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E D I T O R I A L

del Col·legi en l’ecosistema emprenedor i inversor català. A finals 
del 2017, tres any i mig des de la constitució, el projecte  
ja es pot considerar consolidat i ha assolit els objectius previstos, 
entre ells el de la sostenibilitat econòmica. En aquests tres anys, 
Economistes BAN ha examinat 796 projectes d’inversió dels 
quals 210 s’han presentat en els 25 fòrums d’inversió celebrats, 
que han aconseguit una assistència conjunta de 1.865 inversors, 
majoritàriament col·legiats, i s’ha aconseguit tancar nou 
operacions entre els anys 2016 i 2017.  

A finals del 2017, 262 professionals 
estaven integrats en la xarxa 
Economistes BAN, dels quals  
26 eren també del Club  
d’Inversors, constituït l’any 2016,  
i s’han signat acords amb plataformes 
de finançament alternatiu, FINANZEL  
–invoice traiding– i GROWDCUBE 
–crowdfunding–, amb condicions 
preferents no només per als membres  
de la xarxa d’Economistes BAN  
sinó també per a tots els col·legiats.

El 21 de març va tenir lloc 
l’Assemblea Ordinària de Col·legiats  

en què, després de fer un resum dels principals esdeveniments 
de l’any 2017, es van aprovar els estats financers i la liquidació 
del pressupost corresponent a l’exercici 2017. Les xifres 
d’activitat de l’any 2017 han estat molt positives. S’han 
organitzat 146 activitats culturals i formatives de les quals  
128 s’havien retransmès per videoconferències a una altra  
seu territorial i 343 cursos i seminaris organitzats per l’Aula 
d’Economia dels quals 33 s’havien emès per videoconferència  
a una altra seu col·legial; en conjunt, 14.542 professionals  
han assistit a una o altra activitat en les quatre seus col·legials. 

Quant als estats financers, el pressupost del 2017 es va liquidar 
amb uns resultats d’exercici lleugerament superiors  
als pressupostats i s’ha aconseguit un flux de caixa positiu  
que ha permès cobrir totes les inversions previstes i amortitzar 
anticipadament una part del capital del préstec hipotecari.  
En podeu veure el detall a la pàgina web del Col·legi. n

ap a un model eficient i equitatiu és el lema del 
3r Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya 
que el dijous 17 de maig presentarà les seves 
conclusions en un acte públic obert a la societat. 
Des del mes de juny del 2017, en què es va 

anunciar el compromís del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
d’organitzar un congrés per tal de debatre sobre com ha 
d’afrontar l’economia catalana el seu futur, haurà transcorregut 
pràcticament un any en què, mitjançant un procés participatiu, 
professionals de l’economia, acadèmics, empresaris i altres 
professionals experts en temes vinculats amb el món de 
l’economia i de l’empresa, alguns dels quals procedents de fora 
de Catalunya, hauran reflexionat i debatut sobre el present  
i el futur de l’economia catalana distribuïts en un dels  
tretze eixos d’anàlisi en què s’ha estructurat el Congrés.

El 1979, amb els efectes de la crisi del petroli i en plena transició 
democràtica, el Col·legi va organitzar el 1r Congrés d’Economia 
de Catalunya; el 1988, poc després de l’entrada a la Comunitat 
Econòmica Europea, el Col·legi va organitzar el 2n Congrés 
d’Economia de Catalunya, i el 2018, 30 anys més tard,  
quan tot just s’ha sortit d’una crisi mundial i en la qual  
la societat catalana s’enfronta a dos grans reptes econòmics 
que l’han de transformar profundament (la globalització  
i l’impacte de la digitalització i de la intel·ligència artificial en  
la vida i en l’economia), el Col·legi celebrarà el 3r Congrés,  
aquest cop Congrés d’Economia  
i Empresa de Catalunya per tal  
de posar també el focus en les 
empreses catalanes, sota el lema 
Cap a un model eficient i equitatiu. 
Amb aquest lema el Col·legi vol  
fer palesa la necessitat de millorar  
la competitivitat, la productivitat  
i impulsar la innovació en 
l’economia catalana, però també 
la preocupació per l’augment de  
la desigualtat, la precarietat laboral 
o el perill d’una pèrdua gradual  
de l’estat del benestar que la 
globalització i la revolució 
tecnològica poden comportar. 

Des d’aquí vull animar-vos a participar en les diferents sessions 
que els eixos d’anàlisi organitzaran durant el mes d’abril, en què 
presentaran les conclusions a què s’ha arribat de cadascun 
d’ells, i en la sessió plenària del 17 de maig de presentació de les 
conclusions generals del Congrés.

En un altre ordre de coses, voldria fer dues breus pinzellades 
relatives a la xarxa de business angels del Col·legi, Economistes 
BAN, i a l’Assemblea de Col·legiats del 21 de març.

A mitjan 2014 la Junta de Govern va acordar constituir  
la xarxa de business angels, Economistes BAN, a proposta 
de la Comissió d’Economia Financera. La finalitat era contribuir 
activament a la promoció efectiva de l’activitat econòmica en 
plena crisi econòmica i potenciar i consolidar el posicionament 

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

Al Congrés hi haurà 
molts experts, alguns 
de fora de Catalunya,  
que reflexionaran  
i debatran sobre  
el present i el futur de 
l’economia catalana

C



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

3a Jornada  

Tributària

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, Xavier Amargant Moreno, 
Lluís Bigas de Llobet, Jordi Caballé Vilella, 
Rodrigo Cabedo Gregori, Manuel Cámbara 
Moreno, José Ignacio Cornet Serra, 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

L’interès més alt
3r Congrés d’Economia 

i Empresa de Catalunya

Criptomonedes
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Ràdio Cafè de l’Economista.

Finançament bancari de les pimes

Gent de casa
Andreu Mas-Colell

Notícies

El Col·legi en el territori

Formació de l’economista
Aula d’Economia

Entrevista Joan Ripoll

Treballem en grup
Recull d’activitats

Entrevista Maria Josep Arasa

L’app del Col·legi

3a Jornada Tributària dels Fiscalistes CEC

Gent de casa.  

Andreu  

Mas-Colell
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Ràdio Cafè de 

l’Economista. 

Finançament  

de les pimes

3r Congrés 

d’Economia i Empresa 

de Catalunya

Entrevistes a Joan Ripoll (Universitat 

Abat Oliba CEU (UAO CEU)  

i a Maria Josep Arasa (Comissió 

d’Economia de la Salut del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya)

S U M A R I

d’Economia i Empresa 

de Catalunya

L’app del  

Col·legi

L’enigma de les 

criptomonedes
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l 3r Congrés d’Economia i Em-

presa de Catalunya té la missió 

d’analitzar i de debatre a l’en-

torn dels temes més actuals de 

la professió, contextualitzats en un entorn 

marcat pels dos grans reptes més immedi-

ats de les economies i les empreses: la glo-

balització, que desplaça el centre de grave-

tat econòmic cap a Àsia, i l’impacte de la 

digitalització i la intel·ligència artificial en la 

vida i en l’economia. D’aquí un lema que 

resumeix els objectius de ser més compe-

titius en el món i ser més equitatius.

Per analitzar-ho, l’organització havia rebut 

a principis de març unes 120 ponències 

que podrien arribar a un total de 180 contri-

bucions. Amb elles, un Comitè Científic ini-

ciarà un procés de revisió i de debat que 

s’allargarà fins als primers dies d’abril i  

que donarà pas als actes de presenta- 

ció de conclusions de cada eix el 17 de 

maig al Palau de Congressos de Barcelo- 

na. Aquestes ponències cobreixen una  

amplíssima varietat de matèries i abasten  

la majoria d’àmbits en el marc de cada eix.

D’altra banda, economistes joves, treba-

llant en alguns casos fora d’Espanya, han 

tramès la satisfacció per disposar d’un 

marc on poden presentar treballs sobre 

economia catalana i donar-se a conèixer, i 

han aprofitat per expressar el desig que un 

congrés com aquest tingui continuïtat amb 

una periodicitat coneguda.

Eix 1. ‘El marc global: 
tendències mundials  
en geopolítica en el marc 
de la perspectiva de  
la Unió Europea’

President: Carles Gasòliba, 

doctor en Ciències Econòmiques

Vicepresident: Jordi Bacaria, 

director del CIDOB

Relator: Guillem Rovira, cap de l’Àrea 

d’Afers de la UE, Generalitat de Catalunya

Presenta la perspectiva mundial de la glo-

balització i les resistències proteccionistes 

que genera arreu. Examina el cas particular 

del Brexit i els seus efectes. D’altra banda, 

analitza la reforma de la Unió Econòmica i 

Monetària i el procés de convergència eco-

nòmica dels darrers anys i la seva exces- 

siva dependència d’una política monetària 

expansionista. Es presenten dos enfoca-

ments del futur d’Europa en la línia, un 

d’ells, de considerar l’Estat nacional supe-

rat per les necessitats de l’economia; i un 

altre qüestionant els models polítics subja-

cents als models econòmics liberal i con-

servador en la construcció europea; i, en la 

mateixa línia d’analitzar la construcció eu-

ropea, els factors concrets que la dificulten. 

Per últim, es presenta una contribució so-

bre una política de defensa per a la Unió 

Europea. Presenten onze persones, per un 

total de nou contribucions.

Eix 2. ‘Potencial de 
l’economia catalana. 
Visió macroeconòmica’

Presidenta: Natàlia Mas, directora general 

d’Anàlisi Econòmica del Departament de 

la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda 

de la Generalitat de Catalunya

Vicepresident: Enric Fernàndez, 

director corporatiu de Planificació 

Estratègica i d’Estudis de CaixaBank

Relator: Xavier Cuadras, director de 

l’Escola Superior de Comerç Internacional

Presenten contribucions 25 persones, al-

gunes en règim de coautoria, per un total  

de 14 contribucions. Analitza els àmbits:  

i) PIB, renda i productivitat; ii) demografia; 

iii) vessant exterior de l’economia; iv) en-

deutament públic i privat; v) desigualtat, i vi) 

institucions i desenvolupament econòmic.

En particular, s’aborda especialment la pro-

blemàtica de l’impacte de l’automatització 

al mercat laboral, la relació entre la qualitat 

d’aquest mercat i la sostenibilitat del siste-

ma, la competitivitat de l’economia, la po-

bresa femenina, la desigual distribució de la 

desigualtat a Catalunya i a l’àrea metropoli-

tana de Barcelona o el paper de les institu-

cions de govern en el progrés o en el retard 

del desenvolupament econòmic.

L ’ I N T E R È S  M É S  A L T
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Eix 3. ‘La musculatura del 
sistema empresarial català’

President: Salvador Alemany, 

president d’Abertis

Vicepresident: Antoni Brunet, 

director d’Assumptes Públics  

i Corporatius de Cellnex Telecom

Relator: Joan Ramon Rovira, 

director d’Estudis de la Cambra  

de Comerç de Barcelona

Es presenten 22 contribucions per part de 

41 persones. Tracta del sistema empresarial 

de Catalunya al voltant de tres grans blocs:

Estructura sectorial i territorial: model 

productiu. Presenta una ponència marc 

sobre model productiu; diverses ponències 

sobre indústria, serveis, economia de l’es-

port, turisme i agroalimentari; i sobre activi-

tat econòmica a Osona i al Maresme.

Estructura empresarial: dimensió i 

creixement. Analitza l’evolució economi-

cofinancera del sistema empresarial català, 

l’evolució de la dimensió de l’empresa in-

dustrial els darrers 15 anys i la microempre-

sa. I s’inclou també una anàlisi de les prin-

cipals societat no financeres a Catalunya, 

fent èmfasi en la seva dimensió, capitalitza-

ció i productivitat.

Polítiques, estratègies i models de ges-

tió. Estudia els reptes del desenvolupament 

sostenible a l’economia catalana, la política 

de clústers a Catalunya, el món de les coo-

peratives, la responsabilitat social i les impli-

cacions de l’aplicació de la intel·ligència arti-

ficial i el big data a la gestió empresarial.

Eix 4. ‘Els mercats 
de Catalunya en el futur’

Presidenta: Sofia Rodríguez, 

chief economist del Banc Sabadell

Vicepresident: Mateu Hernàndez, 

CEO de Barcelona Global

Relator: Joan Tristany, 

director general d’AMEC

Es presenten 11 contribucions per part de 

24 persones sobre la competitivitat de 

l’empresa catalana i els condicionants del 

dèficit exterior. Considerarà també quins 

són els mercats exteriors de futur, fent-ho 

PERFIL DELS 
PONENTS 

Les ponències estan escrites 
per més de 300 autors,  

ja que un bon nombre ho 
són en règim de coautoria, 

de perfils i orígens  
ben diversos.
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tant des d’un punt de vista general com 

des del punt de vista de la presència expor-

tadora relativa de l’empresa catalana com-

parada amb la d’altres països, així com 

prenent com a comparativa i indicador de 

potencial la implantació actual real mitjan-

çant filials d’empreses catalanes a l’exteri-

or, les seves vendes, inversions i rendibi- 

litat. L’eix centra també els esforços a 

analitzar l’impacte del TTIP en l’economia 

catalana i inclou un gran apartat per analit-

zar tendències transversals quant a mer-

cats de futur, com la salut, el turisme, les 

smart cities o les noves fórmules de revita-

lització del comerç urbà.

Eix 5. ‘El capital humà de 
Catalunya: dotació i reptes’

President: Antoni Abad, 

president de CECOT

Vicepresident: Francesc Solé Parellada, 

catedràtic emèrit de la Universitat 

Politècnica de Catalunya

Relator: Joan Sardà, professor de la 

Universitat Politècnica de Catalunya

Es presenten un total de 29 contribucions 

per part de 38 persones diferents. El treball 

s’ha dividit en dues àrees.

Capital humà i formació. Cobreix abas-

tament les àrees de formació a nivell univer-

sitari, la formació de postgrau o continuada, 

la formació professional, les pràctiques i el 

futur del sistema d’acreditacions. S’aporten 

contribucions des del punt de vista de l’ofer-

ta i de la demanda, contrastant els punts de 

vista. Algunes ponències específiques es 

dediquen a analitzar l’eficàcia del sistema 

de beques, l’impacte de les taxes progres-

sives en l’abandonament dels estudis o la 

funció igualitària de la universitat.

Mercat de treball. Analitza la qualitat del 

treball com a fonament del creixement i la 

cohesió social, les institucions del mercat, 

l’emprenedoria o l’atur juvenil. 

Eix 6. ‘El sector públic 
a la Catalunya del futur’

President: Joaquim Coello, assessor 

de Presidència de Siemens Gamesa

Vicepresident: Iván Planas, gerent 

dels Serveis Assistencials del CatSalut

Relator: David Ros, economista

Acull 32 ponències a càrrec de 38 persones, 

la majoria provinents del camp dels diferents 

nivells de l’Administració, amb una notable 

presència d’economistes del Departament 

d’Economia de la Generalitat. L’objectiu cen-

tral de l’eix és reflexionar sobre com hauria de 

ser una Administració per tal que fos més àgil 

i sostenible i perquè facilités una economia 

més productiva. Analitza l’organització terri-

torial de Catalunya en tres àmbits:

 Organització territorial. Amb propostes 

relatives al repartiment competencial, a un 

nou model de govern local i a l’anàlisi de les 

formes organitzatives i les competències 

directives del personal, amb una particular 

atenció a l’experiència de simplificació ad-

ministrativa duta a terme a Dinamarca.

Governança i finances públiques. Divi-

dit en tres parts: governança i qualitat insti-

tucional; sistema impositiu, i despesa públi-

ca. S’analitzen els impostos del futur des de 

diversos punts de vista, els ingressos se-

gons el nivell de l’Administració, l’elusió i 

l’evasió fiscal, els sistemes de vigilància, la 

sostenibilitat del sistema de finançament, 

els sistemes de control i transparència.

La regulació del sistema productiu. 

Anàlisi d’aspectes com la supervisió ban-

cària, de l’energia, dels mercats financers, 

de l’economia col·laborativa o de platafor-

mes o de la política d’habitatge, amb un 

esment especial al mecenatge.

Eix 7. ‘L’estat del benestar, 
nivell i perspectives’

President: Jaume Puig Junoy, professor 

del Departament d’Economia i Empresa 

de la Universitat Pompeu Fabra

Vicepresident: Enric Mangas, 

president de la Unió Catalana d’Hospitals

Relatora: Roser Fernández, directora 

general de la Unió Catalana d’Hospitals

L’eix de l’estat del benestar presenta 13 

ponències, a càrrec de 18 persones, tot 

analitzant les diferents potes de l’Estat en 

un sentit ampli: sanitat i dependència; pen-

sions i redistribució de la renda; habitatge, i 

educació. L’educació té un tractament molt 

més ampli a l’eix 5 en la mesura que repre-

“És molt recomanable que la professió econòmica –situada a les empreses, 

a les institucions públiques o a les universitats– reflexioni, amb una mirada 

global, sobre el territori, geogràfic i conceptual, que defineix el seu àmbit 

de treball. Reptes, teòrics i pràctics, no en manquen. L’economia del món i 

el món de la ciència i la tecnologia evolucionen a una velocitat sorprenent. 

Nosaltres, des de Catalunya, hem de seguir aquesta evolució però si, com 

és desitjable, també volem ser capdavanters en algunes fronteres, cal que, 

de tant en tant, ens aturem a pensar amb una certa profunditat. I d’aquí que 

es faci el Congrés” Andreu Mas-Colell, president del Comitè Científic

L ’ I N T E R È S  M É S  A L T
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senta un factor condicionador essencial del 

mercat de treball.

També es presenten ponències específi-

ques sobre la funció igualitària de les esco-

les bressol de Catalunya o l’impacte de la 

malaltia de l’Alzheimer en les polítiques de 

sanitat i dependència.

Eix 8. ‘El sistema de ciència 
i innovació: realitat i potencial’

President: Enric Banda, senior adviser 

al Barcelona Supercomputer Center

Vicepresident: Xavier López, 

director general corporatiu d’Eurecat

Relator: Xavier Lesauvage, 

consultor en Màrqueting i Innovació

Es presenten 14 ponències a càrrec de 28 

persones que entenen que el sistema de 

ciència i innovació té sentit en un congrés 

d’economia i empresa en la mesura en què 

és útil a l’empresa i transfereix tecnologia a 

la societat a través de l’empresa. L’R+D 

s’ha de transformar en innovació a l’empre-

sa per acabar beneficiant el ciutadà i creant 

riquesa. Per tant, l’eix s’ha fixat com a ob-

jectiu recollir no tan sols les opinions i tre-

balls d’acadèmics i de representants del 

sistema de ciència i innovació –públic en la 

seva quasi totalitat– sinó incorporar també 

les opinions i experiències, tan estructura-

des com sigui possible, de les empreses. 

Les diferents contribucions cobriran la  

descripció general del sistema, l’impacte 

econòmic, el desacoblament entre ciència 

i innovació a Catalunya i les fortaleses i de-

bilitats del sistema, els obstacles per a la 

innovació a l’empresa, l’emprenedoria que 

resulta del sistema a través de l’ecosiste- 

ma de start-ups i dels mecanismes de les 

universitats, i una atenció a l’experiència 

d’un país del qual es pot aprendre, com és 

el cas d’Estònia i la seva aposta per una 

societat digital. 

El punt de vista de les empreses es recollirà 

a través de dues taules rodones amb res-

ponsables d’innovació de grans i de petites 

empreses.

Eix 9. ‘Futur del mercat 
de capitals i sector financer’

Presidenta: M. Àngels Vallvé, 

presidenta de GVC Gaesco Valores 

Vicepresident: Josep Soler, director 

general de l’Institut d’Estudis Financers

Relator: Jaume Puig, director general 

de GVC Gaesco Gestión

Les noves tecnologies, especialment la 

blockchain i el big data, però també la unió 

de mercats en l’àmbit europeu, estan fent 

canviar el sector dels mercats financers i 

aquesta tecnificació i la creixent educació 

del client està fent canviar el concepte d’in-

termediació i el paper que juga el client final 

a la cadena de valor. L’eix avalua els canvis 

tecnològics i de context polític, legal i regu-

lador que marcaran el futur del sector a tra-

vés de 14 contribucions.

Eix 10. ‘Infraestructures: 
nivell de dotació,  
reptes i oportunitats’

President: Joan Ràfols, economista

i assessor en Urbanisme i Habitatge

Vicepresident: Santiago Garcia-Milà, 

subdirector general d’Estratègia  

Comercial del Port de Barcelona

Relator: Àlvar Garola, professor de la 

Universitat Politècnica de Catalunya

Aquest eix presenta 12 ponències a càrrec 

de 25 persones que aborden l’enfocament 

de l’economista sobre les infraestructures, 

que ha d’estar sempre al servei de respon-

dre la pregunta sobre la rendibilitat de la 

mateixa, sobretot en un context de recur-

sos escassos. Per tant, les preguntes que 

es fa l’eix giren al voltant dels criteris que es 

fan servir per decidir la creació d’una deter-

minada infraestructura, de la forma de fi-

nançament i del model de gestió.

“Aquest Congrés és important perquè permet que la col·lectivitat d’econo-

mistes de Catalunya expressi la seva opinió individual i específica sobre 

diferents aspectes de l’economia catalana, el mercat, la recerca, la indús-

tria, l’Administració, la tecnologia, etcètera, en un moment especialment 

crític tant per raons internes, de conflicte polític, de crisi del sistema de 

protecció social i pensions, etcètera, com exteriors, canvis a la UE, Brexit, 

política exterior de Rússia, retorn de la política proteccionista als EUA...”

Joaquim Coello, president de l’eix 6

“Sota el lema Cap a un model eficient i equitatiu, l’objectiu del Congrés és 

pilotar un debat sobre la transformació disruptiva que viurà la base econò-

mica catalana en el context d’una nova època”

Roser Fernández, relatora de l’eix 7
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L’eix de transformació digital i intel·ligència 

artificial toca, com el de medi ambient i sos-

tenibilitat, un aspecte transversal al qual s’ha 

volgut donar més visibilitat mitjançant un eix 

en particular. Però la digitalització afecta la 

macroeconomia, on es presenta una po-

nència que analitza els seus impactes a nivell 

macro; en el sistema empresarial, estudiant 

l’impacte en el teixit empresarial i en les for-

mes de gestió de les empreses; en l’eix 4, ja 

que la transformació digital transforma tam-

bé el mercats; en l’eix 5, afectant en gran 

mesura les necessitats de qualificació dels 

treballadors i l’estructura del mercat de tre-

ball i funció dels sindicats; a l’eix 6, afectant 

tota l’Administració i el paper que aquesta 

juga en un context d’activitat econòmica 

amb regles diferents; a l’eix 8, en la mesura 

que l’emprenedoria de les empeses digitals 

és radicalment diferent de la tradicional; a 

l’eix 9, representant un possible canvi de pa-

radigma en el món financer; a l’eix 10, on 

obre possibilitats inexplorades al camp de la 

gestió; a l’eix 11, en la mesura que pot apor-

tar big data a la gestió de recursos naturals, 

i al 12, per raons òbvies. A gairebé tots els 

eixos, s’hi presenten contribucions que te-

nen a veure amb la transformació digital.

Al mateix eix 13 s’analitzen els desequilibris 

econòmics que causa el capitalisme digital; 

l’impacte micro a l’empresa catalana; les 

necessitats i propostes de regulació; la 

blockchain i el seu potencial, i alguns exem-

ples concrets al camp de la medicina o l’Ad-

ministració. 

Una primera ponència efectua una anàlisi 

del que s’ha fet els darrers trenta anys a 

Catalunya, fent èmfasi en com s’han deci-

dit les infraestructures i com s’haurien 

d’haver decidit. A partir d’aquí, diverses 

ponències abordaran anàlisis agregades 

sobre infraestructures, inversió i PIB; millo-

ra institucional en el procés de decisió; 

impacte de les noves tecnologies; proble-

màtica concreta de la mobilitat urbana i 

interurbana; la consideració del territori 

com a infraestructura productiva, i l’accés 

al subministrament d’aigua.

Eix 11. ‘El medi ambient 
en el present i en el futur’

President: Josep Enric Llebot, secretari 

general de l’Institut d’Estudis Catalans

Vicepresidenta: Alba Cabañas, 

directora de l’Àrea Tècnica  

de Foment del Treball Nacional

Relator: Albert Garcia Pujol, 

economista i membre de la  

Comissió d’Economia i Sostenibilitat

Es presenten 26 ponències a càrrec d’unes 

30 persones a l’entorn de l’eix de medi am-

bient i sostenibilitat, que ha enfocat el seu 

treball a analitzar els criteris econòmics que 

hi ha al darrere del territori i de la natura en 

general; la transició energètica i totes les 

implicacions que representa per a l’econo-

mia del sector energètic, de les empreses 

en general i del consumidor final; una mira-

da especial a l’economia circular en un món 

de recursos escassos i finits; el funciona-

ment del mercat mundial de matèries pri-

meres, les possibilitats que la mineria del 

segle XXI obre a Catalunya, i tota la proble-

màtica relacionada amb la sostenibilitat del 

medi ambient i la sostenibilitat del teixit eco-

nòmic en un context de globalització i de 

competència creixent, amb aspectes com 

la fiscalitat ambiental o els efectes creuats 

entre contaminació i salut.

ELS RESULTATS
Durant els mesos d’abril i maig 

se celebraran 17 sessions de treball 

per donar a conèixer els resultats del 

Congrés. Cada eix ha programat un 

acte de presentació de les conclu- 

sions de l’eix, que s’organitzarà al 

Col·legi. Els actes de presentació 

consistiran en una presentació for-

mal de les conclusions i una confe-

rència, taula rodona o debat sobre 

un tema relacionat amb l’eix amb la 

participació de convidats especials.

El web del Congrés, www.congres

2018.coleconomistes.cat, informarà 

del format i del contingut dels actes 

de tots els eixos així com de l’acte 

final del Congrés.

Les inscripcions estan obertes a 

www.congres2018.coleconomis-

tes.cat/es/inscripciones/.

Eix 12. ‘Els professionals 
de l’economia en el futur’

President: Valentí Pich, president 

del Consell General d’Economistes

Vicepresident: Xavier Subirats, 

president del RECC (Registre d’Experts 

Comptables de Catalunya)

Relator: Albert Sagués, tax partner 

i international contact partner a RSM

Aportarà reflexions sobre els principals rep-

tes que encara el professional economista 

en el futur i compta amb unes cinc contri-

bucions. Fonamentalment s’adrecen tres 

grans temes: l’impacte de la digitalització, 

la internacionalització i els problemes rela-

cionats amb l’ètica.

Eix 13. ‘Transformació digital 
i intel·ligència artificial’

President: Xavier Ferràs, 

degà de la Facultat d’Empresa  

i Comunicació de la Universitat de Vic

Vicepresident: Oriol Alcoba, 

director general d’ESADE Creàpolis

Relator: Joan Torrent, director del Grup 

de Recerca Interdisciplinari sobre les  

TIC, i2TIC i de la Business School  

de la Universitat Oberta de Catalunya
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‘El marc global: tendències mundials  
en geopolítica en el marc de la perspectiva  

de la Unió Europea’

‘Potencial de l’economia catalana.  
Visió macroeconòmica’

‘La musculatura del sistema 
empresarial català’

‘Els mercats de Catalunya en el futur’

‘El capital humà de Catalunya: dotació i reptes’

‘El sector públic a la Catalunya del futur’

‘L’estat del benestar, nivell i perspectives’

‘El sistema de ciència i innovació: 
realitat i potencial’

‘Futur del mercat de capitals i sector financer’

‘Infraestructures: nivell de dotació,
reptes i oportunitats’

‘El medi ambient en el present i en el futur’

‘Els professionals de l’economia en el futur’

‘Transformació digital i intel·ligència artificial’

Habitatge

Sanitat i dependència

Cloenda de l’eix

Cloenda de l’eix

Cloenda de l’eix

Cloenda de l’eix

Cloenda de l’eix

Cloenda de l’eix

Pensions i redistribució
de la renda

Cloenda de l’eix

Cloenda de l’eix

Cloenda de l’eix

Cloenda de l’eix

Cloenda de l’eix

Cloenda de l’eix

Cloenda de l’eix

Tots els actes, excepte l’acte final, es faran al Col·legi d’Economistes

Acte final del Congrés al

Palau de Congressos de Barcelona
 17 de maig 9-15 h 

12 d’abril

18 d’abril

25 d’abril

2 de maig

10 de maig

16 d’abril

3 de maig

11 d’abril

18 d’abril

25 d’abril

13 d’abril

9 de maig

9 d’abril

26 d’abril

7 de maig

19 d’abril

18-21 h

18-21 h

18-20.30 h

19-21 h

18.30-21 h

18-20.30 h

16-20 h

17.30-19.30 h

18-21 h

14-16 h

9-14 h

18-20 h

18-20.30 h

18-20.30 h

18-20.30 h

18.30-20.30 h
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MIQUEL NOGUER I ALONSO

es finances globals es troben en 

un moment de transformació 

sense precedents. Un procés que 

va començar amb l’impacte que 

ha tingut i està tenint Internet en la distribució 

i manufactura de serveis financers. La crisi 

financera del 2008 amb la caiguda de Leh-

man Brothers va suposar una intensa trans-

formació del sector a escala mundial. Per al 

sector de la gestió d’actius i la banca privada 

l’eclosió imparable de la gestió passiva i les 

iniciatives per augmentar la cooperació fiscal 

internacional han suposat també un factor 

de canvi i transformació importants.

Uns dies després del col·lapse de Lehman 

Brothers el 15 de setembre de 2008, el 31 

d’octubre de 2008 Satoshi Nakamoto un 

geni de la informàtica i la criptografia la identi-

tat real del qual no sabem va escriure Bitcoin: 

A Peer-to-Peer Electronic Cash System, un 

dels textos més importants de la història re-

cent de la informàtica i probablement també 

de les finances. Utilitzar una base de dades 

distribuïda amb l’ús de criptografia per realit-

zar i enregistrar transaccions d’una forma 

segura en una xarxa va fer possible el bitcoin. 

La blockchain, la tecnologia utilitzada pel bit-

coin, és considerada per molts com una in-

venció tecnològica de primer ordre no només 

en l’àmbit de la informàtica sinó també de les 

finances. La blockchain és una base de dades 

distribuïda que conté totes les transaccions 

de bitcoins. Els coins són entrades en aques-

ta base de dades. Un enorme nombre d’or- 

dinadors vetlla per la confirmació de les trans-

accions i el manteniment de la seqüència 

correcta, aquests són els miners, que comp-

ten amb un sistema de remuneració a mesu- 

ra que confirmen transaccions. El sistema  

és totalment descentralitzat. La brillant idea 

que assegura la integritat del sistema és una 

titànica batalla de resolució de problemes  

matemàtics que requereixen un gran po- 

der computacional per ser resolts i confirmar 

transaccions.

Per corrompre el sistema algú hauria de 

comptar amb una potència computacional 

del 51% dels miners, quelcom no impossi-

ble però altament improbable.

Els debats: l’aspecte tecnològic

Tenim dos grans debats al mateix temps, 

un entre els tècnics per veure si la imple-

mentació actual és bona o si cal una evolu-

ció i l’altre en el món financer en relació amb 

l’ús del bitcoin i altres criptomonedes com 

a actiu financer per invertir.

Un exemple de l’evolució del concepte tec-

nològic és Ethereum. Ethereum és una pla-

taforma de programari de computació dis-

tribuïda basada en la blockchain i que es 

distingeix per la funcionalitat de contractes 

intel·ligents. Ethereum és de codi obert i 

proveeix d’una màquina virtual de tipus Tu-

ring complet, la màquina virtual Ethereum 

(EVM) i que pot executar scripts (codi de 

programari) en una xarxa de nodes públics.

Un altre aspecte important que cal considerar 

és l’elevat consum energètic dels miners, la 

baixa velocitat de les transaccions és una al-

tra, a bitcoin es tarden 30 minuts a estar veri-

ficades; Ethereum és capaç de processar 13 

transaccions per segon, 250 vegades més 

lent que altres sistemes. Una evolució de la 

tecnologia és probablement necessària.

Els debats: l’ús com a actiu d’inversió

Pel que fa a l’aspecte inversor, les “lleis” 

d’oferta i demanda com en molts altres ac-

tius financers són les que afecten l’evolució 

dels preus, com solem dir és un mercat de 

DINERS VIRTUALS
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traders sense un model de pricing o valoració, 

com succeeix amb les matèries primeres.

La volatilitat que mostren és sens dubte un 

senyal que els mecanismes de formació de 

preus són altament inestables, la qual cosa 

obre la porta a grans oportunitats i a grans 

riscos.

És sens dubte molt complicat establir una 

valoració de les diferències tècniques dels 

diferents coins i les diferències en valor i 

evolució entre elles. Les diferències tècni-

ques tenen un paper important en l’evolu-

ció d’oferta i demanda i per tant en la for-

mació de preus de les criptomonedes.

Els recercaires financers i tècnics tenen fei-

na, veure si és possible plantejar models de 

valoració.

En l’àmbit financer, doncs, els aspectes de 

risc com la regulació pendent, la manca de 

models de pricing o valoració, els aspectes 

tecnològics esmentats i l’elevada volatilitat 

com a actiu financer es contraposa amb les 

importantíssimes revaloracions que han 

de crowdfunding a través de la creació 

d’una nova criptomoneda o token. Els to-

kens són bàsicament representacions d’un 

actiu. Els tokens poden representar qualse-

vol actiu fungible i intercanviable. Els tokens 

es creen i es distribueixen en l’oferta públi-

ca. Hi ha dos tipus de tokens :

Security tokens. Generalment ofereixen 

la participació en els ingressos o la pujada 

de valor de l’entitat emissora o negoci.

Utility tokens. Donen dret a rebre un ser-

vei o producte, aquests tokens són negoci-

ables.

La major part de projectes són nous, no 

tenen un històric i només tenen un white 

paper com a descripció del projecte. En no 

existir en general història és difícil valorar 

aquest tipus de projectes, en aquests ca-

sos és important analitzar l’experiència de 

l’equip de gestió/desenvolupament. Els in-

versors han d’analitzar els detalls, el white 

paper, els tokens amb la mateixa diligència 

que ho fan en altres inversions. Els tokens, 

en la meva opinió, tenen un potencial extra-

ordinari per transformar les finances si la 

tingut el bitcoins i els alt-coins fruit de l’ofer-

ta i demanda per part de grups d’inversors.

Altres implementacions en finances

Els bancs, borses de valors, empreses de 

mitjans de pagament estudien amb afany  

la implementació d’aquesta tecnologia  

en obert o utilitzant xarxes privades per  

fer transaccions i registre d’actius finan-

cers. Pràcticament totes les transaccions 

d’actius financers com ordres de borsa, 

derivats, compres de fons, etcètera, podri-

en realitzar-se utilitzant la blockchain.

Es podria fer una analogia d’internet com a 

element transformador de totes les indús- 

tries pel fet d’abaratir el cost de les conne- 

xions i la tecnologia blockchain com a ele-

ment transformador pel fet d’abaratir les 

transaccions. Internet va tardar dècades  

fins al seu impacte i adopció. Probablement 

blockchain tardarà menys a madurar.

Les ICO

Els initial coin offerings (ICO) són una nova 

manera de captar capital en general no re-

gulada per nous projectes. És una fórmula 
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regulació ho permet en simplificar i abaratir 

la manera en què es produeixen i es distri-

bueixin els actius financers.

El consens

Existeix un cert consens per part de la co-

munitat acadèmica financera sobre l’enor-

me potencial transformador de la tecnologia 

blockchain com a sistema per enregistrar i 

efectuar transaccions d’actius financers de 

manera segura i barata. Com hem vist ante-

riorment una evolució de la tecnologia és 

probablement necessària.

Més incert és el futur de les criptomonedes 

com a actiu financer d’inversió per les raons 

abans esmentades. Bé és cert que encara 

que moltes altres aplicacions semblen possi-

bles de moment l’única implementació d’èxit 

fins ara és la de les criptomonedes.

La tecnologia transformadora  

de les finances

Altres tecnologies són també presents en la 

transformació, el big data i la intel·ligència 

artificial, la realitat virtual, l’Internet de les 

coses, el cloud, el quantum computing fins 

a 30 tecnologies estan destinades a canvi-

ar les finances i el món. La blockchain és 

una de les més importants.

Les institucions financeres, les empreses de 

fintech, la comunitat acadèmica i els inver-

sors tenen un gran interès en la tecnologia i 

les seves aplicacions, les finances del futur 

seran molt diferents. Hi esteu preparats? 

JORGE MARTRET, CFA, CAIA

olt s’ha parlat de les cripto-

monedes. Són una moda o 

estan per quedar-s’hi? Les 

criptomonedes porten ja un 

recorregut de deu anys des que Satoshi Na-

kamoto dissenyés el funcionament del bit-

coin, deu anys després n’hi ha ja milers i el 

mercat a poc a poc es va desenvolupant. La 

rapidesa de l’evolució és molt important i té 

arrels més profundes que simplement un 

grup de frikies especulant amb coses que 

ningú no sap que són i que ningú no sap quin 

és el seu valor real. Els últims sis mesos han 

estat de pur vertigen, el mes de juliol del 

2017 (a penes set mesos) vaig escriure un 

article sobre criptomonedes on parlava de 

l’evolució recent del preu i com el preu del 

bitcoin havia arribat a la xifra de 2.700 $ ca-

dascun des de 0,06 $ el 2010, encara que fa 

sols set mesos d’aquest article, avui el bitco-

in està en 11.200 $, en les últimes setmanes 

es parla d’un crac en el preu de les criptomo-

nedes, en tenir una correcció del 50% des 

de màxims de 20.000 USD, encara que una 

correcció del 50% després d’haver multipli-

cat per més de set vegades en sis mesos no 

és quelcom fora del normal. 

Avui dia el volum en circulació de les 15 

criptomonedes més important puja a 

430.000 milions de $, segons coinmarket-

cap.com, això suposa gairebé un 40% del 

PIB espanyol, per prendre referència.

El primer que cal entendre és que el ve-

ritable valor de les criptomonedes i que 

revolucionarà molts sectors de l’econo-

mia és la tecnologia que existeix darre-

re, l’anomenada blockchain o cadena de 

blocs. Aquesta tecnologia permetrà revo-

lucionar la forma de funcionar de moltes 

empreses i sectors i possiblement ha de 

propiciar grans transformacions en tots 

els sectors de l’economia. Val la pena 

llegir sobre la blockchain, més enllà de 

les criptomonedes, permeteu-me que 

us recomani el següent llibre Blockchain: 

la revolució industrial d’Internet, d’Alex 

L ’ I N T E R È S  M É S  A L T
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Preukschat, que analitza sector a sec-

tor les diferents implicacions que suposa 

aquesta tecnologia. 

No té sentit parlar de criptomonedes  

sense entendre la magnitud del que hi ha 

darrere, les criptomonedes es quedaran  

o se n’aniran però la tecnologia es que-

darà i revolucionarà absolutament qualse-

vol sector econòmic.

De tota manera, ens centrarem en les 

criptomonedes la resta de l’article; s’es-

tà donant un procés d’institucionalització 

d’aquest mercat que pot suposar una for-

ta entrada de fluxos de diners. 

Que el sector financer ja té els seus ulls 

posats en les criptomonedes és un fet. El 

mes de setembre, Jamie Dimon, CEO de 

JP Morgan & Chase, va dir que el bitcoin 

era un frau i que qualsevol empleat que 

tingués bitcoins hauria de ser acomiadat. 

Doncs bé, gairebé cinc mesos després, 

JP Morgan ha publicat un informe per 

als seus clients titulat Decrypting Crypto-

currencies: Technology, Applications and 

Challenges, on a més assenyalen que en 

un futur és molt possible que les cripto-

monedes formaran part de l’asset allocati-

on d’una cartera com un actiu més. Jamie 

Dimon es justifica dient que ell parlava de 

les criptomonedes però no de la tecnolo-

gia blockchain. Jo ja he vist algun informe 

d’estratègia on directament s’esmenten 

les criptomonedes com un altre actiu més, 

en concret es comentaven com a actiu re-

fugi similar a l’or (això portaria per a una 

llarga discussió). 

Un altre esdeveniment molt important, els 

futurs sobre bitcoins són una realitat al Chi-

cago Mercantile Exchange, parlem d’uns 

dels mercats més importants. Hi ha bancs 

d’inversió molt importants que comencen 

a pensar a crear una taula de negociació 

de criptomonedes, s’estan llançant múl-

tiples hedge funds que invertiran en crip-

tomonedes, just en el moment que estic 

acabant de redactar aquest article, apareix 

la notícia que Poloniex (un dels mercats de 

criptomonedes més importants que nego-

cia més de mil milions de dòlars diaris) ha 

estat adquirit per l’empresa Circle Internet 

Financial (es dedica a proveir liquiditat als 

diferents criptoactius, que a més té una 

app anomenada Circle Pay, que permet 

realitzar pagaments mòbils gratuïts entre 

particulars usant la tecnologia blockchain) 

per 400 milions de $, és important indicar 

que un dels inversors que han donat su-

port a Circle és Goldman Sachs…

Ripple, una criptomoneda més dirigida 

al sector financer i que facilita les trans-

accions internacionals en temps real, ja 

té cinc entitats financeres de tot el món 

que adoptaran la seva tecnologia i que 

permetran als seus clients fer moviments 

de diners a escala mundial en temps real, 

la tradicional “data valor” deixarà d’existir. 

El flux serà fort i amb certa seguretat la tec-

nologia que hi ha darrere persistirà, ja que 

és aplicable però és encara una incògnita 

si les criptomonedes sobreviuran i aconse-

guiran tenir el seu espai, segur que algunes 

amb el temps desapareixeran i no valdran 

res, i aquelles que aconsegueixin assolir 

una estabilització i confiança es convertiran 

en referents, hi ha gurus que diuen que to-

tes valdran zero, perquè és una gran esta-

fa, i d’altres creuen que el bitcoin arribarà a 

un valor d’un milió de dòlars cada moneda. 

Vostès mateixos, recordin extremar la pru-

dència si decideixen participar en aquest 

mercat i posar aquella quantitat que esti-

guin disposats a perdre en la seva totalitat. 

Segurament la realitat estarà en un terme 

mitjà, o no...

Un altre camp de la inversió on existeix 

una revolució important és en el de capital 

risc, molts nous projectes ja no es llan-

cen demanant capital a inversors a canvi 

d’accions, sinó que s’estan finançant a 

través de les ICO (initial coin offerings). Un 

emprenedor llança el seu projecte i per fi-

nançar emet la seva pròpia criptomoneda, 

l’inversor que vol aportar capital no aporta 

diners sinó que realitza la seva aportació 

amb criptomonedes (la major part es fa 

amb Ethereum) i a canvi rep tokens eme-

sos per a aquest projecte, que si el pro-

jecte funciona bé augmentaran de valor i 

si no ho fa seran paper mullat. És un tipus 

d’activitat que cal ser caut i informar-se 

molt bé abans d’invertir-hi. 
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ANDREI BOAR

andreiboar1995@gmail.com

a blockchain és la nova revolució 

tecnològica, tal com ho va ser 

Internet a la dècada 90. Després 

de més de 40 anys de recerca, 

que va començar amb Alan Turing, i es va 

profunditzar amb moviments sociocultu-

rals com els ciberpunks, s’ha aconseguit 

crear un sistema tecnològic alternatiu al tra-

dicional basat en la criptografia, és a dir, el 

xifratge de dades. 

La blockchain ens permet l’intercanvi d’in-

formació entre diferents usuaris de la xar- 

xa de manera distribuïda, sense tercers  

intermediaris i de forma pública, inalterable 

i impossible de falsificar. Podem conside- 

rar la blockchain com un enorme sistema 

comptable on queden registrades totes les 

transaccions que s’introdueixen. 

Els usos que se li poden donar són ben diver-

sos: emmagatzematge d’informació al nú-

vol, contractes intel·ligents que s’executen 

de manera automàtica, control de votacions 

i, entre d’altres, transaccions econòmiques. 

L’aplicació més coneguda de la blockchain 

són les criptomonedes. Les podem definir 

com un actiu creat fora de les instàncies  

del sistema financer tradicional, basat en la 

confiança i l’acceptació dels seus usuaris 

prenent com a base un sistema criptogràfic 

que ens permet realitzar transaccions dine-

ràries entre els membres d’una comunitat. 

El pagament amb criptomonedes ens per-

met revolucionar el mercat de les transac-

cions electròniques. 

En el sistema actual, en un pagament a tra-

vés de targeta de crèdit, intervenen per un 

costat comprador i venedor, però a més a 

més, intervenen fins a quatre agents externs: 

el banc del comprador des d’on es farà la 

transferència, el banc on es rebrà l’import, 

l’empresa propietària de la targeta que ens 

connectarà els bancs i, per últim, la institució 

supervisora que ens controlarà l’operació. 

Es poden conèixer en tot moment les parts 

que han pres lloc en la transacció, les quan-

titats i els motius de la mateixa. No existeix 

ni la privacitat ni l’anonimat. 

En canvi, el mateix pagament fet amb crip-

tomonedes ens permet fer la transacció 

peer-to-peer directament de comprador a 

venedor, sense necessitat que cap dels qua-

tre o més tercers hi intervinguin. En aquest 

cas, es coneixen les quantitats transferides, 

ja que són públiques a la xarxa blockchain 

però no es coneixen, a priori, les identitats 

dels usuaris. Tota transacció queda registra-

da sota una clau alfanumèrica que identifica 

la cartera des d’on han sortit els diners i on 

han entrat. Aquest element fa que les cripto-

monedes, en contra del mite social, siguin 

pseudònimes i no anònimes. Cada cop és 

més habitual poder crear patrons i identificar 

els usuaris més experts de la xarxa. A més a 

més, l’adquisició i transacció de criptomo-

nedes a través de cases de canvi obliga a la 

identificació de l’usuari. D’acord amb la 

L ’ I N T E R È S  M É S  A L T
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World Trade Organisation i la FED, el sistema 

de pagaments electrònics que tenim avui en 

dia, té un cost anual d’1,6 trilions de $, sobre-

tot inflat per la presència d’intermediaris en el 

sistema. Aquest cost sovint recau sobre els 

consumidors en forma de comissions. 

Tot i que recentment han entrat en circulació 

les transferències immediates entre bancs 

de la Unió Europea, de mitjana una transfe-

rència triga 24 hores a arribar al destinatari. 

Si ens trobem dies inhàbils entre mig, pot 

tardar fins a quatre dies. Si és internacional, 

en pot trigar set. Amb la blockchain, aques-

ta situació fa un gir radical. 

Les transaccions en criptomonedes perme-

ten el moviment de capitals entre qualsevol 

part del món de manera quasi instantània i 

amb uns costos ínfims. En el cas del bitcoin, 

tarden exactament deu minuts i són impos-

sibles de retornar: un cop la transacció que-

da registrada i validada a la blockchain, no es 

pot modificar ni eliminar, a diferència del sis-

tema tradicional on es poden retrocedir. Al-

tres criptomonedes com el Ripple i el seu 

sistema XCurrent, permeten transferències 

de qualsevol import entre bancs mundials en 

quatre segons. Participen en aquest projec-

te institucions com el Banc Santander, UBS 

i American Express. 

Les criptomonedes són també útils en regi-

ons geogràfiques que, o bé no tenen el sis-

tema financer suficientment desenvolupat, 

ja que els permeten fer moviments econò-

mics sense la necessitat d’un banc, o bé 

estan sotmeses a tensions monetàries i te-

nen grans índexs d’inflació. 

La criptomoneda està aïllada de les decisions 

de devaluació o revaluació que puguin fer les 

institucions monetàries i la inflació que afecten 

el poder adquisitiu dels consumidors i ja són 

molts els treballadors que sol·liciten cobrar el 

salari en aquest format de pagament. 

La blockchain i les criptomonedes permeten 

fer transaccions econòmiques entre usuaris 

de qualsevol part del món, sense necessitat 

ni impacte de cap intermediari, de manera 

segura, ràpida i amb una gran reducció de 

costos. L’evolució en només nou anys de 

vida ha estat exponencial. Estarà preparat el 

sistema financer tradicional per acceptar-les 

o bé les intentarà destruir? 

ANTONI SELLARÈS CASAJUANA

antoni.sellares@bsa.es

l bitcoin és l’expressió màxima 

del fenomen de les monedes 

virtuals, també anomenades 

criptomonedes. Tot i que n’hi 

ha més de 1.500, el bitcoin n’és l’estrella. 

No hi ha dia que no se’n parli als mitjans de 

comunicació, i no només als econòmics. 

Se’n parla perquè ha pujat (des de 0,01 

dòlars/bitcoin el 2009 fins a 19.013,26  

dòlars/bitcoin el 2017), perquè ha baixat 

(des 19.013 dòlars/bitcoin, el 17 de de-

sembre de 2017, fins a 8.260,23 dòlars/

bitcoin, el 9 de febrer de 2018) o, senzilla-

ment, perquè existeix i no s’havia vist res 

mai semblant fins ara: el bitcoin és una 
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moneda que es crea, que la pot crear qual-

sevol particular a partir d’una tecnologia 

que, en gran part, és de domini públic, i el 

seu nombre és finit (mai no podran existir 

més de 21 milions de bitcoins). 

Com que ni el bitcoin ni les altres monedes 

virtuals no estan regulats per cap text nor-

matiu, no estan supervisats per cap autori-

tat bancària, ni tenen el suport de cap Estat, 

els advertiments sobre la seva perillositat 

no s’han fet esperar. El Banc Central Euro-

peu (BCE) i la Reserva Federal nord-ameri-

cana (FED) ja han advertit sobre els perills 

del seu ús generalitzat a causa, precisa-

ment, de la falta de regulació, de la falta de 

vigilància en el procés d’emissió i dels ris-

cos del suport virtual. Sense anar tan lluny, 

la Comissió Nacional del Mercat de Valors 

(CNMV) també ha fet públics els seus pro-

pis advertiments: 

Elevat risc de pèrdua del capital invertit. 

Producte no regulat, ni supervisat, ni protegit.

Problemes transfronterers per les dife-

rents jurisdiccions implicades.

 

Problemes de liquiditat i volatilitat extrema. 

Informació inadequada. 

Altres, més expeditius, com ha estat el cas 

de la Xina, han prohibit les emissions de 

monedes virtuals. 

Pel que fa a les qüestions de caràcter fiscal, 

la creació, la fabricació i l’ús de les monedes 

virtuals implica la intervenció de múltiples 

actors que, en interactuar entre ells i generar 

rendes, esdevenen possibles fonts d’ingres-

sos per a les administracions tributàries:  

Miners. Que són els creadors.

 Exchangers. Que són les persones que 

es dediquen a la seva compravenda i a la 

intermediació o a ambdues.

 Els tenidors últims. Que són les persones 

que els adquireixen com a mitjà de pagament 

o com a actius susceptibles de ser revenuts. 

No obstant això, determinar la veritable natu-

ralesa de les monedes virtuals i, per tant, quin 

és el tipus de renda que cal gravar, no és una 

cosa tan simple com podria semblar. En 

aquest sentit, és possible argumentar (amb 

èxit) que estem davant d’un bé que es pot 

intercanviar per un altre. En aquest cas, serí-

em davant d’una operació de permuta que 

tindria un tractament fiscal determinat. Tam-

bé és possible argumentar (amb èxit) que no 

és un bé i que, per tant, som davant d’un 

mitjà de pagament, cosa que l’acostaria als 

diners de curs legal i a haver-la de considerar 

una divisa més. En aquest cas, seríem da-

vant d’una compravenda de divises que tin-

dria un tractament fiscal diferent de l’anterior. 

A falta de reformes legals, que donin claredat 

i seguretat jurídica als contribuents, de mo-

ment, l’Administració tributària va fent a cop 

de consulta vinculant. D’aquesta manera, 

podem veure com les consultes vinculants 

de la Direcció General de Tributs V1029-15, 

de 30 de març de 2015, i la V2846-15, d’1 

octubre de 2015, consideren que el bitcoin 

és “un mitjà de pagament” o, com la consul-

ta V3625-16, de 31 d’agost de 2016, esta-

bleix que els miners s’han de donar d’alta en 

l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) 

en els epígrafs corresponents als serveis fi-

nancers, cosa que també permet conside-

rar que ens trobem davant d’una moneda. 

Pel que fa a les qüestions menys teòriques i 

més practiques (recaptatòries), l’Agència 

Tributària ha inclòs, encara que sigui una 

mica de passada, les monedes virtuals en 

les directrius generals del Pla anual de con-

trol tributari i duaner del 2018. En concret, 

s’hi diu que, dins de les prioritats de l’Agèn-

cia, com són la investigació d’Internet i la 

obtenció d’informació relacionada amb el 

comerç electrònic, s’hi afegeix l’estudi de la 

incidència fiscal de les noves tecnologies i, 

en especial, de les monedes virtuals. L’anun-

ci ja ha provocat la resposta immediata dels 

experts en el sentit que, tant la naturalesa 

com el funcionament de les monedes virtu-

als, basats en la seva privacitat i anonimat, 

en dificulten el control i, per tant, el grava-

men, i més en un sistema de recaptació que 

té la força no només en la informació que li 

proporciona el mateix obligat tributari, sinó 

en la que li proporcionen tercers. 

Com a conclusió, es podria dir que les mone-

des virtuals són una expressió més d’una re-

alitat canviant a gran velocitat que deixa en 

evidència la fiscalitat vigent i que ens obliga a 

haver de pensar en el seu replantejament. 

L ’ I N T E R È S  M É S  A L T





 
a Facultat de Dret, Economia i 

Turisme de la Universitat de Llei-

da (UdL) va acollir la sisena edi-

ció del Ràdio Cafè de l’Econo-

mista, una trobada en format de tertúlia 

que té per objectiu compartir diversos te-

mes d’actualitat econòmica d’alt interès 

per als joves economistes i per als estudi-

ants de les diverses facultats d’Economia 

i Empresa de les universitats catalanes. El 

director de l’oficina del Banc Sabadell a 

l’avinguda Prat de la Riba 21 de Lleida Xa-

vier Codina, l’empresari i geòleg Ramon 

Pérez, l’assessor d’empreses i president 

territorial de Lleida del Col·legi d’Econo-

mistes de Catalunya Joan Turmo i el pro-

fessor de la Universitat de Lleida i vicepre-

sident territorial de Lleida del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya Josep Maria 

Riu van debatre amb estudiants d’econo-

mia de la Universitat de Lleida amb la con-

ducció de l’economista Víctor Bottini so-

bre el finançament bancari de les petites i 

mitjanes empreses. 

CLARA BASSOLS, periodista 

cecpremsa@coleconomistes.cat

A C T U A L I T A T  E C O N Ò M I C A

tualitzar que “el principal error de la banca 

seria digitalitzar-se i deshumanitzar-se al-

hora perquè això significaria posar-se al 

mateix nivell de futurs competidors com 

Facebook o Google”.

El pla de negoci

En relació amb la importància d’elaborar 

un pla de negoci com un condicionant in-

dispensable per obtenir finançament ban-

cari, Joan Turmo va afirmar que “continua 

havent-hi un excés de permissivitat”, men-

tre que Josep Maria Riu va opinar que “les 

pimes no saben fer plans de negoci per-

què ningú no els ho havia demanat fins 

ara” i va afegir que “si la banca, per accedir 

al finançament, ho hagués exigit abans de 

la crisi ara no seríem on som”. 

Xavier Codina del Banc Sabadell va ad- 

metre que “la banca no estava tan regu- 

lada i s’estaven cometent excessos” pe- 

rò també va afirmar que “tot plegat no 

només era responsabilitat de la banca, 
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ECONOMIA I EMPRESA

La relació banc-client

El primer tema abordat va ser el de la rela-

ció banc-client. En aquest sentit, Joan Tur-

mo va apuntar que “la banca s’ha de digi-

talitzar, però sense deshumanitzar-se”. 

Per la seva banda, Josep Maria Riu va as-

senyalar que “l’entitat bancària ha de filar 

molt prim i saber molt bé a qui es dirigeix i 

adaptar-se a les necessitats del client per-

què fins ara ens estan obligant que ens 

adaptem nosaltres a ells”. 

Ramon Pérez va destacar que “per als pe-

tits empresaris és indispensable el tracte 

humà”, mentre que Xavier Codina va pun-
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“No s’entén que obtenir finançament 

per a un bé productiu com pot ser ma-

quinària sigui més difícil que per a un bé 

immobiliari, ni tampoc que hi hagi el ma-

teix interès per finançar una furgoneta 

industrial que un cotxe particular.”

Ramon 

Pérez, 

empresari  

i geòleg

“Abans de la crisi la banca no estava tan 

regulada i s’estaven cometent exces-

sos però la responsabilitat va ser de tot 

el sistema, també del Banc d’Espanya, 

del Govern, de les taxadores i del mateix 

consumidor.”

Xavier 

Codina, 

director de 

l’oficina del  

Banc Sabadell  

a l’avinguda  

Prat de la Riba 

21 de Lleida

sinó del sistema: el Banc d’Espanya, el 

Govern, les taxadores i el mateix consumi-

dor”. En aquest punt, Josep Maria Riu va 

rebatre que “la major part de la culpa i la 

responsabilitat és del sistema financer”. 

A continuació, Ramon Pérez va opinar que 

“no s’entén que obtenir finançament per a 

un bé productiu com pot ser maquinària 

sigui més difícil que per a un bé immobilia-

ri, ni tampoc que hi hagi el mateix interès 

per finançar una furgoneta industrial que 

un cotxe particular”. 

Joan Turmo va opinar que, “en el cas de les 

empreses que han fet fallida, els béns im-

mobles valen poc però els béns mobles, 

menys encara”. 

Xavier Codina va explicar que, “arran de la 

crisi, el Banc d’Espanya va tipificar el tipus 

de risc de les empreses i va muntar un rà-

ting de l’1 al 10 per a pimes i autònoms 

format per aspectes qualitatius (capacitat 
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Liquiditat i morositat

La liquiditat de les empreses que demanen 

finançament bancari va ser un altre dels 

temes que va tractar el Ràdio Cafè de 

l’Economista celebrat a Lleida. Joan Tur-

mo va comentar que “la situació de les 

pimes no ha millorat gaire i la liquiditat ho 

ha fet molt poc” i va subratllar que “l’em-

presari s’ha adaptat a aquesta nova situa-

ció fent-se més petit o desinvertint”. 

Josep Maria Riu va opinar que “fins fa un 

parell d’anys la injecció de diners del Banc 

Central Europeu als bancs anava destina-

da a recuperar-se ells mateixos i des de 

dos anys ençà la situació ha anat millorant 

a poc a poc i ens hem adequat a aquest 

nou ritme de creixement més vegetatiu”. 

En aquest punt, Víctor Bottini va recordar la 

famosa expressió helicopter money, origi-

nària del Premi Nobel Milton Friedman, que 

Mario Draghi va mencionar en una roda de 

“Les pimes no saben fer plans de 
negoci perquè ningú no els ho havia 
demanat fins ara. Si la banca els ho 
hagués exigit abans de la crisi, ara no 
seríem on som.”

Josep  

Maria Riu,

professor  

de la Universitat 

de Lleida  

i vicepresident 

territorial de 

Lleida del Col·legi 

d’Economistes 

de Catalunya 

de gestió dels socis, posició competitiva 

del producte o servei, diversitat de clients i 

proveïdors) i quantitatius (balanços tan-

cats)”. Codina va apuntar que ”el ràting ens 

informa sobre la probabilitat que una em-

presa té de no pagar” i que “actualment els 

preus que plantegem a les empreses van 

en funció d’aquest ràting”.

premsa fent al·lusió al fet que els diners que 

rebien les entitats financeres del Banc Cen-

tral Europeu havien d’arribar a les empre-

ses i als ciutadans. A continuació, Josep 

Maria Riu va afegir que “les entitats finance-

res han vist que poden col·locar aquests 

diners” i va destacar que “el gran problema 

és la gran morositat que hi ha actualment”. 

“En el cas de les empreses que han fet 
fallida, els béns immobles valen poc 
però els béns mobles, menys encara. 
La situació de les pimes no ha millorat 
gaire i la liquiditat, tampoc.”

Joan Turmo, 

assessor 

d’empreses  

i president 

territorial de 

Lleida del Col·legi 

d’Economistes  

de Catalunya
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Joel Rossell: La reconversió de la 
banca davant de nous competidors 
hauria de ser més ràpida?
La banca vol evitar anar traient noves 

tecnologies molt ràpidament perquè no 

sap ben bé com serà el futur. El que fan 

és anar fent petits testos i proves per 

veure com respon el client. El que tenen 

molt clar és que no s’ha de perdre la re-

lació banc-client. De fet, el sistema finan-

cer és el pal de paller de l’economia pro-

ductiva i l’hem de preservar. 

Simó Sahel: Els bancs donen molta 
preferència a invertir en renda varia-
ble per sobre de donar crèdits a parti-
culars i empreses?
No, no té res a veure. En breu no hi haurà 

interessos perquè un estalviador entri en 

renda variable per la regulació que entra 

en vigor el gener del 2018. A Anglaterra 

ja és així: els bancs no tenen pressupos-

tos per vendre fons d’inversió. 

“Les empreses de l’IBEX 35 i del mer-
cat continu abonen les factures dels 
proveïdors a una mitjana que supe- 
ra els 150 dies, motiu que obliga les 
petites i mitjanes empreses a endeu-
tar-se, situació que no es produiria si  
es complís amb els terminis de paga-
ment que anuncia la Llei de lluita con- 
tra la morositat.”

Víctor Bottini, 

economista

L’empresari Ramon Pérez va explicar que 

“sempre havia aconseguit liquiditat” tot i 

que va admetre que “de vegades havia 

estat un sobreesforç”. També va coincidir 

en què “el gran tema és el cobrament, una 

qüestió que obliga les pimes a formar-se 

en comptabilitat i gestió de tresoreria”. 

L’economista Víctor Bottini va afegir que, 

segons les dades que divulga la Platafor-

ma Multisectorial Contra la Morositat, les 

empreses de l’IBEX 35 i del mercat continu 

abonen les factures dels proveïdors a una 

mitjana que supera els 150 dies, motiu que 

obliga les petites i mitjanes empreses a 

endeutar-se, situació que no es produiria 

si es complís amb els terminis de paga-

ment que anuncia la Llei de lluita contra la 

morositat.

Xavier Codina va destacar que “avui dia els 

bancs tenim tot provisionat i el Banc Cen-

tral Europeu ens penalitza reinvertir els di-

ners a millorar les nostres ràtios” i va ad-

metre que “ara són les entitats financeres 

les que anem darrere les empreses oferint-

los diners i que aquestes tenen els projec-

tes aturats”.

Formes de finançament

Finalment, es van tractar les noves formes 

de finançament com ara el crowdlending. 

Joan Turmo es va mostrar convençut que 

“són el futur” però també va assenyalar 

que “la meva experiència a Lleida és que 

cap client no es finança així ara mateix”. 

Josep Maria Riu va apuntar que “en deu 

anys la banca s’ha de reconvertir perquè 

des del moment que surt una nova tecno-

logia que posa en contacte directament 

estalviadors amb inversors, l’exclusivitat 

d’intermediari autoritzat que tenia la banca 

es perd”. 

Ramon Pérez va confessar que “no he de-

manat mai cap préstec a través del crowd-

lending” i va afirmar que “actualment en-

cara ho veig verd i més per a projectes 

innovadors i tecnològics”. 

Xavier Codina va puntualitzar que “és molt 

important la protecció a l’estalviador” i 

“que en aquesta línia el MiFID II és la nor-

mativa europea que obliga que sigui una 

persona ben formada la que assesso- 

ri l’estalviador que vulgui invertir en pro-

ductes, aconseguint així un mínim risc i 

que s’impedeix vendre alguns productes  

a un determinat perfil d’inversor”. A més va 

destacar que “és molt important regular 

les noves formes de finançament, ja que a 

la banca la regulació és molt forta”. 

En finalitzar el debat, la degana de la Facul-

tat de Dret, Economia i Turisme de la Univer-

sitat de Lleida, María José Puyalto, va inter-

venir per preguntar si és raonable o no que 

la responsabilitat limitada dels socis d’una 

societat ja no existeixi per a la banca. Xavier 

Codina del Banc Sabadell va respondre que 

“la banca no concedeix riscos per les ga-

ranties d’una empresa i va admetre que 

durant el període dolent del 2009-2013 es 

va anar incorporant l’aval dels socis per pro-

tegir-se i de moment no s’ha retirat”. 
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Mas-Colell recomana que la 

professió econòmica reflexioni,  

amb una mirada global, sobre  

el territori, geogràfic i conceptual, 

que defineix el seu àmbit de treball.



ANDREU MAS-COLELL

 
onseller d’Universitats, Recerca 

i Societat de la Informació du- 

rant l’últim Govern de Jordi Pujol 

i conseller d’Economia i Conei-

xement durant els dos d’Artur Mas, An-

dreu Mas-Colell és reconegut internacio- 

nalment per les seves nocions teòriques 

sobre la microeconomia i la teoria de  

jocs. Fundador de la Barcelona Graduate 

School of Economics, ha treballat com a 

professor a les universitats de Berkeley,  

Harvard i Pompeu Fabra. Avui és emèrit 

d’aquesta darrera i president del patronat 

del Barcelona Institute of Science and 

Technology (BIST).

El Col·legi d’Economistes de Cata-

lunya organitza el 3r Congrés d’Eco-

nomia i Empresa de Catalunya amb 

el lema Cap a un model eficient i 
equitatiu, del qual vostè presideix 

el Comitè Científic. Què destacaria 

d’aquesta trobada? Què n’espera?

És molt recomanable que la professió 

econòmica –situada a les empreses, a 

les institucions públiques o a les univer-

sitats– reflexioni, amb una mirada global, 

sobre el territori, geogràfic i conceptual, 

que defineix el seu àmbit de treball. Rep-

tes, teòrics i pràctics, no en manquen. 

L’economia del món i el món de la ciència 

i la tecnologia evolucionen a una velocitat 

sorprenent. Nosaltres, des de Catalunya, 

hem de seguir aquesta evolució però si, 

com és desitjable, també volem ser cap-

davanters en algunes fronteres, cal que, 

de tant en tant, ens aturem a pensar amb 

una certa profunditat. 

I d’aquí que es faci el Congrés. Crec que 

convocar-lo és una iniciativa magnífica 

del Col·legi d’Economistes. Com ho és 

que hagi impulsat la reflexió en la doble 

direcció de l’eficiència i l’equitat. Sobre el 

Comitè Científic només una observació: 

estem al servei del Congrés i si podem 

ajudar al fet que aquest es distingeixi per 

la seva seriositat i professionalitat ens 

sentirem molt satisfets. Estem persuadits 

que no serà una tasca gens difícil. Entre 

altres raons perquè el coordinador del 

Congrés, Daniel Quer, i tota l’organització 

estan treballant molt bé per fer-ho possi-

ble. El meu agraïment, i estic segur, el de 

tot el Comitè Científic, a tots ells.

Qui forma el Comitè Científic del 

Congrés i quina és la seva tasca? 

Fonamentalment, el Comitè Científic del 

Congrés constitueix una mostra del món 

acadèmic (universitats, escoles de nego-

cis...), de l’economia i de l’empresa de 

Catalunya, però també hi ha uns quants 

membres (sis) que exerceixen la tasca 

acadèmica a institucions no catalanes o 

que treballen a organitzacions internaci-

onals. El Comitè Científic l’ha constituït el 

Col·legi d’Economistes i, si se’m permet 

una expressió personal de sentiment, 

voldria expressar el meu agraïment per la 

confiança a l’hora d’assignar-me la posi-

ció de president. És una distinció que no 

sé si mereixo però que em complau. 

El Congrés té com a objectiu debatre 

sobre com ha d’afrontar l’economia 

catalana el seu futur. Quines creu que 

són les seves potencialitats? 

Molt grans. Les possibilitats de l’econo-

mia catalana són il·limitades. M’explico: 

som a la Unió Europea, tenim un sud 

(Àfrica) que es desenvolupa molt ràpida-

ment i que ens dóna centralitat (només 

som perifèrics quan ens restringim a la 

península Ibèrica), tenim una tradició em-

presarial, i específicament industrial, que 

ens dóna força i dinamisme, tenim un ca-

pital humà de tot tipus que, per exemple, 

ens fa atractius a la inversió estrangera, 

tenim universitats i centres acadèmics 

que generen titulats molt competents, et-

cètera. Si es vol, es pot afegir un entorn 

agradable i una bona qualitat de vida, en-

cara que hem de ser conscients que no 

podem confiar-ho tot a aquest factor. 

I amb quins condicionants es troba?

El marc regulador en què es mou l’eco-

nomia catalana no està prou ajustat a 

les seves necessitats. Tenim, a més, un 
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CLARA BASSOLS, periodista 

cecpremsa@coleconomistes.cat
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El president del Comitè Científic  

del 3r Congrés d’Economia i Empresa 

de Catalunya confia que molt del 

talent que ha marxat per la crisi  

pot tornar amb un potencial més alt.

problema de fiscalitat, feixuga per al con-

tribuent i problemàtica per a l’atracció de 

talent, però, en canvi, insuficientment re-

flectida en la provisió de serveis bàsics i 

d’infraestructures. Per acabar-ho d’ado-

bar, algunes de les infraestructures més 

importants no són controlables des del 

territori. Gaudim d’una economia diversi-

ficada i creixentment exportadora, la qual 

cosa és esplèndida, però no prou equili-

brada en la seva composició entre sec-

tors (o, millor, activitats) d’alta i de baixa 

productivitat. Cal moure la gràfica de la 

distribució salarial cap a la dreta, és a dir, 

cap amunt. 

El Congrés d’Economia i Empresa 

també posarà el focus en les empre-

ses catalanes. Quins són els seus 

principals reptes?

En això, tots tenim les nostres dèries. La 

meva és la dimensió. Cada vegada més 

les empreses tenen, com a mercat natu-

ral, el món. Això és particularment cert de 

les empreses tecnològiques o intensives 

en coneixement. Per competir en el món 

cal un nucli central potent (estratègia, re-

cerca, màrqueting, serveis legals...), que 

només es pot mantenir amb un volum de 

vendes important. Per tant: dimensió. És 

clar, també, que com més nuclis centrals 

nem poc al nostre veí principal, França). 

Afegeixo, que, globalment, i potser inevi-

tablement, la situació d’endeutament de 

les empreses és millor que al principi de 

la crisi. Un altre exemple: l’esperit empre-

nedor ha ressorgit amb força. No sé si va 

ser el cas en algun moment però avui se-

ria absurd dir que la vocació dels nostres 

graduats universitaris és ser funcionaris 

públics. Avui són multitud els que aspiren 

a muntar empreses. I és també remarca-

ble l’actitud pro-emprenedoria d’universi-

tats i centres de recerca. A més, i tan im- 

portant, disposem de les estructures fa-

cilitadores (incubadores, acceleradores, 

fons de capital risc, etcètera) i del conei-

xement expert que les acompanya per 

a la creació i el desenvolupament d’em-

preses innovadores. El resultat és que la 

capital de Catalunya, inclosa la seva àrea 

metropolitana, apareix habitualment entre 

els cinc entorns europeus amb més vita-

litat en la generació de start-ups de tota 

mena. La diferència amb la situació l’any 

2000, quan per primera vegada em vaig 

implicar, des del Govern de la Generalitat, 

en la gestió de temes de coneixement, és 

simplement extraordinària. 

Per acabar, un tercer exemple: l’emigra-

ció de talent que hem tingut per raó de la 

crisi no és quelcom que ens pugui enor-

gullir, però ara és també una oportunitat. 

Molt pot tornar, realment o virtualment, 

amb un capital –financer, humà o relacio-

nal– notablement augmentat.   

El 3r Congrés d’Economia i Empre-

sa de Catalunya es planteja com un 

procés participatiu i obert a tothom 

que vulgui generar aportacions fins 

que es presentin les conclusions el 

proper 17 de maig. Quina valoració fa 

d’aquest procés previ?

Podríem dir que hi ha hagut un doble 

procés participatiu. En el primer s’ha  

discutit a fons quins convenien que fossin 

els eixos d’anàlisi del Congrés. Se n’han 

determinat tretze. En el segon s’ha fet 

una crida a la participació, en forma de 

ponències en els diferents eixos, a tota la 

professió. La resposta ha estat molt en-

coratjadora. Més de 200 propostes, molt 

variades i amb un nivell mitjà de qualitat 

francament notable. Serà un Congrés, 

us ho puc ben assegurar, que satisfarà  

plenament els seus participants (animo 

a la participació: valdrà la pena) i, n’es-

tic persuadit, generarà debat. Que és del 

que es tracta. Esteu atents a les conclu-

sions. 

tinguem en el territori millor. És on són els 

bons sous. Adverteixo que quan dic “di-

mensió” no vull dir necessàriament em-

preses tan grans com les de l’IBEX 35, 

però aspirar a més empreses de les que 

a Alemanya es consideren mitjanes seria 

raonable. 

En qualsevol cas el diagnòstic de la 

situació actual de l’empresa catalana 

és positiu?

No es pot generalitzar. Ara bé, la crisi ha 

estat molt destructiva però també ha tin-

gut alguns efectes que ara, un cop supe-

rada, són favorables. Per exemple: durant 

la crisi es va poder detectar que hi havia 

un bon gruix d’empreses que estaven 

ben capitalitzades i que exportaven molt 

o que estaven preparades per fer-ho. És 

a dir, que no depenien crucialment ni d’un 

sistema financer en contracció ni d’un 

mercat interior col·lapsat. Són empreses 

que han sortit de la crisi enfortides, i són 

també un factor en l’èxit exportador del 

que ara gaudim, i que cal intensificar (ve-
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l Col·legi d’Economistes 

de Catalunya ha tornat a 

ser beneficiari d’una 

subvenció del programa Con-

solida’t del Departament de 

Treball, Afers Socials i Famílies 

corresponent a l’edició 2017. 

El Col·legi ve col·laborant des 

de la posada en marxa d’aquesta 

iniciativa, que va tenir lloc el 2013. 

El programa Consolida’t té per 

objectiu el suport a la consolida-

ció, l’enfortiment i la reinvenció 

del treball autònom i està desti-

nat a persones autònomes. 

Per a la nova edició del  

programa, el Col·legi tornar a 

gestionar quatre grups de 18 

persones, per un total de 72 

persones, que desplega a  

tot Catalunya (un a cada 

demarcació territorial). Totes 

aquestes persones es benefi-

ciaran al llarg de l’any del 

l Grup de Joves Econo-

mistes del Col·legi ha 

signat un conveni de col-

laboració amb l’entitat PIMEC 

Joves per a les qüestions relaci-

suport d’una persona asses-

sora, que l’acompanyarà en  

la seva activitat, i d’un conjunt 

de píndoles formatives, que 

abasten diferents camps d’in-

terès (gestió de l’activitat, as- 

pectes jurídics, gestió comer-

cial, màrqueting digital, comerç 

electrònic...). En l’actualitat el 

Col·legi està configurant els 

diversos grups de persones 

autònomes per tal d’iniciar les 

activitats pròpiament dites al 

llarg del mes d’abril. 

María Nieves Cosialls, presidenta 

del Grup de Joves Economistes 

del Col·legi, i Josep Soto,  

president de PIMEC Joves.

Anguita Morales, Aurora

Areny Tuset, Marta

Bagué Pérez, Berta

Barruetabeña Arriola, Amaia

Borràs Sala, Ivana

Brugalada Riu, Francesc

Bueno Álvarez, Alba

Calvó Tuset, Arnau

Castiñeira González, Jorge

Chiva Navarro, Salvador

Cima Ruiz, Francesc Xavier

Cocho Calderón, María Henar

Cornejo Mata, Elisabet

Cortada Sangrà, Josep

Del Moral Rigau, Esther

Escámez Fernández, Salvador

Escribano Comellas, Adrià

Espartero Camprubí, Anna

Franco Lázaro, Juan Carlos

Garcia Agustí, Maria

Gelpi Escandil, Tània

Gurruchaga Tellería, 

Miren Yone

Hernández Calza, Óscar

Herrerias Peña, Abel

Hoberg, Karen

Jáñez Barrio, José

Lobato Moreno, Juan José

López Tubau, Irene

López Aguilar, Cristina

Margalef Parellada, Vicenç

Marrugat Arnal, Irene

Martínez Córdoba, 

Vicente Javier

Masas Mercier, Laia

Masià Martí, Ramon

Matas Ubach, Javier

Molina Hernández, Elena

Morágüez Comajuan, Rubén

Navarro Capdevila, Núria

Orozco Quezada, Silvia Susana

Oslé Roig, Anna

Pascual Clua, Josep

Pau Viñas, Olga

Pérez Martín, Daniel

Pinto Paola, Lorenza

Pozo Enríquez, 

Evelyn Margarita

Puig Bayle, Fernando

Pujol Antón, Patricia

Quibus Rodríguez, Jaime

Rabaneda Grande, Mónica

Rebolleda Vila, Gemma

Romo Ros, Xavier

Segura Mozo, Yolanda

Soley Bori, Jordi

Tariffi Peña, Leonardo Augusto

Ticó Picatoste, Raimon

Toro Bobarin, María Eugenia

Viladevall Pujadas, Eduard

Vingut Michel, Maria Anna

Wendt Álvarez, Alejandro

Zuñiga Hinojosa, Karol Andrea

Relació d’altes 
col·legials del 
desembre del 2017 
al febrer del 2018

i establir una unitat d’acció per 

organitzar actes comuns. Entre 

altres avantatges, amb aquest 

acord, tots els joves col·legiats 

poden sol·licitar la incorpora- 

ció com a membres a PIMEC 

Joves sense cap cost addicio-

nal. Per part del Col·legi va sig-

nar la presidenta del Grup de 

Joves Economistes, María Nie-

ves Cosialls, i per part de PIMEC 

Joves, el seu president, Josep 

Soto. El conveni dels dos col-

lectius sens dubte obre les por-

tes a una sèrie de fructíferes col-

laboracions. 

Per estar al dia dels Joves 

Economistes visiteu la pàgi- 

na web http://www.joveseco-

nomistes.wordpress.com i se-

guiu l’activitat a Facebook i Twit-

ter! @JEconomistes. 

onades amb els joves econo-

mistes, els joves emprenedors i 

els joves empresaris de Catalu-

nya. La finalitat és fomentar les 

sinergies entre les dues entitats 



l passat 27 de febrer va 

tenir lloc la Jornada de 

presentació del Projec- 

te social d’ajut a la professio- 

nalització d’organitzacions no 

governamentals (ONG), amb un 

centenar d’inscrits, en què es  

va presentar un projecte inno- 

vador que llança el Col·legi 

d’Economistes de Catalunya 

amb el suport de l’Obra Social  

”la Caixa”. Es tracta d’una inicia-

tiva que té per objectiu professi-

onalitzar el funcionament i la 

gestió de les ONG mitjançant  

un programa gratuït de mòduls  

formatius, que comprèn vuit 

mòduls per un total de 68 hores. 

Aquest preveu diverses te- 

màtiques que són d’interès per 

al dia a dia d’aquestes entitats, 

com els aspectes legals, els 

marcs fiscal i comptable, l’es-

tratègia, la gestió financera,  

les persones i el lideratge, el 

context laboral i la responsabili- 

tat. En el programa estan im- 

plicades 13 persones exper- 

tes que impartiran els diver- 

sos mòduls, alguns dels quals 

comptaran amb la participació 

específica d’ONG que explica-

ran les seves experiències. El 

programa va començar el 15  

El degà del Col·legi d’Economistes  

de Catalunya, Joan B. Casas,  

i el director territorial de Barcelona  

de CaixaBank, Jordi Nicolau. 

de març i acabarà el 4 de juliol. 

L’elevat èxit de la iniciativa ha  

fet que el nombre de places 

disponibles s’hagi hagut d’am-

pliar i, tot i així, moltes perso- 

nes hagin quedat en espera  

de possibles baixes. 
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quest mes d’abril el 

Col·legi d’Economis-

tes de Catalunya dis-

posarà d’una nova Borsa de 

Treball, amb una sèrie de mi- 

llores tant per al candidat/a 

com per a l’entitat. 

La Borsa tindrà més visibi- 

litat en formar part de l’eina de 

reclutament professional de 

referència Talent Clue (IESE, 

ESADE, universitats i escoles 

de negoci, Col·legi d’Engi-

nyers, Col·legi de Farmacèu-

tics, Col·legi de Periodistes, 

etcètera) fent possible l’accés a 

altres ofertes existents exter-

nes a la Borsa del Col·legi. 

Novetats i millores

La nova Borsa de Treball del 

Col·legi gaudirà d’un disseny 

renovat i oferirà una millor usa-

bilitat. Aquestes són algunes 

de les novetats per als candi-

dats/es i per a les entitats:

Inclourà al perfil del candidat 

la formació que aquest ha rebut 

a l’Aula d’Economia i Empresa 

del Col·legi.

Gaudirà d’un sistema de noti-

ficacions, tant per a l’entitat 

com per al candidat.

Permetrà importar el perfil de 

LinkedIn dels candidats.

Accés a la Borsa de Treball 

des de la mateixa àrea privada 

de la pàgina web i de l’app del 

Col·legi.

Serà personalitzable i perme-

trà estar adaptat a les necessi-

tats de l’usuari.

Inclourà un apartat d’oferta 

pública d’ocupació.

Permetrà a les entitats identi-

ficar als usuaris de la Borsa de 

treball com a col·legiats o pre-

col·legiats (contracte en pràc- 

tiques).

Més ofertes de treball

En el transcurs de l’any 2017 les 

empreses van publicat un total de 

313 ofertes de treball. Si analitzem 

l’evolució més recent, la publica-

ció d’ofertes de treball s’ha incre-

mentat gairebé un 35% respecte 

de l’any 2016, al llarg del qual es 

van publicar 232 ofertes en total. 

Això significa més de 26 ofertes 

mensuals de mitjana.

Orientació professional

El Servei d’Orientació i Asses-

sorament Professional (SOAP) 

del Col·legi, que és gratuït i ex- 

clusiu per a col·legiats/des, té  

un doble objectiu: la gestió de  

la Borsa de Treball i assessora-

ment a les empreses per publi-

car les seves ofertes de feina, 

així com l’orientació i l’assesso-

rament professional dels col-

legiats/des que així ho demanin. 

El SOAP ha efectuat durant 

l’últim any més de 60 entrevistes 

personals d’orientació professi-

onal per ajudar els col·legiats/

des en atur o en reenfocament 

de les seves activitats profes- 

sionals en aquest trànsit, inten-

tant proporcionar-los els recur-

sos i les eines que facilitin asso-

lir aquestes noves alternatives 

professionals: reelaboració del 

curriculum vitae, sistematitza-

ció de la recerca d’ofertes de 

treball i aprofitament de la xarxa 

personal de contactes. 

El SOAP també ofereix si-

mulacions d’entrevistes de se-

lecció i orientació per a la mi-

llora d’habilitats. 

El SOAP ha efectuat més de 60 

entrevistes personals d’orientació 

professional durant l’últim any.
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emprendre o invertir’

L’informe integrat, 
un producte de 
qualitat per oferir 
als clients (2a part)

La importància  
del bon govern

Dinàmica de l’activitat 
emprenedora  
a Catalunya

La futura Llei de reforç 
de la lluita contra la 
morositat en les 
operacions comercials

Implicacions i efectes  
de l’entrada en vigor de 
la MiFID II i el MiFIR

El nou informe 
d’auditoria: més útil 
per als usuaris

Optimisme per  
al 2018, però no 
exempt de riscos

La normativa jurídica, 
actualitzades

La nova Llei de 
contractes del sector 
públic: principals 
modificacions i novetats 
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S E R V E I S  C O L · L E G I A L S

i havia expectació enguany per 

seguir la IX Jornada Concursal, 

ja que el seu format presentava 

novetats. No solament teníem 

el jutge del Mercantil de Lleida, Eduard En-

rech, com a ponent principal, sinó que també 

es comptava amb la presència de Joan Ro-

jas, economista expert en la Llei concursal, 

qui des d’una òptica diferent, la de l’adminis-

trador, va exposar els principals trets d’una 

gestió eficient del concurs. Dos punts de vis-

ta suficientment qualificats per donar molt de 

joc i a la vegada permetre arribar al final de la 

Jornada a conclusions ben profitoses per als 

professionals assistents. 

Quan el president del Col·legi d’Economistes 

de la demarcació de Lleida, Joan Turmo, va 

inaugurar la sessió, després de donar la ben-

vinguda als professionals i patrocinadors 

assistents i d’agrair-los la seva presència, va 

recordar i va destacar la importància de les 

Jornades que s’han anat desenvolupant al 

llarg d’aquests darrers nou anys. En van su-

bratllar dos motius en especial. El primer, 

perquè sempre s’han abordat els extrems de 

la llei que plantegen més dubtes per reformes 

recents i el segon perquè s’han escollit les 

matèries més controvertides de la llei, expli-

cades pels ponents convidats d’una manera 

rigorista, amb claredat i amb l’extensió que el 

tema demanava. 

Es va començar amb l’exposició de l’econo-

mista i administrador concursal, Joan Rojas, 

sobre la gestió eficient del concurs. Ja de bon 

inici va ressaltar la complexitat dels temes que 

s’arriben a tractar en el desenvolupament 

d’un concurs. Va fer una reflexió sobre uns 

quants punts rellevants que cal tenir en 

compte: no és fàcil quantificar les responsa-

bilitats concursals del concursat. Tampoc no 

un bolet que apareix espontàniament, respon 

a una realitat del mercat”. Un dels motius més 

recurrents que han abocat l’empresari al con-

curs es dóna quan “les vendes disminueixen 

i, amb elles, els ingressos, mantenint invaria-

bles en canvi els deutes i les despeses. Resul-

tat, problemes segurs, concurs imminent”.

La segona part va anar a càrrec del magistrat 

titular del Jutjat Mercantil de Lleida, Eduard M. 

Enrech. Va començar per celebrar que la situ-

ació de l’economia lleidatana donava signes 

evidents i objectius de millora. Ho justificava 

dient que els dos mesos que portem d’any 

sols han entrat dos concursos de creditors a 

Lleida. La seva àmplia i lluïda exposició va ver-

sar sobre dos aspectes de nova aplicació de 

la Llei de societats de capital i dels quals no 

sempre es tenen interpretacions clares. Pri-

mer, la protecció del soci: impugnacions dels 

acords socials i el dret d’informació. Segon, el 

dret de separació del soci. Pel que fa al primer 

punt de la seva intervenció va destacar que, 

segons la llei, en l’article 204, sobre acords 

impugnables, a part dels acords socials pre-

sos contraris a la llei, no és justificable la lesió 

de l’interès social quan hi ha acords imposats 

de manera abusiva per la majoria que van en 

detriment dels altres socis. 

Pel que fa al segon punt, sobre el dret de sepa-

ració del soci, va fer referència al supòsit de la 

manca de distribució de dividends, segons el 

que disposa l’article 348 bis de la llei, l’aplicació 

del qual va ser suspesa fins al 31 de desembre 

de 2016. Hi ha la interpretació generalitzada 

que s’entendrà efectiva en haver-hi beneficis 

l’any 2017, fet que obliga la societat a distribu-

ir una tercera part a partir del gener del 2018. 

Va explicar que des del 8 de desembre de 

2017 hi ha en tràmit una disposició per clarifi-

car-ho, a fi de concretar la data d’efectivitat i el 

percentatge dels beneficis per distribuir.

Finalment, el jutge va exposar la problemàti-

ca de determinats casos concursals que han 

arribat al Jutjat Mercantil de Lleida. Va ser un 

incentiu per encetar un debat obert que va 

propiciar una elevada i animada participació 

dels assistents a la Jornada. 

ho és com s’efectuen els càlculs dels efectes 

a tercers quan, per exemple, un senyor o em-

presari va tard en presentar un concurs. La 

qual cosa, per cert, no implica necessària-

ment que en surtin més perjudicats. El confe-

renciant va reconèixer que no hi havia formes 

concretes de càlcul per quantificar els possi-

bles danys. Va dir: “La Llei concursal no et 

dóna cap eina per poder calcular la respon-

sabilitat de l’empresari”. En aquests casos 

considera convenient que “la llei hauria de 

tenir en compte els elements econòmics que 

afecten el procés”. Va posar com a exemple 

empreses que creen filials fora de concurs a fi 

que la banca accedeixi a finançar nous pro-

jectes per donar continuïtat a una activitat, 

que acabarà beneficiant la matriu concursa-

da. Va destacar que el món concursal “no és 

JOAN PICANYOL I TARRÉS, 

IX JORNADA CONCURSAL A LLEIDA
Lleida

D’esquerra a dreta: Joan Rojas, 

Eduard M. Enrech i Joan Turmo.



Tarragona

ra farà ja quatre anys (el 30 de 

desembre de 2013) que vaig te-

nir l’honor de participar en la sig-

natura del conveni d’unificació 

del Col·legi d’Economistes de Catalunya amb 

les corporacions dels titulats mercantils de Bar-

celona, Tarragona, Lleida i Girona. Aquest con-

veni es va veure referendat amb la Llei 8/2014, 

de 3 de juliol, i es va establir un període transito-

ri al qual posaran fi les properes eleccions.

A la seu de Tarragona, igual que a les altres 

seus territorials, aquesta fusió s’ha donat de 

manera senzilla integrant membres de l’antic 

col·legi d’empresistes, com jo mateix, dins de 

les comissions territorials. Però, a diferència 

de les seus de Girona i de Lleida, els membres 

de l’antic Col·legi de Titulats Mercantils no han 

tingut una presència significativa a l’entorn de 

la seu local del Col·legi. Abans de la fusió, l’ac-

tivitat del de Titulats Mercantils de Tarragona 

es portava des de la seu de Barcelona, i els 

vells hàbits costen de canviar. Però els mem-

bres han de saber que tenen una seu, on es 

fan moltes i diverses activitats, i que és casa 

seva. Aquestes eleccions, així com els nous 

estatuts, normalitzaran l’actuació conjunta de 

què volies desenvolupar la professió. Ara 

aquesta elecció es dóna al principi del grau. 

L’especialització es dóna cada cop més aviat. 

De manera que en el Col·legi convivim perso-

nes d’àmbits professionals ben diferents. Ara 

bé, hi ha coneixements comuns que ens dis-

tingeixen a tots com a economistes. 

Som conscients que en el món actual, per 

molt especialitzat que estiguis, has de conti-

nuar aprenent i formant-te al llarg de la teva 

vida professional. La formació és un dels eixos 

crucials del Col·legi i les seus, per una banda, 

per garantir professionals que donin un bon 

servei al seus clients; i, per l’altra, permetre als 

associats assolir i ampliar coneixements que 

els permetin ser competitius en l’exercici de la 

professió.

A Tarragona, com a la resta de seus, els mem-

bres de la Comissió, en un ambient encomia-

ble, destinen esforços i hores del seu temps 

personal per fer visible el Col·legi i per poder 

donar una oferta adient als professionals del 

territori, sense deixar de competir amb altres 

institucions de caràcter públic i privat (altres 

associacions professionals, cambres, empre-

ses especialitzades en cursos formatius, et-

cètera) i, a més, ara amb la irrupció de les no-

ves tècniques formatives (on-line, MOOC). 

La fi de la col·legiació obligatòria, excepte per 

a alguns col·lectius, pot comportar un risc de 

descens en l’afiliació. Sobretot si no estem a 

l’altura i alguns afiliats creuen que la quota no 

satisfà les seves expectatives. Si volem donar 

servei als col·legiats, a voltes del segle XXI, el 

Col·legi i les seus han d’utilitzar la tecnologia i 

les tècniques que ja fa anys que es donen a 

molts entorns formatius. A més, en l’àmbit de 

l’empresa privada, els col·legiats que treballen 

per compte aliè algunes vegades han de fer 

front a les despeses formatives amb els seus 

recursos, i no sempre poden conciliar els ho-

raris dels cursos amb la feina. 

Caldrà estimular la imaginació per trobar fór-

mules que no vagin en detriment de la genera-

ció de recursos per al Col·legi i reforçar les seus 

com a punt de trobada i de debat d’idees. 

tots aquests col·lectius com un de sol i han 

posat a prova un fet que es pot entendre com 

un primer pas per crear un ens potent que 

representi els professionals de l’economia.

Això es fruit de l’harmonització dels plans 

d’estudi dins de la Unió Europea mitjançant el 

pla Bolonya. Els acords amb diverses univer-

sitats i escoles de negocis acordant el dret a la 

col·legiació, o bé l’associació dels seus estu-

diants que obtinguin el grau, portarà un pro-

cés d’integració de la professió dins del Col-

legi, i que, a la vegada permeti la diversitat a 

cada membre per inscriure’s en les diverses 

comissions professionals.

Però, com s’ha vist en l’elaboració dels esta-

tuts, també ha comportat reflexions sobre la 

definició de la figura de l’economista. Quins 

són els currículums acadèmics (o els trets dis-

tintius) que permeten al Col·legi assegurar la 

societat que es troba davant d’un economis-

ta? Fins on o amb qui ens podem fusionar (si 

hi ha voluntat, és clar)?

Recordo que, quan jo vaig estudiar, era en 

acabat tercer curs quan s’escollia la branca en 

ALBERT REBULL FATSINI

NOUS TEMPS DESPRÉS DE LA FUSIÓ
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ABRIL-JUNY 2018

Seu de Barcelona

Problemàtica de l’IVA  

de les entitats públiques

Durada: 6 hores

Data: 17 i 19 d’abril

Campanya de la renda  

i patrimoni 2017: edició matí 

Durada: 8 hores

Data: 19 i 26 d’abril

Novetats de la campanya  

de la renda 2017

Durada: 3 hores

Data: 3 de maig

Curs Superior d’Especialització  

en la Llei general tributària i els  

seus reglaments (Curs Superior 

d’Especialització Tributària)

Durada: 30 hores

Data: 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 i 31 

de maig, i 5 i 7 de juny

Fiscalitat de les entitats  

esportives

Durada: 4 hores

Data: 9 de maig

Curs bàsic de fiscalitat 

internacional

Durada: 12 hores

Data: 10,15 i 17 de maig

Campanya de la renda  

i patrimoni 2017:  

edició tarda

Durada: 8 hores

Data: 10 i 17 de maig

Fiscalitat de la crisi  

matrimonial

Durada: 4 hores

Data: 14 de maig

Fiscalitat d’herències

Durada: 8 hores

Data: 14 i 16 de maig

Curs pràctic sobre  

la NIA-ES 701: qüestions  

clau i aspectes més  

rellevants de l’auditoria

Durada: 5 hores

Data: 24 d’abril

L’economista i l’auditor  

davant dels instruments  

financers més habituals  

en la pime

Durada: 8 hores

Data: 8 de maig

Auditoria de consolidació  

des d’una perspectiva pràctica

Durada: 5 hores

Data: 15 de maig

Seu de Girona

La revisió de la memòria  

dels comptes anuals per  

part de l’auditor (NIA-ES)

Durada: 12 hores

Data: 4 i 11 d’abril

Seu de Tarragona

La revisió de la memòria  

dels comptes anuals  

per part de l’auditor (NIA-ES)

Durada: 4 hores

Data: 10 d’abril

Seu de Barcelona

Dipòsit digital de comptes  

anuals i llibres comptables  

en el Registre Mercantil:  

taller pràctic i casuístiques 

especials

Durada: 3 hores

Data: 5 d’abril

El Pla de viabilitat concursal

Durada: 3 hores

Data: 17 d’abril

Prova pericial econòmica  

i productiva en els  

processos laborals 

d’acomiadament objectiu

Durada: 4 hores

Data: 19 d’abril

Curs sobre valoracions 

immobiliàries

Durada: 16 hores

Data: 25 d’abril, 2, 9 i 16 de maig

Règim fiscal de les operacions  

de reestructuració empresarial: 

fusions, escissions, aportacions  

d’actius i bescanvi de valors

Durada: 8 hores

Data: 16 i 23 de maig

Fiscalitat de les ‘start-ups’

Durada: 4 hores

Data: 6 de juny

Declaració de l’impost sobre 

societats en l’exercici 2017  

i novetats per al 2018

Durada: 12 hores

Data: 7, 12 i 14 de juny

Seu de Lleida

Curs d’actualització de l’IRPF

Durada: 6 hores

Data: 25 i 26 d’abril

Curs sobre IRPF i patrimoni

Durada: 4,5 hores

Data: 10 de maig

Seu de Tarragona

Fundacions i altres entitats  

sense ànim de lucre:  

la declaració de l’impost  

de societats

Durada: 4,5 hores

Data: 10 de maig

Repàs de l’impost de  

societats 2017 i principals  

novetats per al 2018

Durada: 3 hores

Data: 23 de maig

Seu de Barcelona

L’auditoria de l’immobilitzat 

material i intangible

Durada: 6 hores

Data: 16 i 18 d’abril
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La secció de qualificació  

en el concurs de creditors 

Durada: 3 hores

Data: 10 de maig

Seu de Barcelona

Campanya de la renda  

i patrimoni 2017: edició matí 

Durada:  hores

Data: 18 i 25 d’abril

Com resoldre els conflictes  

dins el despatx i amb els clients

Durada: 9 hores

Data: 18 i 25 d’abril, i 2 de maig

Digitalització per a assessories  

i despatxos professionals

Durada: 4 hores

Data: 24 d’abril

Adaptació al Reglament  

general europeu de  

protecció de dades (RGPD).  

La figura del delegat  

de protecció de dades

Durada: 3 hores

Data: 26 d’abril

Procés global de  

‘due-diligence’: aspectes  

financers i fiscals

Durada: 8 hores

Data: 7 i 14 de maig

Reestructurar  

per optimitzar

Durada: 6 hores

Data: 8 de maig

Pla d’empresa  

i valoració  

de la companyia

Durada: 12 hores

Data: 15, 17 i 22 de maig

Seu de Barcelona

Programa sobre  

anàlisi i planificació  

economicofinancera

Durada: 44 hores

Data: 17, 19, 24 i 26 d’abril, 

i 3, 8, 10, 15, 17, 22 i 24 de maig

Anàlisi d’estats financers  

(mòdul del Programa  

sobre anàlisi  

i planificació  

economicofinancera)

Durada: 28 hores

Data: 17, 19, 24 i 26 d’abril, 

i 3, 8 i 10 de maig

‘Trading’ i operativa  

als mercats  

financers per a  

economistes

Durada: 12 hores

Data: 8, 10 i 14 de maig

Planificació econòmica  

i financera: elaboració i  

posada en pràctica  

del pla de gestió  

operatiu (mòdul del  

Programa sobre  

anàlisi i planificació  

economicofinancera)

Durada: 16 hores

Data: 15, 17, 22 i 24 de maig

Les projeccions  

econòmiques  

i financeres: visió  

de futur de l’empresa 

Durada: 16 hores

Data: 29, 31 de maig, i 5 i 7 de juny

Seu de Barcelona

Aplicació d’eines  

avançades al  

control de gestió:  

sistemes de ‘reporting’  

(mòdul del Programa  

de control de gestió/ 

pressupostari: funcions  

i eines per al ‘controller’)

Durada: 16 hores

Data: 11, 16, 19 i 24 d’abril

Nova Llei de contractes  

del sector públic

Durada: 4 hores

Data: 17 d’abril

El Col·legi d’Economistes de Catalunya participa en un projecte de vuit cursos de 

formació contínua, destinats a persones treballadores, ja siguin assalariades o bé 

autònomes, i a persones desocupades, sense cost, que s’impartiran al llarg dels 

mesos d’abril, maig, juny, juliol i setembre del 2018. 

Impost sobre el valor  

afegit (IVA) (20 h)

Dates: 5, 10, 12 i 17 d’abril

Horari: de 9.30 a 14.30 hores

Comptabilitat bàsica (60 h)

Dates: 17, 20 i 24 d’abril; 4, 8, 11, 15, 

25 i 29 de maig; i 1, 5 i 8 de juny

Horari: de 9.30 a 14.30 hores

Habilitats directives (20 h)

Dates: 16, 19, 23 i 26 d’abril

Horari: de 9.30 a 14.30 hores

Gestió fiscal de l’empresa (40 h)

Dates: 8, 11, 15, 25 i 29 de maig; 

i 1, 5 i 8 de juny

Horari: de 9.30 a 14.30 hores

Gestió de tresoreria (40 h)

Dates: 12, 15, 19, 26 i 29 de juny; 

i 3, 6 i 10 de juliol

Horari: de 9.30 a 14.30 hores

Fiscalitat i altres  

obligacions per a  

empresaris  

i autònoms (25 h) 

Dates: 3, 6, 10, 13 i 17 de juliol

Horari: de 9.30 a 14.30 hores

Impost sobre la renda  

de les persones físiques  

(IRPF) (20 h)

Dates: 4, 7, 14 i 18 de setembre

Horari: de 9.30 a 14.30 hores

Anàlisi i control de costos (25 h)

Dates: 4, 7, 14, 18 i 21 de setembre

Horari: de 9.30 a 14.30 hores
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la Universitat Abat Oliba CEU 

ofereixen graus, dobles graus, 

màsters, postgraus i cursos 

d’especialització presencials i 

semipresencials en l’àmbit de l’empresa i 

de l’economia. 

Com definiria els estudis d’Empresa i 

Economia que ofereix la UAO CEU?

Els estudis d’Empresa i Economia de la UAO 

CEU aposten decididament per l’excel·lència 

acadèmica i professional. Per aconseguir-

ho, el Departament ha desenvolupat una 

metodologia docent basada en grups redu-

ïts (menys de 40 alumnes per aula) i articula-

da amb una combinació de classes magis-

trals amb tallers, conferències, seminaris 

pràctics i visites a empreses. Aquestes acti-

vitats formatives es reforcen amb tutories in-

dividualitzades, programes de desenvolupa-

ment de competències, mobilitat internacio-

nal amb pràctiques a l’estranger i sessions 

d’orientació professional. L’ocupabilitat del 

98% dels nostres estudiants avalaria la sol-

vència d’aquest enfocament. 

Quines competències diferencien els 

economistes formats a la UAO CEU?

Els economistes de la UAO CEU són profes-

sionals compromesos. La seva formació in-

tegral els permet afrontar de manera pro-

activa els reptes que planteja actualment la 

gestió empresarial. Això s’explica perquè la 

seva formació especialitzada es comple-

menta amb una experiència acadèmica i la-

boral internacional. En conseqüència, els 

alumnes de la UAO CEU destaquen pel seu 

comportament ètic, el pensament crític, l’ha-

bilitat per treballar en equips interculturals i la 

capacitat d’anàlisi dels aspectes socioeco-

nòmics i geopolítics que afecten la presa de 

decisions empresarials en un entorn global.

La reforma educativa aprovada el 2015 

preveu la convivència de graus de tres 

anys i de quatre anys, fet que implica 

múltiples combinacions amb màsters i 

postgraus. Com ho valora?

Per al Departament d’Empresa i Economia 

la possibilitat d’impartir programes de grau 

en l’àmbit d’Empresa i Economia en tres 

anys i 180 crèdits ECTS suposa una gran 

oportunitat per completar l’oferta acadè- 

mica actual, respondre a noves necessitats 

de formació, però sobretot per harmonit- 

zar la durada i els continguts dels estudis 

amb la majoria de països europeus que in-

tegren l’Espai Europeu d’Educació Superi-

or. Aquesta circumstància ha de facilitar la 

mobilitat dels graduats i la internacionalitza-

ció del seu currículum acadèmic i professio-

nal en un doble sentit. D’una banda, afavorir 

que els nostres graduats s’aventurin a cur-

sar titulacions de màster i doctorat a l’es-

tranger, ja que la fórmula 3+2 s’adequa mi-

llor a l’estàndard internacional per compa-

ració amb la configuració vigent fins ara que 

penalitza els estudiants nacionals que volen 

estudiar a l’exterior. Per altra banda, l’oferta 

d’una titulació de 180 crèdits també ha de 

promoure una afluència més gran d’alum-

nes estrangers en els diferents cursos de la 

titulació. Tant en termes d’un flux més alt 

d’alumnes embarcats en diferents progra-

mes d’internacionals com en termes d’una 

presència més alta d’alumnes estrangers 

que decideixen cursar íntegrament la titula-

ció de grau a la UAO CEU. 

Com preveu l’evolució futura dels estu-

dis d’Empresa i Economia?

En la meva opinió, el futur dels estudis en el 

nostre àmbit està clarament marcat per tres 

eixos fonamentals: a) la innovació empresa-

rial i gestió del coneixement, b) la formació 

digital i el tractament de dades i c) la soste-

nibilitat i la dimensió social dels negocis. Pri-

mer, la innovació és essencialment la capa-

citat per detectar i resoldre problemes que 

afecten les empreses i els seus negocis. Per 

això, la formació tradicional de l’economista 

hauria d’anar més enllà de l’emprenedoria i 

aplegar aspectes vinculats amb l’organitza-

ció industrial (business engineering) per en-

tendre millor els productes i el seu procés 

de producció. Segon, gestionar negocis i 

prendre decisions requereix cada cop més 

informació que sistematitzem en dades. En 

conseqüència, l’economista ha de saber 

recopilar i interpretar aquestes bases de da-

des (business intelligence/data analyst). Fi-

nalment, l’anàlisi econòmica ha d’incorpo-

rar la sensibilitat social i la sostenibilitat, pre-

nent en consideració els nous paradigmes 

associats amb l’economia circular i l’econo-

mia del comportament. 

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

JOAN RIPOLL
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 BARCELONA

Debats fiscals

Dirigits per Míriam Jiménez-Ridruejo, asses-

sora fiscal a Jiménez-Ridruejo y Asociados, 

SLP; Josep Sotelo, assessor fiscal a Audi-

consultores Advocats i Economistes, SLP, i 

Pedro Villar, Gabinet Assessor Fernández, 

SL. Els debats oberts de consultoria fiscal 

van tenir lloc el mateix dia, abans de les ses-

sions temàtiques.

‘El nou marc econòmic i fiscal andorrà. 

Oportunitats de negoci’

Sessió temàtica a càrrec de José María Alfin, 

Miguel Cases i Ernesto Lacambra, advocats i 

socis de Cases & Lacambra. Videoconferèn-

cies amb les seus de Lleida i Tarragona.* 

‘Novetats en les declaracions informatives’

Primera i segona edició de la sessió informa-

tiva AEAT a càrrec de funcionaris de les De-

pendències Regionals de Gestió i Informàti-

ca Tributària de l’AEAT i celebrada a la Sala 

d’Actes de l’AEAT.* 

‘Modificacions en els reglaments  

de desenvolupament de  

la Llei general tributària’

Sessió temàtica a càrrec d’Esaú Alarcón, advo-

cat. Cofundador de www.fiscalblog.es i profes-

sor de la Universitat Abat Oliba CEU. Videocon-

ferències amb les seus de Lleida i Tarragona.* 

Assemblea extraordinària  

i Assemblea ordinària de col·legiats

Presentació, debat i aprovació del projecte 

d’Estatuts i dels projectes de Reglament de la 

Junta de Govern i de l’Assemblea General i del 

Procés Electoral, elaborats per la Ponència Es-

tatutària i aprovats per la Comissió Gestora el 

30.10.17. Aprovació del pressupost del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya per a l’any 2018.

‘Praxis del administrador y mediador 

concursal. Gestión eficiente del concurso’

Presentació del llibre amb les intervencions 

de Raúl N. García Orejudo, magistrat-jut- 

ge del Jutjat Mercantil núm. 7 de Barcelona  

i col·laborador en el llibre; Sebastià Sastre 

Papiol, exmagistrat del Tribunal Suprem i  

col·laborador en el llibre, i César Suárez  

Vázquez, magistrat-jutge del Jutjat Mercan- 

til núm. 1 de Tarragona. Videoconferències 

amb les seus de Girona, Lleida i Tarragona. 

Benvinguda als nous col·legiats

Amb la participació del degà, Joan B. Casas, 

i del gerent del Col·legi d’Economistes de 

Catalunya, Maurici Olivé, que van lliurar el 

carnet i els diplomes als nous col·legiats dels 

mesos de maig a desembre del 2017. 

Reunió del panel d’experts de l’IEBE

Per examinar el resultat de l’enquesta cor-

T R E B A L L E M  E N  G R U P
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responent a la previsió de tancament de  

l’IBEX a 31 de març de 2018.* 

Fòrum inversor Economistes BAN.  

Edició XXVIII

Organitzat pels business angels Economis-

tes BAN del Col·legi d’Economistes de Cata-

lunya. Vídeo disponible a youtube.com/eco-

nomistescat.

‘Perspectives dels mercats  

financers el 2018’

Dinar col·loqui organitzat pel Fòrum d’Econo-

mistes en Mercats Financers amb la participa-

ció d’Adrià Morrón Salmerón, doctor en Eco-

nomia per la Universitat Pompeu Fabra i 

membre del Departament de Macroeconomia 

i Mercats Financers de CaixaBank Research.* 

‘Visió actual i futura  

del finançament alternatiu’

Conferència a càrrec de Paulino de Evan, 

cofounder i conseller de FINANZARE; Eloi 

Noya, cofounder i director de Desenvolupa-

ment de Negoci de LOANBOOK; Pepe Bor-

rell, director general de CROWDCUBE a Es-

panya, i Daniel Oliver, director general de 

CAPITAL CELL. Videoconferències amb les 

seus de Girona, Lleida i Tarragona. Vídeo 

disponible a youtube.com/economistescat.*

‘Anàlisi dels nous informes d’auditoria’

Sessió tècnica amb la participació com a  

ponent del Pedro I. Romero, auditor de 

comptes. Revisor de Control de Qualitat del 

Conveni ICAC-REA. Videoconferència amb 

la seu de Tarragona.* 

‘El tancament comptable 2017’

Conferència a càrrec de Gemma Soligó, eco-

nomista i auditora. Sòcia de Grant Thorn- 

ton. Membre de la Junta Directiva de l’ACCID. 

Videoconferències amb les seus de Girona, 

Lleida i Tarragona.* 

Presentació del monogràfic  

‘Bon govern corporatiu’ i anunci  

de la nova ‘Guía de buen gobierno  

para pymes REA (RSC-II)’

Amb la participació com a ponents de Carlos 

Puig de Travy, membre de la Comissió Gestora 

del Col·legi d’Economistes de Catalunya i presi-

dent del REA+REGA del Consell General 

d’Economistes, i Xavier Subirats, membre de la 

Comissió Gestora del Col·legi d’Economistes 

de Catalunya, president del Registre d’Experts 

Comptables de Catalunya (RECC). Videocon-

ferències amb la seu de Girona.*

‘Les dimensions econòmiques  

del nou model energètic’

Conferència coorganitzada amb la Fundació 

Gas Natural Fenosa, a càrrec de Mariano Mar-

zo, catedràtic de Recursos Energètics de la Uni-

versitat de Barcelona i Col·legiat d’Honor del 

Col·legi d’Economistes de Catalunya; Juan An-

tonio López Abadía, cap del Departament d’Op-

timització Energètica de DAMM. La benvinguda 

va anar a càrrec de Joan Ràfols, president de la 

seu de Barcelona i president de la Comissió 

d’Economia i Sostenibilitat del Col·legi d’Econo-

mistes de Catalunya, i de Martí Solà, director 

general de la Fundació Gas Natural Fenosa. Va 

moderar Laia Gelabert, cap d’Energia i Med 

Ambient de la Fundació Gas Natural. Videocon-

ferències amb les seus de Girona i Lleida. Vídeo 

disponible a youtube.com/economistescat.*

‘La carrera espacial: ciència,  

tècnica i economia’

Conferència del doctor Marià Baig, professor 

titular (àrea Física Teòrica) del Departament 

de Física i del Centre d’Història de la Ciència 

(CEHIC) de la UAB.* 
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‘L’alimentació en un món d’oligopolis: 

estratègies de futur’

Taula rodona organitzada amb la Plataforma 

Agrofòrum i participació de Júlia Montserrat, 

investigadora en economia social i consultora 

externa en l’àrea de protecció social de la Co-

missió Europea; Francesc Reguant, vicepresi-

dent de la Comissió d’Economia Agroalimentà-

ria del Col·legi d’Economistes de Catalunya; 

Josep Presseguer, director general de Fruits de 

Ponent, Grup Cooperatiu; Jordi Vives, gerent 

de la Federació de Cooperatives Agràries de 

Catalunya; Tomás García Azcárate, senior sci-sci-

entist a l’Institut d’Economia, Geografia i Demo-

grafia-IEGD-CSIC Madrid. Van fer la benvingu-

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

mistes de Catalunya; Ramon Lletjós, coordina-

dor d’Agrofòrum, i Roberto García Torrente, di-

rector del Negoci Agroalimentari de CAJAMAR 

Caja Rural. Va cloure Margarida Arboix, rectora 

de la UAB, i van moderar Montserrat Viladrich, 

catedràtica de Fonaments de l’Anàlisi Econò-

mica (UdL), i M.ª José Milan, professora titular 

de la UAB i doctora enginyera agrònoma. Vide-

oconferències amb les seus de Girona, Lleida i 

Tarragona. Vídeo disponible a youtube.com/

economistescat.*

‘Impacte de la crisi econòmica sobre  

la salut dels hospitals. Què ens diu  

al respecte la Central de Balanços?’

Dinar col·loqui amb la participació de Miquel 

Argenter, economista i gerent de l’Agència de 

Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQuAS); Mont- 

se Caldés, economista i gerent de Planificació 

Econòmica, Àrea de Recursos Econòmics del 

CatSalut, i Anna Roman, responsable de la 

Central de Balanços del CatSalut. 

‘Nous medicaments,  

nous sistemes de compra’

Dinar col·loqui amb Antoni Gilabert, doctor en 

Farmàcia i màster en Salut Pública i director de 

l’Àrea de Farmàcia i del Medicament del Con-

sorci de Salut i Social de Catalunya. 

‘Valors a l’empresa i repercussió  

sobre els beneficis’

Taula rodona a càrrec de Lluís Viguera, gerent 

institucional de la patronal PIMEC; Josep Maria 

Martínez, CEO de Bella Aurora Labs, i José Ma-

ría Torres, president executiu del grup Numin-

tec. Videoconferències amb les seus de Girona 

i Tarragona.*

‘El sistema aeronàutic europeu  

i Barcelona: evolució, innovació i futur’

Conferència debat a càrrec del doctor Pere 

Suau-Sánchez, professor i director del progra-

ma Airport Planning & Management de la Uni-

versitat de Cranfield (Regne Unit), i Jaume 

Adrover, director general de Gestió i Promoció 

Aeroportuària, SA. Vídeo disponible a youtube.

com/economistes.cat.*

‘Impacte econòmic dels ‘e-sports’.  

Noves oportunitats de negoci’

Conferència organitzada amb la participació del 

Grup de Joves Economistes amb la participa-

ció com a ponents de Sergi Mesonero, director 

de la Lliga de Videojocs Professional i director 

de la Càtedra Internacional d’e-Sports de la 

UCAM, i Àlex Barbarà, consultor legal en Dret 

Digital i e-Sports. Va presentar Jaume Vilà, 

membre de la Comissió d’Economia i Finances 

de l’Esport del Col·legi d’Economistes de Cata-

lunya. Va moderar Sergi Belmonte, membre del 

Grup de Joves Economistes del Col·legi d’Eco-

nomistes de Catalunya. Vídeo disponible a you-

tube.com/economistes.cat. 

Visita cultural Ruta Picasso  

i Acadèmia de Belles Arts

Amb la col·laboració de David Revelles.
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‘Banca ètica: banca amb valors  

per millorar el món i les persones’

Conferència organitzada amb l’Associació Ca-

talana de Comptabilitat (ACCID) amb la partici-

pació com a ponents d’Oriol Amat, economis-

ta, catedràtic de la UPF i president de la Comis-

sió de Comptabilitat (Comissió conjunta CEC-

ACCID) i de l’ACCID; Joan Cavallé, economista 

i director general de Caixa d’Enginyers; Arturo 

de las Heras, economista, excoordinador del 

Grup d’Iniciativa Territorial de Barcelona (GIT) i 

membre de la Comissió Ètico-Social del GIT-

Barcelona, i Mikel García-Prieto, director gene-

ral de Triodos Bank. Videoconferències amb les 

seus de Girona, Lleida i Tarragona. Vídeo dispo-

nible a youtube.com/economistescat.*

 TARRAGONA

‘Orientar-se a la productivitat  

i a la consecució de resultats’ 

Taller que va comptar amb la participació de 

Gerard Isern, fundador de FOCUS365.

‘Novetats en les declaracions  

informatives AEAT’

Conferència que va comptar amb la participa-

ció de German Puerto, cap de la Dependència 

d’Informàtica de l’AEAT a Tarragona.

 LLEIDA

‘Novetats en les declaracions 

informatives AEAT’

Conferència amb la participació de personal de 

l’Agència Tributària de Lleida.
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aria Josep Arasa és econo-

mista especialista en el sec-

tor de la salut i sòcia de 

Faura-Casas, firma especia-

litzada en serveis d’auditoria i consultoria. 

Llicenciada en Ciències Econòmiques i 

Empresarials per la Universitat de Barce- 

lona, també és auditora-censora jurada de 

comptes i membre de la Junta Directiva  

de l’Associació Catalana de Comptabilitat i 

Direcció (ACCID). 

Quins són els principals objectius de la 

Comissió?

El principal objectiu de la Comissió és el  

de ser un lloc de trobada per a tots aquells 

professionals que treballen en el sector de 

la salut, sigui quin sigui l’àmbit en el qual 

desenvolupen la seva activitat, ja sigui en 

l’àmbit privat, universitari, investigació, 

gestió sanitària o Administració.

La Comissió d’Economia de la Salut es va 

crear l’any 1979 i, en aquests quasi 40 anys, 

ha estat i continua sent un referent en tot  

allò relacionat amb l’economia de la salut. 

Els seus objectius generals són oferir als  

professionals que d’una manera o altra es-

tan relacionats amb el sector serveis especí-

fics de networking, de formació i d’informa-

ció. També oferir un servei a la societat en 

general i específicament al sector de la salut.

Els principis que orienten i sobre els quals 

es basen les activitats de la Comissió i dels 

seus més de 300 membres són la professi-

onalitat, la neutralitat i la independència, la 

interrelació amb altres comissions i àrees 

d’activitat del Col·legi i la col·laboració amb 

altres organismes, associacions i instituci-

ons del sector a Catalunya.

Quines activitats organitzeu?

D’una banda organitzem conferències ober-

tes a tothom i organitzades per la nostra 

Comissió o també en col·laboració amb al-

tres comissions del mateix Col·legi o d’enti-

tats properes. A més organitzem xerrades o 

tertúlies d’interès per als mateixos membres 

de la Comissió. També celebrem dinars de 

salut a peu dret per intercanviar impressions 

entre professionals seguit d’una tertúlia i col-

loqui sobre temes d’interès en l’economia 

de la salut. D’altra banda actualitzem el “No-

ticiari d’Economia de la Salut” amb un article 

trimestral inclòs en cada número de la Revis-

ta tècnica del Col·legi. I finalment participem 

en una de les taules de la Jornada Anual dels 

Economistes.

Quins sectors tenen especial força i es-

tan guanyant pes en l’àmbit de la salut?

El sector de la salut ha estat sempre un sec-

tor amb moltes interrelacions amb d’altres 

com ara l’agricultura, la indústria farmacèu-

tica o el sector serveis. 

Els últims anys el sector salut és un dels que 

més ha evolucionat, i continuarà evolucionant 

encara més els propers anys. La medicina 

s’està aliant amb la tecnologia i preparant una 

revolució. Ciències com la bioinformàtica, la 

biotecnologia, la intel·ligència artificial, la ge-

nètica o les TIC són els nous àmbits d’interre-

lació amb l’economia de la salut.

Podem enumerar alguns dels canvis que ja 

han començat i que portaran a una transfor-

mació substancial dels paradigmes en la 

salut. D’una banda, els dispositius que per-

meten monitorar en remot moltes malalties, 

fet que suposarà un millor diagnòstic del 

metge i el trasllat de llits d’hospital tradicio-

nals a la pròpia llar. També la robòtica, que ja 

comença a ser comuna en alguns hospitals, 

i el big data o la capacitat d’analitzar gran 

quantitat d’informació per obtenir millors re-

sultats clínics i reduir costos. D’altra banda, 

la ciberseguretat que, en aquest entorn, és 

una amenaça cada dia més important. I final-

ment, la biotecnologia i tractaments basats 

en l’ADN i en el genoma que originen canvis 

importants en la indústria farmacèutica.

Quin paper diria que hi juga l’economista?

El sector de la salut s’ha convertit en un dels 

motors de desenvolupament econòmic i so-

cial més important de les economies desen-

volupades. L’economista que treballa en el 

sector de la salut ho fa en diferents vessants 

com ja hem comentat i, en qualsevol d’aques-

tes vessants, sap que la tecnologia canviarà 

els seus negocis o la manera de treballar i, per 

tant, es troba davant d’un fort desafiament en 

els diversos àmbits esmentats. Per tant haurà 

d’afrontar aquests reptes, apostant fortament 

per la formació i per la innovació. 

CLARA BASSOLS, periodista 

cecpremsa@coleconomistes.cat

T R E B A L L E M  E N  G R U P
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’app del Col·legi és un espai únic 

on des del mòbil o la tauleta po-

dràs consultar les últimes publi-

cacions de les diferents Comissi-

ons i Grups de Treball, l’agenda d’activitats 

i tot el programa formatiu del Col·legi d’Eco-

nomistes de Catalunya (CEC). L’ús és ben 

senzill, a la pàgina principal apareixen els 

principals blocs d’informació del CEC i, des 

d’un menú lateral, podràs accedir al teu 

perfil, al nou carnet digital, a les alertes i a 

les xarxes socials del CEC.

Consulta i actualitza les teves dades 

personals i professionals

Des del menú lateral de l’app podràs acce-

dir al teu perfil personal i professional, on 

pots actualitzar les dades, donar-te d’alta a 

les Comissions i Grups de Treball i subs-

criure’t als diferents canals de comunicació 

del CEC.

L’accés amb empremta digital garanteix la 

confidencialitat de les dades i permet me-

moritzar el teu usuari i contrasenya de ma-

nera segura. D’aquesta manera, qualsevol 

tràmit que impliqui l’accés a l’àrea privada, 

com poden ser les inscripcions a les activi-

tats o cursos de formació, consulta de do-

cumentació exclusiva per a col·legiats/des 

o tràmits on-line, només caldrà utilitzar 

l’empremta digital per identificar-te com a 

col·legiat/da.

Accedeix a l’agenda d’activitats i a 

tota la formació del Col·legi en un clic

L’app del Col·legi té un apartat específic 

amb l’agenda d’activitats i de formació, que 

inclou un calendari i un cercador perquè 

d’una manera ràpida puguis localitzar el 

curs o l’activitat on et vols inscriure i fer-ho 

amb un sol clic. El calendari et permetrà 

distingir de manera visual un curs d’una for-

mació, i el cercador de cursos i activitats, 

filtrar els resultats pel tipus d’activitat o 

curs, l’organitzador, l’àrea o la seu territorial 

on es realitza.

Subscriu-te a les àrees per rebre 

alertes de les activitats, cursos  

o informació del teu interès

A través de les subscripcions podràs confi-

gurar notificacions personalitzades per re-

bre alertes quan s’hagi publicat una nova 

informació a les àrees professionals, un 

curs o un acte. D’aquesta manera, podràs 

ser notificat quan s’hagi publicat una nova 

documentació de la Comissió escollida o 

s’hagi donat d’alta un nou curs o acte rela-

cionat amb la teva especialitat.

Consulta la documentació,  

notícies i informacions de totes  

les àrees professionals

Amb la voluntat de voler facilitar l’accés al 

gran volum d’informació que genera el CEC 

a través de les diferents Comissions i Grups 

de Treball, l’apartat d’àrees professionals 

que trobaràs a la pàgina principal de l’app 

permet d’una manera ràpida accedir a to-

tes les notícies, documentació i noticiaris 

de les diferents àrees. 

Gràcies a l’empremta digital podràs acce-

dir als continguts exclusius per a membres 

del CEC sense la necessita d’identificar-te 

cada cop que hi vulguis accedir.

L’app del Col·legi és també un portal d’in-

formació actualitzada per als actes em- 

blemàtics que organitza el CEC, com pot 

ser el 3r Congrés d’Economia i Empresa 

de Catalunya que està ultimant actual-

ment. És 100% escalable, d’aquesta ma-

nera podrem anar adaptant l’app a les 

noves funcionalitats que requereixin els 

nous temps i millorar els serveis que ofe-

reix el CEC als professionals de l’econo-

mia i de l’empresa.

Descarrega-la a coleconomistes.cat/app. 
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personalitzar-lo amb una fotografia. 

L’accés al carnet digital es fa mitjan-

çant l’empremta digital per garan- 

tir l’autenticació de la persona que 

l’utilitza. D’aquesta manera et po-

dràs identificar com a membre del 

CEC sense la necessitat de presen-

tar el carnet físic, tant al Col·legi com 

per gaudir dels avantatges del car-

net col·legial.

Properament el carnet digital et per-

metrà accedir als actes que organit- 

za el CEC mitjançant un lector de co-

dis a la recepció de l’esdeveniment. 

D’aquesta manera, l’accés serà molt 

més ràpid i evitarà cues en el moment 

de les acreditacions. 

EL CARNET DIGITAL El carnet digital identifica el col·legiat/

da des del mòbil, amb possibilitat de 
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l degà del Col·legi d’Economis-

tes de Catalunya, Joan B. Ca-

sas, el president del Consell 

General, Valentí PICH, i el pre-

sident de Fiscalistes CEC, Nacho Cornet, 

obrien el passat 6 de febrer la 3a Jornada 

Tributària, consolidada ja com a punt de 

trobada imprescindible dels Fiscalistes.

L’impost de patrimoni

El director general de Tributs del Ministeri 

d’Hisenda i Funció Pública, Alberto García 

Varela, va apuntar en la conferència inau-

gural que “la majoria dels experts coinci-

deix a mantenir l’impost de successions i 

donacions” i, en canvi, admetia que “no hi 

ha consens en relació amb l’impost de pa-

trimoni, el qual recapta fins a mil milions 

d’euros, en gran part a Catalunya”. 

Escollir un règim tributari

L’advocat i professor associat de Dret Fi-

nancer i Tributari a la Universitat Complu-

tense de Madrid, Leopoldo Gandarias 

Cebrián, en la ponència La distinció entre 

opcions i drets en matèria tributària i la 

seva revocabilitat, va destacar que “una 

opció és la facultat d’escollir per part del 

contribuent un determinat règim tributari, 

sempre dins el marc de la llei”.

D’esquerra a dreta, 

Valentí Pich, Joan B. 

Casas i Nacho Cornet.

1. Alberto García 

Varela. 

2. Leopoldo 

Gandarias.

1

2
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tributs cedits (ISD i IP): conclusions de la Co-

missió d’Experts i opinió de la Direcció Ge-

neral de Tributs i Joc de la Generalitat de 

Catalunya, que va comptar amb les inter-

vencions de Guillem López Casasnovas, 

economista i catedràtic d’Economia de la 

UPF i membre de la Comissió d’Experts de 

l’Estat per a la Reforma del Finançament Au-

tonòmic, i amb Marta Espasa Queralt, direc-

tora general de Tributs i Joc de la Generalitat 

de Catalunya. López Casasnovas va aportar 

la seva visió crítica a algunes de les conclu-

sions de la Comissió d’Experts de l’Estat per 

a la Reforma del Finançament Autonòmic, 

les quals ara es troben en mans de tècnics 

del Ministeri d’Hisenda que les estan avalu-

ant, tot destacant que “l’acord dels experts 

passava per harmonitzar els impostos ce-

dits a les comunitats autònomes”.

Marta Espasa, per la seva banda, afirmava 

que “el model actual de finançament és 

excessivament complicat i poc transpa-

rent, amb un dèficit de responsabilitat fis-

cal per part de les comunitats autònomes, 

amb carències de la normativa que regula 

els tributs cedits”. Va afegir que “caldria 

ampliar la capacitat normativa de les co-

munitats autònomes i fer que tinguessin la 

capacitat de gestió i recaptació plenes”. 

Subvencions i IVA

José Manuel de Bunes Ibarra, advocat i 

soci de Deloitte Legal, va abordar la Inci-

dència de les subvencions en l’IVA deri- 

vada de les modificacions introduïdes per  

la Llei 9/2017 de contractes del sector pú-

blic. De Bunes va explicar que “les operaci-

ons realitzades directament per les admi-

nistracions públiques sense contrapresta- 

ció o mitjançant contraprestació de natu- 

ralesa tributària no estan subjectes a l’IVA”. 

Obligacions tributàries connexes

En l’última ponència exposada durant el 

matí, l’advocat i soci de l’Àrea Tributària de 

MAIO Galicia, Javier Gómez Taboada, feia 

una Anàlisi de les obligacions tributàries 

connexes introduïdes per la Llei 34/2015 i 

les seves conseqüències en relació amb el 

còmput de la prescripció, manifestant que 

“estem davant d’una realitat fàctica pree-

xistent que la LGT ara, per primera vegada, 

intenta regular”. 

1. D’esquerra a dreta,  

José Manuel de Bunes  

i Avelino Vázquez. 

2. Antoni Mora.

3. Javier Gómez Taboada.

4. Guillem López Casasnovas  

i Marta Espasa Queralt.

Tributs locals

L’economista i director de Projectes d’Orde-

nances Fiscals i Altres Ingressos de l’Ajunta-

ment de Barcelona, Antoni Mora Puigví, va 

repassar en la ponència Anàlisi dels principals 

problemes pràctics en matèria de tributs lo-

cals els temes pendents en matèria de tributs 

locals, destacant que “a Barcelona tenim un 

espai fiscal propi important, en el qual els im-

postos representen el 45% dels ingressos no 

financers”. Tot i així, va proseguir, “el sistema 

de finançament local és insuficient i obsolet 

amb uns ingressos propis basats en el valor 

cadastral, amb instruments fiscals poc evolu-

cionats i amb unes transferències de l’Estat 

complexes i poc transparents”. 

Tributs cedits

La jornada va finalitzar amb la ponència Evo-

lució previsible de la normativa relativa als 
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