
Empresa
i economia,
més i millor

l ’ e c o n o m i s t a
I n f o r m a t i u  d e febrer 2012 • núm. 139

Èxit de la Jornada 
dels Economistes 2011

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

Patrocinis i  
col·laboracions 
per a la nova seu 

Entrevistes amb
Jesús Betrián 
i Josep Maria 
Massanella 

Avantatges 
de l’arbitratge



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



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

E d I t o r I a l

vull destacar especialment l’aportació  
del Pla de Patrocini, del qual en teniu 
informació puntual tant en aquest com  
en anteriors números de l’Informatiu. 
El seu èxit ens ha de permetre, a més  
de tenir un projecte col·lectiu i una 
presentació del Col·legi al conjunt de  
la societat, en especial l’econòmica,  
cobrir financerament la disminució que 
haurem d’afrontar en la realització de la 
seu actual, afectada també per la crisi  
del sector immobiliari. Permeteu-me que 

us recordi la importància de reflectir el nostre compromís 
com a col·lectiu a través d’una elevada participació en el Pla  
de col·legiats i despatxos. Ens reforçarà davant la societat.

Un any difícil però que la Junta de Govern creu que té 
arguments per afrontar-lo amb optimisme. Efectivament, 
comptem amb la vostra confiança i compromís, estem molt 
presents en la societat participant activament en els debats 
econòmics, empresarials i socials del país i, a través dels 
convenis signats amb les Facultats d’Economia i Empresa, 
s’ha establert un canal de comunicació sòlid amb els  
futurs llicenciats en Economia, i Administració i Direcció 
d’Empreses que ha permès que més de 250 estudiants 
hagin assistit a la Jornada del Economistes del passat  
mes de novembre. Igualment, la major presència del  
Col·legi a les xarxes socials permet difondre entre la  
societat la tasca que realitzem els col·legiats.

Una altra dada positiva és el creixement constant de 
col·legiats, tot i les dificultats del moment, fet que reforça 
l’aposta de futur del Col·legi i de les seves línies d’actuació: 
millorar i ampliar els serveis i la formació, participar 
activament en el debat econòmic, i dinamitzar i impulsar  
les Comissions com a lloc de confluència de les  
diferents especialitzacions de la nostra professió. n

 Tots els analistes coincideixen en què l’any que 
tot just acabem de començar serà un any difícil. 
En aquest context, crec que els economistes  
fem el que ens toca: recomanar, opinar i difondre 
la necessitat de no apartar-se de la racionalitat 

econòmica, amb l’esperança que, finalment, els agents 
públics i econòmics apliquin les polítiques adequades 
perquè durant aquest 2012 comencem a sortir de la  
crisi. Hem d’admetre que no és fàcil combinar reformes 
estructurals (sector financer, laboral, del sector públic…), 
polítiques d’austeritat i de reducció del dèficit públic i  
del deute privat, amb polítiques més expansives, més  
encara quan aquestes últimes no depenen, ara per ara, 
només de nosaltres.

Cal dir que, com ja vaig exposar en  
la darrera Assemblea de col·legiats, 
aquest any també serà dur i difícil per  
a les finances del Col·legi, ja que haurem 
de suportar totes les despeses de la 
finalització de la construcció de la nova 
seu i del trasllat, previst per al mes  
de setembre, sense poder treure’n  
encara pràcticament cap rendiment.  
El pressupost aprovat per al 2012 és 
equilibrat i contempla una estimació 
prudent dels ingressos, un increment molt 
moderat de les quotes, després de dos 
anys de congelació, i una disminució de 
les despeses de funcionament ordinàries per poder 
compensar les derivades del trasllat i les del manteniment  
de la nova seu fins a la fi d’any. Tot i això, el pressupost 
aprovat permet realitzar i millorar totes les activitats i els 
serveis habituals i oferir, dins del procés de modernització  
del Col·legi, nous serveis com són l’assessorament en  
temes d’assegurances, un servei de coaching per als 
col·legiats inscrits en la Borsa de Treball i una iniciativa  
de business angels. Aquests serveis s’afegiran a les 
prestacions, ja en funcionament, de l’ERP i del nou web.

Les inversions previstes per al 2012 són també quantioses,  
ja que incorporen el pagament de pràcticament la totalitat  
de la construcció de la nova seu. En el seu finançament  

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

2012 serà un 
any difícil, 
però tenim 
arguments 
per afrontar-lo 
amb optimisme
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2011, celebrat en el marc de la 

Jornada dels Economistes
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r e p o r t a t g e
La nova seu del Col·legi

Els despatxos professionals també patrocinen la construcció de la nova seu del Col·legi 
d’Economistes, gaudint d’importants contrapartides tant en els serveis del Col·legi  
com en els aspectes associats a la imatge i la comunicació. La campanya, que crida a  
la responsabilitat social que suposa el suport a les noves generacions d’economistes, està  
tenint molt bona acollida tant entre els despatxos com entre els col·legiats i les empreses

COMISSIÓ DE PATROCINI 
programadepatrocini@coleconomistes.cat

 Ens plau informar-vos que les 
obres de construcció de la nova 
seu del Col·legi −amb més de 
3.000 metres quadrats de super-

fície en 7 plantes funcionals i modernes, i 
una situació excepcional a la plaça Gal·la 
Placídia de la ciutat− van a bon ritme i es 
preveu que estigui acabada l’últim trimestre 
de l’any. 

El programa de patrocini i de col·laboració 
La nova seu del Col·legi. Fem-la entre tots! 
És de tots! rep cada dia noves adhesions 
de col·legiats, així com d’empreses dels 
diferents sectors relacionats amb l’econo-
mia i l’empresa.

I també els despatxos professionals mani-
festen el seu compromís amb el projecte, 
per tal que entre tots fem possible una nova 

cacions, invitacions a congressos i jorna-
des, intranet a nom del despatx, així com 
les contrapartides associades a la imatge i 
la comunicació (el seu nom figurarà de for-
ma indefinida als plafons situats a la planta 
baixa de l’edifici). 

D’altra banda, les aportacions dels despat-
xos protectors i despatxos benefactors es 
poden repartir entre dues anualitats i són 
deduïbles fiscalment, és a dir, una tercera 
part aproximada es compensa amb la  
deducció fiscal.

En aquestes pàgines es relacionen els pri-
mers despatxos professionals que s’han 
adherit a la campanya. Periòdicament, ani-
rem informant de les noves adhesions. A 
tots ells, en nom del Col·legi i dels col-
legiats, moltes gràcies. n

El nom de tots  
els patrocinadors 
figurarà de forma 

indefinida al vestíbul  
de la nova seu 

seu i un nou col·legi més potent, més efi- 
cient i més representatiu per a la nostra 
professió. És aquest, a més a més, un exer-
cici de responsabilitat social: el nostre su-
port a les noves generacions d’economis-
tes que ens han de reemplaçar.

El programa contempla destacades con-
trapartides per als despatxos col·labora- 
dors: importants descomptes en la utilitza-
ció de la sala d’actes i altres espais del 
Col·legi, i en la publicitat a les nostres publi-
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La nova seu del Col·legi

El futur edifi ci, dels 
arquitectes Roldan i 
Berengué, a la plaça 
Gal·la Placídia de 
Barcelona, tindrà 
7 pisos i més de 
3.000 metres quadrats 
de superfície.

La nova seu 
del Col·legi. 

Fem-la 
entre tots! 
És de tots
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L’estructura de la nova seu 
ja la podem veure com 
s’enfi la dia rere dia. Però 
també veieu l’enrenou 
de dues obres, la nostra 
i la de la nova estació de 
Gràcia dels Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya, 
que les estem executant de 
manera simultània i operant 
des del mateix espai situat 
a la plaça Gal·la Placídia 
i la Via Augusta. Aquesta 
convivència ens limita 
mútuament la llibertat de 

moviments i ens ha obligat, 
per exemple, a canviar el 
sistema d’aprovisionament 
de formigó i a consumir 
més temps per aixecar 
l’estructura que prevèiem 
coronar-la al febrer del 2012.
Però si els problemes vénen 
sols, les solucions cal 
treballar-les i consensuar-les 
amb l’empresa constructora 
TAU ICESA que ens 
està mostrant tota la 
predisposició per poder 
resoldre els contratemps 

que se’ns presenten. 
Ara treballem els dissabtes 
i hem aïllat la planta baixa 
de la nova seu i, així, 
podrem anticipar l’execució 
d’obra i d’instal·lacions 
de les plantes situades 
al soterrani per tal que la 
lentitud actual no comporti 
de manera automàtica 
retardar la data de 
fi nalització de l’obra.

Comissió d’obres
cec@coleconomistes.cat

La convivència amb les obres de la nova estació 
de FGC fa canviar la planifi cació dels treballs

Patrocinadors

La nova seu 
permetrà un 
Col·legi més 
efi cient, més 
modern i més 
representatiu.

Col·laborar en el programa 
de patrocini és un exercici 

de responsabilitat 
social perquè implica 

donar suport a les noves 
generacions d’economistes
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Sopar economistesSopar dels Economistes

El Sopar dels Economistes, que va reunir més de 200 professionals, es 
va celebrar el dijous 10 de novembre a l’Hotel Majestic i es va convertir 
en l’entremès lúdic i distès de la Jornada dels Economistes de l’endemà

El Col·legi celebra

d’Empresa de l’any, que va recaure en 
Josep Maria Massanella, director gene·
ral de MEROIL. El jurat va voler reconèixer 
la seva tasca com a director de projectes de 
Catalana d’Iniciatives, on va ser el respon·
sable que el projecte expansiu d’una agru·
pació d’empresaris de gasolineres culmi·
nés en MEROIL SA, empresa de la 
qual n’és director general. El ju·
rat també va valorar el fet que 
la convertís en el principal 
operador petrolífer inde·
pendent del país. Massa·
nella, que va rebre el premi 
de les mans del conseller 
d’Empresa i Ocupació, 
Francesc Xavier Mena, va 

 El sopar va començar amb l’acte 
tradicional de lliurament de les 
insígnies als col·legiats amb més 
de 25 anys de col·legiació i, pos·

teriorment, es va lliurar el premi en reconei·
xement al millor currículum universitari, que 
en aquesta edició va recaure en:

Alba Coma i Plana, Facultat d’Empresa 
i Comunicació de la Universitat de Vic. 
Sara Botifoll Armada, Institut Químic de 
Sarrià. Universitat Ramon Llull. 
Cristina Barberà Faura, ESADE Busi·
ness School. 
Laura Redondo López, Facultat de 
Ciències Econòmiques i Empresarials de 
la Universitat Pompeu Fabra. 
Susana Pàrraga Rodríguez, Facultat 
d’Economia i Empresa de la Universitat de 
Barcelona.
David Alonso Muntané, Universitat Abat 
Oliba CEU.
Roberto Comas Garcia, Universitat 
Oberta de Catalunya. 
Judith Lapeña Forgas, Facultat 
d’Economia i Empresa de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 
Gonzalo Martín García, Universitat 
Internacional de Catalunya. 
Núria Civís Bellera, Facultat de Dret 
i Economia de la Universitat de Lleida. 
Maria Soldevila Ribera, Facultat de 
Ciències Econòmiques i Empresarials 
de la Universitat Rovira i Virgili. 
Andreu Peiro Barra, Facultat de 
Ciències Econòmiques i Empresarials 
de la Universitat de Girona. 

En acabar aquest acte es va celebrar l’ape·
ritiu que va precedir el tradicional Sopar 
dels Economistes. Posteriorment, es va 
procedir al lliurament dels premis que tra·
dicionalment concedeix el Col·legi d’Eco·
nomistes. En primer lloc, va ser el torn del 
premi en reconeixement a l’Economista 

MONTSE CARLAS, periodista 
Departament de Comunicació 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
premsacec@coleconomistes.cat

EL SOPAR DELS       ECONOMISTES 2011

Josep Maria Massanella, Economista 
d’Empresa de l’any, amb Joan B. Casas 
i Francesc Xavier Mena.

Jesús Betrián recull el premi 
al Despatx Professional, de 
mans del degà del Col·legi, 
Joan B. Casas.

Els autors del millor 
llibre d’economia 
són economistes 

de menys de 40 anys

agrair·lo i va destacar el fet que tot el Con·
sell d’Administració de MEROIL assistís 
al sopar i el retrobament amb economistes 
companys de facultat.

El guardó al Despatx Professional d’Econo·
mista de l’any va recaure en mans de Jesús 
Betrián per haver sabut transformar un des·
patx personal en un despatx multidisciplinari 
amb qualitat de servei i vocació internacional. 

El diploma li va entregar el degà del Col·legi 
d’Economistes, Joan B. Casas. En la seva 
intervenció, Jesús Betrián va assegurar que d’Empresa de l’any, que va recaure en 

Josep Maria Massanella, director gene·
ral de MEROIL. El jurat va voler reconèixer 
la seva tasca com a director de projectes de 
Catalana d’Iniciatives, on va ser el respon·
sable que el projecte expansiu d’una agru·
pació d’empresaris de gasolineres culmi·
nés en MEROIL SA, empresa de la 
qual n’és director general. El ju·
rat també va valorar el fet que 
la convertís en el principal 
operador petrolífer inde·

Jesús Betrián recull el premi 

intervenció, Jesús Betrián va assegurar que 
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Sopar dels Economistes

encara manté la mateixa il·lusió que tenia 
quan es va col·legiar i va demanar l’ajut dels 
economistes per tirar endavant la nova seu. 
Betrián també va tenir paraules per als seus 
companys de despatx i va voler recordar la 
fi gura d’Ernest Lluch, amb qui va fer un viatge 
a l’Argentina en representació del Col·legi.

Pel que fa al premi Joan Sardà Dexeus, 
de la Revista Econòmica de Catalunya, 
aquest any es va concedir el premi al millor 
llibre d’economia a un llibre col·lectiu de 
la col·lecció Papers d’Economia Industrial 
que porta per nom La indústria catala-
na després de la crisi, dels autors Albert 
Roca Parés, Joan Torrent i Sellens,Jo-
sé García Quevedo, Javier Coronado 

els factors estratègics de competitivitat (in·
novació i internacionalització) en un context 
de fortes restriccions pressupostàries i baix 
creixement econòmic.

Albert Roca, en representació dels autors 
del llibre premiat, va destacar que és un tre·
ball realitzat per economistes de menys de 
40 anys i va assenyalar l’estima que tots ells 
tenen per la seva professió. 

En la vessant periodística va obtenir el pre·
mi Joan Sardà Dexeus a la millor trajectò·
ria professional en la difusió de l’econo·
mia Ramon Roca, editor del setmanari 

Més de 200 professionals van assistir 
al Sopar dels Economistes, celebrat el 
dijous 10 de novembre a l’Hotel Majestic.

Parlament de Ramon Roca acompanyat dels autors del 
llibre premiat La indústria catalana després de la crisi.

Saleh, Josep M. Martorell Rodón, Joan 
Batalla Bejerano, Rafael Boix Domè-
nech, Daniel Albalate del Sol, Hèctor 
Sala Lorda i Mercedes Teruel Carrizosa.

Amb aquest premi el jurat va valorar aquest 
treball monogràfi c que analitza l’impacte 
de la crisi econòmica en 10 factors que in·
cideixen en l’activitat empresarial i, en con·
seqüència, en la capacitat de la indústria 
catalana de seguir sent una potència indus·
trial: coordinació dels diferents agents ins·
titucionals de l’economia, efi ciència de les 
polítiques a la recerca de la productivitat, 
necessitat de potenciar el capital i reforçar 

L’Economista 
d’Empresa de 

l’any, Josep Maria 
Massanella, 

va fer una crida 
als col·legiats 

per tirar endavant 
la nova seu
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L ’ I N T E R È S  M É S  A L T

L’Econòmic, suplement econòmic del diari 
El Punt/Avui. El jurat va valorar especialment 
la tasca de Roca al capdavant d’una publi·
cació feta en català que analitza i aprofun·
deix amb rigor i serietat les particularitats de 
l’economia, especialment la catalana.

Ramon Roca va agrair el premi, “una bona 
notícia en el marc de la crisi”. Va destacar 
també l’empenta i la iniciativa de la petita 
empresa catalana, va animar la gent a arris·
car i va recordar que ell mateix ho va fer cre·
ant L’Econòmic. Va reconèixer les difi cultats 
però va destacar la il·lusió de tot l’equip per 
tirar endavant aquesta publicació. 

El premi Joan Sardà Dexeus el van entregar 
Francesc Granell, en representació de la 
Revista Econòmica de Catalunya, i Joan 
Llonch, vicepresident del Banc de Sabadell.
Posteriorment, es va fer el nomenament de 
Col·legiat de Mèrit a Joan Hortalà, col·
legiat des de l’any 1969, conseller de Bol·
sas y Mercados Españoles i president de la 
Borsa de Barcelona, catedràtic de Teoria 
Econòmica de la Universitat de Barcelona i 
doctor en Economia per la London School 
of Eco no mics and Po litical Science. És 
també membre de la Real Academia de 

Ciencias Económicas y Financieras i de 
l’European Mathematical Society. 

Hortalà ha estat degà de la Facultat de 
Ciències Econòmiques i Empresarials 
de la Universitat de Barcelona i ha tingut 
diferents càrrecs a la Universitat de Barce·

Josep Maria Vegara, Col·legiat d’Honor, 
amb el degà Joan B. Casas.

lona i al Consell Superior d’Investigacions 
Científi ques.

En l’àmbit polític, ha ocupat càrrecs execu·
tius i representatius en l’àmbit institucional, 
regidor de l’Ajuntament de Barcelona, 
membre del Parlament i conseller d’Indús·
tria i Energia del Govern de la Generalitat de 
Catalunya; i en l’àmbit professional ha estat 
conseller d’empreses del sector públic i del 
sector privat. 

Hortalà el va rebre de mans del degà del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya, Joan 
B. Casas. En el seu discurs, Hortalà va as·
segurar que “ser economista és un privile·
gi”, i que el discurs de l’economista inclou 
coneixements matemàtics, físics, logístics, 
històrics i geogràfi cs. “L’economia és pos·
sibilitat de civilització”, va concloure a l’hora 
que va recordar que l’economia requereix 
aprenentatge constant. Per acabar, Hortalà 
va agrair el reconeixement i va donar les 
gràcies a la Junta de Govern.

Finalment, es va fer l’acte de nomenament 
del Col·legiat d’Honor que va ser per a 
Josep Maria Vegara, de qui es va destacar 
la seva trajectòria professional, en què ha 

Sopar dels Economistes

Llegeixo pitjor que parlo. No 
obstant això, llegiré la meva 
intervenció tant perquè la 
improvisació desmereixeria la 
solemnitat d’aquest acte, com 
perquè m’he d’ajustar al temps 
establert. Així doncs, el que 
he escrit és el següent.

Tinc la convicció, companys, 
col·legues i amics, que ser 
economista és un privilegi. 
Un privilegi en el sentit estricte 
del terme, o sigui, gaudir 
d’excepcionalitat diferencial.

Efectivament. Un historiador 
explica el passat; un físic 

s’interessa per principis 
exactes; un fi lòsof per 
l’estructura lògica de les 

idees; un jurista, per 
l’ordenament legal; un 

geògraf, en fi , pels 
condicionants 
territorials...

El discurs 
economicista, 
en canvi, té en 
compte tots 

aquests elements. 
Un bon economista 

disposa de certs coneixements 
matemàtics, metodològics, 
jurídics, òbviament històrics 
i, per descomptat, territorials, 
entre d’altres. A l’extrem, com 
és ben palès, que l’economista 
que només sap economia, 
ni tan sols economia sap.

No endebades Keynes 
afi rmava que l’economia no 
és civilització, sinó possibilitat 
de civilització.

Tanmateix, aquest privilegi, 
aquesta excepcionalitat 
diferencial que fa que 
l’economista gaudeixi 
d’universalitat cognoscitiva 
té com a contrapunt la 
competitivitat permanent 
de les seves argumentacions.

No només perquè l’economia 
no és, sortosament, una 
ciència exacta, sinó perquè 
el llenguatge econòmic està 
a l’abast de tothom.

Qüestions i problemes de 
tipus econòmic formen part 
de les inquietuds quotidianes 

de la gent. En realitat, idees 
i conceptes sobre economia 
són presents en el llenguatge 
habitual. No cal ser economista 
per referir-se a l’atur, a la infl ació, 
als impostos, al mercat, a la 
crisi... Tothom ho fa. No obstant 
això, s’ha de fi lar prim. Encara 
que tothom parli de temes 
econòmics, això no vol dir pas 
que es faci consistentment. 
L’economia implica 
aprenentatge, que, en la 
mesura que s’assoleix, qualifi ca 
la professió d’economista. 

El meu aprenentatge de 
l’economia el vaig fer a centres 
del país i de fora, però 
substantivament a la Facultat 
d’Econòmiques de la Universitat 
de Barcelona, llavors Facultad de 
Ciencias Políticas, Económicas 
y Comerciales.

La carrera la vaig cursar a la 
plaça Universitat, vaig exercir 
com a professor no numerari 
quan el trasllat a l’Escola 
d’Empresarials i com a catedràtic 

Intervenció de Joan Hortalà
Amb motiu del seu nomenament com a Col·legiat 
de Mèrit durant el Sopar dels Economistes

he escrit és el següent. explica el passat; un físic 
s’interessa per principis 
exactes; un fi lòsof per 
l’estructura lògica de les 

idees; un jurista, per 
l’ordenament legal; un 

geògraf, en fi , pels 
condicionants 
territorials...

economicista, 
en canvi, té en 
compte tots 

aquests elements. 
Un bon economista 

Joan Hortalà, 
amb Joan B. Casas.
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sabut compaginar la recerca i la docència en 
temes econòmics amb l’exercici de respon·
sabilitats en organismes públics i privats, així 
com per les seves aportacions en l’optimit·
zació i càlcul econòmic, innovació tecnolò·
gica, avaluació de projectes, medi ambient i 
sostenibilitat i economia del canvi climàtic.

També pel seu mestratge en l’ensenyament 
de l’economia i en la formació i la generació 
de fornades de nous economistes i, final·
ment, també pel seu continu suport i col·
laboració amb la professió d’economista i, 
concretament, amb el Col·legi d’Economis·
tes de Catalunya a través de la Comissió 
d’Economia i Sostenibilitat, de la qual és un 
dels seus membres més actius.En el seu 
discurs, Vegara va fer un repàs a la seva car·
rera i va recordar els seus primers contactes 

amb el Col·legi, l’any 1981. Es va referir a la 
seva immersió a l’estranger per estudiar in·
novació tecnològica a Stanford, el seu pas 
per la direcció del Instituto de Estudios Fis·
cales i la relació que va establir amb José 
Ángel Rojo. Va recordar la seva entrada a 
l’Ajuntament de Barcelona el 1984 on va en·
trar per dirigir obres públiques, després va 

“L’economia implica 
aprenentatge”,  

va afirmar Joan 
Hortalà, nomenat 
Col·legiat de Mèrit

L’actuació musical d’Andrea Motis,  
Joan Chamorro i Josep Traver va tancar  
els actes del Sopar dels Economistes.

ocupar diversos càrrecs, una experiència 
que va qualificar “d’extraordinària”. Els dar·
rers anys, va explicar, s’ha centrat a treballar 
en el camp de l’estadística i el canvi climàtic. 

El degà del Col·legi d’Economistes va cloure 
l’acte i va assegurar que “tot i que als econo·
mistes se’ns demanen moltes coses, a ve·
gades no som capaços de donar alternati·
ves”. El sopar va acabar amb l’actuació d’An· 
drea Motis, Joan Chamorro i Josep Traver. n

Sopar dels Economistes

ja vaig professar a la Facultat de 
Pedralbes. Vaig començar amb 
els de la cinquena promoció 
(l’èpsilon) i vaig acabar amb  
els de la tercera (la gamma).

Eren temps complicats, 
profitosos i divertits. De tot això 
n’hi havia un bon tros en una 
facultat modernitzada gràcies  
a l’empenta del doctor Lasuén  
i del doctor Estapé i amb la 
concurrència de professors 
emblemàtics com Manuel 
Sacristán, Jordi Nadal i altres 
que ara recordo com Martín 
Retortillo, García Barbancho, 
Salustiano del Campo i, també, 
Humberto Villar, José María 
Berini, Mario Pifarré o Pedro 
Voltes. Igualment aquells que 
col·laboraven des de facultats 
properes com els professors 
Antonio Polo, Manuel Albadalejo 
o Manuel Giménez de Parga.

Vaig participar intensament  
en les feines de la Facultat,  
de dia i de nit. De dia com  
a professor, i de nit com a 
estudiant, considerant la 
immensa xamba d’accedir  
a la càtedra recentment 
complerts els 25 anys.

Vaig poder organitzar el 
Departament de Teoria 
Econòmica on he tingut 
l’honrosa satisfacció de  
formar molts economistes 
excel·lents, que, en el decurs  
de dirigir gairebé una 
cinquantena de tesis doctorals, 
han assolit rols importants  
en l’àmbit de l’empresa i  
sobretot en el món acadèmic,  
superant en diverses  
ocasions el mestratge rebut.

A la Facultat d’Econòmiques 
s’estudiava, però en la forma  
i en el fons es volia implementar 
la “revolució desitjada”. No en  
va de la Facultat d’Econòmiques  
de Barcelona en sortirien anys 
més tard, conjuntament amb 
professionals de gran alçada,  
un reguitzell de reconeguts 
polítics i parlamentaris.

En aquell context i en plena 
eufòria del positivisme poperià 
vaig fer meva la cita de Hans 
Reichembach, relativa a  
que l’èxit afavoreix més  
els que actuen que aquells  
que pensen el que han de fer.

Malgrat aquesta presumpció  
i considerant que donades les 

circumstàncies del moment 
ningú volia ser degà, em van 
situar a mi al Deganat amb 
l’excusa de ser el catedràtic  
més jove i el darrer arribat  
a la Facultat. I el Deganat,  
a banda les vicissituds pròpies 
de l’activitat acadèmica,  
va catapultar-me cap  
al món polític i després al món 
professional, sense abandonar 
mai, però, l’activitat docent, a la 
qual encara afortunadament hi 
estic lligat. Fent honor, tanmateix, 
a la veritat, no puc pas ocultar,  
al contrari, manifestar-ho molt 
eloqüentment que en tots 
aquests trajectes vaig gaudir  
i gaudeixo de l’excepcional 
col·laboració de la meva dona, 
l’Àngels Vallvé i Ribera, que en 
guanyar per oposició l’any 1971 
la plaça d’Agent de Canvi i Borsa 
de Barcelona, i sent la primera 
dona a l’Estat que accedia a 
aquesta professió, va provocar 
que el doctor Estapé em 
dediqués un article periodístic 
intitulat Más que Agente de 
Cambio y Bolsa consorte  
es Agente de Cambio y  
Bolsa con suerte.

La meva trajectòria rau,  
doncs, en el nucli acadèmic  
amb excursions al camp polític  
i al camp professional amb  
la convicció, com deia al 
començament, de sentir-me 
segur del privilegi que  
suposa ser economista.

Ara se m’ha volgut distingir en 
nomenar-me Col·legiat de Mèrit.
Agraeixo aquest reconeixement. 
I en fer-ho (considerant 
l’apel·lació better later than never 
que a cau d’orella m’ha xiuxiuejat 
en entrar al sopar un amic de 
tota la vida) vull posar en relleu 
l’agraïment al Col·legi, però ben 
particularment a la Junta de 
Govern actual i, quan dic Junta 
de Govern actual vull dir Junta 
de Govern actual. Perquè 
aquesta distinció em satisfà a 
títol personal i m’honora 
acadèmicament i professional.

Mercès, doncs, a tots i 
cadascun dels membres 
d’aquesta Junta de Govern,  
al Col·legi en general i a tots 
vosaltres, companys, col·legues  
i amics, per l’atenció que m’heu 
dispensat. De debò,moltes 
gràcies i bona nit.
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Més de 800 economistes van prendre part a les 13 sessions  
–7 de professionals i 6 d’estratègiques– organitzades en el marc 
d’aquesta cita anual. ‘Empresa i economia, més i millor’ és  
el lema que va resumir l’esperit de les intervencions i els debats

Empresa  
i economia, 
més i millor

 L a Jornada dels Economistes 
2011 s’ha celebrat aquest any 
sota el lema Empresa i economia, 
més i millor. “Més”, perquè la re-

activació de l’economia i el redreçament de 
les altes taxes d’atur exigeixen un augment 
quantitatiu de les iniciatives empresarials, 
combinat, òbviament, perquè aquestes 
centrin el debat social i polític i, sobretot, les 
actuacions i mesures de tot ordre. I “millor”, 
perquè és ineludible que han de ser més 
eficients i competitives per garantir la seva 
supervivència i el seu èxit.

L ’ I N T E R È S  M É S  A L T
Jornada dels Economistes

Jornada dels economistes 2011

montse carlas, periodista 
Departament de Comunicació  
del Col·legi d’Economistes de Catalunya  
premsacec@coleconomistes.cat

Panoràmica de les 
personalitats que van  
seguir en primera fila  
la inauguració  
de les jornades.

“S’han de 
prendre 
mesures 

que ens han 
de portar a 
fer possible 
que a més 

de consumir 
també tinguem 

capacitat  
de produir”,  

va dir el degà  
Joan B. Casas
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La inauguració de la jornada va comptar 
amb la presència del president de la Gene-
ralitat, Artur Mas; l’alcalde de Barcelona, 
Xavier Trias; el president del Consell Gene-
ral de Col·legis d’Economistes d’Espanya, 
Valentí Pich; i el degà del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya, Joan B. Casas.

Cap el model postcrisi
En la seva intervenció en l’acte inaugural 
el degà Joan B. casas va dir que “ni Por-
tugal, ni Grècia, ni Irlanda, ni Espanya ni 
ningú pot viure perpètuament per sobre de 
les seves possibilitats. I ningú, i en especial 
Catalunya, pot viure perpètuament per sota 
de les seves possibilitats”. 

Per a Joan B. Casas, “estem dilucidant en 
aquests moments quin és el model postcri-
si. El que estem decidint és si dins la unió 

monetària es poden mantenir els equili-
bris mínims perquè la unió sigui viable”. Se-
gons el degà, “s’han de prendre mesures 
que ens han de portar a fer possible que 
a més de consumir també tinguem capaci-
tat de produir”. 

Joan B. Casas, com a persona atenta a 
l’evolució de la societat, va voler fer palès 
que “no tant sols s’ha de tenir en compte 
els conceptes macroeconòmics, també 
s’ha de ser conscient de les polítiques mi-
cro i de benestar”. 

També va aprofi tar l’ocasió per fer una crida 
al conjunt de la societat catalana perquè 
sigui sensible a la importància que a 
Catalunya es creïn empreses i que les 
empreses tinguin volum i capacitat per sor-
tir a l’estranger i internacionalitzar-se.

Jornada dels Economistes

la Jornada dels economistes del 2011 
va comptar amb l’assistència de més 

de 800 economistes catalans.

Joan B. Casas va afegir que “les nostres 
empreses han de tenir una envergadura 
més gran per competir en un món global. 
Tenir emprenedors és lloable, però cal ser 
ambiciós i crear empreses que puguin estar 
presents arreu del món”. 

El pacte fi scal
A l’acte també va intervenir el president de 
la Generalitat, artur mas, que va aprofi tar 
el seu parlament per reivindicar el pacte fi s-
cal. “Catalunya ha de lluitar per aquest se-
gon concepte –va dir– i això és el pacte fi s-
cal. Hem de trobar un equilibri perquè una 
bona part de les polítiques que estem fent 
d’ajustament a Catalunya no caldrien si tin-
guéssim un pacte fi scal més just”.
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L ’ I N T E R È S  M É S  A L T
Jornada dels Economistes

D’altra banda, i davant dels economistes 
assistents a la inauguració, el president 
Mas va subratllar l’encert del lema sota el 
qual s’ha celebrat enguany la Jornada dels 
Economistes, Empresa i economia, més i 
millor. El cap de l’Executiu va declarar que 
una de les obsessions del Govern és su-
bratllar la importància, fins i tot social, de 
l’empresa en la societat. “El que clarament 

està passant –va afirmar– és que aquells 
països que han aconseguit fomentar un es-
perit emprenedor són els que se n’estan 
sortint millor”. Moltes vegades, va afegir, “al 
nostre país aquest concepte d’empresa 
s’ha combatut, fins i tot d’una manera ferot-
ge, però si no li donem el valor social que té, 
no tindrem la font d’alimentació necessària 
per fer realitat les polítiques socials, una 
cosa va paral·lela a l’altra”.

La credibilitat d’Espanya
La sessió inaugural de la Jornada dels Eco-
nomistes d’aquest any va anar a càrrec 
d’amadeu altafaj, portaveu d’Afers Eco-
nòmics i Monetaris de la Comissió Euro-

a l’esquerra, amadeu altafaj. a sota 
d’aquestes línies, maurici olivé, Xavier 
trias i Joan ràfols. a sota, a la dreta, artur 
mas en un moment de la seva intervenció. 
a la foto inferior, Joan ràfols, Valentí Pich, 
Xavier trias, artur mas, Joan B. casas, 
amadeu altafaj i anton Gasol. 
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Jornada dels Economistes

pea. Altafaj va demanar a Espanya que 
demostri la seva credibilitat complint l’ob-
jectiu del 6% del dèficit aquest any, tal com 
va fer el 2010, ja que Europa preveu un des-
viament fins al 6,6%, tot i que va assenyalar 
que “encara hi ha marge per corregir-lo”.

“Per al 2011, Espanya ha de ser capaç de 
demostrar que pot complir els compromi-
sos amb o sense eleccions pel mig, i tancar 
amb un dèficit del 6% per mantenir la credi-
bilitat i venir amb xifres i no només amb pro-
meses”, va exposar en la seva intervenció.

Respecte a Europa, va afirmar que “només 
l’austeritat no ens traurà del forat; ha d’anar 
acompanyada de reformes estructurals per 
reactivar l’economia i l’ocupació, perquè el 
risc de recessió torna a ser real i ens podem 
enfrontar amb una dècada d’estanca-
ment”, i va fer extensible aquesta necessi-
tat de reformes per a Espanya, que té una 
taxa d’atur especialment elevada.

“Aquells països que 
han aconseguit 

fomentar un esperit 
emprenedor són 
els que se n’estan 
sortint millor”, va 

dir el president de la 
Generalitat, Artur Mas

Esforç, perseverança i confiança
En acabar les diferents sessions de la jorna-
da, anton Gasol, economista i director 
tècnic de la Jornada dels Economistes, va 
donar pas a la conferència de cloenda, que 
va anar a càrrec de rosa oriol i salvador 
tous, empresaris i fundadors de la multi-
nacional catalana de joieria Tous. Durant  
la ponència titulada Història de Tous: els 
aprenentatges d’una marca en creixement, 
van repassar les dificultats que comporta 
iniciar i mantenir una empresa, així com 
aconseguir un creixement d’èxit, i van des-
tacar el valor de l’esforç i la perseverança 
així com el fet de “confiar en la gent”.

La Jornada dels Economistes la va tancar 
el conseller d’economia i coneixe-
ment, andreu mas-colell, que va aprofi-
tar la seva intervenció per demanar al nou 
Govern central que actuï ràpid contra la cri-
si sense pensar en els efectes electorals del 
proper any. n

a la dreta, Joan B. casas, artur mas  
i anton Gasol. a sota d’aquestes línies, 

salvador tous, rosa oriol, andreu 
mas-colell, Joan B. casas i anton Gasol.
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Amb una doble orientació, professional i 
estratègica, la convocatòria d’aquesta edició 
va oferir als participants la informació i les 
eines necessàries per afrontar amb avantatge 
les situacions que els pugui plantejar l’actual 
situació econòmica i fiscal

Sessions 
de treball

L ’ I N T E R È S  M É S  A L T
Sessions de treball

DE LA JornADA DELs 
EconomistEs 2011

 L a Jornada dels Economistes 
d’aquest any a Barcelona la van 
configurar 13 sessions de treball, 
dividides en dos blocs, que es 

van celebrar a l’Hotel Fira Palace de Barce-
lona el divendres 11 de novembre. El primer 
bloc van ser sessions professionals i el se-
gon, sessions estratègiques.

Sessions 
professionals
La nova base imposable  
en l’Impost de Societats 
comunitari

President: Josep Aragonés, 
director general de Wolters Kluwe
Introductor: Pedro Pablo Rodés, 
economista assessor fiscal  
i soci de J&A Garrigues, SLP
Ponents: José Antonio López-Santacruz, 
sotsdirector general d’Impostos sobre  
les Persones Jurídiques del  
Ministeri d’Economia i Hisenda
Javier Paso, sotsdirector general  
i director de l’Àrea d’Assessoria  
Fiscal de “la Caixa” 
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L’objectiu de la sessió va ser realitzar una 
primera aproximació a la proposta de Di-
rectiva de la Comissió Europea sobre la 
Base Tributària Comuna Consolidada de 
l’Impost sobre Societats, que es va fer pú-
blica el passat 16 de març.

Per això es va comptar amb dos ponents 
d’excepció, ben coneguts pel col·lectiu de 
fiscalistes. D’una banda, José Antonio 
López-Santacruz, inspector d’Hisenda 
de l’Estat i sotsdirector general d’Impos- 
tos sobre les Persones Jurídiques, del Mi-
nisteri d’Economia i Hisenda. D’altra ban-
da, Javier Paso Luna, inspector d’Hisen-
da de l’Estat en excedència i responsable 
del Departament d’Assessoria Fiscal del 
Grup La Caixa/Caixabank. Dues visions 
complementàries, una des de dins de  
l’Administració, i una altra des del punt  
de vista de l’obligat tributari. 

Com a aspectes principals a destacar de la 
proposta de Directiva, pendent encara de 
tot el procés legislatiu fins a la seva aprova-
ció definitiva, destaquen els següents:

l La seva aprovació haurà d’esperar un 
termini encara no determinat, ja que ara 
està en fase de consulta pública. A més a 

més, es requereix unanimitat per a la seva 
aprovació, i en aquest sentit cal tenir en 
compte que alguns països com el Regne 
Unit, Irlanda i Holanda ja han manifestat els 
seus inconvenients a aquest nou sistema.
l La seva aprovació final podria suposar 
una autèntica revolució en l’Impost sobre 
Societats dels països de la Unió Europea, 
en la mesura que harmonitzaria els criteris 
per a la determinació de la Base Imposable.
l La proposta de Directiva planteja un règim 
que, en principi, seria opcional per a cadas-
cun dels grups empresarials que decidissin 
implantar-lo. Vol donar consistència al siste-
ma fiscal, però no pretén harmonitzar els ti-
pus impositius, ja que cada país decidiria els 
seus. No obstant això, sí que promulga un 
principi de competència lleial entre països a 
l’hora de fixar els seus tipus impositius.
l L’harmonització es refereix únicament a 
la base imposable consolidada de l’Impost 
sobre Societats, però no ha d’interferir en el 
Pla General Comptable ni en els comptes 
anuals. És a dir, s’articularà a través d’ajus-
tos extracomptables.

Models de negoci.  
Nous enfocaments per  
a la reducció de costos

President: Salvador Alemany, 
president d’Abertis
Introductor: Maria Victòria Sánchez, 
directora del Departament de Gestió
d’Empreses de la Universitat Rovira i Virgili
Ponents: Josep Francesc Valls, 
catedràtic d’ESADE
José María Raventós, director general de 
la Divisió de Despatxos Professionals 
de Sage España

El tema de la sessió era d’actualitat i el seu 
interès va ser, per tant, indiscutible. En la si-
tuació econòmica tan desfavorable que vi-
vim, sentim massa sovint notícies sobre reta-
llades i reduccions de costos tant en l’àmbit 
públic com en el privat. Probablement sigui 
més habitual sentir parlar d’aquest tema que 
de la reinvenció del model de negoci de les 
empreses. En aquesta sessió es van tractar 
diferents estratègies per augmentar els be-
neficis i els ingressos, i d’altres per reduir els 
costos, com ara treballar amb Pressupost 
Base Zero, utilitzar sistemes de costos com 
ara l’Activity Based Costing, fixar el cost d’un 
bé amb el Target Costing, utilitzar el Just in 
Time, polítiques low cost, i fusions i aliances 
entre empreses, entre d’altres. 

Tanmateix, es va insistir que la reducció de 
costos no ha de ser, en cap cas, un objectiu 

El programa de la Jornada 
dels Economistes va 

comptar amb un total de  
13 sessions de treball 

dividides en 2 blocs.

finalista en si mateix. Aquestes reduccions 
s’han de fer de forma eficient, amb coneixe-
ment previ i acurat dels costos i amb molta 
cura per tal d’intentar preservar el talent i, si 
és possible, la dimensió de l’empresa. En 
aquesta línia, es van apuntar altres estratègi-
es com ara la innovació empresarial, la utilit-
zació de les noves tecnologies en tots els 
àmbits empresarials (especialment en l’ad-
ministratiu, en el màrqueting i en la distribu-
ció), conèixer millor els interessos del client 
per apropar l’oferta a les seves necessitats i, 
en especial, la revisió de tot el negoci, i la re-
invenció del model negoci adaptant-lo a una 
visió més a llarg termini i amb més valor afegit.

Salvador Alemany, Maria Victòria Sánchez, 
Josep Francesc Valls i José María Raventós.
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L ’ I N T E R È S  M É S  A L T
Sessions de treball

El treball d’auditoria: 
implicacions  
del nou reglament

President: Jaume Amat, síndic major de 
la Sindicatura de Comptes de Catalunya
Introductor: Carles Àvila, economista 
auditor i soci d’Activa Auditoria & 
Consultoria, SLP
Ponents: Carlos Puig, economista i president 
del Registre d’Economistes Auditors
Enrique Rubio, sotsdirector general  
de Normes Tècniques de l’Institut de 
Comptabilitat i Auditoria de Comptes

La sessió s’havia estructurat en dues grans 
parts diferents entre si: 

l Col·laboració sector públic-sector privat. 
Es van comentar per part del ponent les 
possibilitats de col·laboració, en tasques 
de fiscalització de la informació financera 
generada per les institucions públiques, en-
tre sector públic (Sindicatura de Comptes 
de Catalunya) i sector privat (auditors). 

financera generada per les diferents institu-
cions públiques. Va comentar que, com a 
norma general, les feines “d’auditoria” en el 
sector públic són responsabilitat del Tribu-
nal de Cuentas, a l’Estat, i de la Sindicatu- 
ra de Comptes, a Catalunya; i les possibili-
tats de col·laboració amb el sector privat en 
aquest àmbit estan ben definides en la le-
gislació aplicable i són més aviat limitades. 
En canvi, hi ha altres tasques, però, que 
permeten una col·laboració més àmplia del 
sector privat amb el sector públic amb su-
pervisió final per part del sector públic. Així, 
en alguns tipus de “treballs complementa-
ris” en els quals el sector públic no té prou 
recursos per portar-los a terme en forma i 
temps adequats, pot convidar els auditors 
privats a col·laborar amb un major grau 
d’autonomia. També són possibles nivells 
amplis de col·laboració en l’àmbit de les 
Societats Mercantils de titularitat pública, 
en els quals es poden necessitar informes 
d’auditors privats.

Pel que fa referència a la segona part,  
Enrique Rubio –com a representant de 
l’ICAC– va explicar el contingut del nou  
Reglament d’Auditoria de Comptes i les 

Finalment, Carlos Puig –com a represen-
tant dels auditors– va comentar la creixent 
regulació de l’activitat d’auditoria i el crei-
xent grau de control al qual s’està sotmetent 
la professió. Va comentar que, cada vegada 
més, els diferents agents socials demanen 
a l’auditor més serveis i exigeixen majors 
responsabilitats. Això comporta el repte de 
millorar la transparència –a través de l’audi-
toria– dels comptes que generen els dife-
rents agents socials. D’altra banda, va ex-
pressar el “desacord” actual existent amb 
l’ICAC en relació a alguns punts importants 
del nou Reglament d’Auditoria que afecten 
la professió per part de les tres corporacions 
d’auditors, les quals ja han formulat les al-
legacions oportunes al respecte.

La sessió –globalment– va ser molt interes-
sant pels temes tractats pels diferents  
ponents i es va quedar “curta de temps”, 
sobretot per la gran incidència que la publi-
cació del nou Reglament té sobre l’activitat 
auditora, deixant algunes preguntes a les 
mans del moderador de la sessió.

Gestió sostenible de l’oferta  
i de la demanda de l’energia

President: Josep Maria Rovira, 
director general d’Endesa a Catalunya
Introductor: Jordi Bruno, 
conseller delegat d’Amphos 21
Ponents: Lluís Pinós, director regional 
del nordest de Red Eléctrica Española
Joan Pons, director general d’Estratègia  
i Regulació d’Enagás

Darrerament, les condicions econòmiques 
han canviat substancialment i d’una forma 
profunda. El marc de creixement sostingut 
del qual han gaudit bona part de les econo-
mies desenvolupades s’ha esvaït deixant 
pas a un entorn ple d’incerteses però, alhora, 
ple de reptes i oportunitats. El sector energè-
tic, motor de les economies modernes, no 
s’ha quedat al marge i actualment el debat 
se centra en la recerca dels instruments que 
permetin una gestió sostenible tant de l’ofer-
ta energètica com de la pròpia demanda.

Algunes de les conclusions més importants 
de la sessió van ser:

l El sector energètic passa per l’optimit-
zació de les següents variables: la varia- 
ble tècnica (innovació i inversió), la variable 
econòmica (menor cost assegurant i ga-
rantint el subministrament) i compliment de 
criteris internacionals de sostenibilitat (via 
polítiques que marquin els criteris a seguir).

Carlos Puig, Jaume Amat,  
Carles Àvila i Enrique Rubio.

principals diferències respecte a l’anterior, 
dedicant una atenció especial al sistema de 
supervisió i control que exercirà l’ICAC  
sobre els auditors, el seguiment de la for-
mació continuada exigida, el procés de  
formació pràctica exigit per accedir al 
ROAC, les obligacions de l’auditor del grup 
en feines de consolidació, la definició d’en-
titats d’interès públic i el plus de control  
al qual l’ICAC sotmet els auditors que  
les auditen, el marc concret que delimita les 
causes legals d’incompatibilitat dels audi-
tors, el contingut mínim de l’informe de 
transparència, etcètera. 

l Nou Reglament d’Auditoria de Comptes, 
publicat al BOE amb data 4 de novembre 
del 2011. Es van exposar per part dels po-
nents les novetats, els seus efectes sobre 
l’activitat de l’auditoria i la posició de les 
corporacions d’auditors al respecte.

En primera instància i pel que fa referència 
a la primera part, el síndic major de la Sindi-
catura de Comptes de Catalunya, Jaume 
Amat, va remarcar les “fronteres diferenci-
ades” que hi ha entre les responsabilitats 
del sector públic i del sector privat pel que 
fa a les funcions de control de la informació 
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l Han de desenvolupar-se les energies 
renovables, apostar per un mix energètic 
que doni sostenibilitat al sistema amb la  
inclusió del gas natural i l’energia nuclear, 
tot introduint polítiques d’estalvi i eficiència 
energètica.

En moments de retallades, des de la Co-
missió d’Economia i Sostenibilitat, pensem 
que no es poden aparcar temes com la de-
pendència energètica (petroli), un país com 
Catalunya que potencialment és productor 
d’energia i que no se n’estigui aprofitant a 
curt termini, és tot un luxe que com a soci-
etat no sabem si es pot permetre. Si més 
no, cal un debat profund i que es prenguin 
les mesures i s’adoptin les decisions cor-
responents per afrontar els grans reptes 
que tenim en el proper quinquenni i que 
l’energia no sigui una càrrega en la balança 
comercial sinó un motor per a la nostra eco-
nomia tant a nivell productiu com a nivell de 
serveis relacionats amb el sector.

d’aquest tipus d’empreses, així com la 
bondat que aquestes poguessin competir 
lliurement al mercat finançat públicament. 
En la seva opinió, a banda de la provisió de 
serveis, la iniciativa privada hauria de tenir 
un paper reconegut en l’assegurament de 
la prestació sanitària universal.

Manel Jovells va defensar la capacitat de 
les empreses que actuen donant servei al 
mercat de finançament públic, sigui quina 
sigui la seva titularitat mercantil. Va defen-
sar l’eficiència i els bons resultats del siste-
ma sanitari català obtinguts, en gran mesu-
ra, gràcies a la introducció de criteris 
empresarials en la gestió i va remarcar la 
necessitat de preservar els principis que 
han inspirat aquest model, tot i repensant-
lo per garantir-ne la qualitat, l’equitat i la 
sostenibilitat.

De la sessió, que va ser molt concorreguda 
i que va comptar amb una viva participació 
dels assistents, es va concloure que la sos-
tenibilitat del sistema passa per la necessi-
tat de disposar d’un volum superior de fi-
nançament, aprofitar totes les sinergies 
que es puguin generar d’una adequada col-
laboració pública-privada, procedir a can-
vis en els sistemes organitzatius, de gestió 
i de finançament de les inversions i abordar 
les reformes estructurals necessàries que, 
en el cas del nostre país, probablement es 
poden veure afavorides pels elements dife-
rencials que han caracteritzat i caracterit-
zen el nostre sistema.

L’aportació de les empreses 
de salut a la sostenibilitat  
del sistema sanitari

Presidenta: Roser Fernández, 
secretària general de Salut  
de la Generalitat de Catalunya
Introductor: Llorenç Sotorres, secretari 
general tècnic de la Fundació Puigvert
Ponents: Maria Cordón, consellera 
delegada del Grup Hospitalari Quirón
Manel Jovells, director general  
de la Fundació Althaia Xarxa  
Assistencial de Manresa

La situació econòmica actual i el dèficit de 
finançament de l’autonomia catalana im-
pacten directament i brutal en molts dels 
aspectes de la vida quotidiana de la pobla-
ció. Allò que els ciutadans crèiem tenir re-
solt i assegurat per l’estat del benestar, 
esdevé de dubtós o no tan fàcil assoliment. 
Aquest és el cas de la sanitat, on la manca 
de recursos fa que la societat en el seu con-
junt, els seus representants i els actors indi-
viduals del sistema es plantegin la necessi-
tat de trobar i aplicar formes imaginatives 
que incrementin els recursos econòmics, 
per sobre dels que pot aportar l’Estat i en 
facilitin un ús més eficient i productiu. La 
possibilitat, els avantatges i el marc en el 
qual podrien col·laborar els sectors públic i 
privat en la prestació sanitària i en el seu fi-
nançament i assegurament són temes d’in-
eludible actualitat.

Maria Cordón, des del punt de vista de 
l’empresa privada que subministra serveis 
al mercat sanitari finançat privadament, va 
defensar la major eficiència i competitivitat 

Josep Maria Rovira, Jordi Bruno, 
Lluís PInós i Joan Pons.

Manel Jovells, Roser 
Fernández, Llorenç Sotorres  
i Maria Cordón.
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L ’ I N T E R È S  M É S  A L T
Sessions de treball

L’organització,  
els sistemes d’informació i la 
productivitat a les empreses

President: Ramon Salabert, 
conseller executiu de Telefónica Catalunya
Introductor: 
Josep Maria Gallart, economista
Ponents: Ramon Costa, business 
productivity advisor del Centre 
d’Innovaciói Productivitat de Microsoft
Josep Maixenchs, soci director d’Accenture

Ens trobem davant d’un nou escenari soci-
al i econòmic que ens obliga a replantejar-
nos formes en la manera de treballar, de 
pensar i d’interactuar, en definitiva, de viure. 
Un canvi de model productiu on les perso-
nes i les empreses ens relacionem de ma-
neres diferents. Un model que es basa en la 
gestió del coneixement. Un model d’orga-
nització que trenca amb la jerarquia i poten-
cia una organització multidisciplinària i di-
nàmica, orientada a projectes i a l’assoliment 
dels objectius. On tots ens relacionem amb 
tots i on els objectius s’aconsegueixen pel 
treball cooperatiu, potenciant la creativitat i 
les habilitats de cadascú. Aquest nou mo-
del productiu es fonamenta en la connexió 
dels processos, les persones i la informa-
ció. En aquest sentit, l’evolució de les Tec-
nologies de la Informació i la Comunicació 
(TIC) han tingut, tenen i tindran un paper 
definitori en el desenvolupament d’aquest 
nou model.

La sessió volia conjugar dos objectius: 
d’una banda, apropar les noves tendències 
en TIC i les seves implicacions de present i 
futur; i de l’altra, reflexionar sobre com s’es-
tà redefinint el lloc de treball i com les TIC 
poden aportar solucions per suportar i inno-
var en les noves formes de relacionar-nos.

Per donar resposta al primer objectiu vam 
comptar amb la presència de Josep Mai-
xenchs, responsable d’Accenture a Bar-
celona. En la seva ponència ens va fer un 
repàs dels aspectes més destacats en què 
les TIC poden impactar les organitzacions i 
aquestes treure’n profit, fent especial èmfa-
si a: la implantació de solucions basades en 
programari lliure, la progressiva adopció de 
solucions centrades en núvols (públics i pri-
vats) i la inherent multicanalitat de les comu-
nicacions tant organització-persona com 
interpersonals, així com la mobilitat. Amb la 
seva dilatada experiència en el sector com 
a gestor de grans comptes, cada tema va 
ser il·lustrat amb exemples reals. Final-
ment, en l’àmbit de la mobilitat, Maixenchs 
va presentar el projecte Barcelona Mobile 
World Capital (www.mobileworldcapital.
com), que permetrà a Barcelona ser la seu 
del GSMA Mobile World Congress (www.
mobileworldcongress.com) fins al 2018 i, 
més important, crear l’entorn adequat per-
què les empreses catalanes i espanyoles 
del l’àmbit TIC puguin desenvolupar la seva 
capacitat innovadora i esdevenir un dels 
principals motors econòmics per al país.

El segon objectiu de la sessió es va cobrir 
amb la ponència de Ramon Costa, bu-
siness productivity advisor del MIC Pro-
ductivity. En la seva intervenció va convidar 
a reflexionar sobre les noves formes de  
treball i en quina mesura el lloc de treball 
tradicional s’està redefinint cap a quelcom 
molt més flexible en el temps, en els espais, 
etcètera; però sempre amb l’empenta i  
el suport que donen les noves eines tecno-
lògiques que afavoreixen la comunicació  
i la col·laboració. Amb diferents exemples 
concrets, Costa ens va ajudar a veure que 
el canvi que està arribant no depèn única-
ment de les solucions TIC que hi posem  

en joc, sinó que implica canvis profunds en 
la manera de fer i de pensar de les orga-
nitzacions. Aquelles que abracin el canvi  
de bon grat en sortiran beneficiades amb 
millores en la productivitat i la seva capaci-
tat innovadora. 

La sessió va ser presidida per Ramon 
Salabert, conseller executiu de Telefónica 
Catalunya, que va contribuir a la mateixa  
tot fent una ponència on va repassar l’evo-
lució de les TIC i el seu impacte progressiu 
i imparable en les organitzacions. La seva 
intervenció va significar una valuosa llavor 
per contextualitzar les dues ponències 
principals. 

Els assistents van completar la sessió amb 
les seves intervencions, demostrant el seu 
interès pels temes tractats però també  
expressant dubtes i consideracions profun-
des sobre l’adopció del cloud computing, 
el programari lliure, etcètera. Després d’es-
coltar les intervencions dels membres de la 
taula i els comentaris d’alguns dels assis-
tents, podem afirmar que els objectius de la 
sessió i les expectatives dels assistents es 
van assolir amb satisfacció.

El 22@Barcelona, un model 
de reforma del territori 
basat en l’economia del 
coneixement i la innovació

Presidenta: Sònia Recasens, 
tinent d’alcalde d’Economia, Empresa  
i Ocupació de l’Ajuntament de Barcelona
Introductor: Josep Miquel Piqué, 
Ajuntament de Barcelona

Josep Maixenchs, Ramon  
Salabert, Josep Maria Gallart  
i Ramon Costa.
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Ponent: Martí Parellada, catedràtic 
de la Universitat de Barcelona
Taula rodona: Lluís Font, CEO 
de Zyncro Tech
Jordi Marín, director d’Administracions 
Públiques d’Indra 
Enric Urreta, secretari de la Junta Directiva 
de l’Associació 22@ Network

Amb motiu de la celebració dels 10 anys del 
22@Barcelona, es va organitzar una sessió 
centrada en el Districte de la Innovació.  
Va presidir la sessió la tinent d’alcalde 
d’Economia, Empresa i Ocupació, Sònia 
Recasens, que va presentar Barcelona 
com una ciutat que disposa d’uns actius 
que la fan estar en condicions òptimes per 
impulsar l’Economia del Coneixement, una 
economia que parla en termes d’innovació 
i internacionalització. Posteriorment, el pro-
fessor Martí Parellada va presentar el 
monogràfic sobre el 22@Barcelona que ha 
editat la Revista Econòmica de Catalunya 
fent un repàs dels articles agrupats per  
temàtiques.

La sessió va incorporar un conjunt d’em-
preses que estan instal·lades al 22@ com  
a mostra de la tipologia d’activitats del  
districte. Enric Urreta, com a membre 
de la Junta Directiva del 22@Network, va 

presentar l’Associació d’Empreses i Insti-
tucions del Districte, fent un repàs de les 
comissions de l’associació i les activitats 
que desenvolupen al districte. També ell, 
com a responsable de CINC –Centre Inter-
nacional de Negocis de Catalunya– ubicat 
al 22@, va descriure la tipologia d’empre-
ses que s’instal·len en aquest business 
center, el més gran d’Europa. Jordi Marín, 
d’INDRA, va presentar les activitats de la 
multinacional al món i a Barcelona, sent 
una de les empreses pioneres del districte, 
que ha passat de tenir 300 treballadors als 
3.000 actuals. Lluís Font va compartir les 
seves vivències com a veí del Poble Nou  
i emprenedor en sèrie que en aquests  
moments lidera l’empresa Zyncro, un molt 
bon exemple de Born Global Company.

La sessió va deixar palès com el 22@Bar-
celona és un molt bon exemple de com un 
territori com el Poblenou ha transformat 
200 hectàrees de sòl industrial en Econo-
mia del Coneixement. Un districte que dis-
posa dels elements necessaris per pro-
moure la creació de riquesa i ocupació, a 
partir de la concentració d’universitats i em-
preses en un territori amb infraestructures 
avançades en convivència amb zones resi-
dencials i espais públics. Aquest procés ha 
fet possible que actualment el districte acu-
lli més de 7.000 empreses amb més de 
56.000 nous treballadors.

Lluís Font, Enric Urreta, Sònia 
Recasens, Josep Miquel Piqué, 
Martí Parellada i Jordi Marín.
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Sessions 
estratègiques
El finançament empresarial  
en el marc de l’actual  
context econòmic

President: Josep Ramon Sanromà, conseller 
delegat de l’Institut Català de Finances
Introductor: Jordi Llidó, soci de 
Corporate Finance de Deloitte
Panel: Alain Arnaud, conseller delegat 
d’Altamira Information
Miquel Àngel Bonachera,  
conseller delegat d’AB-Biotics
Ferran Canet, director financer  
del Grup Estampaciones Sabadell

L’actual marc econòmic permet justificar en 
passat, present i futur el clar augment del 
nombre de companyies en situació de ne-
cessitats de capitalització i reestructuració, 
és a dir, companyies amb problemes de li-
quiditat, problemes d’accés al crèdit i pro-
blemes de creixement empresarial. I és que, 
encara que no existeixin solucions univer-
sals, les companyies haurien de fer un esforç 
per reinventar-se i assumir models de gestió 
diferents als utilitzats durant els últims 20 
anys, especialment a l’hora de fer front a pro-
cessos de reestructuració o capitalització.

En aquest sentit, presidida per Josep Ramon
Sanromà, conseller delegat de l’Institut Ca-
talà de Finances, i introduïda i moderada per 
Jordi Llidó, soci de Deloitte Corporate Fi-
nance, la sessió va intentar apropar aquesta 
visió, a través de tres experiències diferents 
que van aportar les següents conclusions:

l Es va exposar com les reestructuracions 
financeres han d’abordar-se amb una visió 
àmplia veient l’exemple que Ferran Canet 
va donar de la seva experiència amb Estam-
pacions Sabadell. D’una banda, es va posar 
de manifest la necessitat de plantejar el pro-
cés de reestructuració des d’una òptica fi-
nancera, estratègica i operativa. De l’altra, es 
va concloure que el procés s’ha d’executar 
basant-se en set eixos: clients, proveïdors, 
força laboral, administracions públiques, en-
titats financeres, la gestió dels actius i la capi-
talització. Tot això, optant sempre per condu-
ir el procés amb la màxima transparència i 
credibilitat, amb l’objectiu de donar màxim 
confort als stakeholders de la companyia. 
l Es va demostrar com l’entrada d’un Priva-
te Equity pot ser una alternativa vàlida per tal 
de donar suport al creixement d’una compa-
nyia davant d’altres fonts de finançament 
més tradicionals. A través de l’exemple 
d’Alain Arnaud a Altamira Information, es va 
demostrar que la incorporació de socis fi-
nancers permet a la companyia centrar els 
seus recursos en el pla de negoci, descarre-
gant-se de la pressió que suposa el finança-
ment bancari. Tot i això, es va destacar el 
factor temps, recordant la vida finita de la 
inversió per part del soci financer. Aquesta 
circumstància, es va concloure, pot superar-
se liderant la companyia la transició de soci, 
per un soci amb un perfil més estratègic.

Finalment, l’experiència de Miquel Àngel 
Bonachera amb AB Biotics va reforçar el 
missatge de la necessitat de la companyia 
de seleccionar adequadament la font de fi-
nançament que més s’adapti a cada cas. En 
aquest sentit, es va explicar com el MAB 
(Mercado Alternativo Bursátil) permet una 
sèrie d’avantatges que s’adeqüen a la per-
fecció a companyies en creixement, com 
són la credibilitat, la disponibilitat d’una valo-
ració objectiva de la companyia i el finança-
ment del creixement de forma flexible. 

Amb tot, en l’actualitat i en el futur immediat, 
la capacitat de les companyies de reinven-
tar-se en la gestió dels processos de rees-
tructuració i capitalització permetrà poder 
fer front als durs moments econòmics que 
l’economia del nostre país està passant, 
com a mínim des d’un punt de vista financer.

Els perfils de directius  
que demanen les empreses: 
quines competències  
han de tenir

President: Julián López Zaballos, conseller 
delegat del Grup Zurich a Espanya
Introductor: Joaquin Trigo, director 
general de l’Institut d’Estudis Econòmics
Panel: Miquel Codina, conseller delegat 
d’Alexander Hughes
Juan Torras, soci d’Egon Zehnder

El mercat laboral es caracteritza per una 
oferta que és molt superior a la demanda. 
Les empreses consideren, entre altres co-
ses, el descens de la demanda, la dificultat 
d’accedir al crèdit, l’enduriment de la com-
petència i la major pressió fiscal, amb la qual 

A l’esquerra, Josep Ramon Sanromà. A sota, 
Miquel Àngel Bonachera, Alain Arnaud, Josep 
Ramon Sanromà, Jordi Llidó i Ferran Canet.
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cosa opten per una consolidació de la seva 
posició i la seva quota de mercat. En aquest 
marc tracten de reduir els costos, consolidar 
els clients, reduir el cost dels inputs i millorar 
els seus resultats per vies com la reducció de 
costos, la captació de nous mercats, la inno-
vació interna i l’oferta de més adequació als 
seus clients, millor tracte i altres avantatges.

Per adequar-se a les noves circumstàncies 
es requereix persones que tinguin les capa-
citats esmentades, que puguin integrar-se 
amb rapidesa en l’empresa, que sàpiguen 
bastant –o molt– el que necessiten. Es trac-
ta de trobar els qui puguin aportar aspectes 
qualitatius que contribueixin a la millora de 
l’oferta i a l’augment de la qualitat, tot això 
sense exigències especials i amb capacitat 
d’esperar la seva promoció. 

Els head hunters tenen un ampli ventall de 
persones qualificades, però, sovint, necessi-
ten aspectes específics de la formació rebu-
da i de l’experiència prèvia que puguin facili-
tar la integració d’aquestes persones. Hi ha 
dos aspectes rellevants, comptar amb algu-
na cosa addicional que sigui d’importància i, 
des del punt de vista del que aporti el media-
dor, tenir ben explicades les capacitats, l’ex-
periència i la possibilitat de demostrar-ho.
 
Internacionalització en 
mercats d’alt creixement: 
diferents models

President: Ignasi Camí, sotsdirector 
general del Banc Sabadell

Introductor: Josep Betriu, 
director general del Grup Lasem
Panel: Ton Capella, president 
de Telstar, SA
Miquel Paris, president de Genebre 
Group, SL 
Juan Carlos Escudero, director  
general de  Lipotec S.A

En els temps actuals, la internacionalització 
pot mostrar-se com la recepta màgica per a 
totes aquelles empreses que, a causa de la 
crisi, tinguin greus problemes de subsistèn-
cia i que puguin creure que la sortida a l’ex-
terior sigui la única possibilitat de compensar 
la disminució d’activitat que pateixen en el 
mercat interior.

Però sovint, l’aventura d’explorar i d’iniciar 
activitats en mercats fora de les nostres fron-
teres obeeix més a l’afany de superar la 
manca de competitivitat i de solucionar una 
situació de greus desequilibris interns que a 
una actitud proactiva d’expansió i d’enforti-
ment. En la majoria d’aquests casos, l’aven-
tura acaba fracassant i l’empresa l’únic que 
aconsegueix és traslladar els seus proble-
mes interns de competitivitat a una magni-
tud molt més ingent, ja que queda afectada 
tota l’activitat exterior pels mateixos proble-
mes que té al mercat domèstic. 

Per poder disposar d’unes certes garanties 
d’èxit, quan s’inicia l’activitat exterior, l’em-
presa ha de complir amb uns requisits pre-
vis: ha de disposar d’algun avantatge com-
petitiu en qualsevol dels seus processos i 
ha d’elaborar un canvi d’estratègia global 
que afecti tota l’empresa.

A la ponència es va comptar amb tres  
empreses d’èxit en els seus respectius de-
senvolupaments d’internacionalització. Les 
tres empreses, quan van iniciar l’expansió 

exterior, complien amb els requisits previs 
que hem enumerat, però cadascuna d’elles 
va emprar uns models completament dife-
rents, adaptant-se a unes condicions de 
partida també totalment diferenciades.

Telstar va optar per la compra d’empreses 
industrials afins a la seva activitat per, un 
cop adquirides, canviar el més ràpid possi-
ble la seva cultura, adaptant-la a les seves 
necessitats i incorporant des del primer 
moment nous executius.

Lipotec va preferir crear xarxes comercials 
pròpies arreu del món i mantenir tota la pro-
ducció centralitzada a Catalunya. Ha anat 
creant la xarxa complementant-la amb la 
compra d’empreses distribuïdores dels 
seus propis productes, una vegada con-
trastada l’eficiència de cadascuna d’elles. 

Finalment, Genebre va posar l’èmfasi en els 
costos i la qualitat, buscant i impulsant em-
preses alienes en zones geogràfiques on 
els costos són molt inferiors, però creant en 
aquestes zones uns departaments propis 
de qualitat i de supervisió per treballar braç 
a braç amb aquestes empreses proveïdo-
res i, d’aquesta manera, controlar i assegu-
rar la qualitat dels seus subministraments.

Per poder sortir a l’exterior amb èxit, les 
empreses han de complir uns requisits pre-
vis: tenir algun avantatge competitiu i ela-
borar un canvi d’estratègia global. El pro-
cés d’internacionalització s’ha d’elaborar 
en funció de les condicions de partida de 
cada empresa i l’èxit d’aquest procés de-
pendrà de la seva capacitat d’adaptabilitat 
a cadascun dels avantatges competitius 
que tingui l’empresa.

Julián López Zaballos,  
Miquel Codina, Joaquín Trigo  
i Juan Torras.

Ton Capella, Josep Betriu,  
Ignasi Camí, Miquel Paris  
i Juan Carlos Escudero.
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Sessions de treball

La cooperació empresarial 
com a eina per incrementar 
la competitivitat

President: Francesc Xavier Mena, 
conseller d’Empresa i Ocupació  
de la Generalitat de Catalunya
Introductor: Joan Martí, gerent de 
Dinamització de Clústers del Centre  
d’Innovació Empresarial d’ACC10
Panel: Ignasi Cusidó, 
director general de Lamp
Iago Esteve, director de  
Màrqueting de Sita Murt

Durant la sessió es van desenvolupar diver-
sos conceptes sobre la cooperació empresa-
rial, en general, i la dinamització de clústers, 
en particular. L’entorn òptim per a la coopera-
ció sol ser el clúster en el qual competim, és a 
dir, aquell entorn local format per empreses i 
agents del nostre negoci: competidors, pro-
veïdors, centres de suport, etcètera. El com-
petidor del costat de casa sol ser el nostre 
millor aliat potencial, ja que compartim pro-
blemes i, sobretot, oportunitats. 

Els models de política de desenvolupament 
econòmic basats en clústers parteixen de 
la base que la competitivitat de l’empresa 
depèn bàsicament de l’estratègia que 
aquesta adopti en el seu procés de presa 
de decisions, i de la qualitat de l’entorn on 
competeix (existència d’infraestructures, 
indústries relacionades, demanda exigent, 
provisió de formació i recursos humans). En 
aquest sentit, qualsevol empresa, indepen-
dentment del seu sector i de la tecnologia 
amb la qual operi, pot esdevenir interna-
cionalment competitiva si aconsegueix  
elements de diferenciació estratègica. 

Durant la sessió es va remarcar que els 
clústers estan, avui en dia, afrontant els dos 
grans reptes de l’economia occidental: la 
velocitat del canvi tecnològic i la globalitza-
ció dels mercats. Per això, calen, de forma 
preferent, actuacions de política d’innova-
ció i d’internacionalització sobre ells. Per 
fer-ho, esdevé clau trobar nous interlocu-
tors amb capacitat de lideratge i de trencar 
amb el saber convencional del sector.

Addicionalment, es va concloure que el 
clúster esdevé l’instrument òptim per de-
tectar i implementar models de negoci amb 
perspectives de creixement en conjunts 
d’empreses que comparteixen els matei-
xos reptes estratègics. Els projectes em-
presarials són, per tant, el principal output 
de la dinamització d’un clúster.

Sita Murt va remarcar la importància del tre-
ball cooperatiu per reforçar el seu posicio-
nament competitiu, amb exemples com la 
creació d’una plataforma de compra agre-
gada a la Xina entre 12 empreses de moda 
catalanes amb l’objectiu de gestionar els 
seus proveïdors estratègics en aquell país.
 
Lamp va presentar l’Acadèmia de la Llum, 
com a exemple de projecte cooperatiu,un 
centre de referència en l’àmbit de la formació 
i prescripció en il·luminació que ha de perme-
tre sofisticar la demanda local d’il·luminació i 
esdevenir un pol d’atracció de talent.

Cal destacar que el procés psicològic que 
facilita la cooperació empresarial consisteix 
en construir projectes concrets, en un inici 
potser de poca envergadura, però que  
facilitin la generació de confiança entre  
uns pocs empresaris que comparteixin una 
mateixa visió. Per, a posteriori, cercar iniciati-
ves transformadores que millorin el seu posi-
cionament estratègic. En qualsevol cas calen 
unes regles del joc transparents i preestabler-
tes. En l’entorn actual altament globalitzat 
cooperar i competir alhora, no només és pos-
sible, sinó absolutament necessari.

A l’esquerra, Francesc Xavier Mena,  
Joan Martí, Ignasi Cusidó i Iago Esteve.
A baix, Àngel Hermosilla, Jaume Ribera, 
Salvador Cardús, Joaquim Boixareu  
i Jordi Naval. 
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Més empresaris  
per a més ocupació

President: Jaume Ribera, 
president d’Unnim
Introductor: Àngel Hermosilla, 
director general de la Unió  
Patronal Metal·lúrgica
Ponent: Salvador Cardús, professor 
titular de Sociologia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona
Panel: Joaquim Boixareu, 
conseller delegat d’Irestal
Jordi Naval, conseller delegat d’Anaxomics

Catalunya s’ha caracteritzat històricament 
per uns valors socials en els quals l’impuls de 
noves iniciatives econòmiques i la creació 
d’empreses ha estat la tònica dominant. No 
obstant això, en els darrers 25 anys es fa pa-
lès un descens en el nombre d’empreses i 
greus dificultats per garantir la capacitat rege-
nerativa del teixit empresarial. 

Això s’ha produït en paral·lel al deteriorament 
de la imatge i el paper de l’empresa en la so-
cietat. El context econòmic i les transforma-
cions de diversa índole (productives, tecnolò-
giques) expliquen aquesta evolució, però, 
també, altres aspectes que es van debatre en 
la sessió.

En els darrers anys ser emprenedor ha es-
tat arriscat sobretot enfront d’alternatives 
millors i de millor imatge social. Hi ha hagut 
factors desincentivadors de l’emprenedo-
ria i de l’empresa (expansió econòmica, 
augment de l’ocupació pública, benestar 
social, bombolla immobiliària). Tanmateix, 
la crisi econòmica actual fa que l’emprene-
doria i l’empresa es converteixin en opcions 
interessants i les úniques que tenen un futur 
possible. A més a més, estudis internacio-
nals sempre han estat optimistes sobre 
l’emprenedoria, la seva imatge i la intenció 
de ser-ho a Catalunya. 

Es pot apuntar que, malgrat totes les dificul-
tats, Catalunya és un país d’empresaris i 
d’emprenedors, i si no ho és més és per les 
dificultats de l’entorn i de les oportunitats i no 
per un problema de cultura o de valors. 

Cal estendre l’estil emprenedor fora de l’àm-
bit empresarial, ha de tenir una dimensió 
global, universal (sector públic, universitats, 
famílies). Així mateix, s’ha de millorar el pres-
tigi social dels empresaris i dels emprene-
dors i és necessari que el sistema educatiu 
promogui més l’emprenedoria entre els es-
tudiants.

Innovació i creixement

President: Manel Rosell, president de 
CatalunyaCaixa
Introductor: Jordi Angusto, director 
general de CTAE
Panel: Vicenç Aguilera, president de 
Ficosa Technology
Albert Giralt, director general d’Avinent
Josep Comas, director general de  
Mier Comunicaciones

A grans trets, durant la sessió es va debatre 
tant sobre innovació de procés com de pro-
ducte, el paper de la innovació com a ele-
ment clau del creixement de les empreses, 
la millor manera d’organitzar-la i la política 
comercial que ha de posar-la en valor.

“Si avui fas com ahir, demà no hi seràs”, va 
dir el moderador en la seva presentació tot 
deixant ben clara la importància que els po-
nents atorguen a la innovació: no és ja quel-
com que et permet diferenciar-te i guanyar 
mercats, sinó també i sobretot quelcom im-
prescindible en uns mercats on la compe-
tència actual és, bàsicament, competència 
de know-how. 

Els costos, que òbviament tenen incidència, 
són resultant de la productivitat, aquí i a la 
Xina; productivitat que permet exportar to-

màquets i patates a Holanda i Bèlgica, mo-
bles a Suècia i iPhones a les empreses xine-
ses fortament tecnificades.

I si els costos són, finalment, el resultat 
d’uns processos d’innovació orientats a la 
millora de la productivitat, la innovació en les 
prestacions dels productes determina els 
campions. 

Per un o altre costat, la innovació ha esde-
vingut un procés permanent molt allunyat 
d’aquell projecte estrella amb el qual hom 
podia confiar assolir un cert monopoli. No hi 
ha producte estrella que duri cent anys, ni 
tan sols un parell d’anys; cap empresa pot 
obviar incorporar la innovació com quelcom 
tan recurrent com la resta d’activitats em-
presarials: administració, màrqueting, ope-
racions, producció... 

Per fer fluir la creativitat i, alhora, procedi-
mentar-la per tal d’assegurar la bona fi dels 
projectes, Vicenç Aguilera recomanava la 
coexistència d’un petit equip caòtic de baix 
pressupost, i un de més formal amb mitjans 
per agafar les millors idees dels primers i 
transformar-les.

Arribats al mercat, l’oportunitat i a l’hora el 
repte de la innovació és la globalitat a la qual 
s’enfronta; ja que, en general, o es ven arreu 
o enlloc. Si mai unes fronteres van aïllar-nos 
d’un món que avançava, alhora que crea-
ven mercats més o menys captius on un 
borni podia ser rei entre els cecs, aquestes 
fa molt temps que van esborrar-se. n

A la taula, Josep Comas, Albert 
Giralt, Manel Rosell, Vicenç 
Aguilera. Jordi Angusto  
en plena exposició.
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Seus territorials

La Jornada dels Economistes corresponent a la seu de Tarragona va tenir lloc  
el dia 27 d’octubre a l’Auditori de CatalunyaCaixa. La de Girona es va celebrar el dia 24  
de novembre a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de  
Girona, i la de Lleida el dia 24 de novembre a la Sala d’Actes del Col·legi d’Economistes

La Jornada

Innovació, creativitat, 
internacionalització.  
Cap a un nou model 
econòmic català

 E ls objectius de la Jornada dels 
Economistes 2011 a Lleida van 
ser, primer, reflexionar sobre qui-
nes seran les bases en què se sus-

tentarà el model de creixement de l’economia 
catalana en els propers anys, que puguin pro-
piciar la recuperació i taxes de creixement 
econòmic i d’ocupació sostenibles, per orien-
tar les inversions empresarials. I, en segon  
lloc, reivindicar la importància de l’economia  
productiva i de les persones emprenedores. 

Catalunya, clau a Espanya
La conferència central la va impartir Joan 
Trullén, professor titular d’Economia Aplica-
da de l’UAB i director de l’Institut d’Estudis 
Regionals i Metropolitans de Barcelona. Va 
afirmar que “Catalunya ha de liderar la sortida 
de la crisi de l’economia espanyola”, demos-
trant amb dades estadístiques que disposa 
de sòlides bases econòmiques i territorials 
sobre les quals pot liderar aquesta sortida:
 
l Creixement de l’economia catalana molt 
superior al de la mitjana de la Unió Europea, 
entre els anys 1995 i 2007.
l Taxa d’atur, inferior a la mitjana espanyola, 
durant el període 2008-2011.
l Catalunya lidera la producció industrial 
d’Espanya (VAB industrial), la capacitat ex-
portadora i el comerç interregional.
l Disposa de factors territorials de competi-
tivitat, com ara la formació de grans mercats 
de treball metropolitans, que es reforçaran 
encara més amb la línia de tren d’Alta Veloci-
tat que unirà Lleida-Camp de Tarragona-Bar-

celona-Girona-Figueres; un gran creixement 
de l’abast de la megaregió Barcelona-Lió i 
uns indicadors favorables de creativitat,  
competitivitat i productivitat.

Va afirmar que la sortida de la crisi passa pel 
sector industrial, i la competitivitat exterior 
demostra que és possible sostenir el creixe-
ment sobre l’exportació. Catalunya, en ser el 
gran motor industrial i exportador d’Espa-
nya, ha de ser el motor fonamental sobre el 
qual sustentar la sortida de la crisi de l’eco-
nomia espanyola. 

El nou model econòmic al que hem de tendir 
s’ha de basar necessàriament en la innovació, 
la competitivitat i la internacionalització. És ne-
cessari contribuir al creixement de la produc-
tivitat agregada de l’economia centrant-se  
en la millora de la productivitat total dels fac-
tors. Per fer-ho es disposa de dos factors: 

l Reforçar els avantatges derivats de l’esca-
la (rendiments creixents lligats a la dimensió 
empresarial).
l Reforçar els avantatges derivats de l’en-
torn (concentració espacial de pimes inno- 
vadores). 

I, per accelerar el canvi del model productiu, 
va proposar donar prioritat a les polítiques 
adreçades als sectors exportadors: políti-
ques comercials, polítiques d’infrastructures, 
polítiques formatives i polítiques de R+D+i 
prioritzant la innovació orientada des del mer-
cat, portant l’empresa cap a la universitat.

Inauguració
Joan Pere Enciso 
degà de la Facultat de Dret i Economia  
de la Universitat de Lleida
Xavier Ticó 
president territorial del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya a Lleida

Ponent
Joan Trullén i Thomas 
economista. Director de l’Institut d’Estudis 
Regionals i Metropolitans de Barcelona. 
Professor titular d’Economia Aplicada de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. 
Exsecretari general d’Indústria del Govern 
espanyol (2004-2008)

Taula rodona 
Experiències empresarials
Raül Bobet Almenara
director general de Bodegas Torres SA,  
soci fundador i enòleg de les Bodegues 
Ferrer-Bobet (Falset-Priorat) i Castell d’Encús 
(Talarn-Pallars Jussà) i soci fundador  
de Bioglane, SL (empresa de recerca 
biotecnològica)
Santi Caufapé 
soci director de QSoft Tecnologías  
de la Información, SL, empresa de software 
especialitzada en el sector de la salut, amb 
seu central a Lleida i delegacions a Mèxic, 
Portugal, el Brasil o Colòmbia, entre d’altres

Moderador
Josep Maria Riu 
vicepresident territorial del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya a Lleida

Lleida

a les seus territorials
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Seus territorials

A continuació, es va iniciar una taula rodona 
amb dues experiències empresarials re-
presentatives del nou model de creixement 
al que hem de tendir, en la qual van partici-
par dos emprenedors destacats de les ter-
res de Lleida.

En primer lloc, Santiago Caufapé, enginyer 
de telecomunicacions UPC, MBA per ESADE 
i la Universitat de Chicago i soci director de 
QSoft Tecnologías de la Información, SL, em-
presa especialitzada en el desenvolupament 
de software per a hospitals (Salus), amb seu 
central a Lleida i delegacions a Mèxic, Portu-
gal, el Brasil o Colòmbia, entre d’altres. San-
tiago Caufapé va explicar els factors que han 
dut a QSoft, creada fa 16 anys (1995), fins a 
la seva realitat actual amb 3.000 clients en 25 
països. Va destacar, entre d’altres:
 
l L’aposta per la internacionalització (ac-
tualment suposa el 50% de la facturació i 
creixent).
l L’ús de les noves tecnologies i d’internet 
com a eines clau per exportar (tant pel que fa 
a la promoció –va ressaltar la importància del 
posicionament en els buscadors d’internet 
més emprats pels potencials clients de tot el 
món– com pel que fa a l’ús de software espe-
cífics de comunicació a distància amb els 
clients i partners).
l La innovació constant per comptar sempre 
amb avantatges diferencials, “del benefici  
reinverteix un 50% en allò que et fa diferent”. 
l La creativitat.
l Altres factors, com ara disposar d’una 
Facultat d’Enginyeria Informàtica a Lleida i  
la qualitat de vida dels treballadors que resi-
deixen a una ciutat mitjana.

Gestió empresarial en temps de crisi
La segona experiència empresarial va venir 
de la mà de Raül Bobet, enginyer químic 
IQS, doctor en Enologia, màster en Food Sci-
ence (Universitat de Davis), postgrau en Di-
recció d’Empreses UPF, director general de 
Bodegas Torres, SA, soci fundador de les  
Bodegues Ferrer-Bobet (Falset , DO Priorat) i 
Castell d’Encús (Talarn–Pallars Jussà, DO 
Costers del Segre) i soci fundador de Biogla-
ne SL, empresa de recerca biotecnològica. 

Partint de la presentació de la situació ac- 
tual del Grup Torres, empresa que exporta el 
72% de la seva producció i que destina 2 mi-
lions d’euros anuals a R+D+i, i de les expe- 
riències empresarials endegades amb les 
bodegues Ferrer Bobet i el seu projecte per-
sonal a Castell d’Encús i a Bioglane en l’àmbit 
de la recerca, Raül Bobet va anar exposant tot 
un conjunt de reflexions sobre la gestió em-

presarial en temps de crisi: les crisis generen 
oportunitats, generen espais buits de gent 
que abandona i que es poden ocupar per al-
tres empreses; cal replantejar el model de ne-
goci, simplificar, tornar a les bases; cal vigilar 
molt amb les decisions que es prenen perquè 
es té molta responsabilitat social. 

Va recomanar apostar pels productes amb 
valor afegit i per defensar el preu de venda del 
producte, donant-li un valor diferencial no no-
més per a productes sinó també per a zones 
geogràfiques adequant-se a les especificitats 
i hàbits dels diferents clients de tot el món; que 
els treballadors hauran d’entendre els núme-
ros de l’empresa; que cal fer una escola de 
professionals dins de la pròpia empresa, amb 
visió internacional, formant gent procedent de 
diferents països on l’empresa està present i 
que parli diferents idiomes. També es va referir 
al rol social de l’empresa, l’ètica, els valors, el 
respecte al medi ambient i l’adequació gradu-
al de les empeses a la “petjada de carboni”. 

Raül Bobet es va mostrar optimista amb el 
potencial de l’exportació, sense oblidar la 
creixent demanda d’allò local –els productes 
de proximitat de qualitat– i, sobretot, va des-
tacar el potencial del segment de consum de 
luxe i, pel que fa al sector del vi, el potencial 
del turisme enològic.

En el col·loqui posterior, hi va haver un ric de-
bat que va permetre ampliar les aportacions 
dels ponents com ara l’evolució de la cultura 
del vi i la utilització dels sulfits, el logotip de 
QSoft i els valors que transmet, les possibili-
tats del comerç local en la situació econòmica 
actual o la importància dels fluxos de turistes 
que vénen a la zona del Mediterrani i, particu-
larment, a Barcelona.

Els assistents vam poder fruir amb les re- 
flexions de tres persones molt preparades, 
amb visió de futur, que van fer els deures en el 
seu moment, que s’ho passen bé amb la seva 
feina i que ens ho van saber transmetre d’una 
forma molt planera i amb senzillesa. 

En conclusió, vam assistir a una de les millors 
jornades que recordem a la seu del Col·legi 
d’Economistes a Lleida, de la qual vam sortir 
força animats. Bona prova d’això és que, 
passats dos mesos, se’n segueix parlant.

Acabem aquest text amb les paraules del 
Raül Bobet, al final de la seva intervenció: 
“Contra la crisi us proposo bons vins!” n

Catalunya ha 
de ser el motor 

fonamental sobre 
el qual sustentar la 

sortida de la crisi de 
l’economia espanyola

Aspecte de la Sala d’Actes del 
Col·legi d’Economistes a 

Lleida, el 24 de novembre.
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L ’ I N T E R È S  M É S  A L T
Seus territorials

Inauguració
Anna Maria Geli 
rectora de la Universitat de Girona
Anna Garriga 
degana de la Facultat de Ciències 
Econòmiques i Empresarials  
de la Universitat de Girona
Esteve Gibert 
president Territorial de Girona del  
Col·legi d’Economistes de Catalunya

President
Francesc Xavier Mena 
conseller d’Empresa i Ocupació  
de la Generalitat de Catalunya 

Taula rodona
Judith Viader 
gerent de Frit Ravich
Esmeragdo Masías 
conseller delegat de Masías Maquinaria, SL
Pere Guerra 
soci fundador de Foodlinker Company, SL
Josep Roca 
sommelier del Celler de Can Roca
Jordi Sargatal 
director general del Grup Mascort
Joaquim M. Caula 
vicepresident de la Cambra  
de Comerç de Girona
Xavier Ribera 
president de la Cambra de Comerç de Palamós
Gerard Sagué 
estudiant de cinquè d’Econòmiques

Moderadors
Modest Fluvià 
Economista. Professor de la Universitat  
de Girona
Manel Serra 
economista

Iniciatives empresarials  
a la Girona del segle XXI

Girona

 L a Jornada dels Economistes 2011 
a la Seu Territorial de Girona va  
ser presidida per Francesc Xavi-
er Mena, conseller d’Empresa 

i Ocupació, i va reunir diverses experiències 
empresarials de les comarques gironines, 
explicades pels seus protagonistes. La  
pretensió principal que perseguia la seu Ter-
ritorial de Girona del Col·legi d’Economistes 
en aquesta edició 2011era mostrar com, 
també en temps de crisi, apareixen i prospe-
ren iniciatives empresarials. Un missatge  
ambiciós, si es vol, però molt oportú. La  
valoració final va ser d’haver assolit un èxit 
notable. En bona part, gràcies a l’excel·lent 
aportació dels empresaris convidats. Judith 
Viader, gerent de Frit Ravich, va obrir les in-
tervencions tot resumint els 50 anys de vida 
de l’empresa, la ferma aposta per la partici-
pació de la dona en els òrgans de direcció  
i els seus plans d’ampliació, ambiciosos i  
autofinançats. 

Esmeragdo Masías, conseller delegat de 
Masías Maquinaria, SL i representant de la  
tercera generació de l’empresa, va detallar 
els reptes actuals per a l’empresa, però tam-
bé l’oportunitat de fer un replantejament a 
fons, revisant inèrcies i reavaluant línies de 
negoci. Va destacar l’aposta clara per les  
inversions en I+D. 

Pere Guerra, soci fundador de Foodlinker 
Company, SL, va explicar l’aprofitament 
d’una veta de mercat –en aquest cas, les ne-

cessitats de persones amb intoleràncies ali-
mentàries–, desenvolupant un producte d’al-
ta tecnologia i amb una estratègia de qualitat. 

Josep Roca, sommelier del Celler de Can 
Roca, va explicar l’origen familiar de l’empre-
sa, característica que ha mantingut fins ara. 
Fer de la passió, la professió és un lema de 
l’empresa i una clau de l’èxit, així com l’ade-
quada atenció als recursos humans i a la cons-
tant innovació. Hi havia una especial expecta-
ció en la seva intervenció perquè justament en 
aquells moments s’havia de fer públic l’atorga-
ment de les estrelles Michelin (final feliç). 

Jordi Sargatal, director general del Grup 
Mascort, va explicar amb molts exemples 
l’aprofitament econòmic d’un mercat potent i 
en expansió: l’observació de la natura, espe-
cialment de la fauna. Els exemples anaven  
des dels Aiguamolls de l’Empordà –del qual 
Sargatal va ser impulsor i director– fins als  
estanys d’Ivars de Noguera o a diverses expe-
riències al Japó. 

Joaquim M. Caula, director de l’empresa 
càrnia Caula, SL i vicepresident de la Cambra 
de Comerç de Girona, va explicar que la crisi 
ha estat en general benèvola amb el sector 
càrnic, encara que amb matisos. L’empresa 
compta ara amb una planta nova, que ha 
augmentat la flexibilitat, i ha sabut trobar un 
segment de mercat en expansió (carn prepa-
rada segons les prescripcions de la religió 
musulmana).

Xavier Ribera, president de la Cambra de 
Comerç de Palamós, conseller delegat  
de Fèlix Ribera e Hijos, SA i representant de  
la quarta generació d’aquesta empresa  
dedicada al trànsit marítim, va explicar les 
profundes reestructuracions que ha viscut 
l’empresa, la seva aposta per la reinversió 
dels beneficis i l’autofinançament, i l’obertura 
de noves línies de negoci. 

En darrer lloc, Gerard Sagué, estudiant de 
l’últim curs de la llicenciatura d’Economia  
de la Universitat de Girona, va traslladar als 
ponents i al públic les preocupacions dels  
estudiants que s’han d’incorporar en breu al 
mercat de treball i va lamentar el poc èmfasi 
que es dóna a fomentar l’esperit emprenedor 
i les habilitats i les competències necessàries  
per tenir èxit en iniciatives d’emprenedoria. 

Els participants a la taula 
rodona de Girona van 
continuar amb els debats  
en un ambient més distès.
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Seus territorials

Inauguració i presentació del Col·legi
Pere Segarra 
president territorial del Col·legi  
d’Economistes de Catalunya a Tarragona

Conferències
Innovació i emprenedoria  
en temps de crisi
Ferran Soriano 
president d’Spanair

Presentació
Ferran Bel  
economista i alcalde de Tortosa

Renovació en la gestió d’una empresa 
centenària: les claus de l’èxit del 
rellançament de ‘La Vanguardia’
Pere G. Guardiola  
director general de La Vanguardia

Taula rodona
Renovació de la gestió de  
les empreses per encarar el futur
Ferran Teixidó 
director d’Industrias Teixidó, SA
Felipe Alayeto 
director general de Suncenter  
business and meeting
Joan Rojas 
economista, expert en viabilitat 
empresarial i administrador concursal
Xavier Segura 
economista. Director del Servei d’Estudis  
de CatalunyaCaixa

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

Nova gestió i millor  
futur per a l’empresa

Tarragona

 E l passat 27 d’octubre del 2011, 
la seu de Tarragona del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya va 
celebrar la seva jornada anual. 

L’acte, que portava per títol Nova gestió 
i millor futur per a l’empresa, es va cele-
brar a l’Auditori de CatalunyaCaixa a Tarra-
gona, amb una assistència d’un cente- 
nar de participants. La necessitat d’orientar 
les petites i mitjanes empreses en la seva 
reestructuració va donar lloc a un inte- 
ressant debat.

L’acte va comptar amb la participació de 
Ferran Soriano, president de la compa-
nyia Spanair, que va presentar una ponència 
sobre la Innovació i emprenedoria en temps 
de crisi. La seva exposició va ser molt ben 
valorada pels assistents, aportant una dosi 
d’optimisme i objectivitat en l’aprofitament 
de les oportunitats existents que fins i tot en 
l’actual conjuntura es poden redescobrir. 

D’altra banda, Pere Guardiola, director ge-
neral de La Vanguardia, va ressaltar el procés 
de renovació que una empresa centenària 
com la seva ha desenvolupat al llarg d’aquest 
any, amb el llançament de l’edició en català, 
per respondre a la realitat del mercat.

A continuació, es va celebrar una taula  
rodona, moderada pel president territorial 
del Col·legi d’Economistes a Tarragona, 
Pere Segarra, que va comptar amb la par-
ticipació de diferents ponents que han vis-
cut processos de renovació de la gestió de 
les seves empreses, o bé intervenen activa-
ment en aquest tipus de processos.

Concretament, va participar-hi Fernando 
Teixidó, empresari i president d’Indústries 
Teixidó, empresa del sector metal·lúrgic que 
ha reorientat exitosament la seva gestió a tra-
vés de la internacionalització. Després va ser 
el torn de Felipe Alayeto, empresari i econo-
mista, que intervé en processos de reestruc-
turació, fusions i adquisicions d’empreses.

Hi van prendre part, a més a més, Joan 
Rojas, economista, expert en viabilitat em-
presarial i administrador concursal, i Xavier 
Segura, economista i director del Servei 
d’Estudis de CatalunyaCaixa, que va oferir 
la visió des de l’òptica de l’entitat financera. 

Finalment el degà del Col·legi, Joan B. 
Casas, va tancar la jornada amb una visió 
encoratjadora del paper de l’economista 
en el moment actual. n

La intervenció final va anar a càrrec del con-
seller d’Empresa i Ocupació, Francesc Xavier 
Mena. Va destacar alguns trets comuns, com 
l’èmfasi en la gestió dels recursos humans,  
en la innovació i l’actitud proactiva més que 
merament reactiva de les experiències ante-
riors. Finalment, es va referir als reptes pen-
dents –la formació professional, l’acostament 
universitat i empresa, i el foment de l’empre-
nedoria, entre d’altres– i va explicar algunes 
iniciatives del Govern en aquests camps.

Un debat viu entre ponents i conseller va se-
guir aquesta intervenció. El debat es va fer 
extensiu després al públic assistent, format 
per empresaris, professionals i també univer-
sitaris, un públic nombrós que va fer petit 
l’aforament disponible. Finalitzat l’acte, el de-
bat va continuar al hall de la facultat tot com-
partint una copa de cava. n

Intervenció del degà del col·legi, 
Joan B. Casas, a l’Auditori de 
CatalunyaCaixa a Tarragona.
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A C T U A L I T A T  E C o n ò m I C A
Nota d’opinió

més I mIllor

 L’actual panorama macroeconòmic 
té tres grans eixos centrals d’aten-
ció. En primer lloc, la Unió Europea, 
seguidament Espanya i, finalment, 

Catalunya; àmbits en què les singularitats  
de cada realitat determinen unes prioritats 
específiques d’actuació diferents, però que 
lògicament estan íntimament interconnecta-
des. L’actual no és una etapa cíclica recessi-
va normal, sinó una fase conjuntural excepci-
onal que exigeix un intens canvi estructural  
de les economies. Hem de ser conscients 
que el marc serà diferent i suposarà un tren-
cament respecte al passat. En aquest esce-
nari, cal adaptar-se amb accions excepcio-
nals i d’acord amb els recursos disponibles. 
Les empreses esdevenen la clau fonamental 
per impulsar el canvi estructural i liderar la  
sortida de la crisi amb creació d’ocupació.

Analitzades les causes i les implicacions de la 
crisi econòmica actual i impulsades algunes 
de les reformes que s’han d’introduir a l’eco-
nomia, i malgrat que aquestes s’han dut a 

terme amb retards i de manera parcial, cal 
posar l’èmfasi en la recuperació de la confian-
ça empresarial i del conjunt de la societat com 
a base de la reactivació econòmica. De fet, la 
manca d’expectatives i de seguretat és, ac-
tualment, el principal problema a Europa, a 
Espanya i a Catalunya. Cal aclarir el panora-
ma present, per tal de prendre mesures con-

cretes, i això passa, en primer lloc, per esta-
bilitzar el sistema financer en el seu conjunt.

Un altre dels principis bàsics que exigeix la 
sortida de la crisi és la recuperació de la go-
vernança i del lideratge en els camps econò-
mics i polítics, mancança que dificulta la reac-

tivació i la superació ordenada de la crisi, cap 
a un model productiu competitiu.

Unió EUropEa
La crisi dels mercats financers i del deute  
sobirà marquen, entre d’altres, l’agenda de 
preocupació a la UE en els darrers temps. Les 
conseqüències d’aquesta realitat obliga a 
plantejar-se les bases sobre les quals se sus-
tenta la societat comunitària i l’ideari europeu. 

Un dels grans dilemes dels governs europeus 
és el de fins on poden arribar les polítiques 
d’austeritat pressupostària i si van en direcció 
correcta. Caldria valorar convenientment els 
avantatges i els desavantatges de les políti-
ques de consolidació pressupostària que 
comencen a tenir costos destacables, alts 
per a les economies mediterrànies. 

Amb austeritat i majors impostos es deprimi-
rà encara més l’economia. Potser cal un cert 
canvi de política i els països europeus haurien 
de plantejar-se ser més laxos en els calenda-

             Amb motiu de la Jornada dels Economistes 2011, 
                                                     la Junta de Govern del Col·legi d’Economistes 

de Catalunya vol fer públic el següent:

Empresa

Un dels grans dilemes dels 
governs europeus és el  

de fins on poden arribar  
les polítiques d’austeritat

n La sortida de la crisi passa per la recuperació de la confiança i del lideratge.

n Cal valorar els avantatges i els desavantatges de les polítiques de 
consolidació pressupostària a curt termini i si van en la direcció correcta  

per impulsar la recuperació i el creixement econòmics a mig i llarg termini.

n A Espanya és necessari un pacte d’Estat entre forces polítiques i agents
 socials per guanyar la competitivitat perduda en els darrers anys.

n És imprescindible equilibrar financerament la relació entre Catalunya 
i l’Estat reduint el seu dèficit fiscal, anormalment elevat.

n Cal millorar l’entorn –financer, laboral, tecnològic...– en què es desenvolupa 
l’activitat empresarial, i se l’ha d’incentivar com a única via per reduir l’alt nivell d’atur. 

n Cal fer més i millor ús de l’important protagonisme que tenen 
els economistes en totes les etapes del procés empresarial.

i economia
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ris establerts per reduir els dèficits públics i 
posar en marxa polítiques més expansives en 
matèries fiscal, monetària i de divises. De fet, 
seria compatible un ajustament pressuposta-
ri amb mesures de reactivació econòmica i, 
alhora, donar un pas endavant en la creació 
d’una veritable Europa. En aquesta línia, per 
exemple, la Comissió Europea podria pren-
dre una posició més activa en l’impuls d’una 
xarxa d’infraestructures viàries i energètiques 
que vertebri la UE i que la prepari pel futur, més 
enllà de les simples propostes, amb una defi-
nició clara de programes d’inversió. 

Les polítiques expansives en aquests mo-
ments només poden tenir un impuls europeu 
i han de tenir una perspectiva de curt i mig 
termini, sent liderades pels Estats que pre-
senten més capacitat, com Alemanya i els 
països del centre i nord d’Europa, que tenen 
el marge i la responsabilitat de dur a terme 
polítiques més expansives, dins d’un marc  
de política econòmica coordinada a escala  
europea i combinades amb dues condicions: 

l La convicció i el compromís que tots els 
Estats de la unió monetària respectaran els 
equilibris pressupostaris per evitar distor- 
sions en el funcionament de la zona euro, de-
sactivant desconfiances entre els membres. 
l Una refundació de la UE, que es plantegi 
com ha de funcionar en el futur. Hem de ser 
conscients que la sortida de la crisi passa per 
reforçar l’euro i això implica una pèrdua de so-
birania dels països i reformes estructurals. 
Potser cal convertir la UE en una unitat real, 
amb responsabilitat i gestió, en cinc o sis anys.

Espanya
El nostre país travessa una situació difícil, amb 
més de cinc milions de persones aturades i un 
gran nombre de persones joves aturades i de 
desocupats amb baixa qualificació. Durant un 
temps haurem de conviure amb altes taxes de 
desocupació, ja que a curt termini serà difícil 
solucionar l’atur, per la qual cosa s’ha de pen-
sar en la implementació de polítiques actives 
de cohesió social que complementin les polí-
tiques actives de formació i ocupació. En 
paral·lel és necessari una política migratòria 
coherent amb la realitat econòmica i les ne-
cessitats d’ocupació actuals i futures.

És necessari un pacte d’Estat entre forces 
polítiques i agents socials, amb la finalitat de 
tornar a guanyar la competitivitat perduda en 
els darrers anys. Un consens ampli per dur a 
terme una sèrie de reformes estructurals i me-
sures convenients i urgents, com la reforma 
del sector públic, una política de rendes, la 
disminució de les cotitzacions socials, una 

veritable reforma del mercat laboral, actua-
cions en la sanitat, l’ensenyament i les pensi-
ons, en la regulació dels mercats i del sistema 
fiscal. Cal acabar amb la indexació de salaris 
amb la inflació i cercar mecanismes que rela-
cionin la pujada de sous, per exemple, amb 
els guanys de productivitat. Fer el contrari su-
posa perjudicar la permanència en la zona 
euro fruit de la pèrdua de competitivitat.

CatalUnya
En la difícil situació econòmica que caracteritza 
Catalunya, cal trametre a la societat un doble 
missatge. En primer lloc, de confiança, ja que, 
malgrat la negativa conjuntura, hi ha coses que 
funcionen bé i hem de tenir confiança en la 
superació de la crisi, d’igual manera que s’han 
superat altres crisis. No es pot oblidar que Ca-
talunya sempre ha sabut aprofitar les oportu-
nitats que han ofert contexts econòmics difí-
cils, sortint-ne reforçada. Un segon missatge 
és la necessitat i l’obligació d’adaptar-se a la 
nova situació i al nou món que ens envolta. La 
societat catalana ha de canviar certs aspectes 
del seu comportament i idiosincràsia. 

Darrerament, el sector públic ha fet un gir  
extraordinari passant en els últims anys  
de polítiques de despesa intensiva a aplicar 
durs programes d’austeritat i d’estabilitat 
pressupostaris. Ara bé, conscients que la 
capacitat del sector públic és limitada i amb 
un dèficit preocupant, el sentit comú i la lògi-
ca aconsellen que no es redueixi la despesa 
en allò que assenta les bases del futur: la  
formació, la innovació, la internacionalitza-
ció, el foment empresarial i les infraestructu-
res, així com la cohesió social a través de 
polítiques sostenibles en els camps de la  
salut, l’educació i els serveis socials. A més  
a més, cal cercar fórmules i complicitats  
que sumin esforços públics i privats per tirar 
endavant iniciatives de futur. 

Una majoria dels economistes té la percepció 
d’un deficient i injust tractament fiscal de l’Es-
tat envers Catalunya, i això és una anomalia, 
especialment si es compara amb altres regi-
ons amb sistemes més beneficiosos. Cal 
cercar instruments que permetin corregir 
aquesta situació amb una reformulació de la 
relació Catalunya-Estat que permeti equili-
brar el seu elevat dèficit fiscal. 

EmprEsEs i EConomistEs
El país necessita específicament que es 
prenguin mesures serioses en dos sentits. 
D’una banda, promocionar emprenedors i 
que les empreses existents sobrevisquin, 
per tal d’impulsar la creació d’ocupació. I, de 
l’altra, aconseguir que es financiïn les em-
preses, dotant-les dels recursos necessaris 
per a la seva activitat quotidiana i pels seus 
projectes d’inversió. Els efectes de la reorde-
nació bancària i els requeriments de solvèn-
cia introdueixen elements de preocupació.

Cal millorar el terreny en què es desenvolupa 
l’activitat empresarial i que aquesta no trobi 
entrebancs. Cal una reducció i simplificació 
de la càrrega administrativa i regulativa, d’un 
marc fiscal estable, d’uns mecanismes de 
finançament adients i suficients, i d’una ma-
jor i millor oferta formativa. Es pot afegir que 
les empreses –sobretot les petites i les mitja-
nes– han de reduir la seva dependència ban-
cària i cercar altres alternatives financeres 
disponibles –crèdits participatius, societats 
de garantia recíproca, business angels, fami-
ly offices, cooperatives de crèdit– així com 
propiciar un nou model d’entitat financera. 

S’ha d’estimular el procés empresarial:  
creixement de la intenció emprenedora, del 
flux net d’empresaris, relleu generacional, 
major percepció d’oportunitats de negoci, 
estímul de l’activitat exportadora.... No obs-
tant això, per sobre de tots cal prestigiar 
socialment la figura de l’empresari i tornar a 
convertir Catalunya en bressol de l’empre-
nedoria. El teixit empresarial que liderarà el 
futur model productiu de Catalunya ha de 
basar-se en una combinació de principis 
tradicionals, de nova cultura estratègica i 
d’elements com els valors socials clàssics 
–esforç, treball, tenacitat, implicació, seny–, 
amb altres com la reducció de costos, la 
gestió sostenible, l’organització i la produc-
tivitat, el coneixement i la innovació, les 
competències i els perfils humans, la inter-
nacionalització, la cooperació i la clusterit-
zació, i, en definitiva, la voluntat de ser pre-
sents en el mercat mundial.

Els economistes volen tenir un important 
protagonisme en totes les etapes del procés 
empresarial. Des de la intenció emprenedo-
ra i l’enfortiment de les empreses que co-
mencen (pla de negoci), el suport de les 
empreses que existeixen i creixen (pla estra-
tègic), fins a les empreses que passen difi-
cultats (pla de viabilitat), sense oblidar el seu 
paper en la formació dels propis empresaris 
i directius, per fer més competitives les em-
preses. n

Cal un pacte d’Estat entre 
forces polítiques i agents 
socials per guanyar la 

competitivitat perduda
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El degà del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya 
(CEC), Joan B. Casas i  

el director general de La Salle  
Campus Barcelona, Miquel Àngel 
Barrabeig, han signat un conve- 
ni marc a través del qual les  
dues entitats han acordat col-
laborar en activitats de formació, 
informació, divulgació i promo- 
ció de l’economia i de totes aque-
lles disciplines afins a les cièn- 
cies socials relacionades amb 
l’economia.

El Col·legi d’Economistes de Catalunya i La Salle 
Campus Barcelona signen un conveni per a la difusió 
i la promoció de l’economia

Amb la signatura d’aquest 
acord, tant el Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya com La Salle 
Campus Barcelona volen apro-
fundir en les relacions científiques 
tècniques i econòmiques de les 
dues institucions amb la finalitat 
de sumar esforços per establir 
camins d’actuació que afavorei-
xin i incrementin dins d’aquest 
marc, futurs contactes i col-
laboracions.

En aquest sentit, el CEC i La 
Salle organitzaran conjuntament 

La Comissió Permanent 
del Consejo General de 
Colegios de Economis- 

tas de España (CGCEE) ha no-
menat l’economista i membre  
del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya, Oriol Amat, nou pre- 
sident d’Economistes Experts  
en Comptabilitat i Informació Fi-
nancera.

Oriol Amat és llicenciat en  
ADE, MBA per ESADE i doctor  
en Ciències Econòmiques per  
la UAB. És vicepresident d’AC-

La Comissió Intercol·legial 
de Territori i Urbanisme, 
CITU, integrada per cinc 

col·legis professionals, va com-
parèixer el passat mes de novem-
bre al Parlament de Catalunya en 
el marc de la Comissió de Territo-
ri i Sostenibilitat.

Durant la seva compareixença 
els representants de la CITU, 
Agustí Jover, representant del 

L’acord permetrà aprofundir en les relacions científiques 
tècniques i econòmiques d’ambdues institucions  
per sumar esforços i afavorir l’increment de futurs 
contactes i col·laboracions

activitats relacionades amb la 
promoció de programes d’admi-
nistració i direcció d’empreses, 
tecnologies de la informació i les 
comunicacions, entre d’altres. n

Joan B. Casas, degà del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya,  
i Miquel Àngel Barrabeig, 
director general de La Salle 
Campus Barcelona.

Oriol Amat, nomenat nou  
president d’ECIF-CGCEE

LA CITU compareix al 
Parlament de Catalunya

CID i membre de la Comissió de 
Comptabilitat de Gestió d’AECA i 
ASEPUC. Actualment és conse-
ller de la Comissió Nacional del 
Mercat de Valors i Catedràtic 
d’Economia Financera i Compta-
bilitat de la Universitat Pompeu 
Fabra i ha estat membre de la 
Junta de Govern del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya.

Oriol Amat substitueix Salva-
dor Martín, que va abandonar el 
càrrec per ocupar responsabili-
tats polítiques. n

Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya en la CITU, i Sebastià Jor-
net, van exposar l’opinió de la 
Comissió en relació al Projecte  
de Llei de modificació del text  
refós de la Llei d’Urbanisme, 
aprovat pel Decret Legislatiu 
1/2010 del 3 d’agost. 

A banda dels integrants de la 
CITU, en la sessió també van  
intervenir els representants dels 

El Col·legi 
d’Economistes 
a Lleida 
explica els 
termes que 
s’utilitzen 
durant la crisi

Xavier Ticó, president 
del Col·legi d’Econo-
mistes a Lleida junta-

ment amb Josep Maria Riu i 
Joan Pincanyol, membres de 
la Junta, van participar en un 
reportatge al Diari Segre per 
explicar de forma divulgativa el 
significat dels termes que s’uti-
litzen en parlar de la crisi. 

En el reportatge els tres eco-
nomistes expliquen termes 
com “prima de risc”, “euro-
bons” o “banc dolent”, que fins 
ara només utilitzaven els  
experts i que en els darrers 
temps apareixen en qualsevol 
conversa o text relacionat amb 
la situació econòmica. Xavier 
Ticó, Josep Maria Riu i Joan 
Picanyol en fan un repàs i expli-
quen què signifiquen i també 
per què són importants. n

Col·legi d’Economistes

diferents grups parlamentaris.
La CITU la integren cinc col-

legis professionals: advocats, ar-
quitectes, economistes, engi-
nyers industrials i enginyers de 
Camins, Canals i Ports.

Aquesta comissió té vocació 
de ser un òrgan interdisciplinari  
i transversal que permeti realit- 
zar un diagnòstic acurat i des de 
diferents punts de vista sobre  
les problemàtiques de l’urbanis-
me i el territori; i alhora formu- 
lar propostes i dissenyar estratè-
gies de futur. n
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Aguilar Furrasola, Miguel Ángel
Al Masri Costejà, Tarek 
Albacar Riba, Esteve 
Anguera Guerola, Ana 
Angulo Pérez De Rozas, Itziar 
Arbonés Solé, Meritxell 
Arnal Coll, Martín Carlos 
Aulet Parrilla, Alexandra 
Bach Saavedra, Fco Manuel
Baiges Oliva, Aida Maria 
Baqués Artó, Jordi Lluís 
Bárcena Gómez, Alfonso 
Bartolí Sala, Antonio 
Bartolomé Navamuel, Xavier 
Batet Quiroga, José 
Blasco Miota, Fidel
Botifoll Armada, Sara 
Bové, Vito 
Buj Aragonés, Josep Lluís
Caballé Enrich, Miquel
Cabanas Gili, José María 
Cabeza Mora, Iván 
Calders Ramió, Guillem Maria 
Campá Gracia, Jaime 
Carles Santacana, Joaquim 
Carner Pujol, Marc 
Casas Virgili, Camí 
Casbas Escolano, José Manuel 
Castañera Saigí, Albert 
Castro Moreno, Rafael 
Casulleras Climent, Francesc 
Chércoles Molina, Cristina 
Cívico Fabregat, Santiago 
Coma Plana, Alba 
Cristóbal González, Iván 
Crusats Sans, Eulàlia Carlota 
D’Angelo, Quirino 
Dávila Guevara, Héctor Máximo 
Dioses Fernández, María José 
Domènech Morral, Joan 
Estal Nicolás, Lluís 
Forn Santacana, Juan 
García Soto, Javier 
García Díaz, José Luis 
Garreta Dalmau, Francisco 
Gasulla Paniagua, Rubén 
Gil Álvarez, María Isabel 
Gimeno Granda, Pablo 
Gimeno Griñó, 

Montserrat Magdalena
Gómez García De Pesquera, 

Víctor 
Gratacós Lincoln, Òscar
Griñena De La Guardia, 

Francisco
Guillaumes Garnatxe, Marta 
Guzmán Ollé, Daniel 
Haro Benavente, Joan 
Heras Mayor, Xavier De Las
Hernández Cugat, Anna Elvira
Jiménez Velasco, Laura 
Joher Prenafeta, Joan 
Juan Bardés, Marta De 
Lamora Cosialls, Gloria 
López Azna,r Jordi 
Lozano Cordón, Estefanía 
Malé Tolo, Marc 
Marot Frías, Mireia 
Martín Gallardo, Javier Jorge 

Martínez Ribes, Raúl 
Martínez Sarnago, Carlos 
Martínez Sans, María Isabel 
Martínez Cuevas, Jorge Ramón 
Masip González, Miguel 
Mimó Bravo, Joan Marc
Minguillón Alquézar, David
Moreno Doncel, Benito 
Muriel Cruz, Miguel
Neria García, Abel 
Nobile, Danila 
Núñez González, Ana Lourdes 
Ortega Pueyo, María Del Mar 
Páez González, Manuel 
Pagès Soms, Raquel 
Palacios Aliaga,

Eduardo Aurelio 
Pallarés Martí, Marta 
Parellada Palau, Marc 
Peiró Barra, Andreu  
Perepérez Ventura, Jorge Juan
Pérez Solà, Joan 
Pérez Pombo, Emilio Venancio
Pijoan Figueres, Jaume 
Plaza Gallén, María José 
Pons Sala, Lorenzo 
Pou González, Xavier
Pujazón Giner, Florencio 
Real García, David 
Redondo López, Laura 
Rello Condomines, Enric 
Rio Bernad, Marcial Luis 
Ritort Casado, Daniel 
Roca Saiz, Imma 
Rodríguez Nuevo, Jorge 
Rodríguez Fernández, Olga 
Rodríguez Pedrerol, Joan
Romaní Franquesa, Mireia
Rosa Carroll Brenda, 

Johysi DeLa 
Rubio Llurba, Esther 
Salazar Remirez, Luis Fernando 
San Miguel Moragas, Xavier 
Sánchez Toledo, Salvador  
Sánchez Vázquez De Parga,

Francisco Javier 
Sánchez Ruiz, Belén 
Sanchiz Parera, José Luis 
Sanromá López, Eduardo 
Santander García, Elena 
Serrano Zaragoza, Carlos 
Solana Oliver, Joaquín 
Soler Farré, Pol 
Suárez García, Enrique 
Subias Millaruelo, Ramón 
Subías Solanas, 

Fernando José 
Sugrañes Ferrando, Isabel 
Suñol Sena, Ariadna  
Tana, Fabio
Tarradellas Gordo, Anna 
Torrico Gómez, Javier 
Turmo Montanuy, Juan 
Vidal Núñez, Jordina 
Vila Sala, Enric 
Vilà Fanals, Anna 
Viladevall Gutiérrez, Teresa 
Yenes Fernández, Estívaliz 
Zambrana Ledesma, Jorge

Relació d’altes col·legials 
de setembre a desembre del 2011

Aquests mesos, l’entitat ha estat protagonista als mitjans de 
comunicació tant per l’actual situació econòmica com pels actes 
que ha celebrat, com la Jornada i el Sopar dels Economistes

Col·legi d’Economistes

El Col·legi d’Economistes 
a la premsa

En les darreres setmanes 
el Col·legi d’Economistes 
de Catalunya ha ocupat 

un lloc destacat als mitjans de co-
municació. Hi ha hagut referèn-
cies als diaris Expansión i a La 
Vanguardia sobre els economis-
tes premiats amb motiu de la Jor-
nada dels Economistes. També hi 
ha hagut articles sobre el Col·legi 
d’Economistes fent referència al 
contingut de la 
Nota d’Opinió 
els dies 8 i 9 de 
novembre, amb 
aparicions a les 
agències Euro-
pa Press i EFE, 
als diaris 20 mi-
nutos i Expansi-
ón, i a Catalunya 
Ràdio i COM Ràdio, entre d’altres.

La celebració de la Jornada dels 
Economistes la va cobrir la premsa 
econòmica, així com la generalista, 
tant catalana com espanyola. Hi va 
haver referències a la celebració de 
la jornada el mateix dia 11 a totes 
les agències de notícies, catalanes 
i espanyoles, així com als portals 

d’internet més importants. El dia 
12 es van publicar articles al diari 
el Punt-Avui, L’Econòmic, El Pe-
riódico i al diari ARA, així com 
reportatges a TVE i TV3, i apari-
cions en les emissores de ràdio 
catalanes, entre d’altres. També es 
va publicar un ampli reportatge a 
La Vanguardia el 13 de novembre.

El Col·legi d’Economistes tam-
bé ha estat present a la premsa 

comarcal amb 
motiu de la cele-
bració de la jor-
nada a les seus 
territorials. Hi ha 
aparicions al Di-
ari de Tarragona 
i al Més Tarrago-
na per la cele-
bració del Sopar 

dels Economistes i la concessió 
del tradicional guardó en reconei-
xement de la trajectòria profes-
sional i personal d’un economista 
de la demarcació de Tarragona, i 
articles als diaris Segre i al Diari de 
Girona, per la celebració de les 
seves respectives jornades.

L’economia ocupa un lloc des-
tacat als mitjans de comunicació 
i darrerament s’han publicat dife-
rents articles d’opinió del degà 
del Col·legi, Joan B. Casas, par-
lant sobre la situació econòmica, 
les perspectives futures i la políti-
ca econòmica del nou Govern de 
l’Estat espanyol. n

La Jornada dels 
Economistes 
i el Sopar dels 
Economistes 

han ocupat un 
lloc destacat 
als mitjans

El Col·legi d’Economistes 

i espanyoles, així com als portals 
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El jurat l’ha considerat mereixedor del 
Premi al Millor Despatx Professional, 
que ha rebut en el marc de la Jornada 

dels Economistes d’enguany. La seva capacitat 
de convertir un despatx personal en un despatx 
multidisciplinari li ha valgut la distinció.

Quina mena de serveis ofereix el seu des-
patx, ara multidisciplinari?
Tot i que el diploma del reconeixement porta el 
meu nom i que, un dia, efectivament, el despatx 
va ser una il·lusió personal, la realitat és que ha 
estat un tasca d’equip en què han intervingut 
decisivament totes les persones que hi han par-
ticipat. Si admeto algun mèrit personal, no dubto 
a dir que ha estat ser capaç d’engrescar un equip 
–des de la meva família fi ns als meus fantàstics 
socis i col·laboradors– que ha cregut i apostat 
per una idea: encara que cadascú de l’equip tin-
gui capacitat per fer-ho pel seu compte, serem 
millors i més útils i estarem molt més emparats si 
ho fem plegats.Creiem que la clau del que som 
és que hem procurat crear un equip professional 
que cobreixi la fi scalitat, l’auditoria i la comptabi-
litat i els aspectes jurídics en les seves vessants 
mercantils, civils, laborals i concursals. 

És molt més important un assessorament 
global que els doni una visió àmplia?
El de despatx multidisciplinari, avui dia, és un 
concepte plenament arrelat, però quan vam co-
mençar l’any 1988 no era tan obvi que aquest 
fos el model del futur. La frase que resumeix l’es-
tratègia amb què es va fundar la fi rma i que no 
hem hagut de canviar és: “Si els assumptes 
dels clients presenten múltiples cares –nosaltres 
diem que són polièdrics–, les solucions només 
poden ser multidisciplinàries”. 

Estem convençuts que la qualitat en serveis tant 
tècnics i canviants com els nostres només pot 
tenir èxit si es basa en una profunda especialitza-

“Cal estabilitat 
normativa”

ció treballada des de la màxima coordinació en-
tre diferents professionals. Tota la nostra estruc-
tura i, fi ns i tot, sistemes de control intern i de 
tecnologies de la informació està pensada al ser-
vei d’aquests conceptes.

Podem dir que un assessorament integral 
és una aposta de futur?
Els despatxos d’economistes poden tenir –si 
esquematitzem al màxim– dues estratègies: 
l’enfocament multidisciplinari i una màxima 
concentració d’experiència i especialització en 

determinades matèries. La nostra parteix del 
sentiment que la realitat és aclaparadora: hi ha 
moltes matèries que graviten –hauria de dir 
graven– la vida empresarial. I, com que ningú 
pot saber de tot, per ajudar el client o per perme-
tre assolir les expectatives i il·lusions dels mem-
bres de l’equip, cal un enfocament on cadascú 
pugui tenir un rol propi i una àrea d’excel·lència 
que el faci sentir part fonamental d’un equip. 
Però, no dubtem a demanar l’ajuda d’econo-
mistes o d’altres professionals quan el grau 
d’especialització ho requereix. Tots els models 
són perfectament viables i poden conduir 
a l’excel·lència, però hi ha una condició: s’ha 
de marcar una estratègia i ser-hi fi del.

Per la seva feina, en contacte permanent 
amb els empresaris catalans, com veu la 
situació de l’economia al nostre país? 

Soc optimista. No pas perquè no estigui informat 
o no sigui conscient de la duresa de la situació. 
Si tothom diu que estem vivint una crisi de con-
fi ança, la recepta no pots ser altra que recuperar-
la. I per recuperar-la cal il·lusió. És a dir, una visió 
optimista, en el sentit que fent el que cal fer ens 
en sortirem.

Quines són les coses que, al seu parer, són 
essencials per redreçar la situació? 
Diré una cosa que potser no serà políticament 
gaire correcte: els professionals estem estorats 
per la manca de rigor en legislar, per la pèssima 
redacció de les normes, per la seva volatilitat i 
canvis constants i per la manca de lleialtat de 
moltes de les administracions de base a l’hora 
d’interpretar-les i aplicar-les. Penso que les 
administracions sovint, en lloc de construir auto-
pistes per on pugui circular la vida social i empre-
sarial –evidentment, sota normes de prudència 
i controls rigorosos de velocitat–, construeixen 
carreteres plenes de giravolts. Tots sabem que 
circular per carreteres de revolts al fi nal mareja 
al millor conductor i no parlem dels passatgers. 
Cal una mica més de realisme sobre allò que 
la gent pot saber i complir i, sobre tot, d’estabi-
litat normativa. 

Com valora la feina del col·legi, vostè que ha 
estat al llarg de la seva carrera estretament 
vinculat amb la institució? 
Estic orgullós de ser economista i d’haver tingut 
el privilegi de treballar per al Col·legi. Hi ha tres 
coses que crec que l’han convertit en una insti-
tució clau: que cap Junta ni degà s’ha volgut 
carregar la feina dels anteriors, l’ha enaltida, 
aprofi tada i engrandida amb noves iniciatives; 
que tothom ha tingut clar que som una institució 
al servei de la societat; i que l’última cosa que 
havíem de ser era una organització corporativis-
ta. Això i la magnífi ca tasca dels nostres treballa-
dors i professionals són les claus de l’èxit. ■

JESÚS BETRIÁN

Distingit enguany amb el premi al Millor Despatx 
Professional del Col·legi, l’economista Jesús Betrián 
parla sobre la seva activitat professional i ens dóna 
la seva recepta per a la situació econòmica actual

MONTSE CARLAS, periodista 
Departament de Comunicació del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
premsacec@coleconomistes.cat

Si els assumptes 
dels clients presenten 

múltiples cares, 
les solucions 

només poden ser 
multidisciplinàries
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La seva trajectòria personal i professional 
com a director general de Meroil, SA l’ha 
posat sota el punt de mira del Jurat de la 

Jornada dels Economistes, que li ha concedit el 
Premi d’Economista d’Empresa. Des d’aquest 
bagatge professional, curtit en un sector molt 
determinat, l’economista Josep Maria Massa-
nella analitza l’actual situació del país. 

El premi reconeix la seva tasca al capda-
vant de Meroil, companyia d’un sector poc 
habitual, el petrolier. Ha estat difícil conver-
tir Meroil en el que és actualment? 
El sector en què ens movem està molt concen-
trat, al voltant del 85% del mercat està en mans 
de quatre companyies. Això signifi ca que la res-
ta hem de ser molt competitives. Aquesta situa-
ció ens obliga a estar permanentment alerta i a 
mantenir la nostra productivitat. La nostra acti-
vitat la concebem a llarg termini i per això hem 
mantingut una sèrie de qualitats com la seriosi-
tat, la qualitat, el rigor, la confi ança i el bon preu. 
La suma de tot plegat ha estat la clau per al 
nostre desenvolupament sostingut.

En quina situació està el sector i quines són 
les seves perspectives de futur?
El sector està patint una disminució de la seva 
activitat com a conseqüència de la situació en 
què es troba el país. Afortunadament, les caigu-
des del consum en el sector han estat menys 
que les que han patit altres mercats. La tendèn-
cia futura anirà íntimament lligada a l’activitat 
general del país. Paral·lelament a la situació de 
l’entorn i, en particular en el nostre sector, s’està 
produint una diversifi cació amb altres tipus de 
carburant: biodièsel, bioetanol, electricitat, GLP 
(gasos liquats de petroli), etcètera. Noves fonts 
d’energia alternatives que ens portaran a adap-
tar els nostres canals de venda. Penso que, de 
les noves fonts, actualment el GLP és la que pot 
tenir a curt termini un major potencial de desen-

“L’empresari 
vol facilitats” 

volupament. Per la seva compatibilitat amb els 
vehicles actuals, per la millora mediambiental 
que pot suposar i perquè també tindrà un millor 
preu per al consumidor.

Quins són els projectes de futur que té per 
a la companyia, a curt i a llarg termini?
La nostra companyia ha optat pel desenvolupa-
ment de l’activitat logística al Port de Barcelona. 
El nostre objectiu immediat és la posada en mar-
xa d’aquestes instal·lacions i posar-les a ple 
rendiment en el menor temps possible.

Quina recepta podria donar, des de la seva 
experiència, per poder sortir de la crisi?
No crec en receptes miraculoses, però sí en la 
participació de tots els agents per facilitar la sor-
tida de la crisi, entre ells l’Administració Pública. 
Les difi cultats desincentiven el promotor, es 
converteixen en una carrera d’obstacles: una 
simplifi cació administrativa a tots els nivells hau-
ria de ser prioritària. A les pàgines dels 
diaris econòmics podem trobar les 
recomanacions: liberalització dels 
tràmits administratius, fl exibilitza-
ció de les relacions laborals, 
compliment dels terminis de 
pagament per a tots, rigor fi s-
cal en matèria de seguiment 
dels defraudadors, revisió 
dels mecanismes de 
subvencions… 

JOSEP MARIA MASSANELLA

El guardonat amb el Premi Economista d’Empresa 2011 
analitza la situació de crisi actual des de l’experiència que ha 
aconseguit en un sector tan poc habitual com el petrolier i des 
de l’esperança que li dóna el coneixement de l’empresariat

MONTSE CARLAS, periodista 
Departament de Comunicació del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
premsacec@coleconomistes.cat

Quina recepta podria donar, des de la seva 
experiència, per poder sortir de la crisi?
No crec en receptes miraculoses, però sí en la 
participació de tots els agents per facilitar la sor-
tida de la crisi, entre ells l’Administració Pública. 
Les difi cultats desincentiven el promotor, es 
converteixen en una carrera d’obstacles: una 
simplifi cació administrativa a tots els nivells hau-
ria de ser prioritària. A les pàgines dels 
diaris econòmics podem trobar les 
recomanacions: liberalització dels 
tràmits administratius, fl exibilitza-
ció de les relacions laborals, 
compliment dels terminis de 
pagament per a tots, rigor fi s-
cal en matèria de seguiment 
dels defraudadors, revisió 
dels mecanismes de 

Crec que s’ha de treballar d’acord amb allò que 
es coneixia com a “pressupost de base zero”. 
A partir d’això, qüestionar-s’ho tot i evitar les 
defenses numantines de tot tipus d’organitzaci-
ons obsoletes que limiten la sortida de la crisi.

És optimista amb el futur del país?
Jo diria que estic esperançat, malgrat que la si-
tuació fi nancera internacional no ajuda a mante-
nir aquest estat d’ànim. Els empresaris tenen 
ganes i necessitat de tirar endavant. El que fa 
falta és que se’ls donin facilitats –no ajudes en 
forma de subvencions– perquè puguin exercir la 
seva feina. El que demanen és que els facilitin els 
instruments d’una economia de mercat: facilitat 
d’accés al treball i al capital.

Com valora el premi que li han concedit?
Al llarg dels anys i en diferents ocasions les em-
preses que he representat han estat guardona-
des, malgrat això aquesta ha estat la primera 
vegada que el guardó l’han concedit a títol per-
sonal. Aquesta circumstància em genera un 
sentiment doble: m’honora i m’omple d’orgull, i 
em ruboritza. La meva personalitat és més aviat 
d’un perfi l discret i aquest reconeixement –tot i 
que em deixa molt satisfet– em genera una cer-
ta incomoditat.

Com veu la tasca que es fa des del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya?
L’activitat del Col·legi ha millorat contínuament. 
Espero que el següent pas sigui de gegant. Les 
noves infraestructures que s’estan construint 
–la nova seu corporativa– permetran donar un 
pas qualitatiu i quantitatiu que situarà la institució 
a un nou nivell per a tot tipus d’activitats. ■

Per sortir de la crisi, 
una simplifi cació 
administrativa 
a tots els nivells 

hauria de 
ser prioritària
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Ressenya TACT
T R E B A L L E M  E N  G R U P

 En el cas de submissió a arbitratge del 
TATC, la decisió de l’àrbitre un cop for·
malitzada té la mateixa força que una 

sentència definitiva i no permet acudir en recurs 
davant cap instància superior. Només en casos 
molt concrets fixats per la llei un jutge podria anul·
lar un laude: manca voluntat d’acudir a l’arbitrat·
ge, o no s’ha notificat a una part el procediment 
arbitral, o l’àrbitre ha resolt sobre qüestions no 
sotmeses a la seva decisió, o el procediment no 
s’ha ajustat a l’acordat entre les parts o és con·
trari a l’ordre públic. Els casos de possible anul·
lació són molt improbables i, per tant, un laude 
resol de manera definitiva la controvèrsia. 

El laude és executable i, per tant, s’obté la solu·
ció definitiva del conflicte sense més despeses 
que les del mateix arbitratge.

Simplificació de tràmits per a  
la resolució definitiva dels conflictes
L’existència d’un reglament arbitral conegut i la 
possibilitat que les parts fixin les particularitats 
necessàries per a la resolució del seu conflicte 
concret permeten combinar tant la seguretat 

L’activitat del Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya  
va en augment, i això és possible gràcies a la introducció  
de la clàusula arbitral als contractes que s’estableixen  
entre empreses o professionals i que permet resoldre  
qualsevol litigi mitjançant el procés d’arbitratge

Avantatges 
de l’arbitratge

Vinculació del laude

jurídica com la necessària llibertat de les parts 
per establir mecanismes senzills i eficaços de 
resoldre les seves diferències.

Els procediments arbitrals, en el cas concret del 
TATC, preveuen uns terminis de resolució màxims 
de sis mesos pels procediments ordinaris; dos 
mesos pels procediments orals (aquells la quantia 
discutida dels quals no excedeix de 50.000 euros, 
o quan la controvèrsia es limita a valoracions de 
característiques tècniques, quantitat o qualitat de 
coses o prestacions, o quan la urgència del cas 
així ho aconsella i no es posa en perill la seguretat 
jurídica) i d’aproximadament un mes en el cas del 
procediment de concòrdia d’obra (quan la qües·
tió sotmesa a arbitratge es refereixi a la resolució 
de controvèrsies de caràcter tècnic que se susci·
tin durant l’execució d’un procés constructiu). 
Terminis molt més breus que els que podrien 
aconseguir en un procediment judicial.

Aquesta combinació de seguretat amb flexibili·
tat evita un deteriorament de les relacions exis·
tents entre les parts, ja que permet resoldre un 
conflicte concret i evitar enrocar les postures 
amb vista a relacions futures.

Economia de temps i diners
El fet que l’arbitratge sigui un sistema de resolució 
de conflictes vàlid, definitiu i amb una durada de·
terminada i fixada d’antuvi facilita la possibilitat de 
delimitar·ne les despeses, ja que el seu cost, en 
relació amb el TATC, ja ve definit en les tarifes que 
són públiques i conegudes per les parts. El fet que 
els recursos que es poden plantejar contra la re·
solució de l’àrbitre es trobin delimitats a defectes 
en la forma de desenvolupament de l’arbitratge 
impedeix que s’utilitzin la multitud de recursos 
que permet la jurisdicció com un sistema per evi·
tar l’incompliment de la possible sanció i s’evita la 
indeterminació de temps i despeses.

Amb tot això, es minimitzen les despeses direc·
tes i indirectes que representa la resolució dels 
conflictes. Segons alguns estudis, per un mateix 
supòsit i import, la despesa que representa acu·
dir a l’arbitratge és la meitat que anar a via judi·
cial. La innecessarietat d’advocat i de procura·
dor, la brevetat i la simplicitat del procediment i la 
impossibilitat d’acudir a instàncies de resolució 
superior fan de l’arbitratge un sistema més eco·
nòmic per a la resolució de les controvèrsies.

Especialització de l’àrbitre
L’arbitratge del TATC el resol un expert en la  
matèria objecte del conflicte. Una persona de 
contrastada experiència en el sector que té  

tant els coneixements jurídics imprescindi· 
bles per a aquesta tasca com un bagatge de 
coneixements del sector específic. Això li per·
met no només interpretar els pactes escrits sinó  
aplicar el costum i incidir en aspectes que la  
seva experiència li han demostrat que són usos 
generalitzats.

En els casos amb una clara component tècnica 
aquesta dificultat de resolució del conflicte per 
part de les persones alienes a les branques tèc·
niques és molt més acusat i els peritatges d’ex·
perts es tornen imprescindibles. L’expertesa de 
l’àrbitre pot evitar els terminis que exigeixen els 
peritatges, ja que ja no serà necessari il·lustrar 
qui decideix en la qüestió, i alhora permetrà una 

El TACT suposa 
economia de temps  

i diners, transparència, 
vinculació del laude i 

discreció de la resolució

roSEr EStEvE oró, economista
directora de la Fundació Privada Catalana per l’Arbitratge Tècnic (FPCAT)  
resteve@fpcat.org
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correcta interpretació dels peritatges elaborats 
i que es presentin en el procediment.

A més a més, en relació amb els procediments 
que se segueixen davant els tribunals, cal 
destacar la major disponibilitat dels àrbitres i 
la seva dedicació al cas concret. Lamentable·
ment, el col·lapse dels jutjats fa que un recurs 

trigui un termini excessiu a resoldre’s, ja que 
els jutjats compten amb uns recursos limitats 
per la quantitat de conflictes que s’espera que 
es resolguin.

El laude no s’ha d’elevar a públic
La resolució de la controvèrsia resta en el conei·
xements de les parts i de l’àrbitre. No cal fer·ho 

públic i es manté la discreció. Només si hi ha 
voluntat expressa d’ambdues parts la contro·
vèrsia i la seva resolució es faran públiques.

El TATC només publica estadístiques d’assump·
tes de manera genèrica, mai referits a persones 
o conflictes concrets, i procurant que cap aspec·
te del supòsit permeti una identificació de cap 
dels elements que s’han resolt per arbitratge.

L’arbitratge del TATC és un sistema idoni per 
resoldre els conflictes significant economia  
de temps i diners, transparència, especialit· 
zació de l’àrbitre, simplificació dels procedi·
ments, vinculació del laude i discreció de la  
resolució dictada.

Cada vegada més contractes inclouen la clàu·
sula arbitral, només així és possible derivar qual·
sevol litigi cap al procés d’arbitratge.

“Per a la resolució de qualsevol qüestió en litigi 
derivada del present contracte, les parts se sot-
meten a l’arbitratge d’equitat del Tribunal Arbitral 
Tècnic de Catalunya de la Fundació Privada per 
a l’Arbitratge Tècnic, a qui se li encomana la de-
signació de l’àrbitre o àrbitres i la tutela i l’admi-
nistració de l’arbitratge”. n
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Recull d’activitats
T R E B A L L E M  E N  G R U P

Barcelona

04.10.11
Règim fiscal i laboral  
de treballadors expatriats

Sessió temàtica organitzada per la Comissió 
d’Economistes Assessors Fiscals a càrrec de 
Meritxell Maeso, advocada en exercici i asso-
ciada del Departament Human Capitals Ser-
vices de Garrigues. Documentació a disposi-
ció dels interessats al web del Col·legi.

06.10.11
‘In-somni. Inquietuds 
empresarials que  
et fan perdre la son’
Presentació del llibre organitzada per l’ACCID 
a càrrec del seu autor, Jordi Mercader, soci 
fundador del Grup JMC, economista, consul-
tor d’estratègia i professor de l’Euncet.

14.10.11
Reunió del panell  
d’experts de l’IEBE

Per examinar el resultat de l’enquesta corres- 
ponent a la previsió del tancament de l’Ibex 35 
a 31 de desembre del 2011. Documentació a 
disposició dels interessats al web del Col·legi.

17.10.11
El futbol en concurs
Tertúlia organitzada per la Comissió d’Econo-
mistes en el Tractament de les Crisis Empre-
sarials a càrrec de Miquel Àngel Alonso Lator-
re, soci de Roca i Junyent, i Àngel Joan Miró 
Martí, economista i soci de Criterius. 

18.10.11
Problemàtica de l’Impost  
de Societats en entitats  
sense activitat empresarial

Sessió temàtica organitzada per la Comissió 
d’Economistes Assessors Fiscals a càrrec de 
Pablo Torrano, advocat de Garrigues. Docu-
mentació a disposició dels interessats al web 
del Col·legi.

19.10.11
XI Jornada Tècnica  
d’Auditoria. Economistes 
Auditors: ‘Els reptes actuals’ 

Organitzada per la Comissió d’Auditoria, sec-
ció REA Catalunya. Es va celebrar a l’Auditori 
del Banc Sabadell Atlàntic.

21.10.11
Caixabank: canviar per  
preservar l’essencial

Dinar-col·loqui organitzat pel Fòrum Econo-
mistes en Mercat Financer amb la participació 
de Juan Antonio Alcaraz, director general de 
Caixabank. Va moderar la sessió Montserrat 
Casanovas, catedràtica d’Economia Finance-
ra i secretària de la Junta de Govern del Col·legi.

25.10.11
Està en perill l’euro?

Conferència organitzada per la Comissió 
d’Economia Internacional i Unió Europea amb 
la participació com a ponents d’Oriol Aspachs, 
director d’Economia Europea, Àrea d’Estudis 
i Anàlisi Econòmica de “la Caixa”, i Martí Sa-
balls, sotsdirector del diari Expansión.

El futbol en concurs,  
tertúlia del 17 d’octubre.

Conferències, jornades, sessions temàtiques i actes organitzats de l’1 d’octubre al 31  
de desembre a les seus del Col·legi d’Economistes a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona
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26.10.11
Règim jurídic, de control  
i comptable dels consorcis

Conferència organitzada per la Comissió de 
Comptabilitat amb la participació com a po-
nent de Maria Petra Sáiz Antón, economista, 
interventora de l’Administració Local, censor 
jurat de Comptes i presidenta de CSITAL.

27.10.11
Propostes per l’automatització 
dels processos administratius

Conferència organitzada per la Comissió OSI 
amb la participació com a ponents de Toni Ren-
de, soci director de Doctodata, SL, i Jordi 
March, economista i soci director de Sènior  
Management Services. Documentació a dis- 
posició dels interessats al web del Col·legi.

03.11.10
Guanyar dimensió per  
competir millor: la fusió  
COMSA EMTE, un cas d’èxit
Conferència organitzada pel Grup de Treball 
M&A de la Comissió d’Economia Financera 

amb la col·laboració del Foment del Treball 
Nacional a càrrec de Carles Sumarroca, vice-
president de COMSA EMTE.

09.11.11
Roda de premsa
Per presentar la Nota d’Opinió de la Jornada 
dels Economistes 2011.

10.11.11
Sopar dels Economistes
Organitzat pel Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya a l’Hotel Majestic. Prèviament, es va ce-
lebrar l’acte de lliurament d’insígnies als col-
legiats amb 25 anys de col·legiació. En el 
decurs del sopar es va celebrar l’acte oficial de 
nomenament del Col·legiat de Mèrit i Col·legiat 
d’Honor i es van lliurar els Premis Joan Sardà 
Dexeus de la Revista Econòmica de Catalunya, 
a més dels premis de Reconeixement d’Eco-
nomista d’Empresa, Despatx d’Economista 
de l’any i els Millors Currículums Universitaris.

11.11.11
Empresa i economia, més i millor
Jornada dels Economistes organitzada pel 
Col·legi d’Economistes de Catalunya, que va 
tenir lloc a l’Hotel Fira Palace.

15.11.11
Aspectes fiscals de les 
retribucions dels administradors

Sessió temàtica organitzada per la Comissió 
d’Economistes Assessors Fiscals a càrrec  
de Javier Ragué, soci director del Centro de  
Coordinación de Criterios del Área Fiscal  
de Cuatrecasas, Gonçalvez Pereira, SLP.

17.11.11
Les perspectives financeres de la 
Unió Europea 2014-2020 a debat

Conferència organitzada per la Comissió 
d’Economia Internacional i Unió Europea a 
càrrec de Francesc Morata, catedràtic de  
Ciència Política (UAB) i catedràtic Jean Mon-
net en Integració europea, i Joan Colom, pro-
fessor titular d’Economia Aplicada (UB) i ex-
diputat al Parlament Europeu (1986-2004).

21, 22 i 24.11.11
La problemàtica de la retribució 
de socis i administradors
Debat fiscal. Organitzat per la Comissió 
d’Economistes Assessors Fiscals.

29.11.11
Reglament de Valoracions  
de la Llei del Sòl: nou marc  
per a la valoració immobiliària
Conferència organitzada per la Comissió d’eco- 
nomistes en Economia Territorial i Urbana a 
càrrec de Pere González Nebreda, arquitecte, 
i de Jordi Miró Fruns, llicenciat en Dret per la 
UB. Va presidir la sessió Joan Ràfols, vicedegà 
del Col·legi i president de la Comissió.

Conferència sobre el reglament 
de Valoracions de la Llei del Sòl, 

el 29 de novembre.
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Recull d’activitats
T R E B A L L E M  E N  G R U P

lleIDa

14.11.11
L’Economia Catalana: innovació, 
creativitat, internacionalització. 
Cap a un nou model econòmic
Sessió de la Jornada dels Economistes a Lleida 
organitzada amb la col·laboració de la Facultat 
de Dret i Economia de la Universitat de Lleida 
que va tenir lloc a la Sala d’Actes de la seu de 
Lleida del Col·legi d’Economistes de Catalunya. 

01.12.11
Efectes d’un boicot comercial 
sobre l’economia catalana. 
Presentació del llibre  
‘Sense Espanya. Balanç econòmic 
de la independència’

A càrrec de Modest Guinjoan, economista, 
professor associat de la UPF i consultor d’em-
preses, i de Xavier Cuadras-Morató, doctor en 
Economia, professor associat de la UPF i di-
rector de l’Escola Superior de Comerç Inter-
nacional-UPF. La presentació va anar a càrrec 
de Vicenç Sanchís, periodista, vicepresident 
d’Òmnium Cultural.

15.12.11
Avantatges i inconvenients de les 
xarxes socials per als professionals

A càrrec de Beatriu García, enginyera de  
telecomunicacions i gerent d’interconnexió 
de Lleida.net.

16.12.11
Reunió del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya a Lleida i el Grup de 
Treball de Professors  
d’Educació Secundària

09.12.11
Com preservar els nostres 
estalvis dins del context 
turbulent de l’economia 
espanyola

Tertúlia-col·loqui organitzada pel Grup de Tre-
ball d’Economistes Sèniors, a càrrec de Jo-
sep Maria Viedma, economista, professor de 
la UPC i soci fundador de M&A Fusions i  
Adquisicions. Va presentar l’acte Josep Vila-
Abelló, economista assessor fiscal. Va coordi-
nar el col·loqui Santiago Iglesias, economista, 
llicenciat en Dret i professor Mercantil.

14.12.11
Economia de l’aigua: inversió, 
manteniment, explotació i 
finançament d’un servei públic

Conferència organitzada per la Comissió 
d’Economistes en Economia Territorial i Urba-
na a càrrec de Gabriel Borras, biòleg.

20.12.11
Assemblea Ordinària de 
Col·legiats per a l’aprovació  
del pressupost del Col·legi  
per a l’any 2012

28.12.11
Com sobreviure a la crisi. 
L’experiència a Grècia
Dinar-col·loqui organitzat per la Comissió 
d’Economia de la Salut a càrrec de Miquel 
Freire, economista i director financer de No-
vartis Grècia. 

Dinar-col·loqui sobre la crisi a 
Grècia, celebrat a Barcelona  
el 28 de desembre.
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TarraGona

03.11.11
Tribunat Tècnic  
de Catalunya (TACT)

Acte de presentació a càrrec de Roser Es- 
teve, economista i directora general de la  
Fundació Privada Catalana per a l’Arbitratge 
Tècnic (FPCAT).

17.11.11
Sopar dels Economistes 2011
La Seu de Tarragona del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya va celebrar el passat dia 17 
de novembre, la sisena edició del Sopar dels 
Economistes com a tancament de la Jornada 
dels Economistes. Durant l’acte es va lliurar el 
guardó a la Trajectòria Personal i Professional, 
que aquest any s’ha atorgat a Anton Valero 
Solanellas. També es va fer el reconeixement 
al millor currículum universitari, es van lliurar 
insígnies i diplomes als economistes amb més 
de 25 anys de col·legiats i als que han com-
plert 65 anys d’edat.

01.12.11
El rol dels mercats financers 
en la crisi europea actual
Conferència a càrrec d’Antonio Rodríguez, 
doctor en Administració i Direcció d’Empresa 
per la URV; professor titular d’Economia Fi-
nancera de la Facultat de Ciències Econòmi-
ques i Empresarials de la URV; co-director del 
màster en Finances Gestió Bancària; director 
del màster en Gerència d’Entitats de Salut i 
col·laborador acadèmic de l’Institut d’Estudis 
Financers (IEF).

GIrona

25.10.11
Els continguts econòmics  
i financers del plantejament 
urbanístic

Jornada organitzada amb la col·laboració de la 
Comissió Intercol·legial de Territori i Urbanisme 
(CITU), del Col·legi d’Advocats de Girona, del 
Col·legi de Periodistes de Girona i amb el su-
port del Departament de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya. La ponència 
principal va anar a càrrec de Camil Cofan, sub-
director general d’Urbanisme del Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya. La sessió de treball va anar a càrrec 
d’Agustí Jover, economista, i Miquel Morell, 
economista. La inauguració va anar a càrrec 
d‘Esteve Gibert, president territorial de la seu 
del Col·legi a Girona, i de Xavier Ollé, represen-
tant del Col·legi a la ponència tècnica de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme a Girona.

15.11.11
‘Sense Espanya. Balanç econòmic 
de la independència’
Presentació del llibre a càrrec dels seus au-
tors, Modest Guinjoan, economista, i Xavier 
Cuadras.

24.11.11
Iniciatives empresarials  
a la Girona del segle XXI

Sessió de la Jornada dels Economistes a Gi-
rona organitzada amb la col·laboració de la 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresa-
rials de la Universitat de Girona que va tenir lloc 
a la facultat. Es va comptar amb la presència 
del conseller d’Empresa i Ocupació de la Ge-
neralitat de Catalunya, Francesc Xavier Mena.

02.12.11
IX Jornada Concursal 
Intercol·legial de Girona
Organitzada conjuntament amb el Col·legi 
d’Advocats de Girona, el Col·legi de Censors 
Jurats de Comptes de Catalunya-delegació 
de Girona i el Col·legi de Titulats Mercantils i 
Empresarials de Girona; amb la participació 
com a ponents d’Ana Belén Campuzano, ca-
tedràtica de Dret Mercantil de la Universitat 
San Pablo-CEU; Sebastián Sastre, professor 
titular de Dret Mercantil de la Universitat de 
Barcelona i director de l’assessoria jurídica de 
“la Caixa”; Enrique Grande, magistrat jutge 
titular del Jutjat Mercantil número 1 de Barce-
lona; Josep Maria Marqués, advocat i admi-
nistrador concursal; Núria Lefort, magistrada 
de la secció 1a de l’Audiència Provincial de 
Girona; Ignacio Sancho Gallego, president de 
la secció 15a de l’Audiència Provincial de Gi-
rona, i Hugo Novales, magistrat del Jutjat Mer-
cantil número 1 de Girona.

Presentació del llibre Sense 
Espanya. Balanç econòmic de la 

independència, el 15 de novembre.

Conferència a la seu 
del Col·legi a Tarragona.



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

Recull de cursos i seminaris
T R E B A L L E M  E N  G R U P

Barcelona
Octubre
Excel 2007. Nivell mig per 
a economistes i auditors
David Uyarra, responsable de Formació i Projectes d’Audinfor, SL.

PowerPoint 2007. Presentacions eficaces
David Uyarra, responsable de Formació i Projectes d’Audinfor, SL.

Curs d’Excel 2007. Nivell avançat  
per a economistes i auditors
David Uyarra, responsable de Formació i Projectes d’Audinfor, SL.

Programa de formació per  
a economistes en actuacions judicials
Joan Moseguí, economista, i Frederic Munné, advocat.

Direcció i gestió de fundacions  
i altres entitats no lucratives
Núria Bretos, economista i subdirectora general de Gestió 
Econòmica, direcció de serveis del Departament de Justícia 
de la Generalitat de Catalunya. Marcel Càlix, soci de Ros 
Petit. Xavier Estivill, soci director de Management Momen-
tum. Carme García, economista i assessora financera. Ru-
bén Gordillo, assessor fiscal de Ros Petit. José Antonio 
Lavado, llicenciat en Psicologia per la UAB i soci director de 
Bidea Consultores. Isabel Molas, consultora en comunicació 
empresarial i sòcia fundadora de MiB. Laura Pelegrí, general 
manager de Guild Internacional. Josep Oriol Pujol, director 
general de la Fundació Pere Tarrès. Joan Ras, director de 
l’Àrea de Consultoria d’Auren Consultors. Avaluador EFQM, 
Àngel Sáez, economista i soci director de Ros Petit. Antoni 
Blanco, soci director de Projectes a Management Momen-
tum. Angels Valls, coordinadora del Programa.

Curs de gestió amb la Tresoreria General 
de la Seguretat Social
Personal funcionari de la Direcció Provincial de la TGSS.

Com confeccionar i controlar el 
pressupost utilitzant taules dinàmiques 
amb Excel. Un model per optimitzar  
el control pressupostari
Luis Muñiz, economista i auditor.

Màster d’especialització tributària
Economistes, assessors fiscals amb àmplia experiència profes-
sional, caps de servei i inspectors de l’Administració Tributària.

Curs sobre l’Impost de Societats
Francisco Javier Chamorro de Garrigues.

Introducció a l’ordenament jurídic 
tributari. La Llei General Tributària 
(58/2003). Aproximació als 
procediments tributaris
José Ignacio Ciutad, inspector d’Hisenda de l’Estat. Carlos 
Lázaro, inspector d’Hisenda de l’Estat. Administrador de 
l’AEAT a Sant Feliu de Llobregat. 

Les relacions banca-empresa en  
temps de crisi. Nous aspectes clau 
per a la negociació bancària
Francisco Marín, director de Choice Consultores Asocia-
dos. Ramon Vidal, analista d’Inversions i professor d’ESADE.

Preparació a la 2a fase pràctica de l’examen 
d’aptitud prof. d’accés al ROAC (2a edició)
Juan Luis Domínguez, economista i auditor, assessor d’em-
preses, professor titular d’Economia Financera i Comptabilitat 
de l’UB. Antoni Puig, economista i auditor, membre del REA-
Catalunya. Registro Economistas Auditores. 

Novembre
La gestió i la direcció del despatx 
professional: temes claus
Lluís Verbon, soci director de Verbon i professor d’ESADE.

Com confeccionar i controlar el 
pressupost utilitzant taules dinàmiques 
amb Excel. Un model per optimitzar  
el control pressupostari
Luis Muñiz, economista i auditor.

La responsabilitat tributària en els 
importacions i el reemborsament de l’IVA
Manuel González Jaraba, cap Oficina Tècnica Dependèn-
cia Regional de Duanes de Catalunya. Eduardo Espejo Igle-
sias, economista. FIDE assessors legals i tributaris. Natalia 
Hidalgo, doctora en Dret. FIDE assessors legals i tributaris.

L’auditoria en entorns informatitzats: 
conèixer, avaluar i donar resposta  
als riscos als quals s’enfronta l’auditor  
en els entorns informatitzats
Yazomary García, responsable de la direcció de Risc Tecno-
lògic de Crowe Horwath. 

Com llegir i interpretar els nous  
estats financers. Comptabilitat 
per a directius no comptables
Josep Lluís Boned, doctor en Estudis Empresarials, profes-
sor del Departament d’Economia i Empresa de la Universitat 
Pompeu Fabra. 

La planificació econòmica i financera. 
Elaboració i posada en pràctica  
del pla de gestió operatiu
Ramon Vidal, analista d’inversions i professor d’ESADE.

Aplicació pràctica de les taules 
dinàmiques amb Excel a la gestió 
financera, comptable i auditoria
Luis Muñiz, economista i auditor.

Curs de comptabilitat superior segons  
el Pla General Comptable 2008
Pilar Sánchez, economista, professora titular del Departa-
ment de Comptabilitat de la Facultat d’Economia i Empresa de 
l’UB. Alberto Martínez, economista.

Guia de preparació dels comptes anuals
Antonio Garrido, economista, doctor en Ciències Econòmi-
ques i Empresarials i professor titular de Comptabilitat de la 
UB. Soci del Gabinet Garrido Asesores.

Planificació fiscal del tancament de 2011
Noemí Andrés i Carme Ferrer, advocada i economista, 
respectivament, assessores fiscals de Ros Petit, SA.

Tancament comptable-fiscal 2011: 
implicacions de l’Impost sobre  
Societats segons l’enfocament de balanç  
i casos pràctics de desenvolupament
Antonio Garrido, economista, doctor en Ciències Econòmi-
ques i Empresarials, i professor titular de Comptabilitat de la 
UB. Soci del Gabinet Garrido Asesores.

Seminari pràctic de consolidació 
comptable. Adaptat al RD 1159/2010  
de 17 de setembre (2a edició)
Josep Lluís Boned, doctor en Estudis Empresarials. Profes-
sor del Departament d’Economia i Empresa de la Universitat 
Pompeu Fabra. Francesc Gómez, economista, professor 
titular de d’Economia Financera i Comptabilitat de l’UAB.

Programa de formació per a economistes 
en actuacions judicials (2a edició)
Joan Moseguí, economista. Frederic Munné, advocat.

Comptabilització i auditoria de derivats
Octavi Uyà Rubio, gerent responsable de l’àrea de Catalu-
nya, Aragó, Balears i Andorra de la línia d’Assessorament  
Financer Permanent de Deloitte.

Novetats introduïdes per la reforma de la 
Llei de Societats de Capital. Llei 25/2011
Sílvia Sorribas, sòcia de Garrigues.

Els comptes anuals i la memòria  
de les fundacions catalanes
Núria Bretos, economista, subdirectora general de Gestió 
Econòmica. Direcció de serveis. Departament de Justícia. 
Generalitat de Catalunya. Josep Lluís Boned, doctor en Es-
tudis Empresarials, professor del Departament d’Economia i 
Empresa de la UPF.

Règim fiscal i legal de les fundacions
Àngel Sáez, economista, assessor fiscal. Alfred Vallejo, advocat.

lleida
Aspectes rellevants i conflictius de l’IVA
José Maria Tocornal, cap de la Unitat de la Dependència 
d’Inspecció de l’AEAT.

Sobre novetats en la normativa laboral
Mavi Rodríguez, economista, gerent de l’àrea laboral d’EAD 
Consultors.

Tancament de l’exercici 2011.  
Impost de Societats
Marta Gracia. Assessora fiscal del Despatx Garrigues.

Girona
Entrades sense previ avís de 
la inspecció de tributs en  
domicilis o despatxos professionals
J. Andrés Sánchez Pedroche, advocat i rector de la Univer-
sitat a distància de Madrid.

Curs bàsic de dret concursal
Martí Batllori, Joan Ferré, Francesc Rebled, Lluís Bielsa, 
Carme Teixidor, Jordi Bellvehi, Josep Pujolràs i Joan Xifra.

Les xarxes socials (Web 2.0):  
una gran oportunitat de negoci  
per als despatxos professionals
Jordi Teixidó, soci fundador de Tinval Sistemes empresa 
especialitzada en open source i tot el que té relació amb el Web 
2.0 Social Media.

Tècniques de negociació:  
l’art de generar converses constructives
Joana Frigolé, consultora i coach professional.

Aspectes rellevants i conflictius de l’IVA
José Maria Tocornal, cap d’Unitat de la Dependència d’Ins-
pecció de l’AEAT de Girona.

Com dinamitzar i aconseguir  
la màxima efectivitat a les reunions
Joana Frigolé, consultora i coach professional.

Aspectes pràctics de les modificacions 
introduïdes per la Llei 25/2011 
 a les societats de capital.  
Novetats en relació al règim  
i remuneració dels administradors
Núria Nolla, advocada de Ramos y Arroyo Abogados. Mem-
bre de l’AEDAF.

La prova pericial
Hugo Novales Bilbao, magistrat-jutge del Jutjat Mercantil de 
Girona. Jutge Degà de Girona. Xavier Vilanova Clé, econo-
mista, auditor censor jurat de comptes, graduat social, pèrit 
judicial i administrador concursal.

Tancament fiscal
Llorenç Maristany, economista assessor fiscal.

Mòduls
José Pinto, servei d’inspecció de l’Agència Tributària.

Notificacions electròniques
Luis Manuel Alonso González, catedràtic de Dret Financer 
i Tributari de l’UB.

TarraGona
Finances per a no financers
Miquel A. Fúster Gómez del Campo, llicenciat en Ciències 
Econòmiques i Empresarials per la UB.

Valoració d’actius immobiliaris  
a efectes comptables i el seu impacte 
econòmic en les empreses
Montserrat Pascual de Blas, directora de l’Àrea Empresa 
de la taxadora Tinsa.

Aspectes rellevants i conflictius de l’IVA
José Maria Tocornal, cap d’Unitat de la Dependència d’Ins-
pecció de l’AEAT de Girona.

El nou control de qualitat intern  
dels auditors: aspectes per  
preparar el manual de control  
de qualitat obligatori
Antonio Ramiro, economista auditor de comptes i col-
laborador del REA-CGCEE.

Gestió amb la Tresoreria General  
de la Seguretat Social
Joan Ramon, director de l’administració de la Seguretat 
Social 08/18 Mataró. Manuel Labrador, recaudador exe-
cutiu de la Unitat de Recaptació Executiva 08/21 Terrassa. 
José María Vargas, director de l’administració de la Segu-
retat Social 08/23 de Vilafranca.

Novetats i repàs del tancament fiscal  
i Impost de Societats. Revisió de l’Impost 
sobre el Patrimoni 2011
Núria Cabré i Amaya Montañés, associades del departa-
ment fiscal de Garrigues Associats i Assessors Tributaris.
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Noticiari d’economia

del 2,5% a l’1,5%, alhora que la taxa 
d’atur es resistirà a baixar i es man-
tindrà elevada (8,0% el 2011, 8,1% 
el 2012 i 7,9% el 2013). Fora de la 
UE, els països amb un major dina-
misme en aquests anys són Austrà-
lia, Israel, Nova Zelanda i Sud-àfrica. 
Els Estats Units tindran una pro-
gressió ascendent però lenta i el 
Japó, una evolució irregular. 

Espanya
El deteriorament de les perspecti-
ves ha provocat un empitjorament 
de les condicions econòmiques 
d’Espanya en el tercer trimestre del 
2011 i una intensificació en el quart, 
cosa que fa revisar a la baixa les pre-
visions. Segons l’informe de FUN-
CAS, en base a un pannel de 18 
entitats expertes en conjuntura1, el 
PIB creixerà el 2011 un 0,7%, i un 

0,2% aquest 2012, lleugerament 
inferior a la pronosticada pels orga-
nismes internacionals (0,3% se-
gons l’OCDE i 0,7% segons la Co-
missió Europea). Per al 2013, 
l’OCDE eleva la previsió a l’1,3% i la 
Comissió Europea a l’1,4%. 

D’acord amb FUNCAS, la deman-
da interior seguirà patint un retrocés 
el 2012, en el mateix percentatge 
que el 2011 (1,1%). L’aportació del 
consum de les llars serà gairebé nul-
la, amb un increment d’un 0,1% els 
dos anys. Mentrestant, la despesa 
pública intensificarà la seva davalla-
da, amb un descens d’un 2,7% 
l’exercici proper (-1,5% el 2011), tot 
i que per al 2013 la Comissió Euro-
pea anticipa l’augment d’un 0,3%. 
Cal afegir que el dèficit de les ad-
ministracions públiques disminuirà 
fins a un 4,9% del PIB el 2012 (6,8% 
el 2011). Paral·lelament, la formació 
bruta de capital fix moderarà l’evo-
lució negativa, en caure l’any vinent 
un 2,7% (-4,4% el 2011), gràcies al 
ralentiment del retrocés de la inver-
sió en construcció i al creixement, 
moderat, de la inversió en maquinà-
ria i béns d’equip. Per al 2013 la 
Comissió Europea anticipa un aug-
ment de la formació bruta de capital 

1Analistas Financieros Internacionales (AFI), Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Bankia, Catalu-
nyaCaixa, Cemex, Centro de Estudios de Economía 
de Madrid (CEEM-URJC), Centro de Predicción Eco-
nómica (CEPREDE-UAM), CEOE, Esade, Fundación 
Cajas de Ahorros (FUNCAS), Instituto Complutense 
de Análisis Económico (ICAE-UCM), Instituto de Es-
tudios Económicos (IEE), Instituto Flores de Lemus 
(IFL-UC3M), Intermoney, “la Caixa”, Repsol, Santan-
der, i Solchaga Recio & Asociados.

ÀNGEL HERMOSILLA, economista 
Responsable de la Secretaria Econòmica 
hermosilla@economistes.cat

El passat mes de novembre la Co-
missió Europea i l’OCDE presenta-
ven els seus informes econòmics 
de tardor, amb previsions per als 
propers dos anys, als quals s’afegia 
l’informe de previsions de la Funda-
ción de las Cajas de Ahorro Espa-
nyoles (FUNCAS), a mitjan desem-
bre. Manca de confiança i incertesa 
són els qualificatius més estesos. 

Marc internacional 
Segons la Comissió Europea, la re-
cuperació econòmica comunitària 
s’ha interromput, enmig d’un pano-
rama caracteritzat per la pèrdua 
d’impuls de l’economia i del comerç 
mundial i per la generalització de la 
crisi del deute sobirà dels països de 
la zona euro. La inversió i el consum 
es veuen afectats pel deteriorament 
de la confiança, les exportacions es 
frenen per l’afebliment del creixe-
ment mundial i la demanda interna 
està castigada pel necessari sane-
jament pressupostari. A més, les 
entitats financeres restringeixen el 
crèdit, limitant encara més la inver-
sió i el consum, i els mercats mone-
taris palesen una extrema volatilitat. 
Afebliment de l’economia real, fragi-
litat de les finances públiques i vul-
nerabilitat i elevada percepció de 
risc del sistema financer s’agreugen 
recíprocament. Un perillós cercle 
viciós que cal trencar per millorar la 
confiança i impulsar el creixement. 

Tot això condueix a què el 2012 el 
PIB comunitari palesi gairebé un 
estancament fins ben entrat l’exer-
cici, i no s’espera una reducció de la 
incertesa abans de mitjan l’exercici. 
S’anticipa que l’economia de la UE 
creixi un 0,6%, que serà d’un 0,5% 
a la zona euro. Per al 2013 es pre-
veu una recuperació, però lenta. El 
PIB augmentarà un 1,5% en el con-
junt comunitari i un 1,3% a la zona 
euro. Els països bàltics i de l’est eu-
ropeu seran els més dinàmics. Els 
pitjors, Grècia i Portugal, amb da-
vallades significatives el 2011 i el 

2012. El 2013 cap país comunitari 
tindrà descensos. 

Per la seva banda, els mercats labo-
rals no registraran millores enguany 
i l’atur seguirà elevat a nombrosos 
països, sobretot el de llarga durada. 
S’espera un creixement nul de 
l’ocupació, amb un atur d’un 10,1% 
(0,3% i 10,0%, respectivament, el 
2011), mentre que pel 2013 les pre-
visions indiquen un increment del 
nombre de llocs de feina d’un 0,3%, 
amb una desocupació d’un 10,0%. 

El sanejament pressupostari conti-
nuarà sent urgent i es consolidarà 
com a política principal dels go-
verns (reducció de despesa i incre-
ment d’impostos), amb una contrac- 
ció dels dèficits públics fins al 4,7% 
del PIB a la UE el 2012 i el 4,1% a  
la zona euro. L’any 2013 s’assolirà 
un 3,9% i un 3,4%, respectivament. 

La Comissió Europea destaca que 
existeix un risc de recessió, atès 
que pot produir-se una interacció 
negativa entre el deute sobirà, el 
sistema financer i el comerç mun-
dial. El ralentiment pot afectar els 
deutors de deute sobirà i el sistema 
financer. No obstant això, la pròpia 
Comissió apunta la possibilitat que 
el restabliment de la confiança dels 
agents econòmics sigui més ràpid. 

A nivell mundial, es preveu un crei-
xement de l’economia del conjunt 
dels països de l’OCDE d’un 1,6% 
durant el 2012, per sota de l’1,9% 
del 2011 i també de l’esperat aug-
ment d’un 2,3% del 2013. El co-
merç internacional es desaccelera-
rà l’any vinent, en incrementar-se un 
4,8% (6,7% el 2011), si bé es reac-
tivarà el 2013 (7,1%). La inflació es 
moderarà entre el 2011 i el 2013, 

fix d’un 1,3%. En terme d’índex de 
producció industrial, FUNCAS anti-
cipa un descens d’un 0,4%, mateix 
percentatge que el 2011. 

L’any 2012 la contribució del sector 
exterior a la marxa de l’economia 
espanyola serà menor a la del 2011. 
Les exportacions creixeran un 
4,6% (FUNCAS), per sota del 8,8% 
del 2011, alhora que les importa- 
cions es mantindran estancades, 
amb un 0,3% (1,7% el 2011). Totes 
dues augmentaran significativa-
ment el 2013. La correcció del dèfi-
cit de la balança per compte corrent 
s’està produint de manera intensa i 
això continuarà en el proper exerci-
ci, gràcies a la baixa del saldo nega-
tiu en béns i de l’augment del supe-
ràvit en serveis. 

L’empitjorament de l’ocupació del 
tercer trimestre continuarà el 2012, 
assolint-se un retrocés d’un 1,2% 
segons FUNCAS, força similar a la 
caiguda del 2011 (1,5%), cosa que 
conduirà la taxa d’atur a un 22,2% 
(21,3% el 2011). La Comissió Euro-
pea estima que el 2013 l’economia 
espanyola començarà a crear ocu-
pació (0,5%). La productivitat crei-
xerà un 1,4% (2,2%, el 2011).

En opinió de FUNCAS, les tensions 
inflacionistes de l’economia espa-
nyola són gairebé inexistents, atès 
la situació de la demanda interna. 
Només l’encariment del petroli i de 
les primeres matèries en els mer-
cats internacionals i les pujades 
dels impostos indirectes han impul-
sat la taxa durant el 2011. Es preveu 
que la taxa anual del desembre de 
l’IPC s’incrementi el 2012 fins a un 
1,6%, per sota de l’esperada pel 
2011 (2,4%). Pel que fa als tipus 
d’interès, s’espera que tendeixin a 
disminuir, tant els tipus a curt termi-
ni (euríbor a 3 mesos) com els tipus 
a llarg termini (rendiment del deute 
públic espanyol a 10 anys). Final-
ment, s’estima que l’euro continuï 
perdent força enfront del dòlar. n

la incertesa marca les 
previsions econòmiques

La Comissió Europea estima  
que el 2013 l’economia espanyola  

començarà a crear ocupació (0,5%)
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han manifestat aversió al risc i, per 
últim, hem vist com les empreses 
a les quals s’ha subcontractat al-
gunes de les prestacions que jus-
tificaven la col·laboració público-
privada, per ser els petits del 
projecte, no han participat en  
les negociacions, els dissenys o  
l’execució de les inversions, gene-
rant-se ineficiències que poste- 
riorment han intentat traslladar a 
l’administració.

En paral·lel, i potser en bona part 
motivat per l’assenyalat anterior-
ment, el disseny de les operacions 
no ha assolit els objectius primers 
previstos, relatius al fet que les 
operacions no fossin considera-
des en els còmputs de dèficit i en-
deutament de les administracions. 
S’ha pogut veure com importants 
operacions, en la mesura que eren 
revisades pels òrgans de control, 

s’han considerat un major en- 
deutament de les administracions 
amb el consegüent impacte en  
els nivells de dèficit. Així doncs, 
després d’un llarg i laboriós tra-
jecte, una part rellevant de les  
col·laboracions público-privades 
s’han hagut d’assumir de la matei-
xa manera que si s’haguessin pro-
mogut per la via convencional del 
pressupost i l’endeutament, això 
sí, amb un sobre cost afegit. 
Aquesta realitat és la que porta a 
una visió d’instrument esgotat. 

Però cal discrepar d’aquesta visió 
i recuperar les potencialitats de  
la col·laboració público-privada. 

JOAN PÀMIES PAHÍ Soci de Faura-Casas, 
Auditors-Consultors SL 
economiadelasalut@coleconomistes.cat 

Diferents àmbits de l’administració 
han adoptat postures ambivalents 
en relació a les col·laboracions 
público-privades; aquells que ve-
uen en aquestes fórmules interes-
sants oportunitats per dur a terme 
inversions que d’altra manera no 
serien possibles i els que conside-
ren que l’ús d’aquests instruments 
ha contribuït als escenaris negatius 
en els quals es troben les adminis-
tracions públiques. Tots tenen raó! 
La qüestió de fons és que no s’ha 
alineat convenientment l’instru-
ment i l’ús que s’ha fet del mateix.

En les primeries dels anys 2000 
arriben ressons de les experièn- 
cies en altres països europeus  
dels models Public Private Part-
nership-Private Finance Initiative, 
especialment des del Regne Unit 
on amb aparent èxit aquestes fór-
mules d’execució, finançament i 
gestió havien permès tirar enda-
vant, des de feia gairebé 10 anys, 
importants infraestructures com 
ferrocarrils, carreteres, aeroports, 
hospitals... L’any 2003 la normati-
va de contractació administrativa 
la incorpora a l’ordenament espa-
nyol a través de la fórmula dels 
contractes de concessió d’obra 
pública i, amb la llei 30/2007 de 
Contractes del Sector Públic, ja 
pròpiament mitjançant la creació 
de la figura del contracte de col-
laboració entre el sector públic i el 
sector privat. Val a dir que amb an-
terioritat a aquestes regulacions la 
normativa estatal disposava d’ins-
truments que permetien assolir 
objectius similars, com és el cas 
de la concessió de servei públic  
o de la concessió demanial.

Les fórmules de col·laboració públi-
co-privada apareixen i es regulen,  
o es descobreixen segons es miri, 
en un moment en què les adminis-

les fórmules de col·laboració 
público-privada en el finançament 
dels equipaments públics: 
amenaça o oportunitat?

tracions es troben amb la seva ca-
pacitat d’endeutament esgotada, 
tant per les limitacions impo- 
sades per les normes d’estabilitat 
pressupostària com perquè, com 
s’ha comprovat posteriorment, els 
seus pressupostos no tenen capa-
citat de generar estalvi net.

Abans que la situació pressupos-
tària s’agreugés (pels efectes ja 
coneguts de la caiguda dràs- 
tica dels ingressos tributaris, de  
les majors necessitats socials,  
de les dificultats d’accés al mer- 
cat financer o de les dificultats per 
desprendre’s d’actius), es van ac-
tivar nombroses operacions d’in-
versió les quals, sota l’aparença 
de col·laboracions público-priva-
des, tenien com a objectiu princi-
pal el pagament diferit de les inver-
sions executades. I aquesta és la 
disfunció que, com un bumerang, 

s’ha tornat en contra de la pròpia 
administració. S’han dissenyat i 
executat operacions en què l’ad-
ministració no ha volgut o sabut 
transferir els riscos associats a les 
inversions –els riscos de construc-
ció, de disponibilitat i de deman-
da– ha pagat un sobre preu per a 
aquestes operacions, si bé no ne-
cessàriament aquell que corres-
pondria d’haver-se produït una 
efectiva transferència de riscos. 
D’altra banda, hem vist contractis-
tes que han enfocat els projectes 
amb visió a curt termini i amb po-
ques ganes de ser gestors de les 
infraestructures i dels serveis vin-
culats, hem vist finançadors que 

Són molts els àmbits en els quals 
s’ha demostrat eficàcia i eficiència 
en la provisió privada de serveis 
públics. L’àmbit de la salut a Cata-
lunya n’és un bon exponent. Per 
fer-ho només cal que es recuperi 
l’esperit pel qual es va dissenyar 
aquest instrument.

Això passa per enfocar les col-
laboracions com autèntiques  
aliances estratègiques a llarg ter-
mini en què els serveis públics  
a proveir pel sector privat siguin 
l’eix sobre el qual es vertebrin les 
prestacions i contraprestacions de 
la mateixa. En l’àmbit dels serveis 
de salut es poden plantejar dues 
vies de desenvolupament de les 
col·laboracions público-privades.

La primera, en la línia que s’ha vin-
gut seguint des de la creació de la 
Xarxa Hospitalària d’Utilització Pú-
blica (XHUP) en què el vincle con-
tractual amb l’administració de les 
entitats que integren aquesta xar-
xa el composa l’obligació de la 
prestació de determinats serveis 
per a una població determinada i 
en unes condicions de qualitat fi-
xades, sent compensat econòmi-
cament mitjançant fórmules diver-
ses. En aquest cas les noves 
inversions s’haurien de situar en el 
marc d’aquesta relació motiu pel 
qual, tot i haver-se d’alinear amb 
els programes estratègics del De-
partament de Salut, correspondria 
a les entitats proveïdores la pro-
moció de les actuacions i la forma 
de finançar-les i gestionar-les. 

Per altres equipaments, nous o 
existents, té cabuda l’opció de di-
ferenciar la infraestructura sanità-
ria de la gestió assistencial que s’hi 
presti, sotmetent cadascuna de 
les parts a models de col·laboració 
público-privada diferents. n

Són molts els àmbits en els quals 
s’ha demostrat eficàcia i 

eficiència en la provisió privada  
de serveis públics. L’àmbit de la salut  

a Catalunya n’és un bon exponent



4 8  •  I n f o r m a t i u  d e  l ’ e c o n o m i s t a

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

mínim, un terç dels beneficis propis 
de l’explotació de l’objecte social 
obtinguts durant l’exercici anterior, 
i que siguin legalment repartibles.

l Es recull com a causa legal de 
separació dels socis la modifica- 
ció substancial de l’objecte social, 
afegint-se aquesta a la causa de 
separació ja existent, de substitu-
ció de l’objecte social.

L’últim dels objectius de la modifi-
cació objecte d’aquest article és el 
de suprimir algunes de les diferèn-
cies existents entre el règim de les 
societats anònimes i les de res-
ponsabilitat limitada.

Pel que fa a les mesures adopta-
des amb aquesta direcció, és 
precís destacar les següents:

l S’amplia a les societats anò-
nimes la possibilitat d’incloure 
estatutàriament clàusules d’ex-
clusió de socis, amb el consen- 
timent de tots ells. Aquesta pos-
sibilitat, fins ara, es preveia 
únicament per a les societats  
de responsabilitat limitada.

l S’unifica el règim de nomena-
ment i de responsabilitat dels li-
quidadors, i en aquest sentit, 
s’estableix la conversió automàti-
ca en liquidadors dels adminis- 
tradors de la societat, excepte 
disposició estatutària contraria, o 
designació per Junta General.

l Es suprimeixen les obligacions 
de publicitat de la dissolució de 
les societats anònimes en pàgi-

Un any després de l’entrada en 
vigor de la Llei de Societats de Ca-
pital, el text pateix la seva segona 
reforma, amb l’objectiu de trans-
posar la Directiva 2007/36/CE, del 
Parlament Europeu i del Consell, 
sobre l’exercici de determinats 
drets dels accionistes de socie- 
tats cotitzades, així com de reduir 
el cost de funcionament de les so-
cietats de capital, i suprimir algunes 
diferències de funcionament entre 
les societats anònimes i les socie-
tats de responsabilitat limitada.

La llei 25/2011, d’1 d’agost, de 
reforma parcial de la Llei de Socie-
tats de Capital i d’incorporació de 
la Directiva 2007/35/CE, del Parla-
ment Europeu i del Consell, d’11 
de juliol, sobre l’exercici de deter-
minats drets dels accionistes de 
societats cotitzades, es troba en 
vigor des del passat 2 d’octubre, 
dos mesos després de la seva pu-
blicació al BOE.

Contingut de  
la modificació
Un dels objectius de la llei, tal com 
s’ha dit al paràgraf anterior, és la 
reducció de costos de funciona-
ment de les societats de capital, 
per tal de fomentar la inversió i la 
creació de llocs de treball.

Són diverses les mesures adopta- 
des per tal de materialitzar aquest 
objectiu, però destaquen les se-
güents:

l S’estén a les societats anòni-
mes la possibilitat –fins ara exclu-
sivament prevista per a les socie-
tats de responsabilitat limitada–  
de convocar les sessions de Jun- 
ta General únicament mitjançant 
anunci a la pàgina web de la  
societat, o per qualsevol procedi-
ment de comunicació individual a 
tots els socis. 

S’elimina, per tant, l’obligació de 
publicar els anuncis a diaris de 
gran circulació i al BORME.

l Es suprimeix l’obligació de pu-
blicar a la pàgina web o a diaris  
de gran circulació determinats 
acords, com el canvi de denomi-
nació o el canvi de domicili de la 
companyia.

l En matèria de dipòsit de comp-
tes, s’elimina d’una banda el requi-
sit de legalització de les signatures 
dels administradors per al dipòsit 
de comptes, i de l’altra la supres-
sió de l’obligació relativa a la publi-
cació al BORME de l’anunci de les 

societats que haguessin complert 
amb l’obligació de dipòsit dels 
comptes anuals.

Un altre dels objectius de la llei és 
el de modernitzar el funcionament 
del dret de societats, i en aquest 
sentit, s’estableix el següent:

l S’autoritza als administradors 
de societats anònimes o de res-
ponsabilitat limitada a denegar in-
formació als accionistes o socis 
amb ocasió d’una Junta General, 
quan es consideri que proporcio-
nar-la pot ésser perjudicial per a 
l’interès social.

l S’estableix el dret de separació 
dels socis o accionistes de socie-
tats no cotitzades que haguessin 
votat a favor de la distribució dels 
beneficis socials, en el supòsit que 
la Junta General no aprovés la dis-
tribució com dividends de, com a 

nes web o diaris de gran circula-
ció, fins ara existents.

Transposició de  
la Directiva Europea 
2007/36/CE
Un dels objectius de la llei, tal i 
com ha estat anunciat anterior-
ment, és la transposició de la  
Directiva Europea 2007/36/CE.

Aquesta normativa té l’objectiu 
de promoure i facilitar l’exerci- 
ci dels drets d’informació i vot 
dels accionistes de societats co-
titzades, en l’àmbit de la Unió  
Europea.

Per tal de donar compliment a 
aquesta Directiva, la Llei de So- 
cietats de Capital introdueix una 
nova secció dins del Títol XIV,  
sobre les societats anònimes  
cotitzades, que integra una re- 
gulació del funcionament de  
la Junta en aquest tipus de so- 
cietats.

D’aquesta manera, es reorganit-
za la normativa de les societats 
cotitzades, per tal de suprimir 
obstacles que puguin dificultar el 
vot dels accionistes i eliminar els 
obstacles legals per a la participa-
ció electrònica de les Juntes.

Conclusió
La reforma de la Llei de Societats 
de Capital i la introducció de la Di-
rectiva 2007/36/CE introdueixen 
importants novetats en la regula-
ció de les societats de capital,  
sobretot en matèria de simplifica-
ció del funcionament d’aquestes.

Per tal de concloure, remarcar 
que les modificacions indicades 
són només algunes de les intro-
duïdes per aquesta àmplia refor-
ma, que porta en vigor des del 
passat 2 d’octubre. n

Un any després de la seva entrada  
en vigor, la Llei de Societats de Capital 
modifica el seu text per segona vegada

La reforma de la Llei de Societats  
de Capital introdueix importants 
novetats en la regulació d’aquestes 

societats, sobretot en la simplificació  
del seu funcionament

ANDREA SERRANO CABRÉ 
Advocada de Guillén Bécares, 
Advocats i Economistes 
aserrano@gbae.es
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efectiva (article 42 de l’IRPF), i no a 
la seva disponibilitat.

l Quina serà la base sobre la 
qual repercutir l’IVA?
D’acord amb el que s’ha dit, quan 
correspongui repercutir l’IVA, la 
base sobre la qual l’empresari  
haurà de repercutir l’IVA al treba- 
llador serà l’esmentada en el parà-
graf anterior, amb la problemàtica 
de si el paràmetre determinant ha 
de ser la disponibilitat o la utilització.

l Podrà deduir-se l’empresari 
les quotes de l’IVA suportades?
Les quotes de l’IVA suportades  
per l’adquisició de béns o serveis 
objecte de cessió al treballador  
seran deduïbles, en la mesura que 
la cessió no s’efectuï a títol gratuït. 
Ara bé, l’empresari haurà d’estar 
en possessió de la factura original 
emesa al seu nom perquè li presti  
el servei de lloguer o per a qui efec-
tuï el lliurament. 

En el cas que sigui el treballador qui 
figuri al contracte, encara que l’em-
presari satisfaci el cost del servei 
prestat, diu la DGT que ja no  
es tracta d’una retribució en espè-
cie, sinó dinerària, i la part d’aques-
ta retribució que es correspongui 
amb la quota de l’IVA suportat pel 
treballador no podrà ser deduïda 
per l’empresari. 

2. Cessió d’ús d’equips infor-
màtics adquirits o llogats per 
l’empresari, així com la seva 
connexió a internet.
També en aquest cas, si es de- 
termina que el treballador renun- 
cia a una part dinerària de les  
seves retribucions com a contra-
prestació de les retribucions en 
espècie percebudes, la cessió  
d’ús d’equips informàtics i la con-
nexió a internet, sempre i quan  
sigui l’empresari qui figuri en el  
contracte de concessió a la xarxa 
com a destinatari dels serveis. La 
retribució en espècie es quantifica-
rà en funció de la contraprestació 
abonada al proveïdor. 

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

Fins ara semblava clar que les retri-
bucions en espècie abonades per 
les empreses als seus treballadors 
quedaven fora de l’àmbit d’aplica-
ció de l’IVA, ja que es considerava 
que l’empresari no podia deduir 
l’IVA suportat en relació amb els 
béns i/o serveis lliurats als treballa-
dors com a retribucions en espècie 
en considerar-se aquestes opera-
cions realitzades com a títol gratuït. 
Només en el cas dels vehicles resul-
tava deduïble el 50% de l’IVA supor-
tat per part de l’empresari quan era 
d’aplicació la presumpció d’afecta-
ció del 50%, i en la cessió gratuïta al 
treballador del vehicle no s’exigia la 
repercussió de l’IVA. 

En una contestació de la DGT a una 
Consulta Vinculant (V/1379-11) so-
bre la tributació en l’IVA en la cessió 
al treballador de l’ús d’un vehicle  
per a finalitats particulars, cessió 
d’equips informàtics o d’habitatge 
s’ha produït un canvi de criteri en el 
tractament tradicional de la qüestió.

En síntesi, quan les retribucions no 
dineràries substitueixin les dineràri-
es, entenent aquest fet com que el 
treballador percep menys part dine-
rària, perquè percep més part no 
dinerària, en base a sentències del 
TJUE de 3 de març del 1994, as-
sumpte C-16/93 i del 29 de juliol del 
2010, assumpte C-40/09 (criteris 
que recull la CV V1379-11, que mo-
difica el criteri d’altres anteriors com 
ara la CV V0745-11, que pocs dies 
de ser publicada en el repertori de la 
pàgina web de l’AEAT, va ser miste-
riosament retirada), les retribucions 
en espècie estan subjectes a l’IVA.

És a dir, en el cas que la retribució en 
espècie impliqui un canvi en la com-
posició del sistema retributiu apli-
cat, substituint-se retribucions di-
neràries per no dineràries, la DGT 
entén que existeix una relació direc-

La tributació de l’IVA  
en determinades 
retribucions en espècie

ta entre els lliuraments de béns o 
prestacions de serveis que consti-
tueixen les retribucions en espècie 
satisfetes i la part de la retribució en 
metàl·lic a la qual el treballador que 
les percep ha de renunciar com a 
contraprestació de les retribucions 
en espècie percebudes i arriba, la 
DGT, a la conclusió que aquestes 
retribucions en espècie són lliura-
ment de béns o prestacions de ser-
veis efectuades a títol onerós a 
efectes de l’IVA.

Supòsits sobre els quals 
es pronuncia a la DGT en 
l’esmentada Cv v1379-11
1. Cessió al treballador de l’ús 
d’un vehicle el lloguer del qual 
és contractat i sufragat per 
l’empresa. 
Tindrà la consideració de retribu- 
ció en espècie únicament la part 
proporcional de l’ús del vehicle  
que es destini a les necessitats  
privades del treballador en el supò-
sit que aquest vehicle s’utilitzi si-

multàniament per al desenvolupa-
ment de les activitats econòmiques 
de l’empresari i per a les necessi-
tats privades del treballador. Als 
efectes de determinar quina part  
de la cessió del vehicle es  
destina a les necessitats privades 
del treballador, segons la DGT, el 
paràmetre determinat ha de ser  
la disponibilitat del vehicle per a  
finalitats particulars del treballador, 
i que es podria concretar en el  
nombre total d’hores a l’any, de- 
duïdes les hores d’utilització del 
vehicle per a necessitats empre- 
sarials, en contra de la vigent doc-
trina de l’Audiència Nacional,  
que atén a un criteri d’utilització 

3. Cessió al treballador de  
l’ús de l’habitatge llogat per 
l’empresari.
Aquesta prestació de serveis està 
plenament subjecta i no exemp- 
ta de l’IVA, i tributa al tipus gene- 
ral del 18%, que haurà de reper-
cutir el propietari de l’habitatge a 
l’empresari. 

La posterior cessió de l’ús de  
l’habitatge a un treballador està 
exempta de l’IVA (CV V0841-08), i 
per tant l’empresari no podrà dedu-
ir-se les quotes de l’IVA suportades. 

Conclusions
Arrel d’aquest canvi de criteri de la 
DGT, les empreses que tinguin es-
tablerts programes de retribució 
flexible, en els quals els treballadors 
tinguin la possibilitat de reduir o re-
nunciar a una part de la seva retri-
bució dinerària a canvi de determi-
nades retribucions en espècie, i 
sempre i quan existeixi una relació 
directa entre la disminució de la  
retribució dinerària i l’augment  
de la retribució en espècie, hauran 
de replantejar-se la seva política  
salarial de retribucions.

El canvi de criteri pot incidir en una 
augment del percentatge de reten-
ció i ingrés a compte de l’IRPF (i per 
tant en la tributació final per aquest 
impost) sempre que les quotes de 
l’IVA que s’han de repercutir amb 
motiu de la retribució en espècie 
siguin assumides íntegrament per 
l’empresa. En aquest cas es produ-
irà una major retribució en espècie 
per al treballador. Serà més import 
en el deure del compte “altres  
despeses socials” amb abonament 
en el compte de l’IVA repercutit. Si 
es repercuteix l’IVA al treballador, en 
l’assentament on es reflecteixi el 
pagament de la nòmina es produirà 
un menor import en el deure del 
compte 640 contra l’haver del 
compte de l’IVA repercutit.

Ara bé, quan l’empresa satisfaci 
una retribució en espècie al treba-
llador, a més a més de la retribució 
dinerària corresponent al seu salari, 
sense renunciar per part d’aquest a 
una part del seu salari en metàl·lic  
a canvi de la retribució en espècie, 
no es meritarà l’IVA. n

El canvi de criteri pot incidir  
en un augment del percentatge de 
retenció i ingrés a compte de l’IRPF
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gularment exportadores (expor-
tant quatre anys seguits) varia 
molt poc durant la crisi (13.615/
any 2010). El percentat- 
ge d’empreses regularment ex- 
portadores és un terç del total  
(molt baix). Ens dóna dades i da-
tes molt interessants i recents. 
Juli García va acabar la seva inter-
venció citant tres conclusions: 
l Lligam entre els tres equilibris 
fonamentals per a la sostenibili- 
tat del creixement (comercial, fis-
cal i ambiental). 
l Prioritat de la política de nous 
exportadors i d’internacionalitza-
ció de l’empresa per millorar la 
balança comercial.
l Necessitat de millorar el crèdit 
a l’exportació segons el sistema 
alemany.

Diego Guri,  
les eines per al futur 
El cap d’àrea director d’internalit- 
zació empresarial d’ACC1Ó, Die-
go Guri, va proposar les eines 

necessàries en aquest moment 
difícil per a les empreses: horit-
zons que es presenten a curt i mig 
termini; factors que poden impul-
sar l’evolució de les variables per 
contribuir a millorar el desenvolu-
pament i la convergència amb 
altres països; pautes per exportar 
en el món empresarial de països 
emergents, tant les qüestions 
ambientals com les tecnològi-
ques i de coneixement.

Diego Guri va explicar la pràctica 
de les accions d’ACC1Ó sobre 
les importacions i les exportaci-
ons en els mercats emergents, el 
paper de les economies emer-

Organitzat per la Fundació Fòrum 
Ambiental i Catalunya Caixa, i  
coorganitzat per diferents col-
legis professionals, CADS i els 
ajuntaments de Barcelona i Ter-
rassa, aquest cicle va començar 
el 13 de setembre i finalitza el  
14 de febrer. El motiu principal 
que guia les entitats organitzado-
res és exercir de portaveu de la 
necessitat de canvi de valors i  
la seva implicació d’urgència  
en temes recurrents necessaris. 
També es pretén reflexionar sobre 
la manera d’adaptar-se a les no-
ves situacions, fent d’agent actiu 
en una transformació el més ràpi-
da possible, a la qual com a país 
estem immersos.

El Col·legi d’Economistes va co-
organitzar la quarta sessió sota el 
títol Paper emergent de les impor-
tacions i exportacions i dels paï-
sos emergents, en l’economia i la 
política mundial. Va presidir la tau-
la el degà Joan B. Casas i el mo-
derador va ser el periodista del 
diari ARA, Manel Manchón. L’ob-
jectiu de la sessió era aprofundir 
en un pla d’acció per impulsar 
una estratègia adequada al mo-
ment actual pel que fa a l’econo-
mia i a les polítiques de comerç 
internacional; la necessitat de re-
cuperació econòmica i connota-
cions en els països centrals i 
emergents. També es va debatre 
sobre la diferència entre les ma-
cro empreses i les pimes, i les 
pautes d’exportació als països 
emergents, així com de qüestions 
ambientals, tecnològiques i de 
coneixement.

Van participar com a ponents el  
director territorial de Comerç a  
Barcelona ICEX, Juli García, i el 
cap d’àrea i director d’Interna- 
lització empresarial d’ACC1Ó,  
Diego Guri. 

Juli García,  
pla d’acció  
a nivell mundial
A banda de director territorial de 
Comerç a Barcelona ICEX, Juli 
García és tècnic comercial, eco-
nomista de l’Estat i auditor de 
comptes, va parlar sobre la situa-
ció de l’Organització Mundial del 
Comerç i del pla d’acció necessa-
ri en l’actual situació mundial: es-
tratègies convenients i la seva 
aplicació. García va començar la 
seva intervenció basant-se en 
dues premisses:

l Tres equilibris fonamentals per 
a la sostenibilitat. Primer, equilibri 
extern: balança de pagaments. 
Segon, equilibri intern: fiscal 
(pressupostari) i de creixement 
mínim per garantir la sostenibilitat. 
Tercer, equilibri ambiental i ener-
gètic: la substitució verda d’im-
portacions, un problema financer.
l Balança comercial i perfil de 
l’empresa exportadora catalana. 

Conceptes com ara una part  
substancial del dèficit comercial  
és conseqüència de la importa- 
ció lligada a la fortalesa de l’euro, 
però l’exportació catalana també 
és molt depenent d’importacions 
competitives de l’euro, la taxa de 
cobertura catalana està sempre  
per sota de la del conjunt de l’Es-
tat, fort pes de les importacions 
en les exportacions catalanes. 
Concentració del teixit exporta-
dor? El 92% de les exportacions 
les fan el 20% de les empreses 
exportadores; el nombre d’em-
preses exportadores a Catalunya 
puja malgrat la crisi (39.745/any 
2010). El nombre d’empreses re-

gents per activar el motor de 
l’economia mundial, quins horit-
zons es presenten a curt i mig 
termini, es pot accelerar la con-
vergència d’ingressos amb les 
economies industrialitzades? 
Principals variables econòmi-
ques, ambientals i socials que 
ARA interessa posar en pràctica 
per avançar en el desenvolupa-
ment del comerç internacional 
respecte a la competitivitat, la in-
novació i l’augment d’actuacions. 
Factors que poden impulsar 
l’evolució de les variables per 
contribuir a millorar el desenvolu-
pament i la convergència amb 
altres països. Com exportar a pa-
ïsos emergents, tant les qüesti-
ons ambientals com tecnològi-
ques i de coneixement. El comerç 
internacional pot ser un mitjà per 
resoldre els problemes de desen-
volupament dels països pobres i 
per aconseguir un creixement 
econòmic sostenible?

Intervencions  
de la fila zero
El moderador de la sessió, Manel 
Manchón, director d’Economia 
del diari ARA, va fer una síntesi 
de tot el que s’havia parlat i va 
donar pas a la intervenció de la  
fila zero integrada per Àngel Pa-
nyella, d’El Tinter; Xavier Carbo-
nell, de Mango; Frederic Ximeno, 
d’Estudi Ramon Folch; Josep 
Lluís Salazar, del Col·legi d’Ad-
vocats; Niil, de CCOO; Josep  
M. Vegara, per l’UAB; i Josep M. 
Salas per CES.

Havien de realitzar les seves  
preguntes, però van fer unes ex-
posicions molt reeixides, tant per 
la pregunta –comentari formulat 
per molts d’ells– com per la res-
posta dels tres membres de la 
taula i el resum i reflexió final del 
moderador. n

Quarta sessió del cicle de conferències 
‘Parlant de sostenibilitat en  
un nou marc global’

La sessió proposa ref lexionar  
sobre la manera d’adaptar-se a  

les noves situacions fent d’agent actiu

MARTA ROCA LAMOLLA 
Economista i comissària dels debats  
martaroc@economistes.cat
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conseqüència negativa sobre les 
possibilitats de creixement de  
les empreses auditores més petites, 
i de nou fomenta la concentració.

Pel que fa a la formació, les tres 
corporacions representatives de 
l’auditoria també es mostren molt 
crítiques amb les restriccions que 
estableix el reglament a la realitza-
ció de la formació pràctica d’ac-
cés a la professió, ja que s’im-
planta un sistema en el qual la 
formació teòrica ha de precedir a 
la pràctica, seguint un esquema 
que no s’ajusta a la realitat.

Finalment, segons el parer dels au-
ditors, es produeix una greu inse-
guretat jurídica i indefensió en el 
desenvolupament que el regla-
ment fa de les normes d’ètica. 
Aquesta inseguretat és conse-
qüència de la definició imprecisa de 
principis generals sense el suficient 
desenvolupament per a la seva 
aplicació pràctica, la qual cosa 
obstaculitza la tasca de demostrar 
que s’ha actuat amb competència 
professional o diligència, integritat i 
objectivitat i, per tant, perjudica la 
confiança en la feina de l’auditor.

Els auditors promouen 
una reforma de la llei 
perquè els ajuntaments 
revisin els seus 
comptes anualment
Els auditors promouran una modifi-
cació de la llei perquè totes les  
administracions públiques estiguin 
obligades a revisar els seus comp-
tes anualment, i molt especialment 
els ajuntaments. Per això es valora 
positivament la proposta que el PP 
va incloure al seu programa electoral 
perquè tots els ajuntaments de més 
de 5.000 habitants siguin auditats.

És essencial que a Espanya se 
sotmeti a un exercici de control a 
totes les institucions públiques, 
on hauria de millorar la col-
laboració entre els supervisors  
de cada comunitat autònoma i la  
col·laboració dels auditors privats.

Els auditors consideren necessari 
promoure una modificació de la 
normativa perquè totes les adminis-
tracions públiques, i preferentment 

AgusTí sAubi ROCA 
Economista, vocal del REA Catalunya i soci de Howarth PLM 
agusti.saubi@crowehorwarth.es

El nou reglament 
perjudica greument  
les firmes petites  
i mitjanes
Les tres corporacions represen-
tatives de l’auditoria de comptes 
a Espanya –l’Institut de Censors 
Jurats de Comptes d’Espanya, el 
Consell General de Col·legis 
d’Economistes d’Espanya i el 
Consell Superior de Col·legis Ofi-
cials de Titulars Mercantils d’Es-
panya– han denunciat que el nou 
reglament de la Llei d’Auditoria 
perjudica greument les firmes pe-
tites i mitjanes i pot produir greu 
inseguretat jurídica i indefensió. 

Les tres corporacions ja van 
anunciar de forma immediata 
després de l’aprovació d’aquest 
text la seva decisió de recórrer-
ho, en entendre que s’ha comès 
frau de llei en la tramitació del ma-
teix, i van denunciar la ruptura del 
consens que va aconseguir la llei 
al Congrés, amb l’agreujant polí-
tic de fer-ho quan les Corts estan 
dissoltes. Ara, a més adverteixen 
del greu perjudici que causarà a 
les petites i mitjanes empreses 
d’auditoria a Espanya.

Es considera que el reglament 
perjudica de forma molt directa 
les petites i mitjanes empreses del 
sector quan, en l’article 48, esta-
bleix que serà incompatible per-
cebre honoraris d’una entitat i de 
les empreses vinculades a ella per 
la prestació de serveis d’auditoria 
i d’altres quan els mateixos supe-
rin el 15% del total dels ingressos 
anuals de la societat d’auditoria, 
prenent la mitjana dels últims tres 
anys. Aquest percentatge serà 
del 20% per als auditors perso-
nes físiques i les societats amb 
menys de sis socis sempre que 
no hagin auditat a una Entitat d’In-
terès Públic (EIP).

Actualitat al voltant  
de l’auditoria de comptes  
a Catalunya

Les corporacions consideren que 
aquests percentatges són exage-
radament baixos, la qual cosa 
tindrà un efecte negatiu sobre la 
competència, ja que les firmes 
petites i mitjanes en molts casos 
no podran acceptar com a clients 
empreses de cert volum, davant 
del risc que les quantitats que fac-
turin pels serveis prestats sobre-
passin aquests límits.

Amb aquesta mesura s’està im-
pedint el creixement de les petites 
i mitjanes firmes d’auditoria i 
l’efecte pot acabar sent que es 
fomenti la concentració: a més, no 
s’ha demanat informe a la Comis-
sió Nacional de la Competència.

També pel que fa al règim d’in-
compatibilitat, les Corporacions 
han denunciat que algunes cau-
ses d’incompatibilitat s’estenen 
sense justificació. Això passa 
principalment pel que fa al book-
keeping (la gestió de la comptabi-
litat), ja que el reglament prohibeix 
qualsevol treball o observació 
que tingui incidència en com es 
porta la comptabilitat, la qual 
cosa suposa una interpretació 
excessiva i impròpia que impossi-
bilita qualsevol diàleg entre l’audi-
tor i el seu client.

Pel que fa a les EIP, en contra del 
criteri del Comitè d’Auditoria de 
Comptes, s’amplia a un nombre 
exagerat d’empreses, totes les que 
tinguin un volum de negoci superior 
a 200 milions d’euros o 1.000 tre-
balladors, xifres molt inferiors a les 
dels països del nostre entorn.

Aquesta generalització de les EIP 
perjudica de nou a les petites i mitja-
nes empreses d’auditoria, que es 
veuran obligades a complir tots els 
requisits que es precisen per auditar 
una EIP. Això pot tenir de nou una 

les locals, estiguin obligades a ser 
auditades. L’objectiu és que les lleis 
els obliguin a passar per l’exercici de 
revisió anual per a una millor trans-
parència de tot el sector públic.

Revisions de  
l’ICAC i altres 
Des d’aquí volem avisar que l’ICAC, 
des de fa temps, ha posat en marxa 
uns processos de revisió sobre 
certs aspectes molt concrets. Al-
guns d’aquests aspectes es refe-
reixen principalment a la rotació i a 
la presentació periòdica d’informa-
ció a l’ICAC. Ja s’ha completat una 
sèrie de revisions de casos de man-
ca de rotació que l’ICAC va detec-
tar a partir dels models 02 i 03, i 
recentment s’ha posat en marxa la 
segona tanda de revisions. És im-
portant prestar atenció a aquest 
aspecte de la rotació, i així complir 
amb la normativa (ja contemplat en 
l’anterior regulació i a penes modi-
ficat per la recent). 

D’altra banda, l’ICAC també de-
tecta fàcilment la no presentació 
puntual dels corresponents mo-
dels 02 o 03 a presentar anual-
ment pels auditors individuals i 
per les societats d’auditoria, res-
pectivament, i automàticament 
inicia el requeriment correspo-
nent. A fi i efecte d’evitar sancions 
innecessàries, i fins a cert punt 
absurdes, recomanem a tots els 
auditors que tinguin cura de pre-
sentar a temps el model corres-
ponent, o almenys de presentar-
lo en el període de tres mesos 
posterior a la data de presentació 
per minimitzar la sanció. 

Quant als models 02 i 03 esmen-
tats, aprofitem a comentar que 
l’ICAC està preparant una impor-
tant remodelació dels mateixos, 
per adaptar-los al nou reglament 
d’auditoria, que suposarà un in-
crement molt considerable de la 
informació a facilitar. Possible-
ment, en la data de publicació 
d’aquest article, ja hagin estat pu-
blicats oficialment els nous mo-
dels, ja que actualment està en 
fase de revisió i, un cop més, les 
corporacions estan intentant re-
duir l’impacte negatiu (pel que fa 
al volum) de les modificacions. n
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d’anàlisi permet valorar la impor-
tància de cadascuna de les dife-
rents activitats respecte del total  
de fluxos obtinguts. El càlcul de 
percentatges verticals consisteix a 
ponderar cada element de l’estat 
comptable en base 100. Així, per 
exemple, en el Balanç de Situació 
el total de l’Actiu seria el 100% i  
cadascuna de les partides que  
el composa tindria el seu percen-
tatge corresponent. 

L’aplicació dels mètode dels per-
centatges en l’EFE té un aspecte 
clarament diferencial, respecte als 
altres Estats Comptables. Això es 
deu a què els fluxos poden ser po-
sitius o negatius. Per aquest motiu, 
caldrà crear dues columnes: una 
per als fluxos positius (entrades 
d’efectiu) i una altra per als fluxos 
negatius (sortides d’efectiu).

A continuació es mostra un exem-
ple simplificat d’un EFE, només 
prenent com a valors el total dels 
fluxos per activitats (gràfic 1). En 

L’Estat de Fluxos d’Efectiu (EFE) és 
un estat comptable que informa de 
la variació de l’efectiu que s’ha pro-
duït en una empresa durant un 
exercici econòmic. De forma genè-
rica, podríem afirmar que l’EFE me-
sura la capacitat que té una empre-
sa de tenir liquiditat, de convertir la 
seva activitat en efectiu. Cal remar-
car que l’efectiu inclou, a banda del 
saldo de bancs, les inversions finan-
ceres a curt termini de gran liquidi-
tat. Es consideren inversions finan-
ceres de gran liquiditat aquelles  
que són convertibles a efectiu en un  
termini inferior als tres mesos i que 
tinguin poc risc de canvi de valor.

L’EFE té una trajectòria molt curta 
en la nostra cultura comptable naci-
onal si ho comparem amb els estats 
comptables tradicionals com ara el 
Balanç i Pèrdues i Guanys. Va ser 
l’any 1994, amb l’aprovació de la 
NIC7 Estat de Fluxos d’Efectiu, que 
va néixer aquest document en el 
marc de la normativa internacional. 
Per aquest motiu, encara existeix 
desconeixement en la forma com 
s’elabora aquest estat, com s’ha 
d’interpretar i la utilitat de la informa-
ció que s’hi presenta. 

L’EFE es va convertir en un estat 
comptable obligatori en els comp-
tes consolidats de les empreses 
cotitzades a la Unió Europea, que 
van començar a seguir les Normes 
Internacionals de Comptabilitat 
l’any 2005. Per a les empreses 
grans no cotitzades, l’EFE va co-
mençar a ser obligatori amb l’apro-
vació del Pla General de Comptabi-
litat del 2007 que recollia, de 
manera simplificada, la normativa 
comptable internacional. En canvi, 
per a petites i mitjanes empreses, 
l’EFE té caràcter optatiu.

L’EFE classifica les variacions 
d’efectiu en tres activitats: explota-
ció, inversió i finançament. L’activi-
tat d’explotació inclou tots aquells 
fluxos que provenen de l’activitat 
habitual de l’empresa com ara els 

cobraments dels clients i el paga-
ment de nòmines. Els fluxos de l’ac-
tivitat d’inversió inclouen els paga-
ments i els cobraments derivats de 
les transaccions d’actius no cor-
rents de naturalesa tangible, intan-
gible o financera. Per exemple, el 
pagament per l’adquisició d’una 
nova maquinària o el cobrament al 
venciment d’una inversió financera 
a llarg termini. Per últim, l’activitat de 
finançament inclou les variacions 
d’efectiu provinents de les decisi-
ons de finançament preses per 
l’empresa. Com a exemple, podem 
nomenar els cobraments per apor-
tacions de capital dels accionistes o 
els pagaments per la devolució d’un 
préstec a llarg termini.

Per analitzar l’EFE s’utilitzen les tèc-
niques habituals d’anàlisi d’estats 
comptables: aplicació de percen-
tatges o bé el càlcul de ràtios. 

En aquest article s’exposarà un 
exemple d’aplicació de percentat-
ges verticals a l’EFE. Aquest tipus 

aquest exemple, podem observar 
que la major part dels fluxos positius 
provenen de l’activitat d’inversió. En 
aquest cas, es pot deduir que la ge-
neració de fluxos positius implica 
que l’empresa ha desinvertit en el 
seu actiu corrent, possiblement a 
través de la venda d’actius. També 
s’observa que hi ha una partida 
molt elevada de fluxos negatius en 
l’activitat de finançament, això indi-
ca que han disminuït els recursos 
de finançament a llarg termini. 

L’anàlisi es pot fer més detallada, 
per tenir més informació (gràfic 2). 
Amb aquesta informació sabem 
que s’ha produït l’alienació d’im-
mobilitzat material i que s’ha reduït 
sobretot el finançament propi. Tot 
apunta que l’empresa està reduint 
la seva dimensió. Aquesta informa-
ció es podrà corroborar amb altres 
estats comptables com el Balanç i 
Pèrdues i Guanys. És possible que 
la disminució de l’immobilitzat ma-
terial i dels fons propis millori altres 
indicadors com el ROI i el ROE. n

L’Estat de Fluxos d’Efectiu
ESTER OLIVERES 
Comissió de Comptabilitat CEC-ACCID

Estat de Fluxos d’Efectiu (en milers d’euros) any 1 fluxos positius fluxos negatius
  € % € %

 a) Fluxos d’Efectiu de les activitats d’explotació +30 30 43%  
 b) Fluxos d’Efectiu de les activitats d’inversió +40 40 57%  
  6. Pagaments per inversions (-)  0   
  7. Cobraments per desinversions (+)     
  Immobilitzat material  30 43%  
  Altres actius financers  10 14%  
 c)  Fluxos d’Efectiu de les activitats de finançament - 60   -60 100%
  9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni     
  Adquisició d’instruments de patrimoni propi     -50 83%
  10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer     
  Devolució i amortització de deutes amb entitats de crèdit    -10 17%
 d) Augment/disminució neta de l’efectiu o equivalents +10 70 100% -60 100%

Gràfic 2

  Estat de Fluxos d’Efectiu (en milers d’euros) any 1 fluxos positius fluxos negatius
  € % € %

  a) Fluxos d’Efectiu de les activitats d’explotació +30 30 43%  
  b) Fluxos d’Efectiu de les activitats d’inversió +40 40 57%  
  c) Fluxos d’Efectiu de les activitats de finançament - 60   -60 100%
  d) Augment/disminució nets de l’efectiu o equivalents +10 70 100% -60 100%

Gràfic 1
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derivar cap a insolvències més  
o menys greus.

És de sobres conegut l’ús que es fa 
del càlcul del fons de maniobra, 
que representa un índex de la ca-
pacitat operativa de l’empresa per 
fer front als seus deutes a curt ter-
mini. Tret dels coneguts exemples 
de les empreses que poden operar 
amb fons de maniobra negatiu, 
existeix la tendència a considerar 
que les empreses entren en dificul-

tats financeres quan aquest fons 
de maniobra és negatiu, i això pot 
succeir amb una certa antelació en 
relació al moment en què la impos-
sibilitat de fer front a les obligacions 
sigui un fet ineludible. Ara bé, 
aquest índex pot ser millorat, i tam-
bé la seva capacitat d’antelació, si 
l’objecte de l’anàlisi no es limita al 
fons de maniobra, si no que es 
basa en la comparació entre aquest 
i el que anomenem “fons de mani-
obra necessari”, que és el càlcul del 
fons de maniobra que hauria de 
presentar com a mínim l’empresa 
tot tenint en compte les rotacions o 
període de maduració dels dife-
rents elements que composen 
l’actiu corrent destinat a la produc-
ció. En el moment que es detecta 
que el fons de maniobra real menys 
els deutes no derivats directament 
de la producció i de la gestió de la 
venda i del cobrament és una xifra 
inferior al fons de maniobra neces-
sari, tindrem un senyal clar que les 
dificultats financeres són properes. 

Aquest senyal és susceptible de 
ser calculat, no només per l’em-
presa sinó també per agents que 

SALVADOR BERTRAN 
Economista
sbc@eve.com.es 

Existeixen sistemes alternatius per 
mesurar que permetin a l’empre-
sari conèixer, amb certa antelació, 
la deriva cap a situacions de debi-
litat patrimonial i/o financera que 
soles o combinades exigeixin me-
sures de reconducció? 

El sistema d’informació que tenen 
a disposició els diversos agents 
implicats en l’esdevenir de l’em-
presa es basa en una multitud de 
variables, que els agents combi-
nen segons els seus interessos. 
Des de les més intuïtives, basades 
en les actuacions pretèrites de 
l’empresa, i que han anat determi-
nant un estat d’opinió sobre la sol-
vència moral de l’empresari, fins  
a les més sofisticades, que nor-
malment convergeixen en l’infor-
me d’auditors o altres instituts que 
ofereixen coneixement (informes 
comercials, financers, etcètera, 
més o menys sofisticats). La qües-
tió essencial continua essent la de 
la immediatesa combinada amb 
l’exactitud. Sembla evident que la 
confiança en la solvència moral és 
la més immediata, ja que represen-
ta una informació que els agents 
han anat obtenint amb anterioritat 
a la presa de decisions que corres-
pongui al moment en què puguin 
sorgir els primers senyals de difi-
cultat. Altres elements d’informa-
ció prou immediats són els que es 
poden obtenir de les llistes del RAI 
o dels informes comercials de les 
empreses de crèdit i caució, etcè-
tera, però no sempre són perfectes 
i a vegades no se’n fa un ús estric-
tament racional, ja que els agents 
han de valorar el risc que accepten 
a l’hora d’establir les seves respec-
tives mesures. És evident que la 
decisió de deixar de servir un client 
potencialment insolvent pot tenir 
com a conseqüència la pèrdua  
irreversible del client. Existeix, 
doncs, un entramat complex d’in-

Ref lexions sobre 
l’estratègia i la viabilitat 
empresarial (3a part)

teressos contraposats que deter-
minen les polítiques de cadas- 
cun dels agents. La manca d’ajut  
d’un proveïdor al seu client pot  
provocar que s’acceleri la caiguda 
d’aquest, perdent tota possibilitat 
de recuperar les posicions credito-
res enfront d’aquest. En darrer  
lloc, cal dir que la informació més 
acurada (la que es pot obtenir dels 
diversos informes professionals) 
és massa tardana. L’informe d’au-
ditoria és accessible als agents, 

com a molt aviat cinc mesos  
després de tancar un exercici. 

En un món on la informació flueix 
en tots els sentits, no es pot argu-
mentar que la insolvència d’un em-
presari és sempre culpable. Els 
agents implicats han disposat d’al-
ternatives que, per alguna raó, han 
considerat que no havien d’utilit-
zar... Crec que si tots els agents 
s’atenen a la norma sobre morosi-
tat, segons la qual no es poden 
oferir venciments de pagament 
més enllà de 81 dies, excepte que 
s’obtinguin garanties d’un altre ti-
pus, aleshores el risc dels creditors 
ordinaris es limitaria al crèdit cedit 
durant aquest període.

Amb independència dels senyals 
emesos per l’empresa que pot 
estar en dificultats, i que seran 
utilitzats amb major o menor  
fortuna pels diversos agents im-
plicats, entenem que cal cercar 
criteris objectius que permetin 
obtenir coneixement anticipat  
per part de les empreses del  
deteriorament de la seva situació 
financera-patrimonial que pugui 

disposin d’estats comptables in-
termedis, en qualsevol moment de 
l’exercici.

Un cop els senyals financers-patri-
monials fan evident la futura situa-
ció d’insolvència, l’empresa ha 
d’endegar el procés de negocia-
ció amb els diversos agents si vol 
mantenir la seva viabilitat. Els plans 
de viabilitat es distingeixen, entre 
altres qüestions, dels plans estra-
tègics pel fet que cal fer-los pú-
blics. En la mesura que cal dema-
nar sacrificis als agents, l’empresa 
es veu amb l’obligació d’explicar 
els seus plans. El compromís entre 
la informació que cal donar als 
agents i la necessitat de no revelar 
qüestions estratègiques, unit a 
l’exigència d’una qualitat mínima 
en la presentació i la justificació de 
les propostes que es faran als 
agents és el fonament de l’encàr-
rec professional de la preparació 
del corresponent Pla de Viabilitat i 
de la seva negociació a un equip 
solvent i amb experiència. Els pro-
fessionals que siguin adjudicataris 
de l’encàrrec professional han 
d’estar disposats a sotmetre el 
seu informe i les seves actuacions 
negociadores, si escau, al control 
de tercers professionals que pu-
guin analitzar tot el procés.

Un element primordial que ha d’in-
corporar tot pla de viabilitat és el pla 
de negociació, amb expressió de 
les propostes que cal realitzar a 
cadascun dels agents i amb previ-
sió de les segones oportunitats o 
pla B. La negociació ha de ser pla-
nificada, tot tenint en compte el 
caràcter de crític o estratègic dels 
diversos creditors o agents. De la 
mateixa manera, cal planificar les 
diverses propostes que caldrà fer 
als diversos grups d’agents (socis, 
banca, proveïdors, treballadors, 
institucions, etcètera). n

La negociació ha de ser planificada  
tot tenint en compte el caràcter ‘crític’ o ‘ 

estratègic’ dels diversos creditors o agents
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que s’adrecen a les entitats de 
suport a l’emprenedoria per tal de 
legalitzar la seva situació.
l En Fred Picapedra és aquell 
emprenedor que no necessita ni 
assessorament ni adquirir cap ti·
pus de coneixement. Ho sap tot. 
Si fa alguna pregunta, és només 
per curiositat i per corroborar el 
que ell ja sabia.
l En Son Goku és un dels perfils 
d’emprenedor característic dels 
que acaben triomfant i dirigint una 
empresa de 10 o més treballa·
dors. El problema de l’emprene·
dor Son Goku és que vol ser un 
especialista en l’activitat que ell 
desenvolupa, però també en 
comptabilitat, fiscalitat, finances, 
producció, màrqueting...
l En David el Gnom és aquella 
persona amb un perfil tècnic o 
extremadament artístic, i un gran 
expert en la seva especialitat. Pot 
ser el cas d’un dissenyador gràfic 
o d’un arquitecte. Però no li parlis 
de plans d’empresa perquè ell el 

que vol és començar a facturar. 
Sovint ja treballa per alguns cli·
ents, però segurament amics i/o 
familiars. Treballa bé però se li fa 
una muntanya tota la paperassa 
administrativa. I de la tasca co·
mercial, millor ni en parlem.
l En Homer Simpson és un etern 
buscador de la felicitat. Sempre 
pensa que mai no acabarà de tro·
bar la feina que realment li escau. 
Quan la trobi, s’hi dedicarà en cos 
i ànima, però mentre no la troba, 
va tirant... El problema és que, 
generalment, en Homer no fa cap 
mena de reflexió profunda que el 
porti a descobrir allò que realment 
l’apassiona, sinó que es deixa 

Entre diverses persones dedica·
des al món de l’emprenedoria, 
una d’elles membre del grup de 
treball d’emprenedoria del Col·
legi, després de comentar algun 
cas curiós d’algun emprenedor 
que havíem atès sempre acabà·
vem dient el mateix: “És que n’hi 
ha per escriure’n un llibre...”.

Així doncs, després de donar·hi 
unes voltes, ens vam decidir a po·
sar·ho per escrit. Després d’un 
any de feina i de mirar d’endreçar 
algunes idees, el resultat ha estat 
el llibre Escola d’emprenedors 
(Ferran Peiró, Guillem Perdrix i Al·
bert Torruella), que hem publicat 
recentment gràcies al suport que 
ens ha ofert l’editorial Libros de 
Cabecera en la nostra particular 
aventura emprenedora. 

Mites falsos
A la primera part del llibre hem 
volgut recollir alguns dels mites 
que s’escolten sovint entre els 
emprenedors i que cal desmun·
tar, ja que sovint no són veritats 
irrefutables sinó que poden tenir 
diverses lectures. Els 10 mites 
que més hem sentit entre els  
emprenedors que hem atès són:

l “És molt més segur ser funcio·
nari que no pas ser emprenedor”.
l “L’emprenedor va al cel i l’em·
presari, a l’infern”.
l “El més important d’un projecte 
empresarial és tenir una bona idea”.
l “Demanar diners al banc sem·
pre és més car que no pas que 
te’ls deixi un amic, un familiar o  
un conegut”.
l “L’únic risc del meu projecte és 
la inversió inicial”.
l “No és necessari saber massa 
per obrir una empresa. I si no, 
mira aquell”.
l “Amb quina forma jurídica es 
paguen menys impostos?”.

l “El més important d’una em·
presa és la qualitat del producte”.
l “Per guanyar més, només cal 
baixar els preus”.
l “El temps de constitució de les 
empreses és massa llarg. Si fos 
més curt, segur que se’n crea· 
rien més”.

Perfils d’emprenedors 
A la segona part hem volgut  
definir d’una manera simpàtica 
els 10 perfils d’emprenedors  
que ens visiten i els hem associat 
amb personatges famosos que 
de ben segur reconeixereu:

l En MacGyver sol ser aquell em·
prenedor que creu posseir una 
idea genial, que no pretén com·
partir amb ningú i no vol donar 
cap tipus d’informació al res· 
pecte. L’essència d’aquest em·
prenedor és la seva permanent  
il·lusió per inventar.
l La Marge Simpson és aquella 
emprenedora que relaciona dife·

rents factors que creu que es 
concatenaran per art d’encanta·
ment i que en qüestió de mesos 
tindrà una empresa consolidada i, 
fins i tot, una franquícia!
l El perfil Scooby Doo és molt 
ampli i característic. No tirarà en·
davant el seu projecte sense ha·
ver contrastat la seva idea amb 
diverses persones del seu entorn. 
Però com que sempre es trobarà 
amb algú que no ho veu clar, com 
pot ser el seu pare o fins i tot l’àvia, 
això encara el farà dubtar més.
l El perfil d’en Jack Sparrow sol 
ser el de persones emprenedores 
que segurament ja estan auto·
ocupades de manera irregular i 

portar pels impulsos i s’enlluerna 
pensant que aquella idea que ha 
tingut és brillant.
l El Flautista d’Hamelin, gràcies 
a una habilitat gairebé innata,  
decideix obrir·se camí en el món 
comercial, sigui en el sector  
que sigui. Després d’uns quants 
anys treballant per diverses em·
preses i havent anat aconse· 
guint fites prou importants, deci·
deix que ha arribat l’hora de 
treballar per a ell mateix.
l L’emprenedor Marco general·
ment s’associa a una persona 
que ha hagut de canviar de país 
per trobar feina. No es tracta úni·
cament dels immigrants que arri·
ben a Catalunya per buscar feina, 
sinó també dels catalans que han 
de marxar fora per poder treballar. 
El fet de recórrer món per buscar·
se la vida permet que l’emprene·
dor Marco tingui una visió més 
àmplia d’algunes de les tendènci·
es de consum a nivell mundial, 
segons el país del que provingui i 
en el qual s’instal·li.

Casos reals
I en la tercera part hem relatat  
10 casos reals (sota pseudònims) 
d’emprenedors que hem atès. 
Hem analitzat el que humilment 
hem cregut que eren els dos  
errors més remarcables de ca·
dascun d’ells. D’aquesta mane·
ra, trobareu els que hem consi· 
derat els 20 errors més freqüents 
dels emprenedors a l’hora d’ar·
rencar un projecte.

A internet 
Si voleu trobar tota aquesta infor·
mació de manera ampliada,  
podeu entrar a la pàgina web  
de l’editorial (www.librosdecabe·
cera.com), on també podreu des·
carregar la introducció del llibre 
gratuïtament.

També hem creat un bloc per  
recollir els vostres comentaris i 
suggeriments, així com oferir  
certa informació d’interès. L’adre·
ça és: www.escolademprene·
dors.com

Esperem que tant el llibre com la 
informació us interessin i esperem 
rebre els vostres comentaris. n

Mites, perfils i errors  
freqüents dels emprenedors a 
l’hora d’arrencar un projecte

Hem volgut definir d’una manera 
simpàtica 10 perfils d’emprenedors 
associats amb personatges famosos

ALBERT TORRUELLA 
Economista i membre del Grup de Treball d’Emprenedoria i Creació d’Empreses
emprenedoria@coleconomistes.cat 
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per poder pagar interessos i re·
tornar el deute.
l I té un balanç poc endeutat i 
optimitzable per poder aconse·
guir el deute bancari necessari 
per fer l’adquisició.

Què aporten les 
empreses de capital risc? 
Les empreses de capital risc són 
inversors financers que volen  
obtenir altres rendibilitats tot inver·
tint en la compra d’accions de 
companyies que tenen potencial 
de creació de valor pels accionis·
tes i per això estan disposades a 

assumir un risc més alt. Gràcies  
al fet que són especialistes en  
management buyouts, l’aporta·
ció de les empreses de capital risc 
en totes les fases del procés és 
molt important. 

l Saben com seleccionar les 
empreses ideals i els directius 
adequats. 
l Tenen experiència en la nego·
ciació amb els venedors i com 
estructurar l’operació. 
l Tenen contactes amb els bancs 
i saben com negociar el finança·
ment bancari. 
l Ajuden l’equip directiu a gesti·
onar l’empresa per crear valor en 
pocs anys. 
l I són especialistes en gestionar 
la venda de l’empresa.

Quines són les principals 
fonts de creació de valor  
als ‘management buyouts’? 
La creació de valor i la rendibili· 
tat obtinguda pels directius  
compradors i l’empresa de capi·

RAMON PALACÍN 
Membre associat del Col·legi d’Economistes de Catalunya i soci M&A Fusiones y Adquisiciones, S.L.
palacin@fusionesyadquisiciones.net 

Cada cop és més freqüent que 
empreses de capital risc junta·
ment amb directius adquireixin 
empreses via management buy-
out (MBO). També hi acostumen 
a participar bancs, aportant un 
préstec per poder finançar l’ad·
quisició. El préstec bancari té dos 
objectius: aportar una part impor·
tant dels fons necessaris per pa·
gar els venedors i augmentar la 
rendibilitat dels compradors. 

L’objectiu d’un management 
buyout és realitzar una gestió que 
augmenti el valor de les accions 
de l’empresa adquirida en pocs 
anys i, així, tornar·la a vendre tot 
obtenint una alta rendibilitat. La 
combinació de directius compra·
dors (iniciativa, forta dedicació i 
coneixement del negoci), empre·
sa de capital risc (ambició i co· 
neixement del procés de creació 
de valor via management buy-
out) i banc (rigor i pressió) acostu·
ma a ser sinèrgica i a donar  
molt bon resultat. 

Com són els directius 
que adquireixen empreses 
via ‘management buyout’? 
La participació en un manage-
ment buyout és una magnífica 
oportunitat de fer un salt estratè·
gic en la carrera professional i 
augmentar substancialment el 
seu patrimoni. Les grans motiva·
cions que tenen els directius són:

l Poder desenvolupar un projec·
te empresarial.
l Tenir la possibilitat de guanyar 
molts diners.
l Tenir un major control del seu 
propi destí i del futur.

Els directius compradors ideals 
per participar en un management 
buyout tenen les següents ca·
racterístiques:

‘Management buyouts’ (MBOs): 
l’adquisició d’empreses per 
directius i empreses de capital risc

l Tenen experiència prèvia com 
a gestors amb èxit. 
l Són directius amb iniciativa, 
ambiciosos, motivats i amb alta 
dedicació.
l Estan compromesos amb el 
projecte, invertint una quantitat 
rellevant per comprar accions.

El rol del director general és vital, 
ha de saber motivar i liderar les 
persones clau per tal que la com·
panyia adquirida desenvolupi un 
business plan ambiciós, tanma·
teix, ell ha de ser la persona que 
cohesioni i lideri l’equip compra·

dor. A més a més, cal que sigui  
la persona representant davant 
de l’empresa de capital risc i els 
bancs. Normalment, després de 
l’adquisició motiva econòmica·
ment les persones clau, pren  
les decisions de manera més 
compartida, fixa unes regles cla·
res i exerceix més pressió.

Com són les empreses 
ideals per fer un  
‘management buyout’? 
En funció de com és l’empresa 
adquirida, les possibilitats que  
el management buyout sigui 
profitós pels compradors aug·
menten substancialment. L’em·
presa ideal per fer un manage-
ment buyout té les següents 
característiques:

l És una empresa que pot fun·
cionar per si mateixa, és a dir,  
no depèn ni tecnològicament ni 
comercialment d’una empresa 
matriu.
l Genera un cash flow previsible 

tal risc dependrà de la plusvàlua, 
és a dir, la diferència entre el  
preu d’adquisició i del preu de 
venda uns anys més tard. Les 
principals fonts de creació de  
valor són:
l Aconseguir comprar per un 
preu d’adquisició baix.
l Augmentar l’Ebitda (beneficis 
abans d’amortitzacions, interes·
sos i impostos).
l Optimitzar l’actiu circulant de 
l’empresa reduint estocs i comp·
tes a cobrar.
l Optimitzar l’actiu fix, venent 
actius innecessaris i optimitzant 
les inversions. 
l Palanquejar l’adquisició amb el 
préstec bancari.
l I vendre l’empresa a un preu 
alt gràcies al fet que hi ha poten· 
cials compradors que conside· 
ren atractiva l’empresa.

Quines són les fases per fer 
un ‘management buyout’? 
Per dur a terme l’adquisició d’una 
empresa via management buy-
out, les fases a seguir són:

l Elaborar un business plan on 
es demostri la viabilitat i la crea·
ció de valor de la compra de  
l’empresa.
l Negociar el preu, la forma de 
pagament i altres condicions amb 
el venedor.
l Firmar la carta d’intencions.
l Fer la due diligence.
l Negociar el contracte de finan·
çament amb el banc.
l Negociar el pacte d’accionistes 
entre els directius compradors i 
l’empresa de capital risc. 
l Crear l’empresa NewCo on els 
directius i l’empresa de capital 
risc aporten el capital i el banc 
aporta el préstec.
l Negociar el contracte d’adqui·
sició amb el venedor.
l Firmar els contractes. n

Gràcies al fet que són especialistes en 
‘management buyout’, l’aportació de les 
empreses de capital risc en totes les fases 

del procés és molt important



Una nova seu per al millor Col·legi, 
al servei de l’economia i l’empresa. 

Fem-la entre tots!

Av. Diagonal, 512, pral.  08006 Barcelona  Tel. 934 161 604  Fax 934 160 061  
www.coleconomistes.com
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