en 
els mitjans de comunicació apa-
reixen històries d’èxit empresari-
al, encara no es considera que 
emprendre generi un bon esta-
tus social i econòmic (a gran dis-
tància de la resta d’Europa).

La percepció que iniciar un ne-
goci és una bona opció professi-
onal continua tenint una alta 
puntuació, però perd força. La 
durada de la crisi i les dificultats 
que tenen els emprenedors han 

nya, de manera similar com a 
Espanya, es desitgi cada cop 
més una equitat en els estàn-
dards de vida, tal com es des-
prèn del fet que aquest indicador 
hagi augmentat 13 punts per-
centuals des de l’any 2009 
(59,9%) fins al 2014 (73%), i que 
es manté des del 2010 amb va-
lors lleugerament superiors al 
70% i deu punts percentuals per 
sobre de la RUE. En aquest sen-
tit, sembla que cada cop hi ha 
més preocupació pel benestar 
col·lectiu respecte de l’individual 
amb relació als estàndards de 
vida. Si bé està plenament justifi-
cat i explicat aquest augment en 
l’orientació envers l’equitat, això 
pot redundar negativament en la 
imatge de la funció empresarial.

La comparació de les persones 
que a Catalunya estan involucra-
des en alguna fase del procés 
emprenedor amb les persones 
que no ho estan aporta resultats 
interessants. Així, és interessant 
assenyalar que les persones invo-
lucrades tenen més confiança en 
les seves habilitats, coneixen més 
emprenedors, perceben més 
oportunitats en l’entorn i tenen 
menys por davant del fracàs que 
la resta de la població catalana.

La situació de Catalunya amb re-
lació a les economies basades 
en la innovació i a les comunitats 
autònomes és positiva en el ni-
vell d’autoeficàcia percebut per 
la població (coneixements i habi-
litats per emprendre). Catalunya 
també es posiciona en un bon 
lloc a escala internacional en la 
valoració dels models de refe-
rència (coneix emprenedors).

En canvi, el posicionament a es-
cala internacional és millorable 
pel que fa a la percepció de la 
població catalana sobre l’exis-
tència de bones oportunitats en 
l’entorn i respecte de la por da-
vant del fracàs a l’hora d’em-
prendre. Amb tot, la puntuació 
de Catalunya és bona en aquests 
dos últims indicadors (oportuni-
tats en l’entorn i por davant del 
fracàs) en comparació amb les 
comunitats autònomes. n

L’activitat emprenedora i la creació 
d’empreses a Catalunya el 2014 (I)
AMADEU IBARZ
Vicepresident	del	Grup	de	Treball	d’Emprenedoria	
i	Creació	d’Empresa	del	Col·legi	d’Economistes	de	Catalunya
emprenedoria@coleconomistes.cat

Per tercer any consecutiu, a Catalunya
es produeix un increment en 

la percepció de bones oportunitats,  
amb una millora de gairebé el 25%
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Pressupostos Generals de l’Estat per al 
2016 i altres qüestions tributàries

1.2. Impost sobre societats
Entitats parcialment exemptes
Per als períodes impositius ini- 
ciats a partir de l’1 de gener de 
2015, aquestes entitats esta- 
ran obligades a presentar la de-
claració per l’impost sobre soci-
etats quan compleixin els se-
güents requisits:
l Que els seus ingressos totals 
no superin els 75.000 euros.

l Que els ingressos correspo-
nents a rendes no exemptes no 
superin els 2.000 euros, anuals. 

l Que totes les rendes no 
exemptes que obtinguin estiguin 
subjectes a retenció.

Reducció de les rendes proce-
dents de determinats actius in-
tangibles (Patent Box)
Amb efectes a partir de l’1 de ju-
liol de 2016, i vigència indefinida, 
es modifica la manera de calcu-
lar l’import de la renda objecte 
de reducció. Si fins ara el benefi-
ci fiscal consistia a integrar no-
més el 40% de les rendes produ-
ïdes per la cessió del dret d’ús 
de l’intangible, ara s’aplicarà una 
reducció en la base imposable 
que es calcularà aplicant a les 
rendes el 60% del resultat del 
següent coeficient:

l En el numerador. Les despe-
ses relacionades directament 
amb la creació de l’actiu. Aques-
tes despeses s’incrementaran 
en un 30%, amb el límit de l’im-
port del denominador.

l En el denominador. Les ma-
teixes despeses del numerador 

Quan tingueu a les mans aquest 
noticiari ja s’hauran celebrat les 
eleccions generals del 20-D 
que, en funció dels resultats, 
poden canviar el panorama polí-
tic a l’Estat espanyol i, per tant, 
les mesures tributàries (que 
contenen els Pressupostos Ge-
nerals de l’Estat per al 2016, 
aprovats de pressa i corrents en 
el tràmit parlamentari i publicats 
al BOE del 30 d’octubre de 
2015) poden ser de durada efí-
mera així com la reforma fiscal 
iniciada el 2015 i, encara, en 
fase d’implantació.

No obstat això, i malgrat que no hi 
ha gaires novetats per destacar, 
és obligat en un noticiari d’infor-
mació fiscal fer uns breus comen-
taris sobre les normes tributàries 
de la Llei 48/2015, de 28 d’octu-
bre, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per al 2016, i altres aspec-
tes d’actualitat tributària.

1. Normes tributàries  
de la Llei 48/2015
1.1. Impost sobre la renda  
de les persones físiques
Primes d’assegurança de malaltia
l Augment de la deducció de 
500 a 1.500 euros per prima 
d’assegurança que cobreixi la 
malaltia del mateix assegurat, la 
del seu cònjuge i fills menors de 
25 anys en cas de ser discapaci-
tats, per determinar el rendiment 
de l’activitat econòmica en el rè-
gim d’estimació directa. Aquest 
límit és individual per a cadascu-
na d’aquestes persones. 

l Tampoc no es considerarà 
renda en espècie la prima satis-
feta per l’empresa, fins a un im-
port màxim de 1.500 euros (500 
si no es té discapacitat), a enti-
tats asseguradores que cobrei-
xin la malaltia del mateix contri-
buent, la del seu cònjuge i fills 

menors de 25 anys en el cas de 
ser discapacitats.

Nous límits per a l’aplicació del 
mètode d’estimació objectiva 
(mòduls) per al 2016 i el 2017
l El límit general del volum de ren-
diments integres de l’any anterior 
no pot superar els 250.000 euros, 
igual que en el cas de les activitats 
agrícoles, ramaderes i forestals.

l En el cas dels empresaris obli-
gats a expedir factura, el límit del 
volum de rendiments íntegres de 
l’any anterior corresponent a 
operacions per les quals estan 
obligats a facturar no podrà su-
perar els 125.000 euros.

l El límit excloent en funció del 
volum de compres en béns i ser-
veis de l’any anterior per al con-
junt de totes les activitats eco-
nòmiques desenvolupades pel 
contribuent, el seu cònjuge, 
descendents i ascendents serà 
de 250.000 euros (excloses les 
adquisicions d’immobilitzat).

l S’exclouen del mètode d’esti-
mació objectiva a partir del 2016 
les activitats incloses en les divi-
sions 3, 4 i 5 de la secció prime-
ra de les tarifes de l’IAE, subjec-
tes a retenció de l’1% en l’exer-
cici 2015.

l Les activitats de transport de 
mercaderies (epígrafs 722 i 
849.5), transport de passatgers 
(epígrafs 721.1 i 721.3), així com 
el servei de mudances (epígraf 
757), continuen incloses en el 
sistema dins de les magnituds 
no excloents. 

i, si és el cas, de l’adquisició de 
l’actiu.

Atenció. No s’inclouran en el co-
eficient les despeses finance- 
res, les amortitzacions d’immo-
bles o altres depeses no relacio-
nades directament amb la crea-
ció de l’actiu.

Règim transitori
Amb efectes a partir de l’1 de ju-
liol de 2016, i vigència indefinida, 
es modifica la disposició transi-
tòria vintena de la Llei 27/2014, 
de l’impost sobre societats: les 
cessions del dret d’ús o explota-
ció de determinats actius intan-
gibles fetes abans del 27/09/2013 
podran optar fins a la finalització 
dels contractes per continuar 
aplicant el règim establert a l’arti-
cle 23 del RDL 4/2004.

Les cessions fetes entre el 
27/09/2013 i el 30/06/2016 po-
dran optar per aplicar el règim 
establert a la Llei de l’impost so-
bre societats segons redacció 
vigent a 1 de gener de 2015. En 
tots els casos, a partir del 
30/06/2021, s’haurà d’aplicar el 
nou règim.

En les transmissions d’actius in-
tangibles fetes a partir de l’1 de 
juliol de 2016 fins al 30 de juny 
de 2021, es podrà optar també 
pel règim establert a l’article 23, 
segons redacció vigent a partir 
del gener del 2015. S’exercirà 
l’opció en la declaració del perío-
de de transmissió.

Conversió d’actius per impost 
diferit en crèdit exigible davant 
l’Administració tributària
Els contribuents que tinguin re-
gistrats actius per impostos dife-
rits (corresponents a certes do-
tacions) que es converteixin en 
un crèdit exigible davant l’Admi-

Amb efectes a partir de l’1 de juliol de  
2015, i vigència indefinida, es modifica  

la manera de calcular l’import de  
la renda objecte de reducció
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nistració tributària, estaran obli-
gats a pagar una prestació patri-
monial consistent en l’1,5% dels 
actius per impostos diferits.

Es regula un règim transitori (DA 
13a) per a la conversió dels ac-
tius per impostos diferits en pe-
ríodes impositius iniciats amb 
anterioritat al gener del 2016 en 
un crèdit davant l’Administració 
tributària.

1.3. Impost sobre el patrimoni
Es restableix l’exigència del seu 
gravamen per a l’exercici 2016, 
tot i que, en principi, es torna a 
desactivar a partir del 2017 mit-
jançant el mecanisme de bonifi-
cació del 100% de la quota de 
l’impost. 

1.4. Impost sobre  
el valor afegit (IVA)
l S’introdueixen modificacions 
tècniques en les exempcions de 
les prestacions de serveis direc-
tament relacionades amb les ex-
portacions de béns, amb efec-
tes des de l’1/01/2015, i en 
l’exempció en les importacions 
de béns, amb efectes des de 
l’1/01/2016, que es vinculen al 
règim de dipòsit distint del dua-
ner per tal d’adequar la normati-
va interna a la comunitària.

l També s’incorpora un règim 
transitori per al 2016 i el 2017 
relatiu als límits que determinen 
l’exclusió dels règims especials 
de l’IVA vinculats al mètode d’es-
timació objectiva de l’IRPF.

1.5. Impost sobre 
transmissions patrimonials  
i actes jurídics documentats 
Només s’actualitza l’escala de 
gravamen per a transmissions i 
rehabilitacions de grandeses i tí-
tols nobiliaris, durant el 2016.

1.6. Impostos especials
A l’impost especial sobre l’elec-
tricitat, s’incorpora un ajusta-
ment tècnic en l’exempció per a 
determinades instal·lacions. 

Els tipus impositius de l’impost 
sobre els gasos fluorats d’efecte 
d’hivernacle seran els resultants 

de multiplicar el tipus de grava-
men fixat en la Llei 16/2013 pels 
coeficients 0,33 per a l’exercici 
2011 i 0,66 per als exercicis 
2015 i 2016.

1.7. Taxes
Es mantenen per a l’exercici del 
2016 els tipus de quantia fixa  
de les taxes de la Hisenda esta-
tal, així com les quanties esta-
blertes per a les taxes que gra-
ven els jocs d’atzar en els ma-
teixos imports exigits durant 
l’any 2015.

1.8. Altres disposicions
l Interès legal del diner: 3% (du-
rant el 2015 ha estat del 3,50%).

l Interès de demora: 3,75% 
(durant el 2015 ha estat del 
4,375%).

l Indicador públic de renda 
d’efectes múltiples (IPREM). Per 
a l’exercici 2016 serà de 
6.390,13 euros anuals, igual que 

l’any 2015. En els supòsits  
en els quals la referència a l’SMI 
hagi estat substituïda per la refe-
rència a l’IPREM, la quantia anu-
al serà de 7.455,14 euros quan 
les corresponents normes es re-
fereixin a l’SMI en còmput anual. 
Malgrat això, si expressament 
s’exclouen les pagues extraordi-
nàries, la quantia serà de 
6.390,13 euros.

2. Ajornament i 
fraccionament de pagament 
dels deutes tributaris 
Amb efectes des del dia 21 
d’octubre de 2015, s’ha aug-
mentat l’import de l’exempció 
d’aportar garanties a les sol-
licituds d’ajornament i fraccio-
nament dels deutes davant de 
l’AEAT, quan el seu import con-
junt no excedeixi de 30.000 eu-
ros (abans 18.000), i es trobin 
tant en període voluntari com en 
període executiu de pagament. 

3. Deducció dels 
subministraments  
quan s’utilitza el mateix 
habitatge per exercir 
l’activitat econòmica
Els mitjans de comunicació es 
van fer ressò d’una resolució del 
Tribunal Econòmic Administratiu 
Central (TEAC), en què admet la 
deducció proporcional de les 
despeses per subministraments 
quan s’utilitzi el mateix habitatge 
per desenvolupar l’activitat.

Fins ara, l’Administració tributà-
ria no admetia que els autònoms 
que treballen a casa seva po-
guessin deduir les despeses dels 
subministraments (aigua, electri-
citat, gas, telèfon, etcètera), ni 
tant sols en proporció a la super-
fície de l’habitatge utilitzada en 
l’exercici de l’activitat.

Però, atenció. El TEAC admet la 
deducció d’aquest tipus de des-
peses a condició que el contri-
buent acrediti que aquestes des-

peses contribueixen a l’activitat i 
que estan vinculades a l’obten-
ció d’ingressos. És a dir, la càrre-
ga de la prova recau sobre el 
contribuent. És aquest el que ha 
de provar la vinculació esmenta-
da de les despeses per submi-
nistrament amb els ingressos de 
l’activitat desenvolupada. I un 
cop acreditada la connexió entre 
les despeses i l’activitat, caldrà 
determinar la proporcionalitat 
per calcular l’import de les des-
peses deduïbles.

Segons el criteri del TEAC, no 
serà suficient deduir les despe-
ses atenent només a la propor-
ció de la superfície utilitzada en 
l’activitat, és a dir, no en funció 
dels metres quadrats afectes a 
l’activitat. Caldrà, doncs, cercar 
criteris més objectius de propor-
cionalitat de les despeses per 
subministraments. El TEAC sug-
gereix en la seva resolució, com 

una alternativa, considerar una 
combinació del criteri dels me-
tres quadrats amb els dies labo-
rables de l’activitat desenvolupa-
da i les hores en què aquesta 
s’exerceix a l’immoble. 

Això pot significar una reducció 
important de les despeses per 
subministrament deduïbles. Si 
els metres quadrats s’han de 
ponderar amb les hores d’exer-
cici de l’activitat en el domicili, 
l’import de les despeses que 
computaran com a deduïbles es 
veurà molt reduït. És molt proba-
ble que l’Administració tributària 
apliqui el criteri de computar no-
més 1.800 hores anuals d’exer-
cici de l’activitat en front de les 
8.760 que té un any.

Pensem que l’Administració tri-
butària continuarà essent restric-
tiva en l’admissió d’aquest tipus 
de despeses atès que no s’ha 
establert una regla objectiva de 
prorrateig (com ho haurien estat 
els metres quadrats de superfí-
cie de l’habitatge destinats a 
l’exercici de l’activitat), malgrat 
que la resolució del TEAC ha es-
tat dictada en “unificació de doc-
trina”, és a dir, que el seu criteri 
té caràcter vinculant per a tota 
l’Administració tributària: inspec-
ció i gestió.

Recordeu que sí que s’admet la 
deducció proporcional de les 
despeses derivades de la titulari-
tat de l’habitatge, com ara l’IBI, 
les despeses de la comunitat de 
propietaris, etcètera, però en 
canvi es considera no aplicable la 
proporcionalitat a les despeses 
pels subministrament de l’habi-
tatge, ja que no hi ha un aprofita-
ment separat d’aquests. n

Es mantenen per al 2016 els tipus de 
quantia fixa de les taxes de la Hisenda 

estatal així com les quanties establertes 
per a les taxes dels jocs d’atzar
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sota del valor dels fons propis. 
És una conclusió raonable?

A la meva manera de veure, és 
una valoració bastant errònia, 
que en una situació real de com-
pravenda faria naufragar l’opera-
ció sense cap dubte, ja que una 
empresa sanejada, solvent i amb 
un EBITDA de 3 milions, difícil-
ment es vendria per sota del va-
lor net patrimonial. 

On és el problema? En el tracta-
ment del deute. A Espanya, per 
les peculiaritats del nostre sistema 
financer, les partides del circulant 
solen ser molt elevades en propor-
ció amb la resta del balanç. Què 
distingeix el deute a curt del deute 

a llarg en un balanç sanejat i sol-
vent? El deute a llarg s’ha de pa-
gar efectivament amb la generació 
de caixa del negoci, mentre que el 
deute a curt és un mer avança-
ment de tresoreria sobre uns co-
braments que es van produir. 

Existeix, però, una alternativa a 
aquesta forma de valorar l’empre-
sa, que és la següent. Conside-
rem per un moment que en un 
balanç equilibrat, solvent i amb un 
fons de maniobra positiu, el deute 
a curt es considera una necessitat 
comercial, és a dir, per vendre 
hem de donar uns terminis de pa-
gament que ens generen aquesta 
necessitat de fons i, per tant, el 

Vull tractar aquí un aspecte de les 
tècniques de valoració d’empre-
ses que als professionals ens sol 
presentar més d’un inconvenient 
quan gestionem una transacció. 
Aquest aspecte es concretaria en 
la següent pregunta: com afecta 
el deute al valor de l’empresa?

La fórmula de valoració tècnica-
ment més correcta i àmpliament 
acceptada és la que es denomi-
na DFC o descompte de fluxos 
de caixa. Per aplicar el DFC es 
requereix un exercici de planifica-
ció financera, preparar els estats 
de caixa provisionals i, sobre la 
caixa final disponible per a l’acci-
onista, aplicar una taxa de des-
compte, segons la percepció de 
risc que tingui l’analista (més alta 
per al comprador i més baixa per 
al venedor!), que ens donaria el 
valor actual net dels fluxos i, per 
tant, de l’empresa.

No obstant això, en transaccions 
d’empreses mitjanes, que es 
mouen en un entorn estable, 
amb taxes esperades de creixe-
ment del negoci baixes o mode-
rades, s’acostuma a aplicar una 
forma resumida de descompte 
de fluxos de caixa, que es coneix 
com a múltiples d’EBITDA. 
Aquesta fórmula es fonamenta 
en els següents conceptes: 
a) L’EBITDA (Earnings Before Inte-
rest, Taxes, Depreciation and Amor-
tization), o benefici brut d’explota-
ció, és una magnitud comptable 
que s’assembla al free cash flow 
(tret per la correcció dels impostos i 
assumint que no hi ha inversió en 
capital ni canvis en la composició 
del circulant-estabilitat). 

b) El multiplicador, de 4, 5 o N 
vegades EBITDA. Aquest multi-
plicador es pot interpretar com 
una taxa de descompte, ja que 
és el mateix multiplicar per cinc 
que dividir per 0,2 (20%). 

c) Multiplicar l’EBITDA per 5 
equival a dividir-lo per 0,2 (20%) i 
equival també al càlcul d’una 
renda permanent actualitzada a 
una taxa de descompte del 20%. 

Com juga el deute en aquesta fór-
mula? Molt fàcil, el valor que s’ob-
té en multiplicar l’EBITDA pel mul-
tiplicador es denomina valor em-
presa (VEU) i equival a la suma del 
valor del capital (VC) més el valor 
del deute. Entenent per deute el 

deute amb cost. VEU = VC + Deu-
te. I per tant, el VC = VEU - Deute; 
VC = (EBITDA x N) - Deute.

Aquesta simple equació ens  
permetrà enfocar el problema 
plantejat. Imaginem una empre-
sa que té un EBITDA de 3 mili-
ons d’euros i les magnituds de 
passiu de la Taula 1.

Si apliquem el model de múlti-
ples d’EBITDA, aplicant un multi-
plicador de 4 (taxa de descomp-
te del 25%), la valoració quedaria 
com es pot veure a la Taula 2. 

Les accions de l’empresa es va-
lorarien a 5 milions, un milió per 

cost d’aquest deute és un cost fi-
nancer comercial i l’hauríem de 
comptabilitzar per sobre de 
l’EBITDA. De manera que distin-
gim els interessos del deute a curt 
(ic) dels interessos del deute a 
llarg (il) i corregim l’EBITDA de ma-
nera que, per aplicar el multiplica-
dor, quedaria com a EBITDA - ic. 
Així, en el cas que ens ocupa, un 
deute de 6 milions a un 5% anual 
de cost serien 300.000 euros de 
cost financer. Si a l’EBITDA de 3 
milions li restem 0,3, ens quedari-
en 2,7 milions d’EBITDA al qual 
aplicar el multiplicador, i la valora-
ció seria la que es veu a la Taula 3:

De manera que, amb l’ajust apli-
cat, la valoració puja a 9,8; 3,8 
milions per sobre dels fons pro-
pis. És a dir, amb una valoració 
del fons de comerç de 3,8 mili-
ons, que es converteix en una 
valoració bastant més raonable 
del negoci, que fa viable una 
transacció de compravenda.

Per finalitzar, i a manera de con-
clusió, m’atreveixo a plantejar que 
en un exercici de valoració, per a 
una transacció de compravenda, 
es pot distingir entre dos tipus de 
deute. Aquella que té un impacte 
real en el flux de caixa generat pel 
negoci (beneficis + amortitzaci-
ons), que és el deute (préstecs) a 
llarg termini. I aquella que és un 
mer avançament de caixa i que no 
té un impacte real sobre el flux de 
caixa generat, que és el deute a 
curt (descompte, línies de crèdit, 
etcètera). Feta aquesta distinció 
cal ajustar l’EBITDA, restant el 
cost del deute comercial, abans 
d’aplicar-li el multiplicador, per evi-
tar restar-li l’import del nominal al 
resultat obtingut per al valor em-
presa. Caldria afegir que, perquè 
aquesta opció sigui acceptada 
per un potencial comprador, el ba-
lanç ha d’estar equilibrat i el fons 
de maniobra ha de ser positiu, de 
manera que l’import del deute a 
curt sigui fàcilment renovable. n

El paper del deute en  
la valoració d’un negoci
SEBASTIÁN BARAJAS
Economista	i	membre	del	Grup	de	Treball	M&A	
sb@eurohold.com

 Taula 1  Taula 3 Taula 2

FFPP

6

EBITDA

2,7

EBITDA

3

Deute
a llarg

1

Mult.

4

Mult.

4

Deute
a curt

6

Valor
empreses

10,8

Valor
empreses

12

Deute
total

7

Deute
total

1

Deute
total

7

Valor
accions

9,8

Valor
accions

5

A Espanya, per les peculiaritats del 
nostre sistema financer, les partides  
del circulant solen ser molt elevades  
en proporció amb la resta del balanç
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refrigerades per a aliments i be-
gudes a tots aquells nínxols de 
mercat que no disposen d’un 
mitjà frigorífic suficient. Paral-
lelament, vol crear una xarxa de 
distribució e-commerce d’ali-
ments frescos. Presenta J. Bo-
tey, que sol·licita 1 milió d’euros 
en format coinversió en tres ron-
des. Mínim, un terç d’inversió 
privada.

l IMPETUX. Desenvolupa i fa-
brica instrumentació científica 
que ofereix als investigadors en 
biologia una eina de manipulació 
no invasiva que permet l’anàlisi 
de les interaccions que tenen lloc 
en la majoria de processos biolò-
gics a escala cel·lular i molecular. 

Presenta Elisabet Romeu i sol-
liciten 125.000 euros per iniciar la 
fase d’introducció al mercat.

l SKITIC. El comparador de 
l’esquí, plataforma multilateral en 
format web i app que proporcio-
na a l’usuari, en un sol espai, in-
formació rellevant per escollir, 
organitzar i adquirir una perfecta 
jornada d’esquí. Presenta Agustí 
Devant i necessiten 200.000 eu-
ros per al llançament.

Hem comunicat un bon projecte 
(article I al número 152 de l’Infor-
matiu), hem demostrat que te-
nim un bon equip (article II al nú-
mero 153), ara ens toca convèn-
cer l’inversor que tenim el pro-
jecte que està buscant. 

Pensa com afronta el procés in-
versor un business angel i apor-
ta-li la informació que li faciliti, no 
comprar el vostre producte, sinó 
la decisió d’invertir en vosaltres i 
en el vostre projecte. L’inversor 
voldrà:
l Avaluar l’oportunitat del nego-
ci i saber com feu caixa amb el 
vostre model de negoci.

l Conèixer les mètriques, reals, 
creïbles i demostrables dels pri-
mers passos del teu projecte. 

l Informació de clients i no 
d’usuaris, vol vendes i saber qui 
són i quin perfil tenen els clients 
que han comprat en les primeres 
proves.

l Saber qui et visita al web i el 
percentatge de conversió de vi-
sites en vendes.

l Conèixer el cost real d’adquirir 
un client (CAC) i el valor total 
d’un client (LTV).

l Valorar la dimensió de projec-
te que surt de la teva idea i dels 
seus diners. 

l Valorar la capacitat d’execu-
ció que el vostre equip té per tirar 
endavant el projecte.

l I, per últim, informa-li dels es-
cenaris de sortida que has pen-
sat per a ell.

15è Fòrum Economistes BAN
L’1 d’octubre es van presentar 
set interessants projectes. 

l PHARMACELERA. Desenvo-
lupa solucions integrades hardwa-
re/software per a les etapes inicials 
del disseny de nous fàrmacs. Enric 
Herrero presenta PharmScreen, 
un software per augmentar la pro-
ductivitat dels processos R+D de 
la indústria farmacèutica. Busquen 
120.000 euros per tancar la versió 
comercial i sortir al mercat.

l COREBICYCLE. És el cerca-
dor/comparador, configurador, 
assessor on-line i assemblatge a 
taller de tot tipus de material, per 
a totes les modalitats de bicicle-
tes. Presenta Laura Celdran, sol-
liciten 150.000 euros per a la 
promoció i expansió nacional i 
europea de l’empresa.

l OPTIMIZA. Desenvolupa 
apps per a enginyers, arquitectes 
i aparelladors que desenvolupen 
feines fora de l’oficina, tot substi-
tuint el format paper pel format 
electrònic. Integra la signatura di-
gital. Presenta Maribel Chamorro 
i requereixen 150.000 euros per 
a la promoció i expansió nacional 
i internacional de la marca.

l PO-CPAP. Dispositiu portàtil i 
autònom d’impulsió d’aire per 
proporcionar ventilació assistida 
en el tractament de la síndrome 
d’apnees de la son, una malaltia 
que afecta 100 milions de perso-
nes. Presenta Francesc Martí-
nez, demanen 275.000 euros en 
tres fases de finançament per a 
disseny industrial, producció i 
comercialització.

l ICEBOXFISH. Dissenya, fa-
brica i comercialitza consignes 

Conferència ‘Corporate 
Venturing: la innovació 
empresarial a través de  
la inversió en ‘start-ups’’
Jesús Murillo, gerent de l’àrea de 
Corporate Venturing d’ACCIÓ, va 
indicar en la seva ponència que 
“les start-ups són una oportunitat 
i una font d’innovació per a les 
empreses consolidades”, a 
aquestes els costa molt fer inno-
vació radical i, per mantenir-se en 
el mercat, han d’innovar de ma-
nera continuada i estar atentes a 
les innovacions disruptives, inno-
vació que prové fonamentalment 
de les empreses emergents. “La 
innovació no és només innovació 
tecnològica, les innovacions dis-
ruptives van associades a canvis 
en els models de negoci”, va ma-
nifestar. I l’associació empresa 
consolidada amb una start-up 
presenta importants beneficis per 
a les dues, va afegir. 

Per últim, va indicar que des d’AC-
CIÓ es vol donar suport per tal 
“que les empreses consolidades 
que constitueixen el teixit industrial 
de Catalunya utilitzin el potencial 
de les empreses emergents (start-
up i spin-off) per innovar, fer créixer 
o diversificar els seus negocis. Que 
les empreses emergents aprofitin 
el teixit industrial de Catalunya per 
fer créixer els seus projectes”. 

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, a ampliar la 
seva informació i a contactar 
amb els emprenedors, feu-nos-
ho saber a economistesban@
coleconomistes.cat. n

* Tercer article d’una sèrie de tres.

MIQUEL SACRISTÁN 
Economista	i	director	d’Economistes	BAN
economistesban@coleconomistes.cat

Troba inversors per als teus  
projectes.* Un bon projecte (i III)

Pensa en com afronta el procés inversor  
un ‘business angel’ i aporta-li la informació  
que li faciliti, no comprar el vostre producte,  

sinó la decisió d’invertir en el projecte
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en les situacions quotidianes. Val 
a dir que, veritablement, i de ma-
nera clara els darrers dos anys, 
m’he sentit i he viscut en un en-
torn –professional– que perfecta-
ment s’identifica amb l’acrònim. I 
durant aquests dos anys és quan 
m’he adonat de la importància de 
les institucions que ens represen-
ten. És quan he sentit el clic.

Les contínues reformes legals 
que han afectat directament 
aquest nínxol del tractament de 
la insolvència, que ja s’han divul-
gat i comentat en aquest mateix 
espai, no neixen sense una de-
manda social. I si n’hi ha hagut 
tantes en tant poc temps és que 
la demanda social ho ha exigit. 
Cap govern no impulsa canvis 
legislatius si no hi ha demanda 
perquè així ho faci. I la demanda 
social arriba als agents decisoris 
normalment per institucions com 
la nostra. Ara ens agrada defi-
nir-les com a grups de pressió, 
com a lobbies. Nosaltres som un 

lobby, un grup de pressió. I no un 
de qualsevol. Fa molt temps que 
existim, i estem reconeguts a alt 
nivell en l’Estat, i tot membre de 
govern sap que perdurarem des-
prés del seu relleu. I ens respec-
ten. I hem de lluitar per continuar 
sent respectats. Cert és que uns 
fan més soroll que d’altres. Però 
tinguem clar que qui més crida 
no sempre té més raó.

A mesura que he pogut assis-
tir a reunions amb els diferents 
agents amb capacitat de decidir, 
(govern, grups parlamentaris…) 
o rebre’n correus, exposar idees, 
defensar-les, criticar-ne d’altres, 
crear, escriure, el que fos, en 
nom en el meu cas, del Regis-
tre d’Experts Forenses (REFOR) 
i, a la vegada, m’he pogut reunir 
amb altres grups de pressió més 
o menys organitzats o prestigio-
sos, tant d’institucions financeres 
com de l’àmbit judicial, patronals, 

Fa temps que no tenia l’oportu-
nitat d’escriure en aquest espai, 
però ara en torno a tenir opció. 
I l’agraeixo d’entrada, esperant 
no defraudar qui ha dipositat en 
mi la confiança que no decebré 
ni a ell ni a la institució a la qual 
representa. 

Tota la meva activitat professional 
ha voltat el món de la reestruc-
turació d’empreses en dificultats. 
Ja sigui com a consultor, com a 
administrador concursal o ad-
quirint directament les empreses 
per reestructurar-les assumint-
ne directament el risc. De cop i 
volta, m’adono (que els meus fills 
es fan grans i) que… fa més de 
vint anys que m’hi dedico. Vint 
anys! I què n’he tret? Alegries i 
tristors, èxits i fracassos, amics, 
vells amics, nous amics i amics 
que deixen de ser-ho. I cabell 
blanc. Però durant aquests anys 
he tingut l’opció de viure en pri-
mera persona l’intens desenvo-
lupament de la meva activitat, 
des d’una presència gairebé 
testimonial dels economistes fins 
al moment actual, on no només 
som reconeguts com a agents, 
sinó que s’esperen les nostres 
aportacions per desenvolupar 
acuradament els processos de 
tractament de la insolvència que 
són imprescindibles per tal que la 
reestructuració, quan calgui, si-
gui útil per a l’economia general. 

I durant aquest període, que ja 
es podria identificar com tota 
una generació, he tingut l’opor-
tunitat de dedicar una part del 
meu temps a col·laborar amb 
les diferents institucions que em 
representen col·lectivament. No 
negaré (i suposo que cap dels 
meus companys gosaria fer-ho) 
que al principi d’assistir a reuni-
ons de comissions, o d’impartir 
algun curs de formació, o d’es-

criure algun article, et mou la 
voluntat de treure’n algun rèdit 
professional directe, com una 
espècie de retorn econòmic al 
temps dedicat. Però en un mo-
ment donat, hom escolta un clic, 
un interruptor que fa veure la 
importància que per al funciona-
ment de l’Estat tenen determina-
des institucions, organitzacions, 
corporacions i col·legis com els 
que s’aglutinen al voltant de la 
nostra professió i que, per tant, 
no s’entenen si els seus òrgans 
de govern i representació estan 
copats per simples oportunistes 
que no miren pel conjunt i ante-
posen els seus interessos perso-
nals als del col·lectiu. 

Les institucions van més enllà 
de les persones que les formem. 
Molt més enllà. I així ha de ser si 
volem que perdurin, amb solide-
sa i reputació, i siguin d’utilitat 
per als qui ens succeiran.

Escric aquesta reflexió en un 
moment històric on els esdeveni-
ments sembla que ens dirigeixen 
cap a una apocalipsi global. Es-
coltava un bon amic que els mi-
litars nord-americans van desen-
volupar un codi de pràctica per 
a la reflexió, predicció i presa de 
decisions a partir d’establir que 
les condicions i situacions gene-
rals s’englobaven sota un acrò-
nim, VUCA (volatility, uncertainty, 
complexity and ambiguity). Més 
enllà de la simple sigla, és un con-
junt de coneixements que pretén 
ocupar-se de modelar formes 
d’aprenentatge per a la prepa-
ració, l’anticipació, l’evolució i la 
posterior intervenció dels equips 

sindicats, de grans despatxos o 
fins i tot empresaris, he vist clara-
ment com el prestigi de la nostra 
institució és el que em permet 
ser escoltat i, conseqüentment, 
tot allò que digui ha de transcen-
dir de la meva persona. I tingueu 
ben clar que la nostra llarga his-
tòria com a col·lectiu ens legiti-
ma a alt nivell, molt més del que 
m’hagués pogut imaginar ara fa 
vint anys.

I a la vegada tinc molt clar que 
moltes de les aspiracions pro-
fessionals que reivindiquem no 
són tingudes en compte. Si, per 
exemple, ens centrem en l’admi-
nistració concursal, sembla que 
siguem l’ase dels cops. Però tin-
gueu ben clar que el que la nostra 
professió demana és uns admi-
nistradors concursals de prestigi i 
elevada reputació. I això és el que 
cal aconseguir a base de regular-
la convenientment deixant sem-
pre molt clar que els economistes 
que ens hi dediquem lluitarem per 
tal que així sigui. Si eIs canvis que 
s’imposen redueixen la rendibilitat 
als administradors concursals, és 
perquè la resta convencen que 
som cars. I nosaltres no tenim 
suficients arguments, encara. Si 
pretenem fer pujar el nivell profes-
sional, i exigir la deguda formació 
econòmica d’alt nivell per al seu 
exercici, els altres no ho criticaran 
i s’acabarà imposant. I quan que-
di clara la nostra aportació de va-
lor al sistema, serà degudament 
remunerada. 

Sembla que s’acaba un cicle. Hi 
ha menys fressa. Però no s’aca-
ba la feina. Continua més inten-
sament. Afrontarem, amb mirada 
llarga, el futur.

No m’allargo més. Crido a tots 
els que formen part d’òrgans de 
govern en els nostres col·legis, 
registres o consells que continuïn 
lluitant i defensant-los en bé de la 
nostra professió i de l’interès ge-
neral. I a tots els col·legiats que 
tinguin l’esperit i l’esperança de 
sentir el clic que jo he sentit que, 
sens dubte, s’acostin a aquestes 
institucions i hi dediquin temps i 
capacitats. n

XAVIER DOMÈNECH
Economista	i	soci	director	d’AC-IN
xdo@ad-in.es

Clic

Cap govern no impulsa canvis legislatius  
si no hi ha demanda perquè així ho faci.  
I la demanda arriba als agents decisoris 

per institucions com la nostra
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4. Reducció de capital social i 
amortització o alienació de 
les participacions o accions 
d’una societat. S’estableix que 
en tots aquells casos en què la 
llei prevegi la possibilitat de sol-
licitar al secretari judicial la re-
ducció de capital social o 
l’amortització o alienació de les 
participacions o accions d’una 
societat, es continuarà l’expedi-
ent general previst en la Llei de 
jurisdicció voluntària.

5. La dissolució judicial de so-
cietats. La competència per 
procedir a la dissolució judicial 
d’una societat correspondrà al 
jutjat mercantil del seu domicili.

6. La convocatòria de l’assem-
blea general d’obligacionistes. 
Aquest expedient serà aplicable 
en els casos en què les lleis per-
metin sol·licitar la convocatòria 
d’una assemblea general d’obli-
gacionistes. La competència 
correspondrà al jutjat mercantil 
del domicili social de l’entitat 
emissora de les obligacions

7. Robatori, furt, extraviament 
o destrucció de títol valor o re-
presentació de parts de soci. 
L’expedient previst serà aplica-
ble quan se sol·liciti l’adopció de 
mesures previstes en la legisla-
ció mercantil en els casos de ro-
batori, furt, extraviament o des-
trucció de títols valor o de repre-
sentació de parts de soci.

La competència serà del jutjat 
mercantil del lloc de pagament 
quan es tracti d’un títol de crèdit, 
del lloc de dipòsit en el cas de 

I Entrada en vigor i objecte
El dia 3 de juliol de 2015, es va 
publicar al BOE la Llei 15/2015, 
de 2 de juliol, de la jurisdicció 
voluntària. Amb caràcter gene-
ral, aquesta nova legislació  
va entrar en vigor el passat 23 
de juliol. 

La voluntat de la llei és proporci-
onar una resposta a la necessitat 
d’una nova ordenació legal, rao-
nable i realista de la jurisdicció 
voluntària, que simplifiqui les 
normes relatives a la seva trami-
tació i estableixi vies menys cos-
toses i més ràpides, tot respec-
tant al màxim les garanties i el 
principi de seguretat jurídica.

II Noves competències  
dels notaris i registradors
Als notaris se’ls atribueix ara en 
exclusiva el coneixement sobre 
presentació, adveració, obertura 
i protocol·lització d’algunes mo-
dalitats de testaments, a més de 
la declaració d’hereus abintesta-
to i la venda extrajudicial de béns 
hipotecats.

Als registradors mercantils se’ls 
atribueixen noves competències 
en matèria de dret societari, 
com ara la convocatòria de Jun-
ta General, la possibilitat de sot-
metre a auditoria els comptes 
anuals ordinaris o consolidades 
de les empreses i la designació, 
si escau, de l’auditor, la revoca-
ció de l’auditor, la reducció de 
capital o l’alienació d’accions i 
participacions.

III Expedients de  
jurisdicció voluntària  
en matèria mercantil
Seguidament passem a exami-
nar els diferents expedients refe-
rits a l’àmbit mercantil, sense 
ànim exhaustiu, que incorpora 
aquesta llei en el seu títol VIII.

1. L’exhibició de llibres de les 
persones obligades a portar 
comptabilitat. L’exhibició de lli-
bres, documents i suports 
comptables s’ha de basar en 
una llei que així ho estableixi,  
essent competent el jutjat mer-
cantil del domicili de la persona 
obligada a l’exhibició. L’expedi-
ent es tramita per les normes 
comunes i requereix l’existència 
d’un interès legítim del sol-
licitant.

2. La convocatòria de juntes 
generals, ordinària i extraordi-
nària. L’expedient s’aplicarà en 
tots els casos en què les lleis 
permetin sol·licitar la convocatò-

ria d’una junta general, sigui or-
dinària o extraordinària.

La competència és a favor del 
jutjat mercantil del domicili social 
i ho podrà sol·licitar la persona a 
la qual la llei concedeixi aquest 
dret.

3. Nomenament i revocació de 
liquidador, auditor o interventor 
d’una entitat. Es preveu per a 
aquells supòsits en els quals legal-
ment s’estableixi la possibilitat de 
sol·licitar al secretari judicial el no-
menament del liquidador, auditor 
o interventor, i s’aplica el mateix 
procediment per a la revocació i 
cessament de nomenaments. 

La competència s’atribueix al jut-
jat mercantil del domicili social 
de l’entitat a la qual es faci refe-
rència i ho podran sol·licitar qui 
resulti legitimat per a això per les 
lleis corresponents.

títols de dipòsit o en el lloc del 
domicili de l’entitat emissora 
quan els títol anessin valoris mo-
biliaris. 

La legitimació la tenen els posse-
ïdors legítims dels títols que ha-
guessin estat desposseïts dels 
mateixos, així com els que ha-
guessin sofert la seva destrucció 
o extraviament.

8. El nomenament de pèrit en 
els contractes d’asseguran-
ces. Serà aplicable aquest expe-
dient quan no hi hagi acord entre 
els pèrits nomenats per l’assegu-
rador i l’assegurat per determinar 
els danys produïts i aquells que 
no estiguin d’acord amb la desig-
nació d’un tercer. La competèn-
cia serà del jutjat mercantil del 
lloc del domicili de l’assegurat.

IV Conclusió
En termes generals, la nova llei 
tracta de fer una reforma integral 
de la jurisdicció voluntària a 
l’efecte de modernitzar aquest 
sector de l’ordenament jurídic-
processal. 

Amb les noves mesures previs-
tes es busca aconseguir, d’una 
banda, descongestionar els tri-
bunals de justícia, a fi que els 
jutges i magistrats puguin cen-
trar-se en la seva veritable funció 
de jutjar i fer executar el jutjat; i, 
d’altra banda, dotar el ciutadà de 
mitjans efectius i senzills que fa-
cilitin l’obtenció de determinats 
efectes jurídics d’una manera 
àgil i amb el respecte de tots els 
drets i interessos implicats. n

Aquesta llei vol descongestionar els 
tribunals de justícia i dotar el ciutadà  

de mitjans efectius i senzills que facilitin 
l’obtenció de determinats efectes jurídics

NAYMA EL QUAZANI
Advocada	a	Guillén	Bécares,	advocats	i	economistes
juridic@gbae.es

Aspectes mercantils de la Llei 15/2015,  
de 2 de juliol, de la jurisdicció voluntària
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CURSOS PREVISTOS  
GENER-MARÇ 2016

ÀREA FISCAL

Fiscalitat internacional 
(mòdul del Màster en 
Especialització Tributària)
Durada: 18 hores
Dates: 7, 14 i 21 de gener;  
11, 18 i 25 de febrer
Horari: de 18.00 a 21.00 h

Curs sobre l’impost sobre  
el valor afegit (mòdul del 
Màster en Especialització 
Tributària) 
Durada: 39 hores
Dates: 12, 19 i 26 de gener;  
2, 10, 16 i 23 de febrer; 1, 8, 15 
i 29 de març; 5 i 12 d’abril
Horari: de 18.00 a 21.00 h

Impostos municipals  
(mòdul del Màster en 
Especialització Tributària)
Durada: 12 hores
Dates: 13 i 20 de gener;  
3 i 17 de març
Horari: de 18.00 a 21.00 h

Obligacions formals per a 
inversions i béns situats a 
l’estranger: Banc d’Espanya 
(ETE), Direcció General de 
Comerç i Inversions (D5-D6)  
i AEAT (model 720)
Durada: 3 hores
Data: 14 de gener
Horari: 9.30 a 11.30 h

Tancament fiscal  
i comptable de l’exercici 
2015 i novetats per al 2016
Durada: 4,5 hores
Data: 21 de gener de 2016
Horari: de 9.30 a 14.00 h

Curs superior d’especialització 
en l’impost sobre transmissions 
patrimonials i actes jurídics 
documentats i l’impost sobre 
successions i donacions 
(mòdul del Curs superior en 
tributació i assessoria fiscal)
Durada: 18 hores 
Dates: 21 i 28 de gener;  
4, 11, 18 i 25 de gener
Horari: de 16.30 a 19.30 h

Curs superior d’especialització 
en tributació internacional 
(mòdul del Curs superior en 
tributació i assessoria fiscal)
Durada: 15 hores
Dates: 26 de gener;  
2, 9, 16 i 23 de febrer
Horari: de 16.30 a 19.30 h

Curs sobre l’impost sobre la 
renda de les persones físiques i 
patrimoni (mòdul del Màster en 
Especialització Tributària)
Durada: 42 hores
Dates: 27 i 28 de gener; 4, 9 i 24 
de febrer; 2, 7, 9, 10, 14 i 31 de 
març; 7, 14 i 21 d’abril
Horari: de 18.00 a 21.00 h

Aplicació pràctica de govern 
corporatiu: qüestions 
controvertides
Durada: 2 hores
Data: 29 de gener
Horari: de 17.00 a 19.00 h

Fiscalitat bàsica  
per a no professionals
Durada: 12 hores
Dates: 18, 23 i 25 de febrer
Horari: de 16.00 a 20.00 h

Responsabilitat tributària  
dels administradors
Durada: 3 hores
Data: febrer
Horari: de 18.00 a 21.00 h

Curs de mòduls 2016-2017
Durada: 6 hores
Dates: 23 i 25 de febrer
Horari: de 16.00 a 19.00 h

Aspectes retributius,  
fiscals i laborals de la  
mobilitat internacional
Durada: 8 hores
Dates: 4 i 10 de febrer
Horari: de 17.00 a 21.00 h

Curs superior d’especialització 
en tributació local (mòdul  
del Curs superior en tributació  
i assessoria fiscal)
Durada: 9 hores

Dates: 1, 3 i 8 de març
Horari: de 16.30 a 19.30 h

Taller sobre declaracions de béns 
situats a l’estranger: model 720
Durada: 1,5 hores
Dates: 9 de març
Horari: de 9.30 a 11.00 h

Curs superior d’especialització 
en l’impost sobre la renda de 
les persones físiques i impost 
sobre el patrimoni (mòdul  
del Curs superior en tributació  
i assessoria fiscal)
Durada: 30 hores
Dates: 10, 15, 17, 21 i 31 de 
març; 5, 7, 12, 14 i 19 d’abril
Horari: de 16.30 a 19.30 h

Inspecció fiscal (mòdul  
del Màster en Especialització 
Tributària) 
Durada: 33 hores
Dates: 16 i 30 de març; 6, 13,  
20 i 27 d’abril; 4, 11, 18, 23 i 25 
de maig
Horari: de 16.30 a 19.30 h

ÀREA AUDITORIA-COMPTABILITAT

L’auditor davant del nou  
impost sobre societats: 
aspectes pràctics
Durada: 3 hores
Data: 25 de gener
Horari: de 16.00 a 19.00 h

Evidència d’auditoria: tipus 
d’evidència i mostreig 
d’auditoria (NIA 500, 501,  
505, 510 i 530)
Durada: 4 hores
Data: 27 de gener
Horari: de 16.00 a 20.00 h

La comptabilitat en  
el si d’un procediment  
de concurs de creditors
Durada: 8 hores
Data: 1 i 3 de febrer
Horari: de 16.00 a 20.00 h

Auditoria del sector públic
Durada: 8 hores

Data: 9 i 11 de febrer
Horari: de 16.00 a 20.00 h

La regulació del  
delicte comptable
Durada: 3 hores
Data: 18 de febrer
Horari: de 17.00 a 20.00 h

Auditoria de combinacions  
de negoci i de comptes 
consolidats
Durada: 4 hores
Data: 29 de febrer
Horari: de 16.00 a 20.00 h

Elaboració pràctica dels 
comptes anuals i la memòria
Durada: 16 hores
Data: 3, 7, 10 i 15 de març
Horari: de 16.00 a 20.00 h

Els comptes anuals i la memòria 
de fundacions i associacions 
de dades d’utilitat pública
Durada: 4 hores
Data: 17 de març
Horari: de 10.00 a 14.00 h

ÀREA MERCANTIL

Aspectes del preconcurs  
i concurs de creditors des  
de les perspectives financeres, 
tributàries, laborals, comptables-
auditores i penals 2016
Durada: 15 hores
Data: 1, 8, 15, 22 i 29 de febrer
Horari: de 17.00 a 20.00 h

Taller multidisciplinari sobre 
transformació, fusió i escissió 
de societats de capital, des de 
la perspectiva mercantil, fiscal  
i comptable-auditora
Durada: 16 hores
Data: febrer-març
Horari: de 16.00 a 20.00 h

Curs de perfeccionament 
concursal (2a edició)
Durada: 33 hores
Data: març, abril, maig
Horari: de 16.30 a 19.15 h
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ÀREA CONTROL DE GESTIÓ

Programa en control de  
gestió/pressupostari: funcions  
i eines per al ‘controller’
Durada: 58 hores
Data: gener-març del 2016
Horari: de 17.00 a 21.00 h

Control i estratègia pressupostaris
Durada: 16 hores
Data: 28 de gener;  
2, 4 i 9 de febrer
Horari: de 17.00 a 21.00 h

Aplicació d’eines avançades  
al control de gestió:  
sistemes de ‘reporting’
Durada: 16 hores
Data: 11, 16, 18 i 23 de febrer
Horari: de 17.00 a 21.00 h

Sistemes d’informació  
i indicadors de gestió: quadre 
de comandament integral
Durada: 12 hores
Data: 25 de febrer; 1 i 3 de març
Horari: de 17.00 a 21.00 h

Control de gestió d’àrees 
funcionals i operatives: 
implantació d’un sistema  
de control de gestió
Durada: 8 hores
Data: 8 i 10 de març
Horari: de 17.00 a 21.00 h

Control i auditoria interns
Durada: 8 hores
Data: 15 i 17 de març
Horari: de 17.00 a 21.00 h

ÀREA JURÍDICA

Novetats laborals 2016
Durada: 8 hores
Data: gener

Monogràfic sobre  
la pensió de jubilació
Durada: 8 hores
Data: febrer

Curs bàsic de  
contractes laborals

Durada: 12 hores
Data: febrer

Curs pràctic de pèrit judicial
Durada: 12 hores
Data: febrer
Horari: de 16.00 a 19.00 h

Dret successori català
Durada: 3 hores
Data: 9 de febrer
Horari: de 16.00 a 19.00 h

Salari flexible i cotització
Durada: 8 hores
Data: març

ÀREA EMPRESA

Màrqueting per a despatxos 
professionals
Durada: 8 hores
Data: 2 i 9 de febrer
Horari: de 16.00 a 20.00 h

Pla estratègic per a PIME:  
claus de l’RSC i ètica 
empresarial
Durada: 16 hores
Data: 1, 3, 8 i 10 de març
Horari: de 16.00 a 20.00 h

Preus als despatxos 
professionals
Durada: 8 hores

Data: 3 i 10 de març
Horari: de 16.00 a 20.00 h

ALTRES ÀREES

Introducció a taules dinàmiques
Durada: 5 hores
Data: 19 de gener
Horari: de 9.00 a 14.00 h

WhatsApp i Twitter  
en atenció al client
Durada: 4 hores
Data: 25 de gener
Horari: de 16.00 a 20.00 h

La meva marca personal
Durada: 8 hores
Data: 15 i 17 de febrer
Horari: de 16:00 a 20:00 h

Business English Intermediate
Durada: 30 sessions
Data: febrer-maig
Horari: de 14.15 a 16.00 h

Business English Advanced
Durada: 30 sessions
Data: febrer-maig
Horari: de 14.15 a 16.00 h

Français des affaires
Durada: 30 sessions
Data: febrer-maig
Horari: de 14.15 a 16.00 h

Taules dinàmiques  
aplicades a la gestió  
comercial
Durada: 8 hores
Data: 2 i 4 de febrer
Horari: de 9.30 a 13.30 h

Sistema de ‘reporting’  
per a despatxos  
professionals
Durada: 8 hores
Data: 23 i 25 de febrer
Horari: de 9.30 a 13.30 h

ÀREA FINANCES

Programa sobre anàlisi  
i planificació econòmica 
financera
Durada: 44 hores
Data: febrer-març
Horari: de 17.00 a 21.00 h

Anàlisi d’estats financers
Durada: 28 hores
Data: febrer-març
Horari: de 17.00 a 21.00 h

Planificació econòmica  
i financera: elaboració i  
posada en pràctica del pla  
de gestió operativa
Durada: 16 hores
Data: març
Horari: de 17.00 a 21.00 h
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vern espanyol, el Banc d’Espanya i 
organismes internacionals, com el 
Fons Monetari Internacional (FMI), 
l’OCDE i la Comissió Europea.

Previsions per al 2016
El darrer World Economic Outlook 
de l’FMI, presentat el passat octu-
bre, revisa a la baixa les previsions 
de creixement econòmic mundial 
fetes durant l’estiu i es fa ressò del 
deteriorament que aquest està pa-
tint. Per al 2015, destaca el ralen-
timent de les economies emer-
gents, a causa de l’aturada de la 
Xina –per la transformació del seu 
model econòmic (augment de la 
producció de béns de consum i 
dels serveis)–, la caiguda dels preus 
de les primeres matèries –amb el 
petroli al capdavant– i la volatilitat 
dels mercats. Sembla que aques-
tes s’estan desaccelerant després 
d’assolir el seu màxim en el cicle 
econòmic. Un exemple d’això és 
l’Amèrica Llatina i el Carib, que se-
gons la Comissió Econòmica per a 
l’Amèrica Llatina i el Carib (CEPAL) 
patiran una contracció de la seva 

economia d’un 0,3% el 2015, tot i 
que creixeran un 0,8% el 2016. En-
tre les pitjors perspectives desta-
quen les de Rússia i el Brasil (-3,8% 
i -3,0% el 2015, respectivament). 
Per la seva banda, els països de-
senvolupats milloren les seves pre-
visions, de la mà dels Estats Units i 
d’Europa. Per al global del 2016 
s’espera que l’economia mundial 
creixi un 3,6%, per sobre del 3,1% 
del 2015 (menor taxa des del 
2009) i del 3,4% del 2015. En el 
cas de les economies avançades, 
el 2016 s’anticipa un increment 
d’un 2,2%, que serà d’un 4,5% 
per als mercats emergents i en de-
senvolupament (2,0% i 4,0% el 
2015, respectivament, i 1,8% i 
4,6% el 2014). No obstant això, el 
deteriorament d’aquests darrers 
es podria complicar quan els Es-
tats Units comencin a apujar els 
seus tipus d’interès, tal com s’es-
pera a partir de principi del 2016.

L’economia espanyola va iniciar a 
mitjan any 2013 un procés de re-
cuperació que es va estendre du-
rant els exercicis 2014 i 2015. En 
un inici la correcció dels desequili-
bris, menys tensions de la crisi del 
deute europeu i una recuperació 
de la confiança en la situació in-
terna van permetre una davallada 
de la prima de risc i un millor ac-
cés al finançament extern. El fort 
creixement de les exportacions i 
del turisme i la reactivació de la 
inversió es van sumar al bon com-
portament de l’economia estatal. 
A més del positiu dinamisme de la 
demanda externa, en forma de 
vendes de mercaderies i de turis-
me, cal afegir altres factors exò-
gens que van animar l’economia 
en aquests anys, com la política 
expansiva del Banc Central Euro-
peu, amb uns mínims històrics en 
els tipus d’interès, la depreciació 
de l’euro i la important davallada 
del preu del cru. Més recentment, 
la confiança del consum de les 
llars i un cert relaxament en l’ajus-
tament fiscal han permès reacti-
var la demanda interna, juntament 
amb unes millors condicions fi-
nanceres per a famílies, empreses 
i governs.

L’any 2013 va finalitzar amb un 
descens global del PIB estatal 
d’un 1,2%, inferior al -1,6% del 
2012, i amb creixements en les 
taxes intertrimestrals durant la se-
gona meitat de l’exercici. El 2014 
va acabar amb un augment d’un 
1,4%. El 2015 es va iniciar amb 
perspectives positives per a Espa-
nya per part dels organismes in-
ternacionals i estatals, encara que 
amb el convenciment general que 
la recuperació serà lenta i llarga. El 
primer trimestre, el PIB va créixer 
un 2,7% en termes anuals i un 
0,9% respecte als tres mesos an-
teriors. Durant el segon trimestre, 
va continuar l’acceleració, atès 

que l’economia es va incrementar 
un 3,1% en comparació amb el 
mateix període del 2014 i un 1,0% 
en relació amb el trimestre passat. 
Tanmateix, el tercer trimestre el 
PIB va augmentar un 3,4% des 
del punt de vista interanual, però 
va moderar el registre en termes 
intertrimestrals, amb un 0,8%. Per 
als darrers tres mesos de l’exercici 
s’espera una nova desaccelera-
ció, amb una pujada d’un 0,7% 
respecte del tercer trimestre. Per 
tant, a mesura que van anar pas-
sant els mesos i, molt especial-
ment, després de l’estiu l’econo-
mia espanyola va palesar una 
pèrdua de força en el procés de 
recuperació, amb uns indicadors 
que mostren una moderació en el 

ritme de creixement. Malgrat això, 
Espanya continua sent un dels 
països més dinàmics de la zona 
euro. La demanda interna privada, 
tant relativa al consum de les llars 
com a la inversió en béns d’equip 
i construcció, juntament amb les 
exportacions són els principals 
protagonistes de la marxa del 
2015. Així mateix, també cal es-
mentar els millors registres del 
consum públic. Tot això, lògica-
ment, va impulsar les importaci-
ons. No obstant això, la segona 
meitat de l’any el consum privat va 
reduir el seu dinamisme en favor 
del consum públic i la inversió.

Per al conjunt de l’any 2015 el Pa-
nell de Previsions de 16 instituci-
ons expertes (vegeu el quadre) que 
elabora FUNCAS espera que el 
PIB d’Espanya creixi un 3,2% 
(1,7% el 2014), bastant alineat 
amb les previsions que fan el Go-

Espanya experimentarà el 2016 
un creixement del seu PIB d’un 
2,7% segons el panell d’experts, 
percentatge similar al que es-
peren diversos organismes inter-
nacionals, però inferior al 3,0% 
que anticipa el Govern estatal. 
Aquesta previsió suposa una re-
visió a la baixa d’una dècima res-
pecte de la feta anteriorment pel 
mateix panell, però continua si-
tuant Espanya entre les econo-
mies més dinàmiques de l’euro-
zona. El patró de creixement es 
caracteritzarà per una contribu-
ció important de la demanda in-
terna i una aportació negativa del 
sector exterior. En comparació 
amb les previsions que efectuen 
l’FMI, l’OCDE o la Comissió Eu-
ropea, en les perspectives del 
panell destaca un optimisme 
més alt en relació amb la marxa 
del consum públic i les importa-
cions, però, pel contrari, hi ha 
unes previsions menys positives 
quant a la inversió en béns 
d’equipament. S’espera que el 
ritme de creixement intertrimes-
tral sigui al voltant d’un 0,6% al 
llarg de l’exercici.

La demanda interior moderarà el 
2016 el seu dinamisme en com-
paració amb l’any anterior. Con-
cretament, augmentarà un 2,9%, 
per sota del 3,4% esperat el 
2015. El component més actiu 
continuarà sent la formació bruta 
de capital fix, que s’incrementarà 
un 5,4%, inferior al 6,1% de 
l’exercici passat. Dins d’aquesta 
destaca la desacceleració més 
intensa de la inversió en béns 
d’equipament, que tanmateix 
creixerà un 7,0% (9,0% el 2015), 
mentre que la inversió en cons-
trucció mantindrà el seu pols de 
recuperació, tot i pujar menys 
que l’any anterior (4,9% front el 
5,2%). Per la seva banda, el con-
sum de les llars creixerà el 2016 
un 2,8%, cosa que representa re-
duir-ne l’impuls (3,3% el 2015). 
Per últim, el consum públic expe-
rimentarà una alça d’un 0,7% du-
rant el 2016, taxa inferior a l’1,3% 
de l’exercici passat. D’altra ban-
da, cal esmentar que el panell 
apunta unes perspectives positi-
ves per a l’activitat industrial, mal-

ÀNGEL HERMOSILLA 
Economista
hermosilla@economistes.com

2016: moderació  
en la recuperació

Espanya experimentarà el 2016 un 
creixement del seu PIB d’un 2,7% segons el 

panell d’experts, percentatge similar al que 
esperen diversos organismes internacionals
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Per la seva banda, l’ocupació 
experimentarà el 2016 un creixe-
ment d’un 2,5%, inferior al 3,0% 
de l’exercici passat. Val a dir que 
després de l’estiu del 2015 la ge-
neració de llocs de treball es va 
moderar. Per altra banda, la taxa 
d’atur es continuarà reduint, per 

situar-se en el 20,4%. Cal apun-
tar que des del 2013 el percen-
tatge de desocupats haurà dis-
minuït en prop de 6 punts.

grat la moderació registrada la 
segona part del 2015. La produc-
ció en termes d’IPI (índex de pro-
ducció industrial) creixerà el 2016 
un 3,3%, superior a l’estimació 
de tancament de l’any anterior 
(3,1%). Es tracta dels millors re-
sultats des d’abans de la crisi.

El sector exterior espanyol es ca-
racteritzarà el 2016 pel manteni-
ment de l’evolució del 2015 tant en 
el cas de les exportacions com en 
el de les importacions, tot i que la 
seva contribució al PIB serà nega-
tiva, fet que inverteix l’aportació 
positiva d’anys anteriors. Les ven-
des a l’exterior creixeran el 2016 
un 5,3%, mateixa taxa que l’exer-

cici passat, mentre que les com-
pres s’incrementaran un 6,2%, 
front el 6,4% esperat per al conjunt 
del 2015. La balança per compte 
corrent mostrarà un superàvit d’un 
1,1% en termes de PIB, una mica 
menor a l’1,2% de l’any anterior. 
D’altra banda, el dèficit de les ad-

ministracions públiques se situarà 
el 2016 en el 3,3% del PIB, per 
sota del nivell del 2015 (4,6%), 
però per sobre de l’objectiu fixat.

L’ocupació experimentarà el 2016 un 
creixement d’un 2,5%, inferior al 3,0% de 

l’exercici passat. La taxa d’atur es continuarà 
reduint, per situar-se en el 20,4%

Per al 2016 s’estima que la infla- 
ció experimenti una accelera- 
ció amb relació a l’exercici passat, 
superant els registres negatius 
d’aquest any impulsada, entre 
d’altres, per la baixada del preu 
del petroli. S’anticipa que l’IPC 
pugi un 1,0% de mitjana anual i 
que la taxa interanual del mes de 
desembre se situï en l’1,3%. 

D’altra banda, la productivitat 
augmentarà el 2016 un 0,2%, la 
mateixa taxa que l’any anterior, 
alhora que es preveu que els 
costos laborals unitaris s’incre-
mentin un 0,7% (0,4% el 2015). 
Això suposarà un deteriorament 
en la competitivitat nominal de 
l’economia espanyola, després 
de la recuperació dels darrers 
exercicis.

Pel que fa als tipus d’interès a 
curt i llarg termini no es preveuen 
canvis significatius durant la pri-
mera part de l’exercici 2016, tot i 
que es considera que estan 
massa baixos. Els tipus a curt se 
situen en taxes negatives des del 
mes d’abril del 2015, mentre que 
els tipus a llarg es reduïen a la fi 
d’aquest exercici a nivells inferi-
ors al 2%. Per un altre costat, el 
tipus de canvi de l’euro davant el 
dòlar es continuarà depreciant 
els primers sis mesos del 2016, 
per assolir una cotització mitjana 
anual d’1,084 dòlars per euro 
(1,113 el 2015). n

  Evolució de les magnituds econòmiques a Espanya. 2013-2016 (% variació anual)
                                  Previsió                                     Previsió 2016*   
MAGNITUDS ECONÒMIQUES 2013  2014 2015* Mitjana          Mínim/màxim

PIB
Consum de les llars
Consum públic
Formació bruta de capital fix
Saldo AAPP (% PIB)**
Ocupació
Taxa d’atur (% població activa)
IPC (mitjana anual)
Exportacions
Importacions

-1,7
-3,1
-2,8
-2,4
-6,8
-3,2
26,1
1,4
4,3
-0,3

1,4
1,2
0,0
3,5
-5,8
1,2
24,4
-0,2
5,1
6,4

3,2
3,3
1,3
6,1
-4,6
3,0
22,2
-0,4
5,3
6,4

2,7
2,8
0,7
5,4
-3,3
2,5
20,4
1,0
5,3
6,2

2,4/2,9
2,3/3,5
-0,7/1,2
4,5/6,2

-4,0/-2,8
1,6/2,9

19,8/21,4
0,6/1,3
4,1/6,6
4,1/7,4

* Les previsions corresponen a la mitjana aritmètica de les estimacions efectuades per un panell de 16 institucions expertes: Analistas Financieros Internacionales (AFI), Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria (BBVA), Bankia, CaixaBank, Cemex, Centro de Estudios Economía de Madrid (CEEM-URJC), Centro de Predicción Económica (CEPREDE-UAM), CEOE, Fundació 
Caixes d’Estalvis (FUNCAS), Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE-UCM), Instituto de Estudios Económicos (IEE), Instituto Flores de Lemus (IFL-UC3M), Intermoney,  
Repsol, Santander i Solchaga, Recio & Asociados. Publicades a “Panel de previsiones de la economía española. 1 de noviembre de 2015”, 1 de novembre de 2015, de la Fundació de 
les Caixes d’Estalvis (FUNCAS).
** Exclou pèrdues per ajuts a entitats financeres.

Font: INE i Fundació de les Caixes d’Estalvis (FUNCAS).
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