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E D I T O R I A L

Col·legi d’Economistes de Catalunya i 
Col·legis de Titulats Mercantils de 
Catalunya. 

La Junta de Govern del Col·legi va aprovar 
el passat 3 de setembre les Bases 
Generals per a la unifi cació amb els 
Col·legis de Titulats Mercantils de 
Catalunya. És el primer pas per tal que, 
després d’un procés de negociació, les 
Assemblees de Col·legiats de tots els 
col·legis implicats aprovin el Conveni 
d’Unifi cació i el Parlament de Catalunya 
aprovi la Llei de creació del nou Col·legi 
d’Economistes, que integrarà les diferents 
professions dels col·legis unifi cats, 
economistes i titulats mercantils.

El nou col·legi unifi cat incorporarà la trajectòria de totes les 
corporacions, així com la història i el servei al país fet per 
cadascun d’ells i integrarà tots els col·legiats i col·legiades sense 
cap tipus de diferenciació, formal o material, per raó de la 
corporació d’origen, tot respectant els drets i deures que derivin 
dels respectius estatuts professionals. El nou col·legi aprofi tarà el 
millor de cadascun dels col·legis d’origen en benefi ci tant dels 
professionals com de la societat. A mesura que es concreti el 
procés us en anirem informant detalladament.

Les possibilitats de la nova seu ens han de permetre afrontar 
també els canvis legislatius sobre les professions i els col·legis 
professionals que es produiran en breu, com a conseqüència de 
l’aprovació de la Llei de serveis i col·legis professionals per les 
Corts Espanyoles. A la norma hi ha, segons el nostre parer, 
diferents aspectes que poden ser perjudicials per a la societat i 
els professionals. No obstant això, és interès de la Junta de 
Govern aprofi tar les oportunitats que ofereix la modifi cació del 
marc normatiu, tenint també molt present les iniciatives que en 
aquest sentit, en ús de les seves competències exclusives, 
desenvolupi la Generalitat. El Grup de Treball que segueix aquest 
tema també ens anirà informant detalladament del procés. ■

es de l’1 de juliol, el Col·legi ja està instal·lat 
a la seu de la plaça Gal·la Placídia 32 i està 
previst que l’1 d’octubre tingui lloc l’acte 
d’inauguració del nou edifi ci i nova seu del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya amb 

la presència, entre altres personalitats, del president de la 
Generalitat, l’Hble. Sr. Artur Mas, que és, per altra part, col·legiat. 

Al llarg del mes de juliol, els membres de la Junta de Govern 
hem donat a conèixer la nova seu i els potencials que ofereix. 
Entre col·legiats i representants d’institucions, de col·legis 
professionals i d’empreses patrocinadores, han passat per la 
nova seu dels Economistes de Catalunya més de 500 persones 
i, al llarg del mes de setembre i fi ns a l’acte d’inauguració de 
la nova seu, continuarem donant a conèixer i promocionant 
el nou edifi ci. Les visites coincideixen a destacar la funcionalitat, 
la comoditat i el seu potencial.

Atesa la importància del projecte, deixeu-
me que faci una vegada més una breu 
referència a l’entorn i condicions en les 
quals s’ha portat a terme. La nova seu 
s’ha d’interpretar com una aposta 
estratègica del Col·legi, de manera que la 
seva justifi cació cal veure-la des d’aquest 
punt de vista. Com totes les decisions 
estratègiques, tant la seva implementació 
com els seus efectes no són immediats. 
Cal recordar que la decisió es pren el 2006 
i es concreta el 2007 amb la compra del 
solar, fet a partir del qual es fa del tot 
necessari avançar en el disseny previst del 
projecte. Des d’aleshores les respectives 
Juntes han fet tots els esforços possibles 
per adaptar-se a l’evolució de l’entorn que, 
no cal recordar-ho, no ha estat gens 
favorable. Naturalment, l’esforç no ha estat 
només de les Juntes de Govern, ja que 
tots els col·legiats hi heu participat, ben recentment, amb la 
quota extraordinària. Crec sincerament que, dins de les difi cultats 
i l’entorn de crisi, l’esforç de tots ha permès desenvolupar el 
projecte de la manera més efi cient possible. L’entorn continua 
sent molt dur però, en global, crec que el futur està ben enfocat 
pel col·legi i tots els seus col·legiats.

La nova seu és una inversió de futur que s’ha de mesurar pel 
seu valor d’ús actual i futur, perquè permet i permetrà que 
generacions d’economistes puguin gaudir d’una seu i d’un 
col·legi professional que els ofereixi serveis i activitats que els 
ajudin a desenvolupar en les millors condicions la seva activitat 
professional, tot i que també s’ha concebut per tal que també 
sigui un edifi ci útil i obert a la societat catalana. Així ho han cregut 
i confi at, per exemple, les 28 empreses que han participat en 
el programa de patrocini i els 321 col·legiats i 38 despatxos 
professionals que, malgrat l’actual situació econòmica, han 
decidit participar en el programa. A tots ells, la Junta de 
Govern vol manifestar el seu reconeixement per l’esforç que 
sens dubte representa.

La nova seu serà, confi em que en un breu termini, la nova seu 
del nou Col·legi d’Economistes fruit de la unifi cació dels actuals 

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

La nova seu s’ha 
d’interpretar 
com una aposta 
estratègica del 
Col·legi, un esforç 
en què tots els 
col·legiats hi heu 
participat
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seus beneficis no arriben a les empreses 
dels països perifèrics com el nostre a causa 
de la fragmentació financera, que dificulta el 
mecanisme de transmissió de la política mo-
netària. És per això que cal avançar en la 
consecució de cadascuna de les tres potes 
de la unió bancària.

D’altra banda, per restablir la confiança dels 
inversors internacionals, s’han de complir 
els límits de dèficit fixats per la Comissió Eu-
ropea. Cal, com indiquen els organismes 
internacionals, que el Govern avanci en 
l’ambiciosa agenda de reformes establerta 
per la Comissió Europea. En aquesta línia 
van el projecte de llei de suport a l’emprene-
dor, la introducció del factor de sostenibilitat 
a les pensions i la reforma de les administra-
cions públiques, per millorar-ne l’eficiència i 
la gestió mitjançant la simplificació de trà-
mits, la gestió de serveis comuns i, sobretot, 
l’eliminació de duplicitats. 

L ’ I N T E R È S  M É S  A L T
Jornada dels Economistes 2013

La XVIII Jornada anual dels Economistes, que se celebrarà el proper 25 d’octubre a l’Hotel Fira Palace, 
proposa un repte de futur immediat que ajudi a abordar l’actual conjuntura, però amb confiança 
envers la realitat del dia a dia. Per això, el subtítol de les sessions és Experiències comparades

 La 18a Jornada anual dels Econo-
mistes coincideix amb la celebra-
ció, a l’antiga Grècia, dels misteris 
eleusins majors, basats en el mite 

protagonitzat per Demèter (Ceres per als 
romans), deessa representativa del cicle vi-
vificador de la vida i portadora de les esta-
cions tal com relata l’himne homèric.

Les prediccions de les principals organitzaci-
ons internacionals (OCDE, FMI i CE), tot i les 
diferències de diagnòstic, coincideixen a  
subratllar que s’alenteix el creixement als paï-
sos emergents i que la sortida de la crisi a l’eu-
rozona serà lenta. Malgrat tot, a partir d’ara, la 
situació actual és millor que la d’abans i el pro-
nòstic de futur millora el present.

Els indicadors avançats d’oferta de l’econo-
mia espanyola mostren una tendència alcis-
ta que fa preveure un canvi de tendència que 
posi fi a la recessió. És un canvi favorable de 
tendència que presumiblement es veurà 
més accentuat a Catalunya gràcies al grau 
d’obertura més gran de la nostra economia. 

Van ben encaminats els països europeus per 
ajudar les empreses a accedir al finança-
ment, l’acceleració de la iniciativa sobre ocu-
pació juvenil, l’arrencada de l’aliança euro-
pea per a la formació d’aprenents i la unió 
d’esforços de la UE i de la indústria per inver-
tir en recerca i innovació. En canvi, malgrat la 
política monetària expansiva del BCE, els 

Ara bé, la generació de riquesa i d’oportuni-
tats empresarials cal inserir-la en una lògica 
econòmica i social que doni resposta a les 
necessitats de les persones de la nostra so-
cietat. L’actuació racional de l’economia ha 
de poder establir quins són els objectius úl-
tims en l’assignació dels recursos escassos.

El creixement econòmic és la condició neces-
sària per generar ocupació i preservar l’essen-
cial de l’estat del benestar. En paraules de la 
pròpia Angela Merkel: “El creixement és per a 
tots els països el prerequisit bàsic per aconse-
guir més ocupació, estàndards de vida més 
elevats i una productivitat més gran”. Calen 
propostes per tornar a fer enlairar el país. Per 
això, enguany ens ha semblat adient que el 
lema de la Jornada sigui: “Propostes per al 
creixement: experiències comparades”. 

Caldrà identificar aquelles experiències, ja 
sigui en l’àmbit empresarial com en el públic, 
tant a escala local, nacional com internacio-
nal, que han trobat el desllorigador per fer 
plausible el creixement. Ben segur que a la 
nostra economia li cal tornar a recuperar 
atractiu per als inversors. Experiències d’un 
entorn impositiu atractiu, simplificat i predic-
tible ho poden il·lustrar. És notori que al nos-
tre país la transició de pime a empresa mitja-
na o gran empresa és de les més baixes 
d’Europa i una de les raons del nostre raqui-
tisme empresarial és el diferent règim d’exi-
gència fiscal, més que no pas laboral.

ANTON GASOL, economista 
Director tècnic de la  
Jornada dels Economistes 
jornada@coleconomistes.cat

AVANÇ DE LES SESSIONS DE LA
JORNADA DELS ECONOMISTES 2013

Propostes  
per al creixement

06-19 interes+alt JEC FOK.indd   6 05/09/13   12:49



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

PRIMER TORN  
DE SESSIONS
Horari: 11 - 12.15 h

Sessió 1

El potencial tecnològic 
i industrial  
de Catalunya

Introductor: 
FRANCESC SANTACANA, economista

“Potser una de les poques coses bones de 
la Gran Recessió és haver impulsat un nou 
focus en la manufactura als EUA. Després 
de vint-i-cinc anys d’haver-nos venut la bri-
llant visió d’una economia industrial domina-
da pel sector dels serveis, els EUA estan 
redescobrint la importància de fabricar co-
ses que promoguin la innovació, incremen-
tin els salaris, impulsin les exportacions i re-
dueixin el dèficit comercial”. Amb aquesta 
afirmació, la Brookings Institution celebrava 
el que podríem dir el revival de la indústria i 
de les activitats manufactureres. I acabava 
dient que “l’economia nord-americana en-
cara està pagant un alt preu per haver dese-
quilibrat el seu model en favor d’una econo-
mia del coneixement immaterial”.
 
Aquest retorn cap a l’economia industrial 
s’ha traslladat a Europa i, d’una manera con-
creta, al conjunt de la Unió, com ho palesa el 
títol d’una recent comunicació de la Comis-
sió: Una indústria europea més forta pel crei-
xement i la recuperació econòmica.
 
L’estratègia europea per potenciar la in-
dústria passa, fonamentalment, per acce-

lerar la inversió en noves tecnologies (com 
materials, processos, tecnologies de la 
informació, impressió en 3D, energia), en 
una sèrie de sectors prioritaris; i passa, per 
tant, per una aposta central: la recerca i la 
seva translació als mercats per la via de la 
tecnologia i la innovació. Aquest és el 
tema; establir ponts entre la recerca bàsi-
ca i els mercats.
 
Ens trobem a les portes de la tercera revolu-
ció industrial, en què s’està passant de la 
producció en massa, pròpia de la segona, a 
unes produccions molt més individualitza-
des. Les noves tecnologies redueixen la im-
portància dels costos laborals directes i fan 
possible produir a qualsevol país; es confir-
ma la relocalització de la producció manu-
facturera i augmenta la importància de la 
proximitat, però amb condicionants: dispo-
sar de recursos humans qualificats per ex-
plotar les noves tecnologies, de centres 
tecnològics i de recerca excel·lents i d’uns 
sistemes d’innovació eficients...
 
Amb aquest marc general, i en el context de 
la crisi, no hi ha dubte que per a l’economia 
catalana és vital no tan sols evitar la continu-
ada pèrdua de pes de la indústria (que ha 
perdut uns 10 punts entre 1995 i 2010) sinó 
afrontar la seva potenciació i la millora de la 
competitivitat. I, per això, cal actuar en dos 
fronts: modernitzar la indústria que en diem 
tradicional a la vegada que desplegar activi-
tats en sectors més emergents. En els dos 
casos la tecnologia hi té molt a dir. És difícil 
voler promoure els sectors emergents sense 
una base industrial sòlida. En realitat, darrere 
d’un equip mèdic dels més sofisticats hi ha 
sempre una soldadura.
 
I, a Catalunya, tenim potencial per fer les dues 
coses. Una indústria que, encara que ha per-
dut pes, és competitiva com ho demostren 
les seves xifres d’exportació; uns centres 
d’investigació d’excel·lència, importants per 
impulsar innovacions de tipus rupturista; i una 
xarxa de centres tecnològics que faciliten les 
innovacions de tipus més incrementals.
 
El nostre repte és procurar posar en valor 
aquests tres elements i, amb una política 
industrial i de recerca adients, facilitar un bon 
engranatge entre ells.
 
En aquesta sessió de treball, es posarà l’ac-
cent no tant en el que tenim –que és relativa-
ment conegut– com en el que cal fer per tal 
que el potencial industrial i el potencial de 
recerca i tecnologia actuïn com a veritables 
partenaires en l’objectiu comú de garantir el 

L’informe “Doing Business” del Banc Mun-
dial situa Espanya en el lloc 44 quant a faci-
litat per crear una empresa, molt per darre-
re de països del nostre entorn. Ben segur 
que l’activitat empresarial es beneficiaria 
d’una regulació simplificada i àgil. Per tal 
que l’emprenedoria agafi impuls, cal un or-
denament jurídic que propiciï un marc que 
apropi les idees al mercat i que estableixi 
mesures que accelerin la introducció de 
nous productes i serveis sense posar en 
risc el patrimoni familiar. 

La fragmentació financera es manifesta en 
els costos financers desiguals que supor-
ten les empreses de l’eurozona. Mentre hi 
ha bancs que presten en condicions nor-
mals, els de la perifèria continuen racionant 
el crèdit i aplicant condicions molt més one-
roses. Per tal de restaurar el crèdit caldrà 
observar pràctiques d’altres països on el 
crèdit flueixi en quantitat i en condicions de 
mercat, ja sigui mitjançant injeccions de li-
quiditat finalistes i també per l’important  
finançament que proporcionen entitats fi-

nanceres no bancàries i fons d’inversió 
privats, que el canalitzen primordialment 
cap a la petita i mitjana empresa.

Aquestes i moltes altres experiències reei-
xides són l’objecte de la Jornada dels 
Economistes 2013, que es desenvolupa-
rà en un format dual, de manera que es 
combinaran sessions professionals i es-
tratègiques alhora. Així s’augmentarà el 
ventall de possibilitats d’elecció per part 
dels assistents.

La Jornada dels Economistes compta 
amb la col·laboració d’importants institu-
cions patrocinadores i amb la participació 
generosa de moltes persones que la fan 
possible, en particular, presidents de ses-
sió, introductors i ponents, així com l’es-
forç de la totalitat del personal del Col·legi. 

Veniu a gaudir d’una edició més de la Jor-
nada dels Economistes. Enguany, perquè 
celebrem la inauguració de la nova seu del 
Col·legi, hi esteu tots convidats! n

El coneixement 
necessari per innovar 
depèn cada cop menys 

de l’activitat individual 
d’una empresa
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L ’ I N T E R È S  M É S  A L T
Jornada dels Economistes 2013

progrés econòmic i social de Catalunya.
Aquesta sessió la iniciaré jo mateix, amb 
una breu introducció sobre la importància 
de disposar d’una indústria potent i com-
petitiva en els mercats mundials i sobre el 
programa Modernització de la Indústria Ca-
talana que promou el Pla Estratègic Metro-
polità de Barcelona. 
 
A continuació, el director general de Recerca 
de la Generalitat de Catalunya, Josep Mar-
torell, ens presentarà l’eix central de la ses-
sió: Quin potencial de recerca tenim? Com 
arriba a la indústria? Quins obstacles la difi-
culten? I quines mesures caldria prendre per 
optimitzar aquesta col·laboració amb bene-
ficis mutus? Seria interessant una proposta 
sobre possibles indicadors que permetin se-
guir l’evolució d’aquesta col·laboració.
 
I per il·lustrar la sessió amb un cas concret 
hem convidat a participar-hi Xavier Obra-
dors, director de l’Institut de Ciències dels 
Materials (ICMAB), i Frederic Segura, res-
ponsable de l’empresa Esbelt, fabricant de 
bandes transportadores termoplàstiques. 
Ambdós ens presentaran la seva experièn-
cia com a participants en l’esmentat progra-
ma de Modernització de la Indústria Catala-
na, que presentarà el seu responsable Joan 
Campreciós, coordinador adjunt del PEMB.

Sessió 2

Emprenedoria i 
creixement econòmic

Introductor: 
PERE SEGARRA, economista i càtedra d’Emprene-

doria i Creació d’Empreses de la URV

L’impuls de l’emprenedoria esdevé una ne-
cessitat estratègica de primer ordre en l’ac-

tual context socioeconòmic. La creació de 
noves empreses esdevé la millor contribu-
ció possible al creixement econòmic, al fo-
ment de l’ocupació i a una millora en el grau 
d’innovació. 

Malgrat això, es pot trobar una clara diver-
gència entre el perfil dels negocis que es 
vénen creant i les característiques de les 
empreses que serien convenients per ge-
nerar creixement i ocupació.

L’estadística sobre les empreses creades 
els últims anys indica que, actualment, mol-
tes persones emprenen els seus projectes 
moguts per una necessitat d’autoocupa-
ció, i això fa que les empreses que es vénen 
constituint, que no són massa nombroses, 
a més tinguin una dimensió molt reduïda. 
Aquest elevat nivell d’atomització condicio-
na les seves possibilitats d’escalabilitat i el 
desplegament de nous llocs de treball. 

No hi ha dubte que cal adreçar els esforços 
que es vénen fent per impulsar l’emprene-
doria, no únicament vers el creixement 
quantitatiu de les empreses creades, sinó 
també en una millora de la qualitat de les 
noves empreses, que els permeti de ser 
competitives.

També doncs, en aquest camp, és fona-
mental reflexionar sobre la tipologia d’em-
preses que fan falta i les polítiques públi-
ques que n’afavoreixen el creixement. De 
be segur, cal que els economistes, que te-
nim una participació activa en aquest pro-
cés d’acompanyament a l’emprenedor, 
observem la realitat des d’un bon nivell de 
perspectiva i objectivitat. Per aquest motiu, 
s’ha cregut oportú conèixer quines són les 
polítiques que es porten a terme des de la 
Unió Europea i poder-les debatre amb  
la seva màxima responsable. Al mateix 
temps, considerem de molta utilitat l’anàlisi 
de les experiències de diferents programes 
que han estat desenvolupats en diferents 
regions d’Europa, i determinar els trets més 
característics que han condicionat el seu 
nivell d’efectivitat.

Per poder conèixer aquests aspectes de  
primera mà, i reflexionar conjuntament, s’ha 
previst la participació de la directora de Peti-
ta i Mitjana Empresa i Emprenedoria de la 
Comissió Europea, Joanna Drake, i alhora 
l’aportació d’experiències comparables de 
programes desenvolupats en diferents  
països per membres de l’equip tècnic de la 
Regió Emprenedora Europea (EER) del  
Comitè de les Regions de la UE.

La possibilitat de debatre la política de fo-
ment de l’emprenedoria amb els seus mà-
xims representants a escala europea podrà 
oferir una sessió de treball molt il·lustrativa, 
que aportarà una valuosa orientació tant als 
economistes immersos en aquest camp, 
com som els que participem en el Grup de 
Treball d’Emprenedoria i Creació d’Empre-
ses del Col·legi d’Economistes de Catalu-
nya, però també als qui hi treballen des de les 
administracions, i altres col·lectius. Però, so-
bretot, aportarà una informació excel·lent als 
emprenedors en potència que hi assisteixin.

Ben segur, serà una ocasió estimulant per 
poder treballar per una emprenedoria de 
més projecció i de qualitat més alta. 

Sessió 3

Propostes per a una 
fiscalitat adequada  
al creixement

Introductor: 
EMILIO PÉREZ POMBO, economista assessor fiscal

Si alguna cosa ha aconseguit aquesta cri-
si és que hi hagi un consens a l’entorn que 
el sistema tributari espanyol, als diferents 
nivells, és manifestament millorable, inefi-
cient i, fins i tot, injust. En aquest sentit, un 
dels principals efectes de la seva inope-
rància és que, en lloc d’afavorir el creixe-
ment econòmic dels ciutadans, el model 
esdevé un factor rellevant del decrei- 
xement, l’estancament econòmic o un  
desincentiu per al desenvolupament em-
presarial. L’única dissensió és que, mentre 
que alguns veuen que cert model de polí-
tica fiscal podria ser un revulsiu per a l’eco-
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nomia, d’altres, però, pensem que no hi ha 
cap model tributari que afavoreixi el creixe-
ment i que el repte o la bondat del mateix 
consisteix a minimitzar les distorsions i in-
gerències en les decisions dels contribu-
ents. En qualsevol cas, l’actual model no 
agrada a ningú perquè es troba en una si-
tuació paradoxal: recapta molt (en relació 
amb les persones) i, a la vegada, poc (en 
relació amb el sector públic).

Si a les pròpies debilitats del sistema tribu-
tari hi afegim els continus i successius can-
vis normatius sense un criteri o model eco-
nòmic clar (elevació de tipus de gravamen 
juntament amb mesures extraordinàries de 
regularització tributària, augments de la im-
posició directa i indirecta, increment de les 
obligacions tributàries, manteniment i crea-
ció d’incentius fiscals amb la desaparició 
d’altres incentius, entre d’altres), el dany és 
complet: s’estén la sensació o percepció 
d’inseguretat jurídica, factor o element clau 
per a la generació de creixement econòmic. 

Per això, en la pròxima Jornada dels Eco-
nomistes, els assessors fiscals hem plan-
tejat una doble sessió, amb un objectiu 
comú: proposar a la societat una nova re-
forma tributària. En qualsevol cas, l’objec-
tiu de les mesures proposades no se cen-
tra en la consecució d’una recaptació més 
gran, sinó que aquesta recaptació, en la 
mesura que és necessària i inevitable (par-
cialment), generi les menors ineficiències i 
distorsions en els agents econòmics i, en 
el seu cas, incentivi comportaments en 
favor del desenvolupament i la prosperitat 
econòmica. 

En la primera part o sessió, es buscarà ex-
posar algunes de les debilitats, efectes 
perniciosos i errors de l’actual política fis-
cal en relació amb el creixement econòmic 
que impedeixen una sortida viable de l’ac-
tual estancament econòmic. A la vegada, 
buscarem referències d’iniciatives o políti-
ques tributàries en altres països desenvo-
lupats que ens permetin agafar idees o 
plantejaments que, eventualment, podri-
en ser d’aplicació al nostre país. En resum, 
es pretén fer un diagnòstic de l’actual pa-
cient (el model tributari espanyol) i apunta-
rem aquelles teràpies, remeis i cures que 
s’han seguit en altres pacients.

Per a aquesta primera sessió, comptarem 
amb la presència del professor José 
María Gay de Liébana i Saludes, entre 
d’altres, doctor en Economia Financera i 
Comptabilitat, professor titular d’Economia 

Financera i Comptabilitat de la Universitat 
de Barcelona i membre del Col·legi; i de  
Leopoldo Pons Albentosa, entre d’altres, 
representant del Consell General d’Econo-
mistes a la Confederació Fiscal Europea.  
El primer repassarà la situació actual del 
model tributari, mentre que el segon expo-
sarà algunes de les receptes o reformes 
aplicades en el nostre entorn europeu. 

En la següent sessió, s’efectuarà una pre-
sentació de les mesures que el conjunt de 
professionals, assessors fiscals, del Col-
legi entenen necessàries i convenients per 
ajudar a millorar el sistema tributari espa-
nyol. El repte és plantejar una proposta de 
reforma del sistema tributari espanyol, que 
incideixi en tots els seus nivells, coherent, 
clara i amb visos de perdurabilitat. L’interès 
principal radica en què aquesta la formula 
un col·lectiu, els assessors fiscals professi-
onals, que amb una sòlida qualificació tèc-
nica tenen un coneixement directe i efectiu 
dels efectes de les polítiques fiscals fruit  
de la seva relació amb els diferents agents 
econòmics. 

Sessió 4

Auditoria en  
l’entorn de les NIA

Introductor: 
MANUEL CÀMBARA, economista membre del ROAC

L’article 26 de la Directiva 2006/43/CE del 
Parlament Europeu i del Consell estableix 
que “els Estats membres exigiran que els 
auditors legals i les societats d’auditoria 
efectuïn les auditories legals d’acord amb 
Normes Internacionals d’Auditoria (NIA) 
adoptades per la Comissió”. 

Davant del retard que l’adopció global de les 
NIA per part de la Unió Europea estava te-
nint, el setembre del 2011 l’ICAC va consti-
tuir un grup de treball conjuntament amb les 
corporacions professionals per revisar amb 
detall les NIA, emeses per l’International Au-
diting and Assurance Board (IAASB) de  
l’International Federation of Accountants 
(IFAC), amb l’objectiu de procedir a la seva 
adopció, una vegada traduïdes i adaptades, 
en el nostre marc jurídic i passar a constituir 
el nou cos de normes tècniques d’auditoria 
(NTA). A través de la Resolució de 31 de ge-
ner del 2013 de l’ICAC, es van publicar les 
noves NTA i es va establir un període de sis 
mesos d’informació pública. Les noves NTA 
seran d’aplicació obligatòria en els treballs 
d’auditoria referits a comptes anuals o es-
tats financers relatius a exercicis que s’iniciïn 
a partir de l’1 de gener del 2014.

En l’actualitat, i dins del procés de debat lli-
gat al període d’informació pública, s’està 
analitzant la modificació de l’entrada en vigor 
de les noves NTA, de manera que sense  
anticipar la seva entrada en vigor es doni  
resposta a la problemàtica de l’execució de 
treballs d’auditoria que, referits a exercicis 
anteriors al 2014, s’executin amb posteriori-
tat a l’entrada en vigor de les noves NTA (in-
formes emesos el 2015 i posteriors), ja que 
podria produir-se la paradoxa que temporal-
ment es mantinguessin en vigor dos cossos 
normatius, el contingut dels quals difereix de 
manera substancial. Una vegada solucionat 
això, amb l’entrada en vigor de les 33 noves 
NTA, quedaran derogades totes les NTA pu-
blicades, des del 1990 fins ara, tret d’algu-
nes com les referides a treballs específics 
requerits pel marc jurídic nacional.

El procés d’aplicació rigorosa de les noves 
NTA requerirà, no cal dir, un esforç significa-
tiu per als auditors tant quant a la formació 
específica com a la implementació de meto-
dologies adaptades als nous requeriments i 
és evident que una planificació anticipada de 
les mateixes és molt convenient per assegu-
rar l’èxit del procés.

Reforça aquesta necessitat la pròpia es-
tructura de les normes que distingeix reque-
riments de compliment obligat i guies d’apli-
cació i el fet que el cos normatiu exigeixi per 
fer una auditoria d’acord amb les noves NTA 
el compliment de tots els requeriments de 
totes les normes, tret d’aquelles que preve-
gin situacions específiques (per exemple, 
requeriments relatius a auditories de comp-
tes consolidats quan s’estan auditant 
comptes individuals). 
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A l’hora d’articular aquesta planificació, ens 
sorgirà una sèrie de temes per al debat, en-
tre els que hem considerat els següents:

• Control intern. La nova NTA 210 fa refe-
rència a la responsabilitat de la direcció en 
relació amb la preparació dels estats finan-
cers i amb el control intern necessari per 
assegurar que aquests estiguin lliures d’in-
correccions materials. No obstant això, la 
normativa mercantil general (Codi de Co-
merç, TRLSC, etcètera) no preveu expres-
sament l’existència del control intern ni de 
qui se’n responsabilitza, ni defineix el con-
cepte de direcció de l’entitat. Aquests ter-
mes sí tenen un nivell de definició més gran 
en el cas de normativa aplicable a entitats 
cotitzades en mercats secundaris. És la 
pròpia Resolució la que preveu una menció 
expressa a la interpretació d’aquests con-
ceptes dins del nostre ordenament jurídic,  
si bé la seva aplicació efectiva no estarà 
exempta de problemes pràctics.

• Frau. El concepte de frau en el nostre en-
torn no és equivalent al previst a les NIA. La 
nova NTA 240, relativa al frau, ja consisteixi 
en informació financera fraudulenta o en 
apropiació indeguda d’actius, relaciona uns 
requeriments que seran nous i complexos 
en la seva aplicació per part dels auditors.

• Enfocament de riscos. Cal destacar la 
rellevància que les noves NTA donen a l’en-
focament de riscos. Així, les noves NTA 315 
i 330 requereixen l’auditor identificar i valo-
rar els riscos d’incorrecció material i disse-
nyar una resposta adequada a aquests  
riscos. També observem la introducció de 
nous conceptes com el de “risc significatiu” 
o els “components del control intern”.

• Materialitat. Les noves NTA 320 i 450 no 
inclouen paràmetres orientatius sobre as-
pectes quantitatius a l’hora de determinar-
los, cosa que significa que el judici de l’audi-
tor serà determinant i, per tant, requerirà 
millor suport documental per justificar-la.

• Evidència d’auditoria. Destaca en aques-
ta sèrie la nova NTA 540 sobre Auditoria 
d’estimacions comptables, que insisteix en 
l’enfocament de riscos, la nova NTA 550 de 
Parts vinculades, que no té equivalent en les 
NTA vigents, i la nova 570 Empresa en fun-
cionament, que té un abast i un enfocament 
diferent respecte a la norma actual en vigor.

• Utilització del treball d’altres. L’enfoca-
ment de la nova NTA 600, d’Auditories d’es-
tats financers de grups, no hauria de ser nou, 

si bé, tenint en compte la seva complexitat, la 
seva aplicació genera dubtes en els auditors 
perquè el seu enfocament és d’introducció 
recent en el nostre marc normatiu (2011).

• Conclusions i informe d’auditoria. En 
aquesta sèrie, destacaríem, respecte de la 
vigent normativa espanyola, alguns canvis 
en l’estructura i el contingut dels informes 
(utilització de títols clarificadors del contin-
gut de l’informe i menció expressa a incor-
reccions a causa de frau o error). 

• Procés dinàmic. L’IAASB està revisant 
les NIA 315,610 i 720 i té previst fer durant 
els anys 2013 i 2014 un projecte de revisió 
per millorar el contingut de la NIA. Així ma-
teix, a escala nacional, es preveu l’adapta-
ció de la NIA 805 Auditoria d’un sol estat fi-
nancer o d’un element, compte o partida 
específics d’un estat financer.

Per ajudar-nos en el debat, hem convidat tres 
experts: Enrique Rubio, sotsdirector de Nor-
mes Tècniques d’Auditoria de l’ICAC, Ana Ma-
ría Gibert, sòcia d’auditoria de Deloitte, i Car-
los Puig de Travy, soci d’auditoria de Crowe 
Horwath i president del REA + REGA del Con-
sell General de Economistes.

Sessió 5

L’interès de l’inversor 
estranger a invertir  
a Catalunya

Introductor: 
NARCISO MARFÁ, economista i soci de Windcorp

Descripció de la pime catalana. L’abundàn-
cia de pimes pot ser conseqüència d’una eco-
nomia dinàmica i flexible, però quan el nombre 

de grans empreses tot just augmenta fins i tot 
en moments àlgids del cicle, cal preguntar-se 
per les raons de l’anomalia. Les economies 
amb unitats empresarials de mida més gran 
compten amb una productivitat més alta i  
empreses més orientades a l’exterior. També 
s’evidencia que la mida de l’empresa és un 
dels factors més decisius en les seves proba-
bilitats de supervivència en qualsevol període 
del cicle. En una comparació entre pimes ma-
dures i grans empreses, aquestes últimes so-
len acabar guanyant en termes de creació i 
manteniment de llocs de treball.

La menor dimensió corporativa deriva en gran 
mesura d’un entorn institucional que dificulta 
l’expansió de l’activitat empresarial. Les rigide-
ses del mercat laboral, els tràmits burocràtics 
dilatats i enrevessats, la normativa fiscal i 
comptable, la disparitat de normes entre els 
diferents nivells administratius o inclús una cer-
ta inseguretat jurídica en determinats casos 
entorpeixen el desenvolupament corporatiu.

Pel que fa a les pròpies empreses, es troba a 
faltar una ambició més gran, una orientació cap 
a l’eficiència, un ús més intens de les noves 
tecnologies i un esforç incrementat per incor-
porar la innovació, la investigació i el desenvo-
lupament en l’estratègia de gestió. Seria impor-
tant comptar amb una disponibilitat més gran 
per compartir projectes empresarials de calat. 
Les polítiques de suport a les pimes poden 
contribuir a compensar els desavantatges 
de la mida, en especial en el finançament, 
on la pime s’enfronta a grans dificultats per 
accedir als recursos externs. Ampliar l’ac-
cés al finançament a llarg termini, tant de 
capital com de deute, optimitzant l’estruc-
tura de passiu, reporta beneficis no només 
a les pimes sinó al conjunt de l’economia.

Hi ha estudis que demostren que determina-
des regulacions orientades a afavorir les pi-
mes, en l’àmbit laboral o fiscal, desincentiven 
l’augment de la dimensió de l’empresa, que 
opta per no superar la dimensió legal establer-
ta per no perdre els avantatges regulatius. Cal, 
per tant, recolzar polítiques que donin suport 
de manera activa i eficaç a les noves iniciatives 
emprenedores, però també aquelles que per-
metin que aquestes iniciatives es consolidin i 
progressin, afavorint una dimensió més gran, 
que és un mecanisme potent per obtenir 
avenços en la productivitat i, per tant, en la 
competitivitat general de l’economia.

Instruments de recolzament institucional. 
Els clústers són concentracions geogràfiques 
d’empreses interconnectades, subministra-
dors especialitzats, proveïdors de serveis i ins-
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titucions d’investigació científica i tecnològica 
associats en un camp o sector particular. 
Aquestes agrupacions floreixen gràcies als 
augments en la productivitat obtinguts en as-
solir una massa crítica sobre la base de la com-
petitivitat que generen per al conjunt les seves 
diferents parts. Els clústers més significatius a 
Catalunya són el de l’automoció, l’agroalimen-
tari, el de sanitat i biotecnologia i el 22@, entre 
d’altres. I els plans tractors per a Catalunya més 
destacables són el Mobile World Capital i la 
Mobilitat Sostenible. Aquesta iniciativa pretén 
convertir Catalunya en una regió de referència 
internacional en el disseny, la fabricació i la im-
plementació de solucions de mobilitat integral.

Per parlar d’aquest tema hem convidat Joan 
Josep Berbel, director general d’Acc10/In-
vest in Catalonia, que coneix aquest interès de 
l’inversor estranger i tracta cada dia amb ell. 
També hi serà Ramón Nuñez, soci de MCH 
FCR Internacional, que té l’experiència d’haver 
invertit a diferents països de l’entorn europeu i 
que ens pot explicar les característiques que 
han envoltat les inversions en un país o en un 
altre i que li han fet millorar o no les inversions.

Sessió 6

El paper de les 
activitats de serveis 
en el potencial  
de creixement de 
l’economia

Introductor: 
EZEQUIEL BARÓ, economista

El sector serveis és el sector econòmic més 
gran a gairebé tots els països més desenvo-
lupats: actualment, aplega prop del 73% de 

l’ocupació civil en el conjunt dels països de 
l’OCDE i un percentatge semblant en l’apor-
tació al PIB (nominal). Aquesta terciarització 
de les societats més avançades no ha estat 
un procés sobtat. No hi ha dubte que, al llarg 
de tot el darrer segle XX, el (continuat) creixe-
ment de les activitats de serveis, en detriment 
de les activitats agràries i, des de les dècades 
dels anys 60 i 70, de les activitats (classifica-
des habitualment com) industrials va signifi-
car el patró de canvi estructural més significa-
tiu de les seves economies.

No obstant això, tot i que el fenomen de la 
progressiva terciarització de les economies 
més desenvolupades ha estat una tendèn-
cia de molt llarg termini, en les darreres qua-
tre dècades, aquest protagonisme dels ser-
veis s’ha accelerat i, sobretot, ha canviat  
de naturalesa: en efecte, el mode d’inserció 
de moltes de les activitats terciàries en el 
conjunt de l’economia; i, per tant, la seva 
intervenció en el procés de creixement de les 
economies s’ha modificat de manera signi-
ficativa.

Si bé, abans, la pauta d’augment del pes dels 
serveis depenia, sobretot, dels canvis en el 
patró de la demanda (de consum) final com a 
conseqüència de l’increment progressiu de la 
renda (real) per càpita, en aquest darrer perí-
ode, l’expansió de les activitats de serveis 
s’ha esdevingut en aquelles activitats terciàri-
es –com són els serveis destinats a la produc-
ció i l’empresa– l’output de les quals està 
entrant a formar part, de manera creixent, en 
els consums intermedis de la major part dels 
sectors econòmics (manufacturers i terciaris, 
en especial). Aquesta nova forma d’inserció 
de les activitats terciàries en el conjunt del  
sistema econòmic obliga a una profunda  
(re)consideració del paper d’aquestes activi-
tats en les economies modernes.

Les activitats de serveis han tingut (i continu-
en tenint) un paper cabdal en la transició de 
les economies (industrials) avançades cap a 
economies basades en el coneixement. En 
aquest context, cal remarcar que el sector de 
serveis és el sector econòmic que més con-
tribueix, actualment, a la creació de llocs de 
treball intensius en coneixement.

Així mateix, l’expansió de certes activitats  
de serveis ha estat un factor determinant del 
desplegament dels dos grans moments de 
globalització de les economies contemporà-
nies (a la fi del segle XIX i a la fi del segle XX). 
Cal destacar que aquest darrer fenomen d’in-
ternacionalització de les economies no és 
només un procés de globalització dels mer-

cats de béns, sinó molt especialment un pro-
cés de globalització dels mercats de serveis 
(serveis financers, serveis professionals i tèc-
nics, serveis de coneixement –serveis de 
R+D, serveis a les empreses intensius en co-
neixement– i serveis turístics).

L’objecte de la sessió és analitzar com les ac-
tivitats de serveis –tant els serveis destinats al 
consum final de les llars, com els serveis des-
tinats a la producció i a les empreses– inter-
venen en els processos de creixement de les 
economies contemporànies (des d’una di-
mensió macroeconòmica i des d’una dimen-
sió microeconòmica). Per això, s’ha convidat 
Montserrat Vendrell, directora general de 
BIOCATk, que ens parlarà de l’experiència 
complexa del sector dels serveis sanitaris; 
Josep Ros Santasusana, economista i con-
sultor, que tractarà el tema del sector turístic, 
i Ezequiel Baró, professor d’Economia Apli-
cada i consultor, que analitzarà el paper dels 
serveis destinats a la producció. 
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SEGON TORN  
DE SESSIONS
Horari: 12.30 - 13.45 h

Sessió 1

Models de creixement 
d’economies 
dinàmiques. Anàlisi 
comparada des d’una 
perspectiva catalana

Introductor: 
JORDI MALUQUER DE MONTES I BERNET, 
catedràtic d’Història Econòmica de la UAB

Els fenòmens associats a la globalització i 
el ritme frenètic del progrés tecnològic, en 
combinació amb els problemes de l’envelli-
ment creixent de les poblacions, han posat 
en qüestió les fórmules fins ara operatives 
de l’estat del benestar i les vies del procés 
de creixement econòmic de països i re- 
gions, tal com la gran depressió que va co-
mençar l’any 2007 s’ha encarregat de po-
sar en evidència. 

Des de la consideració d’aquest nou entorn 
del segle XXI, Catalunya necessita encarar 
el futur immediat amb plantejaments de ca-
ràcter general, atenent els punts forts de la 
seva trajectòria passada, però també amb 
una incorporació permanent d’aquells ele-
ments nous que col·laborin a definir una 
estratègia capaç de promoure el creixe-
ment autosostingut. 

Un primer tema seria d’ordre polític i es po-
dria resumir en un parell de preguntes: Es 
pot esperar dels poders que governen l’Es-
tat espanyol una gestió òptima a la definició 

d’un nou model productiu per a Catalunya? 
És possible que competeixi amb econo- 
mies de dimensions i característiques re- 
lativament semblants i, al mateix temps, 
generi un flux de transferències cap a l’ex-
terior, d’un muntant aproximat del 8% anu-
al, sense cap contrapartida? 

Si la resposta a totes dues preguntes fos 
negativa, com sembla que pensen majori-
tàriament els ciutadans, el repte més urgent 
consisteix a assolir una capacitat plena de 
decisió i l’alliberament d’unes càrregues 
per a Catalunya que són incompatibles 
amb el seu creixement i el seu benestar  
(com també amb el d’aquelles economies 
estructurades sobre la base d’una recepció 
de subsidis eterna).

Pel que fa a les condicions específiques del 
model productiu actual, hi ha sens dubte un 
acord universal, per a Catalunya i per a 
qualsevol altra societat del món desenvolu-
pat, pel qual el nivell de coneixement incor-
porat als béns i serveis produïts i la capaci-
tat d’absorció d’innovacions tecnològiques 
per part de les empreses són elements cru-
cials per tal d’assolir elevats nivells de com-
petitivitat. 

Tots els esforços en R+D i en educació són 
pocs, de ben segur, per tal d’augmentar la 
qualitat del teixit productiu i social i encami-
nar-lo a l’excel·lència. Sempre que estiguin 
ben orientats: l’augment de despesa en 
educació i en R+D no garanteix bons resul-
tats. Ni en educació ni en ciència i tecnolo-
gia, l’augment de l’esforç en aquests àm-
bits als darrers trenta anys, a Catalunya i a 
Espanya, no ha anat acompanyat d’una 
millora proporcional dels resultats.

Una fórmula que apareix com a universal-
ment vàlida, però, no pot ésser una bona 
recepta. Es fa necessari aprofundir en 
l’anàlisi de les línies de canvi. Aquesta ses-
sió es proposa comparar les opcions de 
futur de Catalunya amb les expectatives de 
les economies d’una sèrie d’altres grans 
regions europees i d’alguns països inde-
pendents de petita-mitjana dimensió, de 
reconegut dinamisme econòmic al passat 
recent totes elles. 

L’exposició anirà a càrrec de Jordi Malu-
quer i Ana Maria Aubanell, professora titu-
lada de la UAB. S’analitzarà de manera 
comparativa la infraestructura bàsica, l’es-
pecialització productiva i el sistema d’inno-
vació d’Escòcia, la Llombardia, Roine-Alps, 
Noruega, Suïssa, el Vèneto o Finlàndia, però 

també de Xile, el Quebec, Nuevo León, Sin-
gapur, Costa Rica o Sydney. Per tal de reunir 
elements d’anàlisi, hem demanat la col-
laboració d’un ampli grup d’experts a partir 
d’un qüestionari preparat a l’efecte. 

Sessió 2

El finançament del 
creixement. Propostes 
i experiències

Introductora: 
SOFÍA RODRÍGUEZ, directora de Macroeconomia 

i Entorn Financer de Banc Sabadell

L’estiu de l’any passat, la fragmentació del 
mercat de capitals de la zona euro va arribar 
al seu punt més alt i va afectar amb especial 
virulència les condicions de finançament 
d’economies com ara l’espanyola. Les ope-
racions de liquiditat a llarg termini portades a 
terme pel Banc Central Europeu, tot i que 
havien solucionat l’urgent problema de refi-
nançament de la banca, van comportar que 
s’accentués el vincle entre risc sobirà i finan-
cer. D’aquesta manera, la crisi de deute so-
birà havia assolit l’estatus de crisi de balança 
de pagaments, amb importants sortides de 
capital de la perifèria europea.

A partir de la segona meitat del 2012, les au-
toritats europees van fer un gir en dos aspec-
tes crucials. D’una banda, el BCE va acceptar 
esdevenir prestador d’última instància dels 
sobirans solvents per mitjà d’un nou progra-
ma de compra d’actius. 

De l’altra, les autoritats europees van mostrar 
voluntat política d’avançar cap a un enfortiment 
institucional a Europa, en especial pel que fa a 
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la unió bancària. Això ha permès un procés de 
normalització de la situació als mercats finan-
cers i la progressiva reversió de la fragmentació 
del mercat de capitals a la zona euro.

Malgrat això, continua l’heterogeneïtat en 
les condicions de finançament dels agents 
privats als diferents països. No ens encarem 
tan sols a un problema de preu, sinó també 
a escassesa en la quantitat de finançament 
a disposició de les empreses i les famílies. 
Així, el comportament del crèdit als països 
de la perifèria és ara la preocupació central. 

Les arrels d’aquest problema són diverses i 
afecten tant l’oferta com la demanda. Per la 
banda de l’oferta, el crèdit es veu afectat 
pels esforços de les entitats financeres per 
reduir els seus nivells de deute, pel procés 
de reestructuració del sector financer a Es-
panya i per l’escassetat de projectes que es 
puguin considerar solvents. Per la banda de 
la demanda, el crèdit està afectat pel procés 
de despalanquejament de llars i empreses i 
pel context recessiu que hem estat patint.

Les autoritats nacionals i internacionals es-
tan estudiant mesures per reactivar el crèdit 
en l’economia i, en particular, en les petites i 
mitjanes empreses i en el sector exportador. 
En l’àmbit europeu, el BCE està establint un 
diàleg amb el Banc Europeu d’Inversions per 
tal que augmenti el paper de la banca públi-
ca europea en aquest terreny. Encara sem-
blen més interessants les discussions sobre 
la utilització de fons estructurals europeus 
per assumir des d’allà part del risc de crèdit 
en la concessió de finançament a empreses. 

En l’àmbit estatal, ja estan en marxa diver-
ses iniciatives per reduir el preu i millorar la 
concessió de crèdit, juntament amb mesu-
res que pretenen establir canals de finança-
ment empresarial per vies no bancàries. En 
aquest sentit, destaca la creació recent del 
Fons-ICO Global, una iniciativa amb què es 
pretén facilitar el finançament a les pimes 
per mitjà del capital risc. L’ICO també ha 
establert una línia per finançar l’adquisició 
per part de les entitats financeres de bons i 
pagarés emesos per empreses espanyo-
les. Aquesta mesura se suma al desenvo-
lupament d’un mercat alternatiu de renda 
fixa (MARF) pensat per a les pimes.

Per tal d’aprofundir en tots aquests temes, 
participaran en la sessió Joan Ramon 
Rovira, responsable del Gabinet d’Estudis 
Econòmics i Infraestructures de la Cambra 
de Comerç de Barcelona, que exposarà la 
seva visió sobre les restriccions de crèdit al 

sector empresarial (situació, perspectiva i 
alternatives) i presentarà els avenços i les 
solucions proposades per la Taula de Dià-
leg dels Sectors Financer i Empresarial, una 
iniciativa coordinada des de la Cambra  
de Comerç, impulsada per la Conselleria 
d’Economia i que integra representants de 
les principals entitats financeres, organitza-
cions empresarials i departaments i corpo-
racions de la Generalitat amb competènci-
es en matèria de finançament empresarial, 
juntament amb representats del CAREC.

D’altra banda, David Noguera, director de 
Finançament Estructurat del Banc Sabadell, 
presentarà les diferents alternatives de finan-
çament a llarg termini per a les empreses i, 
dins d’aquestes, noves modalitats de finan-
çament –diferents del crèdit–, que s’estan 
posant en pràctica en l’àmbit del mercat de 
capitals i que estan funcionant al nostre país.
 

Sessió 3

Limitacions de  
la informació 
comptable per  
a la detecció 
d’insolvències. 
Experiències

Introductor: 
RAMON M. SOLDEVILA, economista i professor 

de la Universitat Abat Oliba

L’objectiu d’aquesta sessió és veure com 
situem una anàlisi dels estats econòmics 
financers i resultats de l’empresa per a la 
detecció d’insolvències amb un cas real. 
Tot això tant sota la vessant d’empresa 

com la d’una entitat financera de reconegut 
prestigi.

L’empresa, segons la seva dimensió, ha de 
subministrar una sèrie d’informació que si-
gui transparent i fiable. Segons la situació 
econòmica financera que presenti, haurà de 
rebre una auditoria dels comptes anuals, 
haurà de presentar els comptes anuals  
consolidats, haurà de passar informació a 
determinats organismes (com ara auditors 
de comptes, Administració, CNMV).

En moltes ocasions, per més que sembli es-
tar sotmesa l’empresa a certs controls d’in-
formació, per tal que tant tercers com els 
mateixos interessats quedin protegits da-
vant possibles contingències, es dóna la 
circumstància que, de facto, l’empresa cau 
en una espiral i presenta situacions crítiques 
que no han estat alertades amb la suficient 
antelació.

Sembla que en determinades ocasions la res-
ponsabilitat d’alertar sobre situacions con-
cursals crítiques recau en l’auditor de comp-
tes, quan la seva responsabilitat és emetre un 
informe davant de tercers on doni la seva opi-
nió sobre si els comptes anuals expressen la 
imatge fidel del patrimoni, la situació econò-
mica financera, els fluxos d’efectiu i els resul-
tats d’acord amb el marc normatiu d’informa-
ció financera. I, no obstant això, la majoria de 
vegades es contracta l’auditor de comptes 
per a finalitats diferents com dur a terme l’au-
ditoria dels comptes anuals i no diagnosticar 
amb certesa una situació crítica.

Potser, cosa que crea una certa confusió, és 
el perquè si s’ha auditat una empresa i al cap 
d’un temps relativament curt l’empresa pre-
senta una situació crítica, per què no s’han 
adoptat les mesures oportunes a temps. 
Aquestes mesures, a banda de les correcto-
res pròpies de gestió, haurien de ser mesu-
res d’informació.

La situació per la qual travessem és comple-
xa i moltes vegades la mateixa informació 
que s’ofereix ens està indicant que l’empre-
sa no va bé. A l’usuari potser li falti informació 
molt precisa, quant a indicadors (ja siguin 
quantitatius o qualitatius), per poder aturar 
-se quan les circumstàncies ho requereixin i 
observar l’empresa.

Les causes poden ser de diferent índole, en 
algunes ocasions pot ser que l’informe d’au-
ditoria presenti una opinió no necessària-
ment favorable i que l’empresa s’hagi trobat 
en una situació crítica.
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Per la mateixa conjuntura actual, caldria 
aclarir incògnites amb altres proves de con-
trol que garanteixin l’absència de frau, ente-
nent aquest en el seu concepte més ampli, 
ja sigui produït per causes internes com ex-
ternes, ja sigui per motius crematístics o mo-
tius de conflicte d’interessos. I, fins i tot, en 
situacions de consolidació dels comptes 
anuals en què algunes empreses que cons-
titueixen el perímetre de consolidació no 
passen determinades revisions.

Estem en uns temps en què el que sobra, 
sembla ser, és burocràcia i excés d’informa-
ció i el que manca són indicadors apropiats i 
informació rellevant i concisa. Està bé que els 
auditors de comptes i societats d’auditoria 
que facin l’auditoria de comptes d’entitats 
d’interès públic puguin donar a conèixer, a 
través de les seves pàgines web, un informe 
anual de transparència.

Ben sabut és que una empresa, si ofereix in-
formació transparent d’alguna situació com-
plicada, pot servir per empitjorar. Aquest ar-
gument pot caure pel seu propi pes, ja que 
l’exigència de responsabilitats civils i penals a 
l’òrgan de govern suposa, per se, un empit-
jorament de l’empresa. Però, avui dia, en la 
situació que vivim i que evoluciona a un ritme 
vertiginós, aquelles societats que assoleixin 
determinats paràmetres haurien d’oferir tam-
bé un informe de transparència sobre els 
seus vincles i trajectòria. És a dir, informes in-
tegrats, concisos, d’una nova concepció en 
què també s’incloguin altres variables d’es-
tratègia, de futur, amb temes rellevants que 
evitin redundàncies i amb un llenguatge clar.

Sí que sembla que aquelles empreses que 
cotitzen han de subministrar informació  
periòdica sobre l’empresa, fets rellevants i 
transaccions amb persones vinculades, 
però continua sent informació històrica. Per 
tant, el treball que fa tant l’economista o com 
l’auditor de comptes o aquells informes de 
transparència que el mercat sembla dema-
nar haurien de contenir informació sobre al-
gun protocol que cal que segueixi l’empresa. 

D’altra banda, les empreses estan en el punt 
de mira de les entitats financeres, que analit-
zen les empreses mitjançant les qualificaci-
ons creditícies (ratings). Són qualificacions 
en evolució constant i el mercat empresarial 
encara en desconeix l’ús real i les eines que 
utilitzen les entitats financeres.

D’una banda, en aquest taller es pretén veure 
com l’economista pot garantir la fiabilitat de la 
informació financera de les empreses als usu-

aris externs i és que resulta de vital importàn-
cia, ja que d’ells dependrà que siguin capa-
ços d’atraure inversions o finançament, tan 
necessaris per garantir el bon funcionament 
de qualsevol empresa. Per parlar d’aquest 
tema s’ha convidat José Luis Boned Torres, 
doctor en Estudis Empresarials (especialitat 
Comptabilitat, Auditoria de Comptes i Con-
solidació), professor de la Universitat Pom-
peu Fabra i consultor d’empreses.

I d’una altra banda, com una entitat financera 
de primer ordre aplica les seves eines d’anà-
lisi, amb una empresa real, per efectuar un 
diagnòstic aplicant les qualificacions credití-
cies. Per parlar d’aquesta altra vessant, s’ha 
convidat Alejandro Gisbert Mir, responsa-
ble d’anàlisi risc país de “la Caixa” i professor 
de la Universitat Abat Oliba CEU.

Això suposa que d’aquestes anàlisis hau-
rem de treure les bases per assolir un bon 
diagnòstic.

Sessió 4

Les noves polítiques 
públiques com a 
palanques per al 
creixement econòmic

Introductor: 
GUILLEM LÓPEZ I CASASNOVAS, economista, 

catedràtic de la UPF i conseller del Banc d’Espanya

La preocupació compartida per àmplies 
capes de la ciutadania és avui la de recupe-
rar el treball com a font de creació de rique-
sa col·lectiva i de benestar personal; en 
aquest últim supòsit, tant per la capacitat 

adquisitiva que permet la renda que genera 
com per la dignificació, en el seu cas, de la 
contribució social que suposa. Es tracta 
com a poc d’aconseguir que qui no treballa 
tingui l’oportunitat de fer-ho. 

No té sentit una economia en la qual qui té 
treball malda per deixar de fer-ho, i aug-
mentar la càrrega de prejubilacions, i qui no 
en té no tingui oportunitat de treballar. 

Mai no he entès als qui mostren com a in-
dicador de benestar social una ràtio de 
despesa pública en termes de PIB eleva-
da: no seria millor una ràtio baixa per un 
PIB creixent i una despesa, posem en sub-
sidis d’atur o per necessitat de prestaci-
ons socials, a la baixa? Ho han demanat 
aquells que ho prejutgen, a les famílies si 
l’objectiu és per a ells subsidiar amb uns 
pocs euros la condició d’aturat o de treba-
llar encara que sigui per sota de l’aspiració 
a una retribució considerada prou justa? 
No és la trampa de la pobresa, d’una soci-
etat ancorada en el subsidi, la pitjor de les 
prognosis?

No serà que inflar el globus de la despesa 
pública no és sinó una prova de captivitat  
de les corporacions que la governen?  
S’han plantejat mai que, més que les quan-
ties de despesa, convé preguntar-se com es 
gasta aquesta, per a què i quins resultats 
s’assoleixen? 

S’entén bé que no és la mateixa contribució 
al benestar la despesa corrent en serveis 
reactius que la de capital en infraestructu-
res possibilitadores o en actuacions pre-
ventives, que no suposa idèntica conscièn-
cia fiscal finançar amb ingressos tributaris 
que amb deute els serveis que beneficien 
una determinada generació o fer-ho per im-
postos, taxes o preus? 

Ja saben que la ciutadania viu de manera 
diferent, a igual despesa ordinària, que es 
faci efectiva ja en consum públic o ja en 
transferències on són les famílies les que 
decideixen el seu destí? I que fins i tot a igual 
consum públic no genera el mateix impacte 
en el benestar social i el creixement econò-
mic que es faci per la via del capítol 1 (pro-
visió amb producció pública, sous i salaris 
d’empleats públics), que per al capítol 2 de 
compra de béns i serveis, amb provisió pu-
blica i producció concertada?

Tot això ve al cas que els detalls importen, 
certament, però que sobretot les percepci-
ons són decisives per reformular les políti-
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ques de benestar; almenys per a aquelles 
que es preocupin de l’estat del benestar 
dels treballadors per sobre del benestar 
dels treballadors de l’Estat.

En aquest context, i per l’objectiu de crear 
ocupació, tasca prioritària al meu entendre 
per al benestar comunitari, subsidiar el sa-
lari per sota d’un mínim pot no ser un invent 
malèvol contra els sindicats ni l’única me-
sura possible: també cal abaixar els marges 
d’intermediació i els costos de determinats 
inputs com avui els energètics. 

A molts països avançats, són les mesures 
pròpies de polítiques de workfare, que es 
contraposen a les de welfare. Amb aques-
tes últimes, se subvenciona el no treballar. 
Quina mala idea: condicionar l’ajut a no tre-
ballar (s’entén no d’amagat). 

A les primeres, se subvenciona a qui treba-
llant no arriba, però, a uns mínims. El treba-
llador no hi perd retribució i el sector públic 
dóna els incentius adequats: a treballar, a 
sentir-se útils socialment i, mentre la cosa no 
es reactiva, a formar-se en ocupació, ni que 
sigui en minijobs. I tot això en lloc d’inventar-
nos coses rares o romandre passius davant 
del gran drama de la desocupació. 

Refer la situació hauria de permetre consi-
derar possibilitats com ara (i) abaratir la part 
corresponent a la cotització social de l’SMI 
o (ii) allà on no arribi la retribució de l’empre-
sa, que ho complementi el subsidi públic. 
Com pot ser que s’accepti això i no que 
l’empresa pagui el salari complet? Doncs 
perquè no és aquest un problema de pro-
ductivitat (marginal) de l’ocupat, sinó del 
valor del producte creat (és a dir de la pro-
ducció multiplicada pel seu preu). I com que 
el preu de molts dels nostres productes ara 
no mereix, per falta de competitivitat, la de-
manda dels mercats (dels de dins per l’es-
cassa capacitat de la demanda interna, i 
dels de fora pels millors competidors a l’ex-
portació), que el salari se situï una mica per 
sota del valor de la productivitat marginal de 
la producció, i la subvenció pública el com-
pensi, pot no ser una mala idea. Fet amb 
cura, és clar, per tal que l’empresa que pu-
gui no capitalitzi en el seu favor l’ajut.

Per parlar de Les polítiques actives. Expe-
riència anglosaxona, hem convidat com a 
ponent Albert Bravo, professor de Polí-
tica Pública en el Màster de Public Policy  
de la BGSE i economista sènior de NES- 
TA (Londres). Convidarem també un expert 
que ens parli de l’experiència nòr- 

dica: Tbc, el professor Marcel Jansen, Fe-
dea i Universitat Autònoma de Madrid.

Sessió 5

Logística, vector per al 
futur creixement de 
Catalunya: incidència 
dels grans ports

Introductor: 
JOAN ALEMANY, economista

La logística com a conjunt de tècniques per 
controlar i dirigir els fluxos de subministra-
ments i la distribució de productes, així com 
per organitzar els transports en general, té 
una important incidència en la competitivi-
tat de les empreses i els territoris. 

En un país com Catalunya, amb un sector 
econòmic exterior destacat i cada cop més 
important i amb una situació geoestratègi-
ca en el comerç internacional que li permet 
tenir un paper d’enllaç entre Orient i Euro-
pa, la logística és un vector fonamental per 
al creixement econòmic de tota la nostra 
societat.

La localització prop de les grans infraes-
tructures de transports de nombroses em-
preses que desenvolupen activitats logísti-
ques o bé que reben importants contingents 
de productes pels seus processos de fabri-
cació o perquè troben avantatges de posi-
ció per a la distribució de les seves merca-
deries és la base per a la logística entesa en 
un sentit territorial ampli. 

Aquest conjunt d’empreses importadores, 
exportadores i d’activitats logístiques, tant 

de sectors industrials com de serveis, de-
senvolupen sovint moltes funcions de post-
producció o precomercials que aporten un 
alt valor afegit sobre les mercaderies.

La logística entesa en aquest sentit més 
ampli abasta moltes empreses de serveis 
diferents (no tan sols del món dels trans-
ports, sinó també de la informació, el co-
merç exterior o les telecomunicacions), i té 
una incidència molt gran en els sectors in-
dustrials i agroalimentaris, que col·laboren 
decisivament en la seva expansió i promo-
ció dins el país i en l’àmbit exterior. És en 
aquest sentit que s’està convertint en un 
sector decisiu per a la competitivitat i el de-
senvolupament futur de Catalunya.

Els grans ports són les infraestructures bà-
siques del comerç exterior dels països. 
Bona part dels grans fluxos de mercaderies 
del comerç internacional per a la producció 
o el consum passen pels ports. Moltes ac-
tivitats productives o de serveis, en especi-
al les vinculades als transports i la logística, 
s’instal·len molt properes als ports per eco-
nomies de localització. Els ports, que tradi-
cionalment tenen el paper d’infraestructu-
res d’enllaç entre el transport marítim i els 
transports terrestres, estan adquirint una 
creixent importància com a factors de loca-
lització de noves activitats en les cadenes 
logístiques.

Els grans ports de Catalunya es troben en 
una situació geoestratègica clau en les ca-
denes logístiques de transports entre Ori-
ent (en especial la Xina, el Japó, Corea i 
l’Índia, però també altres països emergents 
d’Àsia i l’Orient Mitjà) i Europa. En efecte, 
les rutes que passen pel canal de Suez te-
nen en els ports catalans unes infraestruc-
tures de relació amb Europa que estalvien 
als vaixells dos o tres dies d’anada i dos o 
tres de tornada respecte als grans ports del 
mar del Nord, particularment Anvers, Rot-
terdam i Hamburg. I no només la via maríti-
ma és més favorable perquè, després, les 
vies terrestres entre el sud i el centre d’Eu-
ropa estan molt menys congestionades 
que les que parteixen dels ports del mar del 
Nord. Per tant, també les raons de sosteni-
bilitat del desenvolupament europeu acon-
sellen promocionar que les grans cadenes 
logístiques de relació amb l’Orient passin 
pels ports mediterranis. 

Aquests elements constitueixen podero-
sos arguments per dur una activa política 
de desenvolupament de les activitats logís-
tiques a l’entorn dels grans ports catalans. 
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Jornada dels Economistes 2013

Aprofitant el canvi del mode de transport 
(de marítim a terrestre o a l’inrevés) en els 
ports es poden desenvolupar múltiples ac-
tivitats de caràcter logístic que comporten 
valor afegit sobre les mercaderies. A més, 
aquestes activitats tenen una incidència 
directa positiva sobre la competitivitat de 
tota l’economia exterior del país, ja que tots 
els sectors productius se’n poden aprofitar.

Però, per desenvolupar totes aquestes ac-
tivitats logístiques no és suficient que els 
ports assumeixin aquests objectius. Les 
infraestructures terrestres (autopistes, au-
tovies i línies de ferrocarril) tenen un paper 
molt destacat en aquesta estratègia. Les 
institucions que tenen una relació directa 
amb el comerç exterior (la duana i alguns 
ministeris), les empreses de serveis dels 
ports que incideixen sobre el cost del trans-
port (agents marítims, autoritats portuàries, 
estibadors, remolcadors, pràctics) i les au-
toritats amb responsabilitat sobre l’econo-
mia han d’estar també al servei de l’estra-
tègia d’impulsar la logística com a vector 
decisiu de creixement econòmic i de millora 
de la competitivitat de tota l’economia.

Per presentar aquests temes i analitzar les 
experiències i projectes dels grans ports 
catalans, aquesta sessió de treball de la 
Jornada dels Economistes comptarà amb 
la presència dels responsables de les auto-
ritats portuàries de Barcelona i Tarragona 
juntament amb personalitats destacades 
del món dels transports i la logística.

Sessió 6

Propostes per a un 
nou marc laboral. 
Experiències

Introductor: 
IGNASI FARRERES, economista, exconseller 

de Treball i president del Centre d’Estudis Econòmics  

i Socials

El Col·legi d’Economistes ha cregut conve-
nient convocar la Jornada d’aquest any 
sota el lema “Propostes per al creixement. 
Experiències comparades”. Queda clara la 
voluntat del Col·legi que la Jornada sigui 
una plataforma per donar a conèixer o pro-
posar aquelles bones pràctiques o aquelles 
iniciatives que ajudin a millorar, a donar 
confiança i obrir nous camins i noves ma-
neres d’actuar per tal que la crisi econòmi-
ca, i les dificultats que ens tenallen, es pu-
guin superar. 

En correspondència amb aquesta voluntat 
col·legial, aquesta sessió de treball porta la 
denominació “Propostes per a un nou marc 
de relacions laborals. Experiències”, amb la 
intenció de donar a conèixer experiències 
reeixides en l’àmbit laboral, tant a escala del 
nostre país com a escala europea. Per això, 
la sessió donarà l’oportunitat de ser infor-
mats i debatre amb els seus actors directes 
dues experiències importants reeixides de 
solució negociada, de sengles problemes 
interns, en dues empreses automobilísti-
ques establertes a Catalunya, com són 
NISSAN i SEAT. 

La problemàtica abordada en els dos casos 
era diferent. En el cas de NISSAN, es tracta 
de l’acord al qual van arribar empresa i sin-
dicats –després ratificat en assemblea de 

treballadors– pel qual la companyia es 
comprometia a invertir i fabricar a la planta 
de Barcelona un nou model de vehicle de 
la marca, que suposava la creació de 
1.000 nous llocs de treball i també 5.000 
més d’indirectes. 

Com a contrapartida, els sindicats ac-
ceptaven la creació d’una nova escala 
salarial amb un nivell retributiu inferior, 
aplicable només als nous treballadors. A 
més, s’introduïa una clàusula de garantia 
per la qual, en cas de produir-se en el 
futur possibles reduccions de plantilla, 
aquestes afectarien, en primer lloc, als 
darrers treballadors incorporats. Així és 
combatia l’espectre del temor d’una po-
lítica empresarial de disminució forçada 
de costos salarials, basada en la substi-
tució dels treballadors veterans pels nou 
incorporats, més barats des del punt de 
vista salarial. 

Aquesta visió serà aportada per Pedro Ay-
llón, secretari de la secció sindical SIGEN-
USOC, majoritària a l’empresa.

L’altre pacte –signat fa pocs mesos– ha es-
tat l’assolit a SEAT. És sabut que la crisi 
econòmica a Espanya, i en bona part d’Eu-
ropa, ha produït una notable caiguda de les 
vendes d’automòbils. Com a conseqüèn-
cia, SEAT va presentar un expedient de re-
gulació d’ocupació (ERO) que suposava no 
renovar 400 contractes temporals i acomi-
adar 132 contractes de personal fix en tas-
ques administratives. L’acord va suposar el 
compromís de substituir els 132 acomiada-
ments per la recol·locació d’aquestes per-
sones en altres àrees de l’empresa. 

En aquest cas, la temàtica i el procés nego-
ciador seran exposats per Juan Sánchez 
Quesada, gerent de Relacions Laborals i 
Planificació de SEAT.

Amb les dues intervencions anteriors, tin-
drem una doble visió, l’empresarial i la sin-
dical, d’aquestes complexes qüestions.

Completarà la terna d’oradors la interven-
ció d’un alt càrrec de la Direcció General 
d’Ocupació de la Comissió Europea, al qual 
s’ha demanat que exposi experiències eu-
ropees que han assolit bons resultats en la 
contractació de nous treballadors i en la 
lluita contra l’atur, en especial pel que fa re-
ferència al segment dels joves, que s’han 
convertit en un objectiu preferent de les po-
lítiques comunitàries a l’hora d’incentivar 
estímuls a l’ocupació. n
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LA JORNADA DELS ECONOMISTES
A LES SEUS TERRITORIALS

GIRONA

Les infraestructures: 
entre la crisi 
pressupostària i el 
creixement econòmic
Data: 14 de novembre de 2013
Hora: 18.30 h
Lloc: Facultat de Ciències Econòmiques 
i Empresarials de la Universitat de Girona. 
Campus de Montilivi
Coordinadors: 
Modest Fluvià, economista
Manel Serra, economista

Aquest any, el tema escollit és la política 
d’infraestructures, la política possible en 
temps de crisi i la necessària per fomentar 
veritablement el creixement. S’ha convidat 
a participar com a president el conseller 
Santi Vila i com a ponent el professor Ger-
mà Bel. 

La idea inicial és comptar amb tres inputs: la 
visió general, que ajudi a contextualitzar els 
problemes i estableixi els principis generals 
(Germà Bel); la visió del polític al front de la 
política d’infraestructures (Santi Vila); i, final-
ment, les demandes i conflictes del territori, 
Domenech Espadalé, president de la Cam-
bra de Comerç, Ernest Plana, de FOEG, i 
Pere Cornellà, president de PIMEC. 

LLEIDA

Com poden créixer  
les petites i mitjanes 
empreses en el 
context actual?
Data: 12 de novembre de 2013
Hora: 18.30 h
Lloc: Sala d’Actes del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya a Lleida
Coordinadors: Xavier Ticó i Josep 
Maria Riu, president i vicepresident terri-
torials del Col·legi d’Economistes de Ca- 
talunya a Lleida

El creixement de les empreses és una àrea 
de gran interès per als responsables de les 
empreses, els assessors empresarials i el 
món acadèmic. 

Conèixer i entendre les raons per les quals 
les empreses més dinàmiques aconse-
gueixen créixer és un objectiu que tot ges-
tor d’empresa voldria assolir per poder-les 
aplicar a la seva organització, en especial 
en moments de crisi com l’actual.

En general, s’observa que el creixement 
empresarial és el resultat d’una complexa 
combinació de diferents factors que actuen 
de manera proporcional en la dimensió de 
les empreses. D’aquesta manera, una em-
presa petita té la mateixa probabilitat de 
créixer que una gran empresa.

A escala empresarial, cada cop cal apostar 
més per un nou model més competitiu com 
a font de desenvolupament de les empre-
ses, assumint riscos, llençant nous produc-
tes i serveis, aprenent d’altres mercats ex-
teriors, optant per la flexibilitat, la contínua 
adaptació als entorns i marcs legals canvi-
ants i apostant per la innovació com a font 
de millora. 

No obstant això, l’estreta relació que hi ha en-
tre la facilitat d’accés al finançament i el creixe-
ment de l’activitat empresarial innovadora 
esdevé un fre al creixement empresarial.

En els darrers anys, la seu del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya a Lleida està 
col·laborant, a través de la Jornada anual 

dels Economistes, a generar un estat de 
consciència favorable sobre el potencial 
econòmic que tenen les empreses de Llei-
da, convidant a participar a la Jornada di-
rectius d’empreses de diferents sectors, 
dimensions i experiència, amb projectes 
interessants que ens aportin estratègies, 
idees, il·lusió i confiança en el futur. 

Iniciarem la Jornada amb la ponència a càr-
rec d’Oriol Amat, economista, catedràtic 
d’Economia Financera i Comptabilitat de la 
Universitat Pompeu Fabra i conseller de la 
Comissió Nacional del Mercat de Valors. 

Oriol Amat destaca pels seus treballs en els 
àmbits de la comptabilitat i l’anàlisi financera 
de les empreses i coneix abastament els as-
pectes que solen diferenciar les empreses 
amb èxit de la resta, ja que ha estudiat les 
denominades empreses gasela (empreses 
que registren un elevat creixement) i les em-
preses centenàries, dos tipus d’empreses 
amb èxit. Les seves propostes de mesures i 
estratègies que cal dur a terme en el moment 
actual per generar valor i aprofitar les opor-
tunitats en temps de crisi poden ser de força 
interès per als assistents a la Jornada.

A continuació, tindrà lloc la taula rodona 
amb emprenedors locals amb visió global 
que estan immersos en aquest procés de 
millora de competitivitat i expansió interna-
cional de les seves empreses, i que ens 
exposaran les experiències i l’estratègia 
que estan seguint per adaptar-se a entorns 
canviants. Representen dos sectors amb 
potencial com són les energies renovables 
i les tecnologies de la informació i la comu-
nicació (TIC).

Hi intervindran Guillermo Martínez, doctor 
en Economia i Direcció d’Empreses, vice-
president internacional de l’empresa de 
telecomunicacions Lleidanetworks, serveis 
telemàtics, SA, responsable de la imple-
mentació i desenvolupament del mercat de 
les comunicacions electròniques certifica-
des al Regne Unit i d’impulsar l’obertura de 
noves delegacions a l’Amèrica Llatina i el 
Japó. Lleidanet està registrant en els dar-
rers anys un important creixement tant dins 
com fora de l’Estat espanyol. A més de les 
àrees geogràfiques esmentades, ja està 
present a Miami, Nova Delhi i París; i Jordi 
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Pellicer, enginyer industrial i administrador 
del Grup AE3000. A partir d’una empresa 
d’enginyeria i promoció especialitzada a 
dur a terme projectes claus en mà de cen-
trals d’energies renovables; des de l’any 
2008, AE3000 ha anat diversificant la seva 
activitat cap a la comercialització d’energia, 
les instal·lacions d’autoconsum i altres ac-
tivitats connexes. El Grup AE3000 està pre-
sent a França i Alemanya i està estudiant 
implantar-se a països de l’entorn de la Unió 
Europea com ara Turquia.

La Jornada dels Economistes a Lleida serà 
un excel·lent fòrum per acomplir el nostre 
objectiu de servei als professionals de 
l’economia i de l’empresa i recollirà idees 
per millorar la competitivitat que garanteixin 
el creixement de les empreses, la qual cosa 
redundarà en la millora de la competitivitat i 
el posicionament del territori lleidatà. Hi es-
teu tots convidats!

TARRAGONA

Propostes per  
al creixement, 
experiències 
comparades
Data: 7 de novembre de 2013
Hora: 18.30 h
Lloc: Restaurant Mas Gallau
Introductor: Pere Segarra, president terri-
torial del Col·legi d’Economistes de Catalu-
nya a Tarragona

L’evolució de l’economia a les comarques 
del sud de Catalunya no difereix de la d’al-
tres indrets, on la majoria d’indicadors pre-
senten realitats baixistes. 

La forta presència del sector de l’edificació, 
en especial en el segment de la segona re-
sidència, a les comarques del Camp de Tar-
ragona i les Terres de l’Ebre, ha condicionat 
una dificultat de sosteniment econòmic i un 
alt nivell d’atur, que repercuteix en negatiu 
en el conjunt de l’economia del territori. 

Malgrat això, al sud de Catalunya hi coexis-
teixen una diversitat de sectors econòmics 
que permeten reequilibrar moderadament la 
situació econòmica en aquestes contrades. 

La demarcació de Tarragona disposa d’un 
sector industrial molt potent en el camp de la 
indústria química i petroquímica, amb un alt 
nivell d’innovació i eficiència. Però també cal 
considerar l’estabilitat en el volum de negoci 
que ha tingut sempre el sector turístic a la 
Costa Daurada; si bé l’impacte de la crisi s’ha 
fet notar en determinats mercats d’origen, la 
compensació pel turisme interior, que avui es 
veu obligat a romandre al territori, ha propor-
cionat una constant ocupació de places que 
permeten disposar d’un cert optimisme en 
aquest sector. Però aquest territori disposa 
també d’altres sectors prou importants com, 
per exemple, el sector energètic, amb una 
constant transformació de les seves fonts; el 
sector agroalimentari, que, a més, condicio-
na un equilibri en l’oferta del sector agrari; el 
sector vitivinícola, que posiciona els seus pro-
ductes als mercats exteriors de manera 
excel·lent, entre d’altres. Aquest equilibri sec-
torial permet confiar en el progrés del territori 
i el seu reforçament a llarg termini. 

Esdeveniments com la propera celebració 
dels Jocs del Mediterrani Tarragona 2017 i la 
realització del projecte Barna World perme-

ten esperar un impacte favorable sobre les 
infraestructures i el conjunt de l’economia 
tarragonina. 

En aquesta perspectiva de futur no hi ha 
dubte que el paper de l’economista adqui-
reix una importància rellevant. Això aconse-
lla dedicar una Jornada de treball per reflexi-
onar i debatre la incidència del creixement en 
el conjunt dels sectors socioeconòmics del 
territori, i les possibles alternatives que po-
den donar-se per millorar l’actual situació i 
aprofitar les oportunitats de futur. 

Cal aprendre dels que en saben. L’experièn-
cia d’altres situacions en què sectors econò-
mics com els del sud de Catalunya han ha-
gut d’afrontar situacions semblants a 
l’actual poden esdevenir una excel·lent ori-
entació per projectar la viabilitat socioeco-
nòmica del sud de Catalunya.

Aquesta és la pretensió que la Jornada d’en-
guany té, a la demarcació de Tarragona, i per 
això comptem amb la participació de prota-
gonistes de primer ordre del creixement i la 
transformació del model econòmic actual. 

En aquest sentit, s’ha convidat Maria Reig, 
empresària i promotora de desenvolupa-
ment econòmic, per tal que en la ponència 
principal ofereixi una visió realista sobre 
l’oportunitat d’invertir en projectes innova-
dors que refermin el progrés del país. En una 
taula rodona, la presència destacada de 
personatges com el director general de Port 
Aventura, el subdelegat del Govern a Tarra-
gona, el responsable de la promoció econò-
mica a l’Ajuntament de Tarragona i la visió 
ponderada d’un acadèmic rellevant perme-
tran un ric debat sobre la interacció de les 
estratègies de creixement en el mix sectorial 
de les comarques del sud de Catalunya. 

Estem segurs que serà una magnífica opor-
tunitat per reflexionar i veure el camí que en 
el futur ens espera. n
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Nous cursos

A U L A  D ’ E C O N O M I A
Cursos emblemàtics 2013-2014

PROGRAMACIÓ 2013-2014

L’Aula d’Economia del Col·legi d’Economistes de Catalunya comença
la singladura del nou curs acadèmic 2013-2014 amb la posada en 
marxa d’activitats formatives en nous àmbits que s’afegeixen a la 
formació que habitualment es duu a terme. Entre aquestes, destaquen 
les que fan referència a programes i cicles de mitjà termini.

Curs de Mediació 
en Economia 
i Empresa
En els darrers temps s’estan impulsant des 
de diferents àmbits procediments alterna·
tius a la justícia ordinària com a mecanisme 
per resoldre amb més eficàcia conflictes 
d’interessos entre diferents agents (perso·
nes, empreses, institucions) i en diversos 
camps (tècnic, laboral, mercantil, societari, 
hipotecari, concursal). Un dels més desta·
cats és la mediació, amb els seus trets i 
singularitats particulars en favor de l’assoli·
ment de pactes entre les parts i amb la fina·
litat de donar una resposta més fàcil i raci·
onal a tota mena de litigis. L’entrada en vi·
gor a Espanya de la Llei 5/2012, de 6 de 
juliol, de mediació en assumptes civil i mer·
cantils, i a Catalunya de la Llei 15/2009, de 
22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret 
privat, i del Decret 135/2012, de 23 d’octu·
bre, per la qual s’aprova el Reglament de la 
Llei 15/2009, constitueixen la consolidació 
de la mediació com a procediment alterna·
tiu per a la resolució de conflictes. Per tant, 
el camp de la mediació suposa una oportu·
nitat professional interessant per a econo·
mistes, enginyers, advocats, arquitectes, 
psicòlegs i altres titulats superiors.

Tal com recull l’article 3.1 de la Llei cata·
lana 15/2009, “pot exercir com a media·
dor o mediadora, als efectes d’aquesta 
llei, la persona física que té un títol univer·
sitari oficial i que acredita una formació i 
una capacitació específiques en media·
ció, degudament actualitzades d’acord 
amb els requisits establerts per regla·
ment. Aquesta persona ha d’estar col·
legiada en el col·legi professional corres·
ponent, o ha de pertànyer a una associa·
ció professional de l’àmbit de la media·

ció, acreditada pel departament compe·
tent en matèria de dret civil, o ha de 
prestar serveis com a mediador o media·
dora per a l’Administració”.

Per la seva banda, l’article 18.1 del Decret 
135/2012 apunta que “per a obtenir la ins·
cripció com a persona mediadora del 
Centre de Mediació de Dret Privat de Ca·
talunya s’ha d’acreditar una formació es·
pecífica en mediació impartida per centres 
docents universitaris, pels col·legis profes·
sionals o per altres corporacions de dret 
públic, i cursar la part general i almenys 
una de les diferents especialitzacions”. 
Aquesta formació ha d’estar convenient·
ment homologada pel Centre de Mediació 
de Dret Privat de Catalunya.

El Curs sobre Mediació en Economia i 
Empresa del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya està dissenyat segons les di·
rectrius de la Generalitat de Catalunya i 
es demanarà properament la seva homo·
logació pel Centre de Mediació de Dret 
Privat de Catalunya, per la qual cosa el 
Col·legi podrà convalidar la formació im·
partida, globalment o per parts, a les per·
sones assistents que vulguin registrar·se 
en el centre.

L’objectiu del curs és dotar els assis·
tents de les aptituds i les capacitats ne·
cessàries per actuar en processos de 
mediació en conflictes del dret privat, 
especialment els relatius als camps cor·
responents a l’economia i a l’empresa. 
En concret, el curs:

l aporta coneixements, tècniques i habili·
tats imprescindibles per poder exercir pro·
fessionalment la mediació;
l facilita la inscripció com a persona medi·
adora en el registre del Centre de Media·
ció de Dret Privat de Catalunya.

El curs té 182 hores, de les quals un 55% 
corresponen a hores de pràctiques. El seu 
programa està format per dues parts:

a) Part general de mediació  
(110 hores).
Mòdul I: El conflicte, tipologies i nivells. 
Anàlisi del conflicte i formes de gestió.
Mòdul II: Gestió i resolució de conflictes. 
La mediació, principis, disseny del procés 
i pràctica de la mediació.
Mòdul III: Perfil de la persona mediadora. 
Tècniques, habilitats i competències.
Mòdul IV: La regulació jurídica de la medi·
ació. Marc jurídic català, estatal i europeu.
Mòdul V: Pràctica.

b) Part específica de mediació en  
els àmbits del dret privat (72 hores).
Mòdul I: La mediació en el context de les 
comunitats, organitzacions, empreses i al·
tres àmbits del dret privat. Aspectes espe·
cífics.
Mòdul II: La tipologia dels conflictes en 
els àmbits del dret privat.
Mòdul III: Metodologia i etapes del pro·
cés de mediació en els àmbits del dret 
privat.

La mediació s’ha 
consolidat en els últims 
anys com una manera 

ràpida i eficaç de trobar 
solucions als  

conflflf lictes d’interessos

20-23 Aula FOK.indd   20 03/09/13   13:13



El programa té com 
a objectiu preparar 
els auditors sobre la 

base d’un enfocament 
totalment pràctic

I n f o r m a t i u  d e  l ’ e c o n o m i s t a  •  2 1

Cursos emblemàtics 2013-2014

Mòdul IV: Pla econòmic de la mediació.
Mòdul V: Nocions sobre la regulació jurídi·
ca bàsica relacionades amb la mediació 
en els àmbits del dret privat.
Mòdul VI: Pràctica: Simulació de media·
ció.

Durada: 182 hores.
Dates: del 21 d’octubre de 2013 al 16 
d’abril de 2014.
Horari: dilluns i dimecres de 16.00 a 
20.00 hores.
Dirigit a: persones interessades a 
especialitzar·se en la mediació en dret 
privat com a activitat professional, 
focalitzada en activitats pròpies de 
l’economia i l’empresa. Poden ser 
professionals interessats a ampliar la 
seva especialització oa  reorientar la 
seva carrera o bé persones que han 
finalitzat els estudis i que vulguin 
orientar la seva activitat professional en 
aquest camp.

Programa sobre 
Normes 
Internacionals 
d’Auditoria (NIA)
Les Normes Internacionals d’Auditoria 
(NIA) seran d’aplicació obligatòria en el 
desenvolupament dels treballs d’auditoria 
de comptes corresponents als comptes 
anuals o estats financers dels exercicis 
econòmics que comencin a partir de l’1 
de gener del 2014. Milloraran els treballs 
d’auditoria i tindran un impacte molt im·
portant en la pràctica de l’activitat, per la 
qual cosa és recomanable que els audi·
tors de comptes anticipin el seu procés 
formatiu i es preparin amb antelació a la 
seva posada en marxa.

El Col·legi d’Economistes de Catalunya 
proposa un Programa de cursos sobre 
Normes Internacionals d’Auditoria (NIA) 
complet per un total de 37 hores, que in·

clou 8 mòduls formatius que es poden 
cursar independentment, amb una durada 
de temps ajustada a les necessitats míni·
mes en cada cas. El Programa té per ob·
jectiu preparar els auditors de comptes en 
les NIA, sobre la base d’un enfocament 
totalment pràctic.

Tant el Programa com els diversos mòduls 
formatius són computables com a matèria 
d’auditoria i comptabilitat a efectes de les 
obligacions de formació continua per part 
dels auditors de comptes, establertes per 
la normativa d’auditoria vigent. Cal tenir 
present, a més, que el conjunt del Progra·
ma permet assolir el mínim d’hores obliga·
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L’anglès és una eina 
fonamental per als 
economistes, sigui 
quina sigui la seva 

especialitat

A U L A  D ’ E C O N O M I A
Cursos emblemàtics 2013-2014

tori per al curs 2013·2014, de 30 hores.
Els mòduls que formen el Programa són 
els següents:

Mòdul 1 NIA: Objectius globals, encàrrec 
d’auditoria, control de qualitat de l’audito·
ria d’estats financers i documentació 
d’auditoria (NIA 200, 210, 220 i 230).
Data: 26 de setembre de 2013 (16.00·
20.00 hores).
Mòdul 2 NIA: Planificació d’auditoria: ava·
luació del risc i resposta als riscs valorats 
(NIA 300, 315, 320 i 330).
Data: 3 d’octubre de 2013 (9.00·15.00 
hores).
Mòdul 3 NIA: Frau, disposicions legals i 
reglamentàries, comunicacions amb l’enti·
tat i organitzacions de serveis (NIA 240, 
250, 260 i 402).
Data: 10 d’octubre de 2013 (16.00·20.00 
hores).
Mòdul 4 NIA: Control intern. Anàlisi de 
control intern i comunicació de deficiènci·
es de control als responsables del govern 
i de la direcció de l’entitat (NIA 265 i 315).
Data: 17 d’octubre de 2013 (16.00·20.00 
hores).
Mòdul 5 NIA: Evidència d’auditoria: tipus 
d’evidència i mostreig d’auditoria, encàr·
recs inicials d’auditoria · saldos d’obertura 
i procediments analítics (NIA 500, 501, 
505, 510, 520 i 530).
Data: 24 d’octubre de 2013 (16.00 a 
20.00 hores).
Mòdul 6 NIA: Auditoria de grups, auditors 
interns i treball d’experts (NIA 600, 610 i 
620).
Data: 14 de novembre de 2013 (16.00·
20.00 hores).
Mòdul 7 NIA: Informes d’auditoria i avalu·
ació d’incorreccions. Altra informació in·
closa en els estats financers (NIA 450, 
700, 705, 706, 710 i 712).
Data: 21 de novembre de 2013 (9.00·
15.00 hores).
Mòdul 8 NIA: Estimacions comptables, 
parts vinculades, fets posteriors, empresa 
en funcionament i manifestacions escrites 
(NIA 540, 550, 560, 570 i 580).
Data: 28 de novembre de 2013 (9.00 a 
14.00 hores).

Durada: 37 hores.
Dates: del 26 de setembre al 21 de no·
vembre de 2013.
Horari: dijous (matins o tardes).
Dirigit a: auditors de comptes, comp·
tables i, en general, persones interes·
sades professionalment per aquests 
dos camps d’activitat.

Formació en anglès
L’anglès s’ha convertit en una eina fona·
mental de l’activitat professional en gene·
ral i, particularment, per als economistes, 
sigui quina sigui la seva especialitat. Tant 
en el món de les empreses com en el 
camp dels despatxos, la relació amb al·
tres països ha convertit aquest idioma en 
una necessitat imprescindible, sobretot 
en un moment com l’actual en què les 
exportacions s’han dinamitzat notable·
ment, de la mateixa manera que les in·
versions catalanes a l’estranger, i en els 
que les inversions de multinacionals a 
Catalunya s’han consolidat. 

Interessada per aquest tema i per tal que 
els economistes millorin els seus conei·
xements i, principalment, la seva pràctica 
de l’anglès, l’Aula d’Economia organitza 
activitats formatives en dues línies. D’una 
banda, un curs d’anglès de durada mitja·
na especialitzat en el camp de l’econo·
mia i l’empresa –Curs de Business En·
glish (Business English Certificate o 
BEC)– i, de l’altra, diversos cursos curts 
d’anglès professional en matèries especí·
fiques –Pràctica l’anglès professional–. 

Curs de Business English  
(Business English Certificate -BEC)
El curs està dirigit a persones que dispo·
sen com a mínim d’un nivell d’anglès inter·
medi i que desitgen treballar específica·
ment conceptes i continguts de caire eco·
nòmic i empresarial més adaptats a la 
seva feina, caracteritzada pel contacte 
permanent amb persones, despatxos i 
empreses que utilitzen de manera habitual 
l’anglès tècnic. 

Es tracta, en definitiva, d’ajudar els assis·
tents a adquirir un anglès professional. La 
singularitat del curs és la franja horària, 
atès que es desenvolupa en horari de mig·
dia, entre les 14.30 hores i les 16.00 ho·
res.

Els objectius del curs són els següents:

l Principalment, combinar l’anglès funcio·
nal amb les necessitats de comunicació 
en el món laboral per aconseguir la confi·
ança necessària en el treball, els viatges 
de negoci i les situacions socials diverses.
l Desenvolupar camps específics de vo·
cabulari.
l Agafar confiança i alt nivell de fluïdesa 
per poder moure’s amb agilitat i precisió 
en qualsevol àmbit.

El curs pretén que els assistents vagin ad·
quirint el nivell i els coneixements per po·
der presentar·se als exàmens d’accés al 
Business English Certificate (BEC) de la 
Universitat de Cambridge. Aquest títol 
està dissenyat per demostrar a les empre·
ses la capacitat dels alumnes d’usar l’an·
glès en un ambient professional. Són una 
sèrie de tres títols, en línia amb els nivells 
del marc comú de referència de llengües 
europees: Preliminary (Nivell B1), Vantage 
(Nivell B2) i Higher (Nivell C2).

El títol BEC està reconegut oficialment en 
més de mil organitzacions educatives, 
empreses, ministeris, organitzacions go·
vernamentals i col·legis professionals 
com a prova de la competència en anglès 
empresarial. Algunes companyies que 
accepten aquest títol en els seus dife·
rents nivells són Coca·Cola, Kodak, 
Shell, GE Healthcare, IBM, Philips, Ricoh, 
Corus, GlaxoSmithKline, Pricewaterhou·
seCoopers (PwC), Microsoft, Deutsche 
Bank AG, Credit Suisse, Swarovski, Ban·
co do Brasil, Tesco i AstraZeneca.

Durada: 45 hores (30 sessions).
Dates: del 2 d’octubre de 2013 al 29 
de gener de 2014.
Horari: dilluns i dimecres de 14.30 a 
16.00 hores.
Dirigit a: persones interessades a mi·
llorar el seu nivell d’anglès focalitzaten 
elal món de l’economia i l’empresa, i 
que pretenguin obtenir un títol recone·
gut en l’àmbit internacional.

Practica l’anglès professional
L’objectiu d’aquesta activitat formativa és 
aprendre i practicar una temàtica tècnica 
de la professió utilitzant com a idioma ve·
hicular l’anglès. Es tracta d’una formació 
pràctica i molt participativa, en un ambient 
distès, a càrrec de professionals experts 
en la matèria acostumats a parlar i treba·
llar en anglès. El contingut preveu, bàsica·
ment, dues línies formatives, que són les 
següents: 
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Es busca una formació 
pràctica i molt 

participativa, en un 
ambient distés, a càrrec 

de professionals

Cursos emblemàtics 2013-2014

incloure el dinar per tal d’aprofitar la franja 
horària del migdia.

Amb aquesta finalitat, es va organitzar un 
curs el passat mes de maig sobre lectura 
d’informes d’auditoria. El proper curs tin·
drà lloc a finals del mes de setembre i té 

■ Màster d’Especialització 
Tributària. 25a edició
Durada: 300 hores
Dates: d’octubre de 2013 a maig de 
2014

■ Programa General de 
Comptabilitat Professional
Durada: 149 hores
Dates: de novembre de 2013 a abril 
de 2014

■ Programa d’Especialització 
en Control de Gestió
Durada: 140 hores
Dates: de gener a juny de 2014

■ Cicle sobre la Compravenda 
d’Empreses i altres   
Reorganitzacions Empresarials
Durada: 64 hores
Dates: de febrer a juny de 2014

■ Programa Avançat de Gestió 
i Direcció d’Empreses (PADE) 
(semipresencial)
Durada: 200 hores
Dates: del 15 d’octubre al 19 de 
desembre de 2013

■ Màster en Comptabilitat 
Superior i Auditoria. 4a edició 
(conjuntament amb la UAB)
Durada: 375 hores
Dates: octubre de 2013 a juny de 
2014

■ Postgrau en Comptabilitat 
Superior i Fiscalitat 
2013-2014 (conjuntament amb 
la UAB)
Dates: de 21 d’octubre de 2013 al 2 
de juliol de 2014

■ Postgrau en Auditoria 2013-
2014 
(conjuntament amb la UAB)
Dates: del 16 d’octubre de 2013 al 
30 de juny de 2014.

■ Postgrau en Auditoria Pública
Durada: 150 hores
Dates: d’octubre de 2013 a maig de 
2014

■ Curs d’Administradors 
Concursals. 7a edició
Durada: 63 hores
Dates: de febrer a juny de 2014

Cursos emblemàtics.
Programació 2013-2014

l Repàs de nomenclatura i conceptes a 
través del vocabulari.
l Desenvolupament d’exercicis pràctics 
escrits i parlats. 

El cursos es caracteritzen per desenvolu·
par·se en horari de 14.00 a 16.00 hores i 

per títol “International Tax Seminar” i està 
dedicat a la fiscalitat internacional, amb el 
següent programa:

l Forms of doing business abroad: Branch, 
subsidiary or representative office.
l Spanish non·residents income tax: in·
comes obtained through permanent es·
tablishment and incomes obtained with·
out PE.
l Tax Treaties: Conflicts of residence, with·
holding taxes and mechanisms to avoid 
double taxation.
l Inbound and outbound investments: 
CFC rules, debt·to·equity ratios, trans·
fer pricing regulations and other as·
pects to be reviewed before taking any 
decision.
l Tax planning tools and special tax re·
gimes for expatriates.

Durada: 6 hores (3 sessions).
Dates: 26 de setembre i 1 i 3 d’octubre 
de 2013.
Horari: de 14.00 a 16.00 hores (inclou 
dinar).
Dirigit a: directors de l’àrea fiscal, res·
ponsables de fiscalitat internacional, 
comptables que habitualment treballin 
en el camp de la fiscalitat internacional 
d’empreses, així com consultors finan·
cers que intervinguin en operacions 
transnacionals i en planificació de fisca·
litat internacional. ■
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L ’ I N T E R È S  M É S  A L T
Nova seu del Col·legi d’Economistes

Durant el mes de juliol, malgrat ser un període de poca activitat,  
a més de les Jornades de Portes Obertes, s’ha celebrat a la nova  
seu un seguit d’actes que ha permès de comprovar la versatilitat  
i funcionalitat dels diversos espais de la nova seu.

L’INICI D’UNA NOVA ETAPA

La nova seu, en 
funcionament

Entrada i recepció 
L’entrada i recepció del Col·legi permet un control i una identificació dels 
assistents a la vegada que pot ser un punt de trobada dels col·legiats.

La nova seu
Des de l’exterior, es poden veure el jocs de volums que caracteritzen la façana així com  
l’obertura a l’exterior que proporcionen els foyers de les plantes primera a quarta.
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L’auditori 
A la planta -1 es troba l’Audi-
tori, que permet una capaci-
tat legal de 104 persones. Els  
assistents a la taula rodona  
per a la “Presentació i debat de 
la Llei 8/2013, de 27 de juny, 
de rehabilitació, regeneració 
i renovació urbana”, organit-
zada per la Comissió Intercol-
legial de Territori i Urbanisme 
el dilluns 15, i els de la V edi-
ció del Fòrum d’Economistes 
BAN, el dimarts 16 de juliol, 
van poder comprovar l’austeri-
tat, l’elegància i la funcionalitat 
de l’Auditori, així com la seva 
adequada sonoritat i la seva 
estanquitat a les vibracions i 
sorolls externs, malgrat que a 
pocs metres hi passen les vies 
dels FGC.
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L ’ I N T E R È S  M É S  A L T

Les comissions i grups de treball
Tenen el seu espai a la planta quarta amb tres sales de reunions amb una capacitat que oscil-
la entre les 12 i les 235 persones. A més, a la quarta planta està ubicada l’oficina de l’ACCID.

La sala d’actes 
A la primera planta, és l’espai més polivalent. Permet fer una conferència amb una capacitat 
de 120 assistents, convertir-se en una aula per a unes 70 persones o en una sala de reunions 
per a 50 persones amb taules rectangulars o organitzar un àpat per a unes 60 persones, com 
es va poder veure en la celebració del sopar per a l’entrega de diplomes de la 24a Promoció 
del Màster d’Especialització Tributària, el 4 de juliol. 

Nova seu del Col·legi d’Economistes
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El deganat 
A la cinquena planta s’ubiquen els serveis administratius, on es troba la majoria del personal 
del col·legi, el despatx del degà i la Sala de Juntes per a les reunions de la Junta de Govern 
i rodes de premsa, com la que es va celebrar el passat 25 de juliol per presentar els resultats 
de l’Enquesta Situació Econòmica i l’IEBE del tercer trimestre.

Aula d’economia
En la segona i tercera planta es 
troben les quatre aules de for-
mació, l’administració de l’Aula 
d’Economia i una sala de cowor-
king per a ús dels col·legiats. Els 
assistents als cursos “Programa 
avançat en gestió i direcció em-
preses semipresencial (PADE)” 
i “Contractació laboral: anàlisi 
de les modalitats contractuals 
vigents actualment” van ser els 
primers a comprovar la comodi-
tat i funcionalitat de les aules de 
la nova seu.
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Activitats
EL DINAMISME DEL COL·LEGI

Compartir i afegir nous coneixements al nostre bagatge 
personal i professional és una eina molt important al nostre 
temps. Per això, el Col·legi incentiva i organitza la celebració 
de taules rodones, debats, presentacions i jornades que 
serveixen per preparar-nos de cara als reptes de futur.

Setembre
Presentació del llibre 
‘Com Àustria o Dinamarca. 
La Catalunya possible’
Organitza: Junta de Govern del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya
Dia: 9 de setembre
Horari: de 19.00 a 20.30 hores
Lloc: Auditori del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya (plaça Gal·la Placídia, 32)
Programa:
Ponents: 
l Sr. Xavier Cuadras, professor del 
Departament d’Economia i Empresa 
de la Universitat Pompeu Fabra (UPF).
l Sr. Miquel Puig, economista.
l Sr. Modest Guinjoan, economista, soci-
director de l’empresa Barcelona Economia.
Cloenda: Hble. Sr. Andreu Mas-Colell, 
conseller d’Economia i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya

Novetats en la normativa 
de comptabilitat i auditoria
Organitza: Comissió d’Economistes Auditors 
de Comptes . Secció del REA a Catalunya
Dia: 12 de setembre
Horari: de 19.00 a 20.30 hores
Lloc: Auditori del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya (plaça Gal·la Placídia, 32)
Programa:
Presentació: Sr. Emilio Álvarez, president 
de la Comissió d’Economistes Auditors de 
Comptes de Catalunya. Secció del REA de 
Catalunya.
Ponència: 
l Sra. Ana María Martínez-Pina García, 
presidenta de l’Institut de Comptabilitat i 
Auditoria de Comptes (ICAC)

Economia verda: l’alternativa 
al pensament econòmic actual. 
Què en conec ? Què penso ? Com 
m’implica ?
Organitza: Comissió d’Economia 
i Sostenibilitat
Dia: 17 de setembre
Horari: d’11.00 a 13.45 hores
Lloc: Auditori del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya (plaça Gal·la Placídia, 32)
Programa:
10.45 hores. Recepció dels convidats
11.00 a 11.15 hores. Benvinguda:
l Sr. Joan B. Casas, degà del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya
11.15 a 12.00 hores. Exposicions:
l Sr. Ignacio Ayestaran, filòsof, economista i 
professor de la Universitat del País Basc
l Sra. Alicia Torrego, vicepresidenta de la 
Fundació Conama
l Sra. Anna Giménez, consulting del Grupo 
Amphos 21
12.00 a 13.00 hores. Exposició dels 
participants de la taula:
l Sr. Valentí Pich, president del Consell 
General de Col·legis d’Economistes 
d’Espanya.
l Sr. Salvador Milà, diputat del grup parla-
mentari Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa
l Sra. Marta Subirà, directora general de 
Polítiques Ambientals del Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya.
l Sra. Mercè Rius, diputada adjunta de 
Medi Ambient de la Diputació de Barcelona
l Sr. Joan Puigdollers, president del Consell 
Municipal de l’Ajuntament de Barcelona
l Sr. José Manuel Jurado, responsable del 
departament de Sostenibilitat de CCOO 
Catalunya
l Sr. Xavier Carbonell, director de RSC de Mango
l Sr. Àngel Pes, subdirector general de 

CaixaBank i president de Global Compact 
Network Spain
l Sr. Carlos Capdevila del diari ARA
l Sr. Gonzalo Echagüe, president de la 
Fundació Conama
13.00 a 13.30 hores. Torn de paraules i 
participació activa dels convidats especials
13.30 a 13.45 hores. Cloenda:
l Sr. Joan B. Casas, degà del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya

Els tributs a Catalunya: especial 
referència a l’ impost sobre 
les estades en establiments 
turístics
Organitza: Comissió d’Economistes 
Assessors Fiscals
Dia: 17 de setembre
Horari: de 19.30 a 21.00 hores
Lloc: Auditori del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya (plaça Gal·la Placídia, 32)
Ponent:  
l Lluís Franco, director de l’Agència 
Catalana Tributària de Catalunya

‘Crowdfunding’ com a nova 
alternativa de finançament
Organitza: Fòrum Mercats Financers
Dia: 18 de setembre
Horari: de 14.00 a 16.00 hores
Lloc: Sala d’Actes del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya (plaça Gal.la Placídia,32)
Ponent:  
l Sr. Benoit Vandevivere, CEO de Secured Assets

L ’ I N T E R È S  M É S  A L T
Agenda setembre-octubre
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Taula todona: ‘Visió i objectius 
de futur per a l’economia 
catalana: reflflflffllexions i propostes 
des del CAREC’
Organitza: Comissió d’Economia Catalana
Dia: 18 de setembre
Horari: de 19.00 a 20.30 hores
Lloc: Auditori del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya (plaça Gal·la Placídia, 32)
Participen:
l Sr. Joan B. Casas, degà del Col.legi 
d’Economistes de Catalunya
l Sr. Modest Guinjoan, economista, soci 
director de Barcelona Economia i president 
de la Comissió d’Economia Catalana
l Sr. Salvador Alemany, economista, 
president d’Abertis i president del CAREC
l Sr. Guillem López Casasnovas, 
economista, catedràtic de la UPF, 
conseller del Banc d’Espanya i membre 
del CAREC
l Sr. Heribert Padrol, membre del CAREC
l Sr. Jordi Gual, economista, sotsdirector 
general i economista en cap de “la Caixa” i 
membre del CAREC

Europa davant la crisi: visió 
econòmica, social i política
Organitza: Comissió d’Economia 
Internacional i Unió Europea
Dia: 19 de setembre
Horari: de 19.00 a 20.30 hores
Lloc: Auditori del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya (plaça Gal·la Placídia, 32)
Moderador: Sr. Xavier Ferrer, economista, 
politòleg i vicepresident de la Comissió.

Ponents: 
l Sr. Lluís Foix, periodista i articulista en 
diversos mitjans de comunicació
l Sr. Joan Tugores, economista, catedràtic 
de Teoria Econòmica de la UB i analista 
econòmic

Les finances responsables
Organitza: Junta de Govern
Dia: 26 de setembre
Horari: de 18.30 a 21.00 hores
Lloc: Auditori del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya (plaça Gal·la Placídia, 32)
Programa:
Introducció: Sra. Montserrat Sagarra, 
economista i membre del Grup de Treball 
Economistes per una Economia Social.
Ponents 
l Sr. Arcadi Oliveres, economista i professor 
titular del Departament d’Economia Aplicada 
de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Octubre
Inauguració oficial de la nova 
seu del Col·legi d’Economistes  
de Catalunya pel president de  
la Generalitat
Organitza: Col·legi d’Economistes de 
Catalunya
Dia: 1 d’octubre
Horari: de 19.30 a 21.00 hores
Lloc: Col·legi d’Economistes de Catalunya 
(plaça Gal·la Placídia, 32)

Debats sobre qüestions 
d’actualitat econòmica: 
‘Austeritat versus expansió com 
a vies per a la sortida de la crisi’
Organitza: Junta de Govern del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya
Dia: 7 d’octubre
Horari: de 19.30 a 21.00 hores
Lloc: Auditori del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya (plaça Gal·la Placídia, 32)
Ponents:
l Sr. Josep Oliver, economista i catedràtic 
de la Universitat Autònoma de Barcelona
l Sr. Joan Tugores, catedràtic de la UB

Components financers de la 
crisi econòmica
Organitza: Comissió d’Economia Financera
Dia: 14 d’octubre

Horari: de 19.00 a 20.30 hores
Lloc: Auditori del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya (plaça Gal·la Placídia, 32)
Programa:
Presentarà: Sr. Esteve Sarroca, president 
de la Comissió d’Economia Financera i 
membre de la Junta de Govern del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya
Ponent: 
l Sr. José Luis Malo de Molina, director 
general del Servei d’Estudis del Banc 
d’Espanya

Sopar dels Economistes
Organitza: Col·legi d’Economistes de 
Catalunya
Dia: 17 d’octubre
Horari: 21.30 hores
Lloc: Hotel Majestic (passeig de Gràcia, 68)
Programa:
l Nomenaments de Col·legiat de Mèrit i 
d’Honor
l Lliurament del Premi Joan Sardà Dexeus 
2013 de la Revista Econòmica de Catalunya
l Lliurament del Premis de Reconeixement 
a l’Economista , l’Empresa de l’Any i el 
Despatx de l’Any

Cinc anys de reforma comptable: 
passat, present i futur
Organitza: Comissió de Comptabilitat 
Dia: 22 d’octubre
Horari: de 18.00 a 20.00 hores
Lloc: Auditori del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya (plaça Gal·la Placídia, 32)
Ponent: 
l Sr. Marcos Antón Renart, professor del 
Departament d’Economia Financera i Comp-
tabilitat de la Universitat de Múrcia i director 
executiu d’Experts en Comptabilitat i Informa-
ció Financera (ECIF), organisme del Consell 
General de Col·legis d’Economistes d’Espanya

Jornada dels Economistes 
“Propostes per al Creixement”
Organitza: Col·legi d’Economistes de 
Catalunya
Dia: 25 d’octubre
Horari: de 8.30 a 15.00 hores
Lloc: Hotel Fira Palace (av. Rius i Taulet, 
1-3, Barcelona)
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Entrevista
G E N T  D E  C A S A

 Ana María Martínez-Pina és al 
capdavant de l’Institut de 
Comptabilitat i Auditoria de 
Comptes (ICAC), un organisme 

depenent del Ministeri d’Economia i Hisenda 
amb competències pròpies en comptabilitat, 
planificació i normalització comptable i con-
trol de l’activitat auditora. En aquesta entre-
vista, Ana Maria Martínez-Pina fa un repàs 
de la situació actual i destaca la importància 
de les últimes novetats legislatives que han 
permès fer un important avenç i han suposat 
un esforç de modernització per al sector. 

La caiguda de la facturació que han patit 
algunes empreses a causa de la crisi o bé 
la crisi de la sortida d’empreses a la borsa 
o al MAB ha afectat el sector de l’audito-
ria?
La crisi ha afectat tots els sectors amb ca-
ràcter general. El sector de l’auditoria també 
s’hi ha vist afectat, en primer lloc per la desa-
parició d’empreses i per la disminució del 
nombre d’empreses que estan subjectes a 
fer una auditoria obligatòria, en haver caigut 
el seu volum de facturació, els seus actius o 
el nombre de treballadors, i en segon lloc 
perquè també els mateixos honoraris han 
patit una disminució.

Quins creu que són, més enllà de l’obliga-
torietat de complir amb la llei, els valors 
afegits que aporta la participació d’un 
auditor en una empresa?
Són precisament els valors que aporta la 
participació d’un auditor en la revisió dels 
comptes anuals d’una empresa, els que fan 
que la llei faci que determinades empreses, 
ja sigui per la seva mida o activitat, estiguin 
obligades a una auditoria de comptes.

Que l’auditor revisi i verifiqui els comptes 
anuals i emeti una opinió al respecte, sens 

ANA MARÍA MARTÍNEZ-PINA

públic i el sector privat, començant pel con-
tingut de les activitats que desenvolupen. 
Mentre que el sector privat porta a terme una 
activitat empresarial de venda de béns o 
prestació de serveis, el sector públic, amb 
caràcter general, tendeix a desenvolupar ac-
tivitats més enfocades a la prestació de ser-
veis públics essencials o activitats de fo-
ment, entre d’altres. També la manera com 
porten a terme la seva activitat, els controls a 
què estan sotmesos i la manera com es fi-
nancen és diferent.

Creu que fruit de la globalització de l’eco-
nomia el mercat tendeix a la concentra-
ció de les firmes d’auditoria? Això és bo 
o considera que seria millor que no pas-
sés? Quin paper tenen en el mercat actu-
al les petites i mitjanes auditores?
Crec que hi ha una tendència a la creació de 
xarxes d’auditoria tant a escala nacional com 
internacional. Cada cop és més habitual que 
les societats d’auditoria petites i mitjanes 
passin a formar part d’una xarxa en què, per 
exemple, poden compartir procediments o 
formació, fet que se’ns dubte ajudarà els au-
ditors a desenvolupar la seva activitat profes-
sional.

Quins són els principals reptes que té 
l’institut que vostè presideix? Quina és la 
principal fita que vostè vol obtenir en el 
seu mandat?
Consolidar l’aplicació i el desenvolupament 
de la nova normativa i reforçar el sistema de 
supervisió. Des de l’any 2007 i fins l’any 
2011 hi ha hagut una modificació molt im-
portant de la normativa comptable, a través 
del Pla General de Comptabilitat i els seus 
desenvolupaments reglamentaris, i d’audito-
ria, a través de la Llei d’auditoria de comptes 
del 2010 i el reglament aprovat a la fi del 
2011.

Les dues reformes 
legislatives estan en la 
línia de la normativa 

internacional i suposen 
un important avenç i un 
esforç de modernització

La presidenta de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de  
Comptes repassa la situació actual del sector de les auditories  
i analitza l’aplicació de la nova legislació en aquesta matèria

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

“La nova Llei d’auditoria  
enforteix el sector”

dubte dóna una informació fonamental i molt 
valuosa a l’usuari d’aquests comptes. 
Aquest pot arribar a conèixer si les dades re-
flectides en els comptes recullen la imatge 
fidel sobre l’activitat de l’empresa o no, o si 
reflectint la imatge fidel hi ha algun tipus d’in-
compliment comptable o alguna incertesa 
que pugui afectar l’empresa i de la qual s’ha 
d’estar pendent com evoluciona.

En definitiva, l’auditoria aporta informació 
addicional proporcionada per un expert en la 
matèria sobre l’activitat de l’empresa a tra-
vés de la informació financera que reflectei-
xen els comptes anuals. No en va, el nombre 
d’auditories voluntàries ha crescut de mane-
ra considerable en els últims anys.

HI ha una demanda creixent de les audi-
tories internes?
Sembla ser que sí, els sistemes de control 
interns, els departaments d’auditoria interna 
o de compliment normatiu de les empreses 
estan prenent cada vegada més importàn-
cia, crec que és positiu i que afavoreix la ges-
tió empresarial.

Quines diferències detecta o creu que hi 
ha entre els clients d’auditoria del sector 
privat i el públic?
Les diferències són les inherents a la pròpia 
naturalesa dels sectors auditats, el sector CUGAT NATURA 
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Cada vegada és més 
habitual que les societats 

d’auditoria petites  
i mitjanes passin  

a formar part d’una 
xarxa on comparteixen  

procediments o formació

“La nova Llei d’auditoria  
enforteix el sector”

Aquestes dues reformes estan en la línia de 
la normativa internacional, de manera que 
suposen un important avenç i un esforç de 
modernització.

El nostre objectiu és garantir l’aplicació de 
tota aquesta nova normativa i aprovar les re-
solucions de l’ICAC que desenvolupin i con-
solidin aquesta reforma legal, tant en matèria 
de comptabilitat com d’auditoria, així com 
avançar en el control de qualitat dels auditors.

Que ha suposat per al sector la nova Llei 
d’auditoria?
Una seguretat jurídica més gran en matèries 
com independència, ja que ha introduït una 
llista més completa de serveis no permesos i 
un sistema d’amenaces i salvaguardes, així 
com en matèria de responsabilitat, desenvo-
lupament de l’activitat d’auditoria a la Unió 
Europea, cooperació internacional entre su-
pervisors o formació continuada. 

A més, s’introdueix l’aplicació de les Normes 
Internacionals d’Auditoria, que està previst que 
entrin en vigor per als treballs d’auditoria dels 
comptes anuals corresponents als exercicis 
que comencin a partir de l’1 de gener del 2014

En definitiva, s’han regulat qüestions que pa-
tien un buit normatiu per apropar-nos a la 
normativa comunitària i enfortir d’aquesta 
manera l’activitat d’auditoria de comptes. n

CUGAT NATURA 
Complex residencial a Sant Cugat del Vallès

APARTAMENTS

• 32 apartaments de 45 a 55m2   
• Terrassa o jardí
• Serveis assistencials 
• Club social
• Servei d’urgència 24h
 Lloguer a partir de 1.500€ al mes

Descomptes 
pels col·legiats, 

treballadors  i
familiars del Col·legi 

d’Economistes de 
Catalunya

CENTRE RESIDENCIAL

• 172 places privades i públiques
• 25 places de CD per a persones amb 
 atenció personalitzada 
 Plaça privada a partir de 1.703€ 
 Places públiques a partir de 1.477€

Més informació:    Carrer de Chopin, 5      08173 Sant Cugat del Vallès      93 591 71 00      contacte@cugatnatura.com      www.cugatnatura.com

30-31 gent de casa FOK.indd   31 03/09/13   13:27



3 2  •  I n f o r m a t i u  d e  l ’ e c o n o m i s t a

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

Ens hem traslladat a la nova 
seu de Gal·la Placídia

Després de més de 14 
anys a les oficines de 
l’av. Diagonal, 512, ens 

hem traslladat a la nova seu del 
Col·legi ubicada a la plaça Gal·
la Placídia, 32. Aquest canvi és 
fruit del creixement del Col·legi, 
que ens permetrà oferir més 

Primers actes a la nova 
seu del Col·legi d’Economistes

El 4 de juliol va tenir lloc el 
primer acte a la nova 
seu: el lliurament de  

diplomes a la 24a promoció del 
Màster d’Especialització Tribu·
tària a la Sala d’Actes del  
Col·legi. 

Així mateix, el Col·legi va cele·
brar les jornades de portes ober·
tes del 8 al 12 de juliol amb l’ob·
jectiu de donar a conèixer els 
col·legiats, despatxos i empre·
ses patrocinadores les instal·
lacions de la nova seu, ubicada 
a la plaça Gal·la Placídia, 32, que 
donaran més i millors serveis. 

Les jornades de portes ober·
tes van transcórrer en un ambi·
ent distès i va ser tot un èxit de 
participació. Els assistents van 
visitar tots els espais de la nova 
seu, on van conèixer de primera 
mà els serveis que s’hi ofereixen. 

Posteriorment, el dilluns 15 
de juliol, va tenir lloc el primer 
debat de la Comissió Intercol·
legial de Territori i Urbanisme i, 
el dimarts 16 de juliol, es va ce·
lebrar el Fòrum Inversor d’Eco·
nomistes BAN · edició V, tots 
dos a l’Auditori de la nova seu 
del Col·legi. n

El Col·legi d’Economis·
tes de Catalunya ha 
donat a conèixer en 

roda de premsa celebrada a la 
nova seu del Col·legi, l’Índex 
d’Expectatives Borsàries dels 
Economistes (IEBE) referent al 
tercer trimestre del 2013. La 
Sra. Montserrat Casanovas, 
coordinadora de l’estudi i se·
cretària de la Junta de Govern 
del Col·legi, va indicar que l’IE·
BE preveu un tercer trimestre 
marcat per una estabilitat lleu·
gerament alcista. Segons 
aquest estudi, s’espera que 
l’IBEX 35 tanqui al voltant dels 
8.160 punts, amb un interval 
que oscil·la entre els 7.660 

punts i els 8.160 punts, en els 
escenaris pessimista i optimis·
ta, respectivament. Cal desta·
car que la darrera previsió de 
l’IEBE va anticipar que l’IBEX 
tancaria el 2n trimestre del 2013 
a l’entorn dels 7.700 punts, i va 
ser tot un encert, ja que va tan·
car en 7.762 punts. n

Índex d’expectatives borsàries 
del tercer trimestre del 2013 

serveis, més activitats als 
col·legiats i col·legiades i 
gaudir d’un auditori, sala de 
juntes, aules de formació o 
sala de reunions equipades 
amb les últimes tecnologies 
i més adaptades a les ne·
cessitats actuals. n

El Col·legi d’Economistes 
de Catalunya ha publicat 
una nota d’opinió on as·

segura que, després de la recent 
flexibilització dels compromisos 
de consolidació fiscal a l’Estat 
espanyol per part de la Unió Eu·
ropea, els actuals dèficits pres·
supostaris aconsellen obrir un 
debat sobre l’actual sistema de 
finançament autonòmic i l’apli·
cació de polítiques que com·
pensin l’impacte negatiu que 
aquest té per a alguns territo·

El Col·legi presenta una 
nota d’opinió sobre 
l’asimetria fiscal entre 
comunitats autònomes

ris.  Davant d’aquest nou 
panorama, el Col·legi consi·
dera que cal traslladar els 
nous terminis a totes les ad·
ministracions públiques i de·
finir el mecanisme per distri·
buir, en els seus objectius de 
consolidació fiscal, els 
20.000 milions d’euros que 
restaran disponibles.  Po·
deu consultar la nota d’opi·
nió al web del Col·legi d’Eco·
nomistes de Catalunya, a 
l’apartat Publicacions. n
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La seu territorial del Col·
legi a Lleida ha participat 
en diverses activitats en 

els àmbits econòmic, acadèmic i 
periodístic local. En aquest sentit, 
el degà del Col·legi d’Economis·
tes de Catalunya, Sr. Joan B. Ca·
sas, i el president territorial del 
Col·legi a Lleida, Sr. Xavier Ticó, 
es van reunir amb la degana de la 
Facultat de Dret i Economia de la 
Universitat de Lleida, Sra. María 
José Puyalto, amb l’objectiu de 
presentar els serveis col·legials, 
facilitar la precol·legiació i concre·
tar diverses línies de col·laboració. 

Així mateix, membres de la 
seu territorial del Col·legi a Llei·
da han participat en la cloenda 
de la 14a temporada del  pro·

Activitats de la seu territorial 
del Col·legi a Lleida 

grama setmanal Empresa-
ris, de Ràdio Lleida·Cadena 
Ser; i també han col·laborat 
periòdicament en la tertúlia 
econòmica i en els espais 
dedicats a l’actualitat eco·
nòmica de la ràdio U·a·1 
Ràdio de Lleida. 

Seguint en aquesta línia, 
a la seu territorial del Col·
legi a Lleida va tenir lloc la 
presentació del llibre Eco-
nomía de la Generación 
Eléctrica Solar, acte orga·
nitzat conjuntament pels 
Col·legis d’Economistes, 
d’Enginyers industrials i 
d’Enginyers Tècnics Indus·
trials a Lleida. n

El dijous 4 de juliol es va 
celebrar, a la Sala d’Ac·
tes de la nova seu del 

Col·legi, el lliurament de diplo·
mes als alumnes de la 24a edi·
ció del Màster d’Especialitza·
ció Tributària del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya. 

L’acte va comptar amb la 
presència del degà del Col·

Lliurament de diplomes a 
la 24a promoció del Màster 
d’Especialització Tributària

legi d’Economistes de Catalu·
nya, Sr. Joan B. Casas; el di·
rector de l’Agència Tributària 
de Catalunya (ATC), Sr. Lluís 
Franco; el president del Con·
sell General de Col·legis 
d’Economistes d’Espanya, Sr. 
Valentí Pich, i la coordinadora 
del Màster, Sra. Carme Jover, 
entre d’altres. n

Presentació del Club de Prospectiva del Col·legi

El dimarts 18 de juny es 
va presentar a la Sala 
d’Actes del Col·legi el 

Club de Prospectiva, coordinat 
pel Sr. Francesc Raventós, ex·
degà del Col·legi, que té com a 
objectiu donar a conèixer els 
possibles escenaris de futur da·
vant d’un marc tan complex 
com l’actual i ajudar a la presa 

de decisions polítiques, econò·
miques i socials que tinguin 
com a finalitat reduir l’endeuta·
ment del país i sortir de la crisi 
financera. 

Durant l’acte, es va presen·
tar el primer document del 
Club de Prospectiva: “Conse·
qüències del necessari desen·
deutament de l’economia es·

panyola” a càrrec dels 
economistes Sr. Antoni Cas·
tells, Sr. Josep Oliver i Sr. Fer·
ran Sicart, en què s’analitzen 
les conseqüències dels exces·
sos de l’endeutament de l’eco·
nomia espanyola, la necessitat 
de continuar amb el procés de 
desendeutament i el paper del 
sector financer. n

El degà del Col·legi 
d’Economistes de Ca·
talunya, Sr. Joan B. Ca·

sas, va presentar els resultats 
de l’Enquesta de Situació Eco·
nòmica, en què la majoria 
d’economistes consultats pre·
veuen un estancament de 
l’economia en els propers me·
sos de l’any 2013, però també 
detecten una millora de les ex·
pectatives i de la confian·
ça.  Amb una assistència nom·

brosa de mitjans de 
comunicació, el degà del 
Col·legi va assenyalar, se·
gons els resultats de l’en·
questa, que els principals 
problemes de l’economia 
catalana són l’atur (77,9%), 
la situació financera i la res·
tricció creditícia (64,9%); i 
que un 57,2% dels econo·
mistes valora negativament 
els efectes que ha tingut la 
reforma laboral espanyola. n

Resultats de l’Enquesta  
de Situació Econòmica de  
la Primavera 2013
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N O T Í C I E S
Col·legi d’Economistes

El Col·legi d’Economistes  
de Catalunya signa un 
conveni de col·laboració 
amb Alumni UB

és organitzar conjuntament 
cursos, sessions i activitats 
relacionades amb l’econo·
mia i l’empresa. A més, el 
Col·legi d’Economistes de 
Catalunya donarà a conèixer 
els seus serveis entre els 
membres d’Alumni UB i els 
oferirà condicions especials 
per a la col·legiació i avantat·
ges en alguns dels serveis 
que ofereix el Col·legi. n

El passat dimecres 3 de 
juliol el degà del Col·legi, 
Sr. Joan B. Casas, i el 

rector de la UB, Sr. Dídac Ramí·
rez, van signar un conveni de 
col·laboració per tal de promou·
re i intensificar les relacions entre 
el Col·legi d’Economistes de 
Catalunya i els membres 
d’Alumni UB, llicenciats o gra·
duats en Economia i Empresa. 

L’objectiu d’aquest conveni 

Economistes BAN, la xarxa de 
‘business angels’ del Col·legi, 
ha signat un conveni de 
col·laboració amb Catalonia Bio

El dimarts 4 de juny el 
degà del Col·legi d’Eco·
nomistes de Catalunya, 

Sr. Joan B. Casas, i el president 
de l’Associació Catalana d’Em·
preses de Biotecnologia (Cata·
lonia Bio), Sr. Antonio Parente, 
van signar un acord de col·
laboració per impulsar l’activitat 
empresarial en el sector de la 

El dimarts 11 de juny, el 
vicepresident de l’Asso·
ciació Alumni ADE+Dret 

de la UAB, Sr. Axel Sanz, i el 
degà del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya, Sr. Joan B. Ca·
sas, van signar un conveni de 
col·laboració. 

Aquest conveni té per objectiu 
impulsar accions en l’àmbit de 

biotecnologia.
Per mitjà d’aquest acord, 

Economistes BAN, la xarxa 
de business angels del Col·
legi, i Catalonia Bio actuaran 
d’enllaç entre projectes i em·
preses amb l’objectiu de no·
drir els fòrums d’inversió or·
ganitzats per Economistes 
BAN. n

l’economia i fomentar el desen·
volupament professional i for·
matiu del col·lectiu d’estudiants 
que hagin cursat la titulació 
d’ADE+Dret, que gaudiran de 
descomptes i avantatges en 
serveis determinats del Col·legi. 
A l’acte, hi va assistir el degà de 
la Facultat d’Economia i Empre·
sa de la UAB, Sr. Jordi Massó. n

El Col·legi d’Economistes de 
Catalunya i l’Associació Alumni 
ADE+Dret de la UAB han signat 
un conveni de col·laboració
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El passat 15 de maig, el 
Grup de Treball de la seu 
de Tarragona de la Comis·

sió d’Economia Financera va pre·
sentar el llibre L’entesa entre la 
pime i la banca: una aproximació 
a la negociació financera, elaborat 
per economistes de l’àmbit finan·
cer i del món de l’assessoria i l’em·
presa que reflexionen sobre la re·
lació de les pimes amb la banca 
en el moment actual, amb moltes 

 Presentació del llibre 
‘L’entesa entre la pime  
i la banca: una aproximació  
a la negociació financera’

incerteses per als empresa·
ris.  Aquest document és una 
guia pràctica que té vol facilitar el 
procés d’adopció de decisions 
per part dels empresaris i centra 
l’atenció en la necessitat d’intro·
duir canvis en els procediments 
de negociació amb la banca. Un 
dels principals atractius del llibre 
és que aporta tant una reflexió 
metodològica com estratègica 
que ha de fer possible una millora 
en el finançament i en la solvència 
d’una pime.  L’acte, que va seguir 
un gran nombre d’assistents, va 
comptar amb la participació del 
Sr. Joan B. Casas, degà del Col·
legi, i del Sr. Pere Segarra, presi·
dent territorial del Col·legi a Tarra·
gona, així com dels membres de 
la Comissió Financera. n

Ayvazyan, Lusine
Ballarín Enjuanes, Silvia
Barquero Cabrero, José Daniel
Benito Solanes, Montserrat
Bermejo Jiménez, Eva
Boned Torres, José Luis
Bosch Damas, Xavier
Campabadal Zapata, Javier
Campallo Martínez, Cristina
Cañada Benavides, Eva Maria
Capo de Caralt, Víctor
Ceballos Navarro, José Antonio
Climent Queralt, Sandra
Cots Duocastella, David
Escribano Molina, 
 Ricardo Emilio
Font Segura, Eva
García Hernández, Rosa
Gutiérrez Vicuña, Roberto
Gutiérrez Aparicio, Miguel Ángel
De Haro Vico, Amàlia
Herraiz Faixó, Ferran
Irigoyen Bauzá, Mireia
Juliá Utrera, Jorge
Lloret Millan, Maria Pilar
Lou Muñoz, María José

Relació d’altes col·legials del maig 
al juliol del 2013

Madrid Gómez, Abel
Manresa Oller, Ana María
Mariné Ribas, Borja
Martín Pérez, Daniel
Mas Casanovas, Susana
Matas Losada, Pablo
Miró Agut, Natàlia
Ortiz de Arcos, Rosa María
Pérez de Tudela Bernal, 
 Pedro José
Piqué Tomás, Manuel
Portela Cruz, Pablo Manuel
Rodríguez Sánchez,  
 María Inmaculada
Rubio Fernández, 
 Ramón Asensio
Sáez Bell-Lloch, 
 Víctor Francisco
Salguero Domínguez, 
 José María
Sanmiguel Ortiz, Núria
Sanz Córdoba, Patrícia
Serra Otero, Albert
Serrahima Formosa, Raimon
Sin, Alexandra
Vila Torrents, Josep
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PROfunditzar:
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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Abertis, nou patrocinador 
de la nova seu del Col·legi

El passat dijous 30 de maig, el degà del Col·legi d’Eco·
nomistes de Catalunya, Sr. Joan B. Casas, i el presi·
dent d’Abertis, Sr. Salvador Alemany, van signar un 

contracte de patrocini pel qual el grup gestor d’infraestructu·
res Abertis esdevé empresa patrocinadora de la nova seu del 
Col·legi. 

Per mitjà d’aquest acord, Abertis, grup líder mundial en la gestió 
d’autopistes i un dels principals operadors en l’àmbit internacional, 
que està present a 14 països d’Europa i Amèrica, posa de manifest 
el seu compromís amb les institucions socials, culturals i econòmi·
ques de Catalunya, contribuint al seu desenvolupament. n

Un moment  
de l’Assemblea 
Ordinària.

E l passat dilluns 8 de ju·
liol, el Sr. Joan B. Ca·
sas, degà del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya, 
i el Sr. Armand Calvo, presi·
dent de Vitelsa, van signar un 
contracte de patrocini pel qual 
Vitelsa es converteix en em·
presa col·laboradora de la 

El dijous 18 de juliol, el 
degà del Col·legi d’Eco·
nomistes de Catalunya, 

Sr. Joan B. Casas, i el president 
de la Borsa de Barcelona, Sr. 
Joan Hortalà, van signar un 
contracte de patrocini pel qual 
Borsa de Barcelona esdevé 
empresa col·laboradora de la 

EMTE SERVICE, patrocina
la nova seu

El degà del Col·legi 
d’Economistes de 
Catalunya, Sr. Joan B. 

Casas, i el director general 
d’EMTE SERVICE, Sr. Enric 
Farriol, van signat el passat 2 
d’agost un contracte pel qual 
EMTE SERVICE esdevé em·
presa patrocinadora de la 
nova seu del Col·legi.  Amb la 
signatura d’aquest acord, i 

Vitelsa esdevé empresa 
col·laboradora  
de la nova seu del Col·legi

nova seu del Col·legi. Per mit·
jà d’aquest acord, Vitelsa ofe·
rirà tots els serveis d’integra·
ció audiovisual i 
telecomunicacions i els pro·
ductes audiovisuals necessa·
ris per equipar les diferents 
sales de la nova seu i garantir 
la seva funcionalitat. n

nova seu del Col·legi.  Borsa de 
Barcelona col·laborarà en el fi·
nançament de la construcció 
de la nova seu del Col·legi i 
posa de manifest el seu com·
promís amb les institucions so·
cials, culturals i econòmiques 
de Catalunya, contribuint al seu 
desenvolupament. n

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

Borsa de Barcelona col·labora 
amb la nova seu del Col·legi

de manera similar a nombroses 
empreses i institucions del nos·
tre país, EMTE SERVICE col·
laborarà en el finançament de la 
construcció de la nova seu del 
Col·legi, al mateix temps que 
posa de manifest el seu compro·
mís amb les institucions socials, 
culturals i econòmiques de Cata·
lunya, contribuint al seu desen·
volupament. n
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gestionar el cobrament amb targetes de crèdit 
o per altres mitjans com PayPal.

Les contrapartides per participar en els pro-
jectes com a donador són també molt varia-
des: a partir de les donacions més bàsiques 
–usualment a partir de 5 euros–, que poden 
rebre un esment al web del projecte o un agra-
ïment personalitzat a les xarxes socials, fins a 
les donacions més altes que, depenent del 
tipus de projecte, poden rebre un esment es-
pecial als crèdits de pel·lícules, DVD o llibres, 
obtinguts com a resultat del procés. En pro-
jectes amb finalitats socials, en moltes ocasi-
ons els donants no volen aparèixer de forma 

expressa i opten per fer l’aportació de manera 
anònima. Aquesta és una de les característi-
ques més esteses en aquest tipus d’operaci-
ons. Moltes persones s’estimen més fer les 
seves contribucions de manera anònima i el 
seu únic objectiu és l’altruisme. 

Les claus de l’èxit
En els darrers anys, han proliferat les platafor-
mes de micromecenatge i hi ha una autèntica 
allau de projectes. Però, quines són les ca-
racterístiques que fan que un projecte pugui 
ser considerat atractiu i digne per a possibles 
donants? En primer lloc, la presentació del 
projecte ha de ser realment atractiva, ja sigui 
perquè les seves característiques el fan inte-
ressant o perquè s’adreça a un segment, 
públic o comunitat determinat o especialitzat. 

 Habitualment, aquests tipus d’ini-
ciatives es duen a terme a Inter-
net, i s’ha estès ràpidament a les 
xarxes socials, de tal manera 

que ha passat a ser amb rapidesa una opció 
seriosa per a tots els emprenedors en la cerca 
de finançament. 

Els antecedents d’aquestes iniciatives els po-
dem trobar en la idea de patrocini o mecenat-
ge, però en aquest cas aplicat a l’entorn digi-
tal i, sobretot, obert a tot tipus de persones i 
capacitat econòmica, donat que les aporta-
cions d’entrada són d’import molt reduït. Fins 
ara, el micromecenatge s’ha utilitzat en cam-
panyes de tot tipus que poden estar lligades 
o no a empreses de nova creació. Així, po-
dem trobar pel·lícules, llibres –edició, traduc-
ció o publicació–, desenvolupament d’apli-
cacions, projectes socials de tota mena, 
projectes de recerca o sensibilització i, fins i 
tot, campanyes polítiques. L’any 2008, l’ara 
president dels Estats Units, Barack Obama 
va fer servir aquest procediment per recaptar 
fons per a la seva campanya electoral, on va 
arribar a recaptar 600 milions de dòlars.

Els pilars del micromecenatge
El micromecenatge necessita de l’existència 
de plataformes apropiades que puguin allotjar 
la informació necessària quant a l’equip pro-
motor, el contingut del projecte i les diferents 
modalitats d’aportacions en forma d’ajut eco-
nòmic. Una segona opció és utilitzar una pà-
gina web o bloc propi on presentar el projecte 
i que pugui servir com a element de destinació 
per les accions de promoció dutes a terme a 
les xarxes socials. 

A més, ha de contenir els elements necessaris 
per poder recollir les donacions o pagaments 
fets per terceres persones que vulguin donar 
suport al projectes. És a dir, la capacitat de 

Plataformes com la recentment establerta 
Funds4Research (www.f4R.org) intenten es-
tablir ponts de connexió entre projectes cien-
tífics i persones interessades a finançar pro-
jectes d’investigació, dels quals destaquen 
els d’investigació mèdica. El primer projecte 
engegat en aquesta plataforma és el projecte 
d’investigació participatiu per l’estudi de la 
síndrome de Lowe, anomenat I Lowe you!

Un altre element important fa referència a 
l’equip creador i a la seva experiència en el 
desenvolupament de projectes. L’equip pro-
motor ha de donar prou informació de projec-
tes anteriors, de les seves característiques i 
del seu èxit –o fracàs–, de tal manera que pu-
gui orientar i donar pistes de si el projecte no 
és fruit d’una única idea sinó el resultat d’un 
procés de maduració personal.

Un darrer aspecte sobre el que s’ha de donar 
una explicació creïble fa referència a la desti-
nació dels diners recollits. El cert és que per a 
la majoria de plataformes no suposa un pro-
blema que les donacions puguin excedir l’im-
port establert, però usualment s’apliquen 
unes normes molt estrictes que fan que, si les 
donacions compromeses no arriben a cobrir 
l’import demanat, el projecte es dóna com a 
fallit; i no hi ha possibilitats d’utilitzar els diners 
compromesos però encara no abonats, pels 
donants potencials.

Finalment, cal ressaltar les grans possibilitats 
que permet el micromecenatge per a la inver-
sió en empreses de nova creació. Sobretot 
en fases molt inicials, i quan encara s’està 
lluny de poder rebre finançament de la comu-
nitat d’inversors professionals o entitats fi-
nanceres. Aquest és un àmbit que encara no 
està regulat i que permetria que petits inver-
sors participessin potencialment com a in-
versors en les start-ups del futur. n
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T R E B A L L E M  E N  G R U P

El crowdfunding, finançament col·lectiu o micromecenatge, es basa en la innovació oberta 
i, sobretot, en el concepte de crowdsourcing, en què una determinada persona, empresa o 
organització demana a un entorn global ajuda econòmica per poder impulsar un projecte

Xarxes socials, economia i empresa

micromecenatge
EL FINANÇAMENT DE PROJECTES 
I LES XARXES SOCIALS:

ENRIC SERRADELL
Professor de la Universitat Oberta de Catalunya
esarradell@uoc.edu

Barack Obama va fer 
servir el micromecenatge 
per recaptar 600 milions 

de dòlars per a la seva 
campanya electoral
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Creant caliu
XAVIER OLLÉ, economista i responsable 
de desenvolupament d’Economistes BAN
economistesban@economistes.com

 Economistes BAN vol compartir 
amb el lector la satisfacció de per-
tànyer al grup selecte de les xar-
xes del nostre entorn i formar part 

activa de l’anomenat ecosistema emprene-
dor. Des d’aquest espai, volem il·lustrar regu-
larment els aspectes més destacats del que 
assoleix la xarxa. 

IV Fòrum Inversor 
El 16 de maig es va celebrar el IV Fòrum Inver-
sor d’Economistes BAN, on es van presentar 
els següents projectes empresarials: Boule-
vard Vips, plataforma comercial sobre turis-
me de qualitat dins d’entorns urbans; Vsoft, 
software per a la indústria alimentària; Bluek-
now, personalització de l’experiència de 
compra; Genuinus, plataforma de venda on-
line de productes frescos; PARAM 24-7XS, 
dispositiu per obrir qualsevol porta des de 
qualsevol mòbil; nub3d, plataforma de con-
trol de qualitat amb escàners 3D; Captive-
mus-Parasite, localitzador de persones i 
objectes amb una precisió de 5 centímetres; 
Puntcentric, les botigues de la teva ciutat a 
mà; Customized Health Tech, web per fo-
mentar hàbits de vida saludables, i IN SITU, 
app de solucions universals.

En fi nalitzar, es va viure una animada sessió 
de networking que va propiciar interessants 
intercanvis entre els participants que havien 
omplert la Sala d’Actes del Col·legi.

Mentre s’està editant aquest número, s’haurà 
dut a terme la cinquena edició, a la nova seu. 
En donarem detall al proper Informatiu. Calen-
dari de propers fòrums inversors, al web.

Conveni amb Catalonia BIO 
Es va signar el dia 4 de juny per part del seu 
president, Antonio Parente, i el degà, J. B. Ca-
sas. L’acord, que preveu el desenvolupament 
de manera conjunta d’actes, seminaris, cur-
sos i activitats que puguin ser d’interès per a 
ambdues parts, vol identifi car sinergies i pos-
sibilitats de col·laboració entre els membres 
d’Economistes BAN i les iniciatives del sector, 
parant atenció a qüestions com ara valoració 
d’empreses bio/healthcare, tendències i 
oportunitats d’inversió dins d’un procés liderat 
per business angels. En resum, un exercici 
d’aproximació i familiarització en reciprocitat.

Catalunya agrupa el 20% de les empreses de 
biotecnologia de l’Estat i és una de les biore-
gions europees més dinàmiques, amb nom-
brosos projectes de col·laboració amb clús-
ters europeus i entitats d’Amèrica del Nord 
on, per cert, la bioeconomia és ja un dels sec-
tors més atractius per als àngels inversors.

Catalonia BIO és l’associació catalana 
d’empreses de biotecnologia creada per 
iniciativa d’empresaris i emprenedors de 
la indústria biotecnològica amb la volun-
tat d’agrupar totes les companyies amb 

interessos en el sector que necessitin dis-
posar d’una plataforma comuna.

Participació al Biz Barcelona 
L’acord de col·laboració establert amb Bar-
celona Activa ha possibilitat que Economis-
tes BAN hagi viscut –en primera línia i en peu 
d’igualtat amb les altres xarxes– la participa-
ció al Mercat del Finançament, organitzat per 
aquella entitat en el marc del Biz Barcelona, 
que va celebrar a Fira de BCN la seva tercera 
edició, els dies 5 i 6 de juny.

Un nombrós grup de projectes prèviament 
seleccionats des de la Direcció Operativa de 
l’Àrea d’Economia, Empresa i Ocupació de 
Barcelona Activa hi van acudir per tractar de 
reforçar les seves iniciatives amb aportacions 
de nous socis.

A les 10.00 h del dia 5 es va donar el tret de 
sortida. Les regles del joc assignaven 5 minuts 
per a cada presentació. En acabar, a les 14.00 
h, vam comptabilitzar 37 contactes, dels 
quals hem fet la selecció oportuna per veure 
quins poden ser indicats per als fòrums inver-
sors i, altrament, quins podem derivar cap al-
gun dels nostres inversors interessats en una 
determinada temàtica. Un buffet-networking 
fi nal, compartit amb l’organització, membres 
de les altres xarxes i fi gures importants de 
l’ecosistema emprenedor va culminar una 
molt interessant jornada de treball. 

Comissó d’Emprenedoria 22@network
22@ és el districte emprenedor de Catalunya 
que s’articula mitjatçant l’associació batejada 
com a 22@network i formada per un centenar 
llarg d’empreses.

Economistes BAN s’ha implicat, d’ençà que 
es va crear, en la dinàmica d’una de les seves 
comissions, en concret la d’Emprenedoria, 
amb vocació d’esdevenir centre de prestigi a 
escala europea, aglutinador dels principals 
agents de l’ecosistema de l’emprenedoria i el 
creixement empresarial. ■

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

La xarxa d’Economistes BAN continua amb una gran 
activitat com a part activa de l’ecosistema emprenedor. 
En aquestes línies, resumim els seus trets més destacats

Economistes BAN

Antonio Parente i J.B. Casas.
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Relació dels actes, debats, jornades, conferències i sessions temàtiques organitzats  
des del 7 de maig a les diferents seus del Col·legi d’Economistes de Catalunya

BARCELONA

Recull d’activitats

‘Els punts forts d’un despatx 
d’assessoria fiscal’
Sessió temàtica organitzada per la Comissió 
d’Economistes Assessors Fiscals a càrrec de 
Marta Plasencia. Documentació a disposició 
dels interessats al web del Col·legi.

‘L’actualització de balanços 
segons la Llei 16/2012’
Conferència organitzada per la Comissió de 
Comptabilitat a càrrec de Francesc Gómez, 
economista i professor del Departament 
d’Economia de l’Empresa de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 

‘El Port de Barcelona  
i el Corredor Mediterrani’
Conferència organitzada per la Comissió 
d’Economia Catalana a càrrec de Santiago 
García-Milà, sotsdirector general d’Estratègia 
i Comercial del Port de Barcelona. 

Economia a fons
ACTIVITATS DELS DARRERS MESOS

Fòrum inversor  
Economistes BAN (edició IV)
Organitzat pel Grup de Treball Bussines 
Angels del Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya.

‘Algunes qüestions d’actualitat 
en els procediments  
tributaris. Experiències 
pràctiques’
Sessió temàtica organitzada per la Comissió 
d’Economistes Assessors Fiscals a càrrec 
de Jesús Delgado, advocat i soci de KPMG 
Abogados, i de Carlos García del Cerro, 
economista i director de KPMG Abogados. 
Documentació a disposició dels interessats 
al web del Col·legi. 

‘Escenaris després  
de la crisi global’
Conferència organitzada pel Grup de Treball 
dels Economistes Sèniors a càrrec de Joan 
Tugores, economista i catedràtic d’Econo-
mia de la Universitat de Barcelona. 

‘Declaració de Renda i Patrimoni’
Sessió de debats fiscals organitzada per la 
Comissió d’Economistes Assessors Fiscals.

‘Desenvolupament turístic: 
quantitat o qualitat?’
Conferència organitzada per la Comissió 
d’Economia Catalana amb la participació de 
Marian Muro, directora general de Turisme  
de Catalunya.

‘La gestió de la documentació  
en el concurs, en particular  
les eines informàtiques’
Tertúlia organitzada pel Grup de Treball d’Ad-
ministradors Concursals a càrrec d’Àngel J. 
Miró Martí, economista, advocat i administra-
dor concursal, soci d’ADDITIO.
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Economia a fons
‘No hi ha crisi ! (si tu vols)’
Presentació del llibre organitzada per la Junta de 
Govern del Col·legi d’Economistes de Catalu-
nya, a càrrec de Joaquín Trigo, economista i di-
rector general de l’Institut d’Estudis Econòmics, 
Lluís Pagès, director de l’editorial Pagès Editors, 
i Ramon Badia, economista i autor del llibre.

‘‘Reporting’ financer i econòmic 
en dispositius mòbils’
Conferència organitzada per la Comissió d’Or-
ganització i Sistemes d’Informació a càrrec de 

Federico Puig, consultor estratègies de Seidor, 
i Juan Carlos Díaz, soci director de NewLog 
(Grupo Seidor).

Cicle de Recerques al voltant  
del sector immobiliari. 
Presentació de l’estudi ‘Informe 
sobre el sector immobiliari 
residencial a Espanya’
Conferència organitzada per la Comissió 
d’Economia Territorial i Urbana a càrrec de 
Josep Oliver, economista i catedràtic de la 
Universitat Autònoma de Barcelona i director 
de l’estudi. El va presentar Eduard Mendilu-
ce, conseller delegat de CX Immobiliària, i va 
presidir la conferència Joan Ràfols, vicedegà 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya.

‘‘Lean Clínic’ i projecte Essencial’
Dinar-col·loqui organitzat per la Comissió 
d’Economia de la Salut amb la participació 
com a ponents de Josep Maria Argimon, 
conseller delegat de l’Agència de Qualitat i 
Avaluació Sanitàries, i Jordi Varela, gerent de 
l’empresa GCVarela. L’introductor-moderador 
va ser Miquel Arrufat, gerent del Consorci Sa-
nitari Integral i membre del Comitè Permanent 
de la Comissió d’Economia de la Salut del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya

‘El finançament de  
la Generalitat i els recursos  
per a l’Estat del benestar’
Conferència organitzada per la Comissió 
d’Economia Catalana amb la participació 
com a ponent de Guillem López Casasno-
vas, economista i catedràtic d’Economia de la 
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Recull d’activitats

Universitat Pompeu Fabra. Va presentar l’acte 
Modest Guinjoan, president de la Comissió 
d’Economia Catalana. Es va retransmetre per 
videoconferència a Tarragona.

‘I ara, què ? Entre la crisi i la 
fallida: propostes alternatives’
Presentació del llibre organitzada per la Jun-
ta de Govern del Col.legi d’Economistes de 
Catalunya amb la participació com a po-
nents d’Alfons Barceló, catedràtic emèrit de 
Teoria Econòmica de la Universitat de Barce-
lona; Ramon Folch, sociòleg i president de la 
consulta ERF, i Jordi Angusto, economista i 
vicepresident de la Comissió.

Debat: ‘Inventar o innovar,  
no és aquesta la qüestió?’
Acte organitzat per la Comissió d’Econo-
mia del Coneixement i Innovació presidit per 
Joan B. Casas, degà del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya, amb la participació 
com a ponents d’Antoni M. Grau, director 
general d’Indústria de la Generalitat de Cata-
lunya, Josep Maria Martorell, director general 
de Recerca de la Generalitat de Catalunya, 
Xavier Ferràs, degà de la Facultat d’Empresa 
i Comunicació de la Universitat de Vic, i Jordi 
Angusto, economista, vicepresident i autor 
de l’article.

‘Novetats de l’impost de societats’
Sessió temàtica organitzada per la Comissió 
d’Economistes Assessors Fiscals a càrrec 
d’Àngel Segarra, economista assessor fiscal.

Roda de premsa 
Presentació del Club de Prospectiva del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya i del 
seu primer document de treball Conse-
qüències del necessari desendeutament 
de l’economia espanyola.

‘Per quan la recuperació del 
crèdit a les empreses?’
Conferència organitzada pel Club de Pros-
pectiva amb la participació de Francesc Ra-
ventós, economista i coordinador del Club; 
Antoni Castells, economista i catedràtic de la 
Universitat de Barcelona; Ferran Sicart, eco-
nomista i soci de TRACIS, Projectes Econò-
mics i Financers, i Josep Oliver, economista i 
catedràtic de la UAB. Va presidir l’acte Joan 
B. Casas, degà el Col·legi d’Economistes de 
Catalunya.

‘Com ser competitius  
en un entorn advers’
Conferència organitzada pel Grup de Treball 
de Retail i el Grup de Treball de Qualitat de 
la Comissió d’Organització i Sistemes d’In-
formació amb la participació com a ponents 
de Joaquim Deulofeu, economista i soci-
director en Qualitat, serveis empresarials, 
SL, i Antoni Guàrdia, gerent de l’empresa 
DCM Argentona. Va presidir Xavier Subirats, 
president de la Comissió d’Organització i 
Sistemes d’Informació i tresorer de la Jun-
ta de Govern del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya. 

‘Austeritat, precondició  
del creixement’
Conferència organitzada per la comissió 
d’Economia Catalana a càrrec de Ramon 
Tremosa, economista i eurodiputat. Va pre-
sentar l’acte Modest Guinjoan, president de 
la Comissió.

Jornades de Portes Obertes 
exclusiva per als col·legiats  
i despatxos patrocinadors
La Junta de Govern del Col·legi va establir 
un seguit de Jornades de Portes Obertes 
per a tots els col·legiats i despatxos que han 
participat en el programa de patrocini per 
tal de poder conèixer en primera persona la 
nova seu del Col·legi. Durant la Jornada es 
van poder visitar tots els racons de la nova 
seu i mantenir una xerrada informal amb els 
membres de la Junta de Govern o membres 
del Comitè Permanent de les Comissions i 
Grups de Treball del Col·legi.

Jornades de Portes Obertes  
per a tots els col·legiats
Durant uns dies, tots els col·legiats van poder 
visitar en profunditat la nova seu del Col·legi.

Fòrum inversor  
Economistes BAN (edició V)
Organitzat pel Grup de Treball Bussines An-
gels del Col·legi d’Economistes de Catalunya.
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‘Presentació i debat de la Llei 8/2013, 
de 27 de juny, de rehabilitació, 
regeneració i renovació urbana’
Conferència organitzada per la Comissió Inter-
col·legial de Territori i Urbanisme amb la partici-
pació d’Agustí Serra, director general d’Ordena-
ció del Territori i Urbanisme; Sebastià Jornet, ar-
quitecte, president de l’Agrupació d’Arquitectes 
Urbanistes de Catalunya (AAUC), i Agustí Jover, 
economista. Va presentar l’acte Joan Ràfols, 
vicedegà del Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya i president de la Comissió d’Economia 
territorial i Urbana i el va moderar Miquel Morell, 
economista i vicepresident de la Comissió.

Panell d’experts de l’IEBE
Per examinar el resultat de l’enquesta corres-
ponent a la previsió del tancament de l’IBEX 
35 a 30 de setembre del 2013.

TARRAGONA

Presentació del document tècnic 
‘L’entesa entre la pime i la banca: 
una aproximació a la negociació 
financera’
Elaborat per la Comissió d’Economia Fi-
nancera de Tarragona del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya, que va comptar amb 
la participació de Joan B Casas, degà del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya, Pere 
Segarra, president de la seu territorial de 
Tarragona, i de Xavier Mas, Miquel Àngel 
Fúster i Marta Vidal, membres de l’equip de 
redacció del document tècnic L’entesa en-
tre la pime i la banca: una aproximació a la 
negociació financera”, organitzat per la seu 
de Tarragona del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya.

GIRONA

Acte de graduació 
dels estudiants de Ciències 
Empresarials, ADE, Economia, 
Comptabilitat  
i Finances i Màster en  
Economia de l’Empresa.
L’acte va tenir lloc al pati de la Facultat de Ci-
ències Econòmiques i Empresarials de la UdG.

Presentació dels assajos:  
‘I jo quina culpa tinc de tot 
plegat?’ i ‘I ara què? Entre  
la crisi i la fallida: propostes  
i alternatives’
Amb la participació de Jordi Angusto, eco-
nomista i autor de les obres, Jaume Burguell, 
economista, i Jordi Albertí, editor.
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Els ports del Mediterrani 
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En el marc de les activitats de la Comissió d’Economia Catalana, el Col·legi ha acollit 
la conferència El Port de Barcelona i el Corredor Mediterrani, a càrrec de Santiago 
Garcia-Milà, sotsdirector general d’Estratègia i Comercial del Port de Barcelona 

Ressenya d’actes del Col.legi

 La ponència posa de manifest la 
creixent importància del Port de 
Barcelona en el context del trans-
port marítim de mercaderies a ni-

vell mundial, i emmarca aquesta oportunitat 
en la nova política europea de ports i el de-
senvolupament del Corredor Mediterrani.

La importància del Mediterrani 
en el comerç internacional
El primer element significatiu, evidenciat per 
les dades de trànsit marítim de contenidors 
aportades per Garcia-Milà, és el canvi de 
centralitat en el comerç internacional, que 
suposa la recuperació del Mediterrani com 
a principal ruta de transport de mercaderi-
es. El comerç entre Europa i l’Àsia triplica el 
de la ruta Europa-Amèrica, i ja supera el de 
la ruta transpacífica entre l’Àsia i Amèrica.

Els ports de la façana sud d’Europa, en re-
lació amb els del nord, ofereixen l’avantatge 
competitiu de quatre o cinc dies menys de 
navegació, i unes infraestructures portuàri-
es millorades. D’aquesta situació, Garcia-
Milà en dedueix que els ports del Mediter-
rani gaudeixen de la posició òptima per 
atreure els tràfics del centre i sud d’Europa, 
que actualment es desvien pels ports d’An-
vers, Le Havre, Rotterdam i Hamburg.

En comparació amb rutes alternatives, la ruta 
mediterrània només és més curta que la ruta 
àrtica des del sud de Xangai i, pel que fa a la 
ruta Panamà, la via mediterrània la supera en 
eficiència, fins a un 59% en termes de distàn-
cia, i fins a un 58% en termes de reducció de 
CO2. Les emissions de CO2 suposen una 
greu preocupació. L’anàlisi feta pel Port de 
Barcelona preveu un escenari 2020 d’incre-
ment d’emissions de més del 160%, si no hi 
ha canvis. L’escenari alternatiu, anomenat 
decarbonisation, implica prioritzar mesures 

ri paga i contaminador paga, l’optimització 
de corredors i l’increment dels punts d’en-
trada al mercat.

Addicionalment, la revisió de la xarxa trans-
europea de transports TEN-T, marca les se-
ves directrius de desenvolupament i l’estra-
tègia d’inversions en infraestructures de 
transport fins al 2030/2050, assignant un 
pressupost de 23 bilions d’euros per al perí-
ode 2014-2020. La xarxa bàsica ha d’estar 
finalitzada el 2030, i inclou el Corredor Medi-
terrani. La proposta ja està aprovada pel Co-
mitè de Transports del Parlament Europeu.

El Corredor Mediterrani ens connecta amb 
Perpinyà, Marsella, Lió, Torí, Milà, Venècia, 
Ljubljana i Budapest. Prioritza els nous ac-
cessos del Port de Barcelona en ample UIC 
i la millora de trams ferroviaris. El seu desen-
volupament és fonamental per al creixement 
conjunt dels ports del sud d’Europa, i ha de 
permetre millorar la competitivitat, atreure 
inversions i posicionar Catalunya com a pla-
taforma logística per al Mediterrani.

L’aposta de la Comissió Europea pel Corre-
dor Mediterrani no es tracta només d’una 
recomanació, sinó d’un doble impuls nor-
matiu al desenvolupament del corredor i 
dels seus accessos. n

ALBERT JOVÉ I DELTELL
Economista i coordinador del Grup de Treball d’Economia Regional i Infraestructures 
jovedeltell@gmail.com

de reducció d’emissions i potenciar les infra-
estructures del sud com a alternativa real, 
reduint a la meitat aquest increment. Es trac-
ta, per tant, d’una aposta que també es plan-
teja en termes de sostenibilitat.

La nova política europea de ports  
i el Corredor Mediterrani
Vist el canvi de centralitat, i el potencial dels 
ports de la façana sud d’Europa per aprofi-
tar aquesta oportunitat, cal parar esment 
en el paper impulsor que ha de representar 
la política europea.

Tot i que fins no fa gaire la Comissió Europea 
atorgava una importància secundària als 
ports en la seva política de transports, actu-
alment reconeix el paper central dels ports 
en la cadena logística i la seva capacitat sec-
torial d’impuls en la reducció d’emissions.

El Llibre Blanc de Transports (2011) reco-
neix aquesta importància i considera “vital” 
el desenvolupament de hinterlands eficients 
i ben connectats. Aquest concepte equival 
al rerepaís, l’àrea d’influència d’un port que, 
econòmicament, és proveïdora de la majo-
ria de les exportacions i consumidora de les 
principals importacions. 

El Llibre Blanc defineix els objectius de la 
política europea de transport fins al 2050, 
que passen per la reducció d’emissions de 
CO2 en un 60%, la creació d’un espai únic 
de transport, l’aplicació dels principis usua-

Corredor 
EL PORT DE BARCELONA I EL

Mediterrani

Comparativa de la reducció en temps i 
distància Extrem Orient: 

ruta a través de Suez i ruta Panamà*

Ciutat Distància Temps

Barcelona  -38% a -58% -22% a -47%

Sines -30% a -52% -11% a -38%

Gènova -40% a -59% -25% a -49%

Rotterdam -26% a -47% -7% a -33%

Hamburg -26% a -46% -7% a -32%

*Càlculs fets amb el Sistema d’Informació del 
Mercat del Port de Barcelona (Simport)
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A L  V O S T R E  S E R V E I
Comissió d’Economia de la Salut

destaquem que es recomana que 
en malalts amb dolor lumbar (lum-
bàlgia), durant les primeres sis set-
manes i en absència de signes 
neurològics, les proves d’imatge 
no aporten valor al maneig clínic 
del pacient o bé que en dones 
postmenopàusiques amb risc 
baix de fractures, el tractament de 
llarga durada amb bifosfonats su-
posa un risc que no compensa el 
benefici o que, en el cas de ma-
lalts amb cefalea i sense compli-
cacions ni simptomatologia neu-
rològica addicional, les proves 
d’imatge no aporten valor al ma-
neig del pacient.

Estalviar amb criteri
El doctor Jordi Varela comenta 
que es poden fer moltes actuaci-
ons per part dels centres i gestors 
sanitaris per millorar els seus resul-
tats i estalviar amb criteri clínic. En 
destaca la reducció de les hospi-
talitzacions evitables, en aquest 
sentit indica que a Catalunya, en el 
supòsit que els territoris que hos-
pitalitzen més casuística evitable 
es comportessin com els més re-
solutius, hi hauria un estalvi equi-
valent als recursos que es desti-
nen per a un hospital de 500 llits 
ple tot l’any i sense afectar la qua-
litat assistencial. També en desta-
ca la millora en la gestió de llits 
afirmant que si els hospitals que 
gestionen estades amb menys efi-
ciència es comportessin com els 
més resolutius hi hauria un estalvi 
a Catalunya equivalent a un dispo-
sitiu de 725 llits, cosa que remarca 
de nou el fet que no s’afectaria la 
qualitat assistencial. Comenta 
també l’ambulatorització dels pro-
cessos quirúrgics; tot i que s’ha 
avançat molt en aquest sentit, en-
cara hi ha marge, ja que en el su-
pòsit que els hospitals que tenen 
taxes de substitució més baixes 
es comportessin com els més re-
solutius a Catalunya hi hauria un 

El passat dia 12 de juny, la Co-
missió d’Economia de la Salut del 
Col·legi d’Economistes de Cata-
lunya va organitzar el dinar-col·-
loqui amb el títol Lean Clinic i pro-
jecte Essencial. L’acte, presidit 
pel degà del Col·legi i moderat 
per Miquel Arrufat, va comptar 
amb la presència de Josep Maria 
Argimon, conseller delegat de 
l’Agència de Qualitat i Avaluació 
Sanitàries, i de Jordi Varela, ge-
rent de l’empresa GCVarela.

Eines d’eficàcia
Actualment, ja són moltes les enti-
tats sanitàries que estan incorpo-
rant les eines que ens aporta la 
metodologia de processos fona-
mentada en el sistema lean health-
care. Aquest se centra en la recer-
ca constant del malbaratament en 
les activitats que es produeixen en 
els processos i que no aporten va-
lor. És d’aplicació tant per a pro-
cessos assistencials com de su-
port i ja ha estat objecte de revisió 
i debat en el marc del economistes 
de la salut en aquest Col·legi. El 
lean clinic constitueix el comple-
ment perfecte al lean healthcare, ja 
que se centra en la pràctica clínica 
i proposa la seva revisió en relació 
amb les proves, els tractaments o 
altres activitats assistencials que 
no aporten valor per al diagnòstic 
o el tractament d’un problema de 
salut, sempre fonamentant-ho en 
l’evidència científica i comptant 
amb el consens professional. 

El doctor Argimon comenta que, 
en la línia d’altres experiències in-
ternacionals (Do not Do del Nati-
onal Institute for Health and Care 
Excellence al Regne Unit, Choo-
sing Wisely de la fundació Abim 
als Estats Units i la del Govern 
d’Austràlia), el projecte Essencial 
és una iniciativa del Departament 
de Salut de la Generalitat de Ca-
talunya que identifica pràctiques 

clíniques que aporten poc valor i 
promou recomanacions per tal 
d’evitar dur-les a terme. 

Sorgeix de l’imperatiu ètic que cal 
fer quelcom per actuar sobre 
aquelles pràctiques que aporten 
poc valor al pacient i, per tant, 
contribuir a la millora de la qualitat 
assistencial buscant el màxim va-
lor dels recursos destinats als 
serveis sanitaris.

Destaquen com a pràctiques clí-
niques de poc valor les que pre-
senten manca d’evidència sobre 
la seva efectivitat, les que real-
ment són inefectives, aquelles en  
què els riscos que porten associ-
ades són superiors als beneficis 
que comporten per al pacient i la 
predilecció per aquelles alternati-
ves d’efectivitat semblant i amb 
menor cost. El projecte Essencial 
s’inspira en una sèrie de principis: 
promoure la medicina basada en 
l’evidència, involucrar els profes-
sionals en el procés, assolir can-
vis en la pràctica clínica i avaluar 
l’impacte de les recomanacions 
que fa.

Fases clau
El doctor Argimon fa èmfasi en 
les fases clau del projecte que 
passen per identificar pràctiques 
de poc valor, prioritzar-les, comu-
nicació activa i gestió del canvi i 
avaluació de l’impacte, sempre 
comptant amb la participació 
dels professionals i la comunitat 
científica.

Ens comenta que en aquests mo-
ments el projecte essencial ja ha 
publicat dotze recomanacions, de 
les quals cinc són de diagnòstic, 
quatre de tractament, dues de cri-
batge i una de rehabilitació i que té 
previst publicar dues recomanaci-
ons noves cada mes. Com a 
exemples de la seva formulació, 

estalvi equivalent a un mínim de 
50 llits. 

Altres aspectes que ens permetri-
en avançar en aquest camí serien 
la reducció de les actuacions 
desproporcionades en oncologia 
i impulsar l’atenció pal·liativa, o bé 
millorar el maneig clínic dels paci-
ents geriàtrics fràgils hospitalit-
zats, reduir les proves diagnòsti-
ques inútils i redundants, reduir 
readmissions i visites successives 
innecessàries, actualitzar proto-
cols per millorar resultats i costos 
i augmentar la seguretat clínica 
dels pacients.

Atenció preventiva 
El doctor Varela destaca la neces-
sitat d’augmentar la capacitat pre-
ventiva i resolutiva de l’atenció pri-
mària per mantenir allunyats dels 
hospitals els pacients crònics i els 
pacients fràgils, posar seny a la te-
rapèutica oncològica, evitar la tec-
nificació desproporcionada dels 
períodes de final de vida sense 
oblidar que la implicació de met-
ges i infermeres és clau per a la 
millora dels resultats. Cita que di-
versos estudis estimen que el mal-
baratament de recursos clínics pot 
estar entre el 20 i el 30% dels cos-
tos totals i destaca que hi ha una 
alta correlació entre la capacitat 
instal·lada en els centres sanitaris i 
la demanda d’assistència, així 
com que les societats científiques 
comencen a estar preocupades 
per la relació entre cost i efectivitat.

A continuació, es va obrir un inte-
ressant debat entre els assistents 
a l’acte que va permetre compar-
tir experiències pel que fa a les 
pràctiques de millora de l’eficièn-
cia i analitzar les diferents estratè-
gies per implementar als centres 
sanitaris aquestes iniciatives que 
intenten evitar els malbarata-
ments en la pràctica clínica. n

‘Lean Clinic i projecte Essencial’, 
cap a una sanitat racionalitzada
MIQUEL ARRUFAT 
Economista i 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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Comissió d’Economia i Sostenibilitat

la base fonamental de les econo-
mies i les societats.

Ángel Gurría. Dividends dobles. 
Una recuperació verda que pot 
resoldre la crisi laboral i crear 
creixement sostenible.

Neva R. Goodwin. Negocis ade-
quats. Estipula una proposta per 
tenir la certesa que les corporaci-
ons contribueixen al desenvolu-
pament d’una economia verda. 

Com ens posem d’acord,  
parlem-ne seriosament 
l Per començar a actuar, cal 
posseir coneixements. Per tant, 
qualsevol discussió sobre ca-

dascun dels vectors que formen 
part d’aquest canvi cal que in-
clogui no solament “quant”, sinó 
“com” ho aconseguirem.

l Tots els països han de trobar la 
seva estratègia específica per 
aconseguir el creixement en 
aquesta nova visió verda .

l I, atès que no hi ha un mètode 
unívoc per aconseguir-ho, volem 
trobar la manera d’unificar esfor-
ços públics i privats i en estratè-
gies comuns, però específiques 
de les necessitats de cadascú. 
En la recerca trobem diferents vi-
sions per arribar a un final comú.

Requisits clau
l Primer cal una voluntat política 
i capacitat de direcció indestruc-
tibles per fer la transició cap a un 
nou paradigma. Des del punt de 
vista normatiu, això requereix 
l’adopció de mesures per aug-

La proposta d’economia verda 
que el programa de Nacions Uni-
des ha fet al món pretén fer evolu-
cionar el capitalisme en tres línies: 

l Disminució substancial del dè-
ficit ecològic que genera. 
l Disminució substancial de la 
pobresa. 
l Ampliació de les oportunitats 
en inversions.

Les reflexions que Achim Steiner, 
secretari general adjunt de Naci-
ons Unides i director executiu del 
PNUMA, fa en el treball Econo-
mia verda; fem-la realitat ens do-
nen suport al que volem assolir 
en fer la trobada a la nova seu 
del Col·legi el 17 de setembre: 
Economia verda: l’alternativa al 
pensament econòmic actual. 
Què en conec? Què penso? 
Com m’implica?, que ens inte-
ressa aquest nou paradigma i 
també que ens ajudarà a passar 
del “parlem-ne” al “què fem”. 

Acció transformadora
El principal caràcter dels reptes 
als quals s’enfronten totes les 
economies, des del canvi climà-
tic fins a les pèrdues ecològi-
ques, resulta més evident cada 
any que passa. I el mateix té lloc 
amb la necessitat de produir de-
senvolupament, posar fi a la po-
bresa i generar ocupació decent.

Els models econòmics del segle 
XX és poc probable que ens ser-
veixin en un planeta de 6.000 
milions d’habitants, que arribarà 
als 9.000 el 2050. Tot el món es-
pera que els seus dirigents i en-
carregats de la formulació de 
polítiques trobin solucions.

La iniciativa d’economia verda re-
presenta una potent resposta a la 
petició d’acció transformadora, 
s’està manifestant com ara una 

oportunitat convincent i pràctica 
per enriquir, davant les amenaces 
persistents i incipients. I està de-
mostrant com l’elecció de políti-
ques intel·ligents, combinada 
amb el suport de mecanismes de 
mercat, pot proporcionar l’evolu-
ció adequada cap al desenvolu-
pament sostenible que la huma-
nitat ha eludit fins ara.

Nou paradigma social
El creixement verd consisteix a 
abordar aquests resultats que 
esperem de manera decisiva 
mentre que, al mateix temps, fa 
de les tecnologies i indústries 
verdes que siguin necessàries 
per combatre els impulsors del 

creixement econòmic nacional. 
Suposa un nou paradigma social 
i de civilització que abandona les 
hipòtesis de negocis i estils de 
vida de l’era industrial per seguir 
una nova trajectòria que satisfà 
la necessitat del creixement eco-
nòmic i la responsabilitat social i 
corporativa, així com la integritat 
del medi ambient.

És un canvi de pensament que ja 
no oposa “verd” a “creixement” i 
el licita i trenca el tòpic que de 
vegades ha dissociat l’economia 
tradicional.

Diferents enfocaments, 
diferents accions de país, 
maneres d’anar trobant 
punts de connexió per 
avançar
Pavan Sukhdev. El capital natu-
ral és el suport de tot, de vega-
des ignorat; cal dotar de visibili-
tat econòmica el sosteniment de 

mentar la conscienciació del 
creixement verd i proporcionar 
incentius i dels incentius ade-
quats, com ara l’establiment de 
preus per ajudar el públic. Hi ha 
d’haver una revolució tecnològi-
ca en suport dels dos primers 
requisits. Les novetats en tecno-
logia són les que permetran ac-
cedir al creixement verd i perme-
tran el públic transformar verita-
blement els seus modes de vida. 

l En segon lloc, la societat ha 
d’adoptar i descartar vells cos-
tums de pensament i actuació. 
Una nova disposició cívica i un 
compromís institucional amb la 
innovació han de substituir ad-
hesions servils i curtes de mira 
de l’ordre establert. Posem un 
exemple de com fer compatibles 
el “verd” i el “creixement”. L’es-
talvi econòmic i ambiental en 
l’estalvi d’energia en els edificis 
públics. Tenim un estalvi econò-
mic (creixement) amb disminució 
d’emissions (millora del medi). 
Però també hi està participant la 
societat, que pot ser retribuïda 
amb un sistema de punts de car-
boni, tenint en compte què estan 
disposats a fer per dur a terme el 
canvi i per això són recompen-
sats financerament. És una acció 
d’economia verda.

Tal vegada, quan llegiu aquests 
temes del nostre full de l’Informa-
tiu ja s’haurà fet la sessió del 17 
de setembre. Però potser hi ha 
sort i encara sou a temps d’ins-
criure-vos al web del Col·legi. 
Ens agradaria que hi participés-
siu tots: els qui en sabeu més 
que jo, per ensenyar-me; aquells 
a qui no us interessa massa, per 
tenir una raó per no interessar i 
per veure com ens impliquem bé 
i en coneixement. Així, com-
panys, el món està canviant i ho 
hem de solucionar entre tots. n

L’ ONU clama per una economia verda a tot el 
món. Tres línies per evolucionar el capitalisme
MARTA ROCA LAMOLLA 
Economista i presidenta de la Comissió d’Economia i Sostenibilitat  
martaroc.ind@economistes.com

L’economia verda suposa un nou 
paradigma social i de civilització  

que abandona les hipòtesis de negocis  
i estils de vida de l’era industrial
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terme operacions complexes o 
pel que respecta a assumptes 
més complexos o subjectius. 

Definició europea
Es podrien utilitzar mesures fi-
nanceres per definir una entitat 
simple. La Quarta Directiva de la 
CE proveeix definicions per a 
companyies petites i mitjanes 
que podrien usar-se com a mo-
del en qualsevol jurisdicció per a 
la identificació d’empreses sim-
ples. La directiva defineix els pa-
ràmetres per identificar una 
companyia petita, així com els 
paràmetres per a les compa- 
nyies mitjanes. Alguns països de 
la UE, com és el cas d’Espanya, 

han aprofitat les disposi- 
cions de la llei per implementar 
llindars inferiors als establerts en 
la directiva.

Una entitat que compleixi els requi-
sits detallats en la definició de peti-
ta pot ser considerada simple a 
menys que les característiques de-
tallades abans puguin ser refuta-
des. Moltes de les entitats que es-
tan en condicions de ser classifica-
des com a mitjanes (les que poden 
formular compte de pèrdues i 
guanys en model abreujat) poden 
tenir algunes o totes les caracterís-
tiques d’una entitat simple, raó per 
la qual es podrien considerar com 
tals. 

Aplicació de les NIA
L’IAASB va desenvolupar les NIA 
(i les normes predecessores) 
prenent com a base que “una 
auditoria és una auditoria”. L’IA-
ASB creu que és en l’interès pú-

Com és sabut, ben aviat els audi-
tors abordarem un dels canvis 
més significatius des de l’entrada 
de l’NPGC, com és l’aplicació de 
les normes internacionals d’audi-
toria (NIA). D’acord amb la Resolu-
ció de 31 de gener de 2013, de 
l’Institut de Comptabilitat i Audito-
ria de Comptes, per la qual se sot-
meten a informació pública les no-
ves Normes Tècniques d’Audito-
ria, resultat de l’adaptació de les 
Normes Internacionals d’Auditoria 
per a la seva aplicació a Espanya, 
per a les auditories dels exercicis 
iniciats amb posterioritat a l’1 de 
gener del 2014 hauran d’efectuar-
se sota la regulació de les NIA. 

A mesura que ens anem preparant 
per a això, anem prenent cons- 
ciència del que representa en la 
mateixa proporció que va en aug-
ment la preocupació que ens sor-
geix per l’abast del canvi. Si sem-
pre hem tingut la temptació de 
saltar-nos algun dels requeriments 
de les Normes Tècniques d’Audi-
toria, ara adquireixen més rellevàn-
cia els dubtes que ens ronden so-
vint pel cap: cal aplicar tot això 
sempre? Ens podem estalviar al-
gun procediment auditant empre-
ses de baixa complexitat o hem de 
seguir sempre el principi anglès 
d’an audit is an audit sense tenir en 
compte la mida de l’entitat audita-
da? 

Al llarg d’aquest i pròxims articles 
desenvoluparem l’aplicació de les 
NIA en auditories de baixa com-
plexitat (entenent com a tals les 
auditories d’empreses de baixa 
complexitat). 

Per això, és convenient deixar 
clar primer què s’entén per audi-
toria de baixa complexitat o, com 
la denominarem d’ara endavant, 
auditoria simple (o auditoria d’una 
entitat simple).

Entitats simples
Generalment, es consideren enti-
tats simples aquelles que presen-
ten algunes o totes de les se-
güents característiques: 

l La titularitat es concentra en un 
número reduït d’individus (de ve-
gades una sola persona) que par-
ticipen de manera activa en la di-
recció de la companyia;

l Les operacions no són comple-
xes, i les fonts d’ingressos i activi-
tats són reduïdes. 

l Els processos comercials i els 
sistemes de comptabilitat són 
simples. 

l Els controls interns són relativa-
ment pocs i poden no ser formals. 

Aquestes entitats poden ser dels 
següents tipus:

l Exemptes d’auditories segons 
la legislació nacional, però que no 
obstant això opten per fer volun-
tàriament una auditoria. 

l Filials d’escassa rellevància. 

l Altres de mida més petita, com 
poden ser sense ànim de lucre.

l De mida més gran, però que 
compleixen les característiques 
anteriors per considerar-se sim-
ples. 

No totes les entitats petites s’han 
de considerar com a simples. 
Caldrà un enfocament més deta-
llat i rigorós per a aquelles entitats 
de mida més petita que porten a 

blic que els usuaris d’estats fi-
nancers auditats tinguin confian-
ça en què les auditories d’enti-
tats, ja siguin petites o grans, 
simples o complexes, s’hagin 
portat a terme sota les mateixes 
normes més importants. 

L’IAASB declara que es va man-
tenir alerta de les necessitats 
d’aquells que auditen pimes i 
que va ser conscient de la im-
portància d’establir requeriments 
que fossin en general aplicables 
en pràcticament tots els encàr-
recs. Comprendre l’estructura i 
la intenció de les NIA serà  
útil per als auditors d’entitats 
simples com les petites i mitja-
nes empreses per poder aplicar-
les de manera rellevant i tenint en 
consideració la ràtio cost-efi- 
ciència. 

Les preguntes i respostes de l’IA-
ASB sobre l’aplicació proporcio-
nada de les NIA es mostren a 
continuació de manera resumida i 
adaptades per referir-se a entitats 
simples i amb la inclusió de co-
mentaris addicionals quan s’ha 
considerat apropiat. 

Com consideren les NIA el fet 
que les característiques d’una 
entitat simple són significativa-
ment diferents d’aquelles més 
grans i més complexes? 
Els objectius d’un auditor són els 
mateixos per a auditories d’enti-
tats de diferents mides i complexi-
tats. Això, no obstant, no sig- 
nifica que cada auditoria sigui 
planificada i es faci de la mateixa 
manera. Les NIA reconeixen que 
els procediments d’auditoria que 
s’han de portar a terme per tal 
que l’auditor compleixi amb els 
seus objectius i amb els requisits 
establerts per les NIA poden vari-
ar de manera considerable depe-
nent si l’entitat auditada és gran o 

AgUSTí SAUbI 
Economista, soci de Crowe Horwath
agusti.saubi@crowehorwath.es

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

Les NIA expliquen que l’enfocament 
d’auditoria adequat per dissenyar i fer 

procediments d’auditoria depèn de 
l’avaluació de riscos feta per l’auditor

Aplicació de les NIA en auditories  
de baixa complexitat (1a part)
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petita i si és complexa o relativa-
ment simple. 

Els requisits de les NIA, per tant, 
se centren en assumptes que 
l’auditor ha de tenir en compte en 
el moment d’engegar una audito-
ria, no en procediments específics 
que ha de fer l’auditor. 

Les NIA també expliquen que l’en-
focament d’auditoria adequat per 
dissenyar i fer procediments d’au-
ditoria depèn de l’avaluació de ris-
cos feta per l’auditor. Per exemple, 
basant-se en el coneixement re-
querit d’una entitat i el seu entorn, 
inclòs el control intern i els riscos 
avaluats d’errors materials, l’audi-
tor pot determinar si un enfoca-
ment combinat utilitzant tant pro-
ves de control com procediments 
substantius és efectiu per a la cir-
cumstància, en resposta als riscos 
avaluats (NIA 330, A4). 

En altres casos, per exemple, en 
l’auditoria d’una entitat simple on 
no hi ha moltes activitats de con-
trol que l’auditor pugui identificar, 
aquest podrà concloure que és 
eficient basar-se principalment en 
procediments substantius (NIA 
330, A18). 

És important destacar que les 
NIA reconeixen que el judici pro-
fessional és essencial per al de-
senvolupament apropiat d’una 
auditoria. Cal particularment en 
relació amb les decisions sobre la 
naturalesa, oportunitat i extensió 
dels procediments d’auditoria uti-
litzats (NIA 200, A23). No obstant 
això, que l’auditor d’una entitat 
simple pugui exercir el seu judici 
professional no significa que pu-
gui decidir no aplicar un requisit 
de les NIA, tret en circumstàncies 
excepcionals i sempre que faci un 
procediment d’auditoria alternatiu 
per assolir l’objectiu del requeri-
ment (NIA 200.23). 

Com pot diferir el desenvolu-
pament de l’auditoria d’una 
entitat simple d’una entitat 
més gran i complexa?
En general, les entitats simples 
porten a terme transaccions co-
mercials relativament simples, 

cosa que significa que les seves 
auditories sota les normes NIA se-
ran, en la seva majoria, senzilles. 

Com a exemple, si considerem el 
requeriment de la NIA 315 perquè 
l’auditor obtingui el coneixement 
sobre l’entitat i el seu entorn, 
mentre que les consideracions 
d’auditoria que són subjacents a 
aquest requeriment seran tan im-
portants per a entitats grans com 
petites, la típica estructura i els 
processos més senzills en una 
entitat simple en general impli-
quen que l’auditor pot obtenir el 
seu coneixement de l’entitat i a 
l’entorn de forma ràpida i docu-
mentar-lo de manera senzilla. 

De manera similar, el control in-
tern pot ser igual de senzill, cir-
cumstància que es destaca di-
verses vegades a les NIA, per 
exemple: 

l “Les entitats simples poden 
utilitzar processos més simples i 

menys estructurats per aconse-
guir els seus objectius” (NIA 315, 
A45).

l “Els sistemes d’informació i 
processos comercials relacio-
nats, que són importants per a 
les aportacions financeres en en-
titats més petites, solen ser 
menys complexos que els desen-
volupats en companyies més 
grans…” (NIA 315, A85).

l “La comunicació pot ser menys 
estructurada i més fàcil de realitzar 
en una entitat més petita que en 
una de gran…”. (NIA 315, A87).

l “Les formalitats en els concep-
tes subjacents a les activitats de 
control amb les que operen les 
pimes poden ser més simples”. 
(NIA 315, A93). 

Així, mentre que l’obtenció d’un 
coneixement sobre el control in-

tern de l’entitat rellevant per a 
l’auditoria és igual d’important  
en l’auditoria d’una entitat sim- 
ple, l’auditor també haurà de ser 
capaç d’obtenir el coneixement 
necessari i documentar-lo de ma-
nera oportuna. 

De quina manera guien a l’au-
ditor les NIA pel que fa a la 
seva aplicació en l’auditoria 
d’una empresa simple?
Les NIA estableixen la seva apli-
cació en l’auditoria d’una entitat 
simple en relació, per exemple, 
amb els següents requisits:

l Especifiquen procediments al-
ternatius pel que respecta al co-
neixement del procés d’avaluació 
de risc en una entitat quan aques-
ta no ha establert aquest procés 
o ha establert un ad hoc (una op-
ció comuna en entitats simples). 
(NIA 315.17).

l Especifiquen l’elecció de pro-
cediments d’auditoria basats en 

circumstàncies particulars (NIA 
540.13).

l Preveuen la possibilitat de sim-
plificar procediments quan els 
administradors i l’alta direcció co-
incideixen (NIA 260.13).

És important destacar que l’audi-
tor d’una entitat simple pot comp-
tar amb l’orientació que ofereixen 
apartats inclosos a les NIA, que 
ajuden l’auditor a comprendre  
o aplicar requisits específics de  
la NIA en una auditoria simple. 

A les NIA s’inclou un apartat en 
determinades seccions del ma-
terial d’aplicació mitjançant el 
subtítol Consideracions específi-
ques per a entitats de petita di-
mensió (i seran objecte de de-
senvolupament complet en pro-
pers articles). A continuació, es 
mostren alguns exemples sobre 
aquestes guies:

l Els programes d’auditoria es-
tàndard o check-list poden utilit-
zar-se per al pla d’una auditoria 
simple, sempre que estiguin 
adaptats a les circumstàncies de 
l’encàrrec (NIA 300, A19).

l Com que la informació finance-
ra mensual, o prèvia al tanca-
ment, pot no estar disponible en 
una entitat simple, l’auditor pot 
necessitar portar a terme proce-
diments analítics tan aviat com es 
trobi disponible un esborrany dels 
estats financers (NIA 315, A10).

l L’evidència d’auditoria per als 
elements de l’ambient de control 
en entitats simples pot no estar 
formalment documentada. Per 
aquest motiu, l’actitud, el coneixe-
ment i les accions de la gerència o 
el propietari són de particular im-
portància pel que fa a la compren-
sió de l’ambient de control de l’en-
titat (NIA 315, A77-A78).

Així mateix, altres apartats de les 
NIA indiquen que els aspectes 
específics de l’auditoria poden 
variar d’acord amb la mida i la na-
turalesa de l’entitat, per exemple, 
en relació amb:

l La naturalesa i abast de les acti-
vitats de l’auditor (NIA 300, A1).

l La consideració de l’auditor so-
bre factors rellevants per tal que 
hi hagi risc de frau (NIA 240, A26). 

l El procés de comunicació entre 
l’auditor i la direcció, i la manera 
com es porta a terme (NIA 260, 
A30 i A38). 

l La decisió sobre si el control és 
rellevant per a l’auditoria (NIA 
265, A15).

En propers articles es desenvolu-
paran consultes plantejades a 
l’IAASB pel que fa a obligació de 
compliment amb totes les NIA, 
amb tots els seus requeriments i 
sobre la documentació. n

És important destacar que les NIA 
reconeixen que el judici professional  
és essencial per al desenvolupament 

apropiat d’una auditoria
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Modificacions en la normativa tributària 
durant el que portem de 2013

A més de les mesures fiscals in-
corporades per la Llei 16/2012, 
de 27 de desembre, per la qual 
es van adoptar diverses mesures 
tributàries adreçades a la consoli-
dació de les finances públiques i 
a l’impuls de l’activitat econòmi-
ca, i de les incloses en la Llei 
7/2012, de 29 d’octubre, de mo-
dificació de la normativa tributària 
i pressupostària i d’adequació de 
la normativa financera per a la in-
tensificació de les actuacions en 
la prevenció i lluita contra el frau, 
més coneguda com la Llei Anti-
frau, en el que portem de l’exerci-
ci 2013 s’han publicat dues nor-
mes en el BOE que han introduït 
modificacions fiscals d’interès 
que tot seguit comentarem. 

1. Reial decret-llei 4/ 
2013, de 22 de febrer, de 
mesures de suport a 
l’emprenedor i d’estímul 
del creixement i de la 
creació d’ocupació (BOE 
23/ 02/2013)
En aquest Reial decret-llei 
s’adopten mesures, amb caràc-
ter urgent, atesa la situació eco-
nòmica i l’actual escenari de re-
cessió, adreçades a desenvolu-
par, segons el Govern central, 
l’estratègia de l’emprenedoria i 
l’ocupació dels joves, a fomentar 
el finançament empresarial mit-
jançant mercats alternatius, a 
reduir la morositat en les opera-
cions comercials i, en general, a 
fomentar la competitivitat de 
l’economia espanyola.

Aquest Reial decret-llei conté 
incentius de caràcter fiscal 
adreçats a impulsar el creixe-
ment econòmic mitjançant el 
suport als emprenedors. El 
temps dirà si son adients o sufi-
cients. Amb aquesta finalitat, els 
incentius fiscals introduïts son 
els següents:

Ara bé, quan el període impositiu 
tingui una duració inferior a l’any, 
la part de base imposable que tri-
butarà al 15% serà la resultant 
d’aplicar a 300.000 euros la pro-
porció entre el nombre de dies 
del període impositiu i 365, o la 
base imposable del període im-
positiu, quan aquesta fos inferior.

Aquesta escala no resultarà 
d’aplicació per efectuar els paga-
ments fraccionats. 

2. Novetats fiscals intro-
duïdes per la Llei 1/2013, 
de 14 de maig, per refor-
çar la protecció dels deu-
tors hipotecaris, rees-
tructuració del deute i 
lloguer social (BOE 
15/05/2013) 
Amb aquesta Llei 1/2013 es dic-
ten una sèrie de mesures al llarg 
de quatre capítols que intenten 
alleugerir la situació d’alguns 
deutors hipotecaris. 

Recordareu que en l’anterior In-
formatiu núm. 144, en comentar 
les mesures per a pal·liar o evitar 
els efectes tributaris injustos de la 
dació en pagament, fèiem refe-
rència al RD-Llei 6/2012, que ara 
s’ha vist modificat per la Llei 
1/2013, en concret pel que fa re-
ferència al llindar d’exclusió i al 
Codi de Bones Practiques.

Tot seguit comentem les novetats 
fiscal introduïdes per la Llei 1/2013:

Exempció del guany patrimo- 
nial per la dació en pagament 
de l’habitatge habitual
Està exempt de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques el 
guany patrimonial que es pugui 
generar en els deutors de con-
tractes de préstec o crèdit garan-
tits amb hipoteca immobiliària vi-
gents a 11 de març del 2012 i 

gaudir d’exempció total en l’IRPF 
per les prestacions d’atur quan 
l’abonament sigui en la modalitat 
de pagament únic establerta en el 
RD 1044/1985, de 19 de juny. Fins 
ara, l’exempció s’aplicava només 
fins als 15.500 euros. S’ha modifi-
cat la lletra n) de l’article 7 de la Llei 
35/2006, de l’IRPF. Ara bé, aques-
ta exempció estarà condicionada 
al manteniment durant cinc anys 
de l’acció o participació en el supò-
sit d’integració en societats labo-
rals o cooperatives de treball asso-
ciat o en el cas d’una aportació al 
capital d’una societat mercantil o al 
manteniment, durant aquest termi-
ni, de l’activitat econòmica, en el 
cas del treballador autònom. 

Impost sobre societats
Amb efectes per als períodes im-
positius que s’iniciïn a partir de l’1 
de gener del 2013, s’ha introduït 

una nova disposició addicional 
dinovena en el text refós de la Llei 
de l’impost sobre societats, que 
estableix incentius per a les enti-
tats de nova creació. 

Les entitats de nova creació, cons-
tituïdes a partir de l’1 de gener del 
2013, que facin activitats econò-
miques, tributaran en el primer pe-
ríode impositiu en què la base im-
posable resulti positiva i en el se-
güent, segons la següent escala: 

a) Per la part de base imposable 
compresa entre 0 i 300.000 eu-
ros al tipus del 15%.

b) Per la part restant de base im-
posable, al tipus del 20%.

IRPF
Reducció del rendiment net de 
les activitats econòmiques ini-
ciades a partir de l’1 de gener 
de 2013
Els contribuents que iniciïn l’exer-
cici d’una activitat econòmica i 
determinin el rendiment net de 
l’activitat iniciada pel mètode 
d’estimació directa podran reduir 
en un 20% el rendiment net posi-
tiu declarat, minorat si s’escau 
per les reduccions previstes en 
els apartats 1 i 2 de l’article 32 de 
la Llei de l’IRPF: la reducció del 
40% en el cas de rendiments ge-
nerats en un període superior a 
dos anys i la reducció en funció 
de l’import del rendiment net de 
les activitats econòmiques.

Aquesta reducció del 20% es po-
drà aplicar en el primer període 
impositiu en el qual el rendiment 

net sigui positiu i en el període im-
positiu següent. Però la quantia 
dels rendiments nets sobre la que 
s’aplicarà l’esmentada reducció 
no podrà superar l’import de 
100.000 euros anuals. No resul-
tarà d’aplicació aquesta reducció 
en el període impositiu en què 
més del 50% dels ingressos pro-
cedeixin d’una persona o entitat 
de la qual el contribuent hagués 
obtingut rendiments del treball 
durant l’any anterior a la data 
d’inici de l’activitat.

Exempció de prestacions  
per atur
Amb efectes des de l’1 de gener 
del 2013, els aturats que decideixin 
establir-se com a autònoms poden 

Aquest Reial decret-llei conté incentius  
de caràcter fiscal adreçats a impulsar  

el creixement econòmic mitjançant 
el suport als emprenedors

Comissió d’Economistes Assessors Fiscals
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que es trobin situats en el llindar 
d’exclusió, amb ocasió de la da-
ció en pagament de l’habitatge 
habitual.

Amb efectes 15 de maig del 
2013 es modifica el concepte de 
deutors d’un crèdit o préstec ga-
rantit amb hipoteca sobre el seu 
habitatge habitual que es consi-
deren situats en el llindar d’ex-
clusió. Així, des d’aquesta data 
es consideren com a tals quan hi 
concorrin totes les circumstànci-
es següents:

a) Que el conjunt dels ingressos 
dels membres de la unitat famili-
ar no superi el límit de tres vega-
des l’IPREM (indicador públic de 
renda d’efectes múltiples). S’es-
tableix un límit de quatre vega-
des l’IPREM per a una llista tan-
cada de supòsits de discapacitat 
i en els casos de malaltia greu 
que incapaciti de manera acredi-
tada, a la persona o al seu cuida-
dor, per desenvolupar una activi-
tat laboral. 

b) Que en els quatre anys anteri-
ors al moment de la sol·licitud, la 
unitat familiar hagi sofert una al-
teració significativa de les seves 
circumstàncies econòmiques, en 
termes d’esforç d’accés a l’habi-
tatge, o que hagin sobrevingut en 

Disponibilitat de  
plans de pensions
Durant el termini de dos anys a 
comptar des del 15 de maig del 
2013, excepcionalment, els par-
tícips dels plans de pensions po-
dran fer efectius els seus drets 
consolidats en el supòsit de pro-
cediment d’execució sobre el 
seu habitatge habitual, si bé re-
glamentàriament, podran regu-
lar-se les condicions i termes en 
què podran fer-se efectius els 
drets consolidats en aquests su-
pòsit i que han de concórrer, al-
menys, els següents requisits: 

a) Que el partícip sigui trobat cul-
pable en un procediment d’exe-
cució forçosa judicial, adminis-
trativa o venda extrajudicial per al 
compliment d’obligacions, en el 
qual s’hagi acordat procedir a 
l’alienació del seu habitatge ha-
bitual. 

b) Que el partícip no disposi d’al-
tres béns, drets o rendes en 
quantia suficient per satisfer la 
totalitat del deute objecte de 
l’execució i evitar l’execució de 
l’habitatge. 

c) Que l’import net dels seus 
drets consolidats en el pla o plans 
de pensions sigui suficient per 
evitar l’alienació de l’habitatge. n

La hipoteca inversa gaudeix dels 
següents beneficis fiscals: 

a) No tenen la consideració de 
renda en l’IRPF les quantitats 
percebudes per les disposicions 
que es facin de l’habitatge habi-
tual per part dels majors de 65 
anys i les persones afectades de 

dependència, sempre que es 
duguin a terme de conformitat 
amb la regulació financera relati-
va als actes de disposició de 
béns que conformen el patrimoni 
personal per assistir les necessi-
tats econòmiques de la vellesa i 
de la dependència. 

b) Estan exemptes de la quota 
gradual de documents notarials 
de la modalitat d’actes jurídics 
documentats de l’impost sobre 
transmissions patrimonials i ac-
tes jurídics documentats, les es-
criptures públiques que docu-
mentin les operacions de consti-
tució, subrogació, novació modi-
ficativa i cancel·lació d’hipote-
ques inverses. 

aquest període circumstàncies 
familiars d’especial vulnerabilitat. 

c) Que la quota hipotecària re-
sulti superior al 50% dels ingres-
sos nets que percebi el conjunt 
dels membres de la unitat famili-
ar. Aquest percentatge serà del 
40% quan algun dels membres 

tingui declarat algun tipus de dis-
capacitat. 

Beneficiaris de la 
hipoteca inversa
Des del 15 de maig del 2013 es 
permet que el sol·licitant i els be-
neficiaris que aquest pugui de-
signar també siguin persones a 
les quals se’ls hagi reconegut un 
grau de discapacitat igual o su-
perior al 33%.

Recordeu que s’entén per hipo-
teca inversa el préstec o crèdit 
garantit mitjançant hipoteca so-
bre un bé immoble que constitu-
eixi l’habitatge habitual del sol-
licitant i sempre que es complei-
xin determinats requisits.

Es modifica el concepte de deutors d’un 
crèdit o préstec garantit amb hipoteca 
sobre el seu habitatge habitual que es 

considerin situats en el llindar d’exclusió



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

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

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

ents informació dels instruments 
de finançament alternatius i que 
donin suport als business angels.

l Fomentar garanties bancàries 
no lligades als actius immobiliaris.

l Fomentar en el sistema finan-
cer una cultura que prioritzi les 
relacions a llarg termini amb les 
empreses.

Grup de treball  
sobre Formació
Tot i que la universitat té un paper 
important en l’àmbit de l’empresa, 
la formació professional és deter-
minant, i cadascuna té el seu es-
pai i han de ser complementàries. 

Per tal de millorar totes dues, cal 
la complicitat i el compromís en-
tre els agents socioeconòmics i 
l’Administració.

Universitat 
l Mecanismes per a la col-
laboració entre la universitat i 
l’empresa.

l Impulsar la compra pública de 
tecnologia desenvolupada gràci-
es a la col·laboració públicopri-
vada entre universitat i empresa.

l Potenciar la participació de les 
empreses en els processos for-
matius en tots els sentits.

Formació professional
l Crear un òrgan de participació 
amb l’Administració i els agents 
socials per consensuar políti-
ques i criteris de planificació de 
la formació.

l Establir un sistema que integri la 
informació i l’orientació del sistema 
de qualificació i informació profes-
sional amb el mercat de treball.

l Incorporar mecanismes que 
impulsin les vocacions professio-
nals cap a la indústria.

l Iniciar la formació professional i 
el batxillerat als 15 anys, fer que 
l’últim curs de l’ESO sigui orienta-
dor, establir el cicle de grau mitjà 
de tres cursos i l’accés directe al 
cicle formatiu de grau superior.

El dia 27 de juny passat van pre-
sentar el document Propostes 
per a un nou impuls a la indústria 
a Catalunya al Paranimf de la 
Universitat de Barcelona els re-
presentants de les institucions 
que conformen la plataforma 
+Indústria. Pacte per a la ndús-
tria a Catalunya, entre les quals 
hi ha el Col·legi d’Economistes 
de Catalunya. 

Amb aquest document, àmplia-
ment consensuat, culmina un 
procés de reflexió i redacció de-
senvolupat per vuit grups de tre-
ball integrats per un centenar 
d’experts en diferents camps en-
tre els mesos de gener i juny, i 
dona continuïtat al manifest Més 
indústria: la resposta catalana a 
la crisi impulsat i signat el 3 de 
desembre del 2012 per les ma-
teixes institucions. 

Es tracta d’un total de 138 pro-
postes que defineixen unes no-
ves bases per al model industrial 
català, que adopten un punt de 
vista de llarg recorregut. Tot se-
guit es recullen algunes de les 
propostes més importants de 
cadascun dels grups de treball.

Grup de treball sobre 
Perímetre i definició  
de la indústria
l Disposar d’una base informa-
tiva/estadística més apropiada 
per analitzar les activitats in- 
dustrials.

l Endegar una arquitec-
tura políticoadministrativa més 
adequada per potenciar una 
nova política industrial.

Grup de treball  
sobre Finançament
La part més important de les re-
comanacions recau en l’Admi-
nistració pública, atès que és la 
que ha de liderar la transforma-
ció, juntament amb el teixit em-
presarial i els seus represen-
tants.

Administració 
l Crear un observatori del finan-
çament empresarial amb èmfasi 
en el sector industrial.

l Millorar l’organització de l’Ad-
ministració pública per agilitzar 
els tràmits, fomentar el cofinan-
çament i evitar la fragmentació 
de productes i institucions.

l Augmentar el volum de recur-
sos invertits en productes de fi-
nançament específics i en insti-
tucions que facilitin la concessió 
d’avals.

l Reforçar la figura de l’àngel in-
versor.

l Potenciar l’atracció de capital 
risc i altres tipus de finançament 
privat internacional.

l Ampliar les vies de comercialit-
zació de les línies de finança-
ment públic.

l Fer que les administracions pú-
bliques compleixin amb els ter-
minis de pagament als seus pro-
veïdors i que les empreses adju-
dicatàries facin el mateix amb les 
seves subcontractades.

Fiscalitat
l Replantejar el sistema fiscal 
per tal d’afavorir que els benefi-
cis es reinverteixin en activitat 
productiva.

l Afavorir les aportacions d’acci-
onistes i inversors.

l Monetitzar les deduccions per 
tal que les empreses tinguin un 
impacte positiu immediat en la 
seva tresoreria.

Sistema financer
l Optar per productes de finan-
çament específics per a la indús-
tria (capital llavor, capital risc).

l Promoure que les entitats de 
crèdit proporcionin als seus cli-

l Impulsar la formació professio-
nal en alternança i dual en la in-
dústria.

l Establir plans de formació cí-
clics en empreses per a profes-
sorat de formació professional.

l Crear la xarxa de centres inte-
grats de formació professional 
de la indústria.

l Publicar i desenvolupar el de-
cret de reconeixement i acredita-
ció de les competències profes-
sionals adquirides.

l Crear un instrument oficial, en 
suport digital, que reculli les da-
des professionals i de formació 
al llarg de tota la vida laboral 
d’una persona.

l Elaborar un catàleg de forma-
ció contínua per a la indústria.

l Incorporar en totes les etapes 
de l’ensenyament activitats per 
potenciar l’esperit emprenedor.

l Potenciar els projectes de final 
de carrera universitària i de for-
mació professional.

Nou impuls a la  
indústria catalana
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Grup de treball  
sobre Energia
Actualment, una qüestió oberta 
en la majoria de països és la re-
cerca de solucions per reforçar 
el model del mercat elèctric 
amb l’objectiu de compatibilit-
zar els objectius de competèn-
cia, seguretat de subministra-
ment i integració de les energi-
es renovables. Les propostes 
s’emmarquen en aquest con-
text amb la finalitat de conciliar 
l’impacte del cost de l’energia 
sobre la competitivitat de l’eco-
nomia.

l Promoció d’una major compe-
tència en el mercat majorista 
(aconseguir un mercat interior 
competitiu i interconnectat, defi-
nir un mix tecnològic sostenible, 
promoure la competència efecti-
va en els mercats, fomentar les 
inversions en R+D+I).

l Reduir l’impacte dels diferents 
costos regulats en les respectives 
tarifes d’accés (adaptació de les 
inversions previstes en la planifica-
ció energètica, revisió del model 
retributiu dels costos regulats).

l Millorar l’operació del sistema 
elèctric i el funcionament dels mer-
cats minoristes (revisió dels meca-
nismes d’ajustament, mecanismes 
per a tots els consumidors –termi-
nis i canvi de subministrador–).

l Creació d’un hub del gas natural.

Grup de treball sobre 
Infraestructures
Les diferents propostes fan refe-
rència als següents apartats:

l Transport i logística (Corredor 
Mediterrani, Corredor de l’Ebre, 
gestió i regulació del transport 
terrestre, mobilitat de les perso-

nes en relació amb la indústria, 
els ports de Barcelona i Tarrago-
na).

l Aigua: oportunitats del canal 
Segarra-Garrigues per a la in-
dústria agroalimentària.

l Telecomunicacions.

l Gestió de residus.

l Sòl industrial i logístic.

Grup de treball  
sobre R+D+I
l Invertir en la perspectiva de 
2025 no menys del 3% del PIB 
en recerca, desenvolupament i 
innovació.

l Consolidar el sistema català 
d’R+D.

l Enfortir l’ecosistema d’innovació.

l Animar el creixement de les 
empreses innovadores i tecnolò-
giques, en especial les pimes.

l Convertir Barcelona en la capital 
de la innovació de la Mediterrània.

l Fer un cens d’empreses inno-
vadores i tecnològiques.

l Definir i aplicar objectius d’in-
novació mesurables als centres 
d’R+D i a les universitats.

Grup de treball sobre 
Cooperació, clústers  
i internacionalització
Clústers
l Assolir un marc estable de la 
política pública de clústers a Ca-
talunya en el context europeu.

l Models de governança esta-
bles i alineats.

l Sectors emergents contra sec-
tors tradicionals.

l Clústers bottom-up.

l Centres tecnològics: departa-
ment d’R+D de les empreses.

l Promoure la cooperació en la 
recerca industrial.

l Sistematitzar un programa de pi-
lots escalables internacionalment.

l Parcs: plataformes d’innovació 
i incubació empresarial.

Internacionalització
l Mapa industrial de Catalunya al 
món.

l Exportació integral de soluci-
ons i serveis.

l Abordatges coordinats a regi-
ons estratègiques.

l Palanquejament amb xarxes 
internacionals.

l Programa per a la indústria que 
torna a Catalunya.

l Start-up Catalonia. n

Les ‘Propostes per a un nou impuls a la 
indústria a Catalunya’ defineixen unes 
noves bases pel model industrial català 

des d’un punt de vista de llarg recorregut
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Perspectives  
de l’FMI a la baixa

de les exportacions en algunes 
economies grans, com Nigèria i 
Sud-àfrica–, i de l’Orient Mitjà i el 
nord d’Àfrica –amb transicions 
polítiques i econòmiques com-
plexes en determinats països–. 

Les àrees més dinàmiques seran 
el continent asiàtic, amb la Xina i 
l’Índia al capdavant, seguit de 
l’Àfrica subsahariana. S’ha 
d’afegir que s’espera que els 
preus del petroli retrocedeixin un 
4,7% el 2013 i el 2014 (augment 
d’un 1,0% el 2012), i els de la 
resta de primeres matèries cai-
guin un 1,8% enguany i un 4,3% 
l’exercici vinent (davallada d’un 
9,9% el 2012).

D’altra banda, les economies avan-
çades experimentaran un creixe-
ment d’un 1,2% el 2013, mateixa 
taxa que l’any anterior, que s’enlai-
rarà fins a un 2,1% el 2014. 

A Europa
La zona euro continuarà en re-
cessió enguany i l’activitat patirà 
un descens d’un 0,6%, igual re-
trocés que el 2012, mentre que 
l’exercici vinent creixerà un 0,9%, 
per les raons apuntades abans i 
pel retard en la posada en marxa 
de polítiques en àmbits clau. 

D’entre les principals economies 
europees destacarà pel seu dina-
misme la Gran Bretanya, alhora 
que Alemanya creixerà per sota 
del 2012, front els resultats nega-
tius d’Itàlia, Espanya i França. Val 
a dir que el PIB del conjunt de l’Es-
tat caurà el 2013 un 1,6%, mentre 
que l’any que ve s’estancarà. 

Amb el títol Dolors de creixement 
comença la darrera nota infor-
mativa de projeccions econòmi-
ques del Fons Monetari Interna-
cional (FMI), donada a conèixer 
el 9 de juliol passat. En general, 
les previsions fetes són inferiors 
a les efectuades en el mes d’abril 
del 2013 a l’informe Perspecti-
ves de l’economia mundial. 

Volatilitat en augment
Després que la calma hagi estat 
la tònica dominant en els mer-
cats financers des de l’estiu del 
2012, durant els mesos de maig 
i juny la volatilitat ha augmentat a 
tot el món, amb un increment de 
la variabilitat dels interessos a 
més llarg termini en el cas de les 
economies més avançades i una 
ampliació dels diferencials sobi-
rans de les economies perifèri-
ques de la zona euro. 

Les economies de països emer-
gents són les que s’han vist més 
afectades, atès que les pujades 
dels interessos en els països de-
senvolupats i la volatilitat més alta 
dels actius, juntament amb el re-
fredament de l’activitat interna, 
han provocat sortides de capital, 
davallades dels preus de les acci-
ons, alces dels rendiments locals 
i depreciació de les monedes.

Per tot això, el creixement de 
l’economia mundial continua 
sent moderat i no s’accelera com 
s’havia previst; així passa d’una 
taxa anual d’un 2,5% el segon 
semestre del 2012 a un 2,75% 
en el primer trimestre d’enguany. 

Tres causes
Segons l’FMI, això es deu a tres 
factors. En primer lloc, al menor 
dinamisme de les economies 
emergents, fruit, entre d’altres, 
de l’escanyament en infraestruc-
tures i altres limitacions de capa-

citat, la desacceleració de la de-
manda externa i la davallada dels 
preus de les primeres matèries. 

Un segon factor és una recessió 
més gran de l’esperat a la zona 
euro com a conseqüència de 
l’efecte sobre el creixement de 
l’escassa demanda, la depressi-
va confiança i els febles balan-
ços, juntament amb l’impacte de 
condicions fiscals i financeres 
restrictives. 

I, finalment, el ritme més mode-
rat de l’expansió de l’economia 
dels Estats Units, atès la incidèn-
cia més intensa de la contracció 
fiscal sobre la demanda privada.

Perspectiva de creixement
Per tant, l’economia mundial 
creixerà per al conjunt del 2013 
un 3,1% i per al 2014 un 3,8% 
(3,1% el 2012), sempre per sota 
de les projeccions del passat 
mes d’abril. En paral·lela, el co-
merç internacional s’incrementa-
rà enguany en volum un 3,1%, 
per sobre del 2,5% del 2012, i un 
5,4% el proper exercici. 

Les economies emergents regis-
traran un augment del seu PIB 
conjunt d’un 5% i d’un 5,4%, 
respectivament, amb unes pers-
pectives revisades a la baixa a 
totes les regions. Aquest és el 
cas de la Xina i de la resta dels 
països BRIC, així com dels ex-
portadors de primeres matèries 
–que pateixen caigudes dels 
preus internacionals d’aquests–, 
de l’Àfrica subsahariana –amb 
problemes interns i refredament 

Per la seva banda, als Estats 
Units el creixement serà aquest 
exercici d’un 1,7%, inferior al 
2,2% de l’any passat, que s’ac-
celerarà fins a un 2,7% el 2014.

Riscos
L’FMI assenyala que continua ha-
vent-hi riscos baixistes sobre les 
perspectives, i que alguns d’ells 
són vells però d’altres són nous. 
Han disminuït els riscos extrems 
en les economies avançades, 
però calen mesures addicionals 
per a controlar-los, com per exem-
ple augmentar el màxim del deute 
als Estats Units o fer tot el possible 
per mitigar i revertir la fragmenta-
ció financera a la zona euro. 

Entre els riscos nous que han sor-
git es pot esmentar la desaccele-
ració més intensa del creixement 
de les economies emergents, de-
rivada de les restriccions de la ca-
pacitat interna, la contracció del 
crèdit i l’enduriment de les condi-
cions financeres fruit dels canvis 
sobre els fluixos de capital provo-
cats per la política monetària nord-
americana. 

Nous reptes
L’afebliment de les previsions 
econòmiques i els nous riscos 
plantegen nous reptes i les auto-
ritats de tots els països han d’in-
tensificar els seus esforços per 
garantir un creixement sosteni-
ble. Les principals economies 
desenvolupades haurien de 
combinar polítiques macroeco-
nòmiques de suport al creixe-
ment a curt termini, sobre la 
base de plans per assolir la sos-
tenibilitat del deute públic a mitjà 
termini, cosa que permetria un 
ajustament fiscal més gradual, 
així com continuar amb una polí-
tica monetària expansiva fins as-
sentar la recuperació i impulsar 
les reformes encaminades a re-

La zona euro continuarà en recessió 
enguany i l’activitat patirà un  
descens d’un 0,6%, mentre que  

l’exercici vinent creixerà un 0,9%
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capitalitzar i reestructurar els ba-
lanços bancaris i restablir els ca-
nals de crèdit.
 
D’altra banda, les economies 
emergents i en desenvolupa-

ment palesen vulnerabilitats di-
verses. En general, s’enfronten a 
la disjuntiva d’aplicar polítiques 
destinades a refermar l’activitat o 
dirigides a contenir la sortida de 
capitals.

Panorama de les projeccions econòmiques  
2011-2014 (variació percentual, %)

 Producció mundial
 Economies avançades
  Estats Units
  Zona euro
   Alemanya
   França
   Itàlia
   Espanya
  Japó
  Gran Bretanya
  Canadà
  Altres (1)

 Economies emergents i en desenvolupament
  Àfrica subsahariana
   Sudà-frica
  Amèrica Llatina i el Carib
   Brasil
   Mèxic
  Comunitats d’Estats Independents
   Rússia
   Altres
  Economies en desenvolupament d’Àsia
   Xina
   Índia
   Filipines, Indonèsia, Malàisia, Tailàndia i Vietnam
 Europa central i oriental
 Orient Mitjà, Nord d’Àfrica, Afganistan i Pakistan
 Volum del comerç mundial (béns i serveis)
 Preus de les primeres matèries (dòlars EUA)
  Petroli (2)

  No combustibles 
 Preus al consumidor
  Economies avançades
  Economies emergents i en desenvolupament

 3,8
 2,1
 2,7
 0,9
 1,3
 0,8
 0,7
 0,0
 1,2
 1,5
 2,2
 3,3
 5,4
 5,9
 2,9
 3,4
 3,2
 3,2
 3,6
 3,3
 4,3
 7,0
 7,7
 6,3
 5,7
 2,8
 3,7
 5,4

 4,7
 -4,3

 1,9
 5,5

 3,1
 1,2
 1,7
 -0,6
 0,3
 -0,2
 -1,8
 -1,6
 2,0
 0,9
 1,7
 2,3
 5,0
 5,1
 2,0
 3,0
 2,5
 2,9
 2,8
 2,5
 3,5
 6,9
 7,8
 5,6
 5,6
 2,2
 3,1
 3,1

 -4,7
 -1,8

 1,5
 6,0

 3,1
 1,2
 2,2
 -0,6
 0,9
 0,0
 -2,4
 -1,4
 1,9
 0,3
 1,7
 1,8
 4,9
 4,9
 2,5
 3,0
 0,9
 3,9
 3,4
 3,4
 3,3
 6,5
 7,8
 3,2
 6,1
 1,4
 4,4
 2,5

 1,0
 -9,9

 2,0
 6,1

 3,9
 1,7
 1,8
 1,5
 3,1
 2,0
 0,4
 0,4
 -0,6
 1,0
 2,5
 3,3
 6,2
 5,4
 3,5
 4,6
 2,7
 3,9
 4,8
 4,3
 6,1
 7,8
 9,3
 6,3
 4,5
 5,4
 3,9
 6,0

 31,6
 17,9

 2,7
 7,1

 2011 2012 2013 2014

(1) Exclosos el G-7 (Alemanya, el Canadà, els Estats Units, França, Itàlia, el Japó i la Gran Bretanya) 
 i els països de la zona euro.
(2) Promig simple dels preus de les varietats de cru UK Brent, Dubai Fateh i West Texas Intermediate.
Font: Fons Monetari Internacional (FMI), 9 de juliol del 2013. 

Reformes estructurals
Per últim, l’FMI destaca que totes 
les mesures han d’estar rebut el 
suport de reformes estructurals 
en les grans economies del món, 
cosa que permetrà un creixe-
ment més gran i un reequilibri in-
ternacional. Això suposa prendre 
mesures que dinamitzin de ma-
nera sostenible el consum –per 
exemple, a la Xina– i la inversió –
el cas d’Alemanya– en els països 
amb superàvit, i que impulsin la 
competitivitat en els que tenen 
dèficit.

En el cas específic de la zona 
euro, l’FMI apunta que s’han 
adoptat mesures col·lectives im-
portants per afrontar la crisi, però 
que cal aplicar-ne de noves per 
donar suport al creixement i impul-
sar l’ocupació. Recomana centrar 
les actuacions en quatre àmbits 
prioritaris,que són els següents:

l Sanejar els balanços dels bancs. 
Assolir una confiança més gran 
passa per una avaluació creïble 
de la qualitat dels actius bancaris, 
cosa que, a més, permetria quan-
tificar les necessitats i hauria d’in-
cloure un pla d’acció al respecte. 
Quan el capital privat no sigui sufi-
cient, caldrà la recapitalització di-
recta mitjançant el Mecanisme 
Europeu d’Estabilitat (MEDE).

l Completar la unió bancària, ac-
celerant les reformes que ja estan 

en marxa (legislació sobre la super-
visió única, directiva de recuperació 
i resolució bancària) i introduint un 
sòlid mecanisme únic de resolució.

l Adoptar noves mesures per 
donar suport a la demanda a 
curt termini. Es dóna suport a la 
política monetària acomodatícia 
del Banc Central Europeu fins 
que sigui necessari i es recoma-
na que l’ajustament fiscal avanci 
a un ritme més gradual per tal de 
no perjudicar l’activitat.

l Avançar en la implementació 
de reformes estructurals, amb la 
finalitat d’elevar el potencial de 
creixement i de fomentar l’ajus-
tament extern a la zona euro. En 
aquesta línia, la directiva de ser-
veis ajudaria a reforçar la compe-
tència i la productivitat, alhora 
que reformes en el mercat de 
treball fomentarien la competitivi-
tat i la creació d’ocupació. n
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Les mesures per reforçar la protecció dels 
deutors hipotecaris (Llei 1/2013, de 14 de maig)

ge habitual, garantits amb hi- 
poteques constituïdes sobre el 
mateix habitatge, no podran ser 
superiors a tres vegades el interès 
legal de diners, sense poder capi-
talitzar-se els mateixos en cap cas. 
A més, s’estableix que en cas que 
el resultat de l’execució hipotecà- 
ria fos insuficient per cobrir el total 
del deute garantit amb hipoteca, 
aquest resultat s’aplicarà en últim 
lloc als interessos de demora, de 
tal manera que es permeti en la 
major mesura possible que el prin-
cipal deixi de reportar interès. 

Així mateix, en la venda extrajudicial 
de béns immobles hipotecats s’in-
trodueix la possibilitat que el notari 

la pugui suspendre quan qualsevol 
de les parts acrediti haver plantejat 
al jutge competent el caràcter abu-
siu de les clàusules. A més, es fa-
culta el notari per tal que adverteixi 
les parts del possible caràcter abu-
siu de les clàusules del préstec hi-
potecari que constitueixin el fona-
ment de la venda extrajudicial. 

Modificació de la Llei de regula-
ció del mercat hipotecari. S’en-
dureixen les exigències d’indepen-
dència de les societats de taxació 
amb diverses mesures i s’obliga 
les entitats financeres a acceptar la 
lliurada pel client. Aquestes nove-
tats es materialitzen en mesures 
com aquestes:

l Submissió de les societats de 
taxació a una auditoria de comp-
tes anual. 

l Prohibició d’adquisició o mante-
niment per part de les entitats de 

El passat 15 de maig va entrar en 
vigor la Llei de mesures per reforçar 
la protecció dels deutors hipote- 
caris, de reestructuració del deute  
i lloguer social. Entre els motius 
que van donar lloc a l’aprovació 
d’aquesta llei es troba la circums-
tància de crisi econòmica i finance-
ra que travessa Espanya, en la qual 
nombroses persones que van con-
tractar un préstec hipotecari per 
adquirir el seu habitatge habitual es 
troben en dificultats per fer front al 
deute i, per tant, en una situació de 
risc d’exclusió social.

Suspensió dels llançaments
Una de les novetats de la llei és la  
suspensió immediata i per un ter-
mini de dos anys dels desnona-
ments de les famílies que es trobin 
en una situació d’especial risc 
d’exclusió. Aquesta mesura afecta 
amb caràcter excepcional i tempo-
ral qualsevol procés judicial o ex-
trajudicial en què l’habitatge habi-
tual del deutor hagi estat adjudica-
da al creditor. 
 
La suspensió s’aplicarà a aquelles 
persones que es trobin en una si-
tuació de vulnerabilitat. Això és a 
famílies nombroses, famílies mo-
noparentals amb dos fills a càrrec, 
famílies amb un menor de tres 
anys o algun membre amb disca-
pacitat o dependent o famílies en 
les quals el deutor hipotecari es 
trobi en situació de desocupació i 
hagi esgotat les prestacions soci-
als o, finalment, les víctimes de vio-
lència de gènere. Com a requisits 
objectius per a la suspensió de 
llançaments, s’estableixen els se-
güents: 

a) Els ingressos familiars no supe-
rin en tres vegades d’indicador pú-
blic de renda d’efectes múltiples. 

b) La quota hipotecària superi el 
50% dels ingressos nets de tots. 

c) El préstec hipotecari ha de re-
caure sobre l’únic habitatge propie-
tat del deutor, havent estat conce-
dit per a l’adquisició de la mateixa. 

d) En els quatre anys anteriors, la 
unitat familiar va patir una alteració 
significativa de les seves circums-
tàncies econòmiques, en termes 
d’esforç d’accés a l’habitatge xifrat 
en 150 %.

Mesures de reforma 
hipotecària
La llei dedica un dels capítols a la 
reforma del mercat hipotecari, a 
més té un article autònom dedicat 
a l’enfortiment de la protecció del 
deutor hipotecari en la comercialit-

zació dels préstecs hipotecaris, en 
el següent sentit. 

S’exigeix que en l’escriptura pública 
d’hipoteca sobre un habitatge s’in-
clogui juntament amb la signatura 
del client, una expressió manuscrita 
en els termes determinats pel Banc 
d’Espanya per la qual el prestatari, 
persona física, manifesti haver estat 
adequadament advertit dels possi-
bles riscos derivats del contracte, 
quan aquest estableixi determina-
des limitacions a la variabilitat del ti-
pus d’interès (clàusules de sòl i sos-
tre) o porti associada una cobertura 
del risc del tipus d’interès.

Entre les reformes que introdueix la 
llei destaquen les següents: 

Reforma de la Llei hipotecària. 
Com a novetat cal destacar que es 
limita l’interès de demora. Els inte-
ressos de demora de préstecs o 
crèdits per a l’adquisició d’habitat-

crèdit, directa o indirectament, 
d’una participació significativa en 
una societat de taxació. 

l Possibilitat de sol·licitar al Consell 
de Consumidors i Usuaris dema-
nar al Banc d’Espanya la incoació 
d’un procediment sancionador.

Millores al procediment 
d’execució hipotecària 
De les novetats introduïdes en 
aquesta llei destaquen aquestes:

l L’execució hipotecària es fa de 
manera que els drets i interessos 
del deutor hipotecari siguin prote-
gits i s’agiliti el procediment. En 
concret, cal destacar que amb 
aquesta llei s’estableix la possibili-
tat que, si després de l’execució 
hipotecària d’un habitatge habitual 
encara quedés deute per pagar, 
durant el procediment d’execució 
dinerària posterior es podrà con-
donar part del pagament. 

l Es facilita l’accés de postors a les 
subhastes i es rebaixen els requi-
sits que s’imposen als licitadors, 
de manera que es disminueix l’aval 
necessari per licitar del 20 al 5% 
del valor de taxació dels béns. 

l S’introdueixen determinades 
millores en el procediment de 
subhasta i s’estableix que el valor 
de taxació a l’efecte de la mateixa 
no podrà ser inferior al 75% del 
valor de taxació que va servir per 
concedir el préstec. Abans no hi 
havia cap límit per al tipus de sub-
hasta. 

Conclusió
Amb aquestes reformes del siste-
ma hipotecari, la llei pretén donar 
una protecció més gran als deu-
tors hipotecaris que actualment es 
troben en una situació d’indefensió 
davant els procediments d’execu-
ció hipotecària. n

La llei pretén donar una protecció més 
gran als deutors hipotecaris que 

actualment es troben en una situació 
d’indefensió davant els procediments

A L  V O S T R E  S E R V E I
Assessoria jurídica
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teris previstos a la Resolució de 
1991 sobre reparació i conserva-
ció de l’immobilitzat, renovacions, 
ampliacions i millores, així com el 
tractament comptable de les pe-
ces de recanvi, si bé adaptats al 
nou PGC del 2007, en especial en 
allò referent a les inspeccions ge-
nerals o periòdiques.

III. Formes especials 
d’adquisició de 
l’immobilitzat material
Aquesta norma es dedica a les for-
mes especials d’adquisició, incor-
pora el tractament comptable dels 
béns que s’adquireixin a títol gratu-
ït, per permuta o mitjançant una 
aportació no dinerària.

Les adquisicions a títol gratuït es 
regulen en sintonia amb els criteris 
recollits en les normes d’adaptació 
del PGC a les entitats sense fins 
lucratius. D’acord amb aquestes 
normes, si la cessió és completa, 
això és, per la totalitat de la vida 
econòmica de l’actiu, l’empresa re-
coneixerà un immobilitzat material.

Les operacions de permuta. 
Distingeix, igual que ho fa el PGC, 
entre comercials i no comercials, 
precisant que aquelles en les 
quals es rep o entrega efectiu i un 
element de l’immobilitzat, amb ca-
ràcter general, “es presumiran co-
mercials”, tret que el component 
monetari de la transacció fos in-
significant en comparació amb el 
component no monetari.

Amb relació a les permutes no 
comercials, s’incorpora una no-
vetat ja que al donar de baixa 
l’immobilitzat pel valor compta-

L’1 de març del 2013, l’Institut de 
Comptabilitat i Auditoria de Comp-
tes va dictar una resolució en la 
qual es recullen les normes de re-
gistre i valoració de l’immobilitzat 
material i de les inversions immobi-
liàries. La resolució es divideix en 
cinc normes, de les quals destaca-
rem el aspectes més rellevants i 
nous que s’hi recullen.

I. Valoració inicial
Desenvolupa els criteris previstos 
al Pla General Comptable (PGC) 
sobre els conceptes que han de 
formar part del preu d’adquisició o 
cost de producció de l’immobilitzat 
material. Per això es posa l’accent 
en els costos en què s’incorre 
mentre l’immobilitzat material està 
en període de prova, així com en 
els costos de desmantellament i 
rehabilitació. També es recull el cri-
teri per comptabilitzar les despe-
ses financeres amb més valor de 
l’immobilitzat material. 

Pagaments contingents 
l Formarà part del preu d’adquisi-
ció de l’actiu la millor estimació del 
valor actual dels pagaments con-
tingents acordats. 

l S’exclouen els pagaments con-
tingents que depenguin de magni-
tuds relacionades amb el desen-
volupament de l’activitat.

Els canvis en l’estimació de la con-
traprestació contingent es comp-
tabilitzaran, de manera prospecti-
va i pel mateix import, com una 
rectificació del valor en llibres de 
l’actiu i del passiu.

Si el pagament contingent es vin-
cula a l’ocurrència d’un event futur 
que augmenti els beneficis, rela- 
cionat amb fets o circumstàncies 
que no existien en la data d’adqui-
sició, el tractament comptable de 
l’operació serà el previst per a les 

ampliacions o millores de l’immo-
bilitzat material.

Desmantellament i retirada. 
Amb relació a aquests costos ja 
regulats al PGC, s’indica que l’ac-
tiu només cal ajustar-lo pel canvi 
que sorgeixi de la nova estimació 
de l’import necessari per cancel·lar 
l’obligació, incloent-hi la variació 
que sigui conseqüència de la mo-
dificació en el tipus de descompte.

Avançaments entregats. Recull el 
criteri que cal seguir per comptabilit-
zar els avançaments lliurat a compte 
d’un element de l’immobilitzat mate-
rial, exigeix que, quan en l’operació 
es pugui identificar un component 

financer, es reconegui el correspo-
nent ingrés, circumstància que serà 
habitual quan entre l’entrega d’efec-
tiu i la incorporació de l’immobilitzat 
al patrimoni de l’empresa transcorri 
un termini de temps superior a l’any.

II. Valoració posterior
Estableix els criteris que cal seguir 
en la valoració posterior, en particu-
lar per comptabilitzar les actuacions 
sobre l’immobilitzat material i l’amor-
tització i deixa per a una resolució 
futura el tractament comptable de 
les pèrdues per deteriorament.

Amortització. Estableix que no ha 
de reconèixer-se quan els béns no 
pateixen desgast pel funciona-
ment, ús, obsolescència o gaudi. 
En tot cas, no resulten admissibles 
els criteris fiscals, financers o de 
repartiment de resultats. 

Actuacions sobre l’immobilitzat 
material. Es reprodueixen els cri-

ble, el deteriorament comptabilit-
zat pot revertir-se sempre que 
l’import recuperable del valor re-
but en la permuta sigui major que 
el valor comptable del ben entre-
gat, considerant aquest últim ex-
clusivament com la diferència 
entre el seu preu d’adquisició i la 
seva amortització acumulada. 

IV. Baixa en comptes  
(casos especials)
Desenvolupa la regla general pre-
vista al PGC per reconèixer la baixa 
d’un element de l’immobilitzat ma-
terial del balanç en cas d’alienació. 

També es regulen una sèrie de su-
pòsits especials on la baixa sigui 
conseqüència d’una operació dife-
rent de la venda, com succeeix en 
les entregues de béns a títol gratuït, 
les expropiacions de béns de l’im-
mobilitzat material i la baixa de l’im-
mobilitzat que ha patit un sinistre.

Baixa per expropiació. Es dona-
ran de baixa quan es produeixi la 
seva posada a disposició mitjan-
çant la firma de l’acta de consig-
nació del preu i ocupació. El resul-
tat s’obté per diferencia entre el 
valor comptable del ben expropiat 
i la contraprestació rebuda, impu-
tant-se en el compte de pèrdues i 
guanys. 

Baixa en execució d’una garan-
tia, i per la dació en pagament 
de deutes. Es donaran de baixa 
pel seu valor en llibres, circumstàn-
cia que originarà la cancel·lació to-
tal o parcial, segons procedeixi, del 
corresponent passiu financer i, en 
el seu cas, el reconeixement d’un 
resultat. No considera que tot el 
resultat és financer, sinó que la di-
ferència entre el valor raonable de 
l’immobilitzat i el seu valor en llibres 
es qualificarà com un resultat de 
l’explotació, i la diferència entre el 
valor del passiu que es cancel·la i 
el valor raonable del bé es reflec-
teix com un resultat financer.

V. Inversions immobiliàries
Inversions immobiliàries. La 
classificació inicial d’un immoble 
haurà de modificar-se sempre que 
hagi canviat la funció que exerceix 
en l’empresa. n

Registre i valoració  
de l’immobilitzat material
ELENA gONzALEz
professora de la Universitat de Barcelona
elena.gonzalez@ub.edu

La resolució posa l’accent en els costos en 
què s’incorre mentre l’immobilitzat 

material és en període de prova, així com 
en els de desmantellament i rehabilitació

A L  V O S T R E  S E R V E I
Comissió de Comptabilitat
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CURSOS PREVISTOS PER ÀREES SET EMBRE/OCTUBRE
ÀREA JURÍDICA

Programa de formació per a 
economistes en actuacions 
judicials
Durada: 13,5 hores.
Dates: 17, 19 i 26 de setembre 
de 2013.
Horari: de 16.30 a 21.00 hores.

Gestió laboral. Nòmines, 
contractes laborals i Seguretat 
Social
Durada: 32 hores.
Dates: 26 de setembre; 1, 3, 8, 
10, 15, 17 i 22 d’octubre de 
2013.
Horari: de 9.30 a 13.30 hores.

Mesures de flexibilitat en 
l’empresa. Com reorganitzar i 
evitar acomiadaments després 
de la reforma laboral
Durada: 8 hores.
Dates: 15 i 17 d’octubre de 2013.
Horari: de 9.30 a 13.30 hores.

Curs d’elaboració pràctica de 
dictàmens judicials
Durada: 16 hores.
Dates: 21, 23, 28 i 30 d’octubre 
de 2013.
Horari: de 17.00 a 21.00 hores

ÀREA FISCAL

Seminari d’operacions 
vinculades: casos pràctics
Durada: 6 hores.
Dates: 7 i 9 d’octubre de 2013.
Horari: de 17.00 a 20.00 hores.

Aspectes rellevants i conflictius 
en la tributació per l’IVA de 
determinades operacions 
immobiliàries
Durada: 8 hores. 
Dates: 10 i 17 d’octubre de 2013.
Horari: de 16.00 a 20.00 hores. 

Implantació de polítiques de 
retribució fiscalment eficients 
Durada: 8 hores.
Dates: 28 i 30 d’octubre de 2013.
Horari: de 16.00 a 20.00 hores.

ÀREA COMPTABLE I 
AUDITORA 

Jornada sobre Novetats en 
Auditoria
Durada: 4,5 hores.
Dates: 12 de setembre de 2013.
Horari: de 16.00 a 20.30 hores.

Modificacions en les normes 
de registre i valoració en relació 
amb l’immobilitzat material, 
inversions immobiliàries i 
immobilitzat intangible 
(resolucions de l’ICAC d’1-3-
2012 i 28-5-2013)
Durada: 8 hores.
Dates: 16 i 18 de setembre de 
2013.
Horari: de 10.00 a 14 hores.

Curs de preparació de la 2a 
fase pràctica de l’examen 
d’aptitud professional d’accés 
al ROAC
Durada: 24 hores. 
Dates: 2, 3 i 4 d’octubre de 2013.
Horari: de 9.30 a 14.30 i 16.00 a 
20.00 (dies 2 i 3) i de 9.00 a 15.00 
hores (dia 4).

Problemàtica comptable i fiscal 
de les despeses i ingressos 
financers (nou: RDL 12/2012 i 
RDL 20/2012)
Durada: 8 hores.
Dates: 7 i 9 d’octubre de 2013.
Horari: de 16.00 a 20.00 hores.

ÀREA FINANCERA

Reestructuració financera i pla 
de viabilitat: visió pràctica
Durada: 12 hores.
Dates: 22, 24 i 29 d’octubre de 
2013.
Horari: de 16.00 a 20.00 hores.

ÀREA GESTIÓ 
D’EMPRESES

Direcció i gestió de fundacions 
i altres entitats no lucratives
Durada: 60 hores.

Dates: 24 i 30 d’octubre de 2013; 
7, 14, 21 i 28 de novembre de 
2013; 4 i 12 de desembre de 
2013. 
Horari: de 9.15 a 13.45 hores i de 
15 a 18.00 hores.

Curs pràctic sobre 
màrqueting i organització 
de despatxos 
d’economistes
Durada: 18 hores.
Dates: 21, 23, 29 i 30 d’octubre 
de 2013.
Horari: de 16.00 a 20.30 hores.

La reestructuració financera 
i el pla de viabilitat. Visió 
pràctica.
Durada: 12 hores.
Dates: 22, 24 i 29 d’octubre de 
2013.
Horari: de 16.00 a 20.00 hores.

ÀREA DIGITAL

Introducció a l’Excel per a 
economistes i auditors
Durada: 8 hores.
Dates: 17 i 18 de setembre de 
2013.
Horari: de 16.00 a 20.00 hores.

Aplicació pràctica de 
PowerPivot amb Excel per a 
finances, comptabilitat i 
auditoria
Durada: 8 hores.
Dates: 17 i 19 de setembre de 
2013.
Horari: de 9.30 a 13.30 hores.

Com confeccionar i 
controlar el pressupost 
utilitzant taules dinàmiques 
amb Excel. Un model per 
optimitzar el control 
pressupostari
Durada: 8 hores.
Dates: 1 i 3 d’octubre de 2013.
Horari: de 9.30 a 13.30 hores.

Perfeccionament d’Excel per a 
economistes i auditors
Durada: 8 hores.

Dates: 14 i 16 d’octubre de 2013.
Horari: de 16.00 a 20.00 hores.

Iniciació a les taules dinàmiques
Durada : 4 hores.
Dates: 29 d’octubre de 2013.
Horari: de 9.30 a 13.30 hores.

ALTRES ÀREES

Practica l’anglès professional: 
International Tax Seminar
Durada: 6 hores.
Dates: 26 de setembre; 1 i 3 
d’octubre de 2013.
Horari: de 14.00 a 16.00 hores.

Curs de Business English
Durada: 45 hores.
Dates: del 2 d’octubre de 2013 al 
29 de gener de 2014.
Horari: dilluns i dimecres de 14.30 
a 16.00 hores.

PROGRAMA  
SOBRE NORMES 
INTERNACIONALS 
D’AUDITORIA (NIA)

ÀREA INTRODUCCIÓ

Mòdul 1: Objectius globals, 
encàrrec d’auditoria, control 
de qualitat de l’auditoria 
d’estats financers i 
documentació d’auditoria 
(200, 210, 220 i 230)
Durada: 4 hores.
Dates: 26 de setembre de 2013.
Horari: de 16.00 a 20.00 hores.

ÀREA PLANIFICACIÓ

Mòdul 2: Planificació 
d’auditoria: Avaluació del risc 
i resposta als riscs valorats 
(300, 315, 320 i 330)
Durada: 6 hores.
Dates: 3 d’octubre de 2013.
Horari: de 9.00 a 15.00 hores.

Mòdul 3: Frau, disposicions 
legals i reglamentàries, 
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comunicacions amb l’entitat i 
organitzacions de serveis (NIA 
240, 250, 260 i 402) 
Durada: 4 hores.
Dates: 10 d’octubre de 2013.
Horari: de 16.00 a 20.00 hores.

Mòdul 4: Control intern. Anàlisi 
de control intern i comunicació 
de deficiències de control als 
responsables del govern i de la 
direcció de l’entitat (NIA 265 i 
315) 
Durada: 4 hores.
Dates: 17 d’octubre de 2013.
Horari: de 16.00 a 20.00 hores.

ÀREA EXECUCIÓ  
DE TREBALL

Mòdul 5: Evidència d’auditoria: 
tipus d’evidència i mostreig 
d’auditoria, encàrrecs inicials 
d’auditoria, saldos d’obertura  
i procediments analítics (NIA 
500, 501, 505, 510 i 530)
Durada: 4 hores.
Dates: 24 d’octubre de 2013.
Horari: de 16.00 a 20.00 hores.

Mòdul 6: Auditoria de grups, 
auditors interns i treball 
d’experts (600, 610 i 620)
Durada: 4 hores.
Dates: 14 de novembre de 2013.
Horari: de 16.00 a 20.00 hores.

Mòdul 7: Informes d’auditoria i 
avaluació d’incorreccions. Altra 
informació inclosa en els estats 
financers (NIA 450, 700, 705, 
706, 710 i 712)
Durada: 6 hores.
Dates: 21 de novembre de 2013.
Horari: de 9.00 a 15.00 hores.

ÀREA TANCAMENT

Mòdul 8: Estimacions 
comptables, parts vinculades, 
fets posteriors, empresa en 
funcionament i manifestacions 
escrites (NIA540, 550, 560, 570 
i 580)

Durada: 5 hores.
Dates: 28 de novembre de 2013.
Horari: de 9.00 a 14.00 hores. 

MÀSTERS  
I POSTGRAUS
Màster d’Especialització 
Tributària
Durada: 300 hores.
Dates: del 17 d’octubre a maig de 
2014.
Horari: de dilluns a dijous de 18.00 
a 21.00 hores.

Programa Avançat en Gestió i 
Direcció d’Empreses (PADE) –
semipresencial-
Durada: 200 hores.
Dates: del 15 d’octubre al 19 de 
desembre de 2013.
Horari: dimarts i dijous de 16.00 a 
21.00 hores (presencials). 

Postgrau en Auditoria 2013-
2014, conjuntament amb la UAB
Dates: del 16 d’octubre de 2013 a 
30 de juny de 2014.
Horari: octubre-febrer: dilluns i 
dimecres de 18.00 a 21.00 hores; 
març-juny: dilluns de 18.00 a 
21.00 hores.

ÀREA PLANIFICACIÓ

Curs de Mediació en Economia 
i Empresa
Durada: 182 hores.
Dates: del 21 d’octubre de 2013 
al 16 d’abril de 2014.
Horari: dilluns i dimecres de 16.00 
a 20.00 hores.

Màster en Comptabilitat 
Superior i Auditoria 2013-2015, 
conjuntament amb la UAB
Data inici: 21 d’octubre de 2013.

Postgrau en Comptabilitat 
Superior i Fiscalitat 2013-2014, 
conjuntament amb la UAB
Dates: del 21 d’octubre de 2013 
al 2 de juliol de 2014.
Horari: dilluns i dimecres de 18.00 
a 21.00 hores.

EL MÀSTER QUE T’APORTA MÉS
•	 Prestigi		 •	 Qualitat	i	pràctica		
•	 Experiència		 •	 Projecció	professional	i	inserció	laboral	

ET PREPARA PER SER COMPETITIU
•	 Especialització	 •	 Equip	docent	 •	 Pràctiques	professionals	
•	 Borsa	de	treball	 •	 Homologació	

DESTINAT A PROFESSIONALS 
DE LA FISCALITAT
•	 Imprescindible	per	als	professionals	dedicats	a	les	àrees	

tributàries i fiscals 
•	 Necessari	i	de	gran	utilitat	per	a	la	inserció	laboral	de	titulats	

universitaris (Economia, ADE, Dret, Empresarials...) 
•	 Interessant	per	a	aquells	que	acaben	d’incorporar-se	a	un	

despatx professional 

A MÉS OFEREIX

•	Accés a tota la documentació del Registre d’Economistes 
Assessors Fiscals (REAF), que és privada per als seus membres 

•	 Rebre	per	correu	electrònic	comunicacions	d’actualització	en	
fiscalitat i comptabilitat 

•	 Contacte	permanent	amb	persones	expertes	del	món	
professional, acadèmic i del sector públic 

•	 Una	pràctia	tablet	gratuïta	que	permet	un	millor	aprofitament	
•	 Possibilitat	d’assistir	a	sessions	i	debats	organitzats	per	la	

Comissió d’Economistes Assessors Fiscals del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya

Més informació i inscripcions: http://www.coleconomistes.cat
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