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de mecenes, i expressen així el seu suport  
i confiança amb el Col·legi i la professió 
d’economista; 23 despatxos professionals  
i 206 col·legiats. Només ens queda superar, 
i en això estem, el repte de vendre l’actual 
seu del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya per un import adequat. Seguint 
l’enfocament en tot el procés quan hi hagi 
possibilitats d’efectuar aquesta operació 
serà sotmesa a la Assemblea de Col·legiats.

En relació amb la unificació amb els 
Col·legis de Titulats Mercantils, informar-vos 
que a finals del 2011 es va aprovar la  
Llei d’Unificació dels Consells Generals  
de Col·legis d’Economistes amb el Consell 
General de Col·legis de Titulats Mercantils  
i que recentment el Parlament basc  
ha aprovat la Llei d’Unificació dels  

Col·legis d’Economistes i Titulats Mercantils Bascos. 

A Catalunya, la unificació va a bon ritme, després que ambdues 
institucions haguem plasmat per escrit com creiem que hauria 
de ser el Col·legi unificat i el seu funcionament durant el període 
transitori. A principis de setembre iniciarem negociacions per  
tal d’elaborar i consensuar un document de bases que haurà  
de ser ratificat per les respectives assemblees de col·legiats  
i s’haurà de recollir en la Llei del Parlament de Catalunya  
que aprovi la unificació. 

Pel que fa a la presència a les facultats d’Economia i Empresa, 
en aquest mateix número trobareu informació dels convenis  
de col·laboració signats. Vull aprofitar per expressar el meu 
agraïment als respectius rectorats i deganats per la seva 
disposició a treballar en aquesta direcció, que entenem  
és bona per als futurs graduats. 

l programa de govern que l’actual Junta de Govern 
va donar a conèixer a tots els col·legiats quan  
va prendre possessió especificava, entre d’altres, 
diversos reptes a superar en aquesta etapa:  
la construcció de la nova seu del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya, intensificar la col·laboració  
amb altres col·lectius professionals a fi i efecte d’evitar la 
fragmentació de la professió, modernitzar el Col·legi per 
adaptar-lo al nou entorn social i professional i establir relacions 
permanents amb les facultats d’Economia i Empresa de  
cara a fer conèixer el Col·legi als futurs graduats. 

Passats dos anys, convé fer una anàlisi i una reflexió  
de com s’està desenvolupant el mandat i veure si  
s’estan superant aquests reptes.

Els que heu passat per la plaça Gal·la 
Placídia veureu que la nova seu del Col·legi 
va prenent forma. A finals d’aquest any  
la nova seu serà ja una realitat: l’estructura  
ja està acabada, la façana està quasi 
incorporada i s’estan efectuant les 
instal·lacions i la pavimentació de les diverses 
plantes. S’han hagut de superar dificultats. 
La darrera, el concurs de creditors de 
l’empresa constructora TAU ICESA que 
gràcies al bon fer de col·legiats experts en el 
tema concursal, als membres de la Comissió 
d’Obres i, també, la disposició del jutge 
instructor i de l’administrador de l’empresa 
en concurs s’ha solucionat satisfactòriament 
amb només una petita desviació del 
pressupost de la construcció; però,  
amb tot, el cost total serà inferior al 
pressupost de litigació i inferior a qualsevol 
de les restants ofertes presentades en el 
concurs de licitació. Us recordem que la Junta de Govern  
ha volgut que tot el procés de construcció fos el més eficient  
i transparent possible i que teniu a la vostra disposició,  
a la seu del Col·legi de Barcelona, tota la documentació  
referent a la construcció. Òbviament, també la meva total 
disposició i de la resta de membres de la Junta de Govern  
a facilitar-vos tots els aclariments que considereu  
convenient de formular.

Relacionat amb el repte de la construcció de la nova seu està 
l’objectiu de dissenyar un finançament que no hipotequi el futur 
del Col·legi ni imposi noves càrregues pecuniàries als col·legiats. 
El programa de patrocini, del qual trobareu informació en aquest 
Informatiu, iniciat a principis del 2011 està anant realment bé, 
principalment pel que fa a la participació de les empreses.  
En conjunt, 21 empreses han confirmat la seva participació  
en el programa de patrocini, cinc de les quals al màxim nivell  
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R E P O R T A T G E
La nova seu del Col·legi

COMISSIÓ D’OBRES 

Un cop resolt el procés concursal de l’empresa adjudicatària del projecte,  

diversos representants del Col·legi van comprovar sobre el terreny la marxa de  

les obres. Mentrestant, la tasca de recerca de patrocini obté molt bons resultats

Ja som a dins 

COMPROVEM IN SITU L’ESTAT DE LES OBRES 

de la nova seu

 L

a nova seu del CEC avui sembla 
com un niu de formigues en què 
la constant entrada i sortida d’in-
dustrials dóna una idea de la difi-

cultat de treballar simultàniament tanta 
gent en un espai relativament petit.

Però l’actual pressió per acabar l’obra a fi-
nal d’any deriva dels entrebancs que hem 
tingut fins fa pocs mesos.

Recordareu que a l’Informatiu de març del 
2012, ja teníem l’estructura molt avança- 
da i informàvem de la presentació per part 
de TAU ICESA, l’empresa adjudicatària de 
l’execució de la nova seu, del concurs  
de creditors.

Davant d’aquell atzucac, des del CEC vam 
fer una aposta clara: optar per mantenir 

Malgrat la voluntat conjunta del CEC i de 
TAU ICESA d’acabar l’obra, i la predisposi-
ció de l’administrador concursal per accep-
tar un règim econòmic específic per a l’obra 
del CEC, l’articulació legal, administrativa  
i financera de l’obra pendent d’acabar  
ens ha comportat una aturada de prop de 
dos mesos.

En termes de costos, el concurs ha desvir-
tuat el contracte claus en mà que el CEC 
havia signat amb TAU ICESA de manera 
que estem acabant l’obra a costos vistos, 
és a dir, als costos que TAU tenia contrac-
tats amb els industrials. I ens hem trobat 
amb algunes partides importants d’obra 
ofertades per TAU ICESA al CEC a un preu 
inferior al que TAU havia contractat amb els 
seus industrials. En aquests casos, el CEC 
ha hagut d’assumir els pressupostos dels 

L’activitat ja ha tornat 

al seu ritme normal i, si 

no hi ha més entrebancs, 

podrem tenir acabada la 

nova seu a finals d’any

TAU ICESA com a gestor de l’obra i oferir, 
això sí, als industrials, la garantia de cobra-
ment del CEC. Tot per evitar una aturada de 
l’obra sense perspectiva de represa, i pel 
sobrecost que hagués comportat que un 
nova empresa es fes càrrec i acabés una 
obra executada per un tercer. 

Posar en solfa la nostra estratègia ha com-
portat temps i diners. 
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Els mesos que portem 

executant la nova seu han 

anat acompanyats d’un 

gran esforç de patrocini 

amb un resultat excel·lent

industrials. Per altra banda, alguns indus- 
trials importants han llançat la tovallola  
com a conseqüència del concurs i ens ha  
calgut trobar nous industrials competitius 
en preu i en calendari. 

Així, es pot entendre que l’impacte d’haver 
d’acabar l’obra a preus de mercat hagi re-
presentat un sobrecost del 20% respecte 
del preu del contracte signat el seu dia entre 
el CEC i TAU ICESA. No obstant això, el cost 
final de la construcció de la nova seu serà 
encara inferior al pressupost de licitació.

Garbellar tots aquests fronts derivats del 
procés concursal i generar un ambient de 
confiança entre tots els agents intervinents 
a l’obra ens ha significat doncs un fort im-
pacte en temps i diners. Ara l’activitat ja ha 
tornat al seu ritme normal i, si no hi ha més 

entrebancs, podrem tenir acabada la nova 
seu a finals d’any. 

La principal dificultat per acabar l’obra es- 
tà en compatibilitzar en el temps, en l’es- 
pai i a costos vistos, la gran quantitat d’in-
dustrials que intervenen en l’acabament  
de l’edifici (façana, mampares, fusteria,  
xarxes d’instal·lacions, màquines de clima, 
alicatat, terres, entre d’altres). 

Durant aquest temps també hem madurat 
alguns aspectes de la funcionalitat de la 
nova seu insistint en l’ús polivalent dels es-
pais i en la prestació de serveis als col-
legiats. Així, hem configurat l’espai destinat 
als serveis administratius interns més com 
a espais oberts que no pas com a espais o 
despatxos tancats que ens limiten el rendi-
ment de la superfície disponible.

També, per exemple, hem adaptat espais 
de la nova seu per a que aquells col·le- 
giats que, si van a Barcelona per feina,  
puguin disposar d’espai per rebre visites o 
per treballar durant els temps morts de la 
jornada. 

Els mesos que fa que executem la nova  
seu han anat acompanyats d’un gran  
esforç de patrocini amb un resultat excel-
lent quant a quantitat i sobre tot qualitat  
de les empreses que han volgut aportar el  
seu important gra de sorra a la nova seu. 
Aquesta iniciativa també ens ha obert les 
portes a poder incorporar alguns elements 
de materials, mobiliari i instal·lacions que 
estan dotant d’un més gran nivell de servei 
a l’edifici acabat.

Tot aquest historial de la vida de la nova seu 
ha estat gestionat des del seu inici pels 
membres integrants de la Comissió d’Obres 
i Finançament de la nova seu que, al seu dia, 
la Junta va nomenar. I, naturalment, les de-
cisions estratègiques sempre han figurat en 
els ordres del dia de la Junta de Govern del 
CEC. Per tant, tot l’historial de la nova seu 
està reflectit en les actes aixecades de totes 
les reunions celebrades que constitueixen  
la base documental que està a disposició  
de tots i cadascun dels membres del CEC. 
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a Barcelona!

 Espai excepcional amb més de 3.000 m2 

en set plantes funcionals i modernes.

 Ubicació extraordinària a 

la plaça Gal·la Placídia de Barcelona.

 Molt ben comunicada amb transport 

públic: FGC, metro i diverses línies 

d’autobús a la porta de l’edifi ci.

 Auditori per a 140 persones, 

dotat de la tecnologia més moderna.

 Sala diàfana per celebrar actes 

dels col·legiats i despatxos: 

recepcions, sessions de treball… 

 Cinc aules on impartir la formació, 

un programa d’excel·lència del Col·legi 

amb més de 120 cursos anuals.

 Sales de reunions a disposició dels 

col·legiats i despatxos professionals.

 Equipaments informàtics 

i de telecomunicació d’última generació: 

Wi-Fi, videoconferència, etcètera.

Tot al teu servei!

La teva nova seu 
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de col·laborar tots?

ÉS UNA OBRA NECESSÀRIA

L’actual seu s’ha quedat petita, insufi cient 
i poc adequada a les necessitats actuals i 
futures del Col·legi.

ÉS LA NOSTRA SEU

Una seu al servei dels col·legiats i despatxos 
professionals.

 ÉS UNA OPORTUNITAT 

HISTÒRICA

És un projecte extraordinari que requereix 
un esforç extraordinari, el suport de tots. 

PROMOCIÓ PROFESSIONAL

Participar en la nova seu és també promoure 
les vostres relacions professionals.

RECONEIXEMENT 

PER SEMPRE

El Col·legi reconeixerà la vostra col·laboració 
en un plafó al vestíbul que hi romandrà amb 
caràcter permanent.

APOSTA DE FUTUR

És també un exercici de responsabilitat social: 
ajudar les noves generacions d’economistes 
perquè tinguin una seu adequada.

REPRESENTATIVITAT

És una seu representativa per al prestigi 
de la nostra professió.

ALTRES CONTRAPARTIDES

Acte solemne de signatura. Diploma 
acreditatiu. Pàgina de reconeixement 
en l’Informatiu. Invitacions i condicions 
especials en jornades i congressos. 
Utilització d’espais del Col·legi en 
condicions especials.

DEDUCCIÓ FISCAL

És una aportació deduïble de benefi cis i, 
per tant, en part es compensa amb 
la reducció d’impostos.

Entre tots ho podem fer!

MODALITATS DE PARTICIPACIÓ

Col·legiat Protector (1.000 euros)
Col·legiat Benefactor (500 euros)
Despatx Protector (5.000 euros)
Despatx Benefactor (2.500 euros)

Empresa Mecenes (50.000 euros)
Empresa Patrocinadora (15.000 euros)
Empresa Col·laboradora (5.000 euros)

Les aportacions es poden repartir 
entre diferents anys.

COM ES FA

programadepatrocini@coleconomistes.cat 
on indiquis el nom de la persona de contacte.

Per què hi hem 
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Colom, Josep; Cortadas Arbat, Robert; Costabella Papiol, Francesc; Curto Forés, Marià; Dalmau Matarrodona, Eulàlia; Domènech Ortí, 
Xavier; Español Puig, Ángel; Fabra Biosca, Manuel; Farreres Bochaca, Ignasi; Farriols Solà, Xavier; Fernández Mas, Jordi; Fernández 
Alegre, Roser; Fernández Cabra, Fernando; Ferrándiz Foraster, Carmen; Ferrer Junqué, Xavier; Ferrer Pulgarin, Joaquín; Fité Benet, 
Josep; Fonseca del Valle, José Luis; Freire Prados, Miguel; Fuentes Ros, Antoni; Garcés Jarque, Agustí; García Jarque, M. Carme; 
García Castro, Antonio; García Carretero, Francisco; Garrido Gómez, Antonio; Gasol Magriñá, Anton; Gibernau Ausió, César Augusto; 
Gibert Utset, Esteve; Gil París, Cristina; Gili Cirera, José María; Giménez Muñoz, Francisco de Paula; Giner Borrull, Enric; Gómez Valls, 
Francesc; González-Anta Rodríguez-Orta, Pedro; Granell Trias, Francesc; Guarro Gassol, Roger; Guillèn i Ròdenas, Susanna; Hermosilla 
Pérez, Àngel; Hernández Lezcano, Gonzalo Luis; Iglesias Julià, Santiago; Illa Ruiz, Javier; Izquierdo Reyes, Ernesto; Jiménez Corpa, 
Antonio; Jiménez-Ridruejo Morenas de Tejada, Míriam del Carmen; Jover Armengol, Agustí; Jover Díaz, Carmen; Lanau Viñals, Ramón; 
Lanau Grau, Sergi; Lladó Senpau, Joaquim; Llevat Palau, Jordi; López Sierra, Emilio José; López Casasnovas, Guillem; Malapeira Gas, 
Jordi; Mallafré Recasens, Joan; Manalbens Planas, Jaume; Manresa Rovira, Joan Ignasi; Marca Torrents, Joan Josep; Marfà Bernades, 
Narciso; Martínez Díaz, Serafín; Mas Montagut, Francesc Xavier; Mas Gavarró, Artur; Masip Canalda, Anna; Masriera Raventós, Josep 
Lluís; Massanella Rodríguez, José María; Mena López, Francesc Xavier; Mer Tarrida, Alfred; Mer Jurnet, Alfred; Molas Molas, Salvador; 
Montero Iñiguez, Carlos; Morell Deltell, Miquel; Moseguí Mancebo, Joan; Moya Gutiérrez, Soledad; Muns Albuixech, Joaquim; Naranjo 
Tejada, Antoni; Oliu Creus, Conxa; Oller Compañ, Vicente; Oms Cid, Gemma; Ortiz Lucena, Cristina; Pachamé Barrera, Martín; Padrós 
Soler, Jordi; Paredes Baulida, Enric; Parellada Sabata, Martí; Parellada Jofré, Fèlix; Parra Pérez, Bàrbara; Pavía Sedó, Josep Maria; 
Pedreño López, Carles; Pedrosa Negrete, Félix E.; Pera Gallemí, Joan; Perdigó Pons, Joan Ramon; Permanyer Yglesias, Esteve; Perna 
Bertrán, Xavier; Pintor Belda, Joaquín; Planells Jalón, Francisco; Puchol Aliaga, Vicente; Puig de Travy, Carlos; Puig Vila, Josep; Ràfols 
Esteve, Joan; Rallo Arnau, Enric; Raventós Torras, Francesc; Recasens Vilà, Joan; Reguant Fosas, Francesc; Riera Creus, Anna Maria; 
Rivera Saganta, Jordi; Roig Aymamí, Josep; Rojas Graell, Joan; Roqué Roqué, Jaume; Rotllán Vilalta, Mercè; Roura Asensio, Albert; 
Ruiz Fernández, Roger; Ruiz Espinós, Pere; Rull Cartañà, Joan Francesc; Sabater Victori, Francesc; Sagarra Fitó, Montserrat; Sagarra 
Martí, Anna; Salas Rodríguez, María Teresa; Sánchez Martínez, Luis Juan; Sánchez Marín, Beatriz Jesús; Santaló Bel, Lluís; Sarroca 
Punsola, Esteve; Segarra Ferré, Àngel; Segura Porta, Xavier; Sellarès Alegre, Josep; Serra Millà, Josep; Serracant Silvestre, Jordi; 
Soldevila García, Pilar; Solé Parellada, Francesc; Solé Ribó, Xavier; Subirà Lobera, M. Esther; Subirats Alcoverro, Xavier; Suñol Trepat, 
Rafael; Tarragó Balagué, Marçal; Teixidor Pagés, Maria Lluïsa; Tell Cerexhe, Xavier; Terribas Alamegó, Jaume; Torné Homs, Josep Maria; 
Torra Badia, Maria; Torres Torres, Teresa; Uruén Pueyo, Ismael; Valls Mestre de Mariné, Juan J.; Velasco Mestre, Josep Maria; Vidiella 
Aleixendri, Lluís; Viedma Martí, Josep Maria; Vila Abelló, Josep; Vilá García, Enric; Villà Camps, M. Carmen; Viña Arasa, Ricard; Vives 
Torrents, Xavier; Zalbidea Garmendia, M. Elena.

Relació de col·legiats participants

Relació d’empreses i despatxos participants

Gràcies a tots i a totes!

Cada cop som més!
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PROfun
ditzar:
Financem els teus
estudis impartits
pel teu col·legi
professional.
Profunditzar. O el que és el mateix, convertir-te en un professional més gran.
Això és el que aconsegueixes quan completes els teus estudis. Per aquest
motiu, si el teu col·legi professional imparteix cursos o màsters i hi vols
assistir, nosaltres te’ls financem. I és que sabem tan bé com tu que aprendre
és una cosa que un professional no ha de deixar de fer mai.

Si ets membre del Col·legi d'Economistes de Catalunya i vols promoure la teva
feina, protegir els teus interessos o els teus valors professionals, amb
Banc Sabadell ho pots fer. Et beneficiaràs de les solucions financeres d’un banc
que treballa en PRO dels professionals.

Al cap i a la fi, som el banc de les millors empreses.
O el que és el mateix, el banc dels millors professionals: el teu.

Truca’ns al 902 383 666, organitzem una reunió i comencem a treballar.

sabadellprofessional.com

El banc de les millors empreses. I el teu.

Sabadell
Professional
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Diversos convenis de col·laboració fomenten l’apropament entre els futurs 

economistes i el Col·legi. El treball conjunt amb les universitats és una aposta 

clau per a la formació d’uns bons professionals de l’economia i l’empresa

i les universitats

UN LLIGAM ENTRE EL COL·LEGI

 C

onscients de la importància d’en-
fortir els vincles en l’àmbit univer-
sitari, el Col·legi d’Economistes de 
Catalunya ha signat convenis de 

col·laboració amb les principals universitats 
catalanes, com són la Universitat de Barce-
lona, la Universitat Autònoma de Barcelona, 
la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat 
Abat Oliba, la Universitat Internacional de 
Catalunya, la Universitat Oberta de Catalu-
nya, La Salle, la Universitat Rovira i Virgili, la 
Universitat de Vic i la Universitat de Lleida.

Mitjançant aquests convenis de col·labora- 
ció, la Junta de Govern vol apropar el Col·le- 
gi a la comunitat universitària i, alhora, està  
interessada a proporcionar les eines neces- 
sàries per tal que els acabats de llicenciar  
puguin accedir al món laboral i ajudar-los a de-
senvolupar-se amb èxit en la seva professió. 

En aquest sentit, és precisament a través 
d’aquests convenis pels quals es treballa 
conjuntament amb les diverses universitats 
per optimitzar recursos comuns i desenvolu-
par sinergies en determinats àmbits i serveis, 
com ara conferències, cursos, activitats o  
notícies, i que esdevenen una gran font d’in-
formació útil i pràctica per a ambdues parts. 

Per tal de donar una empenta a tots aquells 
acabats de llicenciar que s’incorporen al Col-
legi d’Economistes de Catalunya, aquesta 
corporació ofereix tota una sèrie de serveis, 
entre els quals destaca un extens programa 
de formació especialitzada, la organització 
d’activitats i jornades, la possibilitat de for-
mar part de les diferents comissions i grups 
de treball, així com el nou Servei d’Orienta- 
ció i Assessorament Professional (SOAP), 
que facilita els recursos i les estratègies ne-
cessàries per a la recerca de feina i la dina-
mització de la Borsa de Treball. 

La prioritat del Col·legi és ser molt proper  
al món universitari i proporcionar als acabats 
de llicenciar els recursos necessaris per ser 
uns bons professionals de l’àmbit de l’eco-
nomia i l’empresa. 

Política d’aproximació a les Universitats



cultiva
la teva salut
Una assegurança de salut de qualitat
· Cobertures de medicina preventiva.

· El ventall més ampli de prestacions (cobreix tractaments que altres entitats no donen).

Sense lletra petita
· No enganyem amb ofertes comercials que suposen no donar o limitar serveis sanitaris.

Amb el quadre mèdic més ampli
· Quadre mèdic a tot Espanya amb els millors professionals.

I a un bon preu

Tuset, 5-11 - 08006 Barcelona - Tel. 93 414 36 00

Granollers | Igualada | Mataró | Sabadell | Sant Cugat del Vallès | Terrassa | Vic | Girona | Lleida | Tarragona | Palma de Mallorca www.mgc.es  |  e-mail: mgc@mgc.es

TRIPLE DESCOMPTE FAMILIAR
per als col·legiats del Col·legi d’Economistes de Catalunya
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innovar depèn cada cop menys de l’activitat 
individual d’una empresa i requereix una acció 
combinada de vàries, cadascuna especialit-
zada en combinacions específiques de tec-
nologia, habilitats i competències. És el que 
explica l’emergència amb èxit de clústers 
d’empreses interrelacionades. 

D’altra banda, el territori ha anat adquirint im-
portància en els estudis de competitivitat a 
causa de diversos factors. Així, la globalitza-

ció reforça la dimensió territorial, de manera 
que cada cop adquireixen més significació 
els factors determinants de la competitivitat 
internacional vinculats al territori.

Per tot plegat, la Jornada dels Economistes 
2012 té com a lema Territori i Competitivitat. 

Us convido a fer una ullada als continguts que 
els introductors de les sessions desgranen en 
cadascuna de les sis sessions professionals, 
les quals tracten aspectes de rellevància em-
presarial des del punt de vista de la gestió, el 
finançament, la comercialització o l’emprene-
doria, aspectes tots ells propis dels econo-

El coneixement 

necessari per innovar 

depèn cada cop menys 

de l’activitat individual 

d’una empresa

Jornada dels Economistes 2012

La XVII Jornada dels Economistes prendrà la temperatura a la delicada  

situació actual. I ho farà de la mà dels millors experts i d’importants institucions 

patrocinadores i la participació generosa de moltes persones que la fan possible

 E

nguany els europeus, uns més 
que d’altres, hem tornat a estar al 
congost de les Termòpiles, davant 
un assetjament que nosaltres ma-

teixos havíem assaonat durant el boom eco-
nòmic, i ha calgut trobar almenys 300 valents 
disposats a preservar la zona euro. La futura 
consecució d’una autèntica Unió Econòmica 
i Monetària mitjançant quatre pilars (integra-
ció bancària, pressupostària, de política eco-
nòmica i una veritable unió política) que con-
formin una completa i coherent arquitectura 
que ha de contribuir de forma decidida a re-
cuperar la senda del creixement, de la gene-
ració d’ocupació i del manteniment de l’esta-
bilitat, com si de la reedició de les victòries de 
Salamina, Platea i Mícale es tractés.

Ara bé, els processos de globalització i d’inte-
gració econòmica, i particularment en l’àmbit 
de la Unió Europea, fan que cada cop pren-
guin més importància els aspectes microeco-
nòmics, tota vegada que es comprova que 
països i territoris amb un context macroeco-
nòmic similar posseeixen una posició compe-
titiva molt diferent. Són molts els aspectes 
microeconòmics que afecten la competitivi-
tat. El seu desenvolupament requereix la par-
ticipació d’una miríada de factors, agents i 
institucions, tant públics com privats, que in-
teractuïn i es relacionin entre ells. Així, els fac-
tors lligats a la generació, transmissió i aplica-
ció del coneixement requereixen la complicitat 
d’empreses, universitats i administració per-
què el coneixement es materialitzi en el territo-
ri. Tanmateix, el coneixement necessari per 

mistes. En les sis sessions estratègiques es 
tractaran aspectes íntimament relacionats 
amb els factors de competitivitat del territori 
com són gaudir d’una marca pròpia; d’unes 
infraestructures vertebradores; de la impor-
tància de mantenir i de regenerar el teixit in-
dustrial; del paper de tracció de l’emprenedo-
ria; de disposar d’un grau de sobirania fiscal 
que propiciï l’equitat i alhora no estranguli l’efi-
ciència, i interrogar-se sobre la naturalesa i 
perspectives del model econòmic català que 
asseguri un futur prometedor.

Els ponents escollits reuneixen, en grau 
d’excel·lència, el coneixement, l’experiència, 
el rigor, la profunditat i la ponderació per tal 
d’emplenar de contingut les sessions. En 
aquest procés per trobar els millors hem anat 
de la mà dels introductors de cada sessió, que 
són experts i bons coneixedors dels contin-
guts de cada sessió i que són el lligam del 
Col·legi amb els ponents.

Les conferències d’inauguració i de clausura 
constitueixen els fermalls de la jornada.

La XVII Jornada dels Economistes compta 
amb la col·laboració d’importants institucions 
patrocinadores i amb la participació generosa 
de moltes persones que la fan possible:  
sobretot els presidents de sessió, els intro-
ductors i, en particular, els ponents, així com 
l’esforç de la totalitat del personal del Col·legi. 

Una edició més, veniu tothom a gaudir de la 
Jornada dels Economistes!

ANTON GASOL, economista 
Director tècnic de la Jornada dels Economistes 

jornada@coleconomistes.cat

AVANÇ DE LES SESSIONS DE LA
JORNADA DELS ECONOMISTES 2012

Territori i 

competitivitat
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SESSIONS
PROFESSIONALS
Horari: 11 - 12.15 h

Sessió 1

Processos de 

regularització  

i amnistia fiscal:  

el cas d’Espanya i 

l’experiència europea

Introductor: 
ÀNGEL SÀEZ, economista assessor fiscal

El proper dia 23 de novembre, data de la 
Jornada dels Economistes 2012, ens tro-
barem just a una setmana de la finalització 
del termini per acollir-se a la denominada 
Declaració Tributària Especial que el Go-
vern pel Reial Decret-Llei va aprovar el pas-
sat 30 de març.

Això ens porta a plantejar el contingut de la 
sessió amb dos enfocaments. D’una ban-
da, aclarir si encara hi ha llacunes interpre-
tatives pel que fa a la regularització pròpia-
ment dita, referides fonamentalment a 
oferir seguretat jurídica a aquells contri- 
buents que s’hagin acollit i a aquells altres 
que estiguin encara dubtant. I d’altra ban-
da, explicar les mesures antifrau que s’ha-
gin aprovat o que estiguin en curs d’apro-
var-se per al dia després.

En especial, parlarem de l’actual Avantpro-
jecte de Llei de modificació de la normativa 
tributària i pressupostària i d’adequació de 
la normativa financera per a la intensifica- 
ció de les actuacions en la prevenció i lluita 
contra el frau, que modificarà diversos  
articles de la Llei General Tributària, introdu-
irà noves disposicions d’informació sobre 
béns i drets situats a l’estranger, modificarà 
articles de l’IRPF, l’impost sobre societats  
i de l’IVA i establirà límits dels pagaments  
en efectiu.

També es farà un recordatori de les anteri-
ors regularitzacions que s’han produït a 
Espanya durant la democràcia. La primera, 
el 1984, amb Miguel Boyer al capdavant del 
Ministeri d’Economia i Hisenda, i la segona 
el 1991, amb Carlos Solchaga en aquest 
Ministeri. 

I, finalment, es farà un breu repàs de les 
regularitzacions dutes a terme en els països 
europeus del nostre entorn.

Quant a les línies principals del debat, en-
tenc que aniran dirigides a aprofundir en les 
mesures antifrau que s’aplicaran a partir 
d’aquesta regularització, tant en l’àmbit tri-
butari com en el monetari o penal i, en la 
mesura del possible, conèixer si per part de 
l’Administració es preveuen plans especí-
fics d’actuació per als que hagin regularit-
zat i per a aquells altres que, tenint indicis 
de la inspecció, no hagin regularitzat.

La prevista modificació del Codi Penal per 
elevar la presó màxima a sis anys per delic-
te fiscal augmentant el termini de prescrip-
ció de les infraccions més greus de 5 a 10 
anys, també és un tema objecte de debat.

Es comentarà també la Directiva 2011/16/
UE del Consell, de 15 de febrer, relativa a la 
cooperació administrativa en l’àmbit de la 
fiscalitat europea en la lluita contra el frau 
fiscal, s’analitzaran les modalitats d’inter-
canvi d’informació, les condicions de la 
cooperació administrativa i l’intercanvi d’in-
formació amb països tercers.

En la meva opinió personal, com a introduc-
tor, la regularització fiscal d’aquest any 2012 
torna a ser una fita en el sistema tributari es-
panyol i cal entendre-la, pel seu caràcter 
excepcional, en el context econòmic que viu 
Espanya, i per les recomanacions de l’OC-
DE que ja havia assenyalat la importància 
que la lluita contra els paradisos fiscals per 
obtenir informació financera i tributària anés 
acompanyada d’estratègies que facilitessin 
la regularització voluntària de la situació fis-
cal de contribuents que posseïssin patrimo-
nis no declarats en paradisos fiscals. 

La posició favorable de l’OCDE als proces-
sos de regularització es va plasmar final-
ment en l’informe de 2010 titulat Offshore 
Voluntary Disclousure.

Esperem que en aquesta regularització 
s’aflorin fonamentalment els patrimonis situ-
ats en paradisos fiscals, molts d’ells amb 
origen en períodes prescrits, fins i tot de 
l’època franquista, i que a partir d’ara aquests 
patrimonis tributin igual que la resta de les 
rendes i el sistema tributari espanyol no re-
quereixi de més regularitzacions o amnisties.

Com a ponent de la sessió s’ha convidat 
Manuel de Miguel Monterrubio, sots-
director general d’Impostos sobre la Ren- 
da de les Persones Físiques del Ministe- 
ri d’Hisenda.

Sessió 2

L’agenda en curs

de l’IASB i els seus 

efectes a Espanya

 

Introductor: 
ANSELM CONSTANS, economista auditor

En tots els aspectes de la vida –i no diguem 
de la vida de l’empresa–, la proactivitat és 
un valor: qui sap anticipar-se als problemes 
futurs millor que els competidors assoleix 
un avantatge competitiu indiscutible. 

Això és obvi en els processos de l’empresa 
de cara a tercers: R+D+I, desenvolupa-
ment de productes i de canals, gestió de la 
cadena de valor, etcètera. Però també és 
cert per a processos interns de suport, com 
ara la gestió de dades, les finances, la 
comptabilitat o la fiscalitat.

Les empreses que tenen com a nord l’apor-
tació de valor a clients i a tercers enfoquen 
la comptabilitat com un servei –no remune-
rat– que l’entitat es presta a ella mateixa i 
que presta a tercers. El fet que es tracti d’un 
servei fortament regulat i que es presta per 
imperatiu legal no impedeix que se li puguin 
aplicar els mateixos criteris de bona gestió 
aplicats a la producció de béns i de serveis 
remunerats. Un d’aquests criteris és el de 
la proactivitat: els serveis comptables han 
de gestionar l’aplicació de la normativa ac-
tual, però també han d’anar preveient els 
canvis futurs i les seves conseqüències.

Quan la normativa espanyola va optar per 
internacionalitzar-se d’acord amb les NIIF 
aprovades per la UE, va assumir el fet que 
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entràvem en una nova cultura comptable, 
caracteritzada, entre altres aspectes, per la 
seva dinàmica. Es tracta d’una normativa 
que va canviant d’acord amb l’evolució de 
les transaccions empresarials i de les ne-
cessitats informatives dels usuaris comuns 
dels comptes.

Així, quan es va emetre l’actual PGC el 
2007 ja se sabia que, si es volia mantenir en 
línia amb la normativa internacional, estaria 
subjecte a actualitzacions periòdiques. Un 
exemple recent el tenim en les modifica- 
cions introduïdes al PGC el 2007 a través 
del RD 1159/2010, el qual tot i versar sobre 
la formulació de comptes consolidats, va 
reservar un espai per actualitzar diversos 
aspectes del PGC.

Així doncs, es pot afirmar que l’agenda de 
l’IASB constitueix una anticipació del que 
serà l’agenda futura del regulador compta-
ble espanyol. I l’agenda actual de l’IASB, en 
part esperonada per l’acord de convergèn-
cia amb el regulador comptable nord-ame-
ricà, conté un nombre important de projec-
tes, on podríem destacar l’actualització de 
la normativa sobre instruments financers, 
que auguren noves modificacions a la nos-
tra normativa comptable.

La finalitat de la sessió és facilitar informació 
de la màxima actualitat que permeti a empre-
saris i tècnics preveure quins seran els canvis 
futurs a la nostra normativa comptable i quins 
efectes tindran aquests canvis, tant per a pre-
paradors com per a lectors de comptes.

Perquè la sessió pogués assolir els seus 
objectius informatius calia trobar un ponent 
que conegués amb profunditat el tema. 
Hem tingut la sort que José Antonio Gon-
zalo Angulo hagi acceptat la nostra invita-
ció; és, si no el màxim, un dels màxims 
coneixedors de la matèria. Ja va ser nome-
nat el 2001 president de la comissió d’ex-
perts per a l’elaboració del Llibre blanc 
de comptabilitat. Després, entre el 2009 
i el 2012, ha estat president de l’ICAC,  
precisament en el període de màxima acti-
vitat per a la implantació del PGC del 2007. 
El ponent gaudeix, per una banda, d’un 
gran prestigi acadèmic; però, per l’altra 
banda, acredita una experiència de primer 
nivell en els problemes d’implantació de la 
nova normativa.

Sessió 3

Economistes  

i auditors:  

com ens afecta  

la Llei de Prevenció  

de Blanqueig de 

Capitals, implicacions 

i oportunitats 

professionals

Introductor: 
ABEL BONET, economista i soci de Bonet Consulting

La Llei 10/2010 de Prevenció de Blanqueig 
de Capitals i Finançament del Terrorisme 
(LPBC i FT), conjuntament amb la reforma del 
Codi Penal del mes de desembre del 2010, 
ha aportat mecanismes, procediments i res-
ponsabilitats més grans per prevenir, limitar i 
controlar el delicte de blanqueig de capitals. 

Davant d’aquesta nova situació, els econo-
mistes tenen una doble funció i responsabili-
tat. Per una banda, el propi compliment de la 
norma en les activitats habitualment desen-
volupades per ells mateixos i, per l’altra, la 
funció d’assessorar i donar servei als clients 
subjectes a la LPBC i FT. En aquest últim su-
pòsit, és important remarcar, per la seva es-
pecial transcendència, la funció de l’expert 
extern, figura que totes les entitats subjectes  
a la LPBC i FT han de designar de manera in-
terna. Precisament, és l’economista la perso-
na que de ben segur disposa dels coneixe-
ments adients per exercir aquesta funció i dóna 
el servei professional que la norma requereix. 

La normativa espanyola en aquest àmbit 
gira entorn la Llei 10/2010 de Prevenció del 

Blanqueig de Capitals i del Finançament del 
Terrorisme (LPBC i FT). 

L’objectiu principal de la llei és imposar a  
les entitats que puguin ser objecte d’ope- 
racions de blanqueig de capitals determi-
nades obligacions administratives d’inves-
tigació, documentació, control, seguiment 
i formació, així com el compliment del  
deure de col·laboració amb les autori- 
tats competents per tal de poder identificar, 
impedir i limitar els delictes de blanqueig. 
Entre aquestes mesures volem posar  
èmfasi en l’obligació de dur a terme una 
revisió anual dels procediments i mesures 
de PBC i FT que les entitats hagin implantat 
internament per part d’un expert extern  
independent.

La manca d’aplicació de les mesures i pro-
cediments que la LPBC i FT exigeix a  
les entitats obligades resta subjecta a  
importants sancions. Per posar un exem-
ple, les infraccions greus tenen tipificada 
una sanció econòmica d’entre 60.001 i 
150.000 euros. Tanmateix, tenint en comp-
te la reforma vigent del Codi Penal es- 
mentada anteriorment, s’hi pot afegir la 
possible imputació de sancions i respon- 
sabilitats penals addicionals i complemen-
tàries, tant a les pròpies empreses com  
als seus directius. Considerant l’objecte de 
la norma, la LPBC i FT determina en l’article 
2 que, a escala general, les activitats sub-
jectes a la norma són les següents:

Entitats i activitats del sector financer i d’as-
segurances, així com les persones dedica-
des professionalment a la intermediació en 
la concessió de préstecs o crèdits; sector 
immobiliari; serveis professionals, asses-
sors fiscals, comptables externs, auditors, 
determinats serveis jurídics, constitució i 
domiciliació de societats, notaris; sector 
del luxe (joies, metalls preuats, art, antigui-
tats); activitats i entitats que operen en el 
sector del joc; fundacions i associacions, 
sota un règim específic.

Considerant l’alt impacte i repercussió que 
genera l’incompliment de la norma, i la ne-
cessitat urgent d’assegurar l’adequat com-
pliment per a les entitats subjectes, l’eco-
nomista i auditor disposa de diverses 
perspectives per determinar la seva res-
ponsabilitat i funció en les implicacions que 
estableix la norma:

Assegurar el propi compliment de la norma 
en les activitats d’auditoria, assessoria  
fiscal i financera, comptabilitat externa i en 
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les determinades funcions pròpies dels 
despatxos professionals. 

Avaluar l’adequat compliment de la norma 
per part dels clients dels professionals i des-
patxos. En el cas dels auditors, és necessari 
avaluar l’adequat compliment de la legislació 
vigent en els processos d’auditoria de comp-
tes. Exercir la funció de consultor en PBC i 
FT, i en particular la d’expert extern indepen-
dent, que totes les entitats subjectes han de 
designar per efectuar la revisió anual.

Segons l’esmentat, l’economista, per a la 
seva formació de base, conjuntament amb la 
seva experiència professional en l’àmbit eco-
nòmic i fi nancer, té la responsabilitat d’adap-
tar els seus actuals sistemes i procediments 
segons el que disposa la norma, però a la 
vegada té la possibilitat de liderar un servei 
professional de qualitat per als seus clients. 

Per parlar d’aquest tema hem convidat a 
participar com a ponents Manuel Caro, 
director del Servei Executiu de la Comis-
sió de Prevenció del Blanqueig de Capi-
tals i Infraccions Monetàries (SEPBLAC), 
i Carles Àvila, economista i soci d’ACTIVA 
Auditors.

Sessió 4

Economistes BAN: 

troba inversors 

per als teus projectes

Introductora: 
CARME GARCIA, economista

La situació de restricció de crèdit actual i 
futura motivada perquè cada vegada hi 

haurà menys bancs, que tindran menys ca-
pacitat d’endeutament, que tindran al seu 
abast menys recursos disponibles ateses 
les noves normes més exigents en la seva 
solvència, recomana i impulsa la necessitat 
de buscar fons de fi nançament alternatiu.
En aquest marc, des de la banda dels pro-
motors de projectes cal valorar la necessi-
tat de millorar la solvència dels projectes 
des del seu inici i disposa de fons propis 
que assegurin un fi nançament més ortodox 
des dels inicis i que posicionin l’empresa, 
en el moment necessari, amb capacitat per 
obtenir fi nançament bancari.

Aquesta aportació de capital (fons propis) o 
millor, una part d’ella, es pot obtenir d’una 
xarxa de business angels, però aquesta no 
és l’única aportació que té. El coneixement 
dels angels pot arribar a ser una aportació 
fi ns i tot superior. Recomanacions i acom-
panyament en les decisions de negoci po-
den tenir i jo m’atreviria a assegurar que te-
nen un valor afegit molt superior als recursos 
fi nancers aportats. Les xarxes de business 
angels posen en comú els interessos dels 
inversors, persones amb coneixement dels 
negocis i amb interès d’engrandir i diversifi -
car el seu camp d’acció i els emprenedors.
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La Comissió d’Economia Financera del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya ha 
promogut la creació d’Economistes BAN 
amb la convicció de disposar de la capaci-
tat de posar en comú ambdós interessos. 
No obstant això, aquesta no és, l’única  
finalitat sinó que també vol acompanyar  
els seus col·legiats emprenedors a formular 
un projecte i als seus col·legiats business 
angels a formar-se en com ser-ho, creant a 
l’entorn de la xarxa un grup d’economistes 
experts que han d’exercir aquesta funció 
mitjançant formació, confecció de docu-
ments, suport en el seguiment.

En el context actual, la creació d’eines que 
ampliïn les possibilitats de finançament de 
projectes nous o en creixement és una bona 
notícia i la jornada anual dels Economistes, 
el moment adequat per difondre entre els 
col·legiats i la societat el seu coneixement. 

En la sessió de treball, després d’una intro-
ducció sobre què són les xarxes de busi-
ness angels, el seu funcionament, les seves 
limitacions, intentarem donar resposta a 
preguntes dels possibles inversors: com 
s’ha de concretar la participació en un pro-
jecte? Fins quan s’ha de romandre en la 
companyia? Com es pot assegurar que el 
projecte segueix la línia marcada? I per als 
emprenedors, s’aclariran els dubtes que 
pugui tenir en relació amb si entra un o di-
versos accionistes en el seu projecte, què 
se li demanarà per l’aportació del business 
angels, del temps que estaran en l’empresa 
i, si surten canvis, com gestionar-los, com-
partir-los per tal que no s’aturi el projecte.

Per tal d’il·lustrar-nos i debatre sobre 
aquests temes s’ha convidat a participar en 
la sessió, sota la moderació del periodista 
José Orihuel, redactor en cap del diari Ex-
pansión a Catalunya, Jordi Malapeira, 
economista i business angel, Alejandro de 
Dios, conseller delegat de Cofema Invest-
ments, SL, i Jaume Portell, conseller dele-
gat de Beabloo.

Sessió 5

El paper del ‘retail’ 

com a vertebrador 

del territori.  

El model comercial  

de Barcelona, una 

oportunitat per a la 

internacionalització 

del ‘retail’

Introductor: 
SANTIAGO PAGÈS, economista

El retail, permeteu que el defineixi com el 
sector dels sectors, és a dir, de totes aque-
lles activitats econòmiques terciàries que 
estan en contacte directe amb el consumi-
dor final i que, a més, fan les seves funcions, 
preferentment en el territori i per tant parti-
cipen de forma activa en la seva vertebra-
ció. La veritat és que, de vegades, segons 
quins siguin els formats escollits o implan-
tats, en lloc de fer-ho vertebrar, el que fan 
és el contrari, això sí, amb l’argumentació 
de ser productius, competitius i eficaços a 
l’hora d’atreure el consumidor final o el ciu-
tadà del seu entorn. 

Avui dia, el retail i el seu homòleg, la distri-
bució comercial, es caracteritzen per la ca-
pacitat d’organització i integració, tant ai-
gües amunt –ens referim cap a la producció 
industrial i manufacturera–, com també en 
el territori, mitjançant la cooperació entre 
les empreses ubicades al seu voltant per 
atreure i consolidar la demanda de la seva 
àrea d’acció. En un món global i fins ara 
marquista, la indústria, és a dir, el sector de 
la producció, s’ha vist en la necessitat de 
contactar directament amb el consumidor 
final i és per aquest motiu que s’ha incorpo-
rat al retail, en aquest cas al punt de venda 
i mitjançant diferents formes d’organitza-
ció, propis de la distribució, des del sucur-
salisme passant per la franquícia i per altres 
sistemes que permeten entrar en contacte 
amb el client potencial. 

Les noves tecnologies, ens referim òbvia-
ment a internet i al comerç electrònic en par-
ticular, amb les seves xarxes socials, han 
permès que el client potencial, degudament 
informat, entrés en contacte de forma directa 
amb els productes i els serveis i obviés el ter-
ritori, encara que els centres logístics, que 
permeten fer arribar els productes dels de-
mandants s’ubiquin, com és lògic, en el ma-
teix. La debilitat de la demanda, en definitiva 

la recessió del consum intern i el finança-
ment, són els reptes als que ha de fer front 
el retail, en una etapa en què s’està produ-
int i es produirà una modificació important 
en l’estructura de la despesa en el pressu-
post de les famílies. D’altra banda, la man-
ca de liquiditat dels retailers estimula la 
competència i fa que s’utilitzin tot tipus 
d’instruments per motivar la demanda. El 
preu és el protagonista de la motivació de 
compra per part dels consumidors. 

En definitiva, situació convulsa, a la qual cal 
afegir la necessitat de recursos propis per 
part de les administracions locals, la qual 
cosa fa que escoltin ofertes d’ubicació de 
les marques en expansió per fer créixer la 
superfície comercial en àrees perifèriques 
en una època en què el seu increment  
podria portar conseqüències tant en la ver-
tebració del territori com en la desertitza- 
ció de les àrees urbanes. En definitiva, el 
retail, com a sector econòmic, ha de ser 
productiu i competitiu, ha de vertebrar el 
territori i ha de contribuir al creixement eco-
nòmic del país i, per tant, ha de rendibilitzar 
les seves inversions per aconseguir benefi-
cis en el seu compte d’explotació que li 
permeti exercir una doble funció, l’econò-
mica i la social-urbana. 

En un món global, les ciutats agafen el pro-
tagonisme de l’activitat econòmica, el seu 
creixement està supeditat a atreure rendes 
i inversions. Totes les activitats que estan en 
contacte permanent amb el ciutadà són 
claus a l’hora de vertebrar-la i ajudar-la a 
aconseguir el benestar dels seus ciutadans. 

Barcelona s’ha posicionat com a ciutat tu-
rística de primer ordre i això ha permès po-
tenciar la seva activitat de shopping. L’any 
2011, aquesta activitat es va emportar el 
35,24% de la despesa que el turista i visitant 
internacional fa a la ciutat. L’oferta completa 
i competitiva, juntament amb un entorn que 
convida a passejar, veure aparadors i gaudir 
d’un urbanisme i d’una arquitectura que ens 
identifica i ens diferencia, han fet que el  
turista valorés el model de comerç urbà,  
el del continu comercial, així com la varietat 
dels seus formats comercials, introduïts en 
una ciutat compacta i mediterrània i l’ha 
convertit en una oportunitat per a la interna-
cionalització del retail del país.

Per parlar d’aquest tema, comptarem com 
a ponents amb la presència de Gabriel 
Jené, economista i director general de 
La Mallorquina, i Benito García, economis-
ta i gerent de Benitosports.
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Sessió 6

‘Emprendicina’. 

Tenim el remei per  

la crisi. I tu en formes 

part. El vols conèixer ?

Introductor: 
MARC BONAVIA, president de l’Associació 

Independent de Joves Empresaris de Catalunya (AIJEC)

Emprendre forma part inherent de la cultura 
de qualsevol país, però sembla que hem 
perdut l’emprendicina; aquesta fórmula mà-
gica que ens permet oblidar-nos del fracàs, 
dels riscos i de la situació de crisi actual per 
aconseguir desenvolupar idees i conceptes 
nous que impulsin la nostra societat. Als 
EUA, només les startups tecnològiques de 
Silicon Valley creen més de tres milions de 
llocs de treball cada any; no podem inventar 
un nou sector que absorbeixi sis milions de 
parats, però podem conrear sis milions de 
noves idees; sis milions de noves startups.

L’Associació Independent de Joves Em-
presaris de Catalunya va néixer ja fa més de 
25 anys per defensar els interessos especí-
fics del empresaris joves, tant davant la so-
cietat com de l’Administració pública. 

Actualment, l’AIJEC representa 600 em-
prenedors amb empresa pròpia, tots ells 
associats i vinculats al moviment jove em-
presari. La nostra fita és clara i gran: ajudar-
nos els uns als altres, fer-nos valer pública-
ment i demostrar que som un motor 
econòmic per a la societat i el país.

Des del moment de la seva creació, l’AIJEC 
vetlla i lluita per promoure i fomentar l’em-

prenedoria a tots els àmbits de la nostra 
societat amb un missatge pro emprenedor 
i una reivindicació positiva que arribi tant a 
l’Administració pública (per tal que ens fa-
ciliti el marc fiscal, laboral i admistratiu adi-
ent per a la creació i la consolidació de les 
empreses), com als mitjans de comunica-
ció (per tal que emetin referències positives 
del moviment). Volem que s’interpreti posi-
tivament la creació d’empreses, entenent 
que ser empresari aporta un valor econò-
mic i social, genera riquesa i ocupació i 
d’aquesta manera permet sortejar els mo-
ments de crisi. Anant als centres d’ense-
nyament per estimular els joves i comuni-
car-los els avantatges de ser emprenedor i 
empresari. Cal començar a les escoles i llui-
tar des de ben petits per fer realitat les idees 
i les il·lusions particulars i convertir-les així 
en iniciatives emprenedores col·lectives. 
Aquesta és la millor manera de ser els amos 
del nostre destí. 

El suport a l’emprenedoria i la creació d’em- 
preses és un dels camps d’actuació del 
Col·legi d’Economistes i dels professionals 
que l’integren. Per una banda, el col·legi 
ofereix un servei de coaching i mentoring 
als seus membres emprenedors per a la 
creació dels seu projecte de negoci i, per 
altra banda, disposa d’un grup de treball 
que ve aprofundint en les activitats dels 
economistes que ofereixen tasques d’as-
sessorament i orientació a emprenedors.

El grup de treball es ve reunint amb una pe-
riodicitat mensual i aborda temes relacio-
nats amb la formació per a l’emprenedoria, 
la recopilació de les novetats que afecten 
aquest camp i la celebració de col·loquis 
sobre temes d’actualitat. La participació és 
lliure i oberta a tothom.

Actualment, el Col·legi posa en marxa el pro-
jecte de business angels –Economistes 
BAN– que vindrà a complementar la tasca  
de suport als projectes d’emprenedors, cosa 
que facilita l’accés al finançament d’aquells 
que reuneixin les condicions oportunes.

Per parlar d’aquest tema, sota la coordina-
ció de Pere Segarra, president territorial 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya  
a Tarragona i director de la Càtedra d’Em-
prenedoria i Creació d’Empreses de la URV, 
hem convidat a participar Pau Garcia-
Milà, vicepresident i portaveu de l’AIJEC, 
i Sergio Galiano, vocal de la Junta de 
l’AIJEC.

SESSIONS 
ESTRATÈGIQUES
Horari: 12.30 - 13.45 h

Sessió 1

Una marca pròpia

Introductor: 
ENRIC LLARCH, 
economista i expert en el sector serveis

Mai com en aquests temps de crisi havia 
quedat tan evident la importància de la mar-
ca territorial amb què el món ens associa, 
siguem empreses industrials, financeres, 
administracions, universitats, professio-
nals... La fallida de la marca Espanya ha 
deixat en evidència la situació d’indefen- 
sió dels operadors econòmics catalans ar-
reu del món. Sense capacitat real per poder 
incidir en les raons objectives de la fallida, 
assimilats a uns valors que no són els nos-
tres i sense haver bastit una marca alter- 
nativa, si més no, en la majoria dels casos.

A hores d’ara, la identificació com a espa-
nyoles de les nostres empreses exportado-
res les fa perdre concursos i contractes 
perquè els clients no s’acaben de creure 
que podran complir els seus compromisos 
o que disposaran de prou finançament per 
no quedar-se escanyades a mig camí. La 
competència internacional i els governs 
dels països on les nostres grans empreses 
estan implantades creuen que aquestes 
són més febles i actuen amb una agressivi-
tat impensable fins ara. Les fonts de finan-
çament internacional estan tancades o 
només ragen a uns preus insostenibles. Els 
nostres professionals reben l’elogi més 
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gran possible quan els diuen “no sembla 
que siguis espanyol”. 

“Tenim més producte que marca”, deia re-
centment el president Mas en unes jorna-
des del Patronat Catalunya-Món. Efectiva-
ment, els nostres productes i serveis, les 
nostres empreses i entitats fi nanceres, 
les nostres universitats pateixen un doble 
handicap. El descrèdit de la marca Espa-
nya, perquè estan identifi cats majoritària-
ment com a espanyols, i el fet que encara 
no disposen d’una marca alternativa, espe-
cialment rellevant quan es tracta d’empre-
ses petites i mitjanes en el context mundial. 

Però, desenganyem-nos. La fallida de la 
marca Espanya no es resoldrà fent tancar 
suposades ambaixades i ofi cines comer-
cials autonòmiques, abocant-hi diners a 
raig i improvisant un eslògan cuita-corrents. I 
Espanya ja no pot fer com el Congo i anunci-
ar-se a tota pàgina als principals diaris xine-
sos com el país d’oportunitats i d’inversions. 

Totes les empreses saben que és molt més 
difícil i costós remuntar el prestigi d’una 
marca que s’ha enfonsat que no pas crear-

ne una de nova. I, per tant, sembla que 
l’única alternativa que ens queda és cons-
truir al més aviat possible una marca nova. 
Ara tot el teixit econòmic i empresarial cata-
là té la urgència de fer-ho. 

La marca Catalunya encara és verge i des-
coneguda a molts llocs, especialment a 
l’Àsia i a fora d’Europa. Tal com ho era la de 
Barcelona fa 25 anys. Per la seva banda, la 
marca Barcelona necessita una veritable 
gestió de marca per mantenir l’appeal en 
què encara excel·leix, a més d’una urgent 
ampliació de signifi cat. Perquè és, i sempre 
serà difícil, vendre vins o maquinària amb la 
marca Barcelona. 

Catalunya, the land of Barcelona era la divi-
sa de l’estand català a l’Expo de Xangai. La 
col·laboració, que no competició, entre les 
marques Catalunya i Barcelona sembla ser 
un bon camí per avançar cap a la disposició 
d’una marca pròpia. Una marca que es pot 
omplir de continguts positius si sabem po-
sar-nos d’acord i treballar plegats, si sabem 
identifi car com ens veuen i com volem que 
ens vegin, a partir de la nostra realitat, sense 
falsejar-la, però sabent reconèixer els nos-

tres punts forts, que són molts i que poden 
ser molt atractius arreu del món. Una marca 
que ens permeti alliberar-nos del llast dels 
altres i que puguem promoure i desenvolu-
par sense interferències ni incompetències 
la competència internacional externes.

Sobre tot això debatrem en aquesta ses-
sió de treball, amb la ponència central a 
càrrec de Josep Maria Oroval, director de 
l’ESADE Brand Institute i destacat estudiós 
del món de les marques –tant territorials 
com empresarials– i que treballa tant per a 
Barcelona com per a Catalunya, i també 
per a Espanya. I presentarem dos casos 
d’empreses i organitzacions que han adop-
tat la marca Barcelona i la marca Catalunya 
en les seves denominacions i en la seva for-
ma de presentar-se al món per vendre els 
seus productes o serveis, Barcelona, Cen-
tre Mèdic i Catalonia Inox, del grup Irestal. 
També comptarem amb la participació 
d’Enric Mayolas, director de Barcelona 
Centre Mèdic, i hem convidat a participar-hi 
Joaquim Boixareu, president d’Irestal, 
grup empresarial al qual pertany Catalonia 
Inox, empresa comercialitzadora dels pro-
ductes d’Irestal per a l’est d’Europa.
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Sessió 2

Infraestructura 

i competitivitat. 

La veu dels usuaris

Introductor: 
MIQUEL MORELL, economista i soci de PROMO 

Assessors Consultors, SAP

Al llarg dels darrers anys, el paper de les 
infraestructures com a factor clau per pos-
sibilitar el creixement econòmic del nostre 
país, incrementar la seva capacitat produc-
tiva i competir en un món global, ha tras-
passat els àmbits estrictament especialit-
zats per passar a ser conversa quotidiana 
de la ciutadania. Malgrat podríem citar-ne 
un ampli ventall, els debats al voltant de 
l’avinentesa urgent del corredor mediterra-
ni i vertebració de la porta del sud d’Europa, 
de la necessitat de gestió de l’aeroport del 
Prat per part de la Generalitat de Catalunya 
i de l’ampliació del port de Barcelona avan-
çant en el reforçament del front portuari 
mediterrani, en són clars exemples. 

A més a més, l’actual crisi econòmica en 
què estem immersos ens ha fet recordar, 
per si algú ho havia oblidat, que els recursos 
econòmics són escassos, i que l’escasse-
tat d’aquests en el mig i llarg termini reque-
rirà de la màxima racionalització econòmica 
en la presa de decisions per prioritzar les 
inversions estratègiques de caràcter terri-
torial i, com no, en infraestructures destina-
des a incrementar la competitivitat de les 
nostres empreses.

És per això que, des de la Comissió d’Eco-
nomia Territorial i Urbana, s’ha volgut posar 
tot l’èmfasi a donar veu als a experts i em-

preses usuàries l’activitat, subsistència i 
creixement de les quals depèn, molt direc-
tament, de l’existència i del bon funciona-
ment d’aquestes infraestructures.

L’objectiu últim de la sessió és detectar i 
concretar quins serveis demanden els 
agents usuaris a aquestes infraestructures 
per poder aportar-los el valor afegit neces-
sari per esdevenir competitius en el mercat 
global en què operen. Una infraestructura 
per se no millora la competitivitat d’un terri-
tori ni del seu teixit productiu si aquesta no 
ofereix els serveis i les solucions específi -
ques que demanden les empreses usuàri-
es. Conjuminar oferta i demanda, facilitant 
un punt de trobada entre proveïdor i de-
mandant, resulta imprescindible per garan-
tir el binomi infraestructura-competitivitat 
del nostre teixit productiu. 

Catalunya és avui la comunitat autònoma de 
l’Estat espanyol amb un nombre més gran 
d’empreses exportadores, amb una xifra al 
voltant de 40.000 empreses. Tanmateix, les 
últimes estadístiques publicades manifes-
ten un alentiment de les exportacions i unes 
perspectives menys positives. Avançar en 
l’adequació dels serveis de les infraestruc-
tures a les empreses usuàries resulta condi-
ció sine qua non per poder apuntar una 
sortida òptima a la crisi econòmica actual.

Per abordar aquest tema hem confeccio-
nat un panell d’experts que de ben segur 
garantiran una sessió de màxima qualitat. 
Comptarem amb la presència de Mateu 
Turró, doctor enginyer de Camins, Canals i 
Ports, catedràtic del Transport de l’ETS 
d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de la 
UPC i director honorari del Banc Europeu 
d’Inversions fi ns l’any 2009. També comp-
tarem amb la presència de Manuel Medi-
na, advocat i responsable de Distribució de 
Vehicle Acabat de Seat, SA, a tot el món i 
representant de Seat en els fòrums de Dis-
tribució dins del Grup VW. Per completar 
els panelistes de la sessió, hem convidat 
també Manuel Jadraque, COO (Chief 
Operating Offi cer) de la fi rma Desigual, 
companyia del sector tèxtil i de la moda 
amb una forta presència internacional. 

Sessió 3

La indústria i el 

territori. La millora 

de la competitivitat 

mitjançant la política 

de clústers

Introductor: 
SALVADOR GUILLERMO, economista i director 

del Servei d’Estudis de Foment del Treball Nacional

Novament reapareix amb força, com no po-
dia ser d’altra manera, el paper que ha de 
tenir el sector industrial en l’activitat econò-
mica. No cal d’oblidar que la indústria desta-
ca com a impulsor d’accions orientades a la 
internacionalització de l’economia i en la in-
novació, ambdues són presents en tot pro-
cés de canvi per millorar la competitivitat i 
la productivitat. L’Estratègia Europea 2020, 
hereva de l’Agenda de Lisboa, recupera i 
posa en valor el sector industrial i la necessi-
tat de desplegar polítiques industrials orien-
tades a construir el nou model que s’hi pre-
veu i que constitueix la brúixola de les 
accions que, tant les institucions europees 
com els Estats, han de fer en els seus plans 
de reformes.

A l’Estratègia 2020 es proposen set iniciati-
ves emblemàtiques, una de les quals és la de 
fer una política industrial per a l’era de la mun-
dialització, millorar l’entorn empresarial, espe-
cialment a les pimes, i donar suport al desen-
volupament d’una base industrial forta i 
sostenible, capaç de competir a tot el món. A 
més a més, els darrers estudis assenyalen 
la importància del sector industrial i del forts 
lligams amb altres sectors (en molts casos 
derivats de processos d’outsourcing). Es-
tadísticament, la indústria ha perdut impor-
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tància específica, però en cap cas impor-
tància econòmica, com ho palesen, cada 
cert temps, les taules input–output.

Així mateix, aquestes anàlisis arriben a definir 
un perímetre industrial que assoleix quasi  
bé la meitat de l’economia i de l’ocupació, al-
hora que destaca la importància del sector 
industrial per a la seva ocupació més qualifica-
da; la intensitat més gran en recerca i desen-
volupament i, a més a més, vinculada al siste-
ma productiu, i la presència més gran de la 
internacionalització, cosa que en els moments 
actuals d’atonia de la demanda interna enca-
ra resulta més significatiu. Dins les accions 
públiques davant de la indústria, cal parlar de 
les polítiques sectorials –que no malmetin la 
competència– i de les horitzontals –orienta-
des a promoure les pimes, la innovació la in-
ternacionalització o de sostenibilitat ambien-
tal, la regulació intel·ligent, entre d’altres– que 
s’incorporen dins de les actuacions clàssi-
ques, i que els diferents nivells de govern han 
de desplegar.

Tanmateix, hi ha un seguit d’accions de la 
política pública de caire industrial, com és la 
política de clústers, en què la vessant territo-
rial i la millora de la competitivitat d’ells té, 
sense cap mena de dubte. En aquest, hi ha 
un component territorial de primer ordre, 
que exigeix baixar al territori, copsar la seva 
realitat i veure quines són les accions, mit-
jançant una anàlisi del mateix, i triant dins  
de les caixa d’eines aquelles que s’hi adap-
tin a les seves necessitats. En definitiva, una 
política industria feta a mida i no de prêt-
à-porter, alhora que es posa l’accent en 
l’estratègia i en l’estratègia de les empreses. 

Com asseguren els especialistes en política 
de clústers, “s’ha de fugir de les recomanaci-
ons generals i oferir actuacions precisament 
definides”, alhora que destaquen que “la po-
lítica de clústers obre la porta a una línia de la 
política industrial i empresarial que creu que 
no hi ha sectors bons o dolents, sinó estratè-
gies adequades o inadequades”, i de la qual 
Catalunya ha estat pionera amb un destacat 
i selecte grup de professionals com els que 
tenim l’oportunitat que participin a les Jorna-
des, com són Joan Miquel Hernàndez, di-
rector de l’Àrea de Desenvolupament Em-
presarial de la Direcció General d’Indústria de 
la Generalitat de Catalunya, i Alberto Pezzi, 
cap d’Estratègia Competitiva de la Direcció 
General d’Indústria de la Generalitat de Cata-
lunya, que han seguit el corrent iniciat per 
Alfred Marshall a finals del segle XIX i que van 
recuperar Giocomo Becattini i Michael Porter 
a les acaballes del segle XX.

Sessió 4

Sobirania fiscal: 

eficiència i equitat?

Introductor: 
JORDI PONS, síndic de la Sindicatura 

de Comptes de Catalunya

En les conclusions de l’informe de la Comis- 
sió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament 
basat en el Concert Econòmic del Parlament 
de Catalunya consta literalment el següent: 
“El dèficit fiscal ha estat una constant en la 
relació fiscal entre Catalunya i l’Estat. La seva 
incidència sobre el capital públic, la competi-
tivitat de l’economia catalana i la prestació 
dels serveis públics de l’estat del benestar ha 
estat notable i ha afeblit la competitivitat de 
l’economia i l’estat del benestar de Catalu-
nya. El seu efecte negatiu ha recaigut final-
ment sobre tots els ciutadans de Catalunya”. 

El juny del 2009, el Govern de l’Estat va fer 
pública la proposta de reforma del model de 
finançament autonòmic que es va convertir en 
llei i va ser aprovada per les Corts espanyoles 
el desembre del 2009. Com les reformes an-
teriors, el nou model de finançament va aug-
mentar la participació autonòmica en impos-
tos estatals, tot garantint a la vegada que cap 
comunitat no hi perdés. Això no obstant, 
aquests recursos tributaris addicionals es  
veien reduïts en el cas de Catalunya pels me-
canismes d’anivellament del model, que són 
més complexos que en el sistema anterior. 

Els guanys del nou model de finançament 
per a Catalunya han estat molt limitats, espe-
cialment quan es comparen amb el dèficit 
fiscal que suporta Catalunya. Així, les darre-
res estimacions del Departament d’Econo-
mia i Coneixement posen de manifest que  
el dèficit fiscal català l’any 2009 equival al 
8,4% del PIB regional (la mitjana en el perío-
de 1986-2009 ha estat del 8,0%, assoleix el 
màxim els anys 1993 i 2002 amb un 10,0% 
del PIB). D’altra banda, cal destacar que són 
diversos els problemes associats a l’absèn-
cia de poders efectius i reals en la recaptació 
dels tributs per part de les Generalitat de  

Catalunya. El Govern de l’Estat recapta de 
forma directa aproximadament el 90% dels 
impostos que paguen els ciutadans de  
Catalunya i el 85% dels impostos inclosos en 
els sistema de finançament autonòmic. 
Aquests impostos són transferits a la Gene-
ralitat, en la part que li correspon, mitjançat 
bestretes i al cap de dos anys s’efectua la li-
quidació. Aquesta situació provoca incerte-
sa respecte als ingressos efectius que tindrà 
la Generalitat per finançar les seves despe-
ses. A més, el Govern estatal decideix quines 
bestretes avança a les comunitats autòno-
mes. Per exemple, el 2009 i el 2010 va pagar 
bestretes del fons de competitivitat mentre 
que el 2011 i el 2012 va decidir no fer-ho.

En aquesta sessió de la Jornada dels Eco- 
nomistes 2012 es pretén abordar quatre  
aspectes relacionats amb el finançament de 
les autonomies, l’eficiència econòmica i 
l’equitat distributiva: examinar l’evolució de les 
darreres negociacions del finançament auto-
nòmic entre Catalunya i l’Estat; analitzar les 
distorsions que el sistema de finançament im-
posa sobre el deute públic a Catalunya, el 
creixement de l’economia catalana i els seus  
efectes sobre l’eficiència econòmica; estudiar 
l’equitat distributiva en la provisió de serveis 
socials en el conjunt de les comunitats autò-
nomes, amb especial atenció al cas de la sa-
nitat; discutir sobre les possibles alternatives 
futures a la situació actual del finançament 
autonòmic. En el moment actual, s’albiren 
dues possibilitats, la primera, que ara mateix 
podria semblar que serà l’escollida per l’Estat 
aprofitant la crisi econòmica i els pronuncia-
ments d’alguns organismes internacionals 
respecte al deute de les autonomies, consis-
tiria a reforçar els mecanismes de control per 
part de l’Estat sobre la despesa i el deute au-
tonòmic. L’altra possibilitat consistiria a des-
centralitzar l’estructura de recaptació i despe-
sa que podria aplicar-se de manera asimètrica 
a Catalunya, el que permetria que assolís una 
autèntica autonomia fiscal. En aquesta sego-
na opció, el Govern català podria finançar 
adequadament els serveis socials per satisfer 
les necessitats dels ciutadans de Catalunya, 
fer inversions en infraestructures per dinamit-
zar l’economia catalana i impulsar les mesures 
econòmiques que permetessin accelerar la 
sortida de la crisi econòmica.

Per participar en aquesta sessió, s’ha convi-
dat Marta Espasa, professora titular d’Hi-
senda Pública de la Universitat de Barcelona 
i membre del Consell Assessor per a la Re-
activació Econòmica i el Creixement (CA-
REC), i Josep Maria Piqué, director de 
l’Hospital Clínic de Barcelona.

Els guanys del nou model 
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Sessió 5

Coneixement, 

innovació i 

emprenedoria  

en el territori

Introductor: 
JOAN TRULLÉN, economista i catedràtic 

de la Universitat Autònoma de Barcelona

Des de mitjan anys 80 l’anàlisi econòmica 
ha focalitzat el territori com un dels factors 
fonamentals per explicar la competitivitat 
de les economies. L’estudi de les condici-
ons de localització de l’activitat econòmica 
s’ha desplaçat des del camp disciplinar de 
l’economia urbana i regional cap al conjunt 
de l’economia. La unitat d’anàlisi per expli-
car el procés productiu s’ha desplaçat des 
del sector cap al territori. En particular, l’es-
tudi de les condicions de l’entorn ha esde-
vingut un tema recurrent: districtes industri-
als marshal·lians, clústers, xarxes de ciutats, 
àrees metropolitanes i, més recentment, 
megaregions.

L’objecte de la sessió és identificar com el 
coneixement, la innovació i l’emprenedoria 
s’han d’abordar cada vegada més en clau 
territorial. Les polítiques d’innovació de la 
Comissió Europea i del Govern central cada 
cop més busquen recolzar-se en el territori, 
en clústers, districtes o pols de competitivitat 
que presentin un grau d’especialització  
productiva elevat i, al mateix temps, que fa-
cin l’aposta ferma per l’economia del conei-
xement. També la capacitat d’emprendre 
disposa de patrons territorials i especificitats 
en diferents àmbits metropolitans que cal 
tenir en compte. La sessió presentarà també 
un estudi sobre els patrons de localització al 

conjunt d’Espanya de l’economia del conei-
xement i la innovació. Sobresurt la metròpo-
li de Barcelona com un gran empori propul-
sor de la competitivitat.

Com a ponents s’han convidat María Lui-
sa Poncela, directora general d’Innovació 
i Competitivitat del Ministeri d’Economia i 
Competitivitat, que ens parlarà sobre Estra-
tegia española de Innovación: especializa-
ción inteligente; Yancy Vaillant, UAB Glo-
bal Entrepreneurship Monitor, que ens 
parlarà sobre Reflexions sobre la qualitat 
de l’empreniment en el context de l’econo-
mia del coneixement, i Rafael Boix, profes-
sor del Departament d’Estructura Econò-
mica de la Universitat de València, que ens 
parlarà sobre Coneixement i innovació en el 
territori: patrons de localització en l’econo-
mia espanyola.

Sessió 6

El model econòmic 

català. Prospectiva  

de futur

Introductor: 
FRANCESC RAVENTÓS, economista

En un complex i canviant entorn mundial, 
quines haurien de ser les línies estratègi-
ques d’un model econòmic català que por-
tés al progrés de Catalunya?

El món està esdevenint policèntric i basa el 
creixement de l’economia i el progrés so- 
cial en el coneixement, el talent, la innova-
ció i la tecnologia, tenint en compte la sos-
tenibilitat. En aquest marc, convé analitzar 
quin és el punt de partida de Catalunya, 

com a realitat física, econòmica i social per 
dissenyar el model que es pretén.

Catalunya és una nació amb mil anys d’his-
tòria i una demostrada capacitat d’adapta-
ció a necessitats canviants. La crisi econò-
mica actual, la creixent globalització, les 
tendències mundials, la revolució tecnolò-
gica, els forts desequilibris existents, l’evo-
lució demogràfica i les demandes socials 
obliguen a una urgent adaptació a la nova 
realitat per aprofitar al màxim les potencia-
litats que ofereix.

Quina ha de ser la base d’un futur mo- 
del econòmic català en el marc de l’eco- 
nomia mundial? La base transversal del  
model ha de ser l’economia del coneixe-
ment, que permeti disposar d’un modern 
sistema productiu, innovador, competi- 
tiu, exportador de productes d’alt valor  
afegit, d’un turisme de qualitat i d’eficients 
serveis a les empreses i a les persones. Cal 
recuperar i impulsar una cultura industrial 
moderna que tant ha contribuït a fer gran 
Catalunya. La innovació i la creativitat n’han 
de ser motors. La investigació, la recerca  
i l’emprenedoria, puntals fonamentals. La 
formació i l’acumulació de capital humà són 
imprescindibles per a l’èxit. 

La Unió Europea ha de ser el nostre mercat 
i al mateix temps la plataforma que faciliti  
una amplia presència d’empreses catala- 
nes en el mercat global. La internacionalit- 
zació de l’economia catalana ofereix grans 
oportunitats. Per donar suport a les neces-
sitats de la societat i del teixit productiu, cal-
drà disposar d’infraestructures productives, 
socials i culturals, encara que, donats els 
canvis que hi hagut, s’hauran de reevaluar 
les necessitats dels propers 15-20 anys.

Iniciarà la sessió de treball Francesc Raven-
tós, que situarà Catalunya en el nou entorn i 
definirà quines haurien de ser les bases del 
futur model econòmic català. Per parlar 
d’aquest tema, hem convidat Joaquim Co-
ello, president d’Applus, que concretarà al-
guns elements bàsics com són l’economia 
del coneixement, R+D+I, indústria moder-
na, turisme de qualitat i serveis de valor afe-
git. Francesc Solé Parellada, economista i 
catedràtic de la UPC, aprofundirà en un as-
pecte fonamental: la formació de capital 
humà com a clau de l’èxit. I, per concloure, 
Salvador Curcoll, economista i conseller 
de Gestió i Promoció Aeroportuària-GPA, 
analitzarà les infraestructures productives, 
culturals i socials que cal impulsar per poder 
fer possible el model econòmic apuntat.
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Jornada dels Economistes 2012

GIRONA

Emprenedoria  

i tradició industrial:  

relleu generacional  

a les empreses 

gironines

Data: 15 de novembre de 2012
Hora: 18.30 hores
Lloc: Facultat de Ciències Econòmiques 
i Empresarials de la Universitat de Girona
Coordinadors: 
Modest Fluvià, economista
Manuel Serra, economista

Emprenedoria i tradició empresarial confluei-
xen en un punt: el relleu generacional de les 
empreses. Aquest és un aspecte d’especial 
interès a les comarques gironines, amb una 
estructura econòmica on les empreses fami-
liars i les pimes tenen una gran importància.

La Jornada dels Economistes a Girona vol 
tractar aquesta qüestió en l’edició d’aquest 
any 2012. Ho farà de la mà de destacats 
especialistes en el foment de l’emprenedo-
ria i el relleu generacional de les empreses, 
així com rellevants empresaris de les comar-
ques gironines com són Alberto Gimeno, 
professor d’ESADE; Joan Almirall, d’Alza-
mora Grup, i Joan Vila, de LC Paper 1881. 

LLEIDA

Territori i 

competitivitat: les 

potencialitats del 

sector agroalimentari  

i del territori lleidatà 

per generar creixement 

i ocupació

Data: 14 de novembre de 2012
Hora: 19 hores
Lloc: Sala d’Actes del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya a Lleida
Coordinadors: Xavier Ticó i Josep Ma-
ria Riu, president i vicepresident terri-
torials del Col·legi d’Economistes de Ca- 
talunya a Lleida

La situació econòmica actual comporta la 
necessitat de cercar i implantar mesures 
eficients per millorar la productivitat i la 
competitivitat de les empreses amb l’ob-
jectiu de garantir el creixement econòmic i 
la generació d’ocupació estable. En aques-
ta línia, és important explorar les potencia-
litats del territori.

L’economia de Lleida se sustenta, en gran 
mesura, en el sector agroalimentari i en  
activitats vinculades directament o indirec- 
tament amb aquest sector: el 68% de les  
exportacions corresponen a productes  
agroalimentaris i la indústria alimentària  
representa el 30% del PIB de l’economia 
de Lleida. Darrerament, les principals in-
dústries agroalimentàries de Lleida han 
generat un miler de llocs de treball inde-
pendentment de la temporada de colli- 
ta. És un bon indicador! L’agroalimentari  
és un dels principals sectors econòmics  
de Catalunya per volum de negoci, perso-

nes ocupades i nombre d’establiments, i 
configura un clúster alimentari de primer 
ordre d’àmbit europeu que ofereix un ampli  
conjunt d’oportunitats en la identificació i 
adaptació a les tendències del sector per  
a les empreses que integra.

Les tendències de fons i la crisi econòmi- 
ca reconfiguren l’escenari de futur en la in-
dústria agroalimentària a partir de quatre 
grans eixos d’innovació o requeriments als 
quals donar solució: salut, plaer, qualitat/
seguretat i sostenibilitat (econòmica i am- 
biental); que han d’orientar el desenvolu- 
pament tecnològic d’aquesta indústria els 
propers anys. El pol d’innovació agroali-
mentari de Lleida està immers en aquest 
procés de transformació i focalització cap  
a sectors intensius en coneixement i ser- 
veis de valor afegit relacionats amb el sec-
tor agroalimentari. 

A més de l’important teixit empresarial  
existent, destaca la xarxa d’entitats pione-
res en R+D+I disponibles per ajudar a les 
empreses en el desenvolupament de nous 
productes i serveis que contribueixin a ca-
pitalitzar un ampli coneixement del sector i 
a aportar a les empreses els serveis en 
R+D+I necessaris per augmentar el valor 
afegit dels productes, incorporar noves 
tecnologies i innovar.

El Govern de la Generalitat de Catalunya, 
conscient d’aquest paper del sector agro-
alimentari en el desenvolupament eco- 
nòmic del país i que la millora contínua a 
través de la recerca i la innovació esde- 
vé un factor clau per incrementar la se- 
va competitivitat, ha endegat recentment 
un Pla Estratègic de Recerca, Innovació  
i Transferència Agroalimentària de Catalu-
nya, 2012-2016.

Aquesta serà l’aportació des de Lleida a la 
Jornada dels Economistes 2012. Esta- 
rà presidida per Josep Maria Pelegrí, con-
seller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural de la Genera- 
litat de Catalunya. Comptarà amb la po- 
nència de Ramon Roig, director del Ser-
vei d’Estudis de Catalunya Caixa. I 
participaran, en una taula rodona, empre-
nedors que estan immersos en aquest  
procés de millora de la competitivitat de  
les seves empreses i del nostre territori. Hi 
esteu tots convidats!

LA JORNADA DELS ECONOMISTES A LES SEUS TERRITORIALS
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rodona que, sota la moderació del periodis-
ta local Ricard Lahoz, director de Tarrago-
na Ràdio, tractarà a un nivell més específic 
sobre l’estratègia competitiva dels princi-
pals sectors industrials presents al territori. 

Hi participaran Josep Andreu, president 
de l’Autoritat Portuària de Tarragona; Joan 
Pedrerol, president de l’Associació Quími-
ca Empresarial de Tarragona (AEQT), que 
tractarà de la problemàtica del sector quí-
mic en l’entorn actual; el doctor Salvador 
Anton, degà de la Facultat de Turisme i 
Geografia de la URV, que tractarà sobre la 
competitivitat del sector turístic a les co-
marques meridionals de Catalunya, i Car-
les Pastrana, president del Celler Costers 
del Siurana (Clos de l’Obac), que tractarà 
de les circumstàncies que fan possible que 
els nostres vins competeixin amb èxit als 
mercats internacionals. Estem convençuts 
que la Jornada dels Economistes de la de-
marcació de Tarragona d’enguany serà un 
excel·lent fòrum per recollir noves idees per 
a la millora de la competitivitat del territori i 
per posicionar el rol dels economistes en la 
societat actual.

TARRAGONA

Competitivitat

a les comarques 

tarragonines

Data: 29 de novembre de 2012
Hora: 18.30 hores
Lloc: Palau de Congressos de Tarragona
Introductor: Pere Segarra, president terri-
torial del Col·legi d’Economistes de Catalu-
nya a Tarragona

La configuració socioeconòmica de les  
comarques del sud de Catalunya ha con- 
dicionat una resposta desigual davant les 
conseqüències de la crisi econòmica. Si  
bé l’impacte del sector de la construcció so-
bre el conjunt de l’economia tarragonina, 
especialment en el segment de segona resi-
dència, ha tingut una incidència molt negati-
va, la coexistència de la diversitat de sectors 
industrials que hi són presents permet pre-
veure el futur amb una perspectiva més es-
perançadora.

Així, fent una ullada a l’evolució que tenen els 
diferents sectors, trobem que el sector petro-
químic, malgrat la davallada general de l’acti-
vitat, manté una presència important en els 
mercats exteriors; el sector turístic, si bé es-
pera menys afluència de clients de l’Estat 
espanyol, confia a mantenir i incrementar 
l’ocupació de mercats internacionals; la in-
dústria agroalimentària afronta el futur amb 
un elevat grau d’innovació; el sector vitiviníco-
la millora constantment el seu posicionament 
en els mercats exteriors, i el sector energètic 
manté la seva activitat habitual i es desenvo-
lupa vers altres fonts d’energia renovable. Els 
sectors menys afavorits del territori, avui per 
avui, són el sector agrari i el del moble.

A més a més, cal comptar amb l’elevat vo-
lum d’activitat a la indústria auxiliar i al sec-

tor dels serveis que es genera indirecta-
ment, com a conseqüència de la dinàmica 
dels principals sectors esmentats.

Aquesta realitat genera un estat de cons-
iència favorable sobre el potencial que té la 
demarcació de Tarragona per afrontar el fu-
tur amb serenitat i confiança en el progrés.

Des de la seu del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya a Tarragona es considera conve-
nient, en aquest moment més que mai, que 
els economistes puguem oferir una visió 
objectiva i de confiança a la societat, que 
refermi l’autoestima del territori basant-se 
en el seu important potencial econòmic.

Malgrat que l’horitzó es percebin forts con-
dicionaments, com les limitacions actuals en 
infraestructures i la manca de polítiques es-
tructurals adequades, entre d’altres, consi-
derem necessari obrir un debat per facilitar 
l’opinió de tots els agents socials sobre els 
aspectes imprescindibles per afiançar la 
competitivitat del territori. De ben segur que 
aquest és el rol que la societat espera dels 
economistes en aquest moment.

Per aquest motiu, s’ha cregut convenient 
que la Jornada dels Economistes d’en-
guany sigui l’inici explícit d’aquest debat. 
Sota el lema comú a tot Catalunya de Terri-
tori i competitivitat, la seu de Tarragona vol 
iniciar l’aprofundiment sobre els condicio-
nants que ens afecten i recollir les possibles 
idees de solució que ens caldrà aplicar.

La jornada se celebrarà el dia 29 de novem-
bre a les 18.30 hores al Palau de Congres-
sos de la ciutat de Tarragona. El format de 
la jornada es compondrà d’una ponència a 
càrrec de Joan Trullén, vicepresident de 
Planificació Estratègica de l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona, que ens parlarà de les 
característiques de la competitivitat al terri-
tori. Seguidament se celebrarà una taula 
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alvador Alemany presideix des del 
febrer del 2011 el Consell Asses-
sor per a la Reactivació Econòmi-
ca i el Creixement (CAREC), un 

organisme conformat per acadèmics, em-
presaris i professionals que assessora el Go-
vern de la Generalitat sobre les mesures que 
es poden adoptar per fer front a la crisi. En 
aquesta entrevista, Salvador Alemany fa una 
valoració de la feina feta fins ara i analitza la 
situació econòmica actual.

Vostè és el president del Consell Assessor 
per a la Reactivació Econòmica i el Creixe-
ment (CAREC), un organisme creat per as-
sessorar el Govern de la Generalitat en 
matèria econòmica. Com valora el funcio-
nament del CAREC fins ara? El Govern ha 
seguit les recomanacions que els han fet?
En faig una valoració molt positiva, tot i que 
segurament aquesta seria una apreciació  
que correspondria més fer-la a qui és asses-
sorat i no tant a qui assessora. El CAREC 
s’ha demostrat, en la línia de consells simi-
lars que operen en altres països i en els quals 
ens hem inspirat, com un organisme viu, 
proactiu i compromès amb la necessitat 
d’aportar reflexions i recomanacions d’elevat 
contingut propositiu. Lluny de les abstracci-
ons, els 10 informes que d’ençà el febrer del 
2011 ha treballat el CAREC incorporen en 
molts casos propostes d’acció ben concre-
tes i definides en àmbits d’actuació que van 
del finançament al sector privat, a les refor-
mes estructurals en diversos àmbits, la fisca-
litat directa i indirecta, la dimensió empresa-
rial i les pimes. 

Em pregunta pel grau de seguiment del Go-
vern. Hem d’interpretar correctament el paper 
de cadascú: el CAREC assessora i el Govern, 
amb bon criteri, prioritza, decideix i en definiti-

va governa. Les recomanacions del CAREC 
no són un dictat. Pretenen identificar i obrir 
vies per a l’acció, a ser possible diverses i al-
ternatives, amb l’objectiu de facilitar una reac-
tivació –com més aviat millor− de la nostra 
economia, i també un creixement sobre unes 
bases més sostenibles partint d’uns sectors 
d’activitat que ja conformen la nostra estruc-
tura econòmica, que no ens els hem d’inven-
tar, i que tenen un caràcter menys marcada-
ment cíclic que alguns dels que van sustentar 
l’anterior fase de creixement fins al 2007. 

Dins del CAREC hi ha experts de moltes 
sensibilitats, els resulta difícil consensuar 
posicions?
El CAREC és divers i transversal. Aquest és 
potser el seu mèrit principal. Bé, aquest i el de 
la densitat i qualitat del coneixement, prestigi i 
experiència que acumulen els seus membres. 
El Consell té una percepció molt clara d’aques-
ta diversitat que l’enriqueix, però també té una 
visió igualment nítida d’aquesta dimensió pro-
positiva i per tant compromesa que justifica la 
seva raó de ser. Per tant, hi ha una conscièn-
cia que cal fer aportacions que permetin “pas-
sar de les muses al teatre”, si m’ho permet 
d’una manera expressiva. Aquesta convicció 
ha facilitat i facilita molt els debats i les discus-

sions en el si del consell i el resultat el tenim en 
els informes i documents elaborats i la capaci-
tat de treball que s’ha demostrat.

A grans trets, quines són les receptes que 
al seu parer com a president del CAREC 
s’han de donar per tal que l’economia ca-
talana aconsegueixi sortir de la crisi?
Em fa una pregunta que no té una resposta ni 
fàcil ni curta en una entrevista com aquesta. En 
tot cas, deixi’m que li digui que l’economia ca-
talana té les bases per sortir de la crisi. És una 
economia oberta que, malgrat la crisi, ha vist 
com la seva participació en el comerç mundial 
ha crescut fins i tot coincidint amb la irrupció 
dels anomenats BRIC. Que té una estructura 
econòmica diversificada amb clústers compe-
titius en el sector biofarmacèutic, agroalimen-
tari, automòbil i auxiliar, turisme, també finan-
cer, de TIC i comerç electrònic, la cultura i les 
arts, etcètera. I tots ells amb una cultura indus-
trial, és a dir d’orientació al mig i llarg termini, de 
focus en les pròpies capacitats, de creixement 
partint de la base dels recursos propis. 

Tots aquests són factors que caracteritzen 
l’economia del nostre país. No són factors ex-
traordinaris, com ho eren els fons europeus  
–que han estat una de les claus per entendre 
l’indubtable progrés d’aquests darrers 25 
anys−, o el miratge d’una rampa de creixement 
continuat durant 15 anys. No mirem pel retro-
visor pensant quan tornarem al 2007. No hi 
tornarem. Hem de concentrar-nos en aprofun-
dir en les reformes (laboral, financera, fiscal) 
que ens han de permetre recuperar una com-
petitivitat que hem de basar en el valor afegit, 
però que en una economia oberta també ha 
de tenir com a premissa l’orientació als costos. 
Si som més flexibles serem capaços de gene-
rar nova ocupació, prioritat màxima per cert, 
amb creixements del PIB inferiors al 2%. Cal 

SALVADOR ALEMANY

Hem de concentrar-nos 

en aprofundir en  

les reformes que ens  

han de permetre 

recuperar una 

competitivitat  

que hem de basar  

en el valor afegit

Ocupa una posició privilegiada per analitzar l’actual situació econòmica: des del món professional, 

com a president del Cercle d’Economia de Barcelona fins al maig del 2011; des de l’entorn 

empresarial, com a president d’Abertis, i des de l’àmbit institucional com a president del CAREC

MONTSE CARLAS, periodista 

Departament de Comunicació del Col·legi d’Economistes de Catalunya  

premsacec@coleconomistes.cat

“L’economia catalana té les 

bases per sortir de la crisi”
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sos públics, i això vol dir prioritzar. Cal veure 
quins són els mecanismes de finançament i de 
gestió més eficients i en quins casos la corres-
ponsabilització del sector públic i privat en una 
i altra dimensió –finançament i gestió− generen 
eficiència i, sobretot, sostenibilitat. 

La pujada de l’IVA, tal com recomana  
l’FMI pensa que és necessària o creu que 
frenarà encara més el consum, de manera 
que serà poc efectiva?
Des del CAREC, el mes de desembre, poc 
abans de la presa de possessió del nou Go-
vern d’Espanya, vam presentar un informe 
amb el títol Propostes per a una fiscalitat orien-
tada a la reactivació econòmica i el creixement. 
No m’hi estendré, ja que el document està dis-
ponible per a tothom al web de la Generalitat. 
En tot cas, cal assenyalar que entre les pro-
postes que s’hi apuntaven hi havia la d’una 
pujada de l’IVA associada a una reducció signi-
ficativa de les cotitzacions socials. Això com-
porta el que es coneix com una devaluació 
fiscal per l’efecte de la reducció dels costos i 

No sembla que el camí 

de l’austeritat sigui 

evitable. Del que es 

tracta no és tant de 

retallar com d’ajustar 

la capacitat de 

despesa a la capacitat 

per generar ingressos

també apostar per la dimensió de les pimes 
afavorint i estimulant, si s’escau, els processos 
de transició cap a una major dimensió. Cal que 
la mida mitjana de la nostra pime s’acosti a la 
mida mitjana de la pime alemanya, el mittels-
tand alemany. Només amb això faríem un salt 
enorme en termes de productivitat, de poten- 
cial exportador i de capacitat per sostenir un 
flux permanent d’innovació. Hem de treballar 
amb la idea que el nostre mercat domèstic és 
el món. Vénen a competir amb nosaltres aquí, 
i per tant nosaltres hem de competir en condi- 
cions arreu.

Aconseguir el pacte fiscal és la solució als 
problemes de Catalunya?
No crec en solucions taumatúrgiques. El debat 
del pacte fiscal expressa la necessitat d’avan-
çar cap a una correlació més gran entre el grau 
de responsabilitat en la despesa que tenen les 
diferents administracions i el grau de responsa-
bilitat en la gestió dels ingressos. Acostar 
aquestes dues cares d’una mateixa moneda 
és apostar per un cert principi de realitat i de 
racionalitat en la gestió equitativa dels recursos 
públics. La resultant del pacte fiscal, sense re-
nunciar al manteniment d’una contribució po-
sitiva en termes de solidaritat des de Catalunya 
cap a l’Estat, hauria de ser la millora de la dis-
ponibilitat de recursos per a l’Administració 
catalana. Una dada que no eximeix del fet que 
les circumstàncies econòmiques actuals són 
extraordinàries i que les administracions, totes 
elles i més enllà del propi pacte, han de centrar 
els esforços en la simplificació i eficiència dels 
seus processos. Responsabilització de les ad-
ministracions i millora de les condicions de 
competitivitat dels territoris són factors deter-
minants per a les opcions de reactivació i recu-
peració del creixement. 

Si s’ha de tirar pel camí de més retallades, 
perilla l’estat del benestar?
No sembla que el camí de l’austeritat sigui evi-
table. De fet, i aquesta és una reflexió que ens 
hem de fer com a societat, del que es tracta no 
és tant de retallar com d’ajustar la capacitat de 
despesa a la capacitat per generar ingressos. 

Per tant, i com comentava, es tracta d’avançar 
en una correlació més gran entre decisió i ges-
tió de la despesa i gestió i decisió sobre els in-
gressos. Però no n’hi ha prou. Factors com la 
disponibilitat de fons europeus o ingressos ex-
traordinaris de les administracions associats a 
la llarga etapa de la bombolla immobiliària van 
acabar per distorsionar la realitat i vam conso-
lidar unes despeses ordinàries contra uns in-
gressos que eren extraordinaris. Unes i altres 
ara s’han d’ajustar. 

No crec que l’estat del benestar estigui en pe-
rill. Hem de tenir una percepció clara del fet que 
disposem d’un sistema d’educació, de salut, 
de protecció social als aturats i als pen- 
sionistes, de seguretat ciutadana que tenen 
gruix i per tant solidesa i que també formen 
part d’un model social i econòmic que ens fa 
atractius i competitius com a país. Per tant, 
mantenir l’estat del benestar respon no només 
a un evident interès social, sinó que comporta 
un retorn en termes econòmics. Cal, però, que 
decidim sobre l’aplicació selectiva dels recur-
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millora de la competitivitat dels productes i ser-
veis generats al mercat domèstic. Per altra 
banda, l’IVA és neutre per a l’exportació, ja que 
s’aplica a destinació i té un efecte protector en 
relació amb el bé importat que suporta un ma-
teix tipus impositiu que el bé domèstic produït 
a un cost i per tant preu taxable inferior. L’im-
pacte en el consum possiblement no sigui evi-
table a curt termini com per altra banda s’ha 
constatat amb la pujada de l’IRPF, però a mitjà 
i llarg termini seria una mesura que, combinada 
amb la reducció de les cotitzacions socials, tin-
dria un efecte dinamitzador per a la competiti-
vitat més gran dels béns produïts al país en 
relació tant amb la demanda domèstica com 
amb la demanda exterior. 

El rescat bancari permetrà que el crèdit  
arribi finalment a les empreses?
No podem establir una relació de causalitat i no 
sembla que l’exercici de recapitalització de les 
entitats del sector financer que ho necessitin 
hagi de tenir un impacte en termes d’expansió 
del crèdit. Més aviat, hem de pensar que consi-
derant l’estoc de crèdit en el seu conjunt la ten-
dència seguirà sent la de la contracció. Pensem 
que a Espanya l’estoc net de crèdit al sector 
privat pràcticament s’ha triplicat en 10 anys (en-
tre el 2001 i el 2011). També hem de veure, 
però, que si el desagreguem trobarem que el 
2011 el sector de la construcció concentrava el 
42% d’aquest estoc mentre que el 2001, abans 
del boom immobiliari, era del 27%. Amb aques-
tes dades podem pensar que el procés de de-
sendeutament en el sector empresarial no fi-
nancer no serà homogeni i això ens hauria de 
permetre, si fem bé les coses i capitalitzem més 
els projectes, avançar en una normalització del 

flux de crèdit en els sectors més dinàmics, de 
més valor afegit i més exportadors. 

En aquest sentit, cal treballar també en la col-
laboració entre empreses i sector financer a fi 
d’objectivar i fer el màxim de transparents i tra-
çables els criteris pels quals els emprenedors i 
els empresaris poden preveure les opcions 
d’accés al crèdit i, per tant, planificar i anticipar 
la seva estratègia financera. Cal dir que aquest 
és un tema que hem impulsat des del CAREC 
i en què la Conselleria d’Economia i Coneixe-
ment i la Cambra de Comerç estan treballant 
de manera que empreses i sector financer pu-
guin debatre i posar en comú les seves pers-
pectives i expectatives. En tot cas, no podem 
deixar de banda la necessitat de revisar els 
mecanismes de finançament a les nostres em-
preses en un país molt bancaritzat. Cal poten-
ciar sistemes alternatius de finançament que 
passin pel reforçament dels recursos propis de 
les empreses.

La situació és en aquests moments crítica, 
vostè creu que Espanya acabarà finalment 
sent rescatada per la UE? Hi ha qui diu que 

això és positiu i en canvi altres veus ho titllen 
com a negatiu. Vostè que té una posició pri-
vilegiada en el diagnòstic econòmic, quina 
és la seva opinió sobre aquesta qüestió
La paraula “rescat”, aplicada a la salvació i la 
tutela d’un país pressionat pels mercats finan-
cers internacionals, sembla que contingui una 
definició concreta i única i, al meu entendre, no 
és així. Òbviament, l’Estat espanyol està sot-
mès, des de fa temps, a alguna vigilància i re-
comanació de mesures des d’Europa, el que 
ara definim com a condicionalitats i que aquest 
mes de juliol hem vist concretat en les 32 me-
sures incloses en el MOU que regula el procés 
de recapitalització del sector financer. Amb tot, 
això no vol dir que estem en la mateixa situació 
que Grècia, Portugal, Irlanda o... Itàlia. Cada 
cas és diferent i no podem ignorar que tots els 
Estats de la UE, entenc que afortunadament, 
estan sotmesos a un procés de progressiva 
cessió de sobirania en favor de Brussel·les

Quines recomanacions faria als empresa-
ris catalans per superar aquesta situació?
Com a empresaris –jo també ho sóc– hem 
d’imprimir una visió industrial als nostres pro-
jectes. Això vol dir centrar-nos en allò que sa-
bem fer. Fer-ho amb visió i ambició de mitjà i 
llarg termini, ja que no hi ha indústria a curt ter-
mini. Amb un projecte de creixement i caldria 
afegir amb visió global. Avui, industrial no és 
només manufacturer. L’alternativa a indústria 
no és sector primari o de serveis. Aquests tam-
bé són indústria. L’oposat a la indústria és el 
trading, comprar i vendre oportunitats amb 
plusvàlues, és negoci financer en el sentit 
oportunista o especulador.
 
És qüestió d’actituds. Darrerament m’hi he referit 
diverses vegades. M’he trobat parlant de resilièn-
cia. Creure en nosaltres mateixos, en les nostres 
possibilitats. En la fermesa per superar els esde-
veniments negatius que ens afecten. De fet no 
es pot ser empresari sense ser resilient. No per 
resistir, perquè resistir és morir una mica cada 
dia. Sinó per aplicar-se l’actitud de tornar a co-
mençar. Qui aconsegueix mantenir l’esperit del 
dia en què es va posar en marxa té moltes pos-
sibilitats per fer de la crisi una oportunitat. Hem 
de creure que es fa valor a curt pensant a llarg. 

I també m’he trobat compartint una segona 
reflexió. Els empresaris, els directius, hem de 
posar més compromís en els projectes col-
lectius. Perquè participant i influint en el nostre 
context social, polític i econòmic, podrem inter-
venir en la solució d’alguns dels problemes que 
a tots ens afecten. No podem delegar sistemà-
ticament la responsabilitat en tercers. No ho 
fem a les nostres empreses i és una mancança 
si ho fem en l’àmbit social. 

No podem deixar de 

banda la necessitat de 

revisar els mecanismes 

de finançament a  

les nostres empreses  

en un país molt 

‘bancaritzat’
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Col·legi d’Economistes

Més de 450 professionals 

col·legiats van participar en  

la III Cursa Intercol·legial 

P

er tercer any consecutiu, 
amb l’objectiu renovat 
d’unir els diferents col-

legis i associacions professionals 
de Catalunya a través de l’esport, 
més de 450 persones van parti- 
cipar dissabte 12 de maig en la  
III Cursa Intercol·legialal del Moll 
de Mestral del Port Olímpic de 
Barcelona. En aquesta nova edi-
ció es pretenia consolidar l’esde-
veniment esportiu i convertir-lo  
en una activitat esportiva de refe-
rència a Barcelona. 

Fins a un total de 14 col·legis pro-
fessionals de Catalunya van par-
ticipar en aquesta edició de la 
cursa. Els col·legiats i col·legiades 
podien participar-hi acompa-
nyats de familiars i amics. La cur-
sa d’adults va haver de recórrer 
un trajecte de 10 quilòmetres, 
mentre que la cursa infantil va ser 
de 4. La categoria infantil era per 

als participants de 10 a 14 anys, 
la categoria adults per als de 15 a 
45 anys i la sènior per als de més 
de 45 anys. El recorregut va cons-
tar de dues voltes a un circuit de 5 
quilòmetres i d’una volta en el cas 
de la cursa infantil.

Els guanyadors en les diferents 
categories i els tres primers classi-
ficats en les tres categories, infan-
til, open i sènior, tant en categoria 
femenina com masculina, van re-
bre un trofeu cedit per l’Ajunta-
ment de Barcelona i un rellotge 
esportiu cedit per Unión Suiza.
 
Com cada any, tots els partici-
pants van rebre una samarreta 
commemorativa de la prova i una 
bossa amb obsequis gentilesa 
del Banc de Sabadell.

Aquesta tercera edició de la Cursa 
Intercol·legial la van organitzar els 

següents col·legis professionals: 
Coll·legi d’Economistes de Cata-
lunya (COEC), Associació/Col-
legi d’Enginyers Industrials de 
Catalunya (COEIC), Col·legi Ofici-
al de Farmacèutics de Barcelo- 
na (COFB), Associació Catalana 
d’Enginyers de Telecomunicació 
(ACET), Col·legi Oficial de Geò-
legs de Catalunya (COGC), Col-
legi d’Arquitectes de Catalunya 
(COAC), Col·legi Oficial de Veteri-
naris de Barcelona (COVB), Col-

legi d’Enginyers Tècnics de Bar-
celona (CETIB), Col·legi d’Advo- 
cats de Barcelona (ICAB), Col·le- 
gi de Censors Jurats de Comptes 
de Catalunya (CCJCC), Col·legi 
Oficial de Periodistes de Catalu-
nya (CPC), Col·legi d’Enginyers 
de Camins, Canals i Ports de Ca-
talunya (CECCP), Col·legi d’Apa- 
relladors, Arquitectes Tècnics i 
Enginyers d’Edificació de Barce-
lona i Col·legi Oficial de Químics 
de Catalunya (CQC). 
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a Comissió Executiva de la 
Junta de Govern del Col-
legi d’Economistes de Ca-

talunya, en reunió del 5 de juny de  
2012, va acordar establir les bases 
per a l’edició d’aquest any:

Reconeixement a l’economista 
d’empresa de l’any

Primera
L’acte de reconeixement tindrà 

lloc en el transcurs del Sopar dels 
Economistes que se celebra cada 
any en el marc de la Jornada dels 
Economistes, que en la seva edició 
del 2012 serà el 22 de novembre. 

Segona. Objecte
Premi a l’economista gestor 

d’empresa tant pel conjunt de la 
seva trajectòria professional com 
pel fet que hagi destacat al llarg del 
curs 2011-2012 per algun motiu.

Seran indicadors que cal tenir 
en compte les accions endegades 
que siguin considerades de relleu 
en l’àmbit de la gestió empresarial 
(projectes duts a terme, expansió 
internacional, redreçament em-
presarial, entre d’altres).

Tercera. Candidats
Pot optar a aquest guardó qual-

sevol col·legiat que sigui gestor 
d’empresa. A més, qualsevol 
membre del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya pot proposar al 
jurat de forma no vinculant, i com 
a màxim fins al 30 de setembre de 
2012, un col·legiat candidat en 
concret, mitjançant un escrit adre-
çat al secretari del Jurat i en què 
exposarà breument els motius 
pels quals creu que el candidat 
proposat és mereixedor de l’es-
mentat guardó.

Quarta. Resolució
El guardó serà atorgat per un 

Jurat que estarà integrat per repre-
sentants del Foment del Treball; de 
la Micro, Petita i Mitjana Empresa 
de Catalunya (PIMEC); del Depar-
tament d’Economia i Coneixe-
ment de la Generalitat de Catalu-
nya; del Departament d’Empresa i 

Premis de Reconeixement del  

Col·legi d’Economistes de Catalunya 2012

Ocupació de la Generalitat de Ca-
talunya; pels guardonats d’anteri-
ors edicions i pels membres que la 
Junta de Govern del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya de-
signi. El degà i el responsable de la 
Secretaria Econòmica del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya ac-
tuaran com a president i secretari 
del Jurat, respectivament. La re-
solució que adoptarà el Jurat ha 
d’especificar els elements distin-
tius del guardonat.

Cinquena
El Col·legi d’Economistes de Ca-

talunya lliurarà un diploma acredita-
tiu al guardonat i donarà a conèixer 
la ressolució del Jurat als diferents 
mitjans de comunicació i, especial-
ment, als col·legiats mitjançant els 
canals de comunicació que el Col-
legi té establerts. 

Reconeixement al despatx 
professional d’economistes  
de l’any

Primera
L’acte de reconeixement tindrà 

lloc en el transcurs del Sopar dels 
Economistes que se celebra cada 
any en el marc de la Jornada dels 
Economistes, que en la seva edició 
del 2012 serà el 22 de novembre.

Segona. Objecte
Premi a l’economista, despatx 

d’economista o societat de profes-
sionals, vinculats al Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya, tant pel 
conjunt de la seva trajectòria pro-
fessional com pel fet que hagi des-
tacat al llarg del darrer any per algun 
motiu o per qualsevol concepte.

Tercera. Candidats
Poden optar a aquest guardó els 

col·legiats en exercici de la profes-
sió, els despatxos d’economistes i 
les societats de professionals vin-
culats al Col·legi d’Economistes de 
Catalunya. Les comissions i grups 
de treball del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya podran proposar 
al Jurat de forma no vinculant un 
candidat al premi de Reconeixe-

La Junta de Govern, en la reunió del 16 de juliol de 2002, va acordar constituir  
els següents guardons de reconeixement anuals: millor currículum universitari,  
despatx professional d’economistes de l’any i economista d’empresa de l’any.

ment de la seva especialitat profes-
sional o sectorial, mitjançant un es-
crit adreçat al secretari del Jurat i en 
què exposarà breument els motius 
pels quals creu que el candidat pro-
posat és mereixedor de l’esmentat 
guardó. També, i pel mateix proce-
diment, qualsevol membre del 
Col·legi d’Economistes de Catalu-
nya també pot proposar al Jurat 
de forma no vinculant, i com a mà-
xim fins al 30 de setembre de 
2012, un despatx o una societat 
professional candidat en concret. 

Quarta. Resolució
El guardó serà atorgat per un  

Jurat que estarà integrat per  
un representant de cadascuna de 
les comissions d’especialització 
professional, pels col·legiats que  
la Junta de Govern del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya de-
signi i pels guardonats d’anteriors 
edicions. El Jurat serà presidit pel 
degà del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya i actuarà com a  
secretari el responsable de la Se-
cretaria Econòmica del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya. La 
resolució que adoptarà el Jurat  
ha d’especificar els elements dis-
tintius del guardonat.

Cinquena
El Col·legi d’Economistes de Ca-

talunya lliurarà un diploma acredita-
tiu al guardonat i donarà a conèixer 
la resolució del Jurat als diferents 
mitjans de comunicació i, especial-
ment, als col·legiats mitjançant els 
canals de comunicació que el Col-
legi té establerts. 

Premi al millor  
currículum universitari

Primera
L’acte de reconeixement tindrà 

lloc en el transcurs del Sopar dels 
Economistes que se celebra cada 
any en el marc de la Jornada dels 
Economistes, que en la seva edició 
del 2012 serà el 22 de novembre.

Segona. Objecte 
Premi al llicenciat amb millor 

Col·legi d’Economistes

currículum universitari del curs 
2011-2012, en alguns dels ense-
nyaments que s’imparteixen a les 
facultats de Ciències Econòmi-
ques i Empresarials de Catalunya.

Tercera. Candidatures 
Cada facultat de Ciències Eco-

nòmiques i Empresarials de Ca- 
talunya presentarà el seu millor  
candidat. El termini perquè cada 
facultat presenti el seu candidat 
serà el 10 d’octubre. En la presen-
tació de les candidatures s’haurà 
d’adjuntar el següent: 

- una còpia de l’expedient aca-
dèmic del candidat 

- un certificat de l’expedient 
acadèmic, en què s’indiqui tant pel 
primer com per al segon cicle els 
anys d’estudi, així com la nota  
mitjana ponderada segons el ba-
rem establert al Premi Nacional de 
Llicenciatura

- full explicatiu del degà que ex-
pliciti els principals motius quali- 
tatius pels quals la facultat con- 
sidera que el seu candidat és 
mereixedor del guardó

- optativament, un escrit del ma-
teix candidat en què s’especifiquin 
altres qüestions d’interès relacio-
nades amb els seus estudis que  
no són a l’expedient acadèmic (se-
minaris realitzats, treballs desen- 
volupats, coneixements d’idiomes, 
estades a l’estranger, etcètera).

Quarta. Resolució
Atorgarà el guardó un Jurat inte-

grat pels membres de la Junta de 
Govern del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya. El degà i el res-
ponsable de la Secretaria Econò-
mica del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya actuaran com a  
president i secretari del Jurat, res-
pectivament.

Cinquena
El Col·legi d’Economistes de 

Catalunya atorgarà al guardonat, 
o guardonats, com a millor llicen-
ciat un diploma acreditatiu del re-
coneixement i li facilitarà la col-
legiació gratuïta durant tres anys. 
A més, el Col·legi d’Economistes 
de Catalunya reconeixerà pública-
ment mitjançant els seus canals 
de comunicació habituals tots els 
candidats presentats per les diver-
ses facultats d’Econòmiques i 
Empresarials, als quals facilitarà la 
col·legiació gratuïta per un any. 
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Bases dels premis Joan 

Sardà Dexeus de la ‘Revista 

Econòmica de Catalunya 2012’

A

quests guardons s’ator-
guen al millor llibre 
d’Economia i Empresa; 

a la millor Trajectòria Professio-
nal; en la difusió de l’Economia.

Primera
Es convoca la setzena edi-

ció dels premis Joan Sardà De-
xeus de la Revista Econòmica 
de Catalunya corresponents a 
l’any 2012.

Segona
Aquests premis s’atorgaran al 

llibre de més rellevància d’Econo-

mia i Empresa i, també, a la millor 
trajectòria personal en la difusió de 
l’Economia.

Tercera 
El llibre s’ha d’haver publicat du-

rant l’any 2011 o fi ns al 31 de juliol 
del 2012 i no haver concorregut 
en l’edició anterior d’aquest premi.

Quarta
El llibre haurà de tenir en comp-

te la vinculació del seu autor o del 
tema seleccionat a l’àmbit cata-
là. Així mateix, es considerarà 
també la vinculació a l’àmbit ca-
talà dels mitjans de difusió utilit-
zats o de la persona premiada a 
la millor trajectòria en la difusió 
de l’Economia.

e c o n ò m i c a
R e v i s t a

Cinquena
Els guanyadors dels premis 

Joan Sardà Dexeus de la Revista 
Econòmica de Catalunya obtin-
dran un guardó commemoratiu 
d’aquesta setzena edició. 

Sisena 
Podrà proposar candidatures 

als premis qualsevol persona, em-
presa o institució.

Setena 
La presentació de candidatures 

es farà al Col·legi d’Economistes 
de Catalunya (av. Diagonal, 512, 
pral. 08006 Barcelona), fent cons-
tar el nom i el premi a què opta.

Vuitena
El termini de presentació de 

candidatures fi nalitzarà el dia 30 
de setembre del 2012.

Novena 
Els premis Joan Sardà Dexeus 

seran atorgats per un jurat que 
estarà format pel degà del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya, el 
director de la Revista Econòmica 
de Catalunya, els membres del 
seu Consell de Redacció, els de-
gans de les diferents facultats de 
Ciències Econòmiques i Empre-
sarials de Catalunya i les persones 
que designi la Junta de Govern 
del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya. El president del Jurat 
serà el degà, el secretari i el direc-
tor de la revista.

El lliurament dels guardons es 
farà el 22 de novembre, en el de-
curs del Sopar dels Economistes.

Desena
Els premis seran objecte d’es-

pecial difusió en els mitjans de 
comunicació i, en especial, en la 
Revista Econòmica de Catalunya.

Amb el patrocini de:

I edició, 1996
- Millor llibre d’Economia General: 
El curso de la economía, de Lluís 
Barbé.
- Millor llibre d’Economia de l’Em-
presa: L’estat de la formació a 
l’empresa a Catalunya, de F. Solé 
Parellada i J. Royo Llobet.
- Millor article d’Economia: L’estat 
del benestar, de Jordi Goula, pu-
blicat a La Vanguardia.

II edició, 1997
- Millor llibre d’Economia General: 
Caixes i bancs a Catalunya. Caixes 
d’estalvis catalanes I, de Francesc 
Cabana.
- Millor llibre d’Economia de l’Em-
presa: La organización en la era 
de la información: aprendizaje, in-
novación y cambio, de R. Andreu, 
J. E. Ricart i J. Valor.
- Millor article d’Economia: El es-
pejismo de la reforma laboral, 
d’Andreu Missé, publicat a El País.

III edició, 1998
- Millor llibre d’Economia General: 
Història econòmica de Catalunya. 
Segles XIX-XX, de Jordi Maluquer 
de Motes.
- Millor llibre d’Economia de l’Em-
presa: Ètica i empresa, de Josep 
M. Lozano.
- Millor article d’Economia: Fábula 
de los monos y los plátanos, de 
Josep M. Ureta, publicat a El Pe-
riódico de Catalunya.
- Premi a la trajectòria professional 
a Joaquim Perramón.

IV edició, 1999
- Millor llibre d’Economia: La soci-
etat catalana, editat per l’Institut 
d’Estadística de Catalunya.
- Premi a la trajectòria professional 
a Xavier Vidal Folch.

V edició, 2000
- Millor llibre d’Economia: El gobier-
no de la empresa, de Vicente Salas.
- Premi a la trajectòria professional 
a Josep Francesc Valls.

VI edició, 2001
- Millor llibre d’Economia: La sanitat 
catalana. Finançament i despesa en 
el marc de les societats desenvolupa-
des, de Guillem López Casasnovas.
- Premi a la trajectòria professional a 
Josep Orihuel, del diari Expansión.

VII edició, 2002
- Millor llibre d’Economia: Ciudad y 
transporte. El binomio perfecto, de 
Carme Miralles-Guasch.
- Millor trajectòria professional a Jordi 
Castillo, editor de Dossier Econòmic.

VIII edició, 2003
- Millor llibre d’Economia: Catalu-
nya, un país industrial, de Miquel 
Barceló.
- Millor trajectòria professional a 
Joaquín Romero, d’El Periódico de 
Catalunya.

IX edició, 2004
- Millor llibre d’Economia: Atlas de 
la industrialización de España, de 
Jordi Nadal (director).

- Millor trajectòria professional a 
Albert Closas, pel programa Valor 
Afegit, de TV3.

X edició, 2005
- Millor llibre d’Economia: La indus-
tria en España: las claves para 
competir en un mundo global, 
Centre d’Economia Industrial, co-
ordinat per Enric Genescà, Jordi 
Goula, Josep Oliver, Vicente Salas 
i Josep M. Surís.
- Millor trajectòria professional a 
Juan María Hernández Puértolas, 
redactor en cap d’Opinió de La 
Vanguardia.

XI edició, 2006
- Millor llibre d’Economia: La indus-
tria bancaria en el marco de Basi-
lea II, d’Anton Gasol; i Economía y 
política de la privatización local, de 
Germà Bel.
- Millor trajectòria professional a 
Joan Armengol, del diari Avui.

XII edició, 2007
- Millor llibre d’Economia: La innova-
ció i l’R+D industrial a Catalunya, de 
Joaquim Solà, Xavier Sáez i Mont-
serrat Termes (Departament de Tre-
ball i Indústria, Secretaria d’Indús-
tria, col·lecció Papers d’Economia 
Industrial, Barcelona 2006).
- Millor trajectòria professional a 
Joan Pons, editor de Medigrup 
Digital.

XIII edició, 2008
- Millor llibre d’Economia: Econo-

mia Catalana: reptes de futur (BBVA 
i Generalitat de Catalunya 2007).
- Millor trajectòria professional a 
Agustí Sala, president de l’Asso-
ciació de Periodistes d’Informa-
ció Econòmica i periodista del dia-
ri El Periódico de Catalunya.

XIV edició, 2009
- Millor llibre d’Economia: Caixa de 
Sabadell. Finances i acció social, 
1859-2009, de Josep M. Benaul, 
Carles Sudrià i Antoni Garrido.
- Millor trajectòria professional a: Ra-
mon Aymerich, de La Vanguardia.

XV edició, 2010
- Millor llibre d’Economia: The poli-
tical Economy of Inter-Regional 
Fiscal Flows, de Núria Bosch, Mar-
ta Espasa i Albert Solé (editors).
- Millor trajectòria professional a 
Alex Bosch, director del programa 
Economia i empresa, de Catalunya 
Ràdio.

XVI edició, 2011
- Millor llibre d’Economia: La indús-
tria catalana després de la crisi, 
dels autors Albert Roca Parés, 
Joan Torrent i Sellens, José García 
Quevedo, Javier Coronado Saleh, 
Josep M. Martorell Rodon, Joan 
Batalla Bejerano, Rafael Boix Do-
mènech, Daniel Albalate del Sol, 
Hèctor Sala Lorda i Mercedes Te-
ruel Carrizosa.
- Millor trajectòria professional a 
Ramon Roca, director del setma-
nari L’Econòmic. 

Edicions anteriors dels premis Joan Sardà Dexeus
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T

eresa Torres, directora 
d’Instruments Financers 
per a Empreses Innovado-

res, SL (IFEM), i Joan B. Casas, 
degà del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya, van signar un con-
veni per a la xarxa d’inversors pri-
vats del Col·legi Economistes 
BAN (business angels). 

Amb aquest conveni s’obre una 
via de col·laboració entre IFEM i el 
Col·legi a través de la xarxa Eco-
nomistes BAN per a la detecció i 
aportació de finançament a pro-
jectes d’inversió, en forma de 
préstecs participatius. 

E

l passat 7 de juny va tenir 
lloc una sessió informativa 
organitzada pel Col·legi 

de Censors Jurats de Comptes, 
Registre d’Economistes Auditors 
de Catalunya i el Col·legi de Titu-
lars Mercantils, i que per part de la 
Gerència del Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC) es va informar 
sobre les novetats pel que fa a les 
noves exigències dels informes de 
justificació econòmica de les sub-
vencions previstes i programes de 
polítiques actives d’ocupació per 

R

amón Armengol, dele-
gat de Konica Minolta, 
i Joan B. Casas, degà 

del Col·legi, han signat un con-
tracte de patrocini de la nova seu 
del Col·legi, pel qual Konica Mi-
nolta esdevé nou patrocinador 
de la seu de l’entitat. 

En el marc d’aquest acord, 
Konica Minolta participarà en el 
Programa de Patrocini aportant 

A

quest mes de maig 
s’ha obert el període 
d’inscripció a la 24a 

edició del màster d’Especialitza-
ció Tributària, que s’iniciarà el 
mes d’octubre. El màster, orga-
nitzat pel Col·legi d’Economis-

U

s informem que el Col-
legi ha fet un pas més 
per apropar-se als col-

legiats i ha incorporat el codi BiDi  

IFEM col·labora amb la xarxa Economistes BAN

Reunió amb 

el Servei 

d’Ocupació

Acord de patrocini  

amb Konica Minolta 

S’obre la inscripció a la 

24a edició del màster 

d’Especialització Tributària

El Col·legi d’Economistes de 

Catalunya incorpora el codi 

BIDI a les seves comunicacions

revisar durant l’exercici econòmic 
del 2012. 

En la sessió es van tractar tant 
els aspectes relacionats amb els 
canvis en el sistema de models 
d’informació dels centres que 
gaudiran com a beneficiaris exe-
cutors com la interpretació de la 
normativa, les instruccions espe-
cífiques i de contingut de l’infor-
me de revisió dels comptes justi-
ficatius.

Un cop ens hagin lliurat les mo-
dificacions de les normatives a  
les quals hem fet esment, us ho 
farem arribar a tot el col·lectiu 
d’auditors comptables del Regis-
tre d’Economistes Auditors de  
Catalunya. 

el parc d’impressió necessari 
per la nova seu. 

Igualment, Konica Minolta 
oferirà avantatges en l’adqui- 
sició dels seus productes i ser- 
veis als col·legiats i despatxos 
professionals que hi estiguin in-
teressats, com ara descomptes 
especials en l’adquisició de  
maquinari d’impressió, entre 
d’altres. 

tes de Catalunya, és un dels 
més prestigiosos de Catalunya 
en la seva especialitat i està 
adreçat a persones acabades 
de llicenciar que vulguin especi-
alitzar-se en el camp de l’asses-
sorament fiscal. 

a totes les seves comunicacions. 
Es tracta d’un codi bidimensio-

nal format per quadrats blancs i 
negres que conté informació co-
dificada i amb una aplicació espe-
cífica al mòbil es pot accedir a una 
informació associada. 

Aquest codi, que inclourem a 
partir d’ara en totes les nostres 
publicacions, us permetrà acce- 
dir de forma ràpida i senzilla a la 
informació del Col·legi, inscriu- 
re-us a cursos i jornades o consul-
tar l’agenda publicada al web, 
entre d’altres. 

N O T Í C I E S
Col·legi d’Economistes
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E

l Servei d’Orientació i As-
sessorament Professio-
nal del Col·legi d’Econo-

mistes de Catalunya ha posat en 
marxa una campanya de dinamit-
zació de la Borsa de Treball que té 
com a objectiu desenvolupar una 
política activa d’ocupació i aprofi-
tar els vincles amb els 1.300 des-
patxos professionals vinculats al 

E

l traspàs de l’actual ser-
vei de correu electrònic 
del Col·legi a la nova 

plataforma de Microsoft Offi-
ce365, que té com a objectiu 
proporcionar-vos un correu 
més actual i eficaç que l’anteri-
or, s’està desenvolupant se-
gons el pla previst. 

En aquest sentit, el Col·legi ha 
donat per acabat el traspàs a la 
nova plataforma el 30 de juny. 

Dinamització 

de la Borsa 

de Treball del 

Col·legi

Canvis en la plataforma  

de correu electrònic  

del Col·legi

Col·legi per poder oferir noves 
opcions laborals als col·legiats 
que ho necessitin. 

En aquest sentit, la Borsa de 
Treball del Col·legi ofereix de mitja-
na tretze noves ofertes de feina 
mensuals, que esperem que com-
pleixin les expectatives laborals 
dels col·legiats que ho requereixin. 

Des que va començar aquest 
nou servei del Col·legi al mes 
d’abril, més de seixanta col-
legiats hi han obtingut un asses-
sorament personalitzat per tal de 
reconduir la seva vida laboral i tro-
bar les eines més adients i neces-
sàries per a la recerca de feina. 

Tenim constància que més del 
95% dels comptes de correu 
electrònic dels col·legiats ja es-
tan activats a la nova plataforma, 
amb un volum d’incidències en el 
procés de traspàs inferior al 3% 
dels comptes. Continuem treba-
llant perquè tots pugueu gaudir 
d’aquest nou servei al més aviat 
possible i us demanem discul-
pes si en aquest procés no heu 
rebut l’atenció que esperàveu. 

N O T Í C I E S
Col·legi d’Economistes

Randstad esdevé nou 

patrocinador de la nova seu

L

a directora general de Pu-
blic Affairs de Randstad, 
María Ángeles Tejada, i el 

degà del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya, Joan B. Casas,  
han signat un contracte de patro-
cini pel qual Randstad esdevé 
empresa patrocinadora de la 
nova seu del Col·legi. 

En virtut d’aquest acord,  
Randstad i el Col·legi manifes- 
ten el seu interès a col·laborar  
de manera conjunta en solucions 
en matèria de recursos humans, 
com són Professionals i Out-
sourcing, Search & Selection, 
HR Solutions i Inhouse Servi- 
ces. 

Signatura del conveni de 

col·laboració amb la UOC

L

a rectora de la Universi-
tat Oberta de Catalunya 
(UOC), Imma Tubella, i el 

degà del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya, Joan B. Casas, 
han signat un conveni per impul-
sar accions formatives en l’àmbit 
de l’economia i l’empresa entre 
ambdues institucions. 

Amb l’acord, la UOC promourà 
la col·legiació i els serveis del Col-
legi, que passa a ser institució 
associada a aquesta universitat i 
es podrà gaudir d’avantatges 
com ara ajuts econòmics en les 
matrícules de formació continua-
da o descomptes en llibres de  
la seva editorial, entre d’altres. 

@
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Armengol Freixas, Jordi
Armenteros Álvaro, Manuel
Barberan Gasull, Carles
Bonastre Loscos, Josep
Borrás Vidal, Francisca
Bullich Torres, Josep Maria
Calvo Vallejo, Beatriz
Casanovas Figueras, Gilbert
Catarineu Montsant, Marc
Cercuns Candàliga, Josefina
Comellas Batlle, David
Conde Barahona, Belén
Dalmau Gómez, Jordi
Faixó de Miquelet, Sílvia
Ferré Moya, Gabriel
Ferrer Lladó, Miquel
Fransitorra Márquez, Pedro
Funollet Bouzas, Núria
Garcia Rovelló, Marc
García Segovia, 
   María del Carmen
García Demures, José María
García Débora, Benito
Gil Gracia César, Tomás
Gómez Ramió, Pau
Goni Álvarez, César Antonio
González Escuín, Laida
Larraga López, Pablo
Lasierra Suelves, Manuel
López Espejo, Andrés
Madi Burgell, José
Mancebo Fernández, 
   José María
Martí Giner, Montserrat
Martín González, Montserrat
Mateu Riu, Antonio
Otín Llaberia, Gemma
Palau Pernau, Joan Bosco
Pàmies Rimbau, Albert
Pérez Diez, Beatriz
Porqueras Talavera, Alberto
Quesada Galindo, Cristina
Recasens Martinez, Eduardo
Ripol Mas , José María
Rivera Herraiz, Mireia
Rivera Vicencio, 
   Eduardo Alejandro
Roquet Crespo, Miguel Alfonso
Sala Serra, Marisa
Salvat Blanco, David
Sanagustín Colomé, Marta
Segura Bonet, Marta
Solé Udina, Ernest
Tortajada Bertomeu, 
   Inmaculada
Tusquets Trias de Bes, 
   Juan Pablo
Ventura Puig, Carlos
Vila Roig, Eva
Vilalta Casals, Elisabet
Villanueva Iribas, Fco. Javier de
Volnova, Snejana

Relació d’altes 
col·legials 
d’abril a juny 
del 2012

E

l conseller de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, 
Boi Ruiz, va pronunciar 

una conferència, el passat 14 de 
juny, sobre la reforma sanitària i el 
Pla de Salut de Catalunya, a la sala 
d’actes del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya. 

El conseller de Salut parla en el  

Col·legi sobre la reforma sanitària

El conseller va centrar la seva 
intervenció en la diagnosi de la si-
tuació actual per la qual passa el 
sistema sanitari de Catalunya. Va 
afirmar que ara és el moment de 
dur a terme reformes importants 
en la salut pública catalana que 
ens condueixin cap a un model de 

salut universal que estigui basat 
en el dret de la ciutadania. I va afir-
mar que cal una nova visió en l’en-
focament dels serveis que garan-
teixi la millor atenció possible a les 
persones. L’acte va ser retrans-
mès per videoconferència a la seu 
del Col·legi a Tarragona.  

Conferència del ministre d’Afers 

Exteriors del Govern d’Andorra

E

l ministre d’Afers Exteri-
ors del Govern d’Andor-
ra, Gilbert Saboya, i l’am-

baixadora del Principat d’Andorra 
davant la Unió Europea, Eva Des-
carrega, juntament amb el degà 
del Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya, Joan B. Casas, van parti-

cipar, el passat 18 de juny, en la 
conferència de presentació del lli-
bre de Víctor Pou, professor de 
l’IESE i de la UIC, Andorra-Unió 
Europea. Tercera fase del procés 
d’acostament. Cap a la integració 
en el mercat interior europeu, edi-
tat per Crèdit Andorrà. 

En la seva intervenció, la cap  
de la diplomàcia andorrana va dir  
que el Principat no pot ser aliè a la 
realitat europea i, per aquest mo-
tiu, està fent diferents maniobres 
d’apropament que li permetin en-
trar a formar part de l’Espai Eco-
nòmic Europeu. 
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Tot el Brasil vibrava, el cautxú era la riquesa del 
Brasil. Altra vegada el monocultiu, els bilions 
entraven a betzef i es va crear la ciutat de Ma-
naus on tothom era milionari. I què es va fer  
a Manaus? Crear indústries manipuladores  
i derivades del cautxú? Edificar universi- 
tats per contractar els millors professors es-
trangers? No. Van repetir multiplicant les ges-
tes de Santos Dumont i el seu avió. Van 
edificar una magnífica ciutat, Manaus, al mig 
de la selva i allí entre la jungla van construir el 
fins llavors millor teatre de l’òpera, on van por-
tar a cantar el gran Caruso, de qui es diu que 
va trobar una serp al seu camerino. 

Al final, dels arbres productors del cautxú bra-
siler se’n van robar les llavors i es van plantar a 
les Índies Occidentals, on els europeus neer-

landesos van estudiar les llavors i empelts més 
apropiats fins trobar els arbres productors mi-
llors que finalment van arruïnar la producció 
brasilera del cautxú.

Què en va quedar de tota aquella immensa en-
trada de cabals? Un agonitzant teatre de l’òpe-
ra amb sala de samba al costat. De millorar 
l’investigació, d’enriquir la ment del poble, res 
de res. Per què? Si ells, el poble, ja estan sem-
pre contents.

Però com que els negats a aprendre ensopeguen 
sempre dues vegades amb la mateixa pedra… 
Ells, que mai no es tallen, n’ensopegaran tres i, 
actualment, formen un altre monocultiu, amb 
l’exportació única pel seu volum de la soja a la 
Xina, sense veure les urpes del gat asiàtic i sense 
voler pensar que la Xina té els dies comptats.

Si Henry Ford fabricava 

un cotxe model T per 

minut, no era pensant  

en l’exportació. Un gran 

país exportador ha  

de tenir un gran  

mercat interior

Opinió dels col·legiats

 L

a premsa parla molt al voltant del 
Brasil, la Xina i l’economia emergent 
en general. El tema és interessant i, 
tal com es formulen totes les previsi-

ons, ha de ser estudiat sense passió, i més que 
res buscant els fets diferencials, les experiènci-
es del passat en cada país o continent i veure 
clar cap a on va tot a parar. Sense oblidar els 
fets imprevistos que capgiren els resultats, en-
cara que el normal és que els fets s’ajustin als 
possibles lògics de cada circumstància.

El Brasil, s’afirma, serà independent d’Europa. 
Per a mi, un fet ben galdós si el canvi es fa per 
ser dependent de la Xina.

Perquè jo crec en la importància del coeficient 
intel·lectual de la gent que compon una nació, 
i molt més en la qualitat de l’ensenyament edu-
catiu dels seus centres universitaris, i desconfio 
del Brasil perquè és com un gran riu sec que 
quan diluvia sempre segueix el mateix camí cap 
a la mar, sense aprendre dels fracassos i errors 
del passat.

Quin és el gran error del Brasil? Fàcil, el mono-
cultiu. M’explicaré.

Hi va haver un temps en què el Brasil era el 
proveïdor mundial líder en la venda de cafè. El 
diners entraven en aquell país a barrals. Es van 
aprofitar els diners per millorar el nivell intel-
lectual dels seus habitants? Per millorar les 
seves escoles, instituts, universitats? Per mirar 
de guanyar un premi Nobel de Ciència, és a dir 
dels Nobel de veritat, no polítics o racials? No, 
sens dubte. Sols es coneixia un dels anome-
nats reis del cafè que s’havia comprat un avió i 
feia giravoltes volant al voltant de la Torre Eiffel 
a París, on vivia. Es deia Albert Santos Du-
mond. Tot va durar fins que es van plantar ca-
fetars a Colòmbia, Mèxic, l’Amèrica Central i 
l’Àfrica, des d’on van començar a exportar-lo i 
tot allò del “Brasil, la promesa del futur” se’n va 
anar en orris.

Entre el silenci de la frustració i la tristesa, en un 
país molt ric en matèries primeres i menys en vo-
luntat i bon govern, va néixer la febre del cautxú.

Reflexions d’un economista que ha viatjat per tot el món venent productes catalans. La seva 

anàlisi aporta claus interessants per comprendre la situació econòmica actual i possibles futurs

Dels països emergents

La poderosa Xina té els dies comptats? Sí. Re-
cordem al principi dels 90 quan el Japó ric i 
poderós comprava quadres de pintors impres-
sionistes a preus de ximpleria? Res no els pa-
rava a l’hora d’adquirir estudis de cinema cali-
fornians, hotels, urbanitzacions i parcs 
temàtics. Fins que als 90 van entrar en una re-
cessió de la qual fins al voltant del 2011 no han 
començat a sortir-ne. La Xina té avui tots els 
números per acabar molt pitjor. Per què? Per-
què abans la Xina era un país on els pares, com 
passa encara a l’islam, tenien molts fills, tot sa-
bent al parir-los que la meitat moririen, però que 
l’altra meitat supervivent els pagaran la vellesa. 
Però ara és diferent, ja que per llei s’ha legislat 
tenir un sol fill per matrimoni.

Què passarà dintre d’uns anys amb una massa 
obrera envellida sense generacions de joves 
obrers? Què faran dintre de 10 anys amb els 
100 o 200 milions de padrins sense possibili-
tats de guanyar-se la vida? D’on treurà el Go-
vern el bilions per mantenir i donar aixopluc a 
tants ancians? Dels impostos, sens dubte. I els 
impostos, com es pagaran? Doncs encarint els 
fabricats i, en no ser de preu competitiu, dei-
xant de ser exportables. I què passarà quan la 
bombolla constructora exploti com es va inici-
ant ara mateix?

Això està passant avui. Hi ha estadístiques go-
vernamentals xineses, és a dir veritables, que 
donen creixements en els preus dels productes 
de consum francament excessius i perillosos. I 
aquest gran augment dels costos que es van 
acostant als preus d’Occident i sobrepassant 
el dels grans competidors com ara l’Índia o In-
donèsia ve donat per les demandes d’aug-
ments de salaris, protecció obligada en el tre-
ball i incipient seguretat social dels obrers.

L’altre problema dramàtic que ha d’afrontar la 
Xina és l’alt grau de contaminació, que haurà 
de combatre i eradicar amb un cost exorbitant 
que ja no pot demorar més. A falta de petroli 
cada dia, a la Xina, s’encenen a les llars més 
de mil milions de fogons que usen el carbó 
com a carburant. Tota la indústria xinesa treba-
lla principalment amb fonts d’energia que pro-

JOAN SOLERGIBERT SORNI, economista
(gener 2012)  

solergibertjoan@gmail.com



3 7

cedeixen del carbó i la majoria dels llacs, pan-
tans i rius estan contaminats amb perillosos 
metalls pesats. Els aires de les principals ciu-
tats xineses estan embrutits fi ns a límits insu-
portables que afecten les estadístiques de la 
mitjana de duració de la vida dels seus habi-
tants. Tota aquesta despesa astronòmica que 
ha de fer el Govern xinès farà que els seus fa-
bricats deixin de ser exportables. A més, es 
veuran obligats, donades les pressions 
americanes, a revaluar la seva moneda. 

Si Henry Ford fabricava un cotxe model T 
per minut, no era pensant en l’exporta-
ció. De fet, la venda majoritària s’efectu-
ava als mateixos Estats Units, a les se-
ves ciutats i petits pobles. És a dir, un 
gran país exportador ha de tenir un 
gran mercat interior. Però, la Xina no 
el té. Posaré l’exemple del calçat. Els 
milions de sabates de plàstic que 
s’exporten cada mes actualment, 
gràcies al seu baix preu, no poden 
ser absorbits pel seu mercat interior, 
i menys si el preu del producte aug-
menta amb una cascada d’impostos i 
lleis mediambientals que les encareixin. 
No oblidem que cada vegada que les fl o-
tes aèries xineses compren als Estats Units sis 
o vuit jumbos, cada un d’ells importa el preu 
d’exportació de 110 milions de parells de sa-
bates. I no hi ha més cera que la que crema.

Què passarà quan la Xina no pugui exportar, 
fi ns i tot a canvi de continuar comprant bons 
americans, brasilers o espanyols com ara fa?

Què farà el Brasil quant la Xina peti, com un dia 
va petar Manaus i el bel canto?

Puc explicar l’exemple islandès que de ben 
segur copiarà Europa. Se’n sortirà com sem-
pre ha fet el Regne Unit i altres països europeus 
dels entrebancs, transferint-los als xinesos, 
com van fer en la guerra de l’opi, o als hindús 
en donar la independència a l’Índia o als espa-
nyols i altres ètnies forasteres a la seva.

Islàndia va ser el primer país a Europa a entrar 
en crisi i desocupació, però ara exporta amb 
força i la seva taxa d’atur és com la d’Holanda, 
del 5%. Com ho ha fet per obtenir aquets re-
sultats? Quan els quatre gran bancs van fer 
fallida, no els van donar diners de la ciutadania 
ni el seus banquers van fruir de paracaigudes 
d’or. Juntament amb els polítics responsables 
els estan jutjant i el quatre bancs han estat na-
cionalitzats.

Els diners dels bons comprats principalment 
pel Regne Unit i els Països Baixos s’han decla-
rat sense valor, tot dient que eren bons d’alt 
risc, és a dir bons de gran benefi ci, però també 
de gran risc i que tot havia sortit malament i per 

tant no valien res en estar els bancs emissors 
en fallida i intervinguts. Els diners de les reser-
ves s’han repartit entre emprenedors i garants 
d’hipoteques. Això és el que li tocarà fer a Eu-

ropa i els Estats Units com a única sor-
tida. A diferència d’Islàndia, els polítics i 

els banquers corruptes i irresponsables 
europeus i americans no seran jutjats. A Grè-
cia, durant anys primer comprador de Merce-
des i cotxes de gran cilindrada alemanys, els 
donaran els calerons europeus justos per pa-
gar els deutes que mantenen amb els bancs 
alemanys. Però els xinesos, compradors de 
bons obligats a fer-ho, ja que és l’únic sistema 
perquè a canvi els comprin els seus productes, 
no cobraran i entraran estafats en una crisi irre-
meiable. I, és clar, deixaran de comprar soja al 
Brasil i a l’Argentina, tot i mirant de solucionar 
els grans problemes que ja he assenyalat.

El Brasil com a país tornarà al de sempre. Espe-
rant un altre monocultiu salvador. De recerca, 
poca. Veig que ara que tot just la Xina ha co-
mençat a donar símptomes econòmics inquie-
tants, l’economia del Brasil tan pròspera fi ns 
ara, de cop, ha començat a desaccelerar-se i ha 

passat del 5,5% el 2010 al 3% el 2011. 
En un país anomenat emergent, la cai-
guda en uns mesos a la meitat del 

creixement és més que alarmant.

Que farà la Xina? Doncs, el normal en aquests 
casos. Voldrà recuperar els diners invertits 
amb bons, exigint-ne l’import. I el món occi-
dental seguirà l’exemple islandès. Encara que 
volgués no podria pagar. No tenen prou di-
ners. Els diners amb què a Occident pagaven 
les exportacions xineses eren els mateixos 
que els xinesos els donaven a canvi d’uns pa-
pers anomenats bons. Una immensa piràmi-
de a l’estil Maddox; però, això sí, feta pels 
governs de cada nació. 

La pregunta que es fa tothom és: hi ha sortida 
a l’actual crisi? Doncs, al meu parer, sí, n’hi 
ha. En menys d’un any. Però aquest és un 
altre tema. 
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Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya

 E

l recent Reial Decret llei 5/2012, de 
5 de març, de mediació en afers 
civils i mercantils permet l’impuls 
d’aquest procediment com un dels 

nou sistemes alternatius de resolució de con-
fl ictes. Cal destacar la seva capacitat per 
solucionar controvèrsies en l’àmbit mercan-
til i donar respostes pràctiques i àgils que es 
distingeixen dels procediments arbitrals i dels 
de justícia ordinària.

Els avantatges de la mediació
La mediació es pot defi nir com un sistema al-
ternatiu a la via judicial per a la resolució de 
confl ictes que es caracteritza “per la interven-
ció en una disputa o negociació d’un tercer 
acceptat, imparcial i neutral, mancat de poder 
autoritzat de decisió, per ajudar les parts en 
disputa a arribar voluntàriament al seu propi 
acord mútuament acceptable”.

la resolució de conflictes

IMPULS A LA MEDIACIÓ, UNA RESPOSTA ÀGIL A 

cés i ajuda a arribar a un acord, sense que tingui 
capacitat d’obligar a acceptar la solució.

Voluntarietat durant tot el procés. Les 
parts van a la mediació perquè així ho decidei-
xen i se’n poden retirar en qualsevol moment.

Confi dencialitat. En general, el mediador 
fa signar a les parts un conveni de confi denci-
alitat pel qual es comprometen a no revelar res 
en relació amb la informació a què han tingut 
accés en la mediació. Fins i tot, si després hi ha 
un procediment judicial, el mediador no podrà 
intervenir-hi com a testimoni ni aportar al pro-
cediment documents o informacions. 

D’altra banda, i davant de l’aposta per la medi-
ació com a procediment per a la resolució de 
confl ictes, des del Tribunal Arbitral Tècnic s’es-
tan endegant les modifi cacions precises en els 
seus procediments per poder oferir aquest nou 
producte a les empreses i els professionals. 

ROSER ESTEVE ORÓ, economista
directora de la Fundació Privada Catalana per a l’Arbitratge Tècnic (FPCAT) 

resteve@fpcat.org

Més simple i amb menys formalitats que 
a un procés judicial. Es pot modifi car segons 
les circumstàncies del cas. Possibilita més op-
cions o solucions al problema.

Generalment, la despesa econòmica és 
menor.

Les parts controlen més el procés: po-
den expressar-se les vegades que vulguin, po-
den perfi lar la seva postura.

Estalvi de temps i d’energia.
Fomenta la responsabilitat de les parts.
Ajuda a disminuir l’aspecte emocional 

del confl icte.
Enforteix la relació entre les parts a cau-

sa de la confi ança mútua dipositada en el pro-
cés en si i en un tercer independent. 

Característiques de la mediació
Imparcialitat i neutralitat. El mediador, 

després d’escoltar les parts, condueix el pro-
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seves conviccions eren fortes i sempre amb 
uns grans fonaments, era impacient i tossut i 
creia fermament en la universitat.

Però més enllà de l’activitat professional, el 
mestre no només en sabia molt sinó que se 
sabia explicar molt bé i va aconseguir que la 
gent entengués l’economia a través d’El Matí 
de Catalunya Ràdio, del programa Lliçons 
d’Economia Recreativa i com a col·laborador 
habitual de La Vanguardia.

Seguidament, Jordi Goula, economista i pe- 
riodista de La Vanguardia, va explicar anècdo-
tes viscudes conjuntament i en va destacar la 
il·lusió amb què escrivia, el seu caràcter fort,  
la seva gran personalitat, sensibilitat i humor. 

Els assistents van 

coincidir que el mestre 

era un exemple de 

dedicació esforçada  

i tenaç que ens ha deixat 

un important llegat

In memoriam

 E

l passat 8 de maig, es va celebrar 
l’acte en record a Fabià Estapè, Col-
legiat d’Honor del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya i reconegut per 

la seva tasca en la modernització de l’econo-
mia espanyola, per la seva participació desta-
cada en el món polític i universitari. Però, per 
damunt de tot, recordat per ser el patriarca de 
tota una generació d’economistes que sovint 
l’han qualificat com a “mestre de mestres”. 

L’acte va ser dirigit per la periodista Mònica Ter-
ribas, que va assenyalar d’en Fabià Estapè que 
era un avançat al seu temps, que va saber anti-
cipar-se tant a la crisi econòmica del segle XXI 
com al canvi de la pesseta a l’euro, i alhora va 
ser un visionari, capaç d’aportar el seu coneixe-
ment i saviesa a l’economia de la empresa.

Durant l’acte, el degà del Col·legi, Joan B. Ca-
sas, va destacar la seva aportació a la ciència 
econòmica, la seva tasca divulgadora de l’eco-
nomia en l’àmbit acadèmic i la seva vessant 
més humana i propera. També, va recordar que 
aquest era un “acte molt sentit”, tant per l’ad-
miració professional com pel tracte personal i 
d’amistat que tenia cap a la seva persona.

De tots era ben sabuda la relació de l’homenat-
ja’t amb la universitat, era un binomi insepara-
ble i d’una gran intensitat, que el va dur a ser 
rector de la Universitat de Barcelona en dues 
ocasions i va deixar la seva empremta en tots 
els càrrecs universitaris i polítics que va ocupar. 

Com bé ens va recordar Lluís Barbé, econo-
mista, col·legiat de mèrit i catedràtic d’Econo-
mia de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
la gran capacitat que tenia en Fabià per difon-
dre de manera senzilla, i sempre pedagògica, 
explicacions i interpretacions de les diferents 
conjuntures econòmiques, on manifestava el 
seu mestratge a l’hora de fer entenedores situ-
acions econòmiques complexes. 

Ja en el terreny més personal, Jacint Ros, eco-
nomista, col·legiat de mèrit i catedràtic d’Eco-
nomia de la Universitat de Barcelona, ens va 
aproximar al perfil més humà i proper, tot indi-
cant que era un home antitòpics, però les  

El Col·legi d’Economistes de Catalunya reconeix el seu llegat com a professional,  

docent i comunicador per difondre i generar coneixement amb amplis beneficis socials

Fabià Estapé

HOMENATGE AL MESTRE

Va ser un acte on tothom va ressaltar que en 
Fabià era una persona compromesa amb 
l’àmbit econòmic i ni les dificultats de salut ni 
l’edat mai van ser un obstacle perquè es man-
tingués actiu en tot moment com a columnis-
ta o participant com a convidat d’opinió sobre 
temes econòmics en diversos mitjans de co-
municació. 

Va deixar la seva empremta en tots els càrrecs 
universitaris i polítics que va ocupar. Persona 
destacada en la modernització de l’economia 
espanyola, va tenir un paper decisiu en la trans-
formació i l’impuls de la Facultat de Ciències 
Econòmiques, Polítiques i Comercials, avui Fa-
cultat d’Economia i Empresa.

Finalment, de forma unànime, els assistents 
van destacar que el “mestre” era un exemple 
de dedicació esforçada i tenaç, que ens ha dei-
xat un llegat important a través de la seva pro-
ducció científica i activitat docent: la constàn-
cia, el rigor i la simplicitat per difondre i generar 
coneixement amb amplis beneficis socials. 

Panoràmica de la taula de ponents amb, 
d’esquerra a dreta, Mònica Terribas,  

Lluís Barbé, Joan B. Casas,  
Jacint Ros i Jordi Goula.
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Conferències, jornades, sessions temàtiques i actes organitzats de l’1 d’abril al  

31 de juny a les seus del Col·legi d’Economistes a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona

i col·legiat de Mèrit, Jordi Goula, economista. 
Va presentar l’acte el degà del Col·legi, Joan 
B. Casas, i el va moderar Mònica Terribas, 
periodista i exdirectora de TV3.

Presentació de la campanya  

de la Renda 2011

Sessió temàtica organitzada per la Comissió 
d’Economistes Assessors Fiscals a càrrec 
del Gonzalo García de Castro, delegat espe-
cial de l’AEAT de Catalunya.

Comentaris sobre  

les novetats fiscals recents

Sessió temàtica organitzada per la Comis- 
sió d’Economistes Assessors Fiscals a càr-
rec de Javier Ragué, soci director del Centre 
de Coordinació de Criteris de l’Àrea Fiscal de 
Cuatrecasas, Gonçalvez, Pereira, SLP.

BARCELONA

Llei Òmnibus d’Urbanisme

Sessió en format Learn & Talk organitzada 
per la Comissió d’Economistes en Economia 
Territorial i Urbana conjuntament amb l’Urban 
Land Institut amb la participació com a po-
nents de Joan Ràfols, economista i vicedegà 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya; de 
Carles Pareja, advocat, i de Rosa Fornas, ad- 
vocada. Va moderar la sessió Ramon Roger, 
arquitecte i president d’ULI Barcelona.

Novetats en els tributs cedits  

a la Generalitat

Sessió temàtica organitzada per la Comis- 
sió d’Economistes Assessors Fiscals a càr-
rec de Natàlia Caba, subdirectora general  
de Règim Jurídic de la Direcció General de 
Tributs i Jocs. Documentació a disposició 
dels interessats al web del Col·legi.

Supervisió i millora de  

la transparència dels mercats  

de valors. El pla d’activitats de  

la CNMV per al 2012

Dinar col·loqui organitzat pel Fòrum Econo-
mistes en Mercats Financers, a càrrec d’Oriol 
Amat, conseller de la CNMV, president d’ECIF 
(Economistes Experts en Comptabilitat i Infor-
mació Financera) i catedràtic de la UPF.

Reunió del panell d’experts  

de l’EBE

Per examinar el resultat de l’enquesta cor-
responent a la previsió del tancament de 
l’Ibex 35 a 30 de juny de 2012. Documen-
tació a disposició dels interessats al web  
del Col·legi.

Consell assessor de la REC

En record de Fabià Estapé.  

L’economista, el professor  

i el ciutadà compromès  

amb la societat

Conferència organitzada per la Junta de 
Govern del Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya, a càrrec de Jacint Ros, economista i 
col·legiat de Mèrit, Lluís Barbé, economista  

La reunió de panell  
d’experts de l’IEBE es va 

celebrar el 20 d’abril.

Recull d’activitats
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Recull d’activitats

Presentació de l’estudi  

‘Activitat econòmica i drets 

humans: qüestió d’imatge?’

Organitzat per Economistes sense Fronteres 
amb la participació de Montserrat Sagarra, 
delegada a Catalunya d’Economistes sense 
Fronteres; i Luisa Nenci i Núria Sánchez Coll, 
coautores de l’estudi.

‘Un futur incert’. Economia, 

geopolítica i governança 

mundial en el segle XXI

Presentació del llibre organitzada per la Comis-
sió d’Economia Internacional i Unió Europea, 
amb la participació de Francesc Raventós, 
economista i autor del llibre, i de Joan B. Casas, 
degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya. 
Va moderar l’acte Xavier Ferrer, economista, 
politòleg i vicepresident de la comissió.

El 20 de juny es va fer aquesta 
conferència organitzada pel Grup de 
Treball dels Economistes Sèniors.

Com fer negocis a Indoxina

Conferència organitzada pel Grup de Tre- 
ball dels Economistes Sèniors amb la parti-
cipació de Rodán Martínez López, econo-
mista, ex-director comercial de TV3, ex-di-
rector comercial de la revista Hola i ex-direc-
tor comercial de La Vanguardia.
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Perspectives financeres dels 

sistemes bancari i creditici  

i les seves afectacions concretes 

en relació amb el sector Salut

Dinar col·loqui organitzat per la Comissió 
d’Economia de la Salut a càrrec de Pere 
Guardiola, director d’Institucions de Catalu-
nya de “la Caixa”, i de Josep López, direc-
tor d’Institucions de Catalunya del BBVA. Va 
coordinar Miquel Arrufat, gerent del Consorci 
Sanitari Integral i membre de la Comissió.

Visita guiada al Palau Güell

Organitzada pel Grup d’Economistes Sèni-
ors.

Reunió interna de la Comissió 

d’Economia Territorial i Urbana

Per donar a conèixer la metodologia i funci-
onalitat d’una plantilla d’anàlisi cost-benefici 
d’infraestructures del transport MAIT (mèto-
de d’avaluació d’infraestructures de trans-
port) efectuada pel Col·legi d’Enginyers de 
Camins, Canals i Ports. Àlvar Garola, econo-
mista i coautor del MAIT, va fer la presentació 
als membres de la Comissió.

La comptabilitat i la informació 

financera en petites i mitjanes 

empreses: necessitat d’introduir 

millores rellevants.

Conferència organitzada per la Comissió de 
Comptabilitat a càrrec d’Emili Gironella, eco-
nomista. 

Les empreses en situació  

concursal, una oportunitat 

d’emprendre i reemprendre

Conferència organitzada pel Grup de Tre- 
ball d’Emprenedoria i Creació d’Empresa a 
càrrec de Melcior Viloca, economista. 

Novetats en la declaració  

de l’impost de societats

Sessió temàtica organitzada per la Comissió 
d’Economistes Assessors Fiscals a càrrec 
d’Àngel Segarra, economista assessor fiscal.

La reforma sanitària a 

Catalunya: el Pla de Salut

Conferència organitzada per la Comis-
sió d’Economia de la Salut a càrrec de Boi  
Ruiz, conseller de Salut de la Generalitat  
de Catalunya, i Joan B. Casas, degà del Col-
legi d’Economistes de Catalunya.

Vers una nova etapa de les 

relacions entre Andorra i la 

Unió Europea. Cap a la propera 

integració del Principat en  

el mercat interior europeu

Conferència organitzada per la Comissió 
d’Economia Internacional i Unió Europea a 
càrrec de Gilbert Saboya, ministre d’Afers Ex-
teriors del Govern d’Andorra; Eva Descarre- 
ga, ambaixadora del Principat d’Andorra da-
vant la Unió Europea, i Víctor Pou, professor 
de l’IESE i de la UIC. Va moderar l’acte Xavi-
er Ferrer, economista, politòleg i vicepresident  
de la Comissió.

Recull d’activitats

La Comissió d’Economistes 
Assessors Fiscals va celebrar 
aquesta sessió temàtica el 5 de juny.

El dinar col·loqui
es va fer el 25 de maig.
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Recull d’activitats

Com dissenyar un quadre  

de comandament amb  

taules dinàmiques  

d’Excel i Power Pivot

Conferència organitzada per la Comissió 
d’Organització i Sistemes d’Informació amb 
la participació de Luis Muñiz, economista i 
soci director de Sisconges & Estrategia i  
autor del llibre.

GIRONA

Acte institucional de graduació 

dels estudiants de Ciències 

Empresarials, ADE, Economia, 

Comptabilitat i Finances i 

màster d’Economia de l’empresa

En representació del Col·legi d’Economistes, 
Esteve Gibert i Ricard Meléndez van fer en-
trega del diploma als premis extraordinaris 
d’ADE i Economia. 

TARRAGONA

Xerrada-col·loqui  

‘Retribució dels economistes 

(socis administradors) en  

l’àmbit de les societats’

Organitzada per la seu de Tarragona del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya amb  
la participació de Ricard Viña Arasa, eco- 
nomista i assessor fiscal.

II Jornada de Comptabilitat  

i Direcció ACCID a la Facultat 

d’Economia i Empresa de  

la Universitat Rovira i Virgili 

El Col·legi d’Economistes de Catalunya hi va ser 
present amb un estand. Podeu veure i/o baixar-
vos alguna de les fotografies a www.presstiff.
com: usuari, elena; contraseña, ACCID 2.

Videoconferència  

‘La reforma sanitària a 

Catalunya: el Pla de Salut’

Amb Boi Ruiz, conseller de Salut de la Gene-
ralitat de Catalunya, i Joan B. Casas, degà del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya.
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Aula d’Economia

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

ta promoció per haver superat aquest màster i 
se’ls va animar a continuar formant-se, “ja que 
som en un moment de canvi i cal estar al dia”. 
També, es va fer referència a la importància 
d’exercir la professió respectant els principis de-
ontològics, aspecte en què el Col·legi és tot un 
referent, “fer les coses bé garanteix una llarga 
vida professional”. Un dels alumnes, en repre-
sentació d’aquesta promoció del màster, va fer 
referència durant la seva intervenció al bon am-
bient de treball a l’Aula, entre els alumnes, i a la 
gran qualitat i dedicació del professorat que im-
parteix el màster. 

Els professionals de l’assessorament fi scal es 
troben en una situació de constants canvis legis-
latius i d’una doctrina molt prolífi ca, fet que com-
porta que la formació continuada sigui un tema 

 E

l passat dia 4 de juliol, en el decurs 
d’un sopar organitzat al Círculo Ecu-
estre, es va celebrar el lliurament de 
diplomes als alumnes de la 23a edi-

ció del màster d’Especialització tributària. L’acte 
va comptar amb la presència del degà del Col-
legi, Joan B. Casas; Valentí Pich, president del 
Consell General de Col·legis d’Economistes 
d’Espanya; Natàlia Caba, sotsdirectora general 
de Règim Jurídic de la Direcció General de Tri-
buts i Joc de la Generalitat de Catalunya; Eudald 
Vigo, cap de l’Àrea Estratègica i Relacions Ex-
ternes de l’Agència Tributària de Catalunya; 
Joan Cano, inspector d’Hisenda, i Carmen Jo-
ver, directora del màster, entre d’altres.

En els breus parlaments que es van fer es va 
donar l’enhorabona a tots els alumnes d’aques-

d’Especialització 

tributària

LLIURAMENT DE DIPLOMES DEL 23 MÀSTER

primordial, i és aquí on el Col·legi, mitjançant l’Au-
la d’Economia i la Comissió d’Assessors Fiscals, 
ajuda els economistes en les seves necessitats 
de formació i els ofereix cursos i sessions temàti-
ques sobre temes d’actualitat en l’àmbit fi scal. 



4 6  

Jornada dels Economistes 2012

Barcelona, 23 de novembre de 2012

CONFERÈNCIA INAUGURAL
Ángel Gurría*, secretari general de l’OCDE 

Sessions professionals:
D’11 a 12.15 hores
1. Processos de regularització i amnistia fi s-
cal: el cas d’Espanya i l’experiència europea
Introductor: 
Àngel Sàez, economista assessor fi scal
2. L’agenda en curs de l’IASB i els seus efec-
tes a Espanya
Introductor: 
Anselm Constans, economista auditor
3. Economistes i auditors: com ens afecta la 
Llei de prevenció del blanqueig de capitals, 
implicacions i oportunitats professionals
Introductor:  
Abel Bonet, economista i soci de Bonet Con-
sulting

4. Economistes BAN: troba inversors per 
als teus projectes
Introductora:  
Carme Garcia, economista
5. El paper del retail com a vertebrador 
del territori. El model comercial de Bar-
celona, una oportunitat per a la interna-
cionalització del retail
Introductor: 
Santiago Pagès, economista
6. Emprendicina. Tenim el remei per a la 
crisi. I tu en formes part. El vols conèi-
xer?
Coordinador:  
Pere Segarra, responsable de la Càtedra 
d’Emprenedoria i Creació d’Empreses de la 
Universitat Rovira i Virgili
Introductor: 
Marc Bonavia, president de l’Associació In-
dependent de Joves Empresaris de Catalu-
nya (AIJEC)

Sessions estratègiques:
De 12.30 a 13.45 hores
1. Una marca pròpia
Introductor:  
Enric Llarch, economista i expert en el sector 
serveis 
2. Infraestructura i competitivitat. La veu 
dels usuaris
Introductor:  
Miquel Morell, economista i soci de Promo 
Assessors Consultors, SAP
3. La indústria i el territori. La millora de la 
competitivitat mitjançant la política de 
clústers
Introductor: 
Salvador Guillermo, economista i director del 
Servei d’Estudis de Foment del Treball Na-
cional
4. Sobirania fi scal: efi ciència i equitat?
Introductor: 
Jordi Pons, síndic de la Sindicatura de Comp-
tes de Catalunya
5. Coneixement, innovació i emprenedoria 
en el territori
Introductor:  
Joan Trullén, economista i catedràtic de la 
Universitat Autònoma de Barcelona
6. El model econòmic català. Prospectiva 
de futur
Introductor: 
Francesc Raventós, economista

CONFERÈNCIA DE CLOENDA
María Garaña, presidenta de Microsoft 
Ibérica

Seu de Girona

Emprenedoria i tradició industrial: relleu 
generacional a les empreses gironines
Data: 15 de novembre. 18.30 hores
Lloc: Facultat de Ciències Econòmiques i 
Empresarials de la Universitat de Girona

Seu de Lleida

Territori i competitivitat: les potencialitats 
del sector agroalimentari i del territori llei-
datà per generar creixement i ocupació
Data: 14 de novembre. 19 hores
Lloc: sala d’actes del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya a Lleida

Seu de Tarragona

Competitivitat a les comarques tarrago-
nines
Data: 29 de novembre. 18.30 hores
Lloc: Palau de Congressos de Tarragona

*Pendent de confi rmació

Territori i competitivitat





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

Fem-la entre tots!
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Aquest últim estat té com a ante-
cedent més immediat la nota nú-
mero 12 de la memòria del PGC 
de 1990, en què s’havien d’indicar 
les diferents operacions que al 
llarg de l’exercici havien modificat 
cada una de les partides inte-
grants dels fons propis del balanç. 
No obstant això, no s’havia disse-
nyat cap estat comptable amb 
entitat pròpia que inclogués 
aquesta informació. 

El primer estat no es contemplava 
fins a la reforma del PGC, i per 
això destacarem els aspectes 
més novedosos.

Estat d’ingressos i despe-
ses reconeguts 
Cal assenyalar que els comptes 
amb què es fa aquesta part de 
l’ECPN són els corresponents als 
grups 8. Despeses imputades al 
patrimoni net i 9. Ingressos impu-
tats al patrimoni net. Tots ells, al 
final de l’exercici, se salden amb 
comptes del subgrup 13. Subven-

cions, donacions i canvi de valor, 
representatius d’ajustaments per 
canvis de valor que, a la vegada, 
són integrants del patrimoni net.

De manera anàloga a la regularit-
zació dels ingressos i despeses 
dels grups 6 i 7 contra el compte 
129. Resultat de l’exercici, es fa la 
regularització dels grups 8 i 9 con-
tra comptes de patrimoni net. La 
diferència principal rau en què el 
PGC no ha establert un únic 
compte per saldar els comptes 
d’ingressos i despeses imputats al 
patrimoni net. Així, en funció de la 
seva naturalesa (ajust per canvi de 
valor, cobertura de fluxos d’efec-
tiu, subvencions, donacions i lle-
gats, guanys i pèrdues actuarials i 
altres ajusts), els grups 8 i 9 es re-
gularitzen amb diferents comptes 
inclosos en el subgrup 13.

L’elaboració d’aquest document 
cal que es faci tenint en compte 
que l’ajust del patrimoni net per 

L’estat de canvis en el patrimoni 
net (ECPN) sorgeix, entre altres 
motius, com a conseqüència de 
l’ampliació del concepte tradicio-
nal de resultat comptable i per la 
necessitat d’informar de les dife-
rents operacions que han modi- 
ficat l’estructura i quantia del pa- 
trimoni net d’una entitat al llarg 
d’un exercici. 

La NIC/NIIF 1 estableix un estat 
que reflecteix els canvis ocurre-
guts al patrimoni net i mostra la 
situació inicial de cada un dels 
seus components, els diferents 
motius que els han modificat i  
els seus valors finals. Per tant, la 
NIC/NIIF 1 dóna entitat pròpia a 
l’ECPN  i l’incorpora com un com-
ponent més del conjunt d’estats 
financers.

La rellevància d’aquest estat fi-
nancer es posa de manifest en el 
cas que existeixin canvis als valors 
d’actius i passius que tinguin di-
rectament com a contrapartida 
comptes del patrimoni net. 

Amb caràcter general, les opera- 
cions que poden alterar quantitati-
vament o qualitativament el patri-
moni net tenen el seu origen en:
l Resultat del període.
l Canvis en els valors de determi-
nats components del balanç.
l Operacions realitzades direc-
tament amb els socis, relatives 
tant a aportacions com a retira- 
des de fons.
l Canvis en les polítiques comp-
tables.
l Correccions d’errors d’anys 
anteriors.

El Pla General Comptable (PGC) 
ha optat pel model més complet 
dels inclosos en les NIC/NIIF.

La norma vuitena d’elaboració de 
comptes anuals del PGC asse-

nyala que la totalitat d’aquestes 
operacions es recullen al model 
d’ECPN en dos estats clarament 
diferenciats: 

a) Estat d’ingressos i des-
peses reconeguts. Inclou 
tots els canvis del patrimoni net 
derivats de:
l El resultat de l’exercici (saldo de 
pèrdues i guanys)
l Els ingressos i despeses que no 
s’havien inclòs en pèrdues i 
guanys perquè les normes de re-
gistre i valoració estableixen la 
seva imputació directa a l’ECPN. 
l Les transferències fetes al 
compte de pèrdues i guanys se-
gons el que disposa el PGC.

b) Estat total de canvis en 
el patrimoni net. Informa de 
tots els canvis haguts en el patri-
moni net com a conseqüència de:
l La totalitat dels ingressos i des-
peses reconeguts (quantia proce-
dent de la primera part de l’ECPN).
l Les variacions originades en el 
patrimoni net per operacions amb 
els socis o propietaris de l’empre-
sa quan actuïn com a tals. D’entre 
elles, es poden destacar: aporta-
cions per ampliacions de capital, 
retirades per reducció de capital, 
conversió de passius financers en 
patrimoni net, distribució de divi-
dends, operacions amb accions o 
participacions pròpies, etcètera.
l La resta de variacions que es 
produeixin en el patrimoni net, 
com les motivades per les reclas-
sificacions de partides.
l Els ajustaments del patrimoni 
net que s’hagin fet com a conse-
qüència de canvis en els crite- 
ris comptables o per correcció  
d’errors.

canvi de valor d’instruments finan-
cers sorgeix, fonamentalment, 
com a conseqüència de l’ús del 
valor raonable en la valoració de 
certs instruments financers que 
pertanyin a la cartera d’instru-
ments disponibles per a la venda. 
És per això que comptar amb un 
desglossament adequat de les al-
teracions de valor experimentades 
per aquests instruments financers 
serveix per interpretar millor el sig-
nificat de les plusvàlues o minus-
vàlues no realitzades, segons el 
seu origen i la seva imputació  
a uns o a altres comptes de patri-
moni net. 

D’altra banda, si la moneda fun- 
cional de l’empresa fos diferent 
de l’euro, les variacions de valor 
derivades de la conversió a la 
moneda de presentació dels 
comptes anuals, es registraran  
en el patrimoni net en l’epígraf  
Diferències de conversió. També 
hauran de figurar, en aquest estat 
comptable, els canvis de valor 
dels instruments de cobertura 
d’inversió neta d’un negoci a l’es-
tranger que, d’acord amb el que 
es disposa a les normes de regis-
tre i valoració, calgui imputar al 
patrimoni net.

Així mateix, pren rellevància el fet 
que els imports relatius als ingres-
sos i despeses imputats direc- 
tament al patrimoni net i les trans-
ferències al compte de pèrdues i 
guanys es registraran pel seu im-
port brut i quedaran en una parti-
da separada el seu corresponent 
efecte impositiu. n

Estat de canvis en 
el patrimoni net

L’ECPN sorgeix, entre altres motius, com a 
conseqüència de l’ampliació del concepte 

tradicional de resultat comptable

ELENA GONZÁLEZ NAVARRO 
Catedràtica d’Escola Universitària del Departament 
de Comptabilitat. Universitat de Barcelona
COMISSIÓ DE COMPTABILITAT CEC-ACCID 

A L  V O S T R E  S E R V E I
Comissió de Comptabilitat
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A L  V O S T R E  S E R V E I
Comissió d’Economia de la Salut

Respecte del sector Salut, va con-
firmar que és molt ben valorat pels 
ciutadans i que gaudeix d’un alt 
reconeixement internacional, fet 
especialment remarcable tenint en 
compte que els nivells de despesa 
en salut per càpita d’Espanya són 
dels més baixos en relació amb la 
resta dels països de la Unió Euro-
pea. No obstant això, es detecten 
tres punts de risc: l’important pes 
que té en el pressupost públic, la 

concentració de la demanda en 
un únic comprador de serveis i la 
capacitat instal·lada amb un alt 
grau d’obsolescència, fet que 
comportarà noves necessitats de 
finançament a curt i mitjà termini 
per tal de mantenir-la en condici-
ons òptimes de funcionament.

Josep López va compartir amb els 
assistents els factors que es tenen 
en compte a l’hora d’analitzar els 
riscos per part de les entitats fi-
nanceres i com acaba determi-
nant-se la fixació dels preus del fi-
nançament. Va remarcar que en 

El passat dia 23 de maig la Comis-
sió d’Economia de la Salut del Col-
legi d’Economistes de Catalunya 
va organitzar el dinar-col·loqui 
amb el títol Perspectives finance-
res dels sistemes bancari i creditici 
i les seves afectacions concretes 
al sector de la Salut. L’acte, presi-
dit pel degà del Col·legi i moderat 
per Miquel Arrufat, va comptar 
amb la presència dels directors 
d’institucions de Catalunya de “la 
Caixa”, Pere Guardiola, i del 
BBVA, Josep López.

Josep López va començar desta-
cant que, malgrat que en aquests 
moments estem en una situació 
del sistema bancari i creditici força 
complicada, es mostra esperan-
çador en el futur. Va comentar que 
les incerteses més grans se cen-
tren en la zona euro, especialment 
en determinats països que estan 
en situació de recessió, ja que en 
termes globals el producte interior 
brut mundial continua experimen-
tant taxes positives de creixement. 
A més, les tensions financeres de 
la zona euro forcen l’increment del 
risc del deute sobirà dels països 
amb més dificultats fins a nivells 
poc sostenibles. No obstant això, i 
malgrat les dificultats del moment, 

la sortida de la nostra economia 
fora del sistema monetari és alta-
ment improbable. Tanmateix va 
considerar positiu, tot i que insufi-
cient, el paper del Banc Central 
Europeu per injectar liquiditat al 
sistema i va estimar fonamentals i 
imprescindibles les reformes ten-
dents a assolir la consolidació fis-
cal per part de les administracions 
públiques. No obstant això, va co-
mentar que, per compensar els 

efectes contractius que a curt ter-
mini puguin tenir aquestes políti-
ques d’austeritat, seria també de-
sitjable fomentar mesures de reac-
tivació del creixement per tal de 
balancejar la situació i, en especi-
al, l’impuls de determinades línies 
de finançament especials que 
contribueixen de forma important i 
positiva en els índexs de creixe-
ment de l’economia. Va remarcar 
que és imprescindible recuperar la 
confiança dels inversors internaci-
onals i que per a això cal fer els 
deures iniciats en el marc de la 
consolidació fiscal. 

tractar-se d’un recurs, ara més 
que mai escàs, es calcula un rà-
ting per a cada client, es configura 
el sostre de risc que se li pot donar 
en funció de la modalitat de finan-
çament, s’estudia la millor opera-
ció financera tenint en compte el 
grup (Administració pública o no) i 
s’analitza el risc indirecte i les ga-
ranties que sustenten l’operació 
(els concerts sanitaris constituei-
xen un subjacent de valor altís-
sim). El preu consisteix a afegir a 
l’euríbor normalment una prima de 
risc (en la qual incideixen factors 
comentats com el ràting i els ter-
minis per exemple) i una prima de 
liquiditat (fonamentada en la con-
juntura econòmica).

Va comentar que, en relació amb 
la situació financera dels centres 
que operen en el sector Salut a 
Catalunya, s’observa una millora 
en els equilibris patrimonials dels 
balanços, però també que hi ha 
un ampli marge de millora en al-
guns centres amb alts nivells d’en-
deutament, baix nivell de cash 
flow i importants mancances d’in-
versió. Va considerar fonamental 
per sortir d’aquesta situació gesti-
onar de manera contundent 
aquestes variables amb compro-
mís i implicació de tots els agents 
que hi intervenen. Per finalitzar la 
seva intervenció, va comentar que 
des del punt de vista del finança-
ment i dels serveis bancaris se 
sent orgullós del paper fet per l’en-
titat que representa i considera 
que el volum de risc actual del 
sector Salut català és assumible, 
així va llançar un missatge d’abso-
luta tranquil·litat.

Finalitzades les intervencions dels 
dos ponents es va obrir un intens i 
interessant debat entre els assis-
tents. Per part del degà es va valo-
rar com a molt oportú organitzar 
en un futur proper una sessió tèc-
nica formativa específica sobre els 
mecanismes de fixació del preu i  
la determinació dels riscos de  
les operacions financeres per part 
de les entitats bancàries i creditíci-
es, ja que els paràmetres han can-
viat radicalment i aquesta és una 
qüestió que preocupa molts pro-
fessionals col·legiats. n

Perspectives financeres dels sistemes 
bancari i creditici i les seves afectacions 
concretes en relació amb el sector Salut

Seria també desitjable fomentar  
mesures de reactivació del creixement  

per tal de balancejar la situació

MIQUEL ARRUFAT 
Economista. Gerent del Consorci Sanitari Integral i membre 
del Comitè Permanent de la Comissió d’Economia de la Salut
economiadelasalut@coleconomistes.cat
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A L  V O S T R E  S E R V E I
Comissió d’Economia i Sostenibilitat

mínims. Però, si no integrem la 
sostenibilitat en el model de desen-
volupament, no podrem eradicar la 
pobresa, i els riscos per a les gene-
racions futures són excessius. Per 
això vaig anar a Rio, a veure què 
passava. No se’n sap gaire de la 
lletra petita. Però davant de la gran 
incertesa del futur immediat, és 
poc intel·ligent no estar al corrent 
de les tendències a mitjà termini. 
“L’última carta no és un as, és un 
tres de trèvols” (bloc F. Ximeno).

Un article de la Fundación Entorno 
diu: “En una conferència per Rio + 
20, es va plantejar a un panell de 
tres experts la pregunta Què faria 
vostè si sols pogués fer una reco-
manació als governs a Rio? Els 
tres van donar respostes sobre el 
consum i els hàbits de vida. El pri-
mer va dir: ‘Que els governs infor-
min i eduquin la gent per consumir 
menys. Menys energia. I utilitzaria 
els diners públics en tecnologies 
eficients i netes, i crearia incen-
tius’. El segon va respondre: ‘Eli-
minar les desigualtats socials’. 
Aquesta segona resposta venia a 
complementar la primera. I el ter-
cer va contestar: ‘Trobar un incen-
tiu globalment efectiu sobre la 
conducta i els hàbits verds’”. En 
definitiva, reclamaven un consum 
sostenible, una altra concepció 
d’interessos de Rio.

Motors estratègics
I arribem a les nostres competèn-
cies. El líders empresarials són ara 
els agents de canvi més impor-
tants del món i la societat espera 
d’ells que liderin juntament amb els 
governs aquesta etapa crítica del 
nostre desenvolupament. El full de 
ruta que ha de connectar el futur 
sostenible amb el present està 
marcat tant per les bones pràcti-
ques empresarials i la innovació 
tecnològica com pel canvi de 
comportaments i la innovació so- 
cial, amb el suport dels governs. 

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

Quan tingueu a les mans aquest 
Informatiu us preguntareu per què 
us parlo d’un tema del qual ja s’ha 
parlat bastant, no dic molt, però 
que la immediatesa de les vacan-
ces en unes complicades situa- 
cions de restriccions en tots els 
mons que afecten la nostra vida 
quotidiana ha fet que es diluís i 
que no es parli de les resolucions 
preses. Però sí que hi ha moltes 
opinions diverses, segons es miri 
el contingut en general solament o 
si interessen els matisos, alguns 
força interessants.

Jo no puc estar-me de parlar de la 
moguda que hi ha hagut a Catalu-
nya durant un any entre molts col-
lectius, entre ells el nostre Col·legi. 
Dels que hi eren in situ he agafat 
alguna reflexió. En el proper Infor-
matiu, amb més dades concre-
tes, podrem saber fins a on  
arriba l’extensió i concertació de 
“l’acord de mínims” per a molts i de 
“posem-nos a treballar” d’altres. 
Tinc l’esperança que, entre tots 
vosaltres companys, n’hi hagi al-
guns a qui aquests temes els inte-
ressin poc i d’altres que sí. Per als 
últims són aquestes mínimes expli-
cacions d’una trobada de Rio + 20 
a Rio de Janeiro (Brasil) el passat 
mes de juny.

La Conselleria de Territori i Soste-
nibilitat va convidar el Col·legi a 
formar part del grup regional que 
preparava les propostes que volia 
presentar a la cimera. La Comissió 
hi ha participat en reunions i jorna-
des i continuarà al setembre en el 
tema d’economia verda. Els dos 
punts vertebradors de la cimera 
són: Economia verda i El repte 
d’una governança global per al 
medi ambient i la sostenibilitat. 

Elements de context
Fem un breu recordatori. El 1992, 
la segona Cimera de la Terra a Rio 
prenia un caràcter ben diferent. El 

Rio + 20: dos punts vertebradors i altres 
de col·laterals . Interessa als economistes?

mur de Berlín havia caigut, els Es-
tats Units i la Unió Europea se sen-
tien forts. S’impulsa una carta de 
principis i se signen les convenci-
ons per fer front a tres problemes 
globals: el canvi climàtic, la biodi-
versitat i la desertificació. S’intenta 
promoure un nou pla d’acció, 
l’Agenda 21, i es posa el focus en 
els boscos. No es concreta gaire, 
però s’inicien espais de treball i de 
mobilització de diners. Estirant el fil 
de Rio, els governs locals, sobretot 
a Europa, endrecen les seves polí-
tiques ambientals. La UE crea un 
extens corpus jurídic en la matèria. 
Una jove i ambiciosa ministra de 
Medi Ambient, Àngela Merkel, im-
pulsa el Protocol de Kyoto, insufi- 
cient però primer pas concertat 
internacionalment. 

Som al 2012, el món ha canviat. 
Europa, motor de la incorporació 
del medi ambient a la lògica eco-
nòmica, és a l’UCI. Els Estats Units 
ja no veuen la seva supremacia 
com l’ordre natural de les coses. 
Els països emergents liderats per 
la Xina tenen expectatives que no 
volen veure condicionades. La glo-
balització de l’economia ha posat 
els Estats a la defensiva. Mentres-
tant, les organitzacions multilate-
rals (ONU, Banc Mundial, Comis-
sió Europea) impulsen un vincle 
més gran d’economia i medi am- 
bient, i connecten amb un sector 
creixent de la societat civil (50.000 
persones fem cap a Rio + 20), go-
verns locals i subestatges, empre-
ses, sindicats... Una pinça que 
atrapa els Estats, que tenen la po-
testat de decidir. 

També es posen sobre la taula al-
tres qüestions ambientals: ocupa-
ció verda, accés universal a una 
energia més eficient i més neta, 
ciutats sostenibles, seguretat ali-
mentària, accés a l’aigua i gestió 
sostenible dels oceans. I es parla 
d’un PIB verd. Hi ha un acord de 

En definitiva, elements que seran 
motors estratègics per crear solu- 
cions rendibles que les persones 
necessiten i desitgen. En conclu-
sió, una gran transformació per a 
la societat de consum. 

No puc acabar sense donar una 
pinzellada de col·laterals impor-
tants. Fer una breu referència al PIB 
verd. L’ONU va portar a la conferèn-
cia Rio + 20 un nou índex mundial 
per mesurar la riquesa de les naci-
ons, que suma el capital econòmic 
natural i humà i mostra que la im-
mensa majoria dels països viuen 
per sobre del seu medi ambient. 

L’índex d’enriquiment inclusiu (IWI 
per les seves sigles en anglès) és 
una espècie de PIB verd destinat a 
reflectir millor la riquesa real dels 
països i la seva capacitat futura de 
creixement, en tenir en compte la 
disponibilitat de recursos naturals i 
l’educació de la seva població, en-
tre altres factors 

Cap a una economia verda
“Quant de temps pot créixer un 
país si sols avança econòmica-
ment i perd els seus recursos na-
turals o no inverteix prou en la 
seva societat?” pregunten els 
seus creadors. Responent a l’ob-
jectiu número u de la conferència 
sobre desenvolupament sosteni-
ble: arribar a un acord mundial per 
a una transició cap a una “econo-
mia verda” que preservi els recur-
sos naturals i eradiqui la pobresa. 

“La Cimera de Rio + 20 és una 
oportunitat per abandonar el PIB 
com a mesura de prosperitat en el 
secle XXI”, segons el director del 
Programa de Nacions Unides per 
al Medi Ambient (PNUMA), Achim 
Steiner. 

En continuarem parlant, ja que de 
fet el grup d’empreses i entitats 
madrilenyes i catalanes que torna 
a portar el Col·legi per al CONAMA 
11 va encaminat cap a un treball 
que encaixa amb aquest tema. Si 
a algú d’altres comissions li inte-
ressa, que es posi en contacte 
amb nosaltres. Es presenta molt 
interessant. El congrés és del 25 al 
29 de novembre. n
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Comissió d’Economistes Auditors de Comptes

l Tenir un bon coneixement del 
negoci i el sector per transmetre-
ho adequadament i íntegrament 
a tot l’equip en la reunió de plani-
ficació. El personal ho agrairà.
l Per a les auditories de primer 
any, tenir degudament en comp-
te la informació obtinguda de  
la revisió de papers de l’ante- 
rior auditor pel que fa a riscos, 
abast i documentació per sol-
licitar al client, abans de l’inici de 
les actuacions. 
l Evitar l’excés de personal en 
l’assignació a l’encàrrec. 
l Justificar apropiadament quins 
són els cicles més significatius 
per no fer comprovacions inne-
cessàries en cicles secundaris. 
l En la mesura del possible, dis-
senyar una estratègia d’auditoria 

basada en les proves de compli-
ment dels controls, que redueixi 
l’abast de les proves substanti-
ves de mostreig. 
l Limitar les proves de compli-
ment als controls clau i a les afir-
macions significatives que ate-
nen algun risc, sense oblidar re-
duir les proves substantives.
l Potenciar al màxim la utilit-
zació d’experts informàtics per  
a les comprovacions dels con-
trols, tant generals com de cicles 
concrets.
l Avaluar si reduir l’abast de 
les proves de compliment, un 
cop validat que el circuit no ha 
canviat i ja es va provar en l’any 
anterior. 
l Si el client compta amb audi-
tors interns qualificats, conside-
rar la feina feta al llarg de tot l’any 
per determinar l’abast i l’ampli-
tud dels nostres procediments 
d’auditoria i en quines tasques 
podríem comptar amb la seva 
ajuda directa. 

AGUSTÍ SAUBI ROCA 
Economista, vocal del REA Catalunya 
i soci de Horwath PLM Auditors, SLP
agusti.saubi@crowehorwarth.es

Donat que continuem immersos 
en aquesta profunda crisi i que, 
el que és pitjor, no només no es 
veuen per enlloc els brots verds 
sinó que qualsevol predicció de 
quan en sortirem queda ridicu- 
litzada amb el simple pas del 
temps, no tenim més remei que 
fer el que fa tothom, tant famí- 
lies com empreses: adaptar-nos 
com sigui a la nova situació.

Si bé el títol de l’article es podia 
referir a qualsevol empresa, i fins 
i tot podria resultar especialment 
interessant per a polítics i ban-
quers, aquest no pretén anar 
més enllà de l’àmbit que millor 
coneixem, que és el dels despat-
xos professionals d’auditoria.

Davant la crisi, cada despatx o 
auditor individual ha de reflexionar 
(amb més periodicitat de la que 
seria convenient en èpoques nor-
mals) sobre allò que més li convé, 
i prendre una sèrie de deci- 
sions estratègiques per posicio-
nar-se en el mercat. Sense ànim 
de ser exhaustiu, els auditors 
hem de reflexionar quin és el tar-
get de clients que més ens inte-
ressa abastar, quina part del ven-
tall de serveis volem cobrir (si ens 
especialitzem en assumptes con-
crets o cerquem ser multidiscipli-
nars), quin és el punt d’equilibri 
que desitgem entre serveis recur-
rents (habitualment amb marge 
menor) o serveis esporàdics (amb 
millor marge), quins han de ser 
aquest serveis esporàdics, si  
hem de formar especialistes o els 
contractem, si ens convé obrir o 
tancar alguna oficina, com po-
dem millorar els procediments... 
D’aquesta relació d’aspectes per 
considerar, ens centrem ara en 
aquest darrer, en la millora dels 
procediments i, en conseqüència, 
de l’eficiència i de la rendibilitat.

Aprofitant aquesta època de l’any 
en què la intensitat de les urgèn- 

Millorar en eficiència

cies és menor, és recomanable 
efectuar una revisió dels treballs, 
però no només des del punt de 
vista de la qualitat, sinó incorpo-
rant-hi la recerca de la millora en 
l’eficiència. Pot resultar interessant 
revisar tots els treballs amb una 
càrrega d’hores superior a x (on 
x és la quantitat d’hores que ca-
dascú estableix i a partir de la qual 
considerem que podem obtenir 
una reducció interessant i que ens 
compensi aquesta tasca de revi-
sió). És important destacar que 
aquesta millora de l’eficiència no 
pot mai anar en contra de la quali-
tat. Retallar en qualitat no és ésser 
eficients. L’objectiu és millorar l’efi-
ciència intentant millorar també la 
qualitat dels papers de treball o, 
com mínim, mantenint-la. 

Alguns dels aspectes que po-
dem considerar en la fase de 
planificació són els següents:
l Un cop nomenats o renovats 
com a auditors, completar el 
qüestionari d’aceptació/retenció 
del client, incloent-hi tots els pro-
cediments d’investigació, deter-
minació de la independència i  
les aprovacions necessàries, tan 
aviat com sigui possible per evi-
tar ineficiències posteriors.
l Estar preparat per reunir-se 
amb un representant de la direc-
ció un sol cop per obtenir tota la 
informació necessària per com-
pletar la planificació de l’auditoria 
i la documentació relacionada. 
Preparar bé la reunió i concen-
trar-ho en una sola trobada ens 
permetrà estalviar en reunions 
ineficients.
l Cal assegurar l’obtenció d’infor-
mació adequada en la planificació 
per reduir al màxim decisions  
sobre la marxa en relació amb 
l’estratègia, l’abast i l’enfocament.

l Selecció d’una base de mate-
rialitat de planificació apropiada 
per aconseguir els objectius per-
seguits sense sobreauditar. 
l Planificar l’ús de proves analí-
tiques substantives (proves glo-
bals) per reduir l’abast d’altres 
proves substantives. 
l A l’hora de planificar els pro-
cediments del període actual 
d’auditoria, valorar de forma 
apropiada els procediments fets 
en anys anteriors per determi- 
nar la seva rellevància i l’eficièn-
cia en lloc de repetir-los irreflexi-
vament. 
l Evitar la presa de mos-
tres quan no és l’alternativa més 
eficient. 
l Determinar la direcció princi-
pal del risc inherent per provar 
d’evitar l’excés de riscos bidirec- 
cionals. 
l Enviar personal a l’oficina per 
reasignar altres encàrrecs tan 
bon punt sigui evident que el cli-
ent es fa el ronso a l’hora d’aten-
dre els requeriments de docu-
mentació necessària per al de-
senvolupament de l’auditoria. 
l Discutir aquests temes d’efi-
ciència en la reunió de planifi- 
cació i considerar-los a l’hora de 
preparar un pressupost adequat 
en hores.
l Efectuar un correcte segui-
ment del temps en què s’incorri 
de forma efectiva i comparar-lo 
amb el pressupost per identificar 
ineficiències i considerar-lo per a 
futures planificacions. 
l Finalment, un recordatori i un 
desig. Que la recerca de l’efi- 
ciència no pot malmetre la qua- 
litat de la feina i que el desig és 
que aquest article esdevingui útil 
per algú, però sempre per millo-
rar els marges dels encàrrecs i 
no per aprofitar i reduir els hono-
raris, que ja són prou baixos! n

És important destacar que aquesta 
millora de l’eficiència no pot mai anar 

en contra de la qualitat

A L  V O S T R E  S E R V E I
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A L  V O S T R E  S E R V E I
Grup de Treball d’Emprenedoria

El model de negoci
D’altra banda, Albert Deulofeu va 
entrar a fons en el concepte, els 
orígens i les motivacions, i sobre-
tot la seva aplicació pràctica i be-
neficis pels emprenedors, i també 
per a pimes ja establertes.

El concepte model de negoci 
està de moda i el seu ús és cada 
cop més freqüent, ampli i divers. 
Tot i així, hi ha certa confusió so-
bre què representa aquest con-
cepte i més encara sobre com 
es pot aplicar per millorar la ges-
tió i resultats de l’empresa. Ras i 
curt, el model de negoci descriu 

com l’empresa guanya diners i 
genera valor.

Dues de les persones que han 
contribuït els últims anys a l’im-
puls i difusió del model de negoci 
com a eina real per a la gestió 
estratègica han estat Alex Oster-
wälder i Yves Pigneur, que ja La 
Vanguardia va entrevistar en una 
ocasió a “La contra”. Tot i així, 
els orígens del model de negoci i 
el primer ús intensiu en el món 
empresarial es remunten unes 
dècades enrere. Així doncs, pot-
ser n’estem vivint actualment 
una segona onada.

A continuació, per a aquells que 
no hi vau poder assistir, us deixem 
només un petit tast de les reflexi-
ons que es van aportar entre 
ambdues xerrades. Algunes po-
den semblar tòpics, però deixen 
de ser-ho quan les explica algú 
que ho ha viscut en primera per-
sona, com l’Albert:

Divendres 1 de juny es va cele-
brar a la Facultat d’Economia i 
Empresa de la URV la II Jornada 
anual de l’ACCID sota el nom 
Gestió empresarial innovadora 
per afrontar el futur amb optimis-
me. La jornada s’adreçava a 
professionals i estudiosos de 
l’economia i la gestió d’empre-
ses interessats a donar suport  
a persones emprenedores, que 
posin en marxa el seu projec- 
te empresarial i que precisen 
d’eines de gestió per ajudar a 
superar moments difícils, o bé 
mètodes per consolidar i buscar 
un cert creixement.

En aquest sentit, membres del 
Grup de Treball d’Emprenedo- 
ria van organitzar una de les ses-
sions simultànies amb el títol Rep-
tes i oportunitats en l’emprenedo-
ria actual per oferir algunes idees i 
eines per sortir de la crisi. 

Dins la mateixa sessió es van 
tractar dos temes d’interès cab-
dal, com són el model de negoci i 
els mites i errors dels emprene-
dors a l’hora d’iniciar un projecte. 
El motiu és perquè la cerca d’un 
model de negoci viable i amb po-
tencial en aquesta fase és especi-
alment crítica i complexa i, d’altra 
banda, sempre és bo conèixer els 
errors que han comès els altres 
per mirar de no repetir-los.

Mites, perfils i errors  
dels emprenedors
Entre tres persones dedicades al 
món de l’emprenedoria, una 
d’elles, Albert Torruella, membre 
del Grup de Treball d’Emprene- 
doria del Col·legi, han escrit el lli-
bre Escola d’emprenedors, que 
van mirar de resumir en la primera 
part de la jornada. El llibre l’han  
dividit en tres parts:

l En la primera part es recullen 
alguns dels mites que s’escolten 
sovint entre els emprenedors i 
que cal desmuntar, ja que sovint 
no són veritats irrefutables sinó 
que poden tenir diverses lectures. 
Mites com que “és més segur  
treballar en una empresa que no 
pas ser emprenedor” o que “el 
més important d’una empresa  
és la qualitat del seu producte” 
són alguns dels que es desmun-
ten en aquest text amb diversos 
arguments i justificats amb xifres. 
l En la segona part han volgut 
definir d’una manera simpàtica 
els 10 perfils d’emprenedors que 

ens visiten i els han associat amb 
10 personatges famosos que de 
ben segur reconeixereu. Així, tro-
bareu descrits en el llibre, em-
prenedors com en MacGyver, 
que és aquell que confia plena-
ment en una idea fantàstica i no 
es preocupa tant del desenvolu-
pament, o l’emprenedor Son 
Goku, que és capaç de recórrer 
el món sencer a la recerca d’un 
client o d’un inversor.
l I en la tercera part han relatat 
10 casos reals (sota pseudònims) 
d’emprenedors que han atès i 
han analitzat els dos errors més 
remarcables de cadascun d’ells. 
D’aquesta manera, trobareu el 
que han considerat els 20 errors 
més freqüents dels emprenedors 
a l’hora d’arrencar un projecte. Si 
voleu trobar aquesta informació 
de manera ampliada, podeu en-
trar a la pàgina web de l’editorial 
(www.librosdecabecera.com) on 
també podreu descarregar la in-
troducció del llibre gratuïtament.

l La importància de trobar uns 
bons socis per a la nostra aventu-
ra empresarial.
l La perseverança davant mo-
ments extremadament compli-
cats marca la diferència.
l L’aprenentatge dels fracassos 
com a font vital per al present i el 
futur.
l Abans d’obsessionar-se amb 
un enfocament global, cal domi-
nar i validar l’entorn local.
l Trobar un model de negoci 
requereix d’anàlisi i també de  
prova i error.
l Permet tenir un control del 
rumb: buscar l’stop & think (parar 
i pensar).
l El descans, oci, família i activi-
tats esportives també és un ele-
ment clau de productivitat profes-
sional.
l Validar la nostra proposta de 
valor amb clients reals, més enllà 
d’informes, anàlisis i paperassa 
amb hipòtesis i estadístiques.
l Les projeccions economico-
financeres han de tenir una part 
ambiciosa i també una part con-
servadora (pla B), sobretot en el 
control de la tresoreria i el finan- 
çament.
l El potencial d’una empresa 
amb un equip determinat és limi-
tat. Pot arribar el moment d’haver 
de fer-la canviar de mans, que pu-
guin ampliar aquest potencial.
l El sentit vital que trobes en cre-
ar una empresa és un element 
clau per tirar-la endavant, gaudir 
del camí i refer-se de les enso- 
pegades.
l L’èxit no només és aconseguir 
crear una gran empresa, sinó arri-
bar allà on t’has proposat profes-
sionalment, tot gaudint del camí.

Esperem que la informació sigui 
del vostre interès i esperem re-
bre’n els vostres comentaris con-
tactant amb el grup de treball. n

Reptes i oportunitats  
de l’emprenedoria  
en el context actual

L’èxit no només és aconseguir crear  
una gran empresa, sinó arribar allà on 

t’has proposat, tot gaudint del camí

PERE SEGARRA, ALBERT DEULOFEU I ALBERT TORRUELLA 
Economistes. President i membres del Grup de Treball 
d’Emprenedoria i Creació d’Empreses del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya, respectivament
emprenedoria@coleconomistes.cat
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cions subjectes, però exemptes, la 
norma preveu la possibilitat de re-
nunciar a l’exempció d’aquestes 
operacions per evitar la tributació 
en l’impost sobre transmissions 
patrimonials i actes jurídics docu-
mentats, en la modalitat de trans-
missions patrimonial oneroses. I 
entre les condicions que s’han 
d’acomplir figura la comunicació 
que l’adquirent de l’immoble ha 
d’adreçar al transmitent on se’l fa 
saber la seva condició de subjecte 
passiu de l’IVA amb dret a la de-
ducció total de l’impost suportat 
en l’adquisició. Al marge d’inter-
pretacions literals, atesa la inversió 
del subjecte passiu en aquestes 
operacions, no té sentit dita comu-
nicació al transmetent de l’immo-
ble, ja que no haurà de repercutir ni 
liquidar l’IVA de l’operació.

La regla d’inversió del subjecte 
passiu en aquestes operacions 
també pot suscitar dubtes sobre si 
s’aplica en qualsevol entrega de 
béns immobles o només a les que 

es puguin ordenar en fase de liqui-
dació, atès que la norma només  
fa referència a les entregues que 
es produeixin a conseqüència del 
procés concursal. 

Un altre aspecte formal que pot ge-
nerar dubtes en aquestes opera- 
cions és la documentació, és a dir, 
qui ha d’expedir la factura per justi-
ficar el dret a la deducció de l’IVA 
que gravi l’operació. Segons l’arti-
cle 97.1, 4t de la Llei de l’IVA, per a 
qualsevol transacció a què fa refe-
rència l’article 84.1.2n de la Llei de 
l’IVA, el justificant o document for-
mal del dret a la deducció és la fac-
tura o justificant comptable expedit 
per qui va fer l’entrega dels béns o 
la prestació de serveis.

Recordem que la disposició addi-
cional sisena de la Llei de l’IVA es-
tableix que els adquirents en pro-
cediments administratius i judicial 
d’exempció forçosa que tinguin la 
condició de subjectes passius de 

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

Tot i que l’IVA és dels impostos 
que any rere any, des que va ser 
implantat a l’Estat Espanyol l’any 
1986, rep més modificacions nor-
matives, en principi –a manca de 
la Llei de Pressupostos Gene- 
rals de l’Estat per al 2012– no hi  
ha gaires novetats per al 2012. Tot 
i així, paga la pena comentar- 
ne tres que ens ha semblat opor- 
tú recordar.

Tipus de gravamen 
superreduït del 4% aplicable 
als lliuraments d’habitatges
La disposició final cinquena del 
RD-Llei 20/2011, de 30 de de-
sembre, va donar nova redacció a 
la disposició transitòria quarta  
del RD-Llei 9/2011, de 19 d’agost, 
que havia establert aquest incentiu 
fiscal des del 20 d’agost de 2011 
fins al 31 de desembre de 2011. 
Per tant, des del 20 d’agost de 
2011 fins al 31 de desembre de 
2012, s’aplicarà el tipus superre-
duït del 4% a les entregues d’edifi-
cis o part dels mateixos aptes per 
al seu ús com a habitatges, inclo-
ses places de garatge, amb un 
màxim de dues unitats, i annexes 
situats en els edificis que es trans-
metin conjuntament.

Ara bé, quin és el tipus aplicable a 
l’autopromoció d’habitatges des-
prés de l’entrada en vigor del RD-
LLEI 9/2011? Sembla que el 8%, 
encara que l’execució o finalitza-
ció de l’obra es produeixi entre el 
20 d’agost de 2011 i el 31 de de-
sembre de 2012. El motiu és que 
el promotor d’un habitatge pot 
destinar-lo a la venda, al lloguer i a 
l’ús propi, però adquireix la condi-
ció de subjecte passiu de l’IVA no-
més en els dos primers supòsits.

Serà aplicable el tipus del 4% als 
pagament a compte (avançats)  
fets entre el 20 d’agost de 2011 i el 
31 de desembre de 2012, corres-
ponents a habitatges que s’entre-

Poques novetats
en l’IVA el 2012

garan després del 2012? Doncs la 
resposta és el 4%, atès que el tipus 
aplicable de l’IVA és el vigent en el 
moment de la meritació, i en el cas 
de pagaments avançats l’impost 
és exigible en el moment del co-
brament total o parcial si es produ-
eix amb anterioritat a l’entrega del 
bé o a la prestació de serveis. 

I en el cas d’arrendaments d’habi-
tatge amb opció a compra? El ti-
pus del 4% no serà aplicable a les 
quotes de lloguer amb opció de 
compra, encara que la meritació 
de l’IVA es produeixi en el període 
comprès entre el 20 d’agost de 
2011 i el 31 de desembre de 2012, 
ja que es tracta d’una prestació de 
serveis i no d’una entrega de béns. 

Transmissió d’immobles  
a entitats declarades  
en concurs de creditors: 
inversió del subjecte passiu
Nou supòsit d’inversió del subjecte 
passiu introduït per la Llei 38/2011, 
de 10 d’octubre, de reforma de la 
Llei 22/2003, de 9 de juliol, Con-
cursal, que afegeix una lletra e) a 
l’apartat 2n del número 1 de l’arti-
cle 84 de la Llei de l’IVA. Així, des 
de l’1 de gener de 2012, en les en-
tregues de béns immobles efectu-
ades en un procés concursal, se-
ran subjectes passius de l’IVA els 
adquirents. Per tant, seran els ad-
quirents els qui hauran de liquidar 
l’IVA per autorepercusió i deduir-
se’l en funció de la seva condició 
de subjecte passiu de l’impost. El 
venedor de l’immoble ha de ser 
també subjecte passiu de l’IVA i 
actuar en el desenvolupament de 
les seves activitats econòmiques.

En els casos de segona transmis-
sió d’immobles que són opera- 

l’IVA estan facultats per, en nom i 
per compte del transmetent, expe-
dir la factura que documenti l’ope-
ració i la repercussió de l’impost, 
presentar l’autoliquidació, ingres-
sar el deute, així com efectuar, si és 
el cas, la renúncia a les exempci-
ons immobiliàries. Però no diu res 
respecte als casos de transmissi-
ons d’immobles en situacions 
concursals.

De tota manera, des de l’1 de ge-
ner de 2011 ha desaparegut de la 
normativa de l’IVA l’obligació 
d’emetre una factura pel destinata-
ri de l’operació en aquells supòsits 
en què sigui subjecte passiu per 
inversió. En els casos d’inversió del 
subjecte passiu si el proveïdor és 
comunitari, el document justificatiu 
del dret a deduir serà la factura ex-
pedida per qui fa l’operació que 
haurà de consentir els requi- 
sits exigits, en l’àmbit comunitari, 
per la Directiva 2006/112/CE. 
Quan el proveïdor no sigui comuni-
tari, el document justificatiu del dret 
a deduir serà el justificant compta-
ble expedit per aquest, entenent 
com a justificant qualsevol docu-
ment que serveixi de suport a 
l’anotació comptable de l’operació. 

Declaracions informatives: 
models 340, 347 i 349
Mitjançant el RD 1615/2011, de 
14 de novembre, es van modificar 
per al 2012 les declaracions infor-
matives d’operacions amb terce-
res persones (model 347) i la pre-
sentació telemàtica dels llibres-re-
gistre de l’IVA (model 340).

Pel que fa al model 347, que fins 
ara es presentava el mes de març, 
cal tenir en compte que l’any 2013 
s’haurà de presentar el mes de fe-
brer de cada any en relació amb 
les operacions fetes durant l’any 
natural anterior.

També s’ha disposat l’exclusió de 
la obligació de la seva presenta- 
ció per als obligats a presentar el  
model 340 i, en conseqüència, 
s’han afegit a dit model certes 
operacions que, fins a l’entrada  
en vigor del RD 1015/2011, supo-
saven l’obligació de presentar el 
model 347. n

Un aspecte formal que pot generar  
dubtes és qui ha d’expedir la factura per  

justificar el dret a la deducció de l’IVA
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d’Ordenació de l’Edificació. 
D’aquesta manera, es podrà inici-
ar l’execució d’obres i instal-
lacions i l’exercici de l’activitat co-
mercial i de serveis amb la presen-
tació d’una declaració responsa-
ble o comunicació prèvia, segons 
el cas, en la qual l’empresari de-
clara complir els requisits exigits 
per la normativa vigent i disposar 
dels documents que s’exigeixin, 
acompanyada d’un informe tècnic 
expedit per un professional acre-
ditat, a més de tenir el justificant 
del pagament del tribut correspo-
nent quan sigui preceptiu.

Quan s’hagin de fer diverses ac- 
tuacions relacionades amb la  
mateixa activitat o en el mateix lo-
cal en què aquesta es desenvo- 
lupa, les declaracions responsa-
bles, o les comunicacions prèvies, 
es tramitaran conjuntament.

De conformitat amb les mesures 
previstes en el Reial Decret Llei, 
amb vista a la supressió de llicèn-

cies, i per aplicació de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administra- 
cions públiques i del procediment 
administratiu comú, qualsevol 
norma, disposició o acte, adoptat 
per qualsevol òrgan de les admi-
nistracions autonòmiques o locals 
que contravingui o dificulti l’aplica-
ció d’aquest règim, podrà ser de-
clarat nul de ple dret, sense perju-
dici de l’exigència, si s’escau, de 
la corresponent responsabilitat 
patrimonial a l’administració públi-
ca incomplidora.

Subjecció al règim  
general de control
La presentació de la declaració 
responsable, o de la comunicació 
prèvia, amb el consegüent efecte 
d’habilitació a partir d’aquest mo-
ment per a l’exercici material de 
l’activitat comercial, no prejutjarà 
de cap manera la situació i efectiu 
acomodament de les condicions 
de l’establiment a la normativa 

El comerç interior ha estat patint 
durant diversos anys consecutius 
fortes caigudes en el consum. En 
aquest context és més necessari 
que mai, d’una banda, reduir les 
càrregues administratives que difi-
cultin el comerç i, d’altra banda, 
dinamitzar el sector per permetre 
un règim més flexible.

L’estructura comercial a Espanya 
es caracteritza per una majoritària 
presència de petites i mitjanes em-
preses, exposades –per la seva 
vulnerabilitat més gran– a l’efecte 
de l’actual crisi econòmica que 
s’ha reflectit en un important des-
cens de les xifres de vendes i tan-
cament d’establiments comerci-
als. No obstant això, el comerç 
minorista és, al mateix temps, un 
àmbit especialment dinamitzador 
de l’activitat econòmica i de l’ocu- 
pació i, per això, per afavorir la  
recuperació econòmica en l’ac- 
tual context resulta fonamental 
l’adopció de mesures que facili- 
tin l’activitat i eliminin obstacles 
que impedeixen el desenvolupa-
ment de la iniciativa empresarial  
en aquest àmbit.

Per aquest motiu, el passat 25 de 
maig, es va aprovar el Reial Decret 
Llei 19/2012, de mesures urgents 
de liberalització del comerç i de 
determinats serveis, amb l’entrada 
en vigor el 27 de maig de 2012 i 
les mesures següents:

Àmbit d’aplicació
L’àmbit d’aplicació de les mesu-
res se circumscriu al comerç mi-
norista i a determinats serveis en 
establiments permanents la su-
perfície útil d’exposició i venda al 
públic dels quals no sigui superior 
a 300 metres quadrats. Entre les 
citades activitats, recollides en 
l’annex del Reial Decret Llei, es 
troben les següents:

l Comerç al detall de productes 
alimentaris, begudes i tabacs.
l Comerç al detall de productes in-
dustrials no alimentaris, com tèx- 
tils, pell, calçat, mobles, drogueria, 
cosmètica, materials de construc-
ció, ferreteria, bricolatge, automòbils, 
maquinària, joieria o joguines.
l Reparació d’aparells elèctrics 
de la llar i d’automòbils.
l Agències de viatges, promoció 
immobiliària, lloguer d’habitatges i 
locals.

Inexigibilitat de llicència
Mitjançant aquest Reial Decret 
Llei, s’avança en la liberalització 
del comerç, en eliminar tots els su-

pòsits d’autorització o llicència 
municipal prèvia, motivats en la 
protecció del medi ambient, de la 
seguretat o de la salut públiques i, 
en concret, s’estableix que no 
serà exigible l’obtenció de llicència 
prèvia d’instal·lacions, funciona-
ment o activitat ni altres similars 
que subjectin l’exercici de l’activi-
tat a la seva obtenció, així com 
tampoc els canvis de titularitat, 
que se subjectaran únicament a 
comunicació prèvia a l’Administra-
ció competent. En efecte, se 
substitueix l’autorització prèvia per 
un règim de control ex post basat 
en una declaració responsable. 

La flexibilització s’estén també 
més enllà de l’àmbit d’aplicació de 
la reforma de la Llei 2/2011, de 4 
de març, i afecta també a totes les 
obres lligades al condicionament 
d’aquests locals que no requerei-
xin de la redacció d’un projecte 
d’obra de conformitat amb la  
Llei 38/1999, de 5 de novembre, 

aplicable ni limitarà l’exercici de 
les potestats administratives, de 
comprovació, inspecció, sanció i 
en general de control que a l’ad-
ministració en qualsevol ordre,  
estatal, autonòmic o local, li esti-
guin atribuïdes per l’ordenament 
sectorial aplicable en cada cas.

Habilitació a les entitats 
col·laboradores
Per a l’exercici de l’activitat de 
comprovació dels requisits i cir-
cumstàncies referits a la declara-
ció responsable o comunicació 
prèvia, les corporacions locals 
competents podran recórrer a la 
col·laboració privada d’entitats de 
valoració legalment acreditades,  
a través de les quals podrà gestio-
nar la totalitat o una part de l’acti-
vitat de comprovació. Aquestes 
entitats actuaran en règim de con-
currència. En qualsevol cas, els 
interessats, a efectes de la valora-
ció dels requisits manifestats en 
les seves declaracions responsa-
bles, o a les seves comunicacions 
prèvies, podran lliurement fer ús o 
no dels serveis d’aquestes enti-
tats, sense que en pugui derivar 
tractament diferenciat algun per 
part de l’administració competent, 
destinatària de la comunicació.

Sol·licituds de llicències 
efectuades amb anterioritat
Els procediments iniciats abans 
de l’entrada en vigor del Reial De-
cret Llei, i que tinguin per finalitat 
l’obtenció de les llicències o auto-
ritzacions que fossin necessàries 
d’acord amb la normativa anterior, 
es tramitaran i es resoldran per la 
normativa vigent en el moment  
de la presentació de la sol·licitud.

No obstant el que disposa l’apar-
tat anterior, l’interessat podrà, 
amb anterioritat a la ressolució, 
desistir de la seva sol·licitud i, 
d’aquesta manera, optar per 
l’aplicació de la nova normativa en 
el que aquesta al seu torn sigui 
aplicable. Les comunitats autòno-
mes, en l’àmbit de les seves com-
petències, podran ampliar el llin-
dar de superfície i el catàleg d’ac-
tivitats comercials i serveis, que 
preveu el títol I i l’annex del Reial 
Decret Llei. n

Mesures urgents de 
liberalització del comerç 
i de determinats serveis

És més necessari que mai reduir les 
càrregues administratives que dificultin 

el comerç i dinamitzar el sector

LENE OÑA 
Advocada de Guillén Bécares, advocats i economistes
Iona@gbae.es
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més de fer possible que la Gene-
ralitat disposi d’ells d’una manera 
més previsible i estable en el 
temps i d’aconseguir un nivell més 
alt d’eficiència en la gestió i admi-
nistració tributària.

El pacte fiscal hauria de conside-
rar quatre pilars fonamentals, que 
són els següents:

1.- La recaptació i gestió per part 
del Govern de la Generalitat de 
tots els tributs (sense incloure les 
cotitzacions socials) que es gene-
ren a Catalunya, mitjançant una 
agència tributària pròpia, únic sis-
tema que garanteix assolir la plena 
responsabilitat fiscal. No obstant 
això, cal assegurar la coordinació 
entre ambdues administracions 
tributàries.

2.- La capacitat normativa plena 
sobre aquests tributs sense altra 
limitació que les comunitàries i les 
estatals. Cal transferir a la Genera-
litat la capacitat en relació amb 

tots els impostos directes, mentre 
que en el cas dels impostos indi-
rectes s’han de respectar les di-
rectrius comunes amb la Unió Eu-
ropea i l’Estat pel que fa a l’IVA i els 
impostos especials. Això és es-
sencial per disposar d’instruments 
de política fiscal de cara a la reac-
tivació econòmica a curt i mitjà 
termini i de cara a l’accés als  
recursos. El pacte fiscal no hauria 
de ser cap obstacle al procés 
d’harmonització fiscal existent a la 
Unió Europea i hauria en contem-
plar un possible nou impost d’àm-
bit europeu.

3.- La capacitat financera segons 
les competències assumides per 
cada nivell de govern. El CAREC 
considera, majoritàriament, que 
un model inspirat en el concert 
econòmic és el millor sistema per 
assolir els objectius del pacte fis-
cal. L’agència tributària catalana 
recaptaria i gestionaria tots els tri-
buts generats a Catalunya i el Go-

ÀNGEL HERMOSILLA 
Economista 
hermosilla@economistes.com

A principi del mes de maig el Con-
sell Assessor per a la Reactivació 
Econòmica i el Creixement (CA-
REC) va lliurar al president de la 
Generalitat, Artur Mas, un nou in-
forme que recull la seva opinió i 
criteri pel que fa als objectius i els 
continguts del pacte fiscal que 
promou el propi Govern català. Els 
arguments utilitzats en la seva re-
dacció per justificar la necessitat 
del pacte “es basen en principis 
d’eficiència i en valors de respon-
sabilitat, esforç, equitat i solidari-
tat, entenent que la seva aplicació 
ha d’estimular la reactivació eco-
nòmica i afavorir el progrés econò-
mic i social de Catalunya i del con-
junt de l’Estat”. L’actual sistema 
atorga una elevada autonomia en 
competències traspassades de 
despesa, però molt limitada quant 
a ingressos.

Es tracta d’adoptar mesures per 
corregir els desequilibris en les re-
lacions econòmiques entre l’Ad-
ministració central i la Generalitat, 
mitjançant un nou model de relaci-
ons financeres i fiscals entre amb-
dues, i restablir la confiança dels 
actors econòmics i socials, a tra-
vés de l’obertura d’espais per a 
una política econòmica amb mar-
ges més grans. Això contrasta 
amb la realitat actual, caracteritza-
da per les dificultats d’exercir l’au-
togovern, tot i l’existència del marc 
legal i normatiu.

Segons la CAREC, la força moral 
per assolir els objectius dependrà, 
d’una banda, del grau de consens 
que sigui possible aconseguir a 
Catalunya sobre el “què” –contin-
gut– i el seu “perquè” –raons i ne-
cessitats– i, de l’altra, de la capaci-
tat per argumentar racionalment 
l’un i l’altre.

En definitiva, el model establert 
per la Constitució espanyola està 
esgotat i s’ha d’avançar cap a un 

Informe del CAREC 
sobre el pacte fiscal

nou model que permeti un grau 
d’autogovern més alt. El pacte fis-
cal es justifica per quatre motius 
principals:

a) L’augment de la responsabilitat 
fiscal del Govern de la Generalitat 
davant dels ciutadans i d’altres 
administracions, com l’Estat o la 
Unió Europea. L’autonomia fiscal 
permetria, entre d’altres, una actu-
ació més activa per poder sanejar 
els comptes públics, un accés 
més fàcil als mercats financers i 
una disciplina pressupostària més 
gran.

b) L’augment de l’eficiència i la 
seguretat jurídica de la funció pú-
blica tributària, els possibles efec-

tes dels quals es projecten, bàsi-
cament, en tres àmbits:
l La lluita contra el frau fiscal, so-
bre la base de canals de col-
laboració amb altres administraci-
ons tributàries.
l La convergència de criteris en-
tre administracions públiques.
l L’assistència al contribuent.

c) Com a instrument per a la reac-
tivació econòmica, atès que una 
capacitat més gran sobre els tri-
buts permetria una millor adequa-
ció del sistema fiscal a l’estructura 
productiva del país i, concreta-
ment, esdevindria un instrument 
de primer ordre per a la reactivació 
de l’economia.

d) Per obtenir els recursos ade-
quats per a la despesa orientada a 
enfortir la competitivitat i la cohesió 
social, atès que una autonomia 
tributària més gran afavoriria una 
relació més gran entre recursos 
generats i despeses realitzades, a 

vern faria una transferència a l’Ad-
ministració central en concepte de 
serveis prestats i càrregues comu-
nes. Això no exclou la possibilitat 
de negociar altres mecanismes de 
contribució per raons de cohesió i 
solidaritat, amb aportacions aco-
tades i partint de criteris objectius i 
subjectes a revisió periòdica, sota 
el principi general que l’anivella-
ment ha de ser sempre parcial i 
que en cap cas no ha de situar la 
comunitat que aporta darrere de 
les comunitats receptores en el 
rànquing de finançament per càpi-
ta a igualtat de poder adquisitiu, 
una vegada feta la transferència.

4.- Un mecanisme de negociació 
i revisió del pacte sobre la base de 
la relació bilateral entre Catalunya i 
l’Estat per renovar-ne o modificar-
ne el contingut. El resultat d’aquest 
acord té la capacitat de contribuir 
decisivament a millorar tant el grau 
d’equitat horitzontal (entre comu-
nitats autònomes) com el vertical 
(entre les comunitats autònomes i 
l’Estat).

El CAREC “valora que el pacte fis-
cal que el Govern de la Generalitat 
posa sobre la taula per al seu de-
bat i concreció assumeix, en el 
marc de la Constitució, la plena 
responsabilitat de les mesures ori-
entades a assolir l’equilibri dels 
comptes públics i afavorir el de-
senvolupament de Catalunya, tot 
mantenint amb el conjunt de l’Es-
tat un marc de cohesió i coordina-
ció de polítiques econòmiques 
bàsiques”.

Finalment, s’ha d’intentar assolir el 
màxim consens parlamentari i so-
cial possible a Catalunya i garantir 
i fer compatibles la validesa i ga-
rantia jurídiques de l’acord i el 
compromís polític assolits amb la 
seva implantació progressiva. n

L’autonomia fiscal permetria, entre 
d’altres, una actuació més activa  

per poder sanejar els comptes públics
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utilitza com a consums intermedis, 
més el valor de les activitats de co-
merç i de transport amb destí final 
que són necessàries perquè els 
productes industrials arribin al 
consumidor. En aquesta aproxi-
mació també hi ha una sobrevalo-
ració de les activitats de comerç i 
de transport, però en aquest cas 
no afecta a tants sectors com 
passava amb el concepte de nova 
indústria. 

Els resultats també mostren que la 
caiguda del pes de la indústria en 
les variables principals de l’econo-
mia no es compensa ni per l’activi-
tat dels serveis destinats a con-
sum intermedi industrial, la impor-

tància relativa dels quals es manté 
més o menys constant en el perío-
de analitzat, ni per l’augment de 
l’activitat del comerç i del trans-
port amb destí final. El perímetre 
de la indústria, ampliat d’acord 
amb aquesta altra aproximació, 
passa del 62,7% al 44,4% en 
aquests mateixos anys.

Per tant, el 44,4% del VAB que 
genera l’economia catalana ve di-
rectament o indirectament fomen-
tat per l’activitat industrial, i direc-
tament o indirectament té el 
47,5% de les persones ocupades 
a Catalunya.

Addicionalment, el sector indus- 
trial també destaca per la capaci-
tat d’arrossegament de les expor-
tacions de productes del sector a 
l’estranger i el seu impacte positiu 
sobre la productivitat mitjana.

També cal assenyalar la capacitat 
d’arrossegament de la indústria en 

SALVADOR GUILLERMO 
Economista. Director d’Economia de Foment del Treball i conseller del CTESC 
JOAN ANTONI SANTANA 
Director del Gabinet Econòmic del CTESC

El Consell de Treball Econòmic i 
Social de Catalunya ha estat ama-
tent a la situació econòmica, i es-
pecialment a la del sector industri-
al, ja que ha entès que aquest 
constitueix un dels principals actius 
de Catalunya. L’estudi vol posar en 
valor i exposar la importància que 
el sector industrial té per a la nostra 
economia, així com fer una aproxi-
mació més acurada de la realitat 
del sector industrial i de la seva im-
portant interrelació sectorial.

L’anàlisi que presenta l’informe 
tracta dels canvis estructurals a 
l’economia catalana, de la seva 
quantificació i de determinar-ne 
l’abast en termes agregats. L’eina 
ha estat essencialment les taules 
input output de Catalunya (TIOC) 
dels anys 1987, 2001 i 2005, atès 
que aquesta metodologia ens per-
met analitzar l’evolució de les in-
terrelacions entre la indústria i la 
resta de sectors d’activitat, les im-
plicacions d’aquests canvis en 
termes de creixement de la pro-
ducció, del VAB, de la productivi-
tat, de l’ocupació, de les exporta-
cions i importacions així com tam-
bé de la recerca i el desenvolupa-
ment (R+D). També per a una mi-
llor comprensió del sector industri-
al s’ha analitzat l’evolució de les 
interrelacions productives inter-
sectorials i s’ha posat l’accent en 
l’evolució dels consums interme-
dis amb l’objectiu d’analitzar l’im-
pacte que han pogut tenir els pro-
cessos d’externalització d’activi-
tats industrials o bé cap a l’estran-
ger (offshoring), o bé cap a la resta 
d’activitats no industrials del propi 
mercat (outsourcing). 

Tot aquest anàlisi de les dades es 
complementa amb un extens re-
corregut per la bibliografia eco-
nòmica sobre la indústria, alhora 
que es fan unes hipòtesis sobre 
la importància econòmica del 

Informe sobre la indústria a Catalunya: 
situació, reptes i possibilitats

sector industrial sobre el conjunt 
de l’economia mitjançant les se-
ves relacions amb la resta de 
sectors i es defineix el perímetre 
industrial, que resulta d’afegir a 
l’activitat pròpiament industrial 
aquella que hi està directament o 
indirectament relacionada.

Així tenim que la indústria ha pas-
sat de generar directament el 
43,1% del VAB l’any 1987 a gene-
rar-ne el 22,8% l’any 2005. En el 
mateix període ha passat d’ocu-
par el 33,5% de les persones tre-
balladores a ocupar-ne el 22,2%. 

Per tal de calibrar millor aquesta 
pèrdua de pes de la industria –es-

tadísticament dita– s’ha volgut 
mesurar el creixement dels serveis 
que hi estan directament o indirec-
tament vinculats. Així apareix el 
concepte de nova indústria, se-
gons definició del professor Eze-
quiel Baró, que pretén recollir 
aquest fenomen i en què es cons-
tata l’augment dels serveis desti-
nats a la producció (serveis a les 
empreses, comerç, transport i te-
lecomunicacions, finances i ener-
gia) que ha compensat, parcial-
ment, la pèrdua de pes relatiu que 
han experimentat les manufactu-
res en els darrers anys.

Aquest informe presenta una altra 
aproximació, més prudent, si de 
cas, per mesurar el perímetre de 
l’activitat industrial amb la intenció 
d’identificar l’activitat econòmica 
que hi està estretament vinculada 
o dependent. El nou perímetre de 
la indústria estaria format per l’ac-
tivitat de la indústria més els ser-
veis que compra la indústria i que 

l’ocupació i especialment en la ca-
tegoria de qualificats manuals, 
que és on es concentra el seu 
efecte més intensament, alhora 
que el sector industrial és el que 
més despesa en R+D genera 
(67,4% del total l’any 2005). A 
més, l’activitat industrial és també 
la que fa l’esforç més alt de des-
pesa en R+D per unitat produïda.

En la conjuntura actual, d’atonia 
de la demanda interna, es destaca 
del sector industrial la seva capa-
citat d’orientació exterior, l’impac-
te sobre la productivitat, sobre 
l’ocupació de persones qualifica-
des i per l’impacte diferencial en 
R+D, pel que fa també a la millora 
de la competitivitat.

L’informe clou amb un conjunt de 
recomanacions, que només enun-
ciem, i no totes, com són que: 
l La indústria ha estat, és i serà 
un sector clau per a l’economia 
catalana. 
l Un creixement més centrat en 
la indústria, a banda de ser facti-
ble, resultaria convenient també 
de cara a millorar la competitivitat i 
la productivitat mitjana de l’econo-
mia catalana. 
l Lluny del tòpic habitual, la rei-
vindicació de la indústria, per la 
seva importància i els seus efectes 
d’arrossegament, atès que és una 
activitat important de cara a con-
solidar i augmentar l’ocupació da-
vant de la conjuntura existent. 
l La necessitat d’emprendre més 
mesures de foment a l’activitat in-
dustrial al voltant de quatre eixos: 
augmentar la despesa d’R+D+I; la 
política de clústers; la millora del 
finançament de les empreses i de 
la seva internacionalització. n

Un creixement més centrat en la indústria 
resultaria també convenient per millorar 
la competitivitat i la productivitat mitjana

A L  V O S T R E  S E R V E I
Política industrial
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en els aspectes generals les im-
plicacions i necessitats de com-
pliment del propi despatx i els 
seus clients. 

Expert. Per al coneixement més 
profund de la LPBC i FT, per as-
sumir la funció de responsable 

El Col·legi d’Economistes de  
Catalunya mitjançant el seu cen-
tre de formació, l’Aula d’Econo-
mia, imparteix una sèrie de màs-
ters, postgraus i cursos d’espe-
cialització especialment disse-
nyats per a l’actualització dels 
economistes, amb l’objectiu 
d’ajudar-los en el seu desenvolu-
pament professional. T’infor-
mem dels màsters, postgraus i 
programes d’especialització que 
es faran durant el curs acadèmic 
2012–2013 i als que ja et pots 
inscriure.

l Màster d’Especialització 
tributària
Estar al dia per avançar-se al futur. 
Formació i perfeccionament per a 
l’exercici com a assessor fiscal
Del 18 d’octubre de 2012 a maig 
de 2013, de dilluns a dijous, de 
18.00 a 21.00 hores.

l Diploma de postgrau Pro-
grama general de compta-
bilitat professional
De novembre de 2012 a abril de 
2013. Durada, 149 hores.

Consta dels següents cursos: 
-Curs de comptabilitat superior 
segons el nou Pla General 
Comptable 
-Seminari pràctic de consolida-
ció comptable
-Curs d’anàlisi d’estats financers 
en el marc del nou Pla General 
Comptable 
-Noves tendències en la comp-
tabilitat de gestió
-Curs de fiscalitat de l’empresa 

l Programa Avançat en 
Gestió i Direcció d’Empre-
ses (PADE) semipresencial 
Del 20 d’octubre de 2012 al 26 
de gener de 2013. El calendari de 
les sessions presencials serà di-
vendres de 16.00 a 21.00 hores i 
dissabtes de 9.00 a 14.00 hores.

Programa d’especialització es-
tructurat en 15 mòduls, 10 pre-
sencials i 5 on-line, en el qual 

Màsters, postgraus i programes 
d’especialització 2012-2013

s’aborden aspectes clau en el 
desenvolupament de les habili-
tats directives i estratègiques apli-
cables a la realitat empresarial.

l Programa de Desenvolu-
pament Directiu en Gerèn-
cia Internacional (PDDGI) 
Del 9 de novembre de 2012 al 
20 d’abril de 2013. Divendres de 
16.00 a 21.00 hores i dissabtes 
de 9.00 a 14.00 hores.

l Cicle sobre la compra-
venda d’empreses i altres 
reorganitzacions empre-
sarials
L’inici és al febrer de 2013 i té 
una durada de 64 hores. 

l Diploma de postgrau 
Programa d’especialització 
en control de gestió
La moderna funció del ‘controller’ 
De gener a juny de 2013. Dura-
da, 140 hores. 

Consta dels següents cursos:
-Anàlisi d’estats financers en el 
marc del Pla General Comptable 
2008
-Noves tendències en la comp-
tabilitat de gestió 
-Control de gestió. Control pres-
supostari
-Control i auditoria interns

l Programa de formació i 
acreditació d’expert en 
Prevenció de blanqueig de 
capitals i finançament del 
terrorisme (on-line) 
Dissenyat conjuntament amb el 
Consell General de Col·legis 
d’Economistes i el Col·legi d’Eco- 
nomistes de Catalunya.

Per atendre la doble necessitat 
dels despatxos i professionals 
s’han creat dos programes de 
suport en aquesta àrea:

Socis i directius. Programa per 
aconseguir els objectius anteri-
ors, acreditar la formació especí-
fica i adequada i poder identificar 

operatiu del despatx i poder  
desenvolupar professionalment 
l’activitat d’expert i consultor de 
PBC i FT. Inclou l’acreditació i di-
ploma d’expert, així com la inclu-
sió en el registre del CGCEE amb 
accés publico per a potencials 
clients. n

El Col·legi d’Economistes de 
Catalunya, conjuntament amb 
diferents universitats, organitza 
uns màsters i postgraus 
homologats per l’ICAC que 
poden dispensar de la prova  
de capacitació teòrica d’accés 
al Registre Oficial d’Auditors  
de Comptes (ROAC) 

l Postgrau en Auditoria 
Conjuntament amb la Universitat 
Pompeu Fabra
Edicions: presencial, 
semipresencial i on-line
Inici: 22 d’octubre de 2012

l Postgrau de Direcció 
comptable i auditoria 
Conjuntament amb la Universitat 
Pompeu Fabra
Edicions: presencial, 
semipresencial i on-line
Inici: 22 d’octubre de 2012. 
De dilluns a dijous, de 18.00 a 
21.00 hores.

Formació conjunta amb les universitats

l Màster de 
Comptabilitat  
superior i auditoria
Conjuntament amb la 
Universitat Autònoma  
de Barcelona, Campus de 
Sabadell
Inici: 18 d’octubre de 2012.

El màster es pot fer  
tot sencer o bé aprofitar  
una estructuració a través  
de dos postgraus:

l Postgrau de 
Comptabilitat  
superior i fiscalitat
Inici: 18 d’octubre de 2012

l Postgrau en Auditoria
Inici: octubre de 2012

Més informació a 
www.coleconomistes.cat
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