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E D I T O R I A L

Així, en aquest sentit la Comissió Gestora ha aprovat  

per al 2016 i següents unes línies d’actuació que tenen  

com a finalitat potenciar la imatge global del Col·legi, 

incloent-hi les seus territorials, i de la professió.

Aquestes accions passen per millorar el web i la comunicació 

del Col·legi vers els col·legiats, impulsar les accions 

institucionals, concretar i potenciar 

les relacions amb les facultats 

d’Economia i Empresa i les escoles 

de negoci per tal de promoure la 

col·legiació i trobar un nou encaix  

en el Col·legi per a les empreses 

que van participar en el programa 

de patrocini de la nova seu,  

un cop aquest hagi finalitzat  

a mitjan aquest any, i sobretot  

en accions destinades a potenciar 

les actuacions professionals  

i el serveis als col·legiats. 

Un capítol a part mereix l’opció 

acordada de donar un impuls  

a les Comissions de Treball que  

són referents en l’àmbit dels serveis prestats a les empreses, 

en concret les Comissions de Treball d’Assessors Fiscals, 

Mercantil, Concursal i Experts Judicials i la d’Auditors de 

Comptes, que coincideixen amb registres especialitzats  

del Consell General d’Economistes. Aquest impuls ha de 

permetre ampliar el seu àmbit d’influència i posar a l’abast 

dels col·legiats més activitats divulgatives i formatives que 

cada Comissió concretarà.

En un altre ordre de temes, us informo que ja tenim data i lema 

per a la celebració de la Jornada dels Economistes d’aquest 

any. Serà divendres 11 de novembre i les sessions de treball 

estratègiques giraran a l’entorn del lema GEO política i GEO 

economia: un ordre econòmic mundial canviant, mentre que 

les Sessions de Treball professionals versaran sobre temes 

d’actualitat a instàncies de les Comissions i Grups de Treball. 

l passat 17 de desembre va tenir lloc 

l’Assemblea de Col·legiats en la qual es va 

aprovar la venda de l’immoble de l’avinguda 

de la Diagonal, el lloguer de l’immoble del 

carrer de Moià (antiga seu del Col·legi de 

Titulats Mercantils de Barcelona) i el pressupost del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya per a l’any 2016. Com podeu 

observar en les pàgines d’aquest Informatiu, o bé entrant 

al web del Col·legi, l’excedent previst permet fer front amb 

tranquil·litat a les amortitzacions dels crèdits hipotecaris 

pendents de la construcció de la seu de Gal·la Placídia,  

a la vegada que el lloguer de l’immoble del carrer de Moià 

cobreix la totalitat de les seves despeses, és a dir l’amortització 

del capital més els interessos corresponents.

També el 17 de març va tenir lloc l’Assemblea de Col·legiats 

per aprovar la liquidació del pressupost i els estats financers 

del 2015, és a dir els comptes 

anuals del Col·legi del primer any 

de la unificació. Com podreu 

comprovar al web del Col·legi,  

la liquidació del pressupost  

del primer any de la unificació 

presenta un superàvit 

d’explotació molt superior  

als 3.000 euros que es preveia 

en el pressupost aprovat a finals 

del 2014, com a conseqüència, 

entre altres aspectes,  

de les sinergies de la unificació 

(increment dels ingressos,  

del marge de les activitats 

formatives i d’una disminució de 

les despeses d’estructura) i de 

l’impacte de la disminució del tipus d’interès.

L’obtenció de més recursos per totes les causes 

esmentades ens permet afrontar el futur, i concretament  

el 2016, amb tranquil·litat financera per fer front a projectes  

i destinar part dels excedents a millores de serveis  

i a infraestructures informàtiques i de comunicació.



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

Un entranyable  

i sentit record a  

Muriel Casals

I Jornada Tributària 

2016 dels Fiscalistes 

del Col·legi

Comissió Gestora 
Degà: Joan B. Casas Onteniente
Vicedegà: Alfred Albiol Paps
President territorial de Barcelona: 
Joan Ràfols Esteve
President territorial de Girona: 
Esteve Gibert Utset
President territorial de Lleida: 
Joan Turmo Montanuy
President territorial de Tarragona: 
Pere Segarra Roca
Secretària: Montserrat Casanovas Ramon
Interventor: Anton Gasol Magriñà
Tresorer: Eduard Soler Villadelprat
Vocals: Jordi Albiol Plans, Emilio Álvarez 
Pérez-Bedia, Jordi Caballé Vilella, Rodrigo 
Cabedo Gregori, Manuel Cámbara Moreno, 
Cristina Clos Ribas, José Ignacio Cornet 
Serra, Francesc Ferrer Costa, Modest 
Guinjoan Ferré, Albert Jover Roig, Lluís Mas 
Villellas, Josep Maria Riu Vila, Joan Rojas 
Graell, Xavier Segura Porta, Xavier Subirats 
Alcoberro i Avelino Vázquez Parcero
Consellers: Manuel Barrado Palmer, 
Raimon Casanellas Bassols, Carlos Puig 
de Travy, José Luis Sánchez Cristóbal  
i Esteve Sarroca Punsola

Comitè Editorial
Oriol Amat Salas, Raimon Casanellas Bassols, 
Joan B. Casas Onteniente, Àngel Hermosilla 
Pérez, Maurici Olivé Riu, Robert Pons Caballero, 
Carlos Puig de Travy, Lluís Santaló Bel 

Edita
Col·legi d’Economistes de Catalunya
Fotografia: Col·legi d’Economistes 
de Catalunya
Publicitat: Gecap, SL 
comercial@coleconomistes.cat 
Disseny i producció editorial: 
ZETACORP-Public@cions Corporatives  
(Grupo Zeta), Consell de Cent, 425. 
08009 Barcelona. Tel. 93 227 94 16
Distribució: Ediciones Reunidas, SA
Dipòsit legal: B-36694-1989 
ISSN: 2385-5983

El Col·legi no assumeix ni es fa responsable del contingut 

dels anuncis publicats. Les opinions recollides en els 

textos publicats a l’Informatiu pertanyen exclusivament 

als seus autors. L’opinió oficial del Col·legi l’expressa la 

Comissió Gestora com a òrgan de govern de la institució.

Barcelona Plaça Gal·la Placídia, 32. 
08006 Barcelona. Tel. 93 416 16 04 
cec@coleconomistes.cat
Girona Joan Maragall, 44, entl. 3a 
17002 Girona. Tel. 972 21 45 33
girona@coleconomistes.cat
Lleida Pere Cabrera, 16, 1r G 
25001 Lleida. Tel. 973 21 06 33
lleida@coleconomistes.cat
Tarragona Rambla Nova, 58-60, 5è A 
43004 Tarragona. Tel. 977 21 70 42
tarragona@coleconomistes.cat

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

I n f o r m a t i u  d e

L’interès més alt
Monogràfic: Cap a la digitalització  

      i la mobilitat del professional de l’economia

Gent de casa
Carlos Puig de Travy

Notícies

Serveis col·legials
II Trobada del Col·legi d’Economistes a Lleida

Debats, convenis i jornades a Tarragona

Pòlissa de responsabilitat civil professional

Formació de l’economista
Aula d’Economia

Entrevista. Elisenda Paluzie

Treballem en grup
Recull d’activitats

Enquesta Situació Econòmica

Ressenya d’actes

Opinió tècnica



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

Entrevista  

a Elisenda  

Paluzie

Monogràfic sobre  

la digitalització  

i la mobilitat  

a la professió

Enquesta 

Situació Econòmica, 

febrer del 2016

Cursos  

2016-2017 a  

l’Aula d’Economia

II Trobada del  

Col·legi d’Economistes 

a Lleida

S U M A R I

a 

nomia

el 

onomistes



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

es dels darrers vint anys, i cada 

cop més d’una manera més 

accelerada, som testimonis 

d’un procés de transformació 

del nostre entorn cap a una societat més i 

més digitalitzada. Sense entrar a valorar si 

aquest procés de digitalització generalitzat 

és positiu o negatiu, podríem trobar argu-

ments tant a favor com en contra, el que 

volem és constatar que aquesta transforma-

ció és present i ens afecta en moltes facetes 

de la nostra vida i, per tant, com a professi-

onals d’una disciplina social, hem de ser 

actors i no espectadors d’aquest procés. 

 

En les seves diverses formes el paper ha estat 

el suport tradicional per transmetre el coneixe-

ment i la informació al llarg del temps entre 

comunitats, organitzacions i col·lectius de 

qualsevol índole. Aquest suport ha estat l’ins-

trument mitjançant el qual s’evidenciaven, i 

encara en gran mesura, tot i que cada cop 

menys, les transaccions entre les empreses i 

els seus grups d’interès: clients, proveïdors, 

accionistes, treballadors, etcètera. La digitalit-

zació de les transaccions ha estat possible 

gràcies a la generalització i la popularització de 

dispositius mòbils intel·ligents o smartphones, 

que han permès que tant les empreses com 

les persones en puguin fer un ús fàcil i genera-

litzat en transaccions tant quotidianes en la 

nostra activitat vital o professional com el pa-

gament d’una consumició en un bar o restau-

rant, un tiquet d’aparcament o facturar i co-

brar de manera telemàtica. Tot això, 

evidentment, està transformant les relacions 

entre els diferents actors socials, tant entre les 

empreses (B2B)1, com d’aquestes amb els 

seus clients o proveïdors, però també, com no 

podria ser d’una altra manera, les relacions 

entre les administracions públiques (G2G)2 i 

d’aquestes amb els seus administrats, ciuta-

dans (G2C)3 i empreses (G2B).4 A més a més, 

el creixent nombre de dispositius connectats 

a la xarxa –tabletes, smartphones– ha fet que 

parlem de les transaccions entre màquines 

M2M, que han passat a ser les més impor-

tants en la generació de dades digitals.

Aquesta digitalització de les transaccions 

està comportant la generació d’un gran vo-

lum de dades emmagatzemades en multitud 

de màquines arreu del món, susceptibles de 

ser analitzades i interpretades, fet que dóna 

lloc al fenomen del big data. Les perspectives 

1 Business to Business.

2 Government to Government.

3 Government to Citizen.

4 Government to Business.

de creixement del volum de les transaccions 

d’àmbit mundial són esfereïdores: segons 

l’informe Cisco Visual Net-working Index 

(VNI),5 que analitza el creixement del trànsit a 

Internet del període 2011-2016, es preveu un 

creixement del trànsit mundial del 29% (67% 

a Espanya), que arriba als 1,3 zettabytes,6,7 

resultat de l’increment en l’ús de dispositius i 

del nombre de persones interconnectades, 

que arriba al 45% de la població mundial. 

Més enllà de la tecnologia, per garantir l’èxit 

d’aquesta transformació ha calgut desenvo-

lupar i desplegar tot un marc normatiu que 

permeti garantir tant la seguretat jurídica de 

les transaccions com els drets i obligacions 

de cadascun dels actors implicats.

 

L’economista, ja sigui analista, auditor, ges-

tor o acadèmic, tradicionalment ha requerit i 

ha desenvolupat metodologies i eines per 

interpretar la seva branca d’activitat. Eines 

que s’havien mantingut més o menys esta-

bles al llarg del temps. Però aquesta nova 

realitat en constant canvi requereix el desen-

volupament de capacitats i habilitats neces-

sàries per assolir els seus propòsits amb èxit. 

5 Informe Cisco Visual Net-working Index 

2011-2016. (http://bit.ly/1KN7v7Z), maig del 

2012. Consultat el 13/2/2016.

6 1.021 bytes. Un trilió de gigabytes. 

Equivalent a omplir amb informació 57.500 

milions d’iPads de 32 GB.

7 Segons l’estudi Univers digital dut a ter-

me per l’empresa IDC, la informació digital 

es duplica any rere any. Un altre informe 

d’interès sobre el creixement i la importàn-

cia de les dades és The Digital Universe of 

Opportunities: Rich Data and the Increasing 

Value of the Internet of Things (http://bit.

ly/1QdRyDO). Consultat el 13/2/2016.

JOSEP M. GALLART

ELS REPTES DE LA PROFESSIÓ DAVANT 
LA TRANSFORMACIÓ DE LA REALITAT

L ’ I N T E R È S  M É S  A L T
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Així, doncs, cal que totes les professions, i la 

de l’economista no és menys, evolucionin i 

entomin els nous reptes i les noves oportuni-

tats que es presenten davant aquest nou es-

cenari, transformant, adequant i creant perfils 

de llocs de treball que van més enllà dels tra-

dicionals que ocupem els economistes. 

 

Per assolir aquests reptes cal identificar les 

oportunitats que es presenten i potenciar les 

capacitats i habilitats entre la nostra professió 

necessàries per entomar-les amb èxit, cer-

cant també sinergies amb altres professions, 

amb la constitució de grups multidisciplinaris 

que ens ajudaran al fet que les nostres apor-

tacions siguin més transversals. Identificades 

aquestes capacitats, cal treballar en la forma-

ció dels futurs professionals, adequant els 

plans d’estudis superiors i creant graus on 

s’adopti aquesta visió transversal i multidisci-

plinària, de manera que aquestes noves ge-

neracions d’universitaris siguin capaces de 

donar resposta a una demanda creixent del 

mercat laboral de professionals de l’economia 

i l’empresa amb un domini suficient de les tec-

nologies de la informació i la comunicació. 

 

Des de l’anàlisi de les dades, la consultoria 

d’organització i sistemes d’informació i l’audi-

ciar entre els economistes, tecnòlegs i ges-

tors d’empresa la necessitat de dirigir des 

d’un coneixement suficient els sistemes d’in-

formació i les tecnologies de la informació i la 

comunicació (TIC) a les organitzacions i im-

pulsar aquelles actuacions que permetin fer 

un salt qualitatiu en aquesta direcció al nostre 

col·lectiu professional.

Les principals línies d’actuació que s’han dut 

i que encara s’estan duent a terme en el si 

d’aquest grup les podríem resumir en els 

següents punts:

 Posar en valor el paper de les TIC a les 

organitzacions amb l’objectiu que contribu-

eixin a assolir els seus objectius, amb efici-

ència i qualitat en la gestió.

 Potenciar el coneixement dels sistemes 

d’informació entre economistes i gestors 

d’empresa i els gestors/experts tecnològics.

 Promoure la incorporació, la formació i l’ús 

de les TIC en la gestió empresarial i col-

laborar amb programes docents a les uni-

versitats d’economia i escoles de negocis.

 Donar a conèixer experiències i casos 

d’èxit representatius d’organització de siste-

mes de gestió amb l’ús de les TIC.

 Intentar aportar opinió i informació inde-

pendent envers les TIC i la gestió dels siste-

mes d’informació.

 Promoure l’intercanvi de coneixements, or-

ganització d’activitats i creació de continguts  

entre els membres i col·laboradors del grup.

Amb aquest primer número de l’any de 

l’Informatiu de l’Economista hem volgut 

tractar el paper de l’economista en l’en-

torn digital. Per això, diferents membres i 

col·laboradors de la Comissió hem prepa-

rat un conjunt d’articles a partir de la nos-

tra experiència professional, d’aquesta 

manera contribuïm a fer una reflexió de la 

situació actual i futura, intentem aportar 

una mica de llum a les inquietuds mostra-

des entre el nostre col·lectiu sobre el paper 

d’aquesta professió davant d’aquest nou 

paradigma que representa la societat del 

coneixement i de la informació que està en 

constant canvi cap a la digitalització total 

de les nostres vides. Tal com deia John 

Stuart Mill, “ningú no pot pretendre ser un 

bon economista si no és res més que 

això”. I afegiríem el que també deia John 

Maynard Keynes, que un economista ha-

via de tenir “quelcom de matemàtic, histo-

riador, estadista i filòsof”. 

toria dels sistemes d’informació són professi-

ons cada cop més requerides per la societat 

i que poden ser ofertes per la nostra discipli-

na. Així, per exemple, professions com cien-

tífic de dades, arquitecte de solucions, junta-

ment amb d’altres més tradicionals com el tax 

manager són les professions amb més pers-

pectives per a aquest any 2016 segons el 

Fòrum Econòmic Mundial8.

És per això que des del Col·legi d’Economis-

tes de Catalunya i la Comissió d’Organització 

i Sistemes d’Informació9 (Comissió OSI)10 es 

treballa des del 2006 en ser un punt de tro-

bada, reflexió i dinamització sobre l’ús de les 

tecnologies de la informació i la comunicació 

(TIC) i dels sistemes d’informació en general. 

Constituïda com un grup multidisciplinari, 

aquesta Comissió té per finalitat la d’eviden-

8 Fòrum Econòmic Mundial, Las profesiones 

más prometedoras de 2016, febrer del 2016 

(http://bit.ly/210NT4o, consultat el 13/2/2016).

9 Web del Col·legi d’Economistes de Cata-

lunya, secció Àrees professionals (http://bit.

ly/1T4QS90).

10 Més informació sobre la Comissió al 

web del Col·legi d’Economistes de Cata-

lunya i al blog de la Comissió (http://bit.

ly/1VbjmNu).

  Taula 1   

 (en milions) 2011 2016 Variació %

 Dispositius connectats   
  Mundial 10.300 18.900 83%
  Espanya 135 258 91%

 Usuaris d’Internet   
  Mundial 2.000 3.400 70%
  Espanya 31 37 19%

Font: Informe Cisco VNI 2011-2016
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L ’ I N T E R È S  M É S  A L T

ECONOMISTES  
EN UN MÓN DIGITAL

XAVIER VERGE

Els darrers anys hem estat vivint una èpo-

ca de canvis sense precedents. Amb el 

canvi de mil·lenni ja vam estar parlant del 

canvi de la societat industrial a la societat 

del coneixement. Grans figures de la nos-

tra àrea com un dels referents mundials i 

Col·legiat d’Honor Manel Castells ens van 

explicar aquest canvi que ha anat reconfi-

gurant els nostres negocis i també les nos-

tres vides.

Internet ha estat el gran motor del canvi i ha 

esdevingut una eina tan poderosa com la 

màquina de vapor en el context de la revo-

lució industrial. En un principi, fins a la mei-

tat dels 90, era un territori on els enginyers 

es trobaven al cor i en van ser els protago-

nistes. A poc a poc i amb alguna sotragada 

important com l’explosió de la bombolla de 

les punt com (empreses tecnològiques ba-

sades en Internet) i les seves conseqüènci-

es a la borsa amb la caiguda del NASDAQ, 

les empreses han anat fent primer presèn-

cia i després negoci en aquest mitjà. 

Molt aviat vam descobrir les possibilitats 

d’Internet com a canal de distribució i vam 

desplegar el concepte e-commerce i és en 

aquest punt on els economistes comen-

cem a tenir molt a veure ja en aquesta trans-

formació global, tot i que de moment conti-

nuàvem fent el mateix que fèiem però en 

digital. 

Més endavant, cap al 2005 i fins a avui dia 

el protagonisme d’Internet han estat la ca-

pacitat de formar diàlegs en lloc de comu-

nicar, el que s’ha anomenat web 2.0, on les 

xarxes socials han estat actors destacats; 

però, sobretot, el que ha permès ha estat 

dotar de recursos i capacitats un nombre 

elevadíssim d’innovadors i potencials dis-

ruptors digitals sobre el qual les empreses 

no tenen massa defensa possible i que són 

capaços de fer millors productes, tenir mi-

llors relacions amb els clients i arribar al 

mercat molt més ràpid. 

Paral·lelament, les empreses han anat digi-

talitzant cada cop més els seus processos 

i incorporant eines corporatives i un reguit-

zell de sigles (ERP, CRM, SCM, SRM), que 

en un principi ens va costar identificar qui-

nes paraules hi ha darrere de les lletres tant 

com què volen dir, però que han passat a 

formar part del vocabulari habitual en el 

món de la gestió empresarial. Gràcies a 

aquesta digitalització disposem d’informa-

ció interna com mai a un cost de transmis-

sió ínfim i hem vist l’oportunitat de tractar-la 

de forma intel·ligent (business intelligence) 

o a desplegar diversos softwares de suport 

per poder ser extremadament eficients tant 

en el control com en la presa de decisions. 

Una nova revolució semblant a la que va 

suposar la comptabilitat per partida doble 

dels mercaders de Nàpols del segle XV.

La tecnologia ha estat a l’altura i ara ens 

permet disposar de sistemes molt fiables. 

Els centres de processament de dades ac-

tuals disposen de clústers d’ordinadors 

que, a més, si cal, poden treballar de forma 

distribuïda, és a dir amb altres centres i te-

nen la capacitat de gestionar grans bases 

de dades, també, si cal de forma distribuï-

da, per tant, constitueixen un núvol (cloud) 

on som capaços de processar i emmagat-

zemar la informació per molt gran que sigui. 

A sobre podem fer-ho amb dispositius fixos 

però també i cada cop més amb dispositius 

mòbils. També els avanços en intel·ligència 

artificial o en el que s’anomena computació 

cognitiva han estat enormes com per 

exemple el sistema Watson d’IBM capaç 

d’interactuar amb llenguatge natural i 

aprendre de decisions passades.
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Només ens en faltava una altra. Ara som 

capaços de connectar-nos a Internet no 

tan sols amb els dispositius habituals com 

ordinadors, tauletes i mòbils sinó que pràc-

ticament podem connectar, amb els sen-

sors i la tecnologia de comunicacions ac-

tual, pràcticament qualsevol cosa, fer que 

aquesta generi informació i deixar-la dispo-

nible a qui calgui al núvol per tal de poder 

fer i desenvolupar nous models de negocis 

basats en serveis on la informació és la clau 

de volta de la generació de valor. Segons 

Intel, cap a l’any 2020 hi haurà al món més 

de 200.000 milions de dispositius connec-

tats a Internet. L’Internet de les coses ja el 

tenim aquí i, segons McKinsey, l’impacte 

econòmic serà d’entre 4 i 11 trilions de dò-

lars el 2025.

Estem vivint un temps on es produeix una 

alineació d’astres de grans conseqüències 

per tot el teixit productiu. En alguns llocs ja 

ha començat la “transformació digital” i co-

mencem a veure la paraula smart acompa-

nyant aquesta nova manera de fer les co-

ses. Fins ara, la revolució digital ens ha 

portat a fer el que fèiem però en digital i això 

pràcticament ho hem fet tots. Des de fa 

pocs anys estem veient que comencen a 

aparèixer noves coses que transformen els 

mercats i a gran velocitat, fetes per part de 

gent que ha interioritzat allò digital i ha creat 

nous models de negoci basats en la infor-

mació i que han afectat en gran mesura la 

tranquil·litat de sectors tradicionals. Fenò-

mens com l’economia col·laborativa (sha-

ring economy) amb empreses com Airbnb 

o Uber en són bons reflexos.

Som davant d’anys de transformacions. 

Segons Gartner, cap al 2020 la informació 

farà que el 80% dels productes i processos 

de negoci que estaven en ple vigor el 2010 

s’hagin de reinventar, digitalitzar o eliminar. 

La inèrcia de la societat industrial s’està 

acabant. Les tasques, processos, serveis i 

altres activitats intrínsecament lligades 

s’han de transformar. En l’eix central de la 

transformació, s’hi troben els qui prenen 

decisions, exerceixen control i dictaminen 

polítiques d’empreses i organitzacions, és 

a dir, fonamentalment els economistes.

Fins ara la transformació digital ha estat, 

com en qualsevol cicle de vida, seguida per 

petits grups innovadors. Per exemple, des 

del 2006, a l’ACCID i el CEC, economistes 

i enginyers preocupats per tots aquests 

canvis vam crear la Comissió d’Organitza-

ció i Sistemes d’Informació, on s’han trac-

tat i es tracten tots aquests temes. Un altre 

exemple pioner ha estat la Facultat d’Eco-

nomia i Empresa de la Universitat Autòno-

ma de Barcelona que en l’adaptació a l’es-

pai europeu d’educació superior va crear 

un nou grau en empresa i tecnologia, reco-

negut pel CEC i en què els graduats que es 

col·legien són economistes amb una ves-

sant digital i de gestió molt reconeguda i 

benvinguda per les empreses, ja que són 

un perfil molt escaient per a qualsevol as-

pecte de transformació digital

Ara comencen les transformacions de més 

llarg abast. Per exemple des d’Alemanya, el 

Govern, grans empreses, universitats, 

grans consultores i altres agents, tots amb 

una perfecta alineació, estan empenyent 

molt fort des de fa un parell d’anys el con-

cepte d’Indústria 4.0 com la quarta revolu-

ció industrial. Fa molt poc, el Govern d’Es-

panya s’hi ha afegit amb el projecte Indústria 

Connectada 4.0 de la mà d’Indra, Telefóni-

ca i el Santander. Experiències prèvies n’hi 

ha hagut per part del País Basc amb el Bas-

que Industry 4.0 i a Catalunya per part 

d’Acció en el marc del programa de quatre 

motors en què també participa la regió ale-

manya de Baden-Württemberg. 

Es tracta de crear factories intel·ligents 

(smart factories) i productes intel·ligents 

(smart products) desplegant l’Internet de 

les coses en la planta de fabricació, farcint 

les màquines de dispositius i sensors, con-

nectant-les en xarxa i generant la informa-

ció suficient per tal que puguin prendre 

decisions de forma automatitzada decidint 

quantitats de lot, productes que fabricar, 

etcètera, i fent realitat cadenes de submi-

nistrament perfectament monitoritzades, 

fiables i molt flexibles capaces de servir 

productes personalitzats de manera tan 

ràpida i eficient com els actuals productes. 

Segons el Boston Consulting Group, i pel 

que fa a Alemanya, es parla d’un increment 

de productivitat per reducció de costos de 

transformació (cost de fabricació excepte 

cost de materials) d’entre el 15 i el 25%, 

que representa entre un 5 i un 8% de guany 

en costos de fabricació totals, entre 90 i 

150 bilions d’euros. La part més complexa, 

però, se situa en el que fa referència a la mà 

d’obra, ja que molts dels perfils actuals de 

llocs de treball deixaran d’existir i caldrà 

una força de treball amb competències 

ben diferents, a canvi es preveu passar 

dels 6,06 milions de llocs de treball lligats a 

la manufactura a 6,45 milions. 

La transformació és gran i profunda i no so-

lament afectarà els treballadors de les plan-

tes de fabricació sinó que ens tocarà rein-
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ventar-nos a tots ràpidament i profundament 

fent que tots aquests termes que hem vist 

siguin coneguts, interioritzats i aprofitats en 

la nostra feina si volem continuar tenint un 

paper protagonista en la societat. Malaura-

dament, molts d’aquests conceptes seran 

obsolets en pocs anys i caldrà entrar en una 

reinvenció constant i cada cop més com-

plexa però també és veritat que la transfor-

mació, que indefectiblement també arriba-

rà a l’ensenyament, ens farà l’aprenentatge 

molt més fàcil, flexible i agradable.

LES HABILITATS DIGITALS 
DELS ECONOMISTES  
EN EL NOU MÓN  
DEL TREBALL

MARCO A. PEÑA

www.linkedin.com/in/marcopenya 

RAMON COSTA

www.linkedin.com/in/ramoncosta 

D’un temps ençà ens hem acostumat a 

llegir i a escoltar als mitjans d’informació 

generalistes notícies al voltant de termes  

com ara cloud computing, big data, Inter-

net de les coses (IoT), aplicacions mòbils, 

ciberseguretat, digitalització... entre molts 

d’altres. 

Es tracta de conceptes que ja trobem a 

l’abast del gran públic i que són motiu de 

conversa. 

Una altra cosa, però, és si s’entenen real-

ment i, sobretot, si s’apliquen a les orga-

nitzacions i als despatxos professionals.

En aquest sentit, algunes preguntes que ens 

haurien d’ajudar a reflexionar podrien ser:  

 Som conscients dels nous models de 

negoci basats en l’ús intensiu de les TIC? 

 Sabem com podem treure avantatges 

competitius i ser més productius amb un 

bon ús de les TIC? 

 Entenem els riscos associats a les TIC? 

 Estan els nostres col·laboradors pre-

parats per afrontar un procés de digitalit-

zació? 

 Disposem d’una estratègia de marca a 

Internet i aprofitem les oportunitats digitals 

d’escoltar el client?

En definitiva, hem desenvolupat les com-

petències i les habilitats digitals necessàri-

es per aprofitar totes les oportunitats que 

aquestes tecnologies ens aporten i que el 

nostre entorn ens demanda?

Sota aquesta perspectiva es va elaborar al 

llarg del 2015 un estudi liderat per la comu-

nitat Bussiness and Technology (amb la 

participació de la Comissió d’Organització 

i Sistemes d’Informació (OSI) del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya i l’ACCID) 

d’EADA Business School amb la col-

laboració de Penteo i Roca Salvatella. 

Aquest estudi es va adreçar als directius, 

amb una gran representació d’economis-

tes entre ells, com a agents principals en  

els processos de digitalització de les orga-

nitzacions.

A partir de la participació de més de 600 

directius (vegeu la Figura 1 sobre la segmen-

tació de la mostra), l’estudi va avaluar les 

seves habilitats en matèria de digitalització.

La principal conclusió de l’estudi és que la 

transformació digital està resultant més 

difícil de l’esperat per a les organitzacions. 

I és que tot sovint les àrees de Direcció  

no identifiquen les amenaces a les quals 

s’hauran d’enfrontar si no s’adapten a 

l’era digital. 

En la mateixa línia, els directius cedeixen de 

manera errònia el lideratge d’aquest àmbit 

a les àrees que la posen en funcionament, 

màrqueting i sistemes TIC, així perden so-

vint la perspectiva global necessària per a 

les transformacions (vegeu la Figura 2). 

Metodologia: s’ha dut a terme una investigació entre més de 600 directius i coman-

daments intermedis per conèixer el nivell d’habilitats digitals. 

Mostra

Sector

Àrees funcionals

Mida de l’organització
(per nombre d’empleats)

Indústria                             Banca i finances

Serveis                                Sanitat

< 10                                  11-49

50-249                              250-1.000

Comerç & dist.                  Adm. pública 

Educació

> 1.000

Recursos humans

Màrqueting

Comercial/vendes

Administració i finances

Tecnologia

Operacions

Producció

Logística

Altres
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Una bona mostra dels resultats que això com-

porta és que el 64% dels directius reconeix que 

les seves organitzacions no fan un ús intensiu 

de les TIC com a eines de competitivitat. I sor-

prèn que el 44% dels directius enquestats 

s’autoatorguen un nivell competencial alt en 

matèria de digitalització, per tant obtenen bo-

nes qualificacions en quasi totes les compe-

tències analitzades (vegeu la Figura 3).

Entre altres conclusions, els resultats de 

l’estudi mostren també que:

 Els directius entrevistats reconeixen altes 

capacitats de gestió del coneixement digi-

tal, més baixes pel que fa al treball en xarxa 

i una insuficient orientació al client.

 Els directius obtenen molt baixa nota en 

visió estratègica lligada a la digitalització.

 En general, els directius de més nivell pre-

senten un millor nivell competencial que el 

personal en llocs de menys responsabilitat.

 Els directius coneixen el món digital però 

només l’apliquen a prop de la seva zona de 

control/confort i no en l’organització.

 Hi ha molt lleugeres diferències sectorials 

i gairebé nul·les diferències per grandària 

de companyia.

Sigui com sigui, el primer que cal tenir clar 

és que la transformació digital no és una 

qüestió merament tecnològica, sinó social, 

cultural i econòmica. Afecta, per tant, a tots 

els nivells de la societat, com a ciutadans 

individuals i com a organitzacions. En con-

seqüència, aquestes han de transformar-se 

digitalment per tenir èxit en el nou escenari.

Entre altres transformacions, és essencial 

que les organitzacions i els despatxos de-

senvolupin en els seus equips un nou con-

junt de competències digitals que tenen un 

impacte provat en el rendiment. El repte per 

al directiu/economista digital és ser capaç 

d’aplicar les seves habilitats en l’organitza-

ció i en l’entorn, trencant el seu sostre de 

vidre i passant del coneixement a l’acció. 

Només d’aquesta manera les organitzaci-

ons empraran la tecnologia com a avantat-

ge competitiu i motor d’innovació.

ANTECEDENTS I EVOLUCIÓ 
DE LA TECNOLOGIA DIGITAL 
APLICADA EN LA SOCIETAT. 
CAP A LA ‘BIG DATA’

SEBASTIÁN BARAJAS 

 sb@eurohold.com 

Big data és un concepte de moda, però què 

hi ha darrere d’aquesta moda i com impacta-

rà en el món de la gestió, tant pública com 

privada, els pròxims anys? Podem afirmar 

que l’era digital es va iniciar a mitjan anys 50 

del segle passat, amb l’ús d’ordinadors amb 

finalitats comercials. A partir d’aquest mo-

ment, les organitzacions van començar a re-

copilar dades sobre les seves transaccions, 

en format digital, de manera que eren molt 

més fàcils de processar. Dades sobre produc-

ció, vendes, finances, nòmines, absentisme, 

inventaris, etcètera es van acumular en bases 

de dades i han estat analitzades i tractades 

per programes informàtics per obtenir infor-

mació rellevant en la presa de decisions. 

El món digital va canviar en la dècada dels 90, 

amb l’aparició d’Internet. A partir d’aquell mo-

ment es va produir un canvi molt significatiu en 

el tractament de les dades, en tres direccions. 

 Volum. Es calcula que cada dia es creen 

uns 2,5 exabytes de dades i que aquesta 

Àrea comercial/vendes                              Àrea màrqueting

Àrea business & technology (TIC)           Àrea R+D

Àrea RH                                        NS/NC

Altres

  2   

Deficient Òptim

Coneixement digital

Gestió de la informació

Comunicació digital

Aprenentatge continu

Treball en xarxa

Lideratge en xarxa

Visió estratègica

Orientació al client

8,0

7,9

7,4

6,9

6,3

6,2

5,5

4,8
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xifra es dobla cada 40 mesos. Hi ha més 

dades circulant per Internet cada segon del 

dia d’avui que totes les dades emmagatze-

mades a Internet fa 20 anys. 

 Velocitat. El temps real de les transacci-

ons d’Internet permet que el tractament 

immediat de dades, en el moment en què 

es generen, sigui possible i útil. Les noves 

tecnologies de l’Internet de les coses faran 

encara més rellevant aquesta possibilitat. 

 Varietat. Ja no sols tenim dades de ven-

des o del cadastre municipal arxivades als 

ordinadors, tenim missatges de text, perfils 

personals, senyals de GPS de telèfons mò-

bils, imatges, música i qualsevol objecte 

que sigui digitalitzable. 

Per què són útils totes aquestes dades? La 

veritat és que per se no serveixen per a res, 

però quan una ment curiosa, amb inquietud 

científica, es fa preguntes sobre el funciona-

ment de sistemes complexos, l’accés a totes 

aquestes dades es converteix en un paradís 

per a la investigació. Per això, els últims anys 

s’ha desenvolupat una nova professió, el data 

scientist, que està copant els llocs top a les 

llistes de perfils professionals més deman-

dats. Només als Estats Units, es preveu la 

necessitat de 190.000 data scientists en els 

pròxims tres anys. Què fa exactament un ana-

 I finalment, ha de ser capaç de comuni-

car-se amb les persones al càrrec de les 

decisions, en un llenguatge comprensible, 

ja sigui verbal, visual o tots dos.

En quins camps es preveu que es desenvolu-

parà la big data? No hi ha límits, avui es dispo-

sa d’enormes base de dades en el món de 

l’empresa, l’Administració pública, l’aviació, 

les finances, les assegurances, la medicina i 

tants camps com es vulgui imaginar. Tots ells 

són susceptibles d’emprar professionals que 

identifiquin patrons i treguin sentit a tot aquest 

oceà de dades. Els economistes som profes-

sionals perfectament capacitats per accedir a 

aquesta nova professió del segle XXI.

QUIN HA DE SER EL PAPER 
DELS ECONOMISTES 
DAVANT LA IMPLANTACIÓ 
D’UNA SOLUCIÓ DE GESTIÓ 
EN L’ORGANITZACIÓ?

JOAN HARO 

jharo@pragma-solucions.com

Molt poques vegades finalitzada la implanta-

ció d’un programa ERP (i, sense por a equivo-

car-nos, podríem dir el mateix sobre la resta de 

lista de dades? Podem resumir la feina 

d’aquestes persones en tres activitats clau. 

 Primer i principal, ha de ser capaç de fer-

se la pregunta adequada, identificar un pro-

blema que es necessita resoldre i sobre el 

qual les dades (ben treballades) posaran 

llum per a un diagnòstic correcte. És la part 

científica, la part de la persona curiosa i in-

dagadora, capaç de formular una sèrie 

d’hipòtesis que són contrastables mitjan-

çant l’anàlisi de les dades. 

 En segon lloc, ha de conèixer i dominar 

una sèrie de models, tècniques i eines que li 

permetran tractar les dades. Aquestes tèc-

niques, models i eines tenen un parentiu 

pròxim amb l’estadística clàssica, però 

també amb la intel·ligència artificial i altres 

disciplines afins, com les matemàtiques 

aplicades, la programació d’ordinadors i el 

processament del llenguatge natural. 
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programaris de gestió empresarial) s’assoleix 

els resultats esperats a l’inici del projecte.

Hi ha molta bibliografia, des de fa dècades, 

al voltant d’aquest fet, tant pel que fa a les 

seves causes com a la quantificació. Com 

per exemple L’informe ERP 2015 publicat 

per la consultora americana Panorama 

Consulting Solutions, on s’indica que la 

taxa de fracàs en la implementació de solu-

cions ERP ha crescut l’exercici 2015.

No és la finalitat d’aquest article entrar a fer 

una avaluació concreta d’aquesta situació 

i dir si el grau de fracàs és més o menys 

gran. En allò que tots podem estar d’acord 

és que el nivell de fracàs (i el seu cost) té un 

impacte molt elevat en les organitzacions.

L’objectiu és fer una reflexió respecte del 

que podem fer els economistes per ajudar 

a millorar aquesta situació.

Com cal abordar un projecte ERP

Una obvietat per començar, és un projecte 

de l’organització i no és un projecte del de-

partament d’informàtica (encara que se-

gons diverses fonts entre el 30 i el 40% dels 

projectes són liderats pels responsables 

d’informàtica).

En el següent esquema podem observar 

les fases que s’haurien de seguir en tot pro-

jecte d’implantació d’una solució ERP:

 Requereixen una formació adequada de 

les persones involucrades, atesa la comple-

xitat de gestió d’aquestes eines i que l’im-

pacte dels errors és molt més important com 

més s’han automatitzat els processos.

 Tenen un període postimplantació en què 

apareixen problemes d’adaptació de per-

sones i resistència al canvi davant dels 

quals hem d’estar preparats per gestionar-

los de la manera més adequada.

Els professionals de l’empresa hem de fer 

un pas endavant i liderar aquestes fases del 

projecte, ja que la nostra formació i experi-

ència fan que siguem els millors preparats 

per fer front a aquests reptes.

La tercera fase comença amb l’elecció de 

la solució ERP més adequada (això no serà 

possible si no hem abordat les dues fases 

anteriors); cal tenir en compte que un ERP 

permet treballar de moltes maneres dife-

rents, encara que n’ofereixi una per defecte 

(o estàndard).

Hi ha aspectes de l’elecció de la solució 

ERP clarament tecnològics que no aborda-

rem per no ser l’objecte d’aquest article 

(com ara la interoperabilitat, la integració, la 

mobilitat, les bases de dades, etcètera).

Continuarem escollint la manera d’implan-

tar la solució ERP seleccionada. Hi ha dues 

grans estratègies (amb una àmplia escala 

de grisos entre ambdues) per abordar la im-

plantació de solucions d’aquest tipus:

Entendre

Comprendre els
processos de negoci 

actuals

Diagramar aquests 
processos

Simplificar

Simplificar els processos 
de negoci (eliminar els
que no afegeixen valor)

Tècniques de reenginyeria 
de processos de negoci

Automatitzar

Automatitzar els proces-
sos (selecció de la solució 

ERP i implantació)

Projecte d’implantació 
ERP

La realitat ens indica que, en un elevat percen-

tatge de projectes, per sobre del 50%, les 

dues primeres fases no s’aborden o es fa 

d’una manera molt superficial. Si no abordem 

les dues primeres fases ens trobarem davant: 

 Una conseqüència natural, serà l’empre-

sa qui s’ha d’adaptar a l’ERP (i amb això ja 

hem posat els fonaments per al fracàs total 

o parcial del projecte); 

 Correm el risc de no comprar la solució 

ERP més adequada a la nostra organització, 

sinó la solució que tinguin els comercials que 

sàpiguen captar millor la nostra atenció.

Les dues primeres fases ens han de permetre:

 Identificar els riscos i abordar una ade-

quada gestió del canvi.

 Definir els requeriments funcionals que 

ha de complir la solució ERP escollida

 Servir de guia per al projecte d’implanta-

ció i de gestió del canvi.

Cal tenir en compte que aquests tipus de 

projectes:

 Són intensius en l’ús del temps de tota 

l’organització i afecten l’eficiència operativa 

de l’empresa.
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 Big bang. Totes les funcionalitats son 

implantades a la vegada, amb l’objectiu de 

reduir el temps d’implantació.

 Gradual. Les funcionalitats s’implementen 

d’una en una i no es comença amb la següent 

fins no haver finalitzat l’anterior. Això permet 

controlar millor la visibilitat dels resultats.

El coneixement adquirit en les dues prime-

res fases de l’esquema proposat ens aju-

darà en la selecció de l’estratègia. Aquesta 

elecció condicionarà tot el pla del projecte i 

hem de tenir en compte que cada organit-

zació, i atesa la seva situació en el moment 

d’abordar el projecte, requereix una meto-

dologia diferent.

Sovint deixem aquesta decisió en mans de 

l’empresa integradora (aquella que farà la 

instal·lació de la solució). I la seva decisió, 

com és lògic i obvi, estarà centrada en els 

seus objectius i no en els de la nostra orga-

nització.

La primera etapa del projecte d’implantació 

és purament tecnològica (plataforma de 

hardware, instal·lació de la base de dades, 

de l’ERP), que donarà pas a les etapes de:

 Parametrització i adaptació de la solució a 

les necessitats funcionals de l’organització.

 Proves i validació de la solució i els tre-

balls fets en el punt anterior, depuració i 

càrrega de dades, posada en producció i 

manteniment i evolució.

Totes elles, encara que requereixen d’un 

suport tecnològic, són purament funcio-

nals i han d’estar liderades per professio-

nals de l’empresa a fi de garantir l’èxit. 

El professional de l’empresa haurà de pre-

parar un pla de treball realista, basat en el 

treball desenvolupat en les dues primeres 

fases de l’esquema proposat, on tingui en 

compte aspectes com els recursos dispo-

nibles i una adequada gestió del canvi.

Algunes reflexions

Per implantar una solució ERP cal que l’or-

ganització estigui preparada, les dues pri-

meres fases de l’esquema proposat ens 

ajuden. No n’hi ha prou que la propietat o la 

direcció diguin que l’empresa ho està (mol-

tes vegades el fracàs comença aquí).

Cal destinar recursos (humans i econò-

mics) a preparar-ho adequadament, si cal 

hem de recórrer a professionals externs in-

dependents. Els projectes que no compten 

amb els recursos necessaris, com a mínim, 

s’allarguen en el temps amb el consegüent 

impacte en l’organització.

Hem de treballar adequadament la gestió 

del canvi, identificar els riscos i els possibles 

focus de resistència i dotar-nos dels plans i 

recursos necessaris per abordar-los.

Una organització és un ens viu, més que 

probablement, enmig del procés, apareixe-

ran nous requeriments o el coneixement 

més gran de les funcionalitats de la solució 

farà que neixin nous projectes de millora, és 

un procés continu que no té fi.

Cal garantir la qualitat de les dades, com 

aspecte bàsic per a l’explotació de la infor-

mació i la integració amb altres programaris 

com ara CRM, business intelligence, etcè-

tera. Una bona pràctica és nomenar un res-

ponsable de fitxers mestres que supervisi i 

garanteixi la qualitat de les dades bàsiques 

del programari (com ara clients, proveïdors, 

articles...) i no deixar-lo en mans de tots els 

usuaris.

En la nostra mà, com a professionals de 

l’empresa, està minimitzar el risc de fracàs 

i maximitzar el valor afegit de la implantació 

d’una solució ERP.

L’AUDITORIA INFORMÀTICA 
I EL VALOR DE LES NOVES 
TECNOLOGIES EN EL 
DESENVOLUPAMENT 
PROFESSIONAL  
DELS ECONOMISTES

TOMÁS PASANAU 

Els economistes són un col·lectiu que està 

sent un agent important de la consolidació 

de les noves tecnologies en l’àmbit empre-

sarial. Per això han hagut de portar a terme 

un procés d’adaptació i transformació per 

acomodar-s’hi, per tant, el sector de les 

tecnologies de la informació i la comunica-

ció (TIC) ofereix a l’economista un coneixe-

ment i una oportunitat més grans per de-

senvolupar la seva professió a través de l’ús 

de noves eines d’anàlisi i de treball i poten-

cia d’aquesta manera el coneixement i la 

capacitació per al món professional. 

En aquest sentit, dins de les possibles sor-

tides professionals d’un economista, el sec-

tor de les TIC està cobrant més importància 

cada any, ja que podrà exercir en àrees com 

L ’ I N T E R È S  M É S  A L T
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a seguretat de la informació, estratègia digi-

tal, prevenció de blanqueig de capitals, pro-

tecció de dades, social media, auditoria de 

sistemes de la informació i tots aquells te-

mes relacionats amb l’entorn digital i l’ús 

professional de les noves tecnologies. 

Els professionals d’aquest sector estan re-

presentats tant pel Col·legi d’Economistes 

de Catalunya com pel RASI (Registre d’As-

sessors de Govern i Sistemes de la Infor-

mació), organitzacions que presten suport i 

que són un referent dels professionals es-

pecialitzats en la consultoria, auditoria, així 

com en l’avaluació de diversos riscos que 

representen els sistemes d’informació i les 

noves tecnologies. Per la mateixa evolució 

de la tecnologia en l’entorn dels nego-

cis, actualment ens trobem amb una ne-

cessitat creixent de desenvolupar professi-

onals en aquesta àrea. 

Els aspectes que cal desenvolupar, com a 

auditor de sistemes, consisteixen a saber 

determinar si els controls implementats són 

eficients i suficients, identificar les causes 

dels riscos tecnològics existents en els sis-

temes d’informació i al seu torn les àrees 

d’oportunitat que aquestes representen, 

determinant així les accions preventives i 

correctives que cal implantar en els siste-

mes d’informació, les quals tenen un im-

pacte considerable en les operacions i en 

les estratègies del negoci. 

És per això que tots aquests aspectes 

apleguen un ampli espectre de coneixe-

ments en un entorn professional cada ve-

gada més competitiu, que aporta a l’eco-

nomista/consultor de sistemes una 

especialització en l’àmbit tecnològic dins 

de l’entorn empresarial. 

És important destacar que totes les reco-

manacions que sorgeixen d’una anàlisi de 

riscos tecnològics han d’estar alineades 

amb els objectius de l’empresa i amb els 

recursos que aquesta disposa, així com 

també han de tenir un enfocament de qua-

litat total, la qual cosa concebrà que les se-

ves conclusions i treball siguin reconeguts 

com un element valuós dins d’una empresa. 

En concret, l’auditoria de les tecnologies de 

la informació (TI) com es coneix actualment 

(auditoria informàtica o auditoria de siste-

mes en el nostre mitjà) s’ha consolidat com 

a cos de coneixements que respon a una 

necessitat empresarial derivada de l’evolu-

ció i del desenvolupament de la tecnologia 

informàtica en el món dels negocis els úl-

tims anys. 

Aquest cos de coneixement consisteix en 

normes i bones pràctiques enfocades a 

l’avaluació i l’assegurament de la qualitat, 

seguretat, raonabilitat i disponibilitat de la 

informació que es tracta a través dels siste-

mes d’informació, així com de l’eficiència 

amb què les companyies treballen aquesta 

informació. El resultat d’una auditoria infor-

màtica es plasma en un informe amb l’ob-

jectiu d’emetre una opinió o judici sobre els 

sistemes d’informació, per la qual cosa 

s’apliquen tècniques d’auditoria d’accep-

tació general.

L’auditoria informàtica és de vital importàn-

cia per a la bona feina dels sistemes d’infor-
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mació, ja que proporciona l’avaluació dels 

controls necessaris per tal que els sistemes 

siguin confiables i que assoleixen un bon 

nivell de seguretat. Així, una auditoria 

d’aquest tipus haurà d’avaluar tant els con-

trols generals com els controls d’aplicació. 

L’avaluació dels controls generals se centra 

en aspectes com ara la seguretat lògica i 

física, el control de canvis en els programes 

o sistemes d’informació, la gestió i organit-

zació de la funció de TI i de les operacions 

informàtiques. I pel que fa als controls 

d’aplicació, s’avaluen aquells que suporten 

els diferents processos del negoci per as-

segurar així la fiabilitat, confidencialitat, in-

tegritat i seguretat de les dades.

Com hem dit abans, l’economista ha d’ad-

quirir una sèrie de coneixements relacio-

nats amb les tecnologies de la informació. 

Així, per accedir a aquests coneixements 

en l’àmbit de les noves tecnologies, cal di-

rigir-se a normatives de millors pràctiques 

en seguretat i gestió dels sistemes d’infor-

mació, com ara:

 ISO/IEC 27001, Implantació d’un sistema 

de gestió de la seguretat de la informació.

 ISO/IEC 27002, Fonaments de la gestió 

de la seguretat de la informació.

 ISO 22301, Gestió de la continuïtat de 

negoci.

 ISO/IEC 31000, Gestió de riscos.

 ISO/IEC 20000, Gestió de serveis de TI/ 

seguretat de la informació.

Totes aquestes normes internacionals, 

emeses per l’Organització Internacional de 

Normalització, descriuen com es gestiona 

la seguretat de la informació d’una empre-

sa a la vegada que estableixen una cultura 

de seguretat i excel·lència en el tractament 

de la informació en tots els processos de 

negoci de l’empresa.

Per altra banda, també pot ser un valor afe-

git per a tot economista la certificació Cer-

tified Information Systems Auditor (CISA), 

amb el suport de l’Associació de Control i 

Auditoria de Sistemes d’Informació (ISA-

CA), que els proporciona un reconeixement 

d’àmbit internacional quant a les seves 

competències i un nivell de professionalitat 

en els sistemes d’informació

Tot professional de l’àrea de consultoria, 

auditoria, control i seguretat dels sistemes 

d’informació ha de preparar-se de manera 

competent davant les exigències d’un mer-

cat global. En definitiva, tots aquests atri-

buts i característiques que pugui desenvo-

lupar un economista es tradueixen en un 

avantatge competitiu i en una oportunitat 

professional notòria i destacable en el mer-

cat actual. 

L ’ I N T E R È S  M É S  A L T
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A Zurich sabem que 
la teva empresa es 
diferencia de la resta.  
Per això, podem oferir-te 
les millors solucions 
asseguradores, sigui  
quin sigui el teu tipus  
de negoci o empresa. 

zurich.es/empresas 

ZURICH ASSEGURANCES.
PER ALS QUI ESTIMEN DE VERITAT EL SEU NEGOCI.

SI LA TEVA  
EMPRESA ÉS ÚNICA

PROTEGEIX-LA AMB UNA 
ASSEGURANÇA ÚNICA.
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resident del Registre d’Econo-

mistes Auditors (REA+REGA) i 

conseller de la Junta de Govern 

del Col·legi d’Economistes de 

Catalunya, l’economista Carlos Puig de Tra-

vy és també president de la Divisió d’Audito-

ria de Crowe Horwarth a Espanya. Des d’un 

profund coneixement i una àmplia experièn-

cia en el món de l’auditoria de comptes, Puig 

de Travy analitza l’estat del sector i la nova llei 

d’auditoria aprovada l’estiu passat.

Com valora la distinció rebuda per part de 

l’International Accounting Bulletin?
L’International Accountig Bulletin és una re-

vista de més de 30 anys de trajectòria i dirigi-

da per un bon equip editorial a Londres amb 

corresponsals a Singapur, l’Índia, el Canadà, 

Mèxic i Brussel·les i que constitueix un refe-

rent dins del món dels accountants, és a dir, 

els professionals de tot el món que exercim 

activitats relacionades amb la informació fi-

nancera de les empreses ja sigui dins d’elles 

o com a assessors externs, entre els quals 

tenen un paper essencial els auditors de 

comptes. Com saben, aquesta revista, a 

més de tractar temes de fons i informar sobre 

aspectes d’actualitat en matèria de compta-

bilitat i d’auditoria, ha adquirit un gran presti-

gi per l’elaboració de rànquings del sector 

professional de l’auditoria, la consultoria i els 

serveis legals i tributaris, tant a escala global 

com per països. Aquests rànquings són els 

més reconeguts per les empreses, pels pro-

fessionals i pel públic en general i marquen 

l’evolució i les tendències de les diferents 

pràctiques professionals. En aquest sentit, el 

fet que una revista d’aquest prestigi t’atorgui 

aquest reconeixement t’indica que s’ha valo-

rat el treball que fas i, en concret, la tasca que 

fa la institució que m’honra presidir, essent 

aquest reconeixement més atribuïble a la ins-

titució que a la meva persona. No vull deixar 

de referir-me al fet que ser economista i gau-

dir del suport dels economistes en general i 

dels auditors en particular ha contribuït molt 

a aquesta distinció, ja que es configura prin-

cipalment amb els vots de professionals.

Quin és el paper que desenvolupa el Re-

gistre d’Economistes Auditors de Comp-

tes (REA+REGA) a Catalunya?

Un paper fonamental que és donar servei als 

economistes i titulats mercantils que es dedi-

quen a aquesta activitat professional a Cata-

lunya i ho fem principalment a través del Col-

legi d’Economistes de Catalunya en constant 

relació amb la seva Comissió d’Auditoria, que 

actualment presideix Emilio Álvarez i que 

compta a més amb un excel·lent equip de 

professionals del sector i, per descomptat, 

amb el suport del Col·legi. L’auditoria és una 

activitat professional de les més regulades 

que hi ha i amb un nivell de supervisió molt 

estricte, per això els auditors necessiten que 

se’ls informi i que se’ls doni suport en la seva 

feina diària i en el compliment de les seves 

obligacions. D’altra banda, també necessiten 

un organisme que els representi, que defensi 

els seus interessos i que ho faci de forma ob-

jectiva i sense atendre altres interessos que no 

siguin els del col·lectiu representat i que se 

centri en els mitjans i petits auditors espanyols 

i, en aquest cas, els catalans. Com és ben 

sabut, el REA+REGA representa la majoria 

d’auditors a Espanya i també el nombre més 

gran d’empreses d’auditoria i això no s’acon-

segueix d’un dia per un altre sinó que és fruit 

d’una tasca continuada i rigorosa de suport i 

defensa d’aquests auditors. D’altra banda, 

aquests auditors difícilment podrien tenir una 

veu forta i potent per competir amb les grans 

empreses del sector que s’agrupen totes elles 

en l’altra corporació d’auditors. Crec que a 

qualsevol a qui es pregunti per què hi és podrà 

treure les seves pròpies conclusions i avaluar 

llavors on pot estar millor representat. Amb la 

unificació dels titulats mercantils i economis-

tes, el REA+REGA ha guanyat en grandària, 

en representativitat, en mitjans i sobretot ha 

aconseguit concentrar sota el seu paraigua la 

majoria del col·lectiu professional.

L’estiu passat es va aprovar una nova llei 

d’auditoria que s’adapta a la directiva eu-

ropea i que entrarà en vigor el proper 17 de 

juny. Es tracta d’una reforma precipitada?

Jo diria que no, ja que, si no s’hagués fet el 

juliol passat i com a molt els últims mesos del 

2015, no haguéssim complert amb els termi-

nis reglamentaris per traslladar-la, els quals 

acabaven el juny del 2016. Com és sabut hi 

havia unes eleccions generals pel mig i un 

període de buit legislatiu que fa inviable una 

aprovació de la llei en un període posterior a 

aquestes últimes eleccions generals. No haig 

CLARA BASSOLS, periodista 

cecpremsa@coleconomistes.cat

G E N T  D E  C A S A

CARLOS PUIG DE TRAVY
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d’atribuir-li a l’actual llei un problema de pres-

ses o precipitació, sinó més aviat una falta de 

consens tant d’àmbit polític (només ha obtin-

gut el suport del PP) com amb la resta de 

grups d’interès en el qual ens incloem les em-

preses i els auditors. Hem proposat canvis 

que donaven a la llei un contingut més euro-

peu, més global i sostenible i de molt més 

recorregut, que finalment no van ser accep-

tats. D’altra banda, també vam proposar mi-

llores de caràcter tècnic –cal entendre que 

coneixem molt bé la feina que desenvolu-

pem– que, sens dubte, milloraven l’efectivitat 

de l’auditoria i eliminaven traves i problemes 

de molts tipus inclòs una certa inseguretat 

jurídica per la imposició de regles poc com-

prensibles o difícils de complir, però no van 

ser acceptades. Tot i així, continuarem treba-

llant per una reforma d’aquesta llei que inclo-

gui aquest punt.

Els darrers cinc anys, s’han introduït fins a 

tres modificacions de la llei d’auditoria. 

Com afecten aquests canvis a l’exercici 

de l’auditoria?

Diria que les modificacions introduïdes han 

atorgat més rigor a l’activitat de l’auditoria, 

principalment com a resposta a les exigèn-

cies de la societat. Totes aquestes exigènci-

es es tracten i s’analitzen en primer lloc dins 

de l’àmbit de la UE, que elabora directives 

que després s’han de traslladar a cada Estat 

membre. El problema radica en el fet que 

aquestes directives són molt generals i do-

nen marge d’actuació ampli als Estats mem-

bres. En el cas del nostre país, ens hem de-

cantat per un camí de posar força més 

regulació de la que en principi Europa marca 

com a mínims, la qual cosa origina una com-

petitivitat més gran a les empreses audita-

des i als auditors en el plànol internacional.

Una de les novetats de la nova llei és que 

exigeix que les empreses d’interès públic 

(EIP) canviïn d’auditor cada deu anys, men-

tre que en auditoria conjunta es permet 

una pròrroga de fins a quatre anys. Com-

parteix la idoneïtat d’aquests terminis?

Dels aspectes de la reforma de la directiva 

europea, el tema de la rotació ha estat un dels 

aspectes de la reforma que ha requerit més 

diàleg per arribar a un consens. Al llarg dels 

quatre anys en què s’ha estat treballant a Eu-

ropa sobre aquesta directiva hem passat per 

diferents posicions, que van des de la no-

obligació de rotació fins a posicions més res-

trictives dels deu anys. Finalment, la UE es 

decanta per deu anys, però ampliables a uns 

altres deu mitjançant licitació oberta o ampli-

ables a catorze en cas de proposar una audi-

toria conjunta. Desafortunadament, el legis-

lador espanyol no ha optat per aquestes 

ampliacions i únicament ha estès quatre anys 

més en cas d’auditoria conjunta, termini que 

és absolutament insuficient perquè les EIP es 

decantin per aquesta alternativa i, amb això, 

perdem una molt bona oportunitat d’introdu-

ir una mesura que redueixi l’enorme concen-

tració que hi ha en l’actualitat en el sector de 

l’auditoria. Nosaltres continuarem deman-

dant un canvi de llei per a aquest cas concret.

La definició de les anomenades EIP es va 

limitar mitjançant una modificació puntu-

al d’un article vigent del reglament d’audi-

toria. La limitació del nombre d’entitats 

qualificades com a EIP és positiva? 

Aquest aspecte era una de les nostres priori-

tats fonamentals, ja que la situació anterior 

consistia en què el 40% de les EIP europees 

eren espanyoles, cosa que resultava total-

ment insostenible. Aquesta nova definició re-

baixa en més del 70% el nombre d’EIP a Es-

panya i, en conseqüència, descarrega d’un 

gran nombre de requisits totalment inneces-

saris i que no aportaven cap valor tant a les 

empreses auditades com als auditors 

d’aquestes empreses. La pregunta que ens 

fem és com aquesta reforma no s’ha fet 

abans. Les corporacions d’auditors hem co-

municat aquesta situació reiteradament al 

Govern i al supervisor i, després de molts anys 

d’insistència, és ara quan se’ns fa cas. Amb 

això vull indicar que hi ha altres temes que han 

estat reiteradament comunicats, tant al Go-

vern com al supervisor de l’activitat, que reso-

len problemes reals principalment de caràcter 

tècnic o que pal·lien diferències que hi ha amb 

la regulació d’altres països del nostre entorn i 

que no han estat considerades en aquesta llei.
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La nova llei també limita els honoraris i els 

serveis prestats per les firmes d’auditoria. 

Són raonables?

En la nostra opinió haguéssim preferit que la 

llei incorporés en aquests dos aspectes úni-

cament els requisits de la directiva i que, per 

tant, no introduís obligacions addicionals i 

sobretot pel que fa referència a les entitats 

que no es consideren d’interès públic. Això 

no ha estat així, ja que partíem d’una llei an-

terior molt exigent i, encara que s’han rebai-

xat alguns d’aquests requisits per a les enti-

tats no EIP, considerem que no ha estat 

suficient i que caldria haver donat més pes 

específic al sistema d’amenaces i salvaguar-

cretes que poden ser convenients per a uns 

auditors i no útils per a uns altres. El sistema 

hauria de ser més flexible.

Quines millores continuen pendents en el 

món de l’auditoria a Espanya?

Crec que hi ha dos temes fonamentals i prio-

ritaris que cal resoldre. D’una banda, l’audi-

toria del sector públic i, d’una altra, l’excessi-

va concentració de mercat que hi ha en el 

sector a Espanya, que resta competitivitat i 

repercuteix directament en la seva eficàcia i 

qualitat. Pel que fa al sector públic, sempre 

hem advocat perquè s’aprovi una llei d’audi-

toria pública que reforci el paper dels organis-

mes de control del sector públic i que incor-

pori d’una vegada els auditors privats en 

aquestes tasques de control d’una manera 

normalitzada. Un exemple de mesures que 

es podrien incloure en aquesta llei és l’obliga-

torietat que auditors privats auditin els ajun-

taments de més de 5.000 habitants, fet que 

contribuiria a una transparència més alta en 

el sector públic local que actualment diríem 

que compta amb una fiscalització insuficient.

Quins diria que són els principals reptes 

dels auditors per a aquest 2016?

Un repte és preparar-nos per complir les no-

ves exigències que imposa aquesta nova llei 

que entra en vigor aquest mateix juny. Aquest 

repte no ens espanta, ja que estem acostu-

mats a una alta regulació i als seus canvis con-

tinus. Recordem que en cinc anys hi ha hagut 

dues modificacions substancials de l’anterior 

llei i una llei nova. Jo crec que el repte més gran 

que tenim és explicar a la societat que la qua-

litat i l’eficiència de les auditories a Espanya és 

alta i molt comparable o fins i tot més avança-

da que la d’altres països del nostre entorn i que 

determinats casos no poden extrapolar-se a 

tot un col·lectiu, sinó que els professionals que 

treballem en aquest sector estem preparats, 

som responsables i generadors d’alt valor afe-

git per a les empreses auditades, els seus 

grups d’interès i per a la societat. En segon 

lloc, crec que els auditors han de tenir un pa-

per molt significatiu en la tasca de fomentar la 

transparència de la informació que subminis-

tren les empreses i especialment promoure la 

divulgació de la informació de caràcter no fi-

nancer, que és el que actualment estan de-

mandant els grups d’interès. Recordem que a 

final d’any venç el termini per traslladar la di-

rectiva de transparència que obliga les grans 

empreses a la divulgació d’informació no fi-

nancera. Aquesta normativa sens dubte con-

tribueix a l’objectiu de donar una informació 

més completa i rellevant als usuaris i que faci-

litarà un coneixement més gran de les entitats 

i més seguretat als inversors. 

sense necessitat. En tot cas, aquest aspec-

te no ha estat un punt essencial de la reforma 

ni té un efecte important sobre els auditors. 

El 30 de setembre de 2015 va acabar el 

primer trienni de formació contínua obli-

gatòria per als economistes auditors, que 

han d’acreditar que fan 120 hores de for-

mació cada tres anys. Com valora el com-

pliment d’aquesta mesura?

La formació és un aspecte essencial per als 

auditors. Els professionals de l’auditoria hem 

d’assentar-nos sobre la base de tres pilars 

que són l’ètica, la independència i la formació. 

Creiem que el requeriment triennal de 120 ho-

des que preveu la directiva, en lloc d’introdu-

ir prohibicions arbitràries que afecten petites 

companyies i petits i mitjans auditors.

Com veu l’ampliació de competències en la 

supervisió que recull aquesta reforma?

Com és ben sabut, el nostre supervisor i el 

Govern actual han vingut marcant una línia 

bastant intervencionista i, en aquest sentit, 

han aprofitat l’oportunitat per introduir al-

guns canvis que donen més poder de super-

visió a l’ICAC i que facilita la feina del funcio-

nariat d’aquest organisme supervisor 

traslladant moltes tasques administratives 

als auditors. Els auditors no plantejaríem cap 

objecció a aquesta supervisió més gran si 

s’orientés adequadament en benefici de 

més efectivitat de l’auditoria. El que passa és 

que s’introdueixen exigències de sol·licitud 

d’informació als auditors que entenem que 

no estan alineades amb l’obtenció de millo-

res en la qualitat de les auditories i, per això, 

incrementen les càrregues administratives 

res de formació és raonable per aconseguir 

l’objectiu que els auditors estiguin sempre ac-

tualitzats i puguin exercir adequadament la 

seva tasca de manera responsable i diligent. 

L’única objecció que posem a l’actual norma-

tiva de formació dels auditors és amb relació 

a la distribució de matèries que es consideren 

obligatòries, ja que no deixen computar-se 

determinades hores de formació en matèries 

que haurien de ser computables i s’obliga a un 

nombre elevat d’hores en matèries molt con-
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l seu pas a la popularitat i 

esdevenir una de les princi-

pals cares visibles −la més afable, 

tranquil·la, assequible− del pro-

cés sobiranista no ha de fer obli-

dar que Muriel Casals i Couturier 

(Avinyó de Provença, 6-4-1945/

Barcelona, 14-2-2016) ha estat 

una economista que ha investigat 

la història econòmica del nostre 

país, ha participat en nombrosos 

estudis sobre el sector tèxtil i els 

problemes bàsics del teixit indus-

trial català, ha estat consellera pel 

PSUC de la Corporació Cata-

lana de Ràdio i Televisió (CCRTV)

i, per damunt de tot, va desenvo-

lupar al llarg de la seva vida una 

vocació pedagògica que va 

poder dur a terme en l’ensenya-

ment de l’economia a la UAB. 

Essent estudiant de Ciències 

Econòmiques, de la mà del pro-

fessor d’Història Jordi Nadal i 

Oller, va fer una estada d’estiu a la 

Universitat d’Ais de Provença, on 

va conèixer el futur cantant Rai-

mon i el futur primer alcalde de 

València Ricard Pérez Casado. 

Joveníssima, amb Montse 

Comas, va ser assessora de 

CCOO al primer conveni del tèxtil 

signat el 1978. En l’actualitat, era 

políticament independent, però 

independentista. Ja el 1989 escri-

via que “quan dèiem i diem que 

volem ser un país normal, amb 

una llengua normalitzada, amb 

una escola, amb televisió, amb 

forces d’ordre, amb un govern 

que governi com un govern nor-

mal, estem descrivint un país que 

disposa d’un aparell d’Estat. Un 

país que té un Estat” (“Volem un 

amic exterior”, Avui, 30-12-1989; 

l’amic exterior al que es referia al 

títol era Espanya).

Els estudis sobre  

el teixit industrial català

Casals es va estrenar amb un 

capítol titulat “El negoci −trist− 

de la indústria tèxtil cotonera”, 

escrit conjuntament amb Carme 

Sans i publicat dins del llibre col-

lectiu Economia crítica: una 

perspectiva catalana (1972), 

apadrinat per Ernest Lluch i 

Jacint Ros Hombravella. Essent 

una de les primeres professores 

de la recent creada UAB, va llegir 

la seva tesi La Primera Guerra 

Mundial i les seves conseqüèn-

cies, un moment clau en el pro-

cés d’industrialització de Catalu-

nya: el cas de la indústria llanera 

de Sabadell (1981), dirigida per 

Jordi Nadal. Prèviament, Muriel 

seu, explica que, en el curs d’Intro-

ducció a l’Economia, la profes-

sora Casals òbviament tenia molt 

en compte la teoria general de 

Keynes, la necessitat de la inter-

venció reguladora de l’Estat en 

moments de crisi, i l’obra de la 

seva deixebla Joan Robinson. 

Però hi ha dos autors sobre els 

quals va posar més intensament 

la seva atenció. L’un era J. A. Hob-

son, autor de l’Estudi de l’imperia-

lisme (1a ed. 1902), que va analit-

zar en les seves obres el fenomen 

de l’imperialisme, aparegut entre 

el 1870 i el 1914, i que atribuïa les 

causes de la seva aparició a un 

excés d’estalvi, a l’acumulació de 

diners en poques mans, el que tot 

plegat provocava un baix consum 

de la població i en especial de les 

masses treballadores. L’altre 

autor era Rosa Luxemburg i la 

seva teoria sobre L’acumulació 

del capital (1913), on explicava el 

procés que portava als països rics 

a forçar que les economies endar-

rerides, “les societats d’economia 

natural” entressin dins de l’engra-

natge de l’economia de mercat, 

amb la finalitat d’anar absorbint-

les dins del capitalisme, procés en 

què el militarisme desenvolupava 

un paper essencial.

De la mà de Jordi Porta, Muriel 

Casals va entrar a formar part del 

Patronat de la Fundació Jaume 

Bofill. Quan Porta va esdevenir el 

president renovador d’Òmnium 

Cultural, la va fer entrar dins de la 

Junta per a més tard, com és 

sabut, passar a ser la seva suc-

cessora en el càrrec. Muriel ha 

estat una líder del sobiranisme 

precisament perquè no reuneix 

cap de les condicions que ha de 

reunir un líder segons els patrons 

establerts per les oficines d’as-

sessorament d’imatge. Les 

seves virtuts són −costa de dir: 

eren− la sinceritat, la pedagogia, 

la serenitat, el fet de parlar sobre 

les coses en què creia i de les que 

estava plenament convençuda. 

Emociona veure com una per-

sona aparentment tan fràgil i deli-

cada hagi pogut deixar una 

empremta tan profunda. És un 

misteri d’on treia l’energia. 

Francesc Artal,

economista

N O T Í C I E S

Els mitjans de comunicació, 

la vocació docent i la 

transformació en figura pública

Des del seu càrrec al Consell 

d’Administració de la CCRTV va 

defensar la catalanitat dels mit-

jans de comunicació, que havien 

de pal·liar els anys de repressió 

del franquisme. De manera prag-

màtica va ser partidària d’un sis-

tema de finançament mixt entre 

sector públic i publicitat, tot i que 

advertia que calia vigilar que els 

ingressos publicitaris i els oligo-

polis del món de la comunicació i 

la informació no coartessin la lli-

bertat d’expressió i el contingut 

dels programes. 

Lluís Barbé, catedràtic de Teo-

ria Econòmica a la UAB i col·lega 

havia participat en nombrosos 

estudis sobre estructura econò-

mica. Treballava al Centre d’Es-

tudis Econòmics de la Caixa de 

Sabadell, on quan va plegar la va 

substituir Joan B. Casas, l’actual 

degà del Col·legi d’Economistes 

de Catalunya. Entre els estudis 

estructurals en què va participar 

cal destacar el volum I de Dinà-

mica i perspectiva del Vallès 

(1969), dirigit per Lluís Barbé, per 

al Centre d’Estudis esmentat, i 

tres treballs amb Josep Maria 

Vidal Villa: L’economia de Saba-

dell: estructura, diagnòstic i 

perspectives (1882) per a l’Ajun-

tament presidit per Antoni Farrés 

i Sabater, l’article “La industria 

sumergida: el caso de Sabadell” 

(1984), i l’article a Papeles de 

Economía “Una aproximación 

sociológica a la reconversión 

industrial” (núm. 22, 1985). 

També cal esmentar el treball 

amb Montse Solsona La immi-

gració, un motor econòmic: 

reflexions entorn de l’impacte de 

la població estrangera a l’econo-

mia catalana (Fundació Caixa de 

Sabadell, Fundació Jaume Bofill, 

2008) i la seva col·laboració en el 

volum 6 de la Història econò-

mica de la Catalunya contempo-

rània (1989).
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’Assemblea de Col-

legiats ha aprovat el 

pressupost del Col·legi 

per a l’any 2016 i autoritza la 

Comissió Gestora a procedir a 

la venda de l’immoble de l’avin-

guda Diagonal de Barcelona.

El passat 17 de desembre es 

va celebrar la segona Assem-

blea Ordinària de col·legiats de 

l’any 2015. La sessió va perme-

tre l’aprovació del pressupost 

del Col·legi d’Economistes de 

Catalunya per a l’any 2016. 

També es va celebrar l’Assem-

blea Extraordinària, en la qual 

es va acordar autoritzar la 

Comissió Gestora a procedir a 

la venda de l’immoble de l’avin-

guda Diagonal i a llogar l’immo-

ble del carrer Moià.

Quant a la compravenda de 

l’immoble de l’avinguda Diago-

nal, l’Assemblea va aprovar la 

proposta presentada per la 

Comissió Gestora d’acceptar 

l’oferta de compra presentada 

per Finques Amat, en nom 

d’una tercera persona, per 

import d’1.500.000 euros, 

considerant que era una molt 

bona operació per al Col·legi 

d’Economistes de Catalunya 

que permetia cancel·lar la 

hipoteca pendent, generar un 

benefici comptable de més de 

500.000 euros, una tresoreria 

de quasi 100.000 euros i que  

situaria el patrimoni net del Col-

legi en 17.300.000 euros, amb 

un deute hipotecari de 8 mili-

ons d’euros.

Quant al lloguer de l’immoble 

del carrer Moià, l’Assemblea 

també va aprovar la proposta 

presentada per la Comissió 

Gestora d’acceptar la pro-

posta de lloguer de 

Jordà&Guasch, en nom d’un 

tercer, per una renda mensual 

de 4.500 euros més totes les 

despeses a càrrec de l’arren-

datari, tenint en compte que la 

proposta permetia pagar els 

interessos i amortitzar la hipo-

teca subscrita sobre l’immoble 

i generar un petit excedent de 

tresoreria.

Finalment, l’Assemblea va 

aprovar també la proposta de 

pressupost d’explotació i d’in-

versions presentada per la 

Comissió Gestora. El pressu-

post aprovat, que incorpora la 

 Partides Projecte pressupost 2016

Ingressos  

 Quotes i col·laboracions 1.619.188

 Formació  1.311.558

 Prestació de serveis 52.202

 Activitats de les Comissions 17.449

 Jornades 83.664

 Publicacions 12.583

  Total ingressos 3.096.645

Despeses  

 Estructura   1.679.069

       - Despesa salarial 676.826

       - Despesa financera 268.970

       - Altres despeses 733.273

 Formació  640.553

 Prestació de serveis 152.273

 Activitats de les Comissions 60.283

 Jornades 90.117

 Publicacions 175.803

  Total despeses  2.798.097

venda de l’immoble de l’avin-

guda Diagonal, preveu un 

import total d’ingressos a 

aconseguir el 2016 de més de 

tres milions d’euros i un exce-

dent d’explotació de quasi 

300.000 euros que permet fer 

front amb tranquil·litat a les 

amortitzacions dels crèdits 

hipotecaris pendents de la seu 

de Gal·la Plàcida i de l’immoble 

del carrer Moià. 

a Comissió d’Economia 

i Sostenibilitat organit-

zarà al llarg de tot el 

2016 quatre tertúlies Compartir 

coneixement enriqueix i crea 

valor, TERCOM. Aquestes ter-

túlies tenen per objecte con-

versar entre tots sobre temes 

puntuals i d’actualitat per tal 

d’enriquir-nos.

La primera d’aquestes tertú-

lies TERCOM va tenir lloc el 

passat 3 de març i va versar 

sobre  el primer acord universal 

climàtic al COP21 de París i va 

comptar amb la participació  

del doctor Mariano Marzo, 

Gestora del Col·legi d’Econo-

mistes de Catalunya.

Properes sessions

Les properes tertúlies TER-

COM tractaran els següents 

catedràtic de la Universitat de 

Barcelona i Col·legiat d’Honor 

del Col·legi d’Economistes de 

Catalunya, que va introduir el 

tema i va fer de conductor de 

quatre contertulians: Ferran 

Tarradelles, periodista i director 

de l’oficina de la representació 

de la Comissió Europea a Bar-

celona; Frederic Ximeno, biò-

leg i soci director de l’estudi 

Ramon Folch; Elvira Carles, far-

macèutica i directora de la Fun-

dació Empresa i Clima (Cambra 

de Comerç de Barcelona), i 

Anton Gasol, doctor en Econo-

mia i membre de la Comissió 

temes: Resultats del Fòrum 

Econòmic de Davos; Pla de 

negoci i l’economia circular: 

diferents visions per contrastar, 

i Punts essencials d’economia 

verda en el món local.  
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Amghar El Mourabit, Mohamed

Barceló Roca, Miquel

Bassols Pascual, Maria Elena

Beltran Vila, Clara

Benítez Adalid, María Carmen

Cano Genescà, Roger

Cañada García, María Dolores

Cartes Sánchez, David

Cecconato, Nicola

Coll Cambra, Jordi

Crespo Payá, Francisco

Escamilla Sánchez, Mireia

Estruch Boix, Marc

Fargas Esteve, José Javier

Galeeva, Gulnara

García Zafra, Jaime

Gil López, Alberto

Gómez Farré, Enrique José

González Fernández, Elena

Gracia Silvestre, Jorge

Illa Heras, Josep

Khouja Khaouja, Ryan

Relació d’altes col·legials del 
desembre 2015 al gener 2016

Ladera Galán, Elena

Lamora Royo, Laura Begoña

Lleixà Lombarte, María Trinidad

Martínez Moya, Raquel

Mateu Cordonet, Mireia

Mòdol Farré, Xavier

Montané Ros, Estefania

Montmany Jané, Alexandre

Oliveras Corominas, Anna

Orduña Giró, Francisco Javier

Orpinell Riba, Montserrat

Pérez Villarroya, Margarita

Pifarré Rey, Núria

Pina Rosean, Eduard

Reyner Serrà, Josep

Riera Grivé, Joan

Ródenas Castillo, Adrián

Roy Sobrevilla, Enrique

Sánchez Morera, Myriam

Segura Just, María Raquel

Simó Andreu, Joan Horaci

Tasies Daniel, Marta

Terés García, Andrea

Vega Mateu, Robert

Zaragoza Mach, Bernat

ls col·legis professionals 

d’Arquitectes, d’Econo-

mistes, d’Enginyers de 

Camins, Canals i Ports i d’Engi-

nyers Industrials demanen que 

es retorni la gestió del projecte de 

la Sagrera a la societat Barcelona 

Sagrera Alta Velocitat (BSAV) 

integrada per l’Estat (Ministeri de 

Foment i Adif), l’Ajuntament de 

Barcelona i la Generalitat de 

Catalunya.

A principis de desembre, els 

col·legis professionals van signar 

a la seu del Col·legi d’Economis-

tes de Catalunya un primer mani-

fest en què exigíem el compli-

ment dels compromisos i el 

calendari acordats en el projecte 

inicial de la Sagrera com a nus 

intermodal on conflueixen l’alta 

velocitat, les rodalies, la xarxa de 

metro i la xarxa d’autobusos inte-

rurbans, i com a gran operació 

urbanística que sutura la històrica 

cicatriu ferroviària que ha mantin-

gut segregats els barris de la 

Sagrera i Sant Martí.

Els quatre col·legis demanà-

vem que es mantingués el con-

sens assolit entre les administra-

cions presents al Consell d’Admi-

nistració de BSAV i encomana a 

aquesta societat, en tant que 

empresa pública encarregada de 

coordinar la remodelació del sis-

tema ferroviari i de transport 

públic, promoure i gestionar la 

transformació urbanística deri-

vada d’aquestes obres en l’àmbit 

de la Sagrera, Sant Andreu i Sant 

Martí, i redactar els projectes i 

executar les obres que els socis li 

deleguin. Fent cas omís a aquests 

antecedents de consens, Adif ha 

tret unilateralment a licitació el 

projecte de la nova estació de la 

Sagrera amb unes bases de pun-

tuació en les quals preval exclusi-

vament el preu, fet que dóna com 

a resultat que el licitador millor 

puntuat és aquell que ha presen-

tat, a criteri d’Adif, la pitjor de les 

propostes tècniques presenta-

des. És a dir, la infraestructura 

més estratègica per a la ciutat de 

Barcelona i per al país es pot aca-

bar confiant a qui ha tret un sus-

pens en el projecte tècnic.

Els col·legis professionals 

entenen que el preu no pot ser 

l’únic paràmetre per adjudicar 

obres d’aquesta transcendèn-

cia, ja que, al final, les obres cos-

ten el que costen; si es fan mala-

ment, esdevé difícil i costós refer-

les i, a més, cal incorporar l’avalu-

ació del servei i l’eficiència d’una 

estació intermodal prevista per 

poder prestar servei a 100 mili-

ons de viatgers anuals. Per tant, 

la licitació ha de garantir, a banda 

del preu, la qualitat del projecte 

de l’estació que perdurarà per a 

les properes generacions. El 

manifest dels col·legis professio-

nals ha estat tramès a Adif i al 

Ministeri de Foment.  
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l passat 13 de gener 

de 2016 es duia a 

terme l’Assemblea 

Extraordinària per a l’elecció 

del càrrec de president del 

Grup d’Economistes Sèni-

ors, d’acord amb el que esta-

bleixen les normes de funcio-

nament d’aquest Grup. 

A resultes d’això i havent-se 

presentat una única candida-

tura, ha estat elegit per unani-

mitat Santiago Iglesias Julià, 

col·legiat número 3.212.

A aquests efectes, i d’acord 

amb el que estableixen les 

normes de funcionament del 

Grup d’Economistes Sèniors, 

la Junta Gestora del Col·legi 

celebrada el 26 de gener de 

2016 ha ratificat aquest nome-

nament, que tindrà una vigèn-

cia de dos anys de mandat. 

a Comissió d’Assessors 

Fiscals del Col·legi 

d’Economistes de Cata-

lunya va promoure l’any passat 

una consulta vinculant davant la 

Direcció General de Tributs 

(DGT) sobre la tributació del 

rendiment obtingut pels socis 

professionals amb relació a 

l’IRPF, així com la seva incidèn-

cia en l’IVA. També es va qües-

tionar com s’havia de determi-

de referència CV-0733-15, res-

ponent les consultes planteja-

des però, sense aclarir de 

manera suficient, segons el 

nostre parer, si li era aplicable el 

safe harbor de consideració de 

valor de mercat previst en l’arti-

cle 18.6 de la Llei 27/2014, de 

27 de novembre, de l’impost 

sobre societats.

Motivats per aquesta res-

posta, la Comissió d’Assessors 

Fiscals del Col·legi d’Econo-

mistes de Catalunya ha consi-

derat oportú plantejar una nova 

consulta davant la DGT per  

obtenir un pronunciament més 

nar el valor de mercat atribuïble 

a la retribució corresponent als 

serveis professionals efectuats 

pel soci, així com la possible 

deducció en l’impost de socie-

tats, per part de la societat, de la 

retribució satisfeta a un dels 

socis professionals per l’exercici 

del càrrec d’administrador únic.

La DGT va donar resposta a 

aquesta consulta el passat 26 

de novembre amb el número 

exhaustiu sobre el compliment 

dels requisits recollits en l’arti-

cle 18.6 de la LIS, a l’efecte 

d’aclarir el tractament fiscal de 

les retribucions que perceben 

els economistes i titulats mer-

cantils com a socis professio-

nals: la consideració com a sou 

amb la corresponent retenció o 

bé la consideració com a activi-

tat econòmica i, si escau, amb 

la corresponent obligació 

d’emetre factura i repercussió 

de l’IVA es vénen aplicant indis-

tintament i, per tant, requeria 

d’una consulta concreta sobre 

aquest tema. 

l passat 19 de gener el 

Col·legi va acollir, a ins-

tàncies del Grup de Tre-

ball de Mediació, constituït 

recentment en el si del Col·legi i 

que ja forma part del Comitè 

Assessor del Centre de Media-

ció de Dret Privat de Catalunya, 

la jornada sobre “La mediació: 

una nova professió que arriba” 

emmarcada dins dels actes 

divulgatius del Dia Europeu de la 

Mediació en què participaven 

nombroses entitats, entre les 

quals hi havia el nostre Col·legi

La jornada va estar presen-

tada pel Sr. Jordi Conejos, pre-

sident del Grup de Treball de 

illuns 25 de gener es va 

celebrar a la seu de Bar-

celona del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya la 

conferència El tancament comp-

table 2015 a càrrec de Gemma 

Soligó, economista i sòcia d’au-

ditoria de Grant Thornton. L’acte 

va ser presentat i coordinat per 

Martí Garcia, vicepresident de la 

Comissió i membre de la junta 

directiva de l’ACCID. La ponent 

va fer un repàs complet d’aque-

lles qüestions que afecten el tan-

cament comptable del 2015 i les 

novetats comptables per al 2016. 

En aquest sentit, va comentar el 

projecte de resolució de l’ICAC 

sobre la comptabilització de l’im-

post sobre beneficis i les modifi-

cacions proposades en el pro-

jecte de modificació del PGC 

PIMES i del PGC del 2007, de les 

Normes de Formulació de 

Comptes Consolidats del 2010 i 

del PGC d’entitats sense finali-

tats lucratives del 2011 amb l’ob-

jecte de transposar la Directiva 

europea 2013/34/UE que simpli-

fica les obligacions comptables 

de les petites empreses. 

Mediació, davant d’una nodrida 

assistència, integrada majori-

tàriament per mediadors de 

diferents àmbits professionals 

(economistes, advocats i psi-

còlegs) i també per col·legiats 

interessats a conèixer aquesta 

nova figura professional, que 

de mica en mica s’està implan-

tant en la societat.

La jornada va comptar també 

amb les intervencions del 

magistrat-jutge del Jutjat Mer-

cantil núm. 7 de Barcelona, Sr. 

Raúl N. Garcia Orejudo; de la 

Sra. María Luisa Bautista Oli-

venza, economista i sòcia d’Al-

hos Concursal, SLP, i media-

dora mercantil i concursal, i la 

del Sr. Lluís Casado Esquius, 

economista i llicenciat en Psi-

cologia, i expert en mediació, 

negociació i conflicte. 
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les acaballes de l’any 2015 i 

aprofitant la celebració de la 

Jornada dels Economistes a 

Lleida, per segon any conse-

cutiu es va fer una nova trobada d’econo-

mistes, iniciada amb un sopar en un restau-

rant, proper a la seu local, on es va aplegar 

un bon nombre d’economistes col·legiats.

Hi van ser convidats també autoritats locals 

i els empresaris que uns moments abans, 

durant la Jornada, havien plantejat un inte-

ressant debat sobre el capital organitzatiu i 

el teixit empresarial. La ponència central de 

la Jornada a Lleida va ser impartida per 

l’emprenedor i Col·legiat de Mèrit d’en-

guany, Salvador Alemany, titulada Estratè-

gies de futur de l’empresa, on va detallar els 

trets necessaris per a un sòlid enfortiment 

de l’empresa catalana. Es va poder gaudir 

també dels projectes de dos empresaris de 

Lleida, el president de la Cooperativa del 

Camp de Cervià de les Garrigues, Enric 

Dalmau, i l’empresari Jordi Capdevila, co-

propietari, amb els seus germans, de la 

pime familiar Carn Sargaire. Barrejats 

aquests ponents més tard a taula amb els 

economistes, va ser una bona ocasió per 

conèixer millor les seves empreses i com-

partir distesament les seves inquietuds i els 

seus reptes empresarials de futur. 

Ja a les postres, després d’unes paraules als 

assistents per part del president territorial, 

Joan Turmo, es va procedir a felicitar els eco-

nomistes que complien 25 anys de col-

legiació, fent-los entrega d’una insígnia del 

Col·legi. Seguidament es van lliurar dos pre-

mis de 1.000 euros en formació cadascun. 

Un premi va ser per a Rodica Ioana Bochile-

anu com a reconeixement al Millor Currícu-

lum Universitari en ADE de la Facultat de Dret 

i Economia de la UdL. L’altre premi es va 

atorgar a Estefania Montané i Ros per haver 

fet el millor treball final de grau en ADE 2015 

de la mateixa Facultat de la UdL. 

Aquests premis van ser patrocinats per 

l’empresa de Lleida ICG Software. Empresa 

que va néixer ja fa més de 30 anys, l’any 

1985, a Lleida de la mà del seu actual presi-

dent, Andreu Pi. L’empresa, present avui a 

més de 50 països, fabrica solucions especi-

alitzades de software per a pimes, hotels, 

cadenes i franquícies. Com el mateix presi-

dent reconeix, la principal clau de l’èxit de la 

seva empresa radica en haver estat “els pri-

mers i únics a crear un projecte gràfic i tàctil 

de punt de venda”, exportar-lo per tot el món 

i no parar de confiar en els fruits d’una per-

manent inversió en recerca i innovació. 

Des de la unificació del Col·legi d’Econo-

mistes amb el de Titulats Mercantils i Em-

presarials, formalitzada el passat primer 

d’octubre de 2014, hi ha la voluntat de la 

Junta territorial de celebrar cada any una 

nova trobada entre col·legiats i institucions 

locals. Es pretén que aquesta trobada si-

gui una convocatòria de caire social, amb 

què no solament es pugui fer visible i con-

solidar la nova etapa col·legial, sinó que a 

més es puguin estrènyer els llaços de col-

laboració entre el Col·legi, el món empre-

sarial i el món universitari lleidatà. No obli-

dem que la universitat esdevé una veritable 

proveïdora de nous companys i compa-

nyes de professió i col·legiació amb inte-

ressos i objectius comuns. En uns mo-

ments gens fàcils, a causa dels continuats 

canvis tecnològics, normatius i una eco-

nomia globalitzada, convé professionals 

competents i influents davant la societat i 

l’Administració. I estem convençuts que 

també amb la trobada hi estem ajudant. 

Per això ens cal la seva consolidació i mi-

llora d’ara endavant. 

S E R V E I S  C O L · L E G I A L S

PER MILLORAR LA SOCIETAT I PROMOURE EL TALENT

Rodica Ioana Bochileanu 

recull el reconeixement al 

Millor Currículum Universitari.



n dels reptes que s’ha propo-

sat la seu territorial del Col·legi 

d’Economistes de Tarragona 

és potenciar la col·laboració 

amb els altres col·legis professionals de la 

demarcació, dins d’una implicació professi-

onal al territori. La Comissió creu en el valor 

afegit que proporciona el Col·legi d’Econo-

mistes de Catalunya a les diferents vessants 

i projectes que es duen a terme a la demar-

cació. En aquest sentit, volem destacar la 

col·laboració que va tenir el Col·legi d’Eco-

nomistes de Catalunya, de la seu de Tarra-

gona, amb altres col·legis professionals de 

la demarcació en la Jornada de Debat que 

va tenir lloc a Tarragona sobre el Pla Director 

Urbanístic (PDU) de reordenació del centre 

recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou.

Els col·legis participants van ser els se-

güents: el Col·legi d’Arquitectes de Catalu-

nya, el Col·legi d’Enginyers Industrials de 

Catalunya, el Col·legi d’Enginyers de Ca-

mins, Canals i Ports de Catalunya i el Col-

legi Oficial de Geògrafs. A la sessió es va 

exposar, per part del director general d’Or-
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INCENTIVANT ELS COL·LEGIATS

Un moment  

de la sessió de  

les ‘Novetats en 

declaracions 

informatives de 

l’AEAT’ celebrada  

a la seu.

signat és dur a terme conjuntament confe-

rències, trobades i jornades de networking 

amb la finalitat de fer-se més visibles a la 

societat tarragonina. La signatura es va de-

senvolupar en una jornada conjunta on 

ambdós col·legis van aportar conferències 

de temes en interès comú.

Un altre punt de trobada dels nostres col-

legiats que es vol potenciar és la nostra seu, 

a través de les videoconferències que es 

poden visualitzar en ella, retransmetent els 

actes que tenen lloc físicament a la seu de 

Barcelona. Com que tenim gran varietat de 

temes en les mateixes, es pot arribar a tots 

els col·legiats amb inquietuds semblants i 

generar un lloc de trobada i de debat intern 

al respecte.

També hem consolidat la col·laboració amb 

la Universitat Rovira i Virgili i, en concret, 

amb la Facultat de Ciències Econòmiques i 

Empresarials.

Per altra banda, un altre focus d’incentiva-

ció per als col·legiats de Tarragona és la 

Comissió de Joves de la seu, que vol trobar, 

en diferents actes, la complicitat dels col-

legiats. D’aquesta manera, des de la seu de 

Tarragona, volem un Col·legi d’Economis-

tes de Catalunya proper i al servei dels col-

legiats i, en aquest sentit, les vessants de 

trobada i de debat entre nosaltres es fan 

imprescindibles. Us hi esperem! 

denació d’Urbanisme i Territori, el contingut 

del PDU. Després, cada col·legi va interve-

nir per explicar, dins del seu àmbit, quins 

aspectes cal tenir en compte en aquest 

PDU presentat. També es van exposar di-

ferents qüestions que no queden resoltes 

amb el PDU.

També es va obrir una taula rodona de de-

bat molt interessant entre les diferents visi-

ons professionals dels col·legis. Arran de 

l’acte, es va arribar a cinc punts bàsics i 

consensuats per presentar com a al-

legacions al PDU. 

Aquesta jornada va evidenciar la necessitat 

de potenciar aquest tipus de col-

laboracions intercol·legials.

Volem destacar també la signatura del con-

veni que es va portar a terme entre el Col-

legi d’Advocats de Tarragona (ICAT) i el Col-

legi d’Economistes de Catalunya, a través 

de la nostra seu, per a la potenciació de la 

promoció i la formació continuada dels res-

pectius col·legiats. L’objectiu del conveni 

PILAR GULLÍ, economista 
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S E R V E I S  C O L · L E G I A L S

l Col·legi d’ Economistes de Cata-

lunya té subscrita des de fa anys 

una pòlissa de responsabilitat civil 

professional que ofereix als col-

legiats la protecció necessària en el desenvo-

lupament de la seva activitat. Cada any 

aquesta assegurança incorpora noves cober-

tures i garanties per adequar les seves condi-

cions a les noves exigències legals i a l’entorn 

de treball dels economistes. En aquest procés 

de millora contínua, el Col·legi compta amb 

l’assessorament d’Aon, una de les corredori-

es d’assegurances més grans del món. 

Actualment la pòlissa està garantida per Zu-

rich, companyia asseguradora de la màxima 

solvència. Aquesta assegurança col·lectiva és 

d’adhesió voluntària. En qualsevol cas, la ne-

cessitat de comptar amb una adequada co-

bertura, a més de ser obligatòria per a algunes 

activitats, resulta cada vegada més impres-

cindible. En aquest sentit, Juan Manuel Arjo-

na, director de Col·legis Professionals d’Aon, 

assenyala que “cada vegada són més els fac-

tors que fan necessària la contractació d’una 

assegurança de responsabilitat civil professi-

onal per fer front a les possibles reclamacions 

derivades per errors o omissions comesos en 

l’exercici de l’activitat professional d’un eco-

nomista o un titulat mercantil”.

Aquests factors, entre d’altres, són la pro-

mulgació de lleis com la 7/2006, de 31 de 

maig, que versa sobre l’exercici de profes-

sions titulades i dels col·legis professionals i 

que en l’article 9 estableix que els professi-

onals titulats tenen el deure de cobrir mitjan-

çant una assegurança els riscos de respon-

sabilitat en què puguin incórrer a causa de 

l’exercici de la seva professió. 

A més, aquesta pòlissa compleix amb el que 

estableix la Llei concursal 22/2003, de 9 de 

juliol (d’acord amb el Reial Decret 1333/2012, 

publicat al BOE de 6 d’octubre de 2012), el RD 

980/2013, de 13 de desembre (pel qual es 

desenvolupen determinats aspectes de la Llei 

5/2012, de 6 juliol, de mediació en assumptes 

civils i mercantils) i la Llei 19/1988 (que regula 

l’activitat d’auditor de comptes, text modificat 

per la Llei 44/2002 de mesures de reforma del 

sistema financer i pel RD 1636/1990). 

El Col·legi d’Economistes ha incorporat al 

seu web tota la informació sobre aquesta 

pòlissa, les seves condicions i les seves pri-

mes: www.coleconomistes.cat. 

PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL

Cobertures segons els diferents perfils 

i activitats professionals:

 Economistes/titulats mercantils.

Economistes es defineix al Reial De-

cret 871/1977, de 26 d’abril, pel qual 

s’aprova l’estatut professional d’eco-

nomistes, professors i pèrits mercan-

tils, dins les seves competències i 

atribucions. Entre altres activitats es 

cobreixen la consultoria, l’assessora-

ment fiscal i l’activitat com a assessor 

laboral dins de l’estatut professional.

 Economistes forenses (activitat 

concursal). Garantia opcional que ga-

ranteix l’exercici de l’activitat professio-

nal com a economista forense. La co-

bertura s’ajusta a les competències i 

responsabilitats regulades a la Llei con-

cursal 22/2003, de 9 de juliol, i d’acord 

amb el Reial Decret 1333/2012, publi-

seva activitat com a mediador en els 

procediments regulats pel Reial De-

cret-llei 5/2012, de 5 de març, de me-

diació en assumptes civils i mercantils 

(Decret-Llei de mediació), que incor-

pora al dret espanyol la Directiva 

2008/52/CE del Parlament Europeu i 

del Consell, de 21 de maig de 2008, 

així com el Reial Decret 980/2013, de 

13 de desembre, pel qual es desenvo-

lupen determinats aspectes de la Llei 

5/2012, de 6 de juliol, de mediació en 

assumptes civils i mercantils.

 Mediadors concursals. Igualment 

queda coberta la responsabilitat civil 

legalment exigible a l’assegurat en re-

lació amb la seva actuació com a me-

diador concursal. Aquesta figura es 

recull a la Llei 14/2013, de 27 de se-

tembre, de suport als emprenedors i la 

seva internacionalització, que, al seu 

torn, modifica la Llei 22/2003, de 9 de 

juliol, concursal. 

cat al BOE el 6 d’octubre de 2012. Així 

mateix, queda expressament assegu-

rada l’activitat que el col·legiat porta a 

terme com a economista forense du-

rant l’anterior normativa que regula 

aquesta activitat, així com qualsevol 

modificació futura i que comprèn la 

intervenció o administració d’empre-

ses en suspensió de pagaments, co-

missaris, dipositaris i síndics en situa-

ció de fallides, liquidadors d’avaries i, 

en general, com a col·laboradors dels 

òrgans judicials per al millor aclariment 

d’aquesta classe d’estats.

 Auditors. Garantia opcional de 

l’activitat d’auditoria de comptes de-

finida a la Llei 19/1988, text modificat 

per la Llei 44/2002 de mesures de 

reforma del sistema financer i el Reial 

Decret 1636/1990 (Llei 12/2010 de 

30 de juny).

S’inclou amb un límit de 90.101 euros 

per auditor/societat i any les sancions 

econòmiques imposades per infracci-

ons conseqüència de les auditories 

posteriors al 16 de juliol de 1997, i que 

estiguin previstes en els articles 17 i 18 

modificats per la Llei 13/1992, d’1 de 

juny, i per la Llei 44/2002, de 22 de 

novembre, de mesures de reforma del 

sistema financer corresponents a les 

infraccions enumerades en l’article 16 

i ss del text modificat per aquesta llei.

 Àrbitres. Aquesta pòlissa empara la 

responsabilitat civil de l’assegurat de-

rivada de la seva activitat com a àrbitre 

en els procediments d’arbitratge regu-

lats per la Llei 11/2011, de 20 de maig, 

de reforma de la Llei 60/2003, de 23 

de desembre, d’arbitratge i de regula-

ció de l’arbitratge institucional a l’Ad-

ministració General de l’Estat.

 Mediadors. Preveu la responsabili-

tat civil de l’assegurat derivada de la 
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el Col·legi ve fent un cicle en aquesta matè-

ria, tant des de la vessant compradora com 

des de la venedora, transmetent en tot mo-

ment una visió pràctica, multidisciplinària i 

integral. Va adreçat a directius responsables 

de les activitats d’adquisició de societats i 

filials, directors generals i directors financers 

d’empreses, així com assessors fiscals, au-

ditors de comptes i professionals en general 

relacionats amb operacions de compraven-

da empresarials. Es compon de cinc mò-

duls independents, que són els següents:

Modalitats de finançament i adquisició en 

la compravenda d’empreses.

Pla d’empresa i valoració de la compa-

nyia.

Procés global de due diligence: aspectes 

financers i fiscals.

Règim fiscal de les operacions de rees-

tructuració empresarial.

Combinacions de negocis: comptabilitat 

de compravenda d’empreses, fusions, es-

cissions i adquisicions de branques d’acti-

vitat.

Formació en expert comptable 
(en preparació)
El mes d’octubre/novembre està previst 

convocar la segona edició de l’examen 

d’accés al Registres d’Experts Comptables 

millorar la situació actual i les perspectives 

de futur. Va dirigit a aquells professionals 

vinculats amb les àrees econòmica i finan-

cera de l’empresa, àrees d’administració, i 

analistes de riscos, així com als responsa-

bles de despatxos professionals del món 

de l’assessorament que desitgen tenir una 

base teòrica i pràctica sòlida per conèixer 

la situació i l’evolució de l’empresa ajudant-

los a preveure situacions crítiques en el fu-

tur i a la presa de decisions d’una manera 

més eficaç. Té una durada total de 44 hores 

i s’estructura en dos mòduls independents, 

que són els següents:

Anàlisi d’estats financers (28 hores).

 Planificació econòmica i financera: elabo-

ració i posada en pràctica del pla de gestió 

operatiu (16 hores).

Cicle sobre la compravenda 
d’empreses i altres 
reorganitzacions empresarials 
(inici: 18 d’abril)
Els darrers temps, la recuperació de l’eco-

nomia i una acció més gran de multinacio-

nals i fons de capital risc han dinamitzat 

l’activitat corporativa pel que fa a compra-

vendes i altres reorganitzacions empresari-

als. L’èxit d’una operació d’aquest tipus i de 

tots els aspectes i actuacions necessaris 

requereix d’una adequada planificació, 

control i execució de les diferents fases del 

procés, a la vegada que d’un coneixement 

de les principals tècniques aplicades i del 

conjunt de conseqüències que es poden 

derivar en els principals camps afectats 

(comptabilitat, fiscalitat). D’acord amb això, 

Curs de perfeccionament 
concursal, 2a edició  
(inici: 5 d’abril)
El Col·legi d’Economistes de Catalunya or-

ganitza la segona edició del Curs de perfec-

cionament concursal, que té per objectiu 

l’actualització i l’aprofundiment dels conei-

xements dels administradors concursals i 

de tots aquells professionals especialitzats 

en concursal i en reestructuració empresa-

rial. Serà impartit per magistrats titulats de 

jutjats mercantils i per professionals experts 

en el camp concursal, combinant les sessi-

ons teòriques per part dels primers amb les 

sessions pràctiques de casos reals d’em-

preses dels segons. Té una estructura per 

mòduls independents. La seva durada és de 

30 hores i es compon d’onze sessions (una 

sessió setmanal). Aborda, entre d’altres, te-

màtiques com la declaració de concurs i els 

seus efectes i mesures cautelars, la determi-

nació de la massa, els textos definicions i 

accions i les solucions i qualificació.

Programa sobre anàlisi  
i planificació econòmica–
financera (inici: 12 d’abril)
El programa presenta i s’endinsa en els 

conceptes precisos per poder analitzar de 

manera integral una empresa i, així, deter-

minar les seves fortaleses i febleses, i for-

mular recomanacions que contribueixin a 

MÀSTERS, POSTGRAUS 
I PROGRAMES 
D’ESPECIALITZACIÓ

PROGRAMACIÓ 2016-2017

l Col·legi d’Economistes de 

Catalunya continua preparant 

la millor oferta formativa per-

què els seus col·legiats siguin 

millors professionals. 

F O R M A C I Ó  D E  L ’ E C O N O M I S T A



de Catalunya. La novetat d’enguany és que 

els interessats poden dispensar de la realit-

zació de la part teòrica de l’examen si supe-

ren un curs específic acreditat sobre els 

diversos continguts per un total de 180 ho-

res. El Col·legi d’Economistes de Catalunya 

està treballant en un doble programa. 

D’una banda, un programa que sigui acre-

ditat i que faciliti als assistents la dispensa 

de la part teòrica de l’examen. I de l’altra, un 

programa configurat per diversos mòduls 

que permeti als assistents la preparació de 

la part pràctica de l’examen. 

Programa de cursos 
subvencionats pel Consorci  
per a la Formació Contínua  
de Catalunya
El Col·legi ha estat beneficiat amb un pro-

jecte de cinc cursos de formació contínua 

subvencionats totalment pel Consorci per 

a la Formació Contínua de Catalunya, que 

estan destinats a persones treballadores, 

ja siguin assalariades o bé autònomes, i a 

persones desocupades. Els cursos són els 

següents:

Impost sobre el valor afegit (20 hores; dies 

3, 8, 10 i 15 de març)

Treball en equip (30 hores; dies 4, 7, 11, 

14, 18 i 21 d’abril)

Assessorament per a la creació d’empre-

ses (30 hores; dies 5, 8, 12, 15, 19 i 22 d’abril)

Habilitats directives (20 hores; dies 2, 5, 9 

i 12 de maig)

Gestió de tresoreria (24 hores; dies 19, 

23, 26, 30 de maig i 2 de juny)

MÀSTERS PER AL CURS 
ACADÈMIC 2016-2017
Màster en Especialització 
Tributària, 28a edició  
(octubre 2016-maig 2017)
Un dels màsters més reconeguts del món 

de l’assessorament i consultoria fiscals, 

que ofereix una sòlida formació teòrica i 

pràctica, i amb un grau d’inserció laboral de 

més del 90% dels alumnes. El claustre do-

cent està integrat per inspectors fiscals, 

tècnics de les administracions públiques i 

assessors fiscals.

Màster Oficial en Comptabilitat 
Superior i Auditoria 
(conjuntament amb  
la Universitat Autònoma  
de Barcelona)  
(setembre 2016-juliol 2017)
Aquest màster respon a la creixent de-

manda de professionals amb una forma-

ció específica en l’àmbit de la comptabili-

tat, la relació comptabilitat-fiscalitat 

empresarial i l’auditoria de comptes. Té 

com a objectiu la formació d’especialistes 

en el camp de la comptabilitat i l’auditoria, 

capaços d’afrontar de manera eficaç el 

treball i la realització d’auditories de qual-

sevol tipus o dimensió, fet que permet el 

compliment dels requeriments establerts 

per fer l’examen d’ingrés al Registre Ofici-

al d’Auditors de Comptes (ROAC) segons 

els criteris establerts per l’ICAC. És pre-

sencial i les classes es fan al Campus de 

Sabadell de la UAB.

Màster Universitari en  
Direcció Comptable i Auditoria 
de Comptes, ‘part-time’ 
(conjuntament amb la 
Universitat de Vic-Universitat 
Central de Catalunya)  
(octubre 2016-juny 2017)
L’objectiu és formar professionals per a 

l’adequada direcció i supervisió del depar-

tament comptable i d’administració dins de 

l’estructura empresarial o bé en els despat-

xos que es dediquin a l’assessoria i consul-

toria comptable i fiscal, així com l’exercici 

de la professió de l’auditoria. El màster ob-

serva la normativa de l’Institut de Compta-

bilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) i la 

seva superació dispensa de part de l’exa-

men necessari per accedir a la professió 

d’auditor de comptes del Registre Oficial 

d’Auditors de Comptes (ROAC). És un 

màster semipresencial, que es desenvolu-

pa en format part-time, a la seu de Barce-

lona del Col·legi d’Economistes de Catalu-

nya (dijous, de 16 a 20 hores). 
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El Col·legi manté  

la seva aposta  

per fomentar el 

talent i la formació.
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mb l’entrevista a la degana de la 

Facultat d’Economia i Empresa 

de la Universitat de Barcelona, 

Elisenda Paluzie, s’obre un nou 

espai a l’Informatiu del CEC destinat a conèixer 

millor les facultats d’Economia i Empresa de 

les universitats de Catalunya.

Com definiria els estudis d’economia i 

empresa que s’ofereixen a la UB? 

La nostra és la Facultat que va formar la prime-

ra promoció d’economistes de Catalunya 

(1954-1959) i, després de la fusió, recull tam-

bé la tradició de l’antiga Escola Universitària 

d’Estudis Empresarials, que ha format moltes 

generacions de titulats mercantils i diplomats 

en empresarials des de l’any 1850. És, doncs, 

un centre que combina tradició i modernitat. 

Oferim una docència de grau de qualitat, àm-

plia i oberta a tothom que té com a objectiu la 

formació general orientada a la preparació per 

a l’exercici professional en l’esperit de l’Espai 

Europeu d’Educació Superior. A més, els nos-

tres estudis s’han anat internacionalitzant i en 

l’actualitat el grau d’Empresa Internacional i el 

grau d’ADE es poden cursar íntegrament en 

anglès. Els nostres ensenyaments també po-

tencien les pràctiques i l’emprenedoria, amb 

una àmplia oferta de convenis de pràctiques 

curriculars i un espai de coworking per a pro-

jectes emprenedors pioner dins del sistema 

universitari català. 

Quines competències diferencien els 

economistes formats a la UB? 

Pel fet d’haver estudiat en una Facultat amb 

gairebé 10.000 alumnes, els economistes 

formats a la UB estan més acostumats a la 

diversitat i això els fa especialment adients 

per al treball en equip, on la gestió de la di-

versitat és un element important. També 

destaquen en la capacitat de gestió i planifi-

cació i en habilitats socials.

La reforma educativa aprovada l’any pas-

sat preveu la convivència de graus de tres 

anys amb graus de quatre anys, fet que 

implica múltiples combinacions amb 

màsters i postgraus. Com valora aquesta 

modificació?

Com preveu que puguin evolucionar en el 

futur els estudis d’economia i empresa?

Com ja ho està fent la recerca en ciència 

econòmica, els estudis hauran de ser més 

aplicats, més empírics, essent la teoria una 

eina per estructurar l’anàlisi de les dades. És 

probable també que els estudis d’economia 

i empresa incorporin avenços en altres dis-

ciplines científiques com la psicologia, la 

neurociència o l’estadística.

Quines noves tècniques ha introduït la 

universitat en les seves formacions que 

siguin d’especial interès per als econo-

mistes en actiu?

Les formacions han de tenir en compte que 

les decisions empresarials no es prenen de 

manera aïllada. Per tant, el graduat ha de 

conèixer i analitzar les relacions de la matei-

xa empresa amb el context global de l’eco-

nomia per contribuir a la millora de la pro-

ductivitat, tant interna com del sistema. A 

més, ha de ser capaç de prendre decisions 

en condicions d’incertesa i, en general, 

d’assumir tasques directives. La metodolo-

gia de l’ensenyament introduïda amb els 

nous graus intenta que els estudiants ad-

quireixin les competències necessàries per 

desenvolupar-se en un entorn canviant i 

incert com l’actual. 

CLARA BASSOLS, periodista 

cecpremsa@coleconomistes.cat

F O R M A C I Ó  D E  L ’ E C O N O M I S T A

ELISENDA PALUZIE

Crec que, si hi ha flexibilitat, amb alguns 

graus de quatre i d’altres de tres, o combi-

nacions de grau i màster integrats, no té 

per què ser dolent. El problema que es 

planteja és la diferència de preus que s’ha 

establert entre els graus i els màsters i l’en-

cariment bastant important dels graus i, 

especialment, dels màsters, que ens allu-

nya de l’Europa continental i ens dificulta 

també competir amb països com França, 

Alemanya o els nòrdics per atreure estudi-

ants internacionals. 



€



3 4  •  I n f o r m a t i u  d e  l ’ e c o n o m i s t a

 BARCELONA

Debats fiscals

Dirigits per Enric Corominas, assessor fiscal 

a TAX Barcelona Advocats i Economistes, 

SL; Josep Sotelo, assessor fiscal a Audicon-

sultores Advocats i Economistes, SLP, i Pe-

dro Villar, Gabinet Assessor Fernández, SL. 

Els debats oberts de consultoria fiscal van 

tenir lloc el mateix dia, una hora i mitja abans 

de les sessions temàtiques.

‘La nova entitat patrimonial. Pot afectar  

els beneficis fiscals de l’empresa familiar?’

Sessió temàtica a càrrec de Núria Cabré, eco-

nomista i associada principal de Garrigues 

Abogados y Asesores Tributarios, i de Pablo 

Torrano, advocat i soci de Garrigues Aboga-

dos y Asesores Tributarios. Van moderar Jo-

sep Cid, membre de la Comissió d’Assessors 

Fiscals del Col·legi d’Economistes de Catalu-

nya, i Avelino Vázquez, vicepresident de la Co-

missió d’Assessors Fiscals del Col·legi d’Eco-

nomistes de Catalunya. Videoconferència amb 

les seus de Girona, Lleida i Tarragona.* 

DESEMBRE 2015 I FEBRER 2016

‘Consultes i jurisprudència destacada’

Sessió temàtica a càrrec de Xavier Solé, 

economista, membre de la Comissió d’As-

sessors Fiscals del CEC. Va moderar Josep 

Cid, membre de la Comissió d’Assessors 

Fiscals del Col·legi d’Economistes de Ca-

talunya, i Avelino Vázquez, vicepresident de 

la Comissió d’Assessors Fiscals del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya. Videoconfe-

rència amb la seu de Tarragona.*

‘Planificació fiscal del rescat  

de plans de pensions’

Sessió temàtica a càrrec d’Albert Sagués, 

economista, assessor fiscal, professor as-

sociat de la UPF i soci de TGG Legal. Van 

moderar Josep Cid, membre de la Comissió 

d’Assessors Fiscals del Col·legi d’Economis-

tes de Catalunya, i Avelino Vázquez, vicepre-

sident de la Comissió d’Assessors Fiscals 

del Col·legi d’Economistes de Catalunya. 

Videoconferència amb les seus de Girona, 

Lleida i Tarragona.* 

Sessió informativa: ‘Novetats declaracions 

informatives AEAT 2015’

Celebrada a les dependències de l’AEAT a 

Barcelona i amb la participació com a po-

nents de Soledad Valsero, cap d’equip de la 

Dependència Regional de Gestió Tributària, 

i Jaume Saura, cap de la Dependència Re-

gional d’Informàtica de l’AEAT a Catalunya. 

‘La plusvàlua municipal: situació actual 

segons jurisprudència’

Sessió temàtica a càrrec de Montse Peretó, 

professora titular de Dret Financer i Tributari 

de la Facultat de Dret de la UAB. Va moderar 

Josep Cid, membre de la Comissió d’Asses-

sors Fiscals del Col·legi d’Economistes de 

Catalunya. Videoconferència amb les seus 

de Girona, Lleida i Tarragona.* 

Presentació del llibre ‘Eficiencia y 

transparencia del sistema judicial 

español en el contexto europeo. Análisis 

comparativo y propuestas de mejora’

Amb la intervenció de Joan B. Casas, degà 

del Col·legi d’Economistes de Catalunya; 

Miguel Ángel Gimeno, president del Tribu-

nal Superior de Justícia de Catalunya; Oriol 

Amat, economista i catedràtic d’Economia 

Financera de la UPF, i del professor doctor 

Jaume Alonso-Cuevillas, economista, advo-

cat, catedràtic de Dret Processal de la UB i 

T R E B A L L E M  E N  G R U P
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autor del llibre guardonat amb el Premi Fer-

ran Termes atorgat per l’Associació Catalana 

de Comptabilitat i Direcció (ACCID) 2015. 

Videoconferència amb la seu de Tarragona.

Acte de benvinguda als nous col·legiats

Amb la participació del degà, Joan B. Ca-

sas, de Joan Ràfols, president territorial de 

Barcelona, i de Maurici Olivé, gerent del Col-

legi, que van lliurar el carnet i els diplomes 

als nous col·legiats dels mesos de juny a no-

vembre del 2015.

Presentació del llibre  

‘La venta de la unidad productiva  

en sede concursal’

Amb la participació com a ponents de Raúl 

García, magistrat del Jutjat Mercantil núme-

ro 7 de Barcelona i prologuista del llibre; M. 

Arántzazu Ortiz, magistrada de l’Audiència 

Provincial de Balears i coautora del llibre; Juan 

Lloret, economista, administrador concursal, 

coordinador i coautor del llibre, i José María 

Marques, advocat, administrador concursal, 

coordinador i coautor del llibre. Van moderar 

Jordi Albiol, president de la Comissió Mercan-

til, Concursal i Experts Judicials, i Joan Rojas, 

president de la Comissió d’Economistes en el 

Tractament de les Crisis Empresarials. Video-

conferència amb la seu de Tarragona.

Cicle Cinema i Economia. Projecció  

de la pel·lícula ‘Los idus de marzo’

Debat amb Xavier Mena, economista i cate-

dràtic d’Economia d’ESADE, Universitat Ra-

mon Llull, i amb Àlex Gutiérrez, cap de la Sec-

ció de Mèdia del diari Ara.

Presentació del llibre ‘Fantasía  

y realidad en el expolio de  

Barcelona Traction’

Amb la participació de Joan B. Casas, degà 

del Col·legi d’Economistes de Catalunya; 

Dídac Ramírez, rector de la Universitat de 

Barcelona; Núria Bosch, directora del Depar-

tament d’Economia Pública, Economia Polí-

tica i Economia Espanyola de la Universitat 

de Barcelona; Josep Lluís Bonet, president 

de Freixenet; Josep Maria Bricall, Col·legiat 

de Mèrit del Col·legi d’Economistes de Cata-

lunya, i Ramon Torrent, catedràtic de la Uni-

versitat de Barcelona. Videoconferència amb 

les seus de Girona, Lleida i Tarragona.

Fòrum inversor Economistes  

BAN-Edició XVI

Organitzat per Business Angels Economistes 

BAN del Col·legi d’Economistes de Catalunya.

‘Planificació financera de la jubilació’

Conferència a càrrec de Xavier San Miguel, 

CFA Institute, especialista en planificació fi-

nancera i soci de Bissan Value EAFI; Albert 

Grau, analista de Renda Variable i assessor 

financer independent a Argenta Patrimonios 

EAFI, i Albert Ricard, president del Consell 

Consultiu del CISI i soci de C&R Financial 

Advisor EAFI. La presentació i moderació 

van anar a càrrec de Begoña Castro, pre-

sidenta del Grup de Treball EAFI de la Co-

missió d’Economia Financera del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya i sòcia de Clus-

ter Investment Advisors EAFI.

‘‘Direct lending’ i altres fonts  

de finançament alternatiu’

Amb la participació com a ponent de Daniel 

Herrero, soci d’Oquendo Capital. Va presen-

tar i moderar Ramón Galcerán, economista, 

membre del Grup de Treball M&A del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya i soci de Grant 

Thornton Advisory. Videoconferència amb la 

seu de Tarragona.
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Dinar-col·loqui. Presentació del llibre  

‘El bienestar desigual’

Amb la participació de Guillem López Ca-

sasnovas, economista, catedràtic de la UPF 

i autor del llibre.

‘La revolució dels intangibles’

Conferència amb la participació com a ponent 

de Josep Maria Viedma, economista i presi-

dent de la Comissió d’Intangibles de l’ACCID. 

Va presentar Julià Manzanas, economista i 

vicepresident de la Comissió d’Economia del 

Coneixement i Innovació del Col·legi d’Econo-

mistes de Catalunya, i va presidir Xavier Subi-

rats, economista i president de la Comissió 

d’Economia del Coneixement i Innovació del 

Col·legi d’Economistes de Catalunya.

‘Els intangibles en el model de negoci’

Conferència organitzada amb l’ACCID i amb la 

participació com a ponent de Jordi Martí, CEO 

i fundador d’ALTRIUM-Srategic Collaboration i 

vicepresident de la Comissió d’Intangibles de 

l’ACCID. Van presentar l’acte Julià Manzanas, 

economista i vicepresident de la Comissió 

d’Economia del Coneixement i Innovació del 

Col·legi d’Economistes de Catalunya, i Josep 

Maria Viedma, economista i president de la 

Comissió d’Intangibles de l’ACCID.

‘Necessitats d’informació per a inversors  

i com abordar-les amb ‘reporting integrat’’

Conferència a càrrec de José Luis Morales, 

membre de la Comissió d’Economia i Soste-

nibilitat del Col·legi d’Economistes de Cata-

lunya, de l’Spanish Review Committee i de 

l’International Integrated Reporting Council. 

Va presentar Martí Garcia, vicepresident de 

la Comissió. Videoconferència amb les seus 

de Girona i Tarragona.* 

Tancament comptable de l’exercici 2015

Conferència a càrrec de Gemma Soligó, eco-

nomista i auditora. Sòcia de Grant Thornton. 

Membre de la Junta Directiva de l’ACCID. Va 

presentar l’acte Martí Garcia, vicepresident 

de la Comissió de Comptabilitat (Comissió 

conjunta CEC-ACCID). Videoconferència 

amb les seus de Girona, Lleida i Tarragona.* 

 

Cicle Deu Temes Clau per  

a Catalunya. Conferència ‘Aixecar 

Catalunya amb visió europea’

Amb la participació com a ponent d’Amadeu 

Altafaj, representant permanent de la Gene-

ralitat de Catalunya davant la Unió Europea. 

Va presentar Joan B. Casas, degà del Col-

legi d’Economistes de Catalunya, i va mode-

rar Modest Guinjoan, economista i president 

de la Comissió d’Economia Catalana.

Sessió tècnica d’auditoria.  

Quantificació dels honoraris  

d’auditoria de comptes

Amb la participació com a ponent de Ro-

drigo Cabedo, economista, advocat, audi-

tor de comptes, pèrit judicial i administrador 

concursal, també membre de la Comissió 

de Mercantil, Concursal i Experts Judicials 

del Col·legi d’Economistes de Catalunya. 

Va presentar l’acte Emilio Álvarez, president 

de la Comissió d’Auditors de Comptes | 

REA+REGA Catalunya, i el va moderar Fran-

cesc Garreta, vicepresident de la Comissió 

d’Auditors de Comptes | REA+REGA Ca-

talunya. Videoconferència amb les seus de 

Lleida i Tarragona.* 

Jornada ‘La mediació. Una oportunitat 

professional que arriba’

Amb la participació de Raúl N. Garcia Oreju-

do, magistrat-jutge del Jutjat Mercantil núm. 7 

de Barcelona; María Luisa Bautista Olivenza, 

economista, sòcia d’Alhos Concursal, SLP, i 

mediadora concursal; Lluís Casado Esquius, 

economista i llicenciat en Psicologia i expert en 

mediació, negociació i conflicte, i Jordi Cone-

jos Sancho, economista i president del Grup 

de Treball de Mediació del Col·legi d’Econo-

mistes de Catalunya. Videoconferència amb 

les seus de Girona, Lleida i Tarragona.* 
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‘Economia social i solidària.  

Noves perspectives en un entorn  

de canvi tecnològic i globalització’

Conferència organitzada pel Grup de Treball 

Economistes per una Economia Social amb 

la participació de Joan Subirats, professor de 

Ciència Política de la Universitat Autònoma 

de Barcelona i doctor en Ciències Econòmi-

ques. Va presentar l’acte Maite Soler, coordi-

nadora del Grup de Treball Economistes per 

una Economia Social. Videoconferència amb 

la seu de Lleida.

Impacte socioeconòmic del 

malbaratament alimentari

Taula rodona organitzada per la Comissió 

d’Economia Agroalimentària amb la partici-

pació de Lourdes Viladomiu, professora del 

Departament d’Economia Aplicada de la 

Universitat Autònoma de Barcelona; Paco 

Muñoz-Gutiérrez, tècnic de l’oficina de Medi 

Ambient de la Universitat Autònoma de Bar-

celona; David Esteller, responsable progra-

ma Food Waste AECOC (Asociación Espa-Asociación Espa-

ñola de Codificación Comercial); Ana Belén 

González, cap de l’Àrea de Responsabilitat 

Social i Medi Ambient; Eduard Arruga, pre-

sident del Banc dels Aliments de Barcelona; 

Marta Beltran, tècnica de la Fundació  Pri-

vada Catalana de Prevenció de Residus i 

Consum Responsable. Va presentar Modest 

Guinjoan, president de la Comissió d’Econo-

mia Agroalimentària del Col·legi d’Economis-

tes de Catalunya. Videoconferència amb les 

seus de Girona i Tarragona.

Reunió del panell d’experts de l’IEBE

Per examinar el resultat de l’enquesta cor-

responent a la previsió de tancament de  

l’IBEX a 31 de març de 2016.* 

 SEU DE TARRAGONA

Novetats en declaracions  

informatives AEAT

Amb la participació de Tomás Palacios Gar-

cía, inspector adjunt a la Prefectura de De-

pendència de Gestió Tributaria de l’AEAT a 

Tarragona.

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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es del 25 de gener i fins al 15 de 

febrer de 2016, 1.110 col-

legiats (14,3% de col·legiats) 

van donar la seva opinió en re-

lació amb com veien les economies catalana 

i espanyola i sobre temes d’actualitat econò-

mica que se’ls va preguntar. En conjunt, es 

pot dir que l’enquesta detecta que “el procés 

de recuperació de l’economia continua, però 

que es dóna un toc d’alerta en forma de lleu-

gera baixada de les expectatives dels col-

legiats”. Podeu consultar els resultats en 

detall de l’enquesta al web del Col·legi

 

Un 47,3% dels participants a l’enquesta 

apunta que la situació actual de l’economia 

catalana és millor que la de fa un any, alhora 

que un 39,1% pensa que és igual i un 13,1% 

indica que és pitjor. En comparació amb la 

consulta passada del mes de novembre, el 

percentatge de col·legiats que pensa que la 

situació econòmica present és més favora-

ble que un any enrere s’ha reduït, si bé en 

menor proporció que el descens patit en 

l’Enquesta Situació Econòmica de la tardor 

del 2015. En sentit contrari, s’ha produït un 

increment de 2,8 punts en el percentatge de 

col·legiats que considera que la situació ha 

empitjorat, pujada que és inferior a l’aconse-

guida en l’Enquesta Situació Econòmica de 

la tardor 2015. Es pot concloure que es man-

té el procés de millora de les expectatives 

dels col·legiats en la situació econòmica, en-

cara que amb una lleugera correcció. Cal 

esmentar que, malgrat l’evolució experimen-

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

No tenen opinió

tada, la proporció d’opinions positives és 

prop de quatre vegades més elevada que la 

de les negatives. 

L’índex de confiança dels economistes –que 

sintetitza el sentiment dels col·legiats davant 

de la situació econòmica general, tenint pre-

sent una gran varietat de factors (evolució del 

PIB, clima polític, inflació, atur, mercats finan-

cers)– s’ha moderat molt suaument els dar-

rers mesos tant en el cas de Catalunya com 

en el d’Espanya. Específicament, l’econo-

mia del Principat es valora amb un 4,95 i la 

del global de l’Estat amb un 4,60 sobre un 

total de 10,00, mentre que a l’enquesta an-

terior es puntuaven amb un 4,99 i un 4,66, 

respectivament.

L’atur continua esdevenint el problema més 

important de l’economia catalana en l’actua-

litat segons els membres del Col·legi, amb un 

68,2% del total que ho apunten. El segon 

problema en rellevància continua sent el dè-

ficit fiscal de Catalunya amb l’Estat, assenya-

lat per un 51,0% dels col·legiats, a continua-

ció del qual s’ha d’esmentar la situació 

política (inestabilitat, desconfiança), indicat 

per un 44,1%. Altres problemes que cal res-

senyar són, en funció de la seva importància, 

la manca de reformes estructurals, les defici-

ències en infraestructures i comunicacions, 

la feblesa de la demanda interna i la situació 

financera, restricció creditícia i cost del finan-

çament (30,4%, 28,0%, 27,0% i 24,2%, res-

pectivament). 
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Economia catalana

Economia espanyola

Sí               No              No tenen opinió

% de col·legiats

“Estàs d’acord amb la posada en marxa 

d’un impost sobre les transaccions finan-

ceres tal com es proposa en el marc de la 

Unió Europea?”

Sí, definitivament

No, es tornarà a obrir            No tenen opinió

% de col·legiats

“Creus que és imprescindible i urgent una re-

ducció dels preus de l’energia elèctrica per 

impulsar definitivament la indústria i l’econo-

mia espanyola i catalana?”

Sí               No              No tenen opinió

% de col·legiats

“Creus que Catalunya està ben posicionada 

per a l’impuls de l’era de la digitalització (teixit 

empresarial, nivell educatiu)?”

Situació de l’economia catalana i de l’economia espanyola
“Valora de 0 a 10 l’actual situació de l’economia catalana i de l’economia espanyola 
(0 = molt dolenta; 10 = molt bona)”.

Desviació estàndard relativa a l’economia catalana (febrer del 2016): 1,1. 
Desviació estàndard relativa a l’economia espanyola (febrer del 2016): 1,0.

Les previsions pel primer quadrimestre del 

2016 és que l’economia catalana continu-

arà igual per a un 54,3% dels col·legiats, 

mentre que un 30,1% opina que millorarà i 

un 14,4%, que empitjorarà. Es manté l’op-

timisme dels darrers mesos entre els mem-

bres del Col·legi, atès que la majoria opina 

que la situació no variarà entre els mesos 

de gener i abril i la proporció dels que pen-

sa que pot millorar duplica la dels que 

apunten el contrari. 

Aquest optimisme es fa palès, també, a l’ín-

dex de confiança dels economistes, que 

s’estima que repuntarà moderadament 

tant a Catalunya com, en menys proporció, 

a Espanya la primera part del 2016. Espe-

cíficament, per a mitjans d’any es preveu un 

valor de 5,02 sobre un total de 10,00 per a 

l’economia del Principat i de 4,63 per al glo-

bal de l’Estat.

Impost sobre  
transaccions financeres
Un 51,4% dels participants a l’enquesta 

està d’acord amb la posada en marxa d’un 

impost sobre les transaccions financeres 

tal com es proposa en el marc de la Unió 

Europea, front d’un 36,2% que pensa el 

contrari i d’un 12,4% que no té opinió.

Reducció de preus de l’electricitat 
Un 87,4% dels membres del Col·legi que 

responen a l’enquesta pensa que és im-

prescindible i urgent una reducció dels 

preus de l’energia elèctrica per impulsar 

definitivament la indústria i l’economia es-

panyola i catalana. Només un 7,3% apunta 

que no i un 5,3% no té opinió.

Posicionament de  
Catalunya en l’era digital
Un 66,2% dels participants en l’enquesta 

creu que Catalunya està ben posicionada 

per a l’impuls de l’era de la digitalització (tei-

xit empresarial, nivell educatiu). Un 27,4% 

pensa que no, mentre que un 6,9% no té 

opinió.
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Sí               No              No tenen opinió

% de col·legiats

“Creus que les causes que estan provocant 

l’anunci de tancament de químiques tarrago-

nines són els elevats costos energètics i la 

manca d’infraestructures adequades?”

Sí               No              No tenen opinió

Sí               No              No tenen opinió

Sí               No              No tenen opinió

% de col·legiats

“Creus que és urgent un increment de les 

inversions en millores de la xarxa ferroviària 

de RENFE a l’Àrea Metropolitana de Barce-

lona per tal d’evitar un col·lapse del transport 

públic?

“Creus que durant l’any 2016 es recuperarà 

definitivament la construcció i el mercat im-

mobiliari?”

Concursal,  
peritatge judicial...

Mediació  
mercantil

Laboral (assessorament 
laboral...)

Comptabilitat  
(assessorament comptable...)

Auditoria  
(externa i interna)

Finançament (assessorament 
al finançament...)

Comercial (assessorament 
comercial...)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

82,1%

49,8%

47,0%

40,7%

35,7%

16,3%

12,7%

“Quins són els principals motius que dificulten la reducció dels 

nivells de pobresa actuals de la societat catalana?”

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

Dificultats per reduir  
els nivells de pobresa actual
Un 82,1% dels membres del Col·legi opina 

que l’alta taxa d’atur és un dels principals 

motius que dificulta la reducció dels nivells 

de pobresa actuals de la societat catalana. 

Aquest és el primer factor per a tots els col-

lectius de col·legiats, amb independència de 

la seva condició laboral i demarcació territo-

rial. Li segueixen els salaris baixos i la con-

tractació precària, apuntats, respectiva-

ment, per un 49,8% i un 47,0% dels 

col·legiats. Altres factors que entorpeixen el 

descens de la pobresa són la mala distribu-

ció de la renda i la manca de més dinamisme 

de l’economia (40,7% i 35,7%, respectiva-

ment).

Inversions ferroviàries
Un 88,1% dels membres del Col·legi barce-

lonins creu que és urgent un increment de 

les inversions en millores de la xarxa ferro-

viària de RENFE a l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona per tal d’evitar un col·lapse del 

transport públic. Un 7,1% pensa que no i un 

4,8% no té opinió

Recuperació immobiliària
Un 87,8% dels participants gironins a l’en-

questa creu que durant l’any 2016 no es 

recuperarà definitivament la construcció i el 

mercat immobiliari. Només un 7,3% consi-

dera que sí i un 4,9% no té opinió. Per la seva 

banda, un 83,0% dels membres del Col·legi 

lleidatans creu que durant l’any 2016 no es 

recuperarà definitivament la construcció i el 

mercat immobiliari. Només un 9,4% pensa 

que sí i un 7,6% no té opinió. 

GIRONA
% de col·legiats

LLEIDA
% de col·legiats

Tancament d’empreses químiques 
a la demarcació de Tarragona
Un 59,4% dels participants tarragonins a 

l’enquesta creu que les causes que estan 

provocant l’anunci de tancament d’empre-

ses químiques de la demarcació, com Co-

vestro i Celanese, són els elevats costos 

energètics i la manca d’infraestructures 

adequades, front d’un 25,7% que opina 

que no ho són. Un 14,9% no té opinió.

Sí               No              No tenen op
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mb una assistència de més de 

350 professionals de l’asses-

sorament fiscal, es va celebrar 

el passat dimecres 24 de fe-

brer la 1a Jornada Tributària dels Fiscalistes 

del Col·legi d’Economistes de Catalunya, 

que va comptar amb la participació de des-

tacades autoritats de l’àmbit tributari i pres-

tigiosos especialistes en matèria tributària 

d’arreu de l’Estat. El tret de sortida inaugu-

ral d’aquesta Jornada el va donar el degà 

del Col·legi, Joan B. Casas, acompanyat 

per Nacho Cornet, president de la Comis-

sió d’Assessors Fiscals del Col·legi.

Ajustaments extracomptables
Tot seguit i entrant de ple en la part més tèc-

nica va començar la primera ponència Els 

ajustaments extracomptables en el nou im-

post sobre societats, a càrrec d’Eduardo 

Sanz Gadea, cap d’equip de la Delegació 

Central de Grans Contribuents de l’AEAT, i 

moderada per Avelino Vázquez, vicepresi-

dent de la Comissió d’Assessors Fiscals.

Societats civils
La segona ponència del dia tractava un 

tema que afecta molts professionals i, de 

manera particular, també els economistes, 

La problemàtica fiscal de les societats civils 

i les comunitats de béns, que va anar a càr-

rec de Manuel de Miguel Monterrubio, 

sotsdirector general de l’IRPF del MINHAP, 

i moderada per Josep Cid, membre de la 

Comissió d’Assessors Fiscals.

Societats patrimonials i inspeccions
Després d’un breu descans era el torn de 

tractar les Societats patrimonials sobrevingu-

des i l’impost sobre societats vs. l’impost so-

bre el patrimoni i l’impost sobre successions 

i donacions a Catalunya, amb la participació 

de Begoña García-Rozado, sotsdirectora 

general de l’impost sobre societats del MIN-

HAP i de Jesús Sanmartín, president del 

REAF-REGAF del Consell General d’Econo-

mistes, i moderats per Carmen Jover, 

membre de la Comissió d’Assessors Fiscals.

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

DELS FISCALISTES DEL COL·LEGI

5 6
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L’última ponència del matí, Qüestions con-

flictives de la nova (després de la reforma 

de la LGT) inspecció, va correspondre al 

catedràtic de Dret Financer i Tributari de la 

Universitat de la Corunya, Miguel Caa-

maño, moderada per Emilio Pérez Pom-

bo, membre de la Comissió d’Assessors 

Fiscals, on el ponent va centrar la seva dis-

sertació en els aspectes més crítics de les 

modificacions introduïdes en la LGT per la 

Llei 34/2015, de 21 de setembre.

A migdia va tenir lloc el dinar previst en el 

programa, que va finalitzar amb un col·loqui 

dirigit pel president de la Comissió d’Asses-

sors Fiscals, Nacho Cornet, i que va 

comptar amb la participació de les màxi-

Recursos i reclamacions  
davant els tribunals
L’última ponència del dia, Controvèrsies a 

l’entorn dels recursos i reclamacions davant 

els tribunals economicoadministratius, va 

tenir com a protagonistes Emilio Pujalte, 

president del Tribunal Economicoadminis-

tratiu Central (TEAC), i Marcos Mas, soci 

del bufet Coronas Advocats, i va estar mo-

derada per Pedro Pablo Rodés, membre 

de la Comissió d’Assessors Fiscals. 

L’èxit i el suport rebut pels assistents en 

aquesta primera Jornada Tributària dels Fis-

calistes del CEC ens anima a continuar tre-

ballant tot pensant ja en la propera jornada. 

mes representants dels organismes tribu-

taris de Catalunya: Teresa Ribas, presi-

denta de l’Agència Tributària de Catalunya, 

i Silvia Cano, gerent de l’Organisme de 

Gestió Tributària de la Diputació de Barce-

lona. En aquest col·loqui, també estava 

prevista la presència del delegat de l’Agèn-

cia Tributària estatal, Gonzalo García de 

Castro, que va excusar la seva assistència 

a darrera hora per causes de força major.

L’inici de la sessió de tarda va tenir com a 

protagonista el prestigiós advocat Cristóbal 

Martell, de Martell Advocats, que va exposar 

la ponència a l’entorn del Delicte fiscal i blan-

queig de capitals, moderada pel membre de 

la Comissió d’Assessors Fiscals Jordi Bech.

1. D’esquerra a dreta: Avelino Vázquez 

i Eduardo Sanz Gadea.

2. Josep Cid i Manuel de Miguel 

Monterrubio.

3. Jesús Sanmartín, Begoña  

García-Rozado i Carmen Jover.

4. Miguel Caamaño  

i Emilio Pérez Pombo.

5. D’esquerra a dreta: Nacho Cornet  

i Teresa Ribas.

6. Nacho Cornet i Sílvia Cano. 

7. Cristóbal Martell i Jordi Bech

8. Pedro Pablo Rodés,  

Emilio Pujalte i Marcos Mas.

1 2

3 4

7 8
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l producte interior brut (PIB) és 

important, però en el món can-

viant amb nous horitzons i con-

ceptes en què vivim, caldria que 

incorporés la resolució de noves situacions 

i necessitats que es puguin integrar per mi-

llorar el benestar de tots.

A la sortida de la Gran Recessió, sembla que 

una de les seqüeles amb què s’enfronten les 

economies avançades és que, si bé la pro-

ducció econòmica creix discretament, la per-

cepció de les famílies i del ciutadà corrent, 

especialment en les economies del sud de la 

Unió Europea, és que les coses no van bé. 

L’atur és gran i els salaris han disminuït. Es diu 

que estem vivint en un escenari identificat per 

les condicions conegudes com VUCA –inici-

als en anglès de volatilitat (volatility), incertesa 

(uncertainty), complexitat (complexity) i ambi-

güitat (ambiguity)–. Sembla que el VUCA és un 

acrònim d’origen militar que evoca, per si ma-

teix, una situació de conflicte o, si més no, 

d’incomoditat. 

Si això és així, ens estaríem enfrontant a un 

trànsit, a una realitat econòmica nova, més 

espinosa i menys estable, en la qual se’ns fa 

difícil veure’n la dimensió i la profunditat. Fa 

també la impressió que les mètriques que 

utilitzem per guiar l’anàlisi de com va l’econo-

mia i què cal fer per millorar-la no estan prou 

afinades i no acaben de ser prou útils per dir-

nos què ens passa, on som i cap a on anem. 

ALBERT GARCIA PUJOL

agarciapujol@economistes.cat

nes; han estat, sobretot, innovacions focalit-

zades en l’entorn de la política monetària i en 

l’actuació dels bancs centrals: han servit per 

frenar la caiguda i evitar la depressió, però 

resulten ser menys eficaces per impulsar la 

millora econòmica. És el famós pushing on a 

string. La política monetària, a l’igual que una 

corda, serveix per retenir, per frenar la caigu-

da, però és d’utilitat més discutida fins a quin 

punt pot empènyer i impulsar la recuperació. 

I no són sols les eines que utilitzen els orga-

nismes i els experts les que potser necessiten 

una revisió, els indicadors utilitzats per expli-

car la realitat econòmica al ciutadà del carrer 

també apareixen plens de mancances. 

La mètrica del PIB té problemes 

creixents per donar una visió de  

com s’evoluciona 

Les limitacions del PIB per representar la 

realitat econòmica estan, de fet, ben ac-

ceptades i no són noves, ja existien abans 

de la Gran Recessió. El PIB, per exemple, 

no explica, ni tampoc s’ho proposa, 

Si un determinat creixement econòmic 

és conseqüència d’una producció més gran 

 Hi ha creixement econòmic, però l’atur es 

resisteix a disminuir, i aquesta relació basa-

da en l’experiència empírica formulada en 

la llei d’Okum s’enfronta a dificultats. 

 La taxa d’inflació es resisteix a pujar men-

tre que el nivell d’ocupació es recondueix i 

puja, la qual cosa porta a discutir una “nova 

normal” de Phillips.

 La base monetària s’ha expandit i els ti-

pus nominals es troben en el límit zero, però 

el PIB no creix de manera decidida i això 

ens porta a consideracions diverses sobre 

la regla de Taylor. 

 Les eines i els criteris que han orientat la 

gestió econòmica de les últimes dècades 

semblen patir un fort impacte d’una situa-

ció nova. 

És cert que durant aquest període de reces-

sió s’han posat en funcionament noves ei-

AUGMENTA LA SEVA IMPORTÀNCIA

T R E B A L L E M  E N  G R U P
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o bé si és el resultat d’un consum més alt, 

potser irreemplaçable, de capital natural. 

Tampoc no està orientat a mesurar as-

pectes importants del benestar associats a 

la salut, la seguretat, la satisfacció i l’acolli-

ment social. De fet, el PIB ha nascut amb el 

propòsit de donar una mesura quantitativa 

de la producció distribuïda a través del mer-

cat, sobretot la de béns produïts, i s’ha anat 

trobant, topant diríem, amb una realitat 

econòmica cada cop més complexa. 

Així, doncs, el PIB ha d’incloure també el 

pes, molt significatiu, dels serveis i, en parti-

cular, dels serveis públics, els quals no tenen 

un preu de mercat. Igualment ha hagut de 

solucionar el problema dels canvis, cada cop 

més ràpids, de la qualitat dels béns i té greus 

problemes per tractar l’impacte de les crei-

xents i més evidents externalitats negatives. 

Cal dir que aquesta tensió, entre el que po-

dem definir com una visió producte i el que 

definiríem com una visió benestar, respecte 

del càlcul del PIB, va ser ben albirada, des 

del primer moment, per Simon Kuznets, 

probablement l’economista més promi-

nent en la seva creació. Es pot trobar infor-

mació detallada sobre aquest tema en el 

llibre A brief but affectionate history, de Dia-

ne Coyle (2014, GDP). Diane Coyle ens hi 

explica que el PIB va néixer entre els efectes 

de la Gran Depressió i els de la Segona 

Guerra Mundial, en un ambient en el qual 

era important mesurar el creixement i on 

mesurar el benestar es podia veure com un 

luxe per als temps de pau. 

El PIB és, doncs, un constructe altament so-

fisticat que s’ha trobat amb una realitat eco-

nòmica que ha anat esdevenint més comple-

xa al llarg dels anys. S’hi ha anat adaptant 

treballosament i de manera esforçada, acon-

seguint fer el seu càlcul sota els criteris d’es-

tàndards internacionals. Continua sent l’indi-

cador de referència, però no sembla suficient 

i la situació creada pel col·lapse del 2008 ha 

fet més evident aquesta insuficiència. El PIB 

ens diu que s’ha superat la Gran Recessió, 

ens indica que ara es creix, però no es té un 

sentiment generalitzat que l’economia vagi 

bé. Tampoc no es té una confiança en un futur 

més segur, assossegat i benestant.

L’economia, la ciència o l’art versat en l’es-

tudi de l’optimització de la producció a par-

tir d’uns recursos escassos i de la seva 

distribució a través del mercat, sembla tenir 

dificultats per explicar al ciutadà i consumi-

dor, és a dir a tots nosaltres, on som i com 

ens en sortirem. Aquest fet, aquesta llunya-

nia entre la representació de la situació eco-

nòmica feta pels experts i la percepció que 

tenen els ciutadans d’aquesta mateixa rea-

litat, no deixa de tenir un punt d’ironia. 

L’economia, l’oikosnomos, l’“administració 

de la casa”, conté precisament una conno-

tació de proximitat, de quotidianitat, una 

referència a allò que en diríem el “fer per 
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viure”, una actuació i una preocupació de 

com es tira endavant una casa i una família. 

Sembla que hem fet un gran esforç per dis-

posar d’unes mètriques que ens presenten 

una visió de la realitat en la qual ens és difícil 

d’identificar-nos, de veure-nos-hi reflectits. 

Noves mètriques qualitatives  

s’obren pas a poc a poc

Un esforç significatiu per ordenar les mètri-

ques sobre l’economia de manera que re-

cullin la realitat que importa a les persones 

és l’informe de la Comissió sobre les mesu-

res de l’activitat econòmica i el progrés so-

cial (l’Informe CMEPSP, també habitual-

ment anomenat Informe Stiglitz) va ser 

encarregar el febrer del 2008 pel president 

Nicolas Sarkozy a fi de donar resposta a la 

insatisfacció sobre la informació estadística 

de l’economia i la societat. L’informe es va 

publicar el setembre de l’any 2009. El 

CMEPSP va estar integrat per un important 

nombre d’economistes que cobrien un am-

pli ventall d’especialitats, assessorats per 

Amartya Sen, coordinats per Jean-Paul Fi-

tousi i presidits per Joseph Stiglitz. 

L’Informe Stiglitz s’ordena en tres branques: 

Els temes clàssics de medició del PIB.

La qualitat de vida i la sostenibilitat.

La proposta per llimar aquest distancia-

ment entre la visió del PIB i la visió que el 

ciutadà corrent té del seu benestar. 

Si ens preguntem què es pot fer per tancar 

l’escletxa que ja hem esmentat, l’informe 

ens proposa millores tant en les mètriques 

de l’àmbit del benestar material, és a dir, les 

mètriques quantitatives del nivell de vida, 

com en l’àmbit que anomena de qualitat de 

vida. L’àmbit de la qualitat de vida és el que 

se situa fora de les quantificacions monetà-

ries i inclou tant les mètriques subjectives 

del benestar com les objectives. 

En relació amb les mètriques de benestar 

material, es proposa posar l’accent en la 

perspectiva de les famílies, perspectiva que 

es veu més ben reflectida si es fa des d’una 

visió de la renda, el consum i el patrimoni 

familiars, i no tant des de la visió de la pro-

ducció interior bruta, la qual inclou variables 

com, per exemple, l’amortització de capital 

que pot tenir, i de fet té, variacions diver-

gents respecte de les variacions de les ren-

des (ingressos disponibles) familiars.

Però on es considera que es pot avançar 

més per disposar de mètriques que recullin 

millor el sentiment de tots és en l’àmbit de 

l’avaluació de la qualitat de vida i, molt es-

pecialment, en els seus aspectes subjec-

tius: avaluació cognitiva (com es valora la 

vida) i els efectes positius i negatius de la 

vida de cada persona. Com indica l’infor-

me, aquesta informació és important per 

conèixer els determinants de la qualitat de 

vida personal. 

El tema no està lliure de problemes meto-

dològics, de sistematització, de recollida i 

agregació de dades, però si realment es vol 

disposar d’una informació que representi el 

que senten les persones i que pugui orien-

tar l’acció pública cap al seu benestar, cal 

treballar per anar desenvolupant aquest 

marc, divulgar-ne l’existència i empènyer la 

seva utilització. La millora de la qualitat de 

vida passaria, doncs, pel desenvolupa-

ment d’entorns de qualitat (productes, ser-

veis i relacions) sabent, a més a més, que el 

nostre benestar podrà mantenir-se al llarg 

del temps si els estocs dels capitals que 

realment importen (capital natural, físic, 

humà i social) poden ser transferits a la ge-

neració posterior, és a dir, si l’economia és 

sostenible. 

Disposar d’unes mètriques millors no farà 

que, de manera directa, la situació econò-

mica d’una societat millori, però són molt 

importants no només per donar una millor 

guia als responsables polítics i possibilitar 

unes explicacions més acurades als mit-

jans de comunicació, sinó per aixecar la 

confiança del ciutadà mitjà, el qual, amb 

mètriques que reflecteixin millor la realitat 

actual (la seva realitat), podrà donar també 

més credibilitat a l’aportació que el conei-

xement econòmic pot fer per millorar la 

seva situació. Estem d’acord en la concep-

ció que el PIB és molt important, però 

s’hauria de veure complementat per altres 

mètriques que recullin millor el benestar tal 

com el perceben alguns dels que formem 

part de la societat. Animem a tots els eco-

nomistes a posar-nos d’acord per trobar les 

mètriques adequades per avançar cap a un 

nou PIB integrador en un futur no llunyà. 

PIB
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En alguns camps, els EUA han es-
tat un exemple de lideratge al món. 
Com a bressol del capitalisme i su-
perpotència financera, han estat 
precursors en la seva regulació de 
supervisió financera, si com a res-
posta a greus escàndols financers. 
Aquesta regulació ha tingut el seu 
impacte posteriorment a Europa. 
Així, doncs, vegem què ens pot 
venir de l’altra banda de l’Atlàntic.

La regulació nord-americana actu-
al es basa en dues lleis:
l La Llei Federal Sarbanes-Oxley 
(SOX) va ser aprovada el juliol del 
2002 com a conseqüència dels es-
càndols financers que van culmi-
nar, entre d’altres, en la fallida  d’En-
ron i de Worldcom. El primer d’ells, 
per la connivència amb el seu client 
i obstrucció a la justícia de l’alesho-
res auditora Arthur Andersen, va 
suposar un cop dur per a la credibi-
litat de la nostra professió.

l La Llei de reforma de Wall Street 
i protecció al consumidor Dodd-
Frank s’aprova el 2010 en resposta 
a la gran recessió que va suposar 
l’explosió de la bombolla immobilià-
ria als Estats Units i els préstecs 
subprime entre el 2007 i el 2010.

Així, en el que portem de segle, hi 
ha hagut un increment notori d’or-
ganismes reguladors i de supervi-
sió als EUA, sent aquests els prin-

tors de les empreses cotitzades 
dels Estats Units estiguessin sub-
jectes per primera vegada en la 
història a supervisió externa i inde-
pendent. Abans, la professió s’au-
toregulava per mitjà d’organismes 
com l’AICPA. 

La llei nord-americana és aplicable 
a totes les empreses que estan re-
gistrades a la New York Stock Exc-
hange (NYSE) i al NASDAQ, sota la 
supervisió de la SEC. En conse-
qüència, també regeix per a totes 
les empreses estrangeres que co-
titzen en aquestes borses de va-
lors, incloent-hi la casa matriu, les 
filials i afiliades. Algunes de les nos-
tres multinacionals que cotitzen als 
Estats Units es veuen afectades 
per aquesta regulació.

El PCAOB treballa per protegir els 
inversors a través de quatre àrees:
1) Registre. Cap firma d’auditoria 
no pot emetre un informe o partici-
par amb un determinat rol en l’au-
ditoria d’una entitat cotitzada sen-
se estar registrada al PCAOB. Per 
registrar-se al PCAOB, s’ha d’em-
plenar un formulari electrònic i pa-
gar una quota de sol·licitud. El 
PCAOB té la potestat d’aprovar-la. 

Les firmes d’auditors registrats al 
PCAOB varien en la mida i van des 
d’empreses individuals fins a les 
grans empreses d’auditoria que 
són membres d’extenses xarxes 
globals, i comprenen per separat 
nombroses firmes d’auditoria ubi-
cades en diferents jurisdiccions.

A finals del 2014, hi havia 2.201 
empreses registrades al PCAOB, 
incloent-hi 1.300 empreses nacio-
nals i 901 de fora dels EUA, aques-
tes últimes s’ubiquen en 89 juris-
diccions. De les 901 firmes no 
americanes, 18 eren espanyoles. 

2) Inspeccions. El PCAOB fa ins-
peccions regulars de les compa-
nyies d’auditoria que auditen enti-
tats cotitzades. L’any 2014, el 
PCAOB va inspeccionar 219 fir-
mes d’auditoria i parts de més de 
780 treballs d’auditoria. El PCAOB 
fa, a més, un programa d’inspecci-
ons de firmes que auditen brokers 
i societats de valors

amb més de 400.000 membres. 
Elabora estàndards d’ètica i d’au-
ditoria per a companyies privades i 
entitats sense ànim de lucre. Dóna 
suport a la professió amb diversos 
comitès tècnics i de la indústria. 

Public Company Audit 
Oversight Board (PCAOB) 
Ha passat més d’una dècada des 
de la creació, per la Llei Sarbanes-
Oxley el 2002, del PCAOB. Aquest 
organisme va néixer després dels 
escàndols financers als Estats Units 
que es van succeir a finals de la dè-
cada dels 90, com una entitat priva-
da no lucrativa, a l’objecte de super-
visar els auditors amb la fi de prote-
gir l’interès públic i els interessos 

dels inversors. Els objectius de la 
SOX van ser millorar la transparèn-
cia de la informació financera, reafir-
mar la independència de l’auditor, 
definir la gestió empresarial i les res-
ponsabilitats dels consells d’admi-
nistració i els comitès d’auditoria.

El PCAOB va ajudar a restablir la 
credibilitat de la professió. Les 
SOX del 2002, que van crear el 
PCAOB, requerien que els audi-

cipals camps en què actuen com 
es pot veure a la Taula 1.

US Securities & Exchange 
Commission o Comissió de 
Valors dels EUA (SEC) 
Agència del Govern federal que té 
la missió de protegir els inversors, 
proposar normativa i regulació, 
mantenir l’ordre i l’eficiència en els 
mercats i facilitar informació de les 
societats. 

Financial Accounting  
Standard Board (FASB)
Organització privada sense ànim de 
lucre amb l’objectiu principal d’es-
tablir i millorar els principis de 
comptabilitat generalment accep-

tats (US GAAP) als EUA per a l’inte-
rès públic. La SEC va designar el 
FASB com l’organització responsa-
ble d’establir les normes de comp-
tabilitat per a les empreses cotitza-
des als EUA. El FASB va substituir 
l’Institut Americà de Comptadors 
Públics (AICPA) el 1973. 

AICPA 
L’associació americana més gran 
amb representació de la professió 

Importar la idea del PCAOB podria ser una 
solució per tal de millorar la qualitat de 

l’auditoria a Espanya, sempre que s’usessin 
els indicadors amb finalitat constructiva

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

JORDI PÉREZ 
International	Audit	Manager	Horwath	
PLM	Auditores,	SLP	Crowe	Horwath		
jordi.perez@crowehorwath.es

Des de l’altra banda de l’Atlàntic.  
L’important paper del PCAOB

 Comptabilitat Auditoria Inspeccions Ètica i 
    independència

Taula 1
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Les inspeccions es fan per identifi-
car les debilitats i deficiències rela-
cionades amb com les firmes d’au-
ditoria fan la seva feina. Per assolir 
aquest objectiu, les inspeccions in-
clouen una avaluació de les actua-
cions de la firma en els encàrrecs 
d’auditoria seleccionats, així com 
l’avaluació del disseny i l’eficiència 
de les polítiques i procediments de 
control de qualitat. 

Les inspeccions fetes pel PCAOB 
l’any 2015 denoten una millora en 
la qualitat d’auditoria. Tanmateix, 
les àrees on hi ha deficiències re-
currents són el control intern, el 
mesurament del valor raonable i 
l’auditoria de l’àrea d’ingressos. 
Altres àrees de millora són la con-
sistència global en la metodologia 
de l’auditoria i la monitorització de 
la independència.

Les expectatives que generen les 
inspeccions que es faran l’exercici 
2016 per part del PCAOB són di-
verses. De l’impacte que pugui su-
posar l’apreciació del dòlar nord-
americà i la baixada del preu del 
petroli, o la ciberseguretat i el risc 
tecnològic, fins a temes habituals 
com les combinacions de negocis, 
empresa en funcionament o el 
compliment de la norma de parts 
vinculades, acabada de modificar. 

3) Normativa i estàndards. De-
senvolupar i mantenir una alta 
qualitat en l’auditoria i en la pràc-
tica professional és una prioritat 
clau del PCAOB. El PCAOB tre-
balla de manera contínua en 
l’emissió de publicacions i reco-
manacions. Però, en què treba-
llant ara el PCAOB? 
l El PCAOB es troba en procés 
de reorganització de les normes 
d’auditoria, que seran efectives a 
partir del desembre del 2016, amb 
ús anterior permès. Encara que no 
es faran canvis substantius es re-
organitzaran per temàtica i sota un 
sistema numèric.

l Ha fet una proposta de normes 
sobre informes focalitzada en pro-
jectes de transparència. El 15 de 
desembre de 2015 va veure la llum 
el document Millorant la transpa-
rència de l’auditoria: regles per re-

- La naturalesa dels indicadors po-
tencials.

- La utilitat dels indicadors potenci-
als.

- Els possibles usuaris dels indica-
dors.

- Un enfocament d’aplicació en el 
temps del projecte elaborat d’indi-
cadors de qualitat de l’auditoria.

Aquests indicadors de qualitat, 28 
en concret, se separen en catego-
ries com es veu a la Taula 2.

4) Mesures disciplinàries. El 
PCAOB utilitza la seva autoritat 
investigadora i disciplinària per 
demostrar als auditors les con-
seqüències de les seves investi-
gacions. L’any 2014 va publicar 
24 ordres disciplinàries que im-
posaven des de sancions i mul-
tes fins a revocacions del registre 
del PCAOB. El 2015 en van ser 
44. Els principals problemes de-
tectats van ser d’independència i 
de control de qualitat.

querir el detall de certs participants 
en l’auditoria en un nou formulari 
del PCAOB, que tracta les modifi-
cacions de les normes d’auditoria 
que milloraran la transparència en 
relació amb el soci del treball i la 
participació d’altres auditors. 

l El mes de juliol del 2015, el 
PCAOB va elaborar un grup de 
potencials indicadors de qualitat 
en l’auditoria. Aquests indicadors 
són un grup de mesures quantita-
tives que poden proporcionar 
nous coneixements sobre com 
s’avalua la qualitat de les auditori-
es i quin nivell de qualitat assolei-
xen. Aquests indicadors poden 
generar debat en relació amb els 
informes financers i els processos 
d’auditoria tant en comitès d’audi-
toria com en les mateixes firmes. 
L’ús d’indicadors pot ajudar a esti-
mular la competitivitat de les fir-
mes, generar millores, focalitzar-se 
en una feina de qualitat i augmen-
tar, per tant, la qualitat de l’audito-
ria en el seu conjunt. Les qüesti-
ons plantejades per la publicació 
del juliol del PCAOB inclouen:

A efectes que el paper dels auditors 
sigui cada vegada més important 
en la fiabilitat de la informació finan-
cera, sens dubte, hem de destinar 
els nostres esforços a millorar la 
qualitat i a potenciar-la. Tenim una 
professió que es troba cada cop 
més regulada, però en què la ferot-
ge competència i la temeritat en les 
propostes d’algunes firmes van en 
detriment, sens dubte, de la qualitat.

Iniciatives com la recent publicació 
del PCAOB en relació amb la crea-
ció d’indicadors de qualitat de les 
firmes podrien dificultar la presenta-
ció de propostes temeràries als 
despatxos poc preparats i compe-
tents. La idea del PCAOB de posar 
en valor la qualitat del treball, gene-
rar competència entre la qualitat de 
les firmes i monitoritzar-la pot ser 
sens dubte un gran avenç en l’audi-
toria. Importar aquesta idea al siste-
ma espanyol podria ser una solució 
per millorar la qualitat de l’auditoria 
a Espanya, sempre que s’usessin 
els indicadors amb finalitat positiva i 
constructiva i no com una eina més 
en què basar-se per sancionar. n

Disponibilitat 1) Pes relatiu de l’staff amb experiència a les feines
 2) Càrrega de feina del soci
 3) Càrrega de feina del gerent i de l’staff
 4) Els recursos tècnics de comptabilitat i auditoria
 5) Persones amb habilitats i coneixements especialitzats diferents de l’auditoria
Competència 6) L’experiència del personal d’auditoria
 7) Experiència en el sector del personal d’auditoria
 8) Rotació del personal
 9) Hores de feina feta de manera centralitzada a centres de servei
 10) Hores de formació per professional d’auditoria

Enfocament 11) Hores per feina i àrees de risc
 12) Assignació d’hores d’auditoria a les fases i àrees d’auditoria
Direcció i lideratge 13) Resultats d’un estudi independent del personal de la firma 

Incentius 14) Avaluació de la qualitat, compensació
 15) Honoraris d’auditoria, esforços i riscos a clients
Independència 16) Acompliment dels requisits d’independència
Infraestructura 17) Inversió en sistemes i infraestructures de suport a l’auditoria de qualitat
 18) Resultats dels controls de qualitat interns de les firmes d’auditoria
Monitoreig i solucions 19) Resultats de les inspeccions del PCAOB
 20) Proves tècniques de competència
 21) Freqüència i impacte dels errors als estats financers reexpressats
Estats financers 22) Frau i altres conductes inapropiades en la informació financera
 23) Ús de mesures de qualitat en la informació financera
Control intern 24) Reporting periòdic de les febleses de control intern
Empresa en funcionament 25) Reporting periòdic de les qüestions d’empresa en funcionament
Comitè d’Auditoria 26) Resultats d’estudis independents dels membres del Comitè d’Auditoria

Acompliment i litigis 27) Tendències en l’acompliment dels procediments de la SEC i el PCAOB
 28) Tendències en litigis
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Comissió	de	Comptabilitat

1.4. Es redueix el contingut de la 
memòria abreujada i la memòria 
del PGC PIMES
Passen a tenir aquests continguts:
l Activitat de l’empresa.
l Bases de presentació dels com-
ptes anuals.
l Normes de registre i valoració.
l Immobilitzat material, intangible i 
inversions immobiliàries.
l Actius financers.
l Passius financers.
l Fons propis.
l Situació fiscal.
l Operacions amb parts vincula-
des.
l Altra informació (la mitjana d’em-
pleats, acords de l’empresa que 
no figurin al balanç, ingressos i 
despeses excepcionals, com-
promisos financers, garanties o 
contingències i fets posteriors, 
qualsevol informació per mostrar 
la imatge fidel).

S’han eliminat els apartats Aplica-
ció de resultats; Ingressos i despe-
ses; Subvencions, donacions i lle-

gats, així com la informació sobre 
el termini de pagament a proveï-
dors (exigida per la Llei 15/2010).

1.5. Modificacions en immobilit-
zats intangibles
l Tractament del fons de comerç.
L’immobilitzat immaterial és un 
actiu de vida útil definida i s’ha 
d’amortitzar al llarg de la seva vida 
útil. Quan la vida útil del fons de co-
merç (i de les despeses de desen-
volupament) no pugui estimar-se 
de manera fiable s’amortitzarà en 
deu anys de forma lineal i cada any 
s’analitzarà si hi ha signes de de-
teriorament per tal de comptabilit-
zar-los. Aquestes correccions per 
deteriorament no seran objecte de 
reversió en els exercicis posteriors. 
En el quadre de comptes s’incor-
pora el compte 2804 (amortització 
acumulada del fons de comerç).
l Drets d’emissió de gasos 
d’efecte d’hivernacle. Passen a ser 
existències.

Són modificacions que apliquen 
els requisits de la Directiva europea 
2013/34/UE del 2013 que simplifi-
ca les obligacions comptables de 
les petites empreses. A Espanya 
són les empreses que poden uti-
litzar el model abreujat de balanç i 
memòria. Aquestes modificacions 
seran vigents per als exercicis inici-
ats a partir de l’1 de gener de 2016.

1. Simplificació de les 
obligacions comptables  
de les petites empreses
1.1. Comptes anuals abreujats
Els models abreujats s’utilitzen 
en els casos següents:
a) Balanç i memòria abreujats: 
quan a la data de tancament 
de l’exercici concorrin, almenys, 
dues de les circumstàncies se-
güents:
l Les partides de l’actiu no su-
peren els quatre milions d’euros.
l L’import net de la xifra anual de 
negocis no supera els vuit mili-
ons d’euros.
l La mitjana de treballadors em-
pleats durant l’exercici no és su-
perior a 50.

b) Compte de pèrdues i guanys 
abreujat: quan a la data de tan-
cament de l’exercici concorrin, 
almenys, dues de les circums-
tàncies següents:
l Les partides de l’actiu no su-
peren els 11,4 milions d’euros.
l L’import net de la xifra anual de 
negocis no supera els 22,8 mili-
ons d’euros.
l La mitjana de treballadors em-
pleats durant l’exercici no és su-
perior a 250.

Les entitats definides com a enti-
tats d’interès públic no poden for-
mular comptes anuals abreujats.

1.2. Aplicació del PGC PIMES
S’unifiquen els paràmetres per 
formular el balanç i la memòria 

abreujats, amb què permeten a 
les empreses aplicar el PGC PI-
MES. Les empreses, qualsevol 
que sigui la seva forma jurídica, 
individual o societària, que durant 
dos exercicis consecutius com-
pleixin, a la data de tancament, 
almenys dues de les circums-
tàncies que permeten formular 
el balanç i la memòria abreujats 
podran utilitzar el PGC PIMES.

Les empreses perden la facultat 
d’aplicar el PGC PIMES si deixen 
de reunir, durant dos exercicis 
consecutius, a data de tanca-
ment, dues de les circumstànci-
es a què es refereix el paràgraf 
anterior. En l’exercici social de la 

seva constitució o transforma-
ció, les empreses podran aplicar 
el PGC PIMES si reuneixen al 
tancament almenys dues de les 
tres circumstàncies expressades 
que permeten formular el balanç 
i la memòria abreujats.

En cap cas no podran aplicar 
el PGC PIMES les entitats se-
güents:
a) Les d’interès públic (article 3.5 
de la Llei 22/2015 d’auditoria de 
comptes).
b) Les que formulen comptes 
anuals consolidats.
c) Aquelles la moneda funcional 
de les quals no sigui l’euro.
d) Entitats financeres que captin 
fons del públic.

1.3. S’elimina l’estat de can-
vis en el patrimoni net per a 
les empreses que fan servir 
el PGC PIMES i el PGC model 
abreujat

Les empreses que apliquin el PGC 
PIMES i el model abreujat del PGC 
no estan obligades a informar en la 
memòria sobre aquests drets.

2. Canvis en la memòria normal
2.1. Operacions amb parts vin-
culades
En relació amb el personal d’al-
ta direcció i membres del consell 
d’administració s’ha d’informar de:
l Sous, dietes i remuneracions de 
qualsevol tipus.
l Obligacions contretes en matè-
ria de pensions o de pagament de 
primes d’assegurances de vida.
l Indemnitzacions per cessament i 
pagaments basats en instruments 
de patrimoni.
l Prima d’assegurança de res-
ponsabilitat civil d’administradors 
per danys ocasionats per actes o 
omissions en l’exercici del càrrec.
l Bestretes i crèdits concedits, 
amb indicació del tipus d’interès, 
les seves característiques essen-
cials i els imports eventualment 
retornats, així com les obligacions 
assumides per compte d’ells a títol 
de garantia.

Aquesta informació es podrà do-
nar de manera global per cada 
categoria i es recollirà per sepa-
rat la corresponent al personal 
d’alta direcció de les relatives als 
membres de l’òrgan d’adminis-
tració.

2.2. Persones que treballen a 
l’empresa
En la memòria s’informarà de:
l La mitjana de les persones ex-
pressada per categories.

l Distribució per sexes, desglos-
sat per categories i nivells, entre els 
quals figuraran el dels alts directius 
i el dels consellers.

l La mitjana de treballadors per 
categories amb discapacitat o 
igual o superior al 33%.

3. Altres canvis
En el mateix projecte del Reial 
Decret s’introdueixen canvis que 
afecten les normes de formula-
ció dels comptes consolidats i  
el PGC de les entitats no lucra-
tives. n

COMISSIÓ DE COMPTABILITAT CEC-ACCID

Projecte de modificació del  
PGC i del PGC PIMES del 2007

A Espanya afecta les empreses que poden 
utilitzar el model abreujat de balanç i 

memòria. Les modificacions són vigents per 
als exercicis iniciats a partir de l’1 de gener
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canvi, la taxa de mortalitat per suï-
cidi es va incrementar del 4,7 al 6,3 
per cent mil habitants i la prevalen-
ça de risc de mala salut mental va 
passar del 14,9 al 23,1% en pobla-
ció en atur de més d’un any (pun-
tuació igual o superior a 3 del 
qüestionari GHQ). El percentatge 
de consumidors de psicofàrmacs 
va disminuir lleugerament, del 23,1 
el 2007 al 22,8% el 2013.

Pel que fa a la utilització de serveis 
per les persones de 15 a 64 anys 
exemptes de copagament (pobla-
ció vulnerable), dupliquen el per-
centatge de rebre tractament amb 
psicofàrmacs comparada amb la 
població del mateix tram d’edat 

amb copagament (39% en front 
del 18,2%) i aquest col·lectiu tam-
bé té una probabilitat més alta de 
ser ingressat a l’hospital (1,5 cops) 
i de ser visitat a l’atenció primària 
(1,4 vegades) i als centres de salut 
mental (3,5 cops més).

L’empitjorament dels hàbits i estils 
de vida (consum de tabac, alcohol, 
sobrepès...) està correlacionat 
amb els períodes de crisi econòmi-
ca com a conseqüència, per 
exemple, de l’estrès associat a la 
situació d’atur o a la manca de re-
cursos econòmics. En aquest sen-
tit, s’aprecia un increment de la 
prevalença de consum de tabac 
en la població en situació d’atur de 
més d’un any de durada (el 2006 
era del 33,9% i el 2013, del 
45,5%), també en el cas de la pre-
valença de consum de risc d’alco-
hol va passar del 5,6% a la pobla-
ció en atur de més d’un any de 
durada al 7,8% del 2013 i, en el 

El passat dia 23 de desembre, el 
Departament de Salut va presentar 
l’informe sobre els efectes de la 
crisi econòmica en la salut de la 
població de Catalunya, elaborat 
per l’Agencia de Qualitat i Avalua-
ció Sanitàries de Catalunya. Es 
tracta d’una segona edició que 
dóna continuïtat a l’informe que es 
va publicar l’any 2014 per actualit-
zar indicadors, tractar algunes te-
màtiques noves i amb més detall i 
mostrar també una visió territorial 
per comarques. El Govern de la 
Generalitat de Catalunya va acor-
dar l’any 2013 la creació d’un ob-
servatori sobre els efectes de la 
crisi en la salut de la població fent 
un seguiment dels principals indi-
cadors relacionats amb els deter-
minants socials de la salut amb el 
clar objectiu d’orientar les políti-
ques per resoldre les necessitats 
identificades. 

Podríem definir els determinants 
com aquells factors que incideixen 
en la salut de la població i que les 
actuacions sobre els mateixos 
constitueixen palanques per acon-
seguir el resultat de millora desitjat. 
Alguns no són gestionables com, 
per exemple, les característiques 
individuals de les persones (com 
l’edat, el sexe i factors relacionats 
amb la constitució física) però qua-
si tots els altres ho són com, per 
exemple, els que tenen a veure 
amb els estils de vida individuals, 
amb les xarxes socials i comunità-
ries, amb l’agricultura i la produc-
ció d’aliments, l’educació, el medi 
laboral, les condicions de vida i de 
treball, l’atur, l’aigua i la higiene, els 
serveis sanitaris i l’habitatge sense 
oblidar els factors d’entorn mar-
cats per les condicions polítiques, 
socioeconòmiques, culturals i me-
diambientals.

Les desigualtats en salut deriven 
de les condicions en les quals les 

persones neixen, creixen, viuen, 
treballen i envelleixen.

Al període comprès entre els anys 
2007 i 2013, el valor afegit brut 
(que mesura la riquesa generada 
en un territori econòmic durant un 
període considerat) va experimen-
tar una davallada del 4,9%, que si 
el considerem per capita la reduc-
ció es va elevar al 9,2%. En aquest 
període, l’atur va passar d’una 
taxa del 13,4 al 23,1% (a la franja 
de 25 a 54 anys va passar del 5,8 
al 21,4%). El 2007, un 18,4% de la 
població a Catalunya estava per 
sota el llindar de la pobresa (nivell 
d’ingressos del 60% de la mitjana 
dels ingressos de la població), per-

centatge que va augmentar fins al 
20,9% de la població l’any 2014. 
El 2007 la renda del 20% de la po-
blació de Catalunya més rica era 
4,7 vegades la renda del 20% més 
pobra i el 2013 aquesta diferència 
va pujar a 5,7 cops. La taxa de na-
talitat també es va reduir en el perí-
ode considerat (el 2007 era d’11,6 
per mil habitants i el 2013, de 9,6 
per mil). La taxa d’escolarització de 
l’educació secundària no obligatò-
ria va augmentar un 16,6% entre 
els anys 2004 i 2012.

Pel que fa a l’estat de salut, l’espe-
rança de vida en néixer en el perío-
de del 2007 al 2013, es va incre-
mentar en 2,1 anys (passa de 81,1 
a 83,2 anys) i l’esperança de vida 
en bona salut també va créixer. La 
taxa de mortalitat estandarditzada 
per edat per mil habitants va pas-
sar de 6,2 a 5,2 i la de mortalitat 
prematura en menors de 70 anys, 
del 2,0 per mil al 1,7 per mil. En 

cas de la prevalença de sobrepès i 
obesitat, del 57,7 al 52,5% en 
aquest col·lectiu i període analitzat. 

En el període de crisi analitzat, la 
taxa de naixement (en dones de 
15 a 44 anys) va disminuir un 7% i 
el baix pes dels nadons en néixer 
(que permet saber aspectes relaci-
onats amb la salut materna i el se-
guiment en l’embaràs) es va man-
tenir pràcticament constant en 
aquest període (7,4-7,7% de na-
dons amb pes inferior a 2,5 quilos).

Quant a les infeccions, entre el 
2007 i el 2014, els casos de tuber-
culosi van disminuir, es van mante-
nir estables els casos de VIH però 
van créixer les infeccions de trans-
missió sexual (sífilis i gonocòccia) en 
homes (la taxa de gonocòccia en 
homes va passar del 9,7 al 36,3 per 
cent mil habitants i la de sífilis, del 
5,3 al 31,5 per cent mil habitants).

Quant a la qualitat percebuda pels 
ciutadans en relació amb les dife-
rents línies de serveis assistencials, 
el pla d’enquestes de satisfacció 
dels assegurats (PLAENSA) ens 
mostra que els valors es van man-
tenir en relació amb els que hi havia 
abans de la crisi (tot i que al període 
2008-2009 van ser més baixos i es 
van recuperar al període 2012-
2014) i quant a les expectatives 
sobre la qualitat dels serveis sanita-
ris, segons dades del baròmetre 
sanitari de Catalunya, al principi de 
la crisi les expectatives van baixar 
amb força però, a partir de l’any 
2012, es va iniciar una tendència a 
la millora, tot i que continuen sent 
molt més baixes que l’any 2009. 

L’informe conclou fent un repàs de 
les polítiques públiques per actuar 
sobre els determinants socials i 
econòmics de la salut. L’estratègia 
del Govern en aquest sentit es basa 
en la participació i implicació de tots 
els departaments de la Generalitat 
en el desenvolupament d’iniciatives 
transversals de promoció de la salut 
i prevenció de la malaltia, que arti-
cula en l’anomenat Pla interdepar-
tamental de salut pública (PINSAP) 
l’eslògan del qual defineix molt bé el 
seu principal objectiu: introduir salut 
en totes les polítiques. n

L’esperança de vida en néixer en el període 
2007 a 2013 ha crescut en 2,1 anys (passa 
de 81,1 a 83,2 anys) i l’esperança de vida  

en bona salut també ha augmentat

MIQUEL ARRUFAT 
Membre	del	Comitè	Permanent	de	la	Comissió	d’Economia	
de	la	Salut	i	gerent	del	Consorci	Sanitari	Integral	
miquel.arrufat@sanitatintegral.org

Efectes de la crisi  
econòmica en 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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aliments. A Espanya, aquests ín-
dexs són un 15% de reg de la 
totalitat de la superfície agrícola 
disponible, que produeix el 50% 
dels aliments. 

Cal destacar que Catalunya pro-
dueix un 45% de productes no 
transformats sobre les seves ne-
cessitats alimentàries, malgrat 
que, respecte al que fa a produc-
tes transformats, és del 84%. 

Catalunya, malgrat tenir un 27% 
de regadiu respecte a la superfí-
cie agrícola útil, té una molt bai-
xa eficiència en molts regs, a 
l’entorn del 55% globalment 
considerats. Aquesta ineficièn-
cia és produïda per dos factors: 
la situació de les pròpies infraes-
tructures amb conduccions anti-
gues i amb molt nivell de pèrdu-
es i l’eficiència en l’aplicació de 
l’aigua. Els sistemes de reg per 
gravetat tenen una eficiència 
global entre el 40 i el 50%; en els 
regs per aspersió, la seva efici-

ència està entre el 55 i el 65%, i 
quant als regs localitzats es tro-
ba entre el 70 i el 80%.

El Pla de regadius de Catalunya 
2008-2020 de la Generalitat de 
Catalunya té com a objectius 
principals els següents:
l Millorar el grau d’autosubminis-
trament de productes alimentaris. 

l Augmentar l’eficiència en la 
utilització de l’aigua de reg.

l Afavorir l’equilibri territorial.

Aquest Pla de regadius proposa 
unes actuacions de dos tipus: 
modernitzar les instal·lacions de 
les actuals superfícies en reg i 
transformar superfícies de secà 
en superfícies de reg.

Actualment, a Catalunya, el 82% 
de les superfícies de reg està do-
tat d’unes infraestructures no 

Les previsions de població mun-
dial de 9.000 milions d’habitants 
l’any 2050 i la necessitat imperi-
osa d’increment d’aliments, cal-
culats en un 70%, fa imprescin-
dible l’augment de la productivi-
tat de les terres, d’una manera 
sostenible. Aquest augment 
s’ha de basar en dos aspectes, 
la millora de la tecnologia i l’in-
crement del regadiu. 

Catalunya té una superfície 
aproximada de 32.000 km2, 
amb la distribució de la Taula 1. 
La comparació amb altres paï-
sos de l’entorn és a la Taula 2.

D’aquesta darrera taula deduïm 
que la superfície agrícola utilitza-
da a Catalunya és molt inferior a 
aquests països, ja que l’estruc-
tura muntanyosa i l’altitud en 
moltes zones significa la seva 
inutilització per a tasques agrí-
coles. Respecte a Espanya, en-

cara que la superfície de reg si-
gui molt similar percentualment, 
la superfície agrària és molt infe-
rior, també des del punt de vista 
percentual. 

Respecte a la superfície regada 
en països amb una climatologia 
semblant és clarament inferior, 
com Portugal i Itàlia. I és molt 
superior en altres països euro-
peus com és França, encara 
que la climatologia és molt dife-
rent en aquest país. 

Una altra dada important és la 
productivitat. Al món, les superfí-
cies amb reg representen el 20% 
del total i produeixen el 40% dels 

modernitzades o en fase de mo-
dernització. El Pla aspira a passar 
de les actuals 264.000 ha en reg 
a 423.000 ha i quedaria un 16% 
de superfícies amb infraestructu-
res no modernitzades. 

Una superfície regada produeix 
un efecte multiplicador en molts 
paràmetres econòmics. La trans-
formació de secà a regadiu, tot 
tenint present la forta inversió 
que pot representar, compensa a 
la llarga per l’increment que re-
presenta dels marges per hectà-
rea i altres paràmetres. 

Podem destacar els següents 
efectes multiplicadors:
l Producció agrícola, increment 
en funció del conreu d’entre el 
446 i el 836%. 

l Valor afegit directe entre el 
102 i el 222%.

l Valor afegit directe i indirecte 
entre el 262 i el 562%. 

l Noves ocupacions directes 
d’un 226% i directes i indirectes 
d’un 461%.

l Increment del PIB en un 477%, 
en passar de 679 a 3.240 euros/ha.

l Increment del retorn fiscal en 
un 473%, en passar de 93 a 440 
euros/ha. 

L’increment de valor de les ter-
res, un cop feta la inversió en 
reg és, segons el tipus de con-
reu, de 5.400 a 29.000 euros 
per hectàrea. 

Partint de dades de darrers es-
tudis duts a terme, el detall 
comparatiu de l’evolució en els 
marges per hectàrea en superfí-
cies de diversos conreus de 
secà en transformar-se en rega-
diu és a la Taula 3. 

A banda d’altres consideraci-
ons, cal tenir present l’actual de-
manda hídrica a Catalunya de 
2.965 hm3. La distribució (dades 
del 2010) és a la Taula 4. Quant 
als recursos, 5.454 hm3, tenen 
el detall de la Taula 5.

El reg a Catalunya
XAVIER SALES
Professor	mercantil

Catalunya produeix un 45% de productes 
no transformats sobre les seves necessitats 
alimentàries malgrat que, respecte al que 

fa a productes transformats, és del 84%

             Ús superfície m/km2 % s/tot. % s/super. agrària

  Forestal 19.257 60%
 Secà 5.793 18,1 59,8
 Reg 2.643 8,2 27,3
 Prats i pastures 1.243 3,9 12,8
  Superfície agrària 9.679 30,2 100
  Habitat humà 2.117 6,6
  Muntanya 1.039 3,2
  TOTAL 32.092 100

Taula 1 

  superfície superfície % superfície %
  m/km2 agrària  de reg

 Portugal 92.000 36.000 39 5.800 16
 França 548.000 288.000 53 26.000 5
 Itàlia 296.000 137.000 46 39.000 13
 Espanya 506.000 252.000 50 36.000 7
 Catalunya 32.092 9.679 30 2.643 8

Taula 2 
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Catalunya, malgrat tenir un 27% de  
regadiu respecte a la superfície agrícola útil, 

té una molt baixa eficiència en molts regs,  
a l’entorn del 55% globalment considerats

Cal tenir present comparativa-
ment aquestes dades amb altres 
països del nostre entorn, econò-
mic i geogràfic. Són a la Taula 6.

 Nom del regadiu Sup. neta Dotació

  ha m3/ha/any

 Canals d’Urgell 71.553 9.000
 Canal d’Aragó i Catalunya 33.529 8.238
 Delta de l’Ebre dret 13.673 20.213
 Francolí Baix Camp 13.663 6.500
 Canal Pinyana 11.962 10.712
 Delta de l’Ebre esq 10.183 20.213
 Garrigues Sud 8.831 1.300
 Terra Alta 7.300 2.000
 Baix Fluvià 6.916 8.500
 Algerri Balaguer 6.296 6.000
 Pals 5.469 9.968
 Muga esq 5.109 5.500
 La Selva 5.081 5.500
 Segarra Garrigues 4.500 6.500

Taula 7 

 Agrícola 2.072
 Ramadera 41
 Domèstica 661
 Industrial 179
 Recreativa 11

Taula 4 

 Conques internes 2.613
 Aigües subterrànies 1.141
 Conca de l’Ebre 1.700

Taula 5 

 Producte marge per marge per ha de marge per ha de marge per ha de
  ha de secà reg 1.500 hm3 reg 3.500 hm3 reg 6.500 hm3

 Olivera 542 879 1.396 3.503
 Ametlla 360 1.263 3.707 8.912
 Cereal 268  1.368
 Vinya 589   7.826

Taula 3 (euros)

  Nord Sud

  d’Europa d’Europa*

 Agrícola i 3 44 ramadera
 Industrial 20 11
 Elèctrica 45 23
 Domèstica 32 22

Taula 6 (%)

* França, Grècia, Itàlia, Portugal i Espanya

Catalunya 2008-2020, les dotaci-
ons per hectàrea i any en metres 
cúbics per a les principals xarxes 
de reg es pot veure a la Taula 7. 

La mitjana de dotacions per a 
aquestes superfícies, les més 
grans del sistema de regs a Catalu-
nya, ens dóna una dotació mitjana 
superior als 9.000 m3/ha/any. n

A la vista d’aquestes dades, cal 
destacar que el consum d’aigua 
en el sector agrari està per sobre 
de les dades dels països del sud 
d’Europa. Segons es desprèn de 
les dades del Pla de regadius de 
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El passat 25 de setembre, en la 
celebració del 70è aniversari del 
naixement de les Nacions Unides, 
l’Assemblea General d’aquesta or-
ganització va aprovar la Resolució 
70/1 amb el títol Transformar el 
nostre món: l’Agenda 2030 per al 
desenvolupament sostenible. Tot i 
que el títol és prou engrescador, 
encara és més il·lusionant el seu 
contingut.

El text aprovat pels actuals gover-
nants de tots els països que for-
men les Nacions Unides afirma 
que l’Agenda és un pla d’acció en 
favor de les persones, del planeta i 
de la prosperitat. Afegeix que té 
per objectiu enfortir la pau univer-
sal dins d’un concepte més ampli 
de llibertat. Els signants reconeixen 
que l’eradicació de la pobresa ex-
trema és el desafiament més gran 
a què s’enfronta el món i constitu-
eix un requisit indispensable per al 
desenvolupament sostenible. 

Com afectarà a cadascun  
dels dos pilars en què  
es basa el pla d’acció?
l A les persones. Posant fi a la 
pobresa i la fam en totes les seves 
formes i dimensions i vetllant per tal 
que tots puguin realitzar el seu po-
tencial amb dignitat i igualtat i en un 
medi ambient saludable. Vetllant 
per tal que tots els éssers humans 
puguin gaudir d’una vida pròspera 
i plena i per tal que el progrés eco-
nòmic, social i tecnològic es produ-
eixi en harmonia amb la naturalesa 
fins aconseguir la prosperitat.

l Al planeta. Protegint el planeta 
contra la degradació, mitjançant  el 
consum i la producció sostenibles, 
la gestió sostenible dels seus re-
cursos naturals i la implementació 
de mesures urgents per fer front al 
canvi climàtic, de manera que es 
puguin satisfer les necessitats de 
les generacions presents i futures.

tenir a aconseguir els propòsits de 
l’Agenda. Unes de les organitzaci-
ons més implicades en el desenvo-
lupament sostenible com són el 
Global Reporting Initiative (GRI), 
The United Nations Global Com-
pact i el World Business Council for 
Sustainable Development (WBCSD) 
i més han fet un esforç col·lectiu 
per ajudar a la participació de les 
companyies llançant l’SDG Com-
pass; és una primera eina que re-
comana una sèrie de passos que 
cal seguir perquè les empreses en-
tenguin el seu paper respecte dels 
objectius de desenvolupament 
sostenible i així puguin establir:
l Actuacions en relació amb 
aquells en què les seves activitats 
estan relacionades. 

l Amb una sèrie d’objectius me-
surables. 

l Amb un compromís públic i la 
comunicació del seu acompliment.

Però l’SDG Compass, com hem 
dit, és només una eina de treball, 
com tantes altres que ja utilitzen 
consultors, companyies i grups 
de treball dedicats a la sostenibili-
tat, com pot ser l’Integrated Re-
porting o les normes publicades 
per la International Standard Or-
ganization. Cadascú, en les se-
ves circumstàncies, ha de fer ús 
de l’eina que li sigui mes útil, no-
més així tindrem opcions d’arri-
bar al nostre objectiu.
 
I qui millor que els membres de la 
nostra professió pot explicar a 
les empreses i a la societat en 
general el mètode que cal se-
guir? T’hi apuntes? n

Què més conté l’Agenda 2030?
Aquesta agenda conté 17 Objec-
tius de Desenvolupament Sosteni-
ble (ODS) i 169 metes, que servi-
ran durant els propers 15 anys de 
guia per tal que la comunitat inter-
nacional i els governs nacionals 
promoguin la prosperitat i el be-
nestar comú. Si voleu conèixer-los, 
podeu entrar al web www.un.org/
sustainabledevelopment.

Llegint el contingut de la Resolució, 
la primera reacció que ens podria 
venir al cap és la següent: són pa-
raules molt boniques, però és una 
utopia, els governants difícilment 
es posaran d’acord i jo no puc fer 
res per aconseguir-ho. Certament, 

l’aspiració és molt gran i la feina és 
desmesurada, però hem de recor-
dar les paraules d’Albert Einstein: 
“Només aquells que intenten acon-
seguir l’absurd poden aconseguir 
allò que sembla impossible”.

I quin pot ser el paper dels 
economistes en aquest repte?
Tenim la sort de tenir una de les 
professions que més implicació pot 

Quines són les eines  
bàsiques que cal utilitzar? 
l La pau. Mitjançant la promoció 
de societats pacífiques, justes i in-
clusives que estiguin lliures de por i 
de violència. Sense pau no s’acon-
segueix desenvolupament soste-
nible ni la pau, sense desenvolupa-
ment sostenible. 

l Les aliances. La mobilització 
de tots els mitjans necessaris per 
implementar l’Agenda mitjançant 
una Aliança Mundial revitalitzada, 
que es basi en un esperit de més 
solidaritat mundial, compartir tec-
nologia aplicada en diferents sec-
tors com poden ser la salut, l’ali-
mentació o la comunicació i cen-

trat particularment en les necessi-
tats dels més vulnerables.

Una clau indispensable per arribar 
als objectius desitjats, sense dubte, 
és la formació, tant la bàsica com la 
de més qualitat que ha de suposar 
la creació de professionals nadius 
que, sense cap dubte, podran re-
soldre de manera més eficaç les 
demandes dels seus pobles. 

MARIA EUGÈNIA BAILACH 
Membre	de	la	Comissió	d’Economia	i	Sostenibilitat	del		
Col·legi	d’Economistes	de	Catalunya	i	sòcia	auditora	d’AUREN		
me.bailach@bcn.auren.es

El gran repte de les Nacions  
Unides, l’Agenda 2030 per al DS

Us informem que el 2-3-2016 
vam iniciar la primera de les quatre 
sessions TERTÚLIES: Compartir 
coneixement enriqueix i crea valor. 
Un objectiu comú, compartir co-
neixements, enriquir-nos i valorar-

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

los, sobre temes importants, globals 
i puntuals del moment. Les hem ini-
ciat amb la Cimera del Clima, COP21 
de París (desembre del 2015); es va 
parlar i es va conèixer de primera mà 
els punts més essencials de l’acord. 

El segon és referent al Fòrum 
Econòmic de Davos (gener del 
2016) on s’entrellacen els àmbits 
d’economia i dels components 
de la sostenibilitat en nous pano-
rames i en metes per assolir-los. 
Les dues restants també disse-
nyades, però subjectes a canvis 
segons les novetats del moment 
puntual de fer. Més informació al 
web del Col·legi o a martaroc.
ind@economistes.com. n

Una clau indispensable és la formació, que 
ha de suposar la creació de professionals 
nadius que podran resoldre de manera  
més eficaç les demandes dels seus pobles
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de fusions i adquisicions, alian-
ces estratègiques i joint ventures 
o, fins i tot, les mateixes spin-offs 
que sorgeixen dins de l’empresa 
per acabar desenvolupant-se 
fora del seu àmbit.

Des del punt de vista d’inversió i 
finançament, el corporate ventu-
re capital (CVC) es pot entendre 
com la participació directa en el 
capital d’altres empreses, amb 
unes regles d’inversió molt sem-
blants a les del venture capital 
independent. La principal dife-
rència rau en què les decisions 
d’inversió del CVC es basaran 
eminentment en el factor estra-
tègic de la inversió, més que no 

pas en el financer, tot i que tam-
bé hi serà present. Pel que fa a 
les fases d’inversió, el CVC se 
situa tant en la fase que podríem 
dir de típica entrada dels busi-
ness angels, com el que pot ser 
capital risc i el venture capital. 
Òbviament, però, si participem 
en fases més incipients, la inver-
sió anirà lligada a un tipus 
d’acord de col·laboració diferent 
de quan anem a fases més 
avançades. 

Des del punt de vista estratègic, 
l’empresa consolidada general-
ment confiarà en el desenvolu-
pament intern dels projectes que 
tinguin una certa proximitat amb 
el negoci principal de la compa-
nyia i, per tant, on el risc tecnolò-
gic i econòmic del projecte pugui 
ser més relatiu. En canvi, com 
més allunyat estigui el nou pro-
jecte del core business de la 
companyia, i el risc relatiu pel 

Una de les conclusions del dar-
rer baròmetre de la innovació de 
Catalunya és que les empreses 
emergents (0-5 anys) i les em-
preses consolidades de més de 
50 anys són les que concentren 
una activitat innovadora més 
alta. Si ens centrem en la innova-
ció disruptiva, entesa com aque-
lla innovació en què s’introduei-
xen en el mercat nous productes 
o processos i les que introduei-
xen canvis que transformen les 
indústries i mercats existents, 
comprovem que aquesta prové 
majoritàriament de les empreses 
emergents (de 0 a 5 anys). 

La innovació disruptiva o radical 
es caracteritza per tenir un elevat 
grau d’incertesa i, normalment, 
va associada a canvis de model 
de negoci. El procés per portar 
una innovació d’aquest tipus al 
mercat passa per provar-ho en 
mercats molt acotats, normalment 
no rendibles en les primeres fa-
ses, i cal ser molt flexibles als 
canvis en aquesta fase. Això pro-
voca que per a les grans empre-
ses sigui complicat, ja no només 
dur a terme aquestes innovaci-
ons, sinó fins i tot detectar-les. 
Per tant, les empreses emer-
gents o start-ups són una font 
d’oportunitats i una font d’inno-
vació especialment disruptiva per 
a les empreses consolidades.

Si observem l’evolució de l’acti-
vitat d’R+D i innovació de les 
empreses els darrers anys, ve-
iem que s’ha produït un despla-
çament progressiu i sostingut 
des de fonts internes cap a fonts 
externes. Aquestes fonts exter-
nes poden anar des de proveï-
dors, clients, centres tecnològics 
o competidors, però també des 
de les start-ups, perquè en molts 
casos són les que estan canviant 
la manera d’entendre molts ne-

gocis. És en aquest punt on el 
corporate venturing com a eina 
d’innovació oberta cobra una 
importància cabdal.

De cara a les empreses consoli-
dades, el fet de col·laborar amb 
empreses de nova creació pot 
ajudar a obtenir processos d’in-
novació més ràpids, flexibles i ba-
rats, ajuda a millorar la diversifica-
ció de l’empresa en mercats o 
productes, i incrementa la capaci-
tat d’adaptació de l’empresa a les 
exigències del mercat. En canvi, 
els possibles beneficis per a les 
empreses emergents poden ser 
la validació del model de negoci, 
l’accés a coneixements de mer-

cat i xarxes de contactes d’alt va-
lor i un suport en el desenvolupa-
ment i consolidació de l’start-up, 
així com l’obtenció de finança-
ment en els moments inicials on 
resulta més difícil aconseguir-lo.

El concepte de  
corporate venturing
Dins el concepte de corporate 
venturing (CV) podem incloure 
tot el que faci referència a la par-
ticipació d’empreses consolida-
des i corporacions en empreses 
de recent creació, i distingirem a 
la vegada entre el CV intern i l’ex-
tern. Quan parlem de CV intern, 
parlarem de negocis que sorgei-
xen dins de l’empresa i es que-
den dins del domini d’aquesta, 
com per exemple noves àrees 
funcionals o noves unitats de ne-
goci. En canvi, el CV extern dóna 
lloc sempre a nous negocis au-
tònoms fora del domini de l’em-
presa. Aquí podem incloure des 

que fa al fracàs del possible pro-
jecte augmenti, és quan cobrarà 
sentit el CVC.

Finalment, si ho mirem tenint en 
compte el termini previst d’arri-
bada del producte al mercat, en 
aquells projectes a més llarg ter-
mini normalment parlarem d’in-
cubació de projectes, i en aquells 
que ja són negocis amb factura-
ció i només necessiten un im-
puls, parlarem d’acceleració de 
projectes i CVC. D’altra banda, 
en aquelles empreses que tenen 
un model de negoci contrastat i 
on anem a buscar resultats im-
mediats, parlarem directament 
de les adquisicions de compa-
nyies (com el cas de Facebook 
amb la compra de Whatsapp).

Alguns exemples 
A escala mundial, un dels mà-
xims exponents del CVC és Go-
ogle, a través de Google Ventu-
res, que ha invertit els darrers 
anys en més de 300 start-ups, 
entre elles Uber, on va invertir 
més de 260 milions de dòlars el 
2013. Més enllà del dilema legal 
que planteja aquesta empresa, 
Uber suposa a Google una sèrie 
de sinergies amb productes 
existents, com el Maps, el Goo-
gle Shopping Express o el pro-
jecte de cotxe sense conductor.

També podem trobar casos més 
propers com és el de Fluidra Ac-
celera, el Grup Intercom o l’engi-
nyeria Promaut. I en l’àmbit esta-
tal, els exemples més clars són 
els del Grup Melià Hotels, el fa-
bricant de software turístic Ama-
deus, el fabricant ferroviari CAF, 
a través de Caf Ventures, o la 
unitat de CVC de Repsol, on en-
tre les seves participades podem 
trobar l’start-up catalana Scu-
tum, que ha desenvolupat una 
moto elèctrica. n

Una nova tendència en la creació 
d’empreses: el ‘corporate venturing’
ALBERT TORRUELLA
Economista	i	professor	de	Creació	d’Empreses	de	la	UB	
atorruella@ub.edu

Dins el concepte de ‘corporate venturing’ 
podem incloure tot el que faci referència a 
la participació d’empreses consolidades 

en empreses de recent creació
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Fiscalitat de les dietes: despeses de 
locomoció, manutenció i estada

l’activitat laboral i, a aquest efectes, 
no es considera suficient la docu-
mentació interna elaborada per 
l’empresa, com ara fulls de liquida-
ció de despeses de viatge, justifi-
cants de pagament als treballadors 
o resums mensuals de dietes o ra-
ports, sinó que cal que s’aporti do-
cumentació externa o suport do-
cumental suficient dels conceptes 
continguts en els documents in-
terns (com ara justificants d’apar-
cament, de combustible, de peat-
ges, etcètera).

Administradors  
i socis de control
l Atenció. Les dietes exemptes 
de l’IRPF només s’apliquen als 

que tinguin una relació laboral de 
dependència amb l’empresa. Això 
exclou els administradors (encara 
que treballin per a l’empresa) i els 
socis de control (malgrat que facin 
prestacions que es poguessin 
qualificar com a laborals).

Així, doncs, segons una consulta 
vinculant del 15-7-2015 de la Di-
recció General de Tributs de l’AE-
AT i, basant-se en l’article 1.2.c) 
de la Llei 20/2007, de l’Estatut 
del treball autònom, queden ex-
closos de relació laboral els qui 
exerceixin les funcions de direc-
ció i gerència que comporta el 
desenvolupament del càrrec de 
conseller o administrador, o pres-
tin altres serveis per a una socie-
tat mercantil capitalista, a títol lu-
cratiu i de manera habitual, per-
sonal i directa, quan tinguin el 
control efectiu, directe o indirecte 
d’aquella en els termes previstos 
a la disposició addicional 27a del 

Arran de dues consultes vinculants 
de la Direcció General de Tributs, 
l’una sobre les quantitats satisfetes 
a un soci professional per com-
pensar-lo de les despeses de des-
plaçament i l’altra sobre les dietes 
pagades als administradors (mal-
grat que treballin per a l’empresa) i 
als socis de control (encara que 
facin prestacions que es pogues-
sin qualificar com a laborals), hem 
pensat que seria oportú fer un re-
cordatori sobre les condicions i les 
quanties de les dietes que estan 
exemptes de l’IRPF per a qui les 
percep i, en canvi, són despesa 
per a l’empresa que les satisfà. 

Normativa 
A l’empara de l’habilitació que 
conté l’article 17.1.d) de la Llei 
de l’IRPF, a l’article 9 del Regla-
ment de l’IRPF, les dietes i assig-
nacions, per a despeses de lo-
comoció (desplaçaments) i des-
peses normals de manutenció i 
estada podran ser exceptuades 
de gravamen, fins a uns determi-
nats límits quantitatius sempre 
que s’acompleixin uns determi-
nats requisits. Entre les condici-
ons o requisits s’estableix que 
s’ha de tractar de desplaça-
ments fora del lloc de treball ha-
bitual pel que fa a les despeses 
per desplaçament i a un municipi 
diferent del lloc habitual de tre-
ball en els supòsits de despeses 
de manutenció d’estada. 

l Interpretació de l’Adminis-
tració. El terme desplaçament 
s’ha d’interpretar o entendre en el 
sentit que el treballador ha d’estar 
destinant a un centre de treball i 
desplaçar-se fora d’aquest a un 
altre lloc per desenvolupar la seva 
activitat laboral. En el cas de des-
peses de manutenció i estada, el 
desplaçament s’ha d’efectuar, a 
més, a un municipi diferent del 
lloc habitual de treball.

l Atenció. Per a les contractaci-
ons fetes sota la modalitat d’obra 
o servei determinat, la destinació 
en si del treballador al centre de 
treball on concretament s’ubica 
l’obra o servei invalidaria l’aplica-
ció del règim de dietes exemptes 
per considerar-se que serien la 
compensació dels desplaça-
ments des dels domicilis particu-
lars als centres de treball als 
quals estan destinats.

Ara bé, si el treballador es desplaça 
des del centre de treball on s’ubica 
l’obra per a la qual se l’ha contrac-
tat a altres obres o centres, sí que 
seria d’aplicació l’exempció de les 
dietes, en la mesura que també es 

compleixen els requisits i condici-
ons que exigeix la normativa. 

l Justificació. El Reglament de 
l’IRPF exigeix justificar la realitat 
dels desplaçaments, però no de 
quina manera, fins que una sen-
tència de l’Audiència Nacional de 
l’any 2011, va dir que una simple 
relació de desplaçaments dels tre-
balladors no és vàlida com a prova 
de la despesa, però sí del paga-
ment. La Sentència diu que cal 
que l’empresa justifiqui amb docu-
ments externs o d’un altre tipus (no 
només documents interns) que el 
desplaçament s’ha produït, que ha 
estat dins l’horari laboral, que tenia 
un motiu laboral. 

És a dir, perquè es puguin aplicar 
les exempcions de tributació de les 
dietes previstes a l’IRPF cal que es 
justifiqui, almenys, la realitat del 
desplaçament i que aquest s’hagi 
fet efectivament en l’exercici de 

Text Refós de la Llei de la Segu-
retat Social, que estableix dife-
rents supòsits d’exclusió de rela-
ció laboral i en funció de la parti-
cipació del soci en la societat, 
tant individual com conjunta amb 
determinats familiars. En concret, 
disposa que es presumirà aquest 
control, llevat de prova en contra, 
entre altres casos, quan la meitat 
del capital de la societat per a la 
qual el treballador presta els seus 
serveis estigui distribuït entre so-
cis, amb els que convisqui, i als 
quals es trobin units per vincle 
conjugal o de parentiu, per con-
sanguinitat, afinitat o adopció, 
fins al segon grau.

Ara bé, si la societat posa a dis-
posició dels socis els mitjans per 
tal que aquests puguin acudir al 
lloc on han de desenvolupar les 
seves funcions, és a dir, els pro-
porciona el mitjà de transport i, si 
és el cas, l’allotjament, no hi hau-
rà renda per als sous, atès que 
no hi ha cap benefici particular 
per a aquest. 

Però, si l’empresa reemborsa als 
socis les despeses en què 
aquests han incorregut per des-
plaçar-se fins al lloc on prestaran 
els seus serveis i aquests no 
acrediten que estrictament com-
pensaran aquestes despeses, o 
bé els abona un import per tal 
que aquests decideixin lliura-
ment com acudir-hi: estaríem en 
presència d’una renda dinerària 
subjecta a retenció, igual que 
passaria amb les despeses de 
representació. 

Soci professional que rep 
una compensació per les 
despeses de desplaçament
En el cas d’un soci professional 
d’una societat i els rendiments 
del qual es qualifiquen com a 
rendiments d’activitat econòmi-

Les dietes exemptes de l’IRPF només 
s’apliquen a qui tingui una relació laboral 
de dependència amb l’empresa. Això exclou 

els administradors i els socis de control

A L  V O S T R E  S E R V E I
Comissió	d’Assessors	Fiscals
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ca segons el que preveu l’article 
27.1 de la Llei de l’IRPF, que uti-
litza el vehicle particular per de-
senvolupar la seva feina a la so-
cietat i percep d’aquesta deter-
minades quantitats per com-
pensar-ho de les despeses pels 
desplaçaments fets la Direcció 
General de Tributs en una con-
sulta vinculant V2683-15 li diu 
que les quantitats satisfetes per 
l’empresa no queden exonera-
des de gravamen en concepte 
de quantitats destinades a des-
peses de locomoció, manuten-
ció i estada dels seus empleats, 
i s’han de qualificar com a rendi-
ments de la seva activitat eco-
nòmica.

És a dir, el règim de dietes exo-
nerades de gravamen per des-
peses de locomoció, manuten-
ció i estada només és aplicable 
als contribuents que perceben 
rendiments del treball com a 
conseqüència d’una relació la-
boral en què es donin les notes 
de dependència i alienitat i, per 
tant, les quantitats que se satis-
facin al soci professional per 
compensar-hi les despeses per 
desplaçaments fets es qualifi-
quen com a rendiments d’activi-
tat econòmiques. 

Reserva d’anivellament  
i reserva de capitalització
La Llei 27/2014, de 27 de no-
vembre, de l’impost sobre socie-
tats, amb la finalitat de compen-
sar la supressió de determinades 
deduccions, va establir la possi-
bilitat de reduir la tributació, so-
bretot de les pimes, dotant 
aquestes reserves que podem 
considerar nous incentius fiscals.

l Reserva d’anivellament. Con-
sisteix a diferir la tributació reduint 
el 10% de la base imposable posi-
tiva prèvia de l’exercici, amb el límit 
d’un milió d’euros

l Reserva de capitalització. 
Permet reduir a la base imposable 
de l’impost el 10% de l’increment 
dels seus fons propis i és aplicable 
per les entitats que tributin al tipus 
general (incloses les de reduïda di-
mensió).

Però resulta que l’article 25 de la 
LIS estableix, entre altres requi-
sits, per poder reduir la base im-
posable en un 10% de l’incre-
ment dels fons propis existents 

en el període impositiu, la dota-
ció d’una reserva per l’import de 
la reducció, que haurà de figurar 
en el balanç amb absoluta sepa-
ració i títol apropiat i que serà 
indisponible durant el termini de 
cinc anys a comptar des del tan-
cament del període impositiu al 
qual correspongui la reducció.

Per altra banda, l’article 105 de la 
LIS, que regula la reserva d’anive-
llament, permet minorar la base 
imposable positiva fins al 10% del 
seu import, sempre que, entre al-
tres requisits, es doti una reserva 
per l’import de la minoració, que 
serà indisponible fins al període 
impositiu en què es produeixi 
l’adició a la base imposable de 
l’entitat en les quantitats minora-
des. La reserva, segons s’esta-
bleix expressament, s’haurà de 
dotar amb càrrec als resultats po-
sitius de l’exercici en què es faci la 
minoració a la base imposable. 

Data en què s’han de 
comptabilitzar les reserves
Atès que l’article 273 del Text 
Refós de la Llei de societats de 
capital estableix que la junta ge-

neral resoldrà sobre l’aplicació 
del resultat de l’exercici d’acord 
amb el balanç aprovat, en el su-
pòsit d’una entitat l’exercici eco-
nòmic de la qual sigui des de l’1 
de gener de 2015 fins al 31 de 
desembre de 2015, que com-
pleixi amb els requisits exigits 
pels articles 25 i 105 de la LIS, 
en quina data s’haurà de comp-
tabilitzar la dotació de la reserva 
de capitalització i d’anivellament 
de l’exercici 2015? La DGT, en 
una consulta vinculant de 22 de 
desembre de 2015 (V4127-15), 
determina que el moment de do-
tar les reserves serà en el mo-
ment determinat per la norma 
mercantil per a l’aplicació del re-
sultat de l’exercici.

En conseqüència, la reserva 
d’anivellament ha de dotar-se en 
el moment determinat per la nor-
ma mercantil per a l’aplicació del 
resultat de l’exercici.

La reducció per reserva de capi-
talització a la base imposable, en 
el cas concret que l’exercici co-
incideixi amb l’any natural, com 
per exemple el 2015, podrà apli-
car-se sempre que a 31 de de-
sembre de 2015 s’hagi produït 
un increment de fons propis res-
pecte als existents a de gener de 
2015, i s’hagi produït un aug-
ment de les reserves, al marge 
que no estigui formalment 
comptabilitzada la reserva de ca-
pitalització. A aquests efectes, 
durant el termini previst en la 
norma mercantil per a l’aprova-
ció dels comptes anuals de 
l’exercici 2015 es pot reclassifi-
car la reserva corresponent a la 
reserva de capitalització, perquè 
figuri en el balanç amb absoluta 
separació i títol apropiat, encara 
que aquest compliment formal 
es faci en el balanç dels comptes 
anuals de l’exercici 2016 i no  
del 2015. n

Les quantitats que se satisfacin al soci 
professional per compensar les despeses 
per desplaçaments es qualifiquen com a 

rendiments d’activitats econòmiques

DESPESES DE LOCOMOCIÓ Exceptuats de gravamen en l’IRPF
Ús del transport públic L’import de la despesa que es justifiqui mitjançant 
 factura o document equivalent

Resta (justificada la realitat 0,19 euros/km recorregut + despeses de peatge 
del desplaçament) i aparcament justificades

DESPESES DE MANUTENCIÓ
Sense pernoctar en un municipi diferent

Quanties exceptuades de gravamen ESPANYA ESTRANGER
Norma general 26,67 euros/dia 48,08 euros/dia
Personal de vol 36,06 euros/dia 66,11 euros/dia

DESPESES D’ESTADA O ALLOTJAMENT
Pernoctant en un municipi diferent

Quanties exceptuades de gravamen ESPANYA ESTRANGER
Norma general L’import de les despeses que es justifiquen
Conductors de vehicles de transport 
de mercaderies per carretera sense justificació 15,00 euros/dia 25,00 euros/dia

Despeses de manutenció 53,34 euros/dia 91,35 euros/dia

Imports exempts de tributar
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condició d’empresa d’assessora-
ment financer. 

l Entitats autoritzades a prestar 
serveis d’inversió i serveis auxiliars: 
entitats de crèdit i societats gestores 
d’institucions d’inversió col·lectiva.

l Entitats de crèdit: bancs, caixes 
d’estalvis, cooperatives de crèdit i 
l’Institut de Crèdit Oficial.

l Establiments financers de crèdit.

l Entitats asseguradores subjec-
tes a la Llei d’ordenació, supervisió 
i solvència de les entitats assegu-
radores i reasseguradores (LOS-
SEAR).

l Entitats gestores de fons de 
pensions segons l’article 20 del 
Text Refós de la Llei de regulació 
dels plans i fons de pensions.

S’inclouen: 
l Les sucursals a Espanya de totes 
les entitats anteriors que estiguin au-
toritzades o en un Estat de la Unió 
Europea o en un tercer Estat.

l Les entitats detallades abans 
quan operin mitjançant un agent 
establert a Espanya i estiguin auto-
ritzades en un Estat membre de la 
Unió Europea. 

l Les entitats detallades abans 
quan operin a Espanya sense  
sucursal i estiguin autoritzades en 
un Estat no membre de la Unió  
Europea.

l Les empreses de serveis d’in-
versió, les persones físiques que 
tinguin condició d’empresa d’as-
sessorament financer, les entitats 
autoritzades a prestar serveis d’in-
versió i serveis auxiliars, les entitats 
de crèdit i les entitats assegurado-
res quan operin a Espanya en rè-
gim de lliure prestació de serveis.

4. Alertes que es poden 
incloure i requisits formals de 
presentació
Les alertes s’inclouran en les co-
municacions publicitàries dels pro-
ductes financers que procurin in-
formació concreta sobre les seves 
característiques i riscos, d’acord 

El BOE número 265, de 5 de no-
vembre de 2015, ha publicat l’Or-
dre Ministerial ECC/2316/2015, de 
4 de novembre de 2015, relativa a 
les obligacions d’informació i clas-
sificació de productes financers, 
que inicia la seva vigència el 5 de 
febrer de 2016. Aquesta norma 
pretén garantir un “adient nivell de 
protecció” al client de productes 
financers mitjançant l’establiment 
d’un sistema normalitzat d’infor-
mació i classificació de productes 
que adverteixi el client del seu nivell 
de risc i li permeti triar entre els pro-
ductes que millor s’adeqüin a les 
seves necessitats i preferències 
d’estalvi i inversió.
 
L’existència d’informació veraç, sufi-
cient i comprensible sobre els pro-
ductes i serveis oferts per les entitats 
financeres als seus clients constitu-
eix un dels principis fonamentals del 
dret en els mercats financers. S’ha 
posat de manifest la necessitat de 
donar als usuaris informació senzilla 
i fàcilment comprensible sobre cada 
producte, així que aquesta norma el 
que pretén cobrir és precisament 
aquest buit. Tot això, juntament 
amb l’assessorament d’un expert 
financer independent, farà que la 
presa de decisions sigui el comple-
ment ideal a la recomanació i subs-
cripció de productes financers. De 
tota manera, el resultat final difereix 
en gran part dels avantprojectes 
que es plantejaven, i queda de la 
manera següent:

1. Productes afectats
l Els valors negociables emesos 
per persones o entitats, públiques 
o privades, i agrupats en emissi-
ons, que per la seva configuració 
jurídica pròpia i règim de transmis-
sió sigui susceptible de tràfic gene-
ralitzat i impersonal en un mercat 
financer.

l Els dipòsits bancaris. 

l Assegurances de vida amb fina-
litat d’estalvi i plans de previsió as-
segurats. 

l Plans de pensions individuals i 
associats.

2. Productes exclosos
l Assegurances col·lectives que 
instrumenten compromisos per 
pensions. 

l Plans de previsió social empre-
sarial. 

l Contractes d’assegurances 
concertades pels plans de pensi-
ons per a la cobertura de riscos i 
prestacions del pla. 

l Modalitats d’assegurança de 
vida ex article 3 de l’Ordre ECC/ 
2329/2014, de 12 de desembre.
-El deute públic de l’Estat, comuni-
tats autònomes, entitats locals, 
institucions, òrgans o organismes 
de la Unió Europea i els governs 
centrals, autoritats regionals o lo-
cals o altres autoritats públiques. 

-Deute que suposi exposició da-
vant del sector públic.

-Productes d’inversió minorista 
empaquetats i de productes d’in-
versió basats en assegurances 
(productes empaquetats o basats 
en assegurances). 

-Participacions i accions d’institu-
cions d’inversió col·lectiva subjec-
tes al Reglament 583/2010/UE de 
la Comissió.

3. Entitats afectades
l Empreses de serveis d’inversió: 
societats de valors, agències de 
valors, societats gestores de carte-
res i empreses d’assessorament 
financer.

l Persones físiques que tinguin 

amb els articles 64 del Reial Decret 
217/2008, 6 de l’Ordre EHA/ 
2899/2011.

4.1. Indicador de risc
Hi ha sis indicatius, segons el grau 
de risc del producte financer. Es 
representaran mitjançant els se-
güents gràfics i colors:
l Dipòsits bancaris en euros oferts 
per entitats de crèdit 7: classe 1.

l Assegurances de vida-estalvi, 
inclosos els plans de previsió asse-
gurats: classe 1.

Instruments financers de caràcter 
no subordinat en euros: 
l Compromís de devolució del 
100% del principal invertit:
l Termini residual igual o inferior a 
tres anys i qualitat creditícia de ni-
vell 1: classe 2.
l Termini residual superior a tres 
anys i igual o inferior a cinc anys i 
mínim de qualitat creditícia de nivell 
2: classe 3.
l Termini residual superior a cinc 
anys i igual o inferior a deu anys i 
mínim de qualitat creditícia de nivell 
2: classe 4.
l Termini residual superior a deu 
anys i mínim de qualitat creditícia 
de nivell 2: classe 5.

l Compromís de devolució d’al-
menys el 90%, termini residual 
igual o inferior a tres anys i quali-
tat creditícia mínima de nivell 2: 
classe 5.

l La resta dels productes finan-
cers de l’ordre no inclosos en les 
classes anteriors: classe 6.

4.2. Alerta sobre liquiditat  
i riscos de venda anticipada
Les entitats tindran en compte les 
circumstàncies previstes en l’arti-
cle 7.2 de l’ordre, en relació amb 
l’article 8 del mateix cos legal, per 
incloure les alertes corresponents. 
Per a això, marcaran amb una ics 
(x) les diferents opcions.

4.3. Alerta sobre complexitat 
S’inclourà la següent alerta quan el 
producte financer sigui considerat 
complex:
l Producte financer que no és sen-
zill i pot ser difícil de comprendre. n

El ‘semàfor  
del risc’
ALBERT GRAU
Soci	d’Argenta	Patrimonios	EAFI	
agrau@argentapatrimonios.com
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L’externalització adquireix més 
protagonisme perquè hi ha funci-
ons que abans feia la indústria que 
ara s’adquireixen en el mercat a 
causa de l’especialització, la tecni-
ficació i la qualificació que reque-
reixen. Estem parlant, per exem-
ple, dels serveis de disseny, 
d’R+D, de publicitat i màrqueting, 
d’enginyeria industrial, jurídics-
comptables, etcètera. La incorpo-
ració d’inputs terciaris d’alt valor 
afegit en el procés de producció 
s’ha convertit en un element fona-
mental per a la competitivitat i la 
rendibilitat de la indústria catalana.

Les dades són concloents. La 
quantitat d’inputs de serveis a la 
producció necessaris per unitat de 

producció a la indústria ha aug-
mentat de 15,4 el 2005 a 21,6 el 
2011, a la vegada que ha dismi-
nuït la quantitat d’inputs industrials 
per unitat de producte (de 50,3 a 
46,5). De fet, el 29% dels consums 

“La indústria és la columna verte-
bral de l’economia catalana.” 
Aquesta afirmació no seria del tot 
exacta si analitzem el percentatge 
(i evolució) que representa el sector 
industrial sobre el PIB català, atès 
que ha passat del 27,1% el 2000 
al 20,9% el 2014. Però sí seria cer-
ta si evolucionem des del concep-
te d’“indústria tradicional” al con-
cepte de “nova indústria”. Aquesta 
nova definició de la indústria té en 
compte, a més de les activitats 
productives de transformació, tots 
els serveis necessaris per a la pro-
ducció, és a dir, el transport, la lo-
gística, les comunicacions, la tec-
nologia, les finances, etcètera.

La primera quantificació del pes 
econòmic que representa aquest 
sector integrat per la indústria i 
els serveis a la producció la va fer 
el professor Baró en l’estudi pu-
blicat l’any 20091 i amb dades 
referides a l’any 2001. Una versió 
actualitzada i ampliada d’aquest 
treball s’ha publicat recentment a 
Articles d’Economia Industrial.2 
En aquesta nota resumiré les se-
ves dues principals conclusions. 

La primera és que a Catalunya no 
s’ha produït una desindustrialitza-
ció amb la intensitat que es pensa-
va, atès que el sector de serveis a 
la producció ha tingut un extraordi-
nari creixement que ha permès 
compensar la pèrdua registrada 
per la indústria transformadora. 

Seguint la metodologia de Baró, el 
sector integrat per la indústria i els 
serveis a la producció hauria aug-
mentat de pes entre el 2005 i el 
2011 (passa del 66% del VAB al 
68%). A l’estudi també es calcula 
la importància de la nova indústria 
a partir d’una nova metodologia 
–més acurada que l’anterior per-
què només considera aquells ser-
veis que són utilitzats com a inputs 

en el procés de producció industri-
al i no el conjunt de serveis a la pro-
ducció–, segons la qual el 50% del 
PIB català estaria vinculat directa-
ment o indirecta a la indústria. És a 
dir, 5 de cada 10 euros que genera 
l’economia catalana es produeixen 
gràcies a l’activitat industrial, fet 
que confirma que la indústria té un 
paper vertebrador en la nostra eco-
nomia. En tot cas, el discurs sobre 
la desindustrialització s’ha de mati-
sar perquè avui ja no anomenem 
industrials moltes activitats que for-
men part dels serveis a la produc-
ció però que estan estrictament 
vinculades a la indústria.

La segona gran conclusió que 
s’extreu de l’estudi és que el pro-

cés d’externalització de la indústria 
–una de les principals raons que 
explica la pèrdua de pes relatiu del 
sector– s’està intensificant i, al ma-
teix temps, s’està orientant cada 
cop més cap als proveïdors locals. 

intermedis de la indústria ja són 
serveis a la producció, un percen-
tatge que supera amb escreix el 
21% de l’any 1987. 

Geogràficament també s’obser-
ven canvis significatius respecte a 
la procedència dels inputs industri-
als. El pes que representen les 
compres de la indústria proce-
dents del mercat català està aug-
mentant, a la vegada que els per-
centatges que representen els in-
puts industrials d’origen estranger i 
els procedents de la resta d’Espa-
nya estan disminuint. Per tant, es 
produeix una reorientació en l’elec-
ció dels proveïdors industrials cap 
a Catalunya. Aquest fenomen es 
deu en bona part al guany de 
competitivitat que ha experimentat 
la indústria proveïdora catalana els 
darrers anys, però també estaria 
indicant una progressiva relocalit-
zació d’una part de l’activitat in-
dustrial cap a Catalunya. 

El resultat de les dues conclusions 
de l’estudi em permeten afirmar 
que a Catalunya s’està configurant 
una “nova indústria” que es carac-
teritza, primer, per tenir una inter-
dependència més gran amb els 
serveis d’alt valor afegit que en el 
passat i, segon, per ser més con-
sumidora d’inputs proveïts des de 
Catalunya. El fet que la producció 
tingui cada vegada més relació di-
recta amb el disseny i l’R+D fa que 
calgui localitzar-se a prop d’uns 
mercats que demanden exclusivi-
tat, rapidesa i adaptabilitat en la 
fabricació, de manera que el factor 
proximitat en la subcontractació 
industrial estaria guanyant impor-
tància en relació amb altres factors 
de competitivitat. n

1 Baró, E.; Villafaña, C. (2009). “La 
nova indústria: el sector central de 
l’economia catalana”. Papers d’Eco-
nomia Industrial núm. 26. Observatori 
de Prospectiva Industrial. Departament 
d’Innovació, Universitat i Empresa.
2 Poveda, C. (2015). “La nova indústria: 
actualització de les dades a partir de les 
taules input-ouput de Catalunya”. Arti-
cles d’Economia Industrial núm. 3. De-
partament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya.

CARME POVEDA 
Directora	d’Anàlisi	Econòmica	de	la	Cambra	de	Comerç	de	Barcelona
cpoveda@cambrabcn.org

La nova indústria: columna 
vertebral de l’economia catalana

A Catalunya la desindustrialització no s’ha 
produït amb la intensitat que es pensava, 

atès que el sector de serveis a la producció ha 
tingut un extraordinari creixement

VAB al “sector integrat de manufactures 
i serveis a la producció” (en % del VAB total)
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del deutor no resulta coherent 
en no estar prou ressenyada la 
incapacitat d’obrar.

I als creditors, com els afecta? 
D’entrada, és important remar-
car la suspensió de qualsevol 
execució de crèdit ordinari un 
cop iniciat l’expedient i vinculat 
amb les notificacions als regis-
tres afectats, el civil i de resolu-
cions concursals, entre d’altres.

Si bé aquestes anotacions pro-
porcionen publicitat a tot inte-
ressat, a la vegada no permeten 
anotacions de constrenyiments. 
Ara bé, l’exclusió i els privilegis 
d’aquesta obligació als crèdits 

de dret públic seran obstacle per 
a l’èxit de futurs acords, i només 
queda una única possibilitat, de-
manar ajornaments.

Igualment, hi ha dubtes en els re-
gistres respecte de la vigència o 
caducitat del termini de suspen-
sió de les execucions. Tot això 
comporta una situació de confu-
sió o ambigüitat registral.

Però el més important, si bé el 
legislador ha intentat potenciar 
la màxima participació dels cre-
ditors, la seva actuació avui per 
avui resulta ser passiva. 

Fresh start i discharge: una 
mala adaptació en el nostre 
ordenament
Immersos en aquesta terminolo-
gia d’origen anglosaxó, bàsica-
ment en els capítols 7 i 13 dels Es-
tats Units, resulta ser una novetat 
en la nostra normativa. Comporta 

La mediació és un procediment 
no jurisdiccional de caràcter vo-
luntari i confidencial que ajuda 
a resoldre conflictes. Les parts 
involucrades treballen amb el 
mediador concursal per resoldre 
la seva disputa, la falta de paga-
ment dels deutes. 

És un procés més flexible i menys 
costós que els procediments judi-
cials. La complexitat del concurs 
i el col·lapse judicial ha portat a 
aquesta nova solució.

El mediador concursal centra 
l’assumpte en disputa i en el fet 
que cada part vol ajudar a resol-
dre el desacord. Aquest no de-
cideix, són les parts qui ho fan, 
activament o passiva. En el pro-
cediment interactuen el deutor 
amb els creditors. La coordinació 
li correspon al mediador basada 
en els principis de neutralitat, im-
parcialitat, voluntarietat, confiden-
cialitat, eficàcia, bona fe i trans-
parència. Ara bé, xoca la seva 
actuació com a mediador i a la 
vegada administrador concursal. 
La iniciació de l’expedient corres-
pon o bé al registrador mercantil 
(societats inscrites o susceptibles 
d’inscripció i empresari individual) 
o bé al notari (la resta dels casos).
 
Entra en joc quan el deutor ha 
deixat de complir amb les obli-
gacions de pagament mitjançant 
l’acord extrajudicial de paga-
ments com a solució. En qual-
sevol cas, la viabilitat del mateix 
farà possible el manteniment de 
l’activitat empresarial o professi-
onal del deutor.

De no aconseguir-se, el deutor 
es veu abocat al concurs conse-
cutiu liquidant tots els seus béns 
per fer front als deutes i, fins i tot, 
podent aconseguir l’exoneració 
dels mateixos segons els casos. 

Reactivarà l’empreneduria? 
La Llei d’emprenedors intro-
dueix un nou procediment pre-
concursal. Comporta la desjudi-
cialització de la fase comuna del 
concurs gestionat pel mediador. 
D’entrada, aquesta legislació 
permet agilitzar la resolució de 
situacions d’insolvència senzilles 
de pimes i autònoms, cosa que 
genera valor afegit.

Inicialment estava destinat als 
empresaris, tot i que es va am-
pliar a les persones físiques (pro-
fessionals, treballadors o simples 
consumidors). Tot i així, després 
de la crisi, la solució arriba tard i 
malament.

Soluciona els problemes  
del deutor? 
En la tramitació no s’observa 
cap limitació a les facultats d’ad-
ministració i disposició del deu-
tor. Comporta una inseguretat 
jurídica que li permet continuar 
gastant al lliure albir i, si fos el 
cas, fins i tot liquidant el patri-
moni anticipadament. En aquest 
situació, de poc servirà la feina 
del mediador concursal. 

Igualment, de la iniciativa legis-
lativa es fa palesa una falta de 
control dels pagaments i disposi-
cions que hauria de fer el media-
dor. El legislador sols es va preo-
cupar de l’abstenció de sol·licitar 
nous endeutaments. En general, 
la llei no resulta prou clara.

Pel que fa a les inscripcions re-
gistrals es detecta una manca de 
concreció en els efectes que pot 
tenir. Aquesta capacitat d’obrar 

la possibilitat que els deutors con-
cursals que compleixin amb uns 
mínims puguin veure cancel·lats la 
totalitat dels seus deutes, es co-
breixin o no amb l’obtingut de la 
liquidació concursal. 

Després de l’aprovació del pla 
de pagaments, cap creditor no 
pot iniciar o continuar execuci-
ons contra el deutor. El deutor, 
abocat al concurs consecutiu, 
sempre que resulti fortuït, el jutge 
pot declarar la remissió de tots 
els deutes (exoneració) no satis-
fets en la liquidació, a excepció 
dels de dret públic i crèdits con-
cursals privilegiats. Remissió, en 
general, contrària a la regulació 
general. Igualment, aquesta 
queda reflectida en contradic-
cions amb la Llei concursal, fet 
que obliga a escometre una re-
forma legislativa per polir-ho i ar-
ribar a una solució única. 

De tot això es pot concloure que, 
a diferència d’altres ordenaments 
internacionals, la Llei concursal 
no s’ha preocupat fins ara del 
concurs de persona física. La 
nova regulació no conté una ve-
ritable fórmula de discharge (alli-
berament de deutes) o fresh start 
(recuperació per al mercat de 
consum i l’exercici d’una activitat 
econòmica) com en altres orde-
naments del nostre entorn euro-
peu. Si bé s’ha regulat aquesta 
figura recentment, les estadísti-
ques encara no oficials revelen la 
tramitació de poc més d’un cen-
tenar de procediments en el nos-
tre país l’any passat davant dels 
400.000 procediments tramitats 
a França o els 700.000 d’Itàlia.

La crisi econòmica ha evidenciat 
la insuficient resposta al sobre-
endeutament i la insolvència de 
particulars. El dret nord-americà 
sí que va saber donar una solu-
ció àgil amb la liquidació o mit-
jançant un pla de pagaments, 
amb el discharge i el fresh start, 
que evitava finalment la margina-
ció social. Aquesta experiència 
del dret anglosaxó ha servit de 
poc al legislador espanyol, amb 
una incidència negativa en l’eco-
nomia en general. n

A diferència d’altres ordenaments 
internacionals, la Llei concursal  

no s’ha preocupat fins ara  
del concurs de persona física

Mediació concursal:  
un camí amb incerteses
ÀNGEL MIRÓ
Economista,	advocat	i	mediador.	
Soci	d’Abatha	Global,	SLP
amiro@abatha.global
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segell de temps, i garanteix de 
manera absoluta la transparèn-
cia del procediment.

l El secretari judicial serà el res-
ponsable de la subhasta a qui 
s’haurà de subministrar la infor-
mació necessària perquè pugui 
supervisar que el procediment 
s’ha desenvolupat correcta-
ment. Les responsabilitats que li 
atribueix la llei són l’inici de la 
subhasta, ordenar-ne la publica-
ció amb remissió de les dades 
necessàries, així com la seva 
suspensió o represa, mantenint 
un control continuat durant el 
seu desenvolupament fins que 
finalitzi, per mitjà d’una relació 

electrònica privilegiada amb el 
Portal de Subhastes. I acabada 
la subhasta, el Portal de Subhas-
tes remetrà informació certifica-
da al secretari judicial en la qual 
indicarà de manera ordenada les 
licitacions, encapçalades per la 
que hagués resultat vencedora.

b) Quant a la inscripció de naixe-
ments i defuncions en el Regis-
tre Civil
l Es pretén que la inscripció dels 
nounats es faci directament des 
dels centres sanitaris, a manera 
de finestreta única on els pares, 
assistits pels facultatius que ha-
guessin assistit al part, signaran 
el formulari oficial de declaració al 
qual s’incorporarà el part faculta-
tiu acreditatiu del naixement, que 
es remetrà telemàticament del 
centre sanitari al Registre Civil, 
emparat amb el certificat recone-
gut de signatura electrònica del 
facultatiu.

I. Entrada en vigor i objecte
El dia 14 de juliol 2015, es va 
publicar al Butlletí Oficial de l’Es-
tat la Llei 19/2015, de 13 de juli-
ol, de mesures de reforma legis-
lativa en l’àmbit de l’Administra-
ció de Justícia i el Registre Civil, 
que amb caràcter general va en-
trar en vigor el passat 15 d’octu-
bre de 2015.

La llei s’estructura en dos arti-
cles. El primer recull la reforma 
d’aquells articles de la Llei d’en-
judiciament civil referits a les sub-
hastes executives i el segon, la 
reforma dels articles correspo-
nents a la Llei del registre civil. La 
llei conclou amb quatre disposici-
ons addicionals, tres de transitò-
ries, una de derogatòria i deu 
disposicions finals. Tot seguit, 
passem a analitzar les principals 
novetats legislatives introduïdes 
per la Llei 19/2015.

II. Consideracions generals
La finalitat d’aquesta llei és posar 
en marxa un sistema de subhas-
tes electròniques a través d’un 
portal únic de subhastes judicials 
i administratives a l’Agència Esta-
tal Butlletí Oficial de l’Estat i per a 
la tramitació electrònica dels nai-
xements i defuncions des dels 
centres sanitaris.

Segons s’indica en l’exposició de 
motius de la llei, els avantatges 
de la subhasta electrònica en-
front de la presencial són molt 
importants perquè aquesta últi-
ma té, actualment, greus incon-
venients com ara la manca de 
publicitat, ja que les subhastes 
s’anuncien escassament i la seva 
limitada difusió dificulta enorme-
ment la concurrència, la qual 
cosa genera, al seu torn, una es-
cassa participació. També desta-
ca la limitació d’accés de la sub-
hasta presencial, cosa que com-

plica la participació a aquells que 
concorren en persona o repre-
sentats, si escau, en obligar-los a 
ser presents en un lloc, un dia i a 
una hora determinats. S’ha su-
bratllat també la rigidesa del pro-
cediment de la subhasta presen-
cial, ja que li manca un rigor for-
malista avui superat. 

És important indicar que la segu-
retat jurídica ha de ser una cons-
tant en el procediment electrònic. 
La subhasta electrònica no té 
menys garanties jurídiques que la 
presencial. En el nou sistema, 
des del principi es produeix una 
identificació inequívoca de tots 
els que hi intervenen, mitjançant 

un certificat reconegut de signa-
tura electrònica o mitjançant una 
signatura amb sistemes de claus 
prèviament concertades. 

Les novetats més rellevants són 
les següents:
a) Sobre la subhasta electrònica
l Aquest tipus de subhasta 
s’aplicarà tant a les subhastes 
notarials com a les subhastes ju-
dicials derivades de procedi-
ments d’execució, tant de béns 
mobles, de béns immobles com 
de béns immobles en els casos 
en què aquests haguessin estat 
hipotecats, amb les especialitats 
pròpies de l’execució hipotecària.

l El sistema garanteix amb cer-
tificat electrònic totes i cadascu-
na de les transaccions, en les 
quals un segell determinarà el 
moment exacte en el qual van 
tenir lloc; el certificat reconegut 
de signatura electrònica, unit al 

l S’instaura la certificació mèdi-
ca electrònica a l’efecte de la ins-
cripció en el Registre Civil cor-
responent, tant dels naixements 
com de les defuncions, esdevin-
guts, en circumstàncies normals, 
en centres sanitaris.

l Estan obligats a promoure la 
inscripció de naixements en el 
Registre Civil:
1. La direcció d’hospitals, clíni-
ques i establiments sanitaris. 

2. El personal mèdic o sanitari 
que hagi atès el part, quan 
aquest hagi tingut lloc fora de 
l’establiment sanitari.

3. Els progenitors. No obstant 
això, en cas de renúncia al fill en 
el moment del part, la mare no 
tindrà aquesta obligació, que 
serà assumida per l’entitat públi-
ca corresponent.

4. El parent més proper o, en de-
fecte d’això, qualsevol persona 
major d’edat present en el lloc 
de l’infantament al temps de pro-
duir-se.

l En matèria de defuncions, la 
certificació mèdica expressarà 
l’existència o no d’indicis de 
mort violenta, o qualsevol motiu 
pel qual no hagi d’expedir-se la 
llicència d’enterrament, de ma-
nera que, quan a l’encarregat del 
Registre Civil se li hagin fet cons-
tar per aquest o per qualsevol 
altre mitjà tals indicis, pugui abs-
tenir-se d’expedir la llicència 
d’enterrament o d’incineració 
fins rebre autorització de l’òrgan 
judicial competent.

l En cap cas no podrà efectuar-
se la inscripció de defunció sen-
se que s’hagi presentat davant el 
Registre Civil corresponent el 
certificat mèdic de defunció. n

La llei posa en marxa la tramitació 
electrònica de subhastes judicials  

i administratives i dels naixements  
i defuncions des dels centres sanitaris

NAYMA EL QUAZANI
Advocada	a	Guillén	Bécares,	advocats	i	economistes
juridic@guillenbecares.com

Les mesures de reforma legislativa a 
l’Administració de Justícia i el Registre Civil
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CURSOS PREVISTOS  
ABRIL-JUNY 2016

ÀREA FISCAL

Aspectes retributius,  
fiscals i laborals de la 
mobilitat internacional
Durada: 8 hores
Data: 31 de març 
Lloc: seu de Tarragona

Aspectes tributaris 
controvertits
Durada: 4 hores
Data: 7 d’abril 
Horari: de 10.00 a 14.00 h
Lloc: seu de Girona

Campanya de la renda  
i patrimoni 2015
Durada: 8 hores
Data: 20 i 27 d’abril
Horari: de 9.30 a 13.30 h
Lloc: seu de Barcelona

Curs d’Actualització  
de l’IRPF 2015 
Durada: 3 hores
Data: 20 i 21 d’abril
Horari: de 17.00 a 20.00 h
Lloc: seu de Lleida

Fiscalitat, comptabilitat  
i auditoria a l’esport
Durada: 16 hores
Data: 27 d’abril;  
4, 12 i 18 de maig 
Horari: de 16.00 a 20.00 h
Lloc: seu de Barcelona

Fiscalitat d’esportistes
Durada: 4 hores
Data: 27 d’abril 
Horari: de 16.00 a 20.00 h
Lloc: seu de Barcelona

Renda-2015
Durada: 4 hores
Data: 28 d’abril 
Horari: de 10.00 a 14.00 h
Lloc: seu de Girona

La Llei general tributària  
i els seus reglaments.
Mòdul del Curs superior en 
tributació i assessoria fiscal
Durada: 30 hores
Data: 21, 26 i 28 d’abril;  

3, 5, 10, 12, 17, 19 i 24 de maig 
Horari: de 16.30 a 19.30 h
Lloc: seu de Barcelona

Delicte fiscal i blanqueig  
de capitals
Durada: 8 hores
Data: abril 
Lloc: seu de Barcelona

IRPF 2015 
Durada: 4 hores
Data: 26 d’abril
Lloc: seu de Tarragona

IRPF 2015 (Tortosa)
Durada: 4 hores
Data: 26 d’abril
Lloc: seu de Tarragona (Tortosa)

Fiscalitat d’entitats esportives
Durada: 4 hores
Data: 4 de maig 
Horari: de 16.00 a 20.00 h
Lloc: seu de Barcelona

Curs sobre IRPF i patrimoni
Durada: 4,5 hores
Data: 5 de maig 
Horari: de 9.30 a 14.00 h
Lloc: seu de Lleida

Novetats renda 2015
Durada: 3 hores
Data: 10 maig 
Horari: de 16.30 a 19.30 h
Lloc: seu de Barcelona

Fiscalitat de les inversions  
en ‘start-ups’
Durada: 4 hores
Data: 11 de maig 
Horari: de 16.00 a 20.00 h
Lloc: seu de Barcelona

Règim fiscal de les operacions 
de reestructuració empresarial
Durada: 8 hores
Data: 11 i 18 de maig 
Horari: de 16.30 a 20.30 h
Lloc: seu de Barcelona

Fiscalitat de la crisi 
matrimonial: dubtes  
i aspectes controvertits

Durada: 4 hores
Data: 26 de maig 
Horari: de 9.30 a 13.30 h
Lloc: seu de Barcelona

Fiscalitat d’herències
Durada: 8 hores
Data: 9 i 11 de maig 
Horari: de 16.00 a 20.00 h
Lloc: seu de Barcelona

Curs sobre l’impost  
sobre societats
Durada: 4 hores
Data: 25 de maig 
Lloc: seu de Tarragona

ÀREA D’AUDITORIA DE  
COMPTES I COMPTABILITAT

Modificació del PGC  
i del PGC PIMES-2016-  
(Reial Decret pendent 
d’aprovació) (en vigor a partir 
de l’1 de gener de 2016)
Durada: 4 hores
Data: 7 d’abril 
Horari: de 16.30 a 20.30 h
Lloc: seu de Barcelona

Anàlisi d’estats financers
Durada: 28 hores
Data: 12, 14, 19, 21,  
26 i 28 d’abril; 3 de maig 
Horari: de 17.00 a 21.00 h
Lloc: seu de Barcelona

La comptabilitat en el si  
d’un procediment de  
concurs de creditors
Durada: 4 hores
Data: 14 d’abril
Horari: de 17.00 a 21.00 h
Lloc: seu de Barcelona

Informes d’auditoria: dubtes  
i aspectes controvertits
Durada: 7 hores
Data: abril
Horari: de 9.30 a 13.30  
i de 15.00 a 18.00 h
Lloc: seu de Barcelona

Taller: elaboració de l’estat  
de fluxos d’efectiu (EFE)
Durada: 8 hores

Data: 9 i 12 de maig 
Horari: de 10.00 a 14.00 h
Lloc: seu de Barcelona

Combinacions de negocis: 
comptabilitat de compravenda 
d’empreses, fusions,  
escissions i adquisicions  
de branques d’activitat
Durada: 8 hores
Data: 23 i 25 de maig 
Horari: de 16.30 a 20.30 h
Lloc: seu de Barcelona

Revisió del procés de 
consolidació comptable  
i tècniques d’auditoria 
associades
Durada: 8 hores
Data: 3 de maig 
Horari: de 10.00 a 14.00  
i de 16.00 a 20.00 h
Lloc: seu de Lleida

Introducció a l’auditoria  
per a no-auditors
Durada: 4 hores
Data: 5 de maig 
Horari: de 16.00 a 20.00 h
Lloc: seu de Barcelona

ÀREA MERCANTIL

Curs de perfeccionament 
concursal (2a edició)
Durada: 30 hores
Data: 5, 12, 19 i 26 d’abril; 3, 10, 
17, 24 i 31 de maig; 7 i 14 de juny 
Horari: de 16.30 a 19.15 h
Lloc: seu de Barcelona

La declaració de concurs  
i l’administració concursal 
(Curs de perfeccionament 
concursal)
Durada: 2,45 hores
Data: 5 d’abril 
Horari: de 16.30 a 19.15 h
Lloc: seu de Barcelona

La responsabilitat  
dels administradors
Durada: 3 hores
Data: 7 d’abril
Horari: de 18.00 a 21.00 h
Lloc: seu de Barcelona
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Efectes de la declaració del 
concurs i mesures cautelars 
(Curs de perfeccionament 
concursal)
Durada: 2,45 hores
Data: 12 d’abril 
Horari: de 16.30 a 19.15 h
Lloc: seu de Barcelona.

La protecció del consumidor 
en l’àmbit de la contractació 
bancària
Durada: 6 hores
Data: 13 i 20 d’abril 
Horari: de 17.00 a 20.00 h
Lloc: seu de Barcelona

Determinació de la massa 
(Curs de perfeccionament 
concursal)
Durada: 2,45 hores
Data: 26 d’abril 
Horari: de 16.30 a 19.15 h
Lloc: seu de Barcelona

L’acord extrajudicial  
de pagaments: el paper  
del mediador
Durada: 8 hores
Data: 27 d’abril i 4 de maig 
Horari: de 16.00 a 20.00 h
Lloc: seu de Barcelona

Textos definitius i accions (Curs 
de perfeccionament concursal)
Durada: 2,45 hores
Data: 10 de maig 
Horari: de 16.30 a 19.15 h
Lloc: seu de Barcelona

Solucions i qualificació (Curs 
de perfeccionament concursal)
Durada: 2,45 hores
Data: 17 de maig 
Horari: de 16.30 a 19.15 h
Lloc: seu de Barcelona

Procediment abreujat  
i conclusió (Curs de 
perfeccionament concursal)
Durada: 2,45 hores
Data: 31 de maig 
Horari: de 16.30 a 19.15 h
Lloc: seu de Barcelona

ÀREA FINANCES

La normativa de facturació: 
com facturar correctament  
i agilitzar el cobrament  
de factures
Durada: 8 hores

Data: 11 i 13 d’abril 
Horari: de 9.30 a 13.30 h
Lloc: seu de Barcelona

Programa sobre anàlisi  
i planificació  
economicofinancera
Durada: 44 hores
Data: 12, 14, 19, 21, 26 i 28 
d’abril; 3, 5, 10, 12 i 19 de maig 
Horari: de 17.00 a 21.00 h
Lloc: seu de Barcelona

Modalitats de finançament  
i ‘partners’ en la compravenda 
d’empreses
Durada: 8 hores
Data: 18 i 20 d’abril 
Horari: de 16.30 a 20.30 h
Lloc: seu de Barcelona

Pla d’empresa i valoració  
de la companyia
Durada: 12 hores
Data: 25 i 27 d’abril i 2 de maig 
Horari: de 16.30 a 20.30 h
Lloc: seu de Barcelona

Procés global de ‘due diligence’: 
aspectes financers i fiscals
Durada: 8 hores
Data: 4 i 9 de maig 
Horari: de 16.30 a 20.30 h
Lloc: seu de Barcelona

Planificació econòmica  
i financera: elaboració i  
posada en pràctica del pla  
de gestió operatiu
Durada: 16 hores
Data: 5, 10, 12 i 19 de maig 
Horari: de 17.00 a 21.00 h
Lloc: seu de Barcelona

ÀREA D’EMPRESA

Introducció al control i auditoria 
interns (Mòdul del Programa  
en control de gestió/
pressupostari: funcions  
i eines per al ‘controller’)
Durada: 6 hores
Data: 30 de març i 4 d’abril
Horari: de 18.00 a 21.00 h
Lloc: seu de Barcelona

Cicle sobre la compravenda 
d’empreses i altres 
reorganitzacions empresarials
Durada: 44 hores
Data: 18 , 20, 25 i 27 d’abril;  
2, 4, 9, 11, 18, 23 i 25 de maig 

Horari: de 16.30 a 20.30 h
Lloc: seu de Barcelona

LinkedIn per a despatxos 
professionals
Durada: 4 hores
Data: 25 d’abril 
Horari: de 16.00 a 20.00 h
Lloc: seu de Barcelona

Taller sobre captació  
de nous clients
Durada: 4 hores
Data: 25 d’abril
Horari: de 16.00 a 20.00 h
Lloc: seu de Barcelona

Model comercial i venda de 
serveis per despatxos 
professionals. Una visió pràctica
Durada: 6 hores
Data: maig 
Horari: de 16.00 a 19.00 h
Lloc: seu de Barcelona

Pla estratègic per a les  
pimes i claus de l’RSC  
i l’ètica empresarial
Durada: 16 hores
Data: 2, 4, 9 i 11 de maig 
Horari: de 16.00 a 20.00 h
Lloc: seu de Barcelona

Seminari de negociació
Durada: 8 hores
Data: 26 i 31 de maig 
Lloc: seu de Barcelona

ALTRES ÀREES

Treball en equip  
(curs subvencionat  
pel Consorci per a la Formació 
Contínua de Catalunya)
Durada: 30 hores
Data: 4, 7, 11, 14, 18 i 21 d’abril 
Horari: de 9.00 a 14.00 h
Lloc: seu de Barcelona

Assessorament per a la creació 
d’empreses (curs subvencionat 
pel Consorci per a la Formació 
Contínua de Catalunya)
Durada: 30 hores
Data: 5, 8, 12, 15, 19 i 22 d’abril 
Horari: de 9.00 a 14.00 h
Lloc: seu de Barcelona

Introducció a les taules 
dinàmiques
Durada: 5 hores
Data: 5 d’abril 

Horari: de 9.00 a 14.00 h
Lloc: seu de Barcelona

Aplicació pràctica de  
les taules dinàmiques  
en comptabilitat, finances  
i control de gestió
Durada: 8 hores
Data: 19 i 21 d’abril 
Horari: de 9.30 a 13.30 h
Lloc: seu de Barcelona

Habilitats directives  
(curs subvencionat  
pel Consorci per a la 
Formació Contínua de 
Catalunya)
Durada: 20 hores
Data: 2, 5, 9 i 12 de maig 
Horari: de 9.00 a 14.00 h
Lloc: seu de Barcelona

Gestió de tresoreria  
(curs subvencionat  
pel Consorci per a la 
Formació Contínua de 
Catalunya)
Durada: 24 hores
Data: 19, 23, 26 i 30 de maig;  
2 de juny 
Horari: de 9.00 a 14.00 h, tret  
del 2 de juny, de 9.00 a 13.00 h
Lloc: seu de Barcelona

Aplicació pràctica de les 
taules dinàmiques en la 
gestió financera, comptable 
i auditoria
Durada: 8 hores
Data: 7 i 9 de juny 
Horari: de 9.30 a 13.30 h
Lloc: seu de Barcelona

01-20 separatad FOK.indd   17 15/03/16   13:06



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

1 8  •  I n f o r m a t i u  d e  l ’ e c o n o m i s t a

A L  V O S T R E  S E R V E I
Noticiari	Economistes	BAN

l COSTALAMEL. És una marca 
de moda urbana que ven roba y 
complements d’edició limitada 
made in Barcelona. El principal 
canal de venda és on-line, gene-
ra trànsit a partir de les xarxes 
socials. Busquen 150.000 euros 
per finançar el pla de creixement, 
que es basa en la inversió en pu-
blicitat a les xarxes socials. 

l MIND the BYTE. Empresa bi-
oinformàtica especialitzada en dis-
seny computacional de fàrmacs 
mitjançant tecnologia de big data i 
intel·ligència artificial, comercialitza 
el seu programari a través d’una 
plataforma SaaS de pagament 
per ús. Sol·liciten 500.000 euros 
per invertit en R+D.

l PIDEyCOME. Els millors res-
taurants a domicili, l’ús de la tec-
nologia facilita gestió i visibilitat 
de tot el procés de la comanda, 
millorant la qualitat del servei, 
optimitzant els recursos i trans-
metent una experiència única a 
l’usuari. Necessiten 500.000 eu-
ros per a publicitat i posiciona-
ment comercial.
 
l BABY’n’JOY. Líder nacional 
de cofres regal d’experiències 
per a nadons, nens i tota la famí-
lia. Njoy facilita regalar temps i 
experiències, busca, recopila i 
agrupa les millors experiències 
per  gaudir-ne en família. Cer-
quen 265.000 euros per consoli-
dar vendes i internacionalitzar-se.

l KAMPOOS. És el marketpla-
ce de les activitats esportives 
prèmium per a nens i adoles-

El CEC posa en marxa el cicle 
formatiu per a inversors Habili-
tats per rendibilitzar les teves in-
versions en nous projectes em-
presarials. Va dirigit a inversors 
que vulguin augmentar els co-
neixements sobre inversions en 
empreses no cotitzades i com-
partir experiències viscudes pels 
ponents. 

Les sessions s’impartiran els 
migdies, amb format cas i taula 
rodona, i coincidiran amb la cele-
bració de cada fòrum d’inversió. 
La doctora Àngels Roqueta pre-
sentarà la primera sessió, que se 
celebrarà l’abril: Com fer empre-
ses rendibles i com detectar 
l’oportunitat d’inversió.

16è i 17è Fòrum  
Economistes BAN
El 3 de desembre de 2105 i l’11 
de febrer de 2016 es van pre-
sentar els següents projectes:
l ANYPLAST. Marketplace del 
plàstic reciclat en el qual interac-
tuen les indústries del sector del 
plàstic, ja sigui com a genera-
dors, consumidors o recicladors 
de plàstic. Sol·liciten 130.000 
euros per a màrqueting, comer-
cialització i operacions.

l DELIVEREA. Solució tecnolò-
gica que permet a les empreses 
de l’e-commerce treballar en for-
mat multioperador logístic en 
una única integració. Necessiten 
una inversió de 100.000 euros 
per impulsar equip IT, duplicar el 
nombre d’operadors i vendes.

l CLAQUÈ BCN. Nou concepte 
de sabates de disseny transfor-
mables, a partir d’un model base; 
s’hi afegeixen accessoris que 
permeten customitzar-les per ob-
tenir fins a dotze models en una 
única sabata. Demanen 150.000 
euros per a màrqueting i mitjans.

l MELLER. New Fashion Acces-
sories Brand, neix com a nova 
marca d’accessoris de moda de 
compra impulsiva a través de les 
xarxes socials i plataforma e-com-
merce. Sol·liciten 150.000 euros 
per a nous productes i màrqueting.

l PARKIMETER. Central de re-
serves d’aparcament on-line, 
amb localització per mòbil o web 
de centenars de pàrquings, ciu-
tats, països, en temps real, preu 
variable i visible per poder deci-
dir. Demanen, per a desenvolu-
pament d’operacions i màrque-
ting i vendes, 300.000 euros.

l BULLMET. Venda on-line de 
productes d’alimentació selecta i 

begudes prèmium. B2C. Gran as-
sortit multicategoria i multipaís a un 
clic en una plataforma e-commer-
ce. Necessiten 100.000 euros per 
millorar tecnologia i màrqueting.

l JOURNALLISM. Creació 
d’un lloc web/app per apujar i 
gestionar els drets de tots els ví-
deos generats pels usuaris a la 
xarxa. El mitjà de comunicació 
pot veure el feed/vídeo ofert i ad-
quirir-ne els drets. Sol·liciten una 
inversió de 250.000 euros per 
desenvolupar l’app.

17è Fòrum
l MONDEAPP. Aplicació de la 
missatgeria instantània que per-
met la traducció simultània dels 
missatges a més de 90 idiomes, 
per comunicar-se entre particu-
lars i donar suport al canal hoteler. 
Calen 250.000 euros per a de-
senvolupaments i posicionament.

cents. Les marques esportives 
promocionen les seves activitats 
(campus, cursos, escoles, etcè-
tera) i els pares poden fer la re-
serva a través del web. Busquen 
fins a 150.000 euros per interna-
cionalitzar-se i atacar el mercat 
del Regne Unit.

l BET4TALENT. És un cercador 
de talent que, mitjançant un algo-
ritme propi, troba els candidats, 
entre una BD de més de 700.000 
perfils, que millor encaixen en 
una posició tècnica. Inversió de 
300.000 euros per continuar el 
desenvolupament del software i 
penetració al mercat.

‘La valoració d’empreses,  
les ‘start-ups’ i les empreses 
en expansió’
La doctora Roqueta va indicar 
que “estem davant una decisió 
estratègica molt rellevant per a 
totes les parts” i va afegir que, per 
a la valoració, haurem de tenir en 
compte quin tipus de companyia 
tenim (projecte start-up o empre-
sa en funcionament), quin tipus 
d’operació voldrem fer (compra-
venda, entrada d’inversors, prés-
tecs, joint venture, etcètera). 

Va fer un repàs de les cinc fases 
de tot projecte i va enumerar la 
doctrina existent (balanç, comp-
te de resultats, descompte de 
fluxos), apuntant que, per a una 
start-up, l’opció escollida seria la 
de fluxos futurs de guanys o per 
desinversió driver expectatives i, 
per a una empresa en expansió, 
la valoració per free cash flow 
driver generació futura de caixa.

Per últim, va introduir el concep-
te “interessos i poder de negoci-
ació ben diferents que tenen  in-
versors i emprenedors davant 
una valoració” per finalitzar l’ex-
posició indicant que “cal prestar 
molta atenció a un bon pacte de 
socis, ja que sempre falla allò 
que no havies previst”.

Com a cloenda, es va mantenir 
l’habitual networking. Si esteu inte-
ressats en algun dels projectes, 
feu-nos-ho saber a economistes-
ban@coleconomistes.cat. n

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

Cicle formatiu per a  
inversors i fòrums d’inversió

El cicle va dirigit a inversors que vulguin 
augmentar els coneixements sobre 

inversions en empreses no cotitzades i 
compartir experiències viscudes pels ponents
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Unit, on s’està vivint una autènti-
ca explosió de nous productes 
de finançament alternatiu; a Es-
panya els creixements són també 
espectaculars però hem de con-
siderar que partim d’una quota 
de mercat inicial molt inferior.

Així mateix, durant aquest mateix 
període les entitats financeres tra-
dicionals per la seva banda han 
viscut la seva pròpia i necessària 
reestructuració tenint entre altres 
conseqüències la restricció i l’en-
cariment en el crèdit que han difi-
cultat encara més la gestió finan-
cera per a les empreses. Tot i que 
la banca tradicional a Espanya 
avança en la seva estratègia de 
digitalització no ho hem de con-
fondre amb l’activitat de les FIN-
TECH, ja que els primers tenen 
com a principal objectiu adaptar 
la seva xarxa de distribució (les 
tradicionals sucursals bancàries) 
a un model més eficient quant a 
costos i que s’adapti als nous hà-
bits del consumidor. Tot i que ini-
cialment es puguin percebre les 
iniciatives disruptives en el sector 
financer com una competència 
directa a la gran banca, creiem 
que tots dos models poden per-
fectament conviure i donar res-
posta a necessitats diferents del 
mercat, per tant apareixen possi-
bilitats de sinergies i col·laboració 
entre les dues iniciatives.

La irrupció en el mercat d’alter-
natives a la banca que ofereixen 
en molts casos menys costos i 
més flexibilitat s’adapta a les ne-

Diverses àrees en les organitza-
cions empresarials han vist com 
els últims anys de profunda crisi 
econòmica han coincidit amb 
una creixent utilització de les no-
ves tecnologies de la informació i 
la comunicació (TIC); en molts 
casos la necessitat de millorar 
l’eficiència (disminuir costos) ha 
estat el gran motiu per a aquest 
impuls però també en diverses 
ocasions el desenvolupament de 
les TIC ha creat noves oportuni-
tats estratègiques de diferencia-
ció a través de models de negoci 
disruptius que responen a ne-
cessitats reals.

Concretament i en el sector fi-
nancer, s’està popularitzant el 
terme FINTECH, que aglutina les 
noves iniciatives intensives en 
tecnologia que tenen com a ob-
jectiu contribuir tant a la millora 
interna en la gestió financera de 
les empreses com a oferir noves 
possibilitats de finançament que 
constitueixin una veritable alter-
nativa a l’oferta tradicional de la 
banca comercial.

Per descomptat, la relació entre 
la gestió dels departaments fi-
nancers i les successives inno-
vacions en la tecnologia no és 
una novetat, en les últimes dues 
dècades veiem com les tecnolo-
gies han augmentat exponenci-
alment la seva presència partint 
d’eines que inicialment optimit-
zaven diversos processos com 
podien ser la gestió de cobra-
ment de rebuts de clients, les 
conciliacions bancàries o l’ela-
boració d’escenaris predictius 
dels estats financers mitjançant 
fulls de càlcul, per passar poste-
riorment a la irrupció i l’ús majo-
ritari de sistemes integrats de 
planificació de recursos (ERP o 
enterprise resource planning) i 
d’eines de business intelligence 

que suposen un salt qualitatiu en 
la gestió de la informació i la mi-
llora de l’eficàcia per al director 
financer (CFO). La digitalització 
del CFO actual és ja detectada 
per diversos estudis com a fac-
tor clau d’èxit en la gestió que té 
com a repte continu agilitzar i mi-
llorar la productivitat, externalit-
zar les tasques de menys valor 
afegit i aconseguir que els de-
partaments financers disminuei-
xin radicalment les diferències 
entre la gestió interna que tenen 
les grans companyies i les de 
mida mitjana i petita.

Des de l’any 2007 els departa-
ments financers han viscut la 
seva pròpia revolució inicialment 
marcada per la crisi econòmica, 
impactant en els comptes de re-
sultats de les companyies i la 
capacitat de generació de cash 
flow. En massa casos es partia 
d’un nivell d’endeutament elevat 
que coincidia en el temps amb 
una important restricció en el 
crèdit; un cop assumida la nova 
situació, les alternatives que ofe-
reixen les FINTECH focalitzades 
en productes de finançament 
s’han posicionat com un element 
rellevant que cal considerar per 
contribuir a millorar la situació.

El finançament no bancari (on in-
clouríem les FINTECH de finan-
çament alternatiu) ha vist incre-
mentat el seu volum a escala 
mundial creixent de manera to-
talment exponencial en països 
com Holanda i sobretot el Regne 

cessitats de la petita i mitjana 
empresa però al mateix temps 
planteja una sèrie de reptes que 
ens cal afrontar a curt termini.

L’Administració hauria d’avançar 
més en la regulació normativa 
que permeti augmentar les ga-
ranties i la seguretat d’aquest 
nou mercat; de manera paral·lela 
hauria d’impulsar aquest canal 
de finançament alternatiu que 
pot permetre cobrir necessitats 
per a les petites i mitjanes em-
preses i consolidar una posició 
financera que en permeti l’esta-
bilització i el creixement per re-
percutir finalment en una creació 
d’ocupació més alta.

Al mateix temps, s’ha de fomen-
tar la formació dels responsables 
financers per millorar el coneixe-
ment de les alternatives a la ban-
ca tradicional impulsant la màxi-
ma transparència en el sector 
FINTECH que potenciï diversos 
canals d’informació i anàlisi tot 
generant credibilitat i confiança.

La nova rellevància que prenen 
les competències en TIC per al 
director financer així com el seu 
creixent paper estratègic en les 
companyies configura un perfil 
professional amb noves compe-
tències que ha d’evolucionar 
mitjançant la formació acadèmi-
ca però també a partir de la flexi-
bilitat i la capacitat d’adaptació 
que ha de desenvolupar qualse-
vol bon professional.

Benvinguda la nova evolució de 
les TIC en la gestió financera, 
benvinguda la digitalització de la 
banca i benvingudes les FIN-
TECH, que permetran als respon-
sables financers de les empreses 
viure moments de canvis i d’opor-
tunitats que continuïn fent apassi-
onant aquesta professió. n

JOSÉ LUIS ORTUÑO
Professor	d’Estudis	d’Economia	i	Empresa	UOC
jortunoc@uoc.edu

Les FINTECH, una oportunitat  
per a la direcció financera

Creixement del finançament alternatiu on-line a Europa 2014  144% 
Creixement del finançament alternatiu on-line a Espanya 2014 152%
Volum a Europa del finançament alternatiu on-line 2014 2.957 milions d’euros
Volum a Espanya del finançament alternatiu on-line 2014 62 milions d’euros

El finançament alternatiu a Europa i a Espanya*

* Font: Moving Mainstream. The Alternative Finance Benchmarking Report. Universitat de Cambridge i EY.
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